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Radikalai vėl puola bažnyčias Ispanijoj
CH. DAWES’AS PASKIRTAS 2 BILI

JONU DOL. FONDO GALVA
- *

Prancūzija neišsižada reparacijų. Bolševikai trau
kia tieson 11 geležinkelininkų. Kazaniaus ka
tedrą sovietai keis muziejum. Rumunijoj su
sektas komunistų sumoksiąs

IR VĖL PAKVAIŠO 
RADIKALAI

PASKIRTAS BENDROVĖS 
PREZIDENTU

MADRIDAS, saus. 19. — WASHINGTON, saus. 20. 
Socialistai radikalai ir vėl'— Ambas. Cli. Dawes’as te
pradeda pulti bažnyčias įvai- rojo vykti j Ženevą nusigink- 
riose Ispanijos dalyse. Kai lavimo konferencijon. Buvo 
kur sukelia streikus, kai kur skirtas atstovybės pirmininku.
TMl/llo lrQ Folllm a T'k «■*-»» w»A I

Bet vakar prez. Iloover’is

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KANONŲ KONFLIKTAS 
SU ŽYDŲ TALMUDU

Lietuvos spaudos žiniomis, 
Kauno apygardos teismas sva
rstė labai charakteringą civi
linę bylą. Bylos istorija tokia:

Taujėnų miestelyje gyveno 
kalvis Kacas, kurio sūnus Sa
liamonas to amato išmoko iš 
savo tėvo.

1921 m. Saliamonas atvyko 
j Kauną ir čia« stojo dirbti 
Daukšos g. pas tada plačiai

Paryžiuje baigiamai dirbdinti lėktuvas, kuriuomi norima tyrinėti dausas — aukščiau žinomą kalvi Maušą 
9 mvliu nuo žemės. - j 1

puola katalikus. Dar kitur mė
gina deginti bažnyčias. Kata
likai yra bejėgiai kovoti prieš 
tas pakvaišėlių raudonųjų 
gaujas. 1

Kad nepasikartotų naujas 
bažnyčių deginimas, krašto

jj paskyrė finansinės atstaty 
mo bendrovės prezidentu. Šios 
bendrovės fondas sudaromas 
iš 2 milijonų dolerių.

ŠV. PETRO BAZILIKOJ 
LAIKOMOS ŠV. MIŠIOS 

PER RADIJA BUS 
GIRDIMOS

vv

VATIKANAS, saus. 20. —
j Vasario mėn. 12 dieną įvyks

_ . . :10 metų Šventojo Tėvo Pijaus
. n«V? t* a^ov^‘ XI karūnavimo sukaktuvės.

,-r.ansybė nusprendė imtis priešaky pasiautas valsty. T dj gy Petr0 bazilikoj(l
’ioain nmomnnrn nos colzrAfnrino *00 v . • , .Šventojo Tėvo akvvaizdoje 

• bus laikomos pontifikalinėš 
, Mišios. Mišių eiga bus paduo- 
j ta per radiją ir bus girdima 
visam pasauly.

PARYŽIUS, saus. 20.

griežtų priemonių prieš rau- kės sekretorius Stimson’as. 
donuosius gaivalus

11 ASMENŲ TRAUKIAMA 
TIESON

PRANCŪZIJOS NUSISTA
TYMAS

MASKVA, saus. 20. — Im- Prancūzijos vyriausybė viešai 
ta nagrinėti byla 11-ai geleži- paskelbė savo nusistatymą re- 
nkelininkų, kurie kaltinami a- parari jų klausimu, 
psileidime.

KARDINOLAS VYKSTA J 
BAHAMAS

Aną dieną netoli Maskvos 
susikūlė traukiniai. 08 asme
nys žuvo ir 128 pavojingai su-

Ministeris pirmininkas La- 
, vai ’is parlamentui pranešė, 
kad Prancūzija jokiu būdu ne

NEW YORK, saus. 19. — 
Jo Emin. kardinolas Haves, 
New Yorko arkivyskupas, to-

v . . _ . . išsižadės nė dalies reparaei- mi« dienomis vyksta į Baha-
zeisti. Kaltinamiems numato- _ nebug _ proporciona_ mas salas, kur įsteigta apaŠ- 
ma mirties bausme. pai mažinamos karo skolos. taliska prefektūra.

15,000 DARBININKU NE
TEKS DARBO

i

HAVANA, Kuba, saus. 19. ‘ 
- Tabako gamintojai paskel-i

KATEDRA KEIS MU
ZIEJUMI

RUMUNIJOJ SOVIETŲ 
SĄMOKSLAS

CHICAGO JE

REIKALAUJA PRISIEKU
SIŲJŲ TEISMO

Areštuoti keturi šoferiai u- 
nistai už trukdymą laidotuvė
se vakar teisme pranešė, kad 
jie nori prisiekusiųjų teisėjų 
teismo. TaiČ^jl^ms pripažinta.

REIKALAUJA DARBO

Vidurinių vakarų valstybių 
Amerikos Legijonas suvažia
vime Cliicagoje atsiliepia į 
pramoninkus, kad apie vasario 
mėn. 1 d. vienam milijonui da
rbininkų būtų duota kokio 
nors darbo.

SUGRIOVĖ MAJORO 
“VETO”

Evanstono majoras nepatvi
rtino, (padėjo savo “veto”) 
miesto tarybos pravestos pa
jamų ir išlaidi) sąmatos. Mie
sto taryba reikalingu balsų 

majoro
veto

MASKVA, saus. 20. — Bo-'. BUKAREŠTAS, saus. 19. 
bė, kad jie visas savo dirbtu- lševikų laikraščiai skelbia, kad — K Rusijos garlaiviu “Phi- 
ves uždarys neribuotam lai- brangintiną ir puošniąją sta- lomela” į Constanza atvyko 15 sugriovė
kui. Darbininkai nesutiko su čiatikių Kazaniaus katedrą komunistų. Rumunų policija 

Petrapily sovietai pakeis be- juos visus suėmė. Jų prieša- 
dievybės muziejum. ky buvo jauna moteriškė. Ko-

____________ nfiskuoti pas juos rasti doku-

atlyginimo mažinimu 
streikavo.

Uždarius tabako dirbtuvės, 
apie 15,000 darbininkų neteks 
darbo.

ir su-

AIRIJOJ POTVINIAI

NUTRAUKTI VISOKĮ 
DARBAI

NORI NAUJOS BONŲ 
LAIDOS

Cook’o apskrities atstovai 
išvyko į Springfield’ą, kur iš 
valsty bės įstatymų leidimo rū- ^acas bendradarbiauja.
mų nori gauti pritarimą išlei
sti naują bonų laidą apskri
ties reikalams.

PALAIDOTA BUVUSIOJI 
KARALIENĖ

FLORENCIJA, Italija, sau
sio 20. — Su stačiatikių cerk
vės apeigomis vakar čia pa
laidota anądien Vokietijoj mi
rusi buvusi graikų karalienė 
Sofija. Mirusioji buvo buvu
sio vokiečių kaizerio sesuo.

DUBLINAS, Airija, saus. 
20. — Shannon upės vandenys 
išsiliejo ir apsėmė didelius 
Banagher plotus. Kitos upės 
taip pat išsiliejusios.

PASPRUKO Iš TEISMO

mentai ir penki milijonai do
lerių pinigais.

Iš dokumentų patirta, kad 
jie į Rumuniją vyko žudyti 
rumunus valdininkus, bombuo- 
ti valstybės namus, sukelti re
voliuciją ir įvesti sovietų tva
rką.

Dėl gyvuojančio Cook’o ap
skrity ekonomiško krizio viso
je Illinois valstybėje atidėta 
visa eilė viešųjų darbų.

Chicago ir Cook’o apskritis 
valstybei įsiskolinę daugiau 
kaip 25 milijonus dolerių.

PRIPAŽINO ATSTOVYBEI 
IŠLAIDAS

WASHINGTON, saus. 19. 
— Kongresas pripažino 450,- 
000 dolerių išlaidų siunčiamai 
vyriausybės atstovybei į tarp
tautinę nusiginklavimo konfe
renciją.

STRASSBURGAS, Alzasas, 
saus. 19, — Įtartas vokiečių 
šnipu ir nubaustas keturis me
tus kalėti P. Ohrig’as iš teis
mo rūmų per langą iššoko ir 
paspruko.

BERLYNAS, saus. 19. — 
Arti Berlyno fašistai susiko
vė su komunistais. 2 asmenys 
žuvo ir 7 sužeista.

POTVINIAI MISSISSIPPI 
VALSTYBĖJE

NEW ORLEANS, La., sau
sio 19. — MisRissippi valstybę 
ištiko dideli potviniai. Užlie
tos jau 7 apskritys. Kitoms 
trims yra pavojus.

Visais paupiais kone visi 
pylymai išgriauti. Raudonasis 
Kryžius neša gyventojams pa. 
galbą.

PLĖŠIKAI PASIVĖLAVO

Trys plėšikai puolė A. J. 
Cox Co., įstaigą tikėdamies 
pagrobti paruoštus darbinin
kams apmokėti pinigus. Tačiau 
pasivėlavo. Tad iš įstaigos 
prezidento Cox*o atėmė 20 do
lerių ir dar jį apmušė.

SKAITYKITE IR PLATIN 
RITE “DRAUGĄ”

nutarė išreikalauti iš Kurijos, 
ką Kacienė pasakė Kurijos 
klausiama, ar ji sutinka su 
perkrikštu vyru gyventi, ir ar 
pagal kanonus teisėtos Kaco 
jungtuvės su Vimboraitė.

Tos žinios turi būti su rink
tos ne vėliau, kaip per vieną I 
mėnesį laiko.

Ši byla sukėlė didelio susi-? 
domėjimo teisininkų sferose. J

“GIRTUOKLIŲ VAKARAS”

Dusetos. Dusetų šauliai 8U- 
Kaune Saliamonas vedė ir i ruošė “Girtuoklių vakarą.’* 

prigyveno vaiką. j Toks vakaro pavadinimas su-
Netoli Kauno, Turžėnų apv- traukė nemaža svečių. Mok. 

linkėję yra Eirošių dvaras, su Kuzmickas savo įdomia pas- 
kurio savininku Vimboru sun- kaita sukėlė susirinkusiems ne
klausiais okupacijos laikais maža baimės ir pasiryžimo 

daugiau nebegerti. Po paskai-

Vimboraitė siekė Kacą turėti 
sau per vyrą. Bet kaip Kacui 
persiskirti su pirmąja žmona? 

Lydint numirėlį į kapus Di-' pereina katalikų tikėji- 
vision gatvėje automobilis su- man ir Karmėlavos bažnyčioj 
sikūlė su troku. 10 asmenų su- Pas katalikų kunigą susituo- 
žeista. kia RU Vimboraitė.

---------------------- I Beje, vyskupijos kurija dar
prieš Kacui susituoksiant už
klausia Kacienę, ar ji sutin-

Ulinois valstybė už automo- kanti ir toliau su perkrikšty- 
biliij “laisnius” per metus su- tu savo vyru gyventi. Kacienė 
renka apie 20 milijonų dole- atsakė, kad sutinkanti, 
rių. Iš tos sumos vieną puse Kacas tampa turtuoliu, o 
sumoka Cook’o apskrities gy- pirmoji jo žmona skursta pa-

10 ASMENŲ SUŽEISTA

VIENĄ PUSĘ SUMOKA

Po karo grįžta iš Rusijos tos buvo suvaidintas “Alko- 
Vimboraitė, kuri Kacą įsimyli, holizmo vaisiai”, to paries mo- 
Sąntvkiai taip susipynė, kad kytojo parašytas dviejų->eik-

ventojai.

ATLIKTAS “REIDAS”
Valstybinio prokuroro poli

cija padarė “reidą” “Proper- 
ty & Tax Service Association 
of III.” ofisuose. Paimta visi 
dokumentai.

KINAI BE ATODAIROS 
ŽUDOMI

MUKDENAS, saus. 19. — 
Japonų kariuomenė pagaliau 
išliejo savo pagiežą kinams 
kareiviams, kurie andai nuko
vė nemažą japonų kareivių 
skaičių.

Japonai pasigerėdami pra
neša, kad šalia Yentai ir Tun- 
gliao japonų artilerija išsker
dė 220 kinų. Keletas šimtų su
žeistų kinų kareivių atgabenta 
į Mukdeno ligonines.

DAVĖ NURODYMŲ

WASHINGTON, saus. 19. 
— Siunčiamai į tarptautinę 
nusiginklavimo konferenciją 
atstovybei kongresas nurodė 
nepritarti šio krašto kariuo
menės mažinimui. Nes ir be to 
kariuomenė yra maža.

smų veikalas.

HAWAII SALOSE 
MA TVARKA

siHkus viena su vaikais. Pa
galiau savo vyrą ji patraukė 
tieson dėl alimentų.

Advokatai juodu sutaiko ir 
Kacas moka alimentų po 150 
lt. per mėnesį. Bet jis mokėjo 
nepunktualiai ir Kacienė iš 
naujo kelia bylą ir reikalauja, 
kad jai vyras duotų pragyve
nimą.

Taigi užvakar Kauno apy
gardos teismas tą bylą ir sva
rstė.

Kacas įrodinėja, kad jis, pe
rsikrikštydamas, automatiškai 
jau esąs su savo pirmąja, žmo
na persiskyręs, ergo ir alime
ntų jai mokėti neprivaląs.

Kacieųė savo poziciją taip 
pat gina. Ji sako, jokio persi
skyrimo nėra, nors Kacas iš 
žydo ir tapęs kataliku. Rabi
nas jų neperskyręs, o jei Ka
cas norįs gyventi su kita, tai 
vis tiek jai su vaikais turįs 
duoti išlaikymą.

Teismas nutarė bylą atidėti 
ir reikalauti, kad Tabinatas 
pareikštų savo nuomonę, ar 
Kacų, pagal talmud'ą, yra vy
kęs automatiškas persiskyri
mas, ar juodu laikomi neper-

HONOLULU, saus. 19. — 
Suėmus keturis amerikonus už 
atliktą žmogžudystę, sušaukti 
salų Įstatymų leidimo rūmai 
ir jiems įduotas projektas kei
sti tvarką. Labiausia einasi 
apie policijos viršininką ir pro 
kurorą. Iki šioliai jie piliečių 
renkami. Dabar norima, kad

i r
gubernatorius juos skirtų. Be 
to norima mirties bausmę nu
statyti tiems, kurie krimina- 
liškai užpuola moteris.

“BIZNIUI” MORATO
RIUMAS

URBANA, III., saus. 19. —
Šio miesto majoras paskelbė 
atsiliepimą į įmoninkus, kad 
visą šią savaitę miestely būtų 
uždarytos visos parduotuvė a. 
Sako, tas reikalinga pasitikėji
mo atgaivinimui. Kai kas nuu 
joro paklausė. I

RQMA, saus. 18. — Minis- 
teriui pirmininkui Muss^lin’iui 
nusprendus, Italijoj t; stan 
jungiamos visos plieno gamy
bos įmonės.

PARROTT, Va., saus. 20. 
— Pulaski Anthracite Co. an
glių kasykloje per sprogimą 
žuvo 0 angliakasiai.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie debesuota: 
numatomas lietus; kiek šil- 

siskyrusiais; taip pat teismas čiau.

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.”
I
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DIENOS KLAUSIMAI
KATALIKŲ DARBININKŲ INTERNACIO

NALAS.

Europoje veikia katalikų darbininkų 
internacionalas, kuris praėjusių metų pabai
goje buvo sušaukęs katalikų darbininkų kon
gresų Utrechte. Toks kongresas buvo antras 
iš eilės. Iš to aišku, kad toji visų tautų ka
talikų darbininkų sųjunga yra nesenai įsteig
ta ir dar nėra išaugusi į tokių organizacija, 
kokia ji galėtų būti ir, be abejojimo, bus. Kai 
kuriuose kraštuose katalikai darbininkai dar 
neturi jokių centrų įsteigę. Ta aplinkybė 
kliudo tarptautiniam katalikų darbininkų są
jūdžiui.

Mintis organizuoti katalikų darbininkų 
tarptautinę sųjungų kilo ar tik ne prieš 1923 
m. Tarp tų ir 1927 -metų rengtasi pirmam 
įvairių katalikiškų darbininkų organizacijų 
atstovų visuotiniam kongresui, kuris įvyko 
1928 m. Kelno mieste, Vokietijoj, 
k Sis sąjūdis pačioj savo pradžioj, matyti, 
^vėjo ir Apaštalų Sosto pritarimų, nes pir-

J^mne kongrese dalyvavo ir jo atstovas. Jau 
pirmame kongrese numatyta, kad artimoj at
eity įvyks neišvengiama dvikovė tarp Ro
mos ir Maskvos, tarp Kristaus vietininko skel
biamos krikščioniškos tiesos ir antikristo ša- 
Ii ninku skelbiamo melo. Dėl to tarptautiniam 
katalikų darbininkų sąjūdžiui daug reikšmės 
duota, nes jo vaidmuo toje kovoje bus svar
bus. Ir, štai, antrame kongrese jau daug 
laiko teko skirti gynimuisi nuo Maskvos be
dievybės.

Antrasis tarptautinės katalikų darbinin
kų sąjungos kongresas ypatingu rimtumu 
svarstė šių dienų pasaulio krizį, kuris skau
džiai sukrėtė viso pasaulio ekonomijų gyve- 
nimų ir taip pat skaudžiai palietė darbininkų 
gyvenimų. Didelės svarbos duota Šv. Tėvo Pi
jaus XI pernai išleistos enciklikos (Quadra- 
gesimo anno) nurodymams, kuriais kon
greso atstovai daugiausia ir vadovavosi.

Prof. Pr. Dovydaitis apie šio kongreso at
liktus darbus ir apie katalikų darbininkų su

Dr. Martynas Yčas.

ŽEMAIČIŲ'VYSKUPAS PRANCIŠKUS 
KAREVIČIUS

(Tęsinys)

Tasai vyskupo pasakojimas kiek pa
tiko lietuviams, tiek įpykino vokiečius. 
D-^ras Steputat’as, kuris savo leidžiamam 
laikrašty “Dabartis” nuolatos skelbė, 
kad lietuviai rusuose badu marinami, vi
saip persekiojami, kad pačiai Rusijai esą 
“kaput” ir kad vienintelis lietuviams ke
lias glaustis prie Prūsijos, Išgirdęs vys
kupo žodžius susirgo. Vėliau vokiečių 
aukštieji valdininkai per dviejus metus 
vyskupui prikaišiojo, kam jis taip 
rusus išgyręs. Vyskupas teisinosi tik su
raminimui žmonių tiesą turėjęs sakyti, 
kad jie per daug nesirūpintų tremtiniais.

“Jeigu nebūčiau 1916 m. patekęs Pc- 
trogradan, — rašė man vyskupas Karevi
čius, — nebūčiau žinojęs smulkiau apie c. 
komiteto veikimą ir nebūčiau Lietuvoje 
galėjęs pateikti apie jį žinių, o tos žinios

jungos nusistatymu Kauno “Darb.” taip ra
šo:

Šin kongresan susirinkusieji katalikų dar
bininkijos atstovai pareiškė savo tvirtų nu
sistatymų, kad ekonominis gyvenimas neturi 
būt atiduotas nei nevaržomai individualinei; 
konkurencijai kaip to nori bedieviškas libe 
ralizmas, nei perdėtai koncentracijai, koncen 
truojačiai turto versmes, kaip to siekia be

APŽVALGA lepšiškumu pasinaudos socia
listai. Bent dabar taip išrodo.

Daugiau tokių raitų “Darbininko” vajus
“Darbininkas”, LDS. orgs- 

Lietuvaitės katalikės Ame- nas> paskelbė skaitytojų vaju 
rikoje turi savo laikraštį I Pradedant tų svarbų darbą 

Moteių Dirvų”. Tai Moterų vedamųjame straipsnyje tarp 
Sujungus organas. To laik-

dieviškas socializmas ir komunizmas. Ekono- j ia8čio reikšmė mūsų tautinia- 
minės pajėgos turi būt tvarkomos griežtai,1110 gyvenime yra įžymi. Ne
prisilaikant teisingumo ir socialines artimo luen^esni vaidmenį vaidina ir 
meilės. Nepriimtinas nei individualizmas, nei|^a organizacija, kuri ‘‘Al. D.” 
kolektivizmas, o priimtinas tik bendrai kuriųs ^e^ia-
soiidarizmasl Profesinės organizacijos neturi 
būt naudojamos luomų neapykantai kurstyt.
Moralinės pareigos visiems lygios. Kongreso

Š. m. 1 nr. radome kun. Pr. 
Vaitukaičio rašinį, pavadintų 
‘‘Motinos Reikšmė Šeįmoje” i 

pirmininkas Joos’as tarp kita ko pasakė: ‘‘Pi įr perskaitę gėrėjomės. Gerb.I
jaus XI enciklika padarė galų plepalams nei 
su liberalizmu nei su socializmu; mes iškelia
me savų socialinės katalikybės vėliavų”.

Kadangi gamyba ir suvartojimas susirišę J veda prie to, kad jos įsitikin-
su vienas kitu ir visos pasaūlio šalys priklau- tų:

autorius suprato, ko moterų į 
laikraščiui reikia. Jis savo i 
rašiniu “M. D.” skaitytojas!

so viena kitos, tai reikia turėt bendrų institu
cijų: todėl būtina šis klausimas atsidėjus stų- 
dijuot visose valstybėse. Darbininkai katali
kai apsiima visur remti tokių iniciatyvų ir 
darbus, kurie visų pasaulio šalių katalikus 
darbininkus įgalins apsikeisti mintimis ir su
tvarkys visų šalių ekonominius santykius. Šis 
kongresas tat padarė nutarimų, reikalaujant 
stipriau ugdyt visose tautose teisingumo 
jausmų ir geriau sutvarkyt tautų atatinka
mas institucijas: reikalaujama militarinio nu
siginklavimo, kaip jau ragino Pijaus XI pir- 
matakis popiežius Benediktas XV, pagerint 
prekybinį apsikeitimų, reikalaujama solidaru
mu besivaduojančios finansų sistemos, tautų 
pagarbos viena kitai, bendro darbo teikiant 
socialinės pagalbos, ypačiai kovojant su bai
singu nedarbu, siaučiančiu visose šalyse.

Religiniu atžvilgiu Utrechto kongresas 
savo dalyvius įpareigojo nesitenkint tik gyni- 
muši, bet kiekviena proga viešai ir energin
gai pareikšti savo krikščioniškus principus.

“Kuo širdis yra žmogui, 
tuo motina yra šeimai. Ka- i 
da motinos širdis yra už
degta Dievo meile ir rūpės-i 
tingai pildanti dorybių pa- ; 
reigas, tada visos šeimos j 
nariai yra dievotumo apim
ti ir Dievas gyvena jų tar
pe.”

Z . •
Kitose rašinio vietose taip 

pat vaizdžiai nurodo didelę 
motinos reikšmę šeimai.

Būtų gera ir labai naudin
ga, kad ‘‘M. D.” daugiau to
kių rašinių savo skaitytojams 
duotų.

kito ko sako:
“Alums lietuviams kata

likams būtinai reikia su
prasti spaudos galybę ir 
svarbų, todėl mes šiame 
klausime tartum dar nega
lim tinkamai susiorganizuo
ti. Alės dar tinkamai neį
vertiname katalikiškosios 
spaudos reikšmės, Pareiga 
jų remti mums tartum ne
svarbi. Alums nė neateina į 
mintį, kad katalikiškoji; 
spauda tai tikra mūsų tikė
jimo gynėja ir palaikytoja. 
Kova, kuri verda spaudoje 
už katalikybės gyvastį

Trečiadienis, Saus. 20, 1932

Columbia upė, ant kurios bus statoma dvi užtvankos 
(dam.). Stiprių sienų pastatymui nuo Oregon vai. kalnų iš 
vienos pusės iki AVUsliington vai. iš kitos pusės manoma 
išleisti $70,000,000.

“Alanoma, kad jis 
Lietuvą ir užimsiąs

grįš į dolerių yra išmokėjusi. Pran- 
nepri-' cūzija ir Belgija, kurios dau- 

klausomos bažnyčios Lietu- giausia domisi reparacijomis, 
v oje vyskupo vietų”. pareiškia, kad Vokietija ne pa
Tai mat kuo “V-bė” susi- dengė net aktualių karo me 

rūpino. Ji vedama laisvama- Prarytų abiem kraštams
mirtį, mums tanum neais- nįškoje dvasioje, tačiau rūpi- nuostolių.
ki, nežinoma. Ta kova eina nasi “tikėjimo reikalais” Lie-! Belgija nurodo, kad jai a- 
nnuns besnaudžiant, ir tik tuvoje. Bet to laikraščio re- milijonų dar reikia

nei

iš saldaus miego mus staiga daktoriįu ir
pažadina triukšmingas pine- unezaliežninkų dvasininkų”, 
šų šūkis, ka!d jau metas fj- , esančių lenkų priklausomybė- 
kėjinių pažaboti ir kunigus je> pastangos yra tuščios, 
zokristijose uždaryti. Seka'-, jįenis legviau bus laisvama-

jų globojamu aktualiausiems nuostoliams at
lyginti.

Prancūzija preiškia , kad 
krašto atstatymui Vokietija 
turi dar išmokėti 2,859,lXX),00C

Tautininkų ” skitas ”

Pagaliau 
trilinkai —

vadinamieji tau- 
liberalai sudarė

savo kandidatų į SLA. vaidy- 
Parbininko kataliko tikrai katalikiškas gy v e- bą sąrašų, į ktfrį'įeina šie as- 
nimas bus aštrus ginklas, bus stipri propo- imenys: Bačiūnas, pirm.; Gri- 

i ganda prieš bolševizmo tykojimus iš pasalų nius, vicepirm.; Vinikas sekr.; 
ir prieš viešus jo puolimus. Dievo žodis turi I Tareila, ižd.; Januškevičius ir

mas žingsnis bus reika- nianis kapinių Lietuvoje pris- į dolerių. laip bent rodo jos
lavimas tikėjimą visiškai teigti, negu tokių ‘‘bažnyčią” sąmata..
paneigti ir kunigiją jau ne,įsteigti. Nors ir vaidžia būtų! Anglija visą laikų iš Vokie- 
be bažnyčiose uždaryti, bet;|am sumanymui palanki, ta-i^M°s reikalavo tik tiek ,kiek 
is bažnyčių pasalinti ii pa- zėiau tikintieji Lietuvos žino- įeikėjo karo skoloms mo- 

baznycias sugiiauti. n(-,s nesiduos suvedlžioianū. keti Amerikai. Ligi paskel
biant karo skoloms moratoriu
mų Anglija kas metai iš Vo
kietijos mokamų reparatjų 
gaudavo tik 23.05 nuošimčių 
pnigais ir daiktais.

Italijai gi iš reparacijų iš
mokėta iš viso 285,000,000 do
lerių, daugiausia įvairiais 

o- pinigais ir daiktais.

cias
Alums nuostabu, iš kur išsi
vystė toki drąsūs bedievių 
reikalavimai katalikiškoj 
visuomenėj. ‘‘Kai šeiminin
kas snaudė, blogas žmogus 
prisėjo kūkalių j kviečius,” 
— pats Kristus taip atsako 
i stebėtiną kataliku snau- 
dūlį ir apsileidimą”

Toks “V-bės” susirūpini
mas vis dėlto aiškiau parodo 
jos tikrąjį veidų.

KIEK VOKIETIJA YRA 
IŠMOKĖJUSI REPA

RACIJOMIS?

Apie tai nėra tikrų ir

apšviest dvejojančius ir padrųsint vilties ne- Raginskas, iždo globėjai; Kli- ')e*°ds, nereikalingi 
tekusius, Bažnyčios maldos turi išmelst bū- imas dr. kv.
tinų antgamtinių pagalbos priemonių katali
kų darbininkų Visam propagandos ir organi
zacijos trosui, visoms pastangoms pirmiausia 
iš-gelbėt jaunimą ir sustiprint krikščionišką 
šeimą. Krikščioniška šeima bus visuomet ver- 

: smė naujoms moralinėms jėgoms rastis, ir at- 
' skiliems žmonėms ir visai visuomenei. Ar - 
' dančius poveikius reikia atremti šeimos, kor- 
! poracijos, žmogiško solidarumo jėgomis.

Kaip žinoma, p. Bačiūnas 
nominacijų rinkimuose gavo 

tik apie 900 balsų ir buvo ket- 
virtoje vietoje. Tačiau ‘ fašis
tai” užsimanė jį “pušyti” į 
pirmininkus. St. Gegužis, da
bartinis pirm., savo kandida
tūros nėra ištraukęs. Tas sun
kiną tautinihkų — liberalų

Prie šių žodžių komentarai, fįeįalįu duomenų. Veikusi, po karo santarvės valstybės 
s'prieš Youngo plano vykdymų rekalavo iš Vokietijos milži-

savoDienraštis “Draugas”
bendramaniui “Darbininkui” j raJUusi kad Vokietija repam-i Jijonų dolerių 
linki ko geriausio pasisekimo }cijomi8 i5mckėjo 4,829,(XX),! HM) '

reparacijų komisija turėjo į-jniškos sumos — apie 100 bi

svarbiame katalikiškos 
dos platinimo darbe.

Kuo džiaugiasi

i Pas Ida u komisi-spau -j dolerių. Savo keliu Vokieti-!. repaiacijų
I . , . ,. . ................ , . ja tą sumą kone perpus su-\ ja tvirtina, kad ji jau įsinose-, v. ; XT ;. ..

• i i • m • 'mažino. Kada Vokietija uz-ho 9,119,(XX),(XX) dolerių. Taip x x , , . ..j . . ... protestavo, tada komisija pa-rodo jok apyskaitos. doterių
Brooklyno laisvamanių laik Šio sausio menesio pabaigc- \ _

rastis džiaugiasi, kad nepri- je Lozanoje turės įvykti kon- . .
,, . , v v , , . , • • , ii ii • nenustatyta galutine reparaciklausomos bažnyčios klausi- terncija ^aro skolų klausimu. . , • -cr

T • X • - , • X m J 1 • 1 • IX.,. JU suma. Bet paskiau YoungoBūtu nėra kad ir lietuviai darbininkai, ■ ... ,, , mas Lietuvoje nėra apleistas Tad kiekviena valstybe reu- rr>uių geia., Rtui ii neiuvuu uaiuiuuiK i, , Galimas daiktas, ...... . . . .. planu numatyta apie 26,546,
ypač Lietuvos darbininkai, prie to sąjūdžio . , , . . . ,ir J18 rimtai gvildenamas, gia nuodugniausias reparacijų
gausiai dėtųsi ir visuose darbininkų klausi- į

11 J.111JLUCVA V HUUilCtl 11C4C>. n vi ” * v

jų balsai susiskaldys ii jani tikslui \urinia nemaža sąskaitas, kurios bus patiek- 000,000 dolerių.
bus duota

’o planu

muose laikytųsi tos sąjungos direktyvų. Tikiuus ProSa sociallst’i lėšų. Turima ir “kunigas”, tos konferencijai. 1 Dabar Vokietija sako, kad
tuo keliu einant, bus galima darbininkų ge- kandidatui laimėti. Taigi, tau- kuris dar tebegyvena Ameri-! Vokietija sakosi yra tikra, ji išmokėjo daugiau kaip 9 ui- 
rovės sulaukti visuose pasaulio kraštuose. itininkų — liberalų iširimu ir , ko j, bet kad daugiau kaip 9 bilijonus lijonus dalelių ii to pakanku.

buvo didi mūsų likusiems žmonėms, y- 
pač veikėjams, paguoda, parama, o vo
kiečių okupacinei valdžiai didis smūgis.”

Vyskupas Karevičius, puikiai mokė
damas vokiečių kalbą, buvo nepamaino
mas Lietuvos užtarytojas. Jis pinuose 
dienose pargrįžęs į Lietuvą puikiai at
rėmė vokiečių okupantų neteisėtus reika
lavimus ir iš karto pastatė juos į tinka
mą vietą. Pavyzdžiui, ką tik atvykęs Kau
nan daro vizitą vokiečių armijos štabo 
viršininkui generolui Eirenbark Ratile. 
Šis jį priėmė savo karininkų asistencijo- 
je ir šiaip prabyla: “Latauen ist von 
Deutshėn Urobert und auf ewig mit 
Deutschland vereinigt. Eure Bischofliche 
Gnaden und Ihnen unterwurfige Geist 
lichkeit erfordere ich allen deutschen 
Forderongen absolute Unterwurfikgeit,”. 
Čia vyskupas iš karto jam atkerta: — 
“Excellenz, Litauen ist wohl von den 
Deutschen okkupiert, aber es ist noch 
nicht annektiert. Wir verbleiben noch 

rnssische Untertanen”. Ir toliau paaiški
no geerolui, kad jis ir jo dvasiški ja tik
tai tuos įsakymus tepildys, kurie suriš*

ti su palaikymu krašte tvarkos, nesian- 
gažuojant į jokius principialiai lemian
čius dalykus.

Už poros dienų kariškosios valdybos 
šefas kunigaikštis Isenburg von Birš- 
tein’as prisiunčia vyskupui pasirašyti šio 
turinio raštų: “Allen deutschen Forde- 
rungen absolute Untervurfigkeit” ir y- 
pač visus vokiečių reikalavimus skelbti 
žmonėms iš sakyklos, raginti žmones sių
sti vaikus į vokiečių mokyklas. Bet vys
kupas nepasirašo. ' Tuomet kunigaikštis 
kviečia vyskupą pas save ir išdidžiai pa 
reiškia, kad jis vyskupą galėsiąs privers
ti tai padaryti. “Šie konnen mieli in die 
Verbannungscliicken, šie konnen nicli er- 
schiessen lassen, aber inein Gewissen erz 
wingen, ich lioffe, wird ihnnn nicht ge- 
lingen”. Leiskite Tamstos reikalavimui 
pasiųsti Ronton apaštališkojo sosto nuo
žiūrai ir aš taip pasielgsiu kaip šv. Tfe- 
vas išspręs.

Pd tokio atsakymo kunigaikštis nu
sileido ir ėmė pasakoti vyskupui koks 
jis pats geras katalikas, kad jo motina 
esanti giminystėje su Bavarijos nuncijum

hrkivyskupu Pacceli. “Ich bin Rudi Kat-
/lioiik, aber ich bin Soldat”.

— Ponas Jėzus yra jau seniai nuro
dęs Atiduoti Cezariui kas Cezario, bet ir 
Dievui kas Dievo — atsako vyskupas. 
Kiek laiko Lietuvoje pabuvęs, susipaži
nęs su visa padėtimi, vyskupas L. Tary
bos prašomas (delegacija atvyko pas vys
kupą A. {Smetona, J. Šaulys ir J. Smil
gevičius) vyksta Berlynan išdėti Erzbsr-

‘ gėriui. ir Reichskancleriui gr. Hertlingui 
Lietuvos reikalus, prašyti jų užtarimo.

Berlyne Erzbergeris nurodė, kad rei
chskancleris savo veikime varžomas ge- 
nerolo Ludendorfo ir kad būtų naudinga

j

i su šiuo pirma pasikalbėti. Vyskupas iš
gauna audienciją pas gen. Ludendorfą ir 
grafą llertlingą per savo pažįstamą gra
fą Robertų Kaiserlingų. Nuvykęs į liaupt- 
kvartier pirmiausia atsilanko pas feld
maršalų Ilindenburgų, o vėliau pas gen. 
Ludendorfų. Šis priėmęs gana oficialiai, 
ėmė šaudyti į tarybų kanų girdi, ji už
siimanti skundų rinkimu vieton pozity-

! vaus darbo ir t. t. Po to vėl kibo į lietu
vių tautą, kam ji skundžiasi dėl imamų

iš jos rekvizicijų. Vyskupas ramiai, bet 
tvirtai atsakė, pareikšdamas, kad kun. 
Isenburgas dar nėra tarybai nė vieno po
zityvaus klausimo svarstyti pateikęs ir 
net iki šioliai neparūpino jai tinkamo bu
to. Aiat, jis esąs piktins už paduotus rei
chskancleriui memorialus ir nieko apie ta
rybų nebenorįs žinoti. Toliau dėl rekvizi
cijų vyskupas nurodęs, kad imdami Ka
liai iš žmonių maistų nemoka grynais pi
nigais kaip Hagos konvencija reikalauja, 
bet išduoda niekam tinkamus kvitus.

Kuomet jau susidarė geresnė nuotai
ka, vys-kupas stačiai ėmė dėstyti reikalų 
paskelbti Lietuvą nepriklausoma valsty
be, nurodydamas į Lenkijos savarankiš
kumo pripažinimų. Gen. Ludendorf’as ra
miai išklausęs atsakė — “Ja, das ist recht
— kų yra lenkai gavę, gali būti duota 
kaizerinės valdžios ir Lietuvai. x\š šitų 
savo nuomonę pareikšiu reichskanclėriui
— pažadėjo vyskupui generolas.

(Bus daugiau)
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Kas ir ant kokių aukštybių gy
vens sausio 24 d.?

CLEVELAND, OHIO.
9 R A F6A8

E. Ramanauskienė, nut. rašt. susirinkimas įvyko gruodžio ko. Visi komisijai (Vaišvilie-
M. Luckienė, fin. rašt. J. Slec-|27 d. 1931 m. Naujų narių įsi nei ir Išganaitienei) dėkojo.

maršalkos F. Moekaitienė r K. 
Adrulaitienė, ligonių globėjos

Tūkstančiai lietuvių Chic.i • jC C r£’ 
go’jc, ir visoje Amerikoje, j *
gyvai seka jubilėjini dien- J
laščin “Draugo” kontestą.1 

k o u tęst i n i aku lenk t ynia v i n, ą
dėl garbės ir laimėjimo pirmi

Aušros Vartų moterų drau- 
gijos prieš,lietinis susirink,- Miliauskie"5

1 mas Įvyko gruodžio 27 d. Dr- 
'jon įstojo 3 naujos narės. Naš'

kaitienė, ižd. Palubinskienė, | rašė G: 0. Laurinaitienė, D. 
iždo globėjos Martišauskienė,

ir Skodienė,
tvark. Ambrazavieienė. Mūsų ir A. Snabaitienė. Visos tos

Draugija nutarė surengti šau-|S. Bajorūnienė ir E. Bružie- 
Ligu'taitė, E. Vasaitienė, M. nu vakarų su gražia progrr 'nė; atstovės į Federacijų. O. 
Jankaitienė, A. Balinskienė ma ir šokiais. iTerebužienė ir O. Antanaitie-

i valdyba gerai atlieka savo narės yra labai veiklios; ti- 
lou ių lundo komisija juani 1 UyAju0Įjs> ;r susirinkimai būna kimasi susilaukti didesnio mū- 

Vukarykščiu diena “Drau- i^’ ''a‘* ^,a daug suvaigusių tvarfcingįt Tad linkime ko ge- sų dr-jos veiklumo. Komisija 
o” jubiliejiniam konteste bu-į M‘lm'mj’j1 stengiasi visus ap-;riausio sutikimo darbuotis, (L. Kondratienė, A. Jablans-

bių. Neradę šiandie kon- vo nepaprasta. Keturi kontes-11 HP*ati. Lietuvių Daižilio ko aas j<aĮ. vjeny])a ten jr gaĮy. kieno) pranešė apie gruodžio
testininkų-ių lenktyniii davi liniukai: Gubysta, Janušaus-,ndsija pranešė, kad pavasari j(- 
niu, be abejo, įų draugai, 1kas, Varaknlis ' ir Petrauskas | rengiamasi atidaryti darželį ir 
prieteliai, rėmėjai ir tukstan- pasiekę didelių aukštumų kon Maa turi iš ^etuvos atsiųstus 
čiai skaitytojų statys sau testo pirmenybę išstatė į di- ?Pla™J ir dirba visu smarku- 
klausimų, kokią kuris ir kuri deli klausimų. Blanksta Ra-
KOntestininkų-ių padarė . pn- šinskienės užkariauta pirmo

mu. Parapijos bazaro komiai-

ji. P.

CICERO, ILL.

16 d. įvykusį kauliukų (žaidi
mo vakarų. Pelno gauta $36.4

Nauja valdyba: dvasios va- nf; i A-
das kun. H. J. Vaičunas, pir- j Unkauskicnč ir A. Jaukšienė; 
mininkė O. Rimkienė, vice-įkoresp. 0. Gudienė.
pirm. U. Išganaihenė, nut. I--------------------------------—--------
rašt. 0. Gudienė, fin. rast. V.1
Mockienė, kont. rašt. M. Jan- i 
kaitienė, kasininkė P. Narbu- j 
tienė, kasos glob. M. Martin

iu pranešė, kad parapijai gan-' DieVo Motinos Sopulingos j tuvių paminėjimo draugijos 
žangų. Daugeliui susidarys di-Inybė, Stancikas visomis pas-j pelno $104.00. Yisa drau- dr-jos priešmetinis gausingas vakarienė ko geriausiai pavy- 
delio galvosūkio, kaip bus sv dangomis stengiasi palaikyti j dėkojo komisijai už jos
Rašinskiene: ar ji ir paliks savo pozicijų, tačiau sunku pa to^i pasidarbavimų. Nutarta 
pirmoje vietoj; kų bus pada- sakyti, ar bepajėgs jis atšilai- raugti Užgavėnių balių para- 

| rg Stancikas, Varaknlis, ko- kyti prieš tuos viršui suminė- PD°S svetainėj ir tų vakaro 
^bk“5ėrfii” nnsirodvs Gilie- tos keturis tūzus pelnų skirti parapijai. Tam

Petį 
si ii n

', Stulginsko, Varkalienės, -........................... I darbui išrinktos komisijon Ša
Petrausko Tanušausko Mi Dideli žingsnį pirmyn va- j.jeng Mušinskienė ir Vilimai- J etrausko, Janušausko, Mi- kftr padar6 tft.p pat Valan.
siūno, Mandravicko ir kitu; v. „i n-’ eius, Varkaliene, Giliene, ne
kaip smarkūs pasirodė Aukš- , • i,...
kalnis, Grybas, Staniulis, Žo- , idai,S Sražil? dovanų už kau-Į
lynienė, Kazlauskienė, Bugen-' Visi ruoškitės ateinantį sek-1kės (maskas). Vakaras bus 
tavičius, Žvirblis, Fabijonai uiadienį į Lietuvių auditorijų į vasario 9 d. Nutarta rengti

tienė. Patartina visiems reng
tis į vakarų, nes yra paskirta

ir paskirtas labdariu s-gos 3i, • - . Tv ..., . h kiene ir E. Vasiliauskiene,i kuopai.
Draugijos 20 metų sukak- NAUJAS IŠRADIMAS i

LACHAVVICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Cbicago, III.
2314 \V. 23rd Place 

Telef. Roosevelt 2515

Cicero, 111.
1439 So. 49 Court 
Telef. Cicero 5927

’dratas, Gaižauskas ir kiti: Bot knrie? Šiandie dar nei kė ,nė, Miliauskienė ir Muzikevi- 
kaip laikėsi kitų miestų kon- lęs ’š kapų mandroeius Salia- cienė. Valdyba liko ta pati:

s:

DEKSNIO GALINGA. MOSTIS, 
kurios pasaulis per Šimtus metų lau- Į 
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostis yra sudaryta iŠ 18-kos skirtin
gų elementų, iŠ visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų. Rankų, Kojų tirpimų Ir ar- 
fialusį kraujų, nikstelėjimų Ir Šiaip 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
žmonių yra pagiję, o milijonai da 
nežino apie tai. i

Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- ! 
žiliam. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DI8COVERT į 
OJNTMENT. Kaina 75 centai.
DEKEN’S OINTMENT CO.

HARTFORD, CONN.

ADVOKATAI

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral salts; 
for calcium and 
phosphorus; all 
the essential ele- 
ments for health 
and strength are 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

testininkai-ės ir tt?
Klausimai, ištikrųjų, įdo- ’ 

mūs, bet į juos bus jau gyv u : 
žodlžiu atsakyta sausio 24 d., 
per jubiliejinį “Draugo’’ kon 

fccertų, Lietuvių auditorijoj. 
Kontestininkų lenktynių davi-: 
niai iki sausio 24 d. “Drau ■ 
ge” jau nebus skelbiami. 
Spaudoje balsai jau uždaryti.

Tat, kas laimės pirmeny- ■ 
bes? Laimės tie, kurie iki šeš-1 
tadienio, sausio 23 d., 12 vai.! 

•dienų, bus daugiausiai pasi
darbavę, ypač šių savaitę dau
giausiai dirbę. O reikia paste
bėti, kad kaikurie kontestr- 
ninkai jau vakar sumušė visų 
iki šiol savo nuveiktų darbų 
rekordų. Valančius, Varkalie- 
nė, Gubysta pirmieji tai pa- 

*darė. Jie sausio 24 d. ne vie
nam savo oponentui suprizų 
padarys.

Tat, ne vien kontestininkai, 
bet ir plačioji Chicago^ lietu
vių visuomenė, gyvai sekusi 
jubilėjini “Draugo” kontestų, 
kviečiama sausio 24 d, užpil
dyti Lietuvių auditorijų ir

sveikinti jubilėjinio kontes-!

monas nepasakytų.

Mark

4<„viršūnės”

PAIN-EXPELLER
Pakilto Daugely Darbe

Jūsų darbas yra užtikrintas 
tik iki tol, iki jus pajėgiate dar
bų tinkamai atlikti. Nustojimas 
jėgų ir sveikatos — mažiausias .
pasireiškimas jūsų nenujegumo darbe—ir sinv 
tai vyrų pasiryžusiai laukia užimti jūsų vietų.

™ PAIN-EXPELLER*
Įre g. J. V. Pat. Biure.

palaiko muskulus lanksčiais ir ištvermingais. Prašalina muskulų ir 
sąnarių skaudėjimų iš priežasties sunkaus darbo ir išsitempimo 
tuojaus! . .

Geriausias abelnam naudojimui šeimyninis linimentas iki šiol 
žinomas. Naudojamas per suvirš C0 metų. Trinkit juomil
Kaina 35c. ir 70c..........................................' Parsiduoda Visur

* Tikrasis turi INKARO vaisbažeuklį.

$1,000,000 Nenupirks 
Pražudyto Regėjimo

pirm. O. Stepui i onienė, vicep.

“JŪSŲ TAUPMENOMS” ’

CHICAGO CITY 
BANK AND 

TRUST COMPANY
ĮIALSTED PRIE G3-CT0S

JOHN B. BORDENI
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph t>727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9090 
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

KRAFT-PHENIX 
CHEESE COMPANY

CHEESE

PROBAK
Didžiausias Bankas Pietuose

Laivakortės į Lietuvą
GERAIS LAIVAIS VISADA SMAGU, SAUGU 

IR PATOGU KELIAUTI PER JŪRES
Visi, kurie tik rengiatės vykti į Lietuvą, kreipki

tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLIJMBUS — EU
ROPA ir kitais.

Namų Tel, Hyde Park 3395

IŠPLAUKIA:

BREMEN FEB. 4 
DBESDEN FEB. 18

EUROPA FEB. 11 
BREMEN FEB. 20

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1502 Tel. Central 2978 i

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų Į

y

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

ABIEM PUSĖM -1 
AftTRLS

Geriausias skustu vae 
— arba grąžiname 

pinigus 
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis j mus 
50c. už 5 — |i už 10 

Sempells — i0c. 

RROBAK CORPORATION
• 1. «<•«»

Puikūs, vėliausios mados ŠLI-j 
PUOT1 akiniai sustiprins akis, j 
prašalins jų nuovargį ir galvos 
kaudėjimą, taipgi stebėtinai pa

gerins regėjimą. Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas

Dr. G. SemerYra tokių katalikų, kurie 
katalikų dienraščiams teikia 
ypatingą pagalbą: dosnia, 
karžygišką nepasitenkinimų, 
kritikų, paniekos pagalbą. 756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829 
Žinau, kad ir katalikų dien* 
raščiai turi ydų, ir jie kartais 
apsirinka, ir jiems retkar
čiais koks netikslumas iš
sprūsta. Tai visai nenuosta-l 
bu: aš Stebėčiaus, jei tokios! 
klaidos nepasitaikytų.

Tačiau jūs, kritikuotojai, 
ką padarėte, kad katalikų 
dienraštis būtų geresnis?!
Prieš ji kritikuodami, įsigy
kite teise ji kritikuoti—pa
siųskite japi savo prenume-, 
ratą. Jei jūs elgiatės kitaip, * 
aš prašau abejoti, ar po jfi-Į 
sų žodžių kauke nesislepia' 
visai kita intencija: slopinti 
katalikų spaudą.

1 Kardinolas Maffl.

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
OFISAS IR AKIŲ DIRBTUVĖ

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja:

Iki Klaipėdos...............................$105.00
* Kitais laivais iki Klaipėdos .... $94.50

Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 
Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.

PAUL P. BALTUTIS & CŪ.
3327 So. Halsted St. Chicago, Illinois

Tek Yards 4669

A. A. 0LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA SALDE STREET 
Room 19>4 Tel. Randolph

Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. ve k 
9241 So. Halsted St. Tel. Vlctory »5«» 

Valandos — 7 Iki • vakare 
Utarn.. Ketv. ir Rubato* vakare

Tel. Randolph 6187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET ’
Fr Vakarais: Utarn., Ketv. Ir Su- 
batos nuo 7:30 iki 9 J

6200 S. HALSTED STREET 
Tel W*ntworth tiži

PATENTS
Laikas daug reiš
kia prie patentų.
Nerizikuokit su
apsaugojimu savo Knygelė 
su manymų. Pri- Dykai 
siųskite braižini ar mo
delį arba rašykite dėl

Nemokamos knygutės *How 
to Obtain a Patent’ Ir
‘Reeord of Invent.’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Reglitered Patent Attorney 

tt-A Secerlt, s.vlnj, & C.mn.rclal 
Bank Balldln,

(Dlnctly aeroM atreet from Patent OOca) 

Wa«rinoton. d. c.

ASIKRATYKIT 
LIGŲ PERŲ

Nosyje, Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonlte ISvalye susi
kimšusias atmatas, 1S- 
nalkins perus, neprl- 
leis Ilgų. Labai naiki
na perus. Ramina plė
ves.

B1LLTT*8 UNCLE
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Trečiadienis, Saus. 20, 1932

DIENRAŠČIO DRAUGO 15-M. SUKAKTIES

LIETUVIŲ£.'^wSi

. Šv. Kazimiero Akademijos mergaičių garsioji orkestrą gros gražių mu
zikos kurinių. Prie Šios orkestros šoks šokikė ir pasižymėjusi daininin 
kė dainuos specijalę dainų. Taipat bus klarneto ir korneto solo. Mer
gaičių trio.

BANKIETAS 6:30 V; ŠOKIAI PRASIDĖS 8 VAL. ir TĘSIS iki 12 VAL. NAKTIES

JUSTAS KUDIRKA p. MARIJONA JANUŠAUSKIENĖ KASTAS SABONIS
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Trečiadienis, Saus. 20, 1932 d r i n g i s
Tel. Cicero <768

DR. P. ATKOČIŪNAS
Dentlstas 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptlekos

Vai.: 9-9 Cicero, III.

ARAI:

KNIGHTS OF UTHUANIA tlieir senes Providence 
B0WLING LEAGUE

\von
Rasbid
Cernauskas
Bakutis
Kačinskas

156 Kizelevidi 
177' J. Kaminskas 
162 lUrbon 
156'

Tel. Canal 0267 Ree. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET'

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. 
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

West, Side 
Providence 
North Side 1 
Bridgeport 
So. Chicago 
North Side 2

W L Pct. 
44 10 815 

19 
25 
30 
33 
45

35
29
24
21

9

648
537
444

the first by 15 maples be- 
cause Al. Gedrainis came late 
after the fifth frame of game 
was finished, this left him out 
of the first encounter. The se- 
cond went to West Side by a
count of 25, in the finai of the jasį four weejCg by beating Gedrainis W. S.

824 871 841 
North Side’s first team kept 

tlieir 667 winning olip of the

770 884 790

INDIVIDUAL STANDING

389 | evening AVest Side made 1019, 
167 į Providence also rolled, 

king 841.
AVEST SIDE

There seems to be more life 
in our league. Ali the tearus 
are fighting more tlian ever Vaič.unas

r every game. AVest Side i> j Gedrainis
eginning to lose a game nt)w Dununy 

and then which is one of the, Dobrovalskis 
few reasong why the remain- Žemaitis 
der of the teams are encoura-j Zaura 
ged to do better and they su-, 
re do with unusual enthu-

171

134
168
164
171

809

191
232

171
157

Bridgeport two out of three /aura AV. S. 
ma" games. Bridg. won the lašt Vaičunas AV. S.

game by 12 pins. North Side j Į£įgįeĮ įj g 
advanced to 6 games within Gmnont Brid.’

' tlie second place which is now Brya Bpįd
2t)O , V.. 1 .U zi /.n nr\ „ • 1 T.Ručinskas Prov. 

Žemaitis W S.
held by Providence

214 NORTH SIDE 1 
172 Drazdauskas 224

177145 174 Naikelis7
________ j AV. Kaminskas 147
896 1019 '^Duistavicli 155

siasm. AVest Side and Provi-, PROVIDENCE 
jdence “hooked-up in one of Rimkus 178

G K a B O' R 1 A 1;

J. E. KADŽIUS
OGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Telef. Canal 
SKYRIUS: 3238 So. 
Haisted 8trėet, Tsl. 
Victory 4688

I J. Kisiel
138 190 i

185

221
212
147
171
203

888 954

BRIDGEPORT

LACHAV1CH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Laidotuvėse pa

tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų lš- 
dirbystės.

OFISAS
668 West 18 Htreetj1439 g 49 į,,

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PL, Chicago

Tel. Cicero 5 917

Urba
Zamb
Micevich
Carpson
Gramont

153
155
162
180
170

193
152
147
192
179

194 Urbon N. S. 2 
185 Bakutis Prov.
145 Carpson Brid.
180 C. Kibelkis S. C.
161 Cernauskas Prov.

-----Dbbrovalskus W. S.
865 Naikelis N. S. 1 

Zevitkauskas S. C. 
Drazdauskas N. S. 1.

196.26 
191,32 
190.31 
186.34 
184. 3 
183.25 į 
183.17 j 
181.48 (
180. 4'
180. 2 
179.43 ,
178. 2
•,7.79a Ofisas 2201 West 22nd Strcei 
lil.28 Cor. tk,. beartu St. Tel. Canal 6222

Tel. Canal 6764 Re*. Republic 6366

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAM 

IR OBSTETRIKAS
Gydo staigia* ir chroniška* Ilgas 

vyrų. moterų ir valkų

SVARBI ŽINUTE

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Clri- 

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują vietą po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 0641 So. Albany Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Reiidencija 2369 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 5793

198
164
184
169
171

Rimkus Prov. 
Manstavich N. S. 1 
Pečiulis S. C. 
Micevich Brid.
Lash S. C.
J. Kaminskas N. S. 2

820 863 877 Zamb Brfd>

DARO OPERACIJAS
D1 gontus priima kasdieną nuo 

pietų Iki 8 vai vakaro. 
Nedėliomis Ir seiedomls tik 

likalno susitarus
Ofisą*, Laboratorija ir X-Ray

2130 AVEST 22nd STREET
CHICAGO

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. Ji P. POŠKA •
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas Ir Rezidencija
6504 S. ARTESIAN AVĖ.

Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Val.; Nuo 3-6 po 
piet. litam. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

DR. A. J. JAYOIŠ
Vai: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėliojo pagal sutarti

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Tel Graveliui 1696

DR.. A L YUŠKA

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8193

DR. H. BARTOM
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 8. HALSTED STREE’I 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Rea Phone 
Englcvood 6641

176.21 
173.42 
171.35! 
171.29 
168.75( 
167.53' 
167.37 i

Rezidencija: 6628 So Riehmond 
Avenue Tel Republic 7868 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR.- MAURICE KAHN
• Gydytojas ir Chirurgas 

I'67-.IOt 4631 SO.' ASHLAND AVĖ. 
167. 5 1
165. 4 Į 
163.46, 
162.38, 
162.37 i 
162. 1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vau.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.

Serauouūs po pietų ir Nedeldiemais. Wentworth 3000 
tik susitarus

2422 W. MARU U EITE RoAD

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Ofiso Tel. Victory 6893 6558 SO. HALSTED STREE'I
Rez. Tel. Drexel 9191 vai. <-< ir 7-9 vai. vakare

I DRv A. A. ROTU į DRi Si Ai D0WįAT

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me Išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply?<a dykai.

3307 Anbnrn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PEIKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talinas; Avė. 
Tet Virginia 1200 

Vania 1138 
Cbinasfo. FU

telefonas Yarde 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

lt was South Cliicagos turu p^bid Prov. 
to put the North Side second Kibelskis S. C. 
team in tlieir plaees with the yy j^jsįei n. S. 2 
results of the first game it w Kaminskas N. S. 1 150.22 
seamed that they would do Andrews N. g. 2 148. 2
so. The North Side second Kizelevich N. S. 2 120.
team started the second game Agatonas
with a renewed spirit andBAI&AMUOTOJAS 

Turiu automobilius viso- ' a jovial self-inspiring
riems reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, Hl.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tsl. Roosevelt 7631

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 pa pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėi. nuo 10 iki 12 dienų

DENTISTAI

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Haisted St. | 

Kampas 31 Street

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
| 4729 WEST 12 PLACE
! Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 

Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. į 2921 w. \vashington blvd. 
Nedėliomis ir šventadieniais ’’ Kitos vaL ant Washin^on Bulvd-

10-12
4:30 — 5:30 kasdien 

Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba 
Cicero 662. Kez. tel. Cicero 2888

DR. CHARLES SEGAL ! DR. T. DUNDULIS
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
““ 4142 Archer Avenue

Vai; 11 ryto iki 1 po pietų’ 
2 Iki 4 ir 6 Iki 8 v. V.

Nedėliomis nno 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį 
Virginia 0036

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal <222

DR. Gi I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kaupas Lsavttt Et)

VaJStodbs Nilo 9 lkt 1>< ryto 
Nuo 1 iki 9 vakare 
8eredoj pagal Sutartų

Humboldt Park Lietuviu
Polit. Kliubo metinis susirin- 

tlie south by a 139 pins būt kimag ivykg gaugio 21 d AĮ. 
the pace was too much for the ’ Simmons svetainėj
newcomers for they lošt the (1640 N Hanooek str>> Chica 
finai by a count of a 100 ma- IR } 7:3() val vak Nariua
P^es' 'prašau dalyvauti ir laiku at-

SOUTH. CHICAGO
Cj Kibelskis 154 151 211 

155 181 496 
206 135 190 
170 144 156 
157 134 137

mood trounced the lads from

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 AVEST 46th STREET
Kampas 4«th lt Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6283-8411

Nulfedimo valandoje kreipkitės Į 
prie mane*, patarnausi n sinti pat Iš- | 
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau neg*/ 
kitur Koplyčia dėl šermenų dykai. ;

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
- DYKAI DEL ŠERMENŲ

ĮAMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN4 ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir rami}J 
patarnavimą, kuomet jis yra labiausiai reikalingas

f. F. EUDEIK1S & CO.
JŪSŲ .ORABORIAl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

< •

Ofisą* Tel. Grovehlll 0617
Rea. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617l
DR. J. J. SIMONAITIS

Zevatkauskis 
Lash 
Peculis 
A. Kibelkis

A. Vaiskia, rašt.

AKIŲ GYDYTOJAI:

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 West Marųuette Road 

V«l 2-6 ir 7-9 P. M. KetV. 9-19 
A. M. NedėlloJ susitarus

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 80. MICHIOAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6197
Valandos:

Nuo 9 iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 iki 8 valandai vakare 

apart šventadienis ir ketvirtadieni r

851 745 890 
NORTH SIDE 2

W. Kisiel 162 181 165
Andrevrs 133 138 170

SUGRĮŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT. Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tel a* Cicero 1260 X-Ra»H

Hemlock <151

DR. V. S, NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vak. 

litam Ir Ketv. vak. pagni a..i»rti

Tel. Hemlock 8799
Res. Tel. Prospect #819

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 bouth Kedzie
Res. 6425 So. California Ava. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

MARIJONA 
NORGIELIBNĖ

(Po tėvais Tamašauskaitė) 
mirė sausio 18. 1932 m. 1:20
vai. ryt. sulaukus pusės am
žiaus. Kilo iš Biržų Apskričio, 
Vaškų Parap. Amerikoje išgy
veno apie 25 metus.

Paliko dideliame rruliūdi.ne 
vyrų Juozapų, du aunu Juozapų 
16 metų ir Mykolų 14 metų, 
dukterį Marijonų, žentų i,ee 
Roy Murphy ir tris anūkes, 
brolį Jonų, brolienę Tama
šauskienę, du brolių sūnus 
Juozapų ir Jonų Tamošatfskas, 
pusseserę Čepienė, švogerį Petį 
rų Čepų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1627 So 
51 Ct. Cicero, III. Laidotuvės 
įvyks ketverge, sausio 21. Iš 
namų 8 vai, bus atlydėta j 
fiv. Antano par. bažnyčių, ku
rioj įvyks gedulingoj pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, dru.ugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę:
Vyras, Hunai, Duktė, Žentas, 

Brolis, Krolienė ir Giminės
Laidotuvėms patarnauja grab. 

C. Syre^leze 1944 So. 60 Ava, 
Tel. Cicero 29 4

B

Palengvins akių Įtempimų kuris | 
esti priežastim galvos skaudėjimo,

' svaigimo, akių aptemimo, nsrvustu- 
jUio. skaudamų aklų karštį. Nulmu 
nataraerus. Atitaisau tiimrpų regys- 

l tę Ir tolimų regystę*
Prirengiu teisingai akinius visuos* 

j atsitikimuose. egzaminavimas dkro- 
i mas su elektra parodanėa mažiau- 
! Mas klaidas.
i Spėriais atvda atkreipiama msky- 
' klos vaikučiams.

Valandos nno 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 19 iki lt 
KREIVAS AKIS ATITAI8O l TRUM- 

, pą i-aiką su nauju išradimu 
Uaugely atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip msur

j 4712 S. ASHLAND AVliĮ»
TpI. Bonlpvgrd 7589

DR. GDSSEN
LIETUVIS DENTISTAU 

kasdien nuu iii v. lyto iki 91
va*, vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, HL

v*i

DR. Pi K «Ltn
DENTISTAS

30 KAST lllth STREET
Kampas Wabash Avens*

Tel. Pūtimas 0968 
Gasaa. X-Ray. ste.

Pblons Hstnlėck ŽH1

Tel. Yards 1819

l)R. G. SERNER
fiIETUVIS AKIŲ SPECIALIOTA8

DR. JOSEPtt KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon 
Vai. r-r Ned. t.ll 

<668 SO. WKHTKR1< ATI.

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 3fith STREET

KampaJi St
Valandos: nuo 19—4: nuo 8—* 

UodėUonla: »«a 19 Iki 1*.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Utarnlnkals, Ketvergals Ir Subatomls
S4SV W. Marųuncto Rd. arti TVentern 

Avė. Phone Hemlock 7838 
Pansdėltala, Seredoms ir Pėtnyfiloma 

1831 So. H*l««d Stnet

OFT. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialiste Motery ir Vaiky Llgy

4145 Archer Avė. (Kampas Fraiicisco Avė.)
Valandos: 10 iki J2 ryto, 4 iki «, pu pietų.

(Vu.Ka.rais. Ulurninke ir Ketverge Iki t vai.,
Seieuotuia ir Nedėliomis , pagal susitarimų.

Onso Tel. Laiayette 7337 Rez. Tef. Hyde Baik 33Vo

Ofiso tr Re*. Tel. Boui. 6»18 Ofisu .r Hvs. ’lei. MOUl *»IA •

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Haisted bt.)
♦ ai, 1-8 ir « «•-<:»• vai. vak. Vai i 1-4 ir 7-9 vai. »afc,«r* 

Nad.iiuj euMtoru. Hsd«4k»J sucitaruA

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

KENOSHA, AVIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

1CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTB RO.
Vai.: utarnlnkals, ketvergals ir pėt 
oyčiotnls nuo 9 Iki 12 v. ryto, nuo 
1 Iki 4 ir nuo 8:80 Iki 8 v. vak. 
Chica gos ofiso Tel. Grovehlll 8262

Vai.J panedėltals, seredomls Ir su- 
batomig nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4860 J

r ■ t

Tol. Central 7079 Vai: 1-4 vai. vak. Ir
Rea . Longboach 9468 ra*al

DR. B. G- LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Būvės Instruktorius Vienuos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-49 Plttsfleld Bldg., 56 & WS^1sgton Si, Chicago, Hl
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C H I C A G O J E
ARCHER HEIGHTS.

Sausio 16 d. vakarę, pp. Žo
lynų namuose įvyko Kolegi
jos rėmėjų skyriaus steigia- 
miasis susirinkimas, kuriame 
nagrinėjant draugijos konsti
tucijų, pasirodė, kad galima 
laitai plačiai išplėsti draugiji
nį veikimų, kuris apima ne 
tik švietimų, bet ir labdary-

įtani, kuris daugiausia narių į- 
rašys. Vyčiai ir vytės, į dar- kai be skolų.

seniausioji Chicagos lietuvių 
parapija, su savo didžiule pui 
kia bažnyčia, mokykla, seserų 
namu ir klebonija liks visiš-

bę!
Naujoji kuopos valdyba: 

<tv, vadai kun. Valančius :r 
kun. Jonelis, pirm. p-lė S. 
Ališauskaitė, 1 vicep. E Žil
vitis, II vicep. S. Barkauskas, 
nut. rašt. p-lė B. Vaičiulytė, 
fin. rašt. p-lė A. Vaitkaitė, 
kas. J. Masiunas, kasos glob.

I>ę. Išrinkta valdybon: pirm. /p-lė E. Valiulytė, vyrų sporto
N. Sakalauskienė, vicep. A. 
Žolynienė, ižd. Liubertienė,

vadovas K. Šeputis, merginų

Parapijos susirinkime ren
kant komiteto narius, gerb. 
pralotas priminė, kad jau lai
kas į komitetų įtraukti jaunų 
vyrų. Taigi ir buvo išrinktas 
jaunas Juozas Garuckas, pla
čiai žinomo veikėjo Juozo Ga- 
rucko sūnūs. Toliau į vietų se
nojo Vainausko išrinktas jo 
sūnūs.

Veikėjas p. Juozas Garuc-

C. Brenza — kasininkas 
sekretorius.

Sėrininkas.

ir

ADV. BORDENAS Į RYT 
VALSTYBES

dijos karo pramonę. Tų kraš- ngreso. Kongresas bet gi tuo 
tų pramonė turinti užsakymų Į nesirūpina. Ilgus metus jis mi- 
iš Vokietijos. Švedijos, l>uni-J lijonais dolerių į visas puses 
jos ir Olandijos fabrikai ga
minu vokiečiams įvairaus po
būdžio karo amunicijų. Olan
dija gaminanti sunkiųjų arti
lerijų, Švedija — mažesnio 
kalibro patrankas ir Danija Į

Praėjusio sekmadienio va
karų adv. Jonas Bordenas —
Bagdžiūnas išvyko į Rytines — visokius priedus, l’ž tuos'! 
Valstybes reikalais. Sugris užsakymus Vokietii.-i ur kauti 1 
šios savaitės pabaigoj.

švaisto. Kongresas sukelia iž
de nepriteklių. Jis atima iš 
žmonių paskutinius pinigus di
deliais mokesčiais.

sporto vadovė E. Ališauskai- kas priminė, kad šiemet šv.
fin. rašt. J. Šliogeris ir prof. ’tė. Atstovai į apsk. p-lės M. Jurgio parapijai sukanka 40
rašt. B. Žolynaitė. Valdyba 
Įgaliota atstovauti Federaci
jos, I>abdarių S-gos ir Rėmė
jų Apskričio susirinkimuose.

Susirinkime, nežiūrint blo
go oro ir lietaus, dalyvavo 15 
asmenų, keletas iš jų, kaip an
tai: pp. JesevičienS, Kazlaus
kienė, B. Čepulaitė buvo atvy
kę net iš Stony Island ir Bri- 
gbton Parko.

Mėnesiniams susirinkimams 
paskirti šeštadienio vakarai 
ik) kiekvieno mėnesio 15 d. 
Susirinkimo vietų ir valandą 
nurodys valdyba. Skyriaus ei
linis numeris bus 41.

Birutė Žolynaitė.

George Emerson Leach, nau 
jas J. A. V. Šaulių (nacional 
guard) viršininkas.

Iš perskaityto protokolo ir iš 
apyskaitos, buvo galima paste
bėti, kad banko vedėjai yra

Stankiūtė ir A. Gužaitė. Pia- metų nuo įkūrimo, todėl , sa- 
mogų komisija: A. Mikniaus- kė p. Garuckas, reikia tas su
kas, S. Žilvitis, S. Barkaus- kaktuves paminėti. Gerb. pra
bas, režisierius S. Barkauskas, lotas ir visi parapijonai suma 
K orespondentai J. Masiunas nymui pritarė ir nutarta su-_ 
ir K. Zaromskis. Sporto vado- rengti iškilmingų vakarienę j '’sa* pasirengę, kad visiems
vo padėjėjai E. Žilvitis ir B. ateinanti pavasarį, Įdepozi toriams būtų pilnai iš-
Čapas. Knygų tikrintojos p- Galiau reikia priminti, kad 1'i0^ania, užtat visų gandi} lai 
lės A. Tebelskytė, A. Storai- mūsų parapijoj misijos įvyks ka\s ^eP°Otonams išmokėj-. 
tė. Maršalkos B. Capas ir S. ateinantį pavasarį, nuo gegu- *r visus depozitoriv

' žės m. 1 d. ir tęsis iki gegužės iad&lius’ šėrininkai reiškė 
Koresp. m. 15 d. Jas ves tėvai jėzui- džiau«sm^ dėkingumų. Taip 

tai iš Lietuvos. Parapi jos pik- Pa^ Padalinta dividendų če

Žilvitis.

BRIGHTON PARK.

L. Vyčių 36 kuopos sus-mas 
įvyko sausio 7 d. Jį atidarė 
pirm. Masiunas, kuris palin
kėjo naujajai valdybai uoliai 
dirbti ir dvigubai išauginti 
kuopų. Naujoji pirm. p-lė Ali
šauskaitė ir visi pažadėjo tai 
įvykdyti.

Atsilankę “Draugo” platin
tojai F. Vaicekauskas ir J. 
Klimas kalbėjo apie “Drau
go” vajų. Kuopa vienu balsu

PRANEŠIMAI

BIZNIO PROGA
Parsiduoda bučernė moder- 

labai reguliariai, be i -kr; ,,a. jniškai įrengta Bridgeporte. 
sivėlavimų. Iš kitos pusės Iia- Biznis gerfti išdirbtas per ilgų 
li.jos fabrikai gaminu Vokieti- laikų. Pašaukti
jai daugybę smulkesnių gink- i Yards 6934
lų, kaip, pav., kulkosvaidžiu1 ’

Kolegijos Rėmėjų Chicagos ir 5nn,skiri„m„ Voki(,ti. 
Apskrities susirinkimas įvyks jaj 
šiandien sausio 20 d. 8 vai. v.
Aušros Vartų mokykloje Su
sirinkimas prasidės punktua
liai. Prašome skyrių atstovui 
nesi vėluoti.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Norėdami išmokti šokti val

sų, foxtrot ir kitus šokius, tai
UŽ VARGUS KONGRESAS kreiPkit*s adre8U

KALTINAMAS

AVASTTTNGTON. saus. 19.
Reikalų vedėjas. — Vakar senate skaitytus il- 

-------------- ;gas memorijalas, kuriuo už

W. MISEVIČIUTĖ 
5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto. 

Tek Yards 4554

PARAPIJOS REIKALAI.
gūžio 22 d. ir rugpiučio 15 d. 

Bridgeport. — Praėjusį sek į • Vietinis,
madienį šv. Jurgio parapijos 1
parapijonai gavo me
tines parapijos apyskaitas. Į 
Tų pat dienų įvyko parapijo-'

nikai įvyks Vytauto Darže ge kiai iž P““*® P®1”0- Pasa- 
1 «« .i • .v -- , kyta patvirtinimo prakalbėlė.

4 vai. popiet susirinkimas 
baigtas su padėka valdybai, 
kuri palikta 1932 metams: - - 
p. J. B. Brenza — pirm., p. J.

NORTH SIDE.

VOKIETIJA UŽSIENIUOSE žmonių vargus kaltinamas ko-L Parduo(ia labai pigiai
GAMINASI KARO AMU- ngresas. flatų nanią po d kamb’ Mo*

i derniškas štymu apšildymas. 
Memorijalų senatui įdavė įSav. išvažiuoja. $3,000 įmokė-

Paryžius XII 29 Elta. Mok Į “Poderat,on of American Bu-įti, likusių mažais išmok, arti 
siu akademijos naiy
Rev pranešė spaudai, .......... . , ...

v - ... 'įnuose neskaitomi, šiam gi pa- 1622 So, 51 Avė. Cicero, IIInas žymus prancūzų tinansi- ,daryta išimtis, kadangi minė ---------- —------ -lunkas turėjo progos nuvykti , . - ..- . , , * . s ta. organizacija vra ne tik dii Olandijų vienu prekvbos rei-i
, , m v- ’. dele, bet ji dar svarbu vaidkalu. Ta pačia proga jam pa-| . .„

, -ii- .j v- • tmenį vaidina krašto ekonomiwkę surinkti įdomiu žinių a- •. .' 3O.1C.

NICIJĄ

ot-vo Ino,, siness” organizacija. Šiaip vi- i mokyklos ir šv. Antano baž- 
ii kad vie įsokl mPrnonJalai kongreso rū-,nyčios. Arti Douglas Pk. ‘L’.

mnncn nncVaitnmi Čiom A TU

Am. liet. pblit. kliubo narių Krotkas vioe-pirm. ir p. J. pie Švedijos, Danijos ir Olan
uų susirinkimas. Iš viso to, sus-mas įvyko sausio 4 d, Pa- -— ■ , . ----------- -------------------------------------------
kų apyskaitose rado ir kų aiškėjo, kad kliubo rūpesčiu
girdėjo susirinkime, bridge- beturčiams buvo gauta 14 
portieč.iai turi nemaža džiaug- maisto krepšių Kalėdoms. A- 
smo. pie politiškų veikimų nieko

Nors dabar jau kelinti me- nepranešta. Bugentavičius pra 
tai gyvename sunkios depre- nešė apie knygų tikrinimų, 
sijos metus, kuomet daugelis Flinbas geram stovyje. Iškel- 
įstaigų, firmų ir atskirų biz- tas sumanymas per rengiamų 
nierių šlubuoja, o kiti griū- sausio 17 d. vakarų parinkt,! 
na, tai mūsų parapija išsiva-|aukų vargšams. Reikėtų vi-

Memorijale nurodoma, kad

AZ \
' R. ANDRELIUNAS ’

(Mąrrrnptte Jewelry A Radlo) 
Pirkusieji pas mus už |5 ar dau- 

I ginu bus dvkni nufotografuoti.

krašto gerovė priguli nuo ko-į 2650 West 63 St., Chicago, TU.

duoja iš skolų.
J. M. pralotas kun. M. L.

sutiko imti “Draugų” ištisus į Krušas, šv. Jurgio parapijos 
metus.

Visi nariai kviečiami punk
tualiai lankyti sus-mus lygiai 
7:30 vai. vak. ir atsivesti nau
jų narių. Dabar eina vajus.
Kuopa nutarė duoti dovana Pasaulinės Parodos metais,

soms draugijoms apie tai pa
galvoti, nes yra labai daug 
beturčių ir vargšų, kuriems 

klebonas, parapijom} susirin- ateinantį pavasarį dar sun
kime pareiškė, kad Dievui l'iau bus, o gyventi reikia, 
padedant šiemet ir kitais me- į P0 susirinkimo1 nariai tar-, 
tais parapijos skolos bus iš-iP«pavf kalbėjosi, kad reikia 
mokėtos. Reiškia, 1933 metais daugiau domėtis ir rūpintis

KODĖL LIETUVIAI?
Kodėl Lietuviai - Visados Pasitiki

I ’
Svetimtaučiams, O Ne Tautai?

Per praėjusius dvejus metus Lietuviai ėmė pini
gus iš savo Lietuviškų Bankų, ir dėjo, kavojo, į sve
timtaučių.

O Lietuviškos Baukos atsilaikė ir stovi stipriai, kaip 
— Gibraltaras.

Del to gi, vietoje imti pinigus iš savo bankų, tu
rėtumėte ištraukti iš svetimtaučių, ir šalintis nuo ne
kuriu spekuliantų, ir nekokių didmiesčio bankų, ku
kulių spekuliantų, iš kur negauna, ne tik nuošimčio, 
bet ir sumos.

Taigi, REMKIME SAVUOSIUS ir VIENYKI
ME.

Lietuviai, kurie pasidės pinigus prieš pabaigų 
šio mėnesio gaus pilnų nuošimtį nuo pradžios naujų 
metų. z

I <•'

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street

Chicago, Illinois

fas Savaitės Išpardavimas
Prasideda PANEDĖLY, SAUSIO 18, tęsis iki 

SUBATOS, SAUSIO 23. 1932

NATIONAL MEAT MARKETE
4928 WEST 14th STREET Telefonas Cicero 2275

Dykai saldainiai vaikams 
Sub. sausio 23 d. dalinsime gražias rožes moterims 

ir merginoms 14 meti} amžiaus ir aukščiau.
Subata bus moterų diena. Neužmirškite

politika, tada valdžia dau
giau skaitysis su lietuviais. 
Tuo tikslu reikia visiems lie
tuviams susiorganizuoti į vie
nų bendrų Federacijų ir vi
siems kliubams bei draugi 
joms priklausyti prie jos, nc-- 
žiūrint partijos. Tada lietu
viai sustiprėtų ir bendrų savo, 
tikslų pasiektų. Valdžios at-Į 
stovai prieš rinkimus mus pa
žįsta, paduoda mums, lietu
viams, rankų ir susitikę gat-j 
vėje taria “alio”; taip pat 
visokių gerybių pažada. Bet 
kai lieka išrinkti, tai tartum 
kokių kaukę užsideda, dau
giau nebesveikina ir pažadus 
užmiršta. Tada rūpinkis tik 
“tipais”, neg jis jau turi šil
tų vietelę, o rinkikų lietuvių 
reikalai užmirštami.

Būtų gerai, kad kas pasirū
pintų tokiais bendrais lietu
vių reikalais. Laiko maža, nes 
šiemet įvyks daug naujų įvai
rių rinkimų. Ir mes turim rū
pintis, kad kraštas būtų ge
rų dorų žmonių tvarkonms!

P. K. Plefik.

METROPOLITAN STATE 
BANKO ŠĖRININKŲ

SUSIRNIKIMAS.

Sausio 15 d. įvyko minėto 
banko šėrininkų susirinkimas.

EXTR A
LIETUVA PAVEIKSLUOSE 

1931 Metais

Nuotraukas Darė
C. O. LUKŠIS

Kų Tik Iš Lietuvos Parvežti 
Nauji įdomus krutami 

paveikslai
Bus pirmų kartų rodomi 

Amerikoje

Tel.
Hemlock 8 S R 0

/

Wm. J. Kareiva
Sa.vlninlcA«

Del geriausios rųSles 
Ir patarnuvlfno, Sau
kit

GREF.N VALLET 
PRODCCT8 

Olsells Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių.

4«44 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1389

NUPIGINTOS KAINOS
Ant Skalbimui Mašinų ir Radi)

Seredoj, Sausio 20, Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv. 
ipar. salėj Brighton Parke.

1 - ------------ .Kctv. Sausio 21, Gimimo Šv.
i P. par. salėj, Marquette Park, 
’ Chicago, III.

Magnetic Electric 
Washer • • $49-00 

Voos • • • •

Thor • • • •

Maytag • •

Įsigykite vieną. Jūs 
sutaupysit daug lai
ko ir sveikatos. Tai
pgi sučedysite ant 
drapanų.

Įmokėti tereikia
$5.00

Pėtn. Sausio 22, Parapijos 
salėj, Garv, Ind.

Subatoj ir Ned. Sausio 23.
24 Šv. Petro ir Povilo dr-jos 
salėj Myrtle ir Hamilton avc. 
Grand Rapids, Mich.

Utarn. ir Ser. Sausio 26, 27 
d. Šv. Petro par. salėj, Det- 
roit, Mieli.

Ketv. ir Pėtn. Sausio 28 ir 
29, 1932, Lietuvių salėj Dix 
Avė. ir 25th St. Detroit, Mich.

Ned. ir Sub. Sausio 30, 31
Šv. Jurgio par. salėj 1313 
Westminster St. Detroit, Mieli

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417—21 S. Hasted St. Chicago

Telefonas BOULEVARD 8167—4705

Lietuvių valanda iš stoties WCFL kas 
sekmadienis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ket- 
vergais 7 vai. vak. iš stoties WHFC.

Pan. ir Utarn. Vasario 1 ir 2
Parapijos salėj, 1922 Leo St., 
Dayton, Ohio.

Kas nori pirkti namų ir ne
turi pinigų, o turi pirmų mor- 
gįčių, tai aš priimsu už pir
mų įmokėjima. Ir kas neturi 
pinigų mokėti randų, o turi 
morgičių, tai aš priimsu už 
rendų ant išsigyvenimo.

4620 So. Rockwell St.
Savininkas ant 1-mo floro

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republio 5099
Mes permufuojame pianus, 

fomičius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.
Mes pervežame daiktus iš ir 

į kitus miestus.
ĮVAIRŪS KOHTRAKTORIA^^

M.ZIZ AS J
Namų Statymo Kontraktortus 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock BS28

Telef. Republlc 4998

D. GRICIUS
GENERALI8 KONTRAKTORTUS 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio 
<alnos prlelnamlausloa

2462 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTM0 KONTRAK- 

TORIUB
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Kapos Telef. 

Hemlock 88IT

Namų Telef 

Republlc 8488

JOHN YERKES
Plumbtnr A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORUja
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET




