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Suomija pasirašė sutarti su bolševikais
PIETINĖJE MONGOLIJOJE SUKILIMAI 

PRIEŠ RAUDONĄJA VALDŽIA
m ŽINIOS IŠ LIETUVOS

POLICIJOS REFORMA 
PRADEDAMA JGY- 

VEND1NTI

VOKIEČIŲ MOKYKLOS 
LIETUVOJE

Paleistas japonų parlamentas, 
nuskirti rinkimai

Pirm negu reformuoti poli
ciją. visoje Lietuvoje, numato
ma tą reformą išbandyti ke
liose apskrityse. Jau nuo 1932 
m. sausio 1 d. pertvarkoma 
Kauno apskr. policija.

Dabartinės 4 nuovados — 
Vilkijos, Babtų, Jonavos ir 
Garliavos — panaikinamos, o 
įsteigiama 12 nuovadų pagal 
valsčių ir miestelių skaičių. 
Nuovados skirstysis į I eilės 
ir II eilės nuovadas. I,eilės

Suomija pasirašė trims me- I* pietinės Mongolijos miesto; ęįrtį stovį Mandžiūrijoje. 2. Užlieto miestelio Summer dalis, Mississippi valstybėje. 3. Atsi-.^us nuova(^os: Vilkijoje, 
tams nepuolimo sutartį su so- ' r£’os Prane^a, kad ten mon- statydinęs vyriausiojo teismo teisėjas Holmes’as. į Jonavoje ir'Garliavoje; II ei

lės — Veliuonoje, Seredžiuje,

Ispanijos susirinkimas ir toliau dirba prieškata- 
likišką darbą. Suiro Meksikos kabinetas

PASIRAŠĖ NEPUOLIMO 
SUTARTI

PIETINĖJ MONGOLIJOJ 
SUKILIMAI

HELSINKIS, saus. 22. — MUKDENAS, saus. 21. —Į

nepuolimo 
vietų Rusija. golai sukilo prieš savo vald-

.,. , , . . , žią, Rusijos sovietų palaiko-
Abi valstybės sutartum pa- mIĮ Nori ragriaaU ir savo 

s,žada viena kitos nepulti ir kra-f|) prijnngti Mandžifiri. 
negelbėti kokiai trečiai vals- • n
tvbei, jei pastaroji iš jų vie-, ________ '
ną ar kitą pultų.

KARIUOMENĖ PRIEŠ 
STREIKININKUS

PALEISTAS PARLA 
MENTAS

saus.

t

<!»>

1. Gen. F. R. McCov’as, kūlį krašto vyriausybė paskyrė nariu į neutrafišką komisiją iš-

MEKSIKOS ARKIVYSKU- . A fZTi f V
PAS SKELBIA DAUGIAU I ValJLV/VjrVJJrj

PATARIMŲ KATA
LIKAMS

MEXICO CITY, saus. 22. 
- Šios arkivyskupijos arki-

6 APKALTINTI UŽ LAI
DOJIMŲ TRUKDYMĄ

Cook’o apskrities “grand 
jury” vakar šešis asmenis ap-

22. - įimtiesiems paskelbė daugiau ka]įin0 n, nllmirėlių
'vyskupas Paskualis Diaz’as ti-

TOKJJO,
li ti)linus Tsnunil. ..n ' Na"ia jaP°n’! vyriau85'b* pa- nurodym, kaip jie turi elgtis tnikdytnu-“«iaud juiy”'ran- 
MADRIDAS, Ispanija, sau- leido yog susirįnkusį sesijon siais negirdėtos priespaudos d& kftd .. žmonė sndarė sa.

■»T a 1*1* Al* 1 1 * VI ’ * *šio 22.
tė kariuomenę į Katalonijos vasario mėn. 20 dieną, paskleistas po visą arkivysku
provinciją, kur komunistą va- j Palpistas parlamentas buvo piją. 
dovaųjami streikininkai virto nepalankus naujai vyriausybei, 
tiesiog revoliucijoninkais. I _____________

Vyriausybė pasiun- pariament{j. Nauji rinkimai nu laikais. Arkivyskupo laiškas moksljJ j§naudotį visuomenę.

Arkivyskupas vaizdžiai ir
PATIKRINS PAGROBIMĄ

KELLY’Ox PLANAS PRA- j Čekiškėje, Raudondvarv, Bab- 
- VESTAS tuose, Vendžiogaloje, Lapiuo-

se, Rumšiškėje, Pažaisly. Be

Manresa Vergą apylinkėse 
jie . suardė geležinkelį ir nu-! 
kapojo telegrafų ir telefonų i 
laidas.

MANDŽIŪRIJA — RAK
TAS TAIKAI

NIEKO NEDARO Iš 
GRĄSINIMŲ

TOKIJO, saus 
darius japonų parlamento se- 

į siją, naujas užsienių reikalų 
; ministeris Yošizava pranešė,

kiekvienam suprantamai išai- Iškelta aikštėn, kad gruo- 
škina, kaip naujas kunigų skai džio mėn. 21 d. buvo pagrob
siu varžantis įstatymas yra, tas pieno vežiotojų unijos pre- 
priešingas ne vienam, bet ke- zidentas R. G. Fitchie’as. Bu- 

■^tl' liems konstitucijos straips- vo kankinamas ir paleistas pa- 
niams. grobėjams išmokėjus 50,000

Kaipo toksai šis įstatymas dolerilĮ- gobtasis bijojo a-
------------- i kad Mandžiūrija yra raktas 5™ neteisėtas. Kiekvienas ka- D&*

BERLYNAS, saus. 22. taikai Tolimuose Rytuose. Be kalikas prieš jį turi kovoti. Bet . natiVri.
A okiečiii visuomenė stipriai į0 -jįs pažymėjo, kad Maudžiū- ^a kova turi būt vedama tei- '.
stovi už kanclerio Bruening’o rjja vjso pasauiįo prekybai sėtai’ t RU teismų pagalba. . r t s , an j p
nusistatymą daugiau nemokėti fons atvira. grobtas.
reparacijų. Ir nieko nedaro iš, 
Prancūzijos grąsinimų. Sako,' 
tegul prancūzai užima Parei-: 
nį. Kas gi iš to. Tuo būdu jie 
tik daugiau išsilėšuos.

SUPASAULINA KAPINES

VARŽO BALSAVIMO 
TEISĘ

GAL UŽIMS JEHOLO 
PROVINCIJĄ MADRIDAS, saus. 21. — 

Steigiamasis Ispanijos susirik

PAŠALINTA DU PO- 
LICMONAI

Civilinės tarnybos nuspren-

LIMA, Peru respublika, sau vidurinei Mongolijai
šio 21. — Krašto atstovų su
sirinkimas pravedė 8-ąjį kon
stitucijai straipsnį. Šiuo strai
psniu per rinkimus atimta ba
lsavimo teisė kareiviams, jūri
ninkams ir kunigams.

i MUKDENAS, saus. 21. — ūkimas, kurs prieš gyventojų1
Japonų kariuomenės vad'ovy. P™'^”° ““P™1"’ ">'>>“< pabirta d^policmonai
bė, kaip sužinota, planuoja už- šiandie gamina įvairius pnes- _
imti Jeholo provinciją, kuri katalikiškus įstatymus, prave-^ 
priguli perpus Mandžiūrijai ir d® įstatymą, kuriuomi supa- 

saulinamos visos visam kraš
te kapinės. Uždrausta kapinė
se turėti bet kokias pamaldas, 
išėmus paliktą raštu mirusio 
reikalavimą.

Heller’is ir Griffin’as.

NORĖJO APIPLĖŠTI GAT- 
VĖKARIŲ STOTI

BANKAI NEGALI MOKĖTI 
SKOLŲ

ŠANGHAJUJE RIAUŠĖS

ŠANCHAJUS, saus. 21. - 
Japonų su kinais vakar čia į- 
vvkusiose riaušėse 1 kinas ir 

i 1 japonas užmušta ir daug su
žeista. i

PIRMIAU SAU ALGAS 
TURI SUMAŽINTI

Policija suėmė penkis įta
riamus plėšikus, kurie plana
vo pulti ir apiplėšti gatvėka- 
rių stotį, Paulina ir Cortland 
gat. Ieškoma daugiau tos gau
jos narių.

VTENA, Austrija, saus. 21. 
— Austrijos krašto bankas už
draudė visiems privačiams ba
nkams atmokėti pribrendusias 
užsienių skolas, kurių yra a- 
pie 20 milijonų dolerių.

BUS STATOMI AUKŠTES
NI NAMAI

LONDONAS, saus. 21. — 
1890 metais šiame mieste už
drausta statyti aukštesnius 
kaip 100 pėdų namus. Šis va
ržymas dabar panaikinamas.

z

IVASHINGTON, saus. 21. 
— Kongresas imsis svarstyti 
algų mažinimo klausimą. Kai 
kurie atstovai nurodo, kad 
prieš mažinsiant valstybės ta
rnautojų algas, kongreso at
stovai tegul pirmiau sau al
gas apkarpo.

DU ĮTARIAMI suimta

Dėl Mundelein’o miestelio 
banko apiplėšimo policija su
ėmė du įtariamuosius plėšikus.

Vokiečhj. mažuma Lietuvoje 
įteikė R. Prezidentui ir mini- 
sterių pirmininkui memoran
dumą dėl vokiečią mokyklų 
būklės Lietuvoje. Nusiskund
žia, kad jiems leidžia perma- 
žai mokyklų.

Neturtingas naujakuris A. 
S. Puodžiškių km., Naumies
čio valsč. (Šakių) kat. univer
sitetui pradėjo aukoti nuošir
džią auką — po 5Oct. kas mė- 
nesis.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS, VE- 
SUVIJUS APTEMO

Abieji Illinois’o įstatymų to, bus punktai Michaliuavo- 
leidimo rūmai pravedė, žinomą je Įr Karmėlavoje.
Kelly’o planą (projektą), ku-Į
riuomi Cook’o apskrity panai-! Nuovadų viršininkai bus 
kinami turtų įkainuotojų ir *a’P pat dviejų rūšių. . 
patikrintojų “board’ai,” o į įvedama dar vachmistrų in- 
jų vietą skiriamas vienas įkai- ^itutas. Vachmistrai prilygi- 
nnotojas (asesorius) ir jam narni nuovadų viršininkų pa- 
padėjėjas. dėjėjams. Nuov. raštininkai

Minėtas planas vakar įduo- laikomi policijos tarnautojais, 
tas gubernatoriui patvirtinti. 0 tarnybos atžvilgiu prilvgi-

_ v. , narni policijos tarnautojam.Bet sis planas nepagerina T. , . , . ...Jie turės budėti ir kitas grv-

NEAPOLIS, Italija, saus. 
21. — Šio miesto ir apylinkės 
gyventojai neramiai praleido 
naktį. Iš miegų juos staiga 
pažadino stipresni ir leųgves- 
ni pdįgmįg dundėjimai Sudre
bėjo žemė. Visi atsisuko į ug- 
niakalnį Vesuvijų, kurs yra 
7 mylių atstume nuo miesto, 
jo viršūnė aptemusi.

Kol kas neišaiškinta, kodėl 
ugniakalnis aptemo. Naktį vi
sados iš ugniakalnio žiočių žė
ravo šviesa.

finansinio stovio Cook’o aps- nai policijos pareieras atlikti.krity ir Chicagoj. Rūmai turi
pravesti dar kelis kitus pro j e- .. , . ,

.. ,r . . t , . . , . jiems bus privalomas,ktus. vyriausias valstybes tei- _
urnas dar tari tarti savo žodį K Pn,mant.
dėl neteisėtų 1928 ir 1929 m. 5 statonn tokie Pat 
mokesčių. ,vimai, kaip ir policininkams.

------------------ I Nuovadoms butą, kurą ir
Penki plėšikai vakar dieną šviesą, remiantis įstatymu, tu- 

apiplėšė McNamara’os namus rėš duoti savivaldybės. Jei sa- 
Evanstone. Pagrobė daug bra- Į vivaldybės negalės tatai atli-

Uniforma ir apginklavimas

KOVOJAMA SU ALKIU IR 
MIRTIMI

ngenybių. kti natūra, tai turės mokėti be

NEW ORLEANS, La., sau
sio 21. — Potvinių paliestuo
se plotuose tūkstančiai žmo
nių kovoja su alkiu ir mirti
mi. Apie 200 mylių ilgu ruožu 
gyventojams pagalbą teikia 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
kai ir federalinė pakraščių sa
rgyba. Visur vyksta skubus

Prohibicijos agentai susekė 
brąvarą, 2024 So. State gat

SUIRO MEKSIKONŲ 
KABINETAS

atsiskaitymo per mėnesį I ei- gelbėjimo darbas. Dešimtys
lės nuovados bustui — 50 lt.,

; JI eilės nuov. bustui — 25 lt.
Į Nuovadų raštinių darbas 

MEXIC0 CITY, saus. 22. |)US gupra8tintas. Tuo reikalu 
- Suiro Meksikos kabinetas hus iaeisto8 teisyk,48 
ir atliktos svarbios jame at-| Kallės irodynl0 daiktai> ko_ 
mainos. Kone visi sekretoriai' nfiskatai ir laikinai is pffie{ių

tūkstančių žmonių be pasto
gės ir mantos.

DIDŽIAUSIAS PASAULY 
TILTAS

pakeisti kitais. Tik vienas' ka
ro sekretorius Calles’as, buvu
sia prezidentas, pasilieka sa
vo vietoje ir vyrauja.

NORI PABRANGINTI LAIŠ
KŲ SIUNTIMĄ

WASHINGTON, saus. 21. 
— Vyriausybė reikalauja pa
branginti laiškų siuntimą nuo 
2 ligi 3 centų laiškui. Kongre
so komitetas tam priešingas.

WASHINGTON, saus. 21. 
— Praneša, kad praėjusiais 
šešiais mėnesiais surinkta to
li mažiau mokesčių už paja
mas, negu pirmiau.

paimti ginklai, bus laikomi 
prie apskrities viršininko įstai 
gos. Bus centralizuotas ir nuo
vadų archyvas.

NUKRITO MALKŲ 
KAINA

Atidarius miškų departame
ntui Kaune savo malkų san
dėlį, malkų kainos gerokai at
pigo. Kiti malkų sandėliai kai
nas numušė po 5—6 li*us už 
metrą.

Klaipėdoj už gerą vežimą 
malkų moka nuo 6 iki 10 litų 
Kitur jos taip pat atpigusios, 
kaip i.r durpės.

SAN FRANCISCO, CaL, 
saus. 21. — Skersai San Fra- 
neiseo įlankos bus statomas mi 
lžiniškas tiltas. Juomi šis mie
stas bus sujungtas su Oaklan- 
d’o miestu.

Tiltas bus pusažtuntos my
lios ilgas. Kainuos apie 75 mi
lijonus dolerių.

IVASHINGTON, saus. 22. 
— Buvusia ambasadorius Ch. 
Dawes’as apsigyvens Washi- 
ngton’e.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYTJN- 
KES. -— Iš dalies d e u ';v >ta; 
kiek šalčiau.

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje ‘ "Drauge.”
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PRENUMERATOS KAINA: Metams — Pu-
Metų — )S.5O. Trims Mėnesiams — 13.00, Vienam

MAneelul — 7 Be. Europoje — Metams 97:00, Pusei Me- 
'M — 10 00. Kopija .•>«.

Bendradarblams Ir korespondentams raitų nesrų- 
Olna. jei nepraivma tai oadarytl Ir neprlBlunėlama tam

naudingas dalykas ir mūsų tautišku atžvil
giu.

P-nui Cennak’ui linkime ir toliau taip 
energingai vesti miesto reikalus.

NEPRIIMA KVIETIMO.

APŽVALGA
Apie Uetuvos krizj

vienų gavai duodi, skolini 
kitiems.”
Susirūpinęs ir pats p. Pre

zidentas. Jis labiausiai susi-

Redaktorius priima — nuo 11:00 lkl 19:00 ral. 
Skelbimų kainos prlaluddlamos pareikalavus.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet.

“DRAUGAS”
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Kubltshed Daily, J3xoept 3unday. 
SUBSCUIPTIONS: One Year — 98.00. S1» Montb,

- 93.(9. Tbree Montbs — 93 00. On' Montb — 7Bc 
■ttrepa — One Year — 97.00. Šit Montbs — 90.00. 
Copy — .03o

Advsrtlslng m "DRAUGAS” brinką best resulta 
AdvertisUg rates on applicatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicagc

Visur yra daug susirūpini- rūPin£s tuo, kuo jis galėtų 
mo ekonominiu ir finansiniu besiskundžiančius paguosti, 
krizių. Nelaisva nuo to ir Lie- '^ain Pa^ rupi, kaip itų

o-Šventasis Tėvas Pijus XI pastarųja enci-. paU Smetona kai- islaikyti toj aukštumoj, k
klika “Lux Veritatis” pakvietė ^^ bėtlamas per radijų, pabiėžė,ikiojjisdarteb6l'a'
Bažnyčios vienybėn grįžti atskilusias įvamūs ,,ad valdininkaj ;r atn binin-! Nežiūrint sunkėjančios eko- 
Rytų bažnyčias ir protestantus. Iš Šio krašto j Raį yrft susirūpinę a,gu kapojnominės ir finansinės būties, 
spaudos aiškėja, kad daugelis atskirų protes-Sutdrflpiausios h‘. į<aį. P
tantų palankiai atsiliepė į popiežiaus kvieti-, Apie p gmetona pa_ Į 
mų. Bet įžymieji Amerikos protestantizmo sak&. 
vadai nepriima kvietinio.

DIENOS KLAUSIMAI

CHICAGGS LAIMĖJIMAS.

Dlinoiso • valstybės legislatūra pritarė 
Cbičagos miesto administracijos patiektam 
planai gelbėti miestu iš dabartinio finansinio 
krizio. Tuo planu bus naujai pertvarkoma 
taksų mokėjimo ir kolektavinio sistema. Tuo 
būdu bus atstatytas miesto kreditas ir kar
tu suteiktai palengvinimas taksų mokėto
jams.

Dėl to plano vėsta didelė kova. Jam 
priešinosi žymi legislatūros atstovų dalis. 
Vienų kaitų tas planas buvo visai atmestas. 
Modos, kad jau nebuvo vilties jį įgyvendinti. 
Kai kurios politiškos grupės atkakliai stengė
si tų planų palaidoti.

Jei legislatūrų šį planų antrų kartų svars
tį balsavo ir priėmė, tai tik majoro p. A. Cer- 
mak’o neišsemiamos energijos dėka. Jis dėl jo 
kovojo visomis savo jėgomis ir dėl to laimė
jo. Šis jo laimėjimas yra žymus ne vien tik 
Chicagai gelbėti iš esančio krizio, bet jis yra 
reikšmingas ir politišku atžvilgiu. Ponas 
Cermak’as įrodė, kad jis ir savo partijoje ir 
miesto reikalų vedime yra tikras vadas. Ir 
mes tuo džiaugiamės.

Mūsų skaitytojai, be abejojimo, atsime
na, kad pernai prieš majoro rinkimus p. Cer- 
mak’as buvo šmeižiamas kaipo ateivis* Buvo 
žmonių, kuriems ir jo pavardė užkliuvo ir 
atvirai agitavo, kad už jį, kaipo ateivį, nebai- 
suotų, nes, girdi, ateivis negali būti renka
mas į tokių aukštų vietų. Bet nežiūrint tos 
šlykščios agitacijos, jis buvo išrinktas. Ir 
mes, lietuviai, gausiai parėmėme, nes ir mums 
ifitpėjo, kad ir miesto reikalai būtų tinkamai 
sutvarkyti ir kad ateivių užgauliotojams ir 
Šmeižikams būtų duotas tinkamas atsakymas.

Mums rodos, kad p. Cermako kaipo poli
tiko, pavyzdys turėtų raginti ateivius, o ypač 
lietuvius, labiau domėtis politikos dalykais. 
Mes esamė lygūs piliečiai, kaip ir visi kiti. 
Aktyvus dalyvavimas Amerikos politikoje yra

Žurnalas “Literary Digest” sausio mėn. | 
16 d. yra įdėjęs ryškių enciklikos klausimu S 
peržvalgų. Nuo savęs gi štai kų pažymi:

“Protestantizmas, kurs yra susiskaldęs 
daugiau kaip į *200 dalių, yra patenkintas 
šiandienine savo būtimi. Bet galimas daiktas, 
kad įvairios Rytų bažnyčios grįš Katalikų 
Bažnyčios vienybėn ir pripažins popiežių vy- 
riausiuoju dvasiniu vadu.”

Amerikos liuterių bažnyčios vardu rašo 
šios bažnyčios prezidentas dr. Knubel’is. Jis 
brangina kvietimų ir pareiškia, kad dėl po
piežiaus kvietimo nuoširdumo negali būti a- 
bejonės. Bet liuteriai šį kartų dar nėra pasi
rengę tai, taip svarbiai savo dvasinio gyveni
mo atmainai.

Kitaip apie enciklikų atsiliepia angliko
nų (episkopatų) bažnyčios Kanadoj arkivys
kupas Worvell’as. Jis pareiškia, kad popie
žiaus enciklika sustatyta iš daugelio faktų ir 
neva prasimanymu.

Protestantų vyskupas De Wolff Perry's 
iš Rliode Island’o enciklikų vadina nuoširdžiu 
atsišaukimu į krikščionis. Bet jis tuštuojau 
nurodo kliūtį, kodėl protestantizmas negali 
grįžti vienybėn. Viena iš tų kliūčių tai Šven
tojo Rašto aiškinimas. Jis sako, kad protes
tantuose yra stipriai prigijusi doktrina, kad 
kiekvienas žmogus gali sau aiškinti šv. Raš
tų kaip tinkamas. 0 pas katalikus tik bažny
čia naudojasi tuo autoritetu.

Kiti protestantizmo vadai atsako, kad 
vienybė su Roma yra neįmanoma. 0 žinomi 
Amerikos metodistai reiškia nepasitenkinimų, 
kad katalikai aukština Švenč. Mergelę Mari
jų. Jiems atrodo, kad tąs Dievo Motinos 
aukštinimas ir gerbimas yra lygus Jos die
vinimui.

Philadelphijos prezbiterijonai ir kitos 
kai kurios protestantizmo šakos, savo laikraš
čiuose rašydami apie enciklikų, tiesiog užside
ga pagieža prieš Romų, popiežių, jėzuitus ir 
visus katalikus. Jie visai nesukalbami.

Nors, aplamai, Amerikos protestantizmas 
nepriima to nuoširdaus ir malonaus Šventojo 
Tėvo kvietimo, bet enciklika labai paveiks 
daug atskirų apšviestųjų protestantų. Teks 
girdėti, kaip daugelis jų ims grįžti į vienin
telę tikrųjų paties Kristaus įsteigtų Katali
kų Bažnyčių. Tas jų žygis daugiau praplės at
sivertimų.

‘‘Valstybės ir 'visuomenės 
įstaigos taip pat susirūpi
nusios, ar begaus šiemet 
savo reikalams rūpinti 
tiek lėšų, kiek yra gavu
sios pernai. Vargu. Norėda
mos daugiau gauti iš vals
tybės iždo, kaip štai univer
sitetas, gins savo pozicijų, 
dejuodamas, kad, sumažė
jus lėšoms, nukentėsiąs mok 
slas, arba teatras, menas ir 
muzika, kad dailė nuvysian 
ti, taip gražiai pas mus pra- 
Ižydusi. O jei Jeks pakelti 
mokestis už gimnazijos lan
kymų, tai gali daugelis su
klykti, kad švietimas varžo
mas.”

Sunku ūkininkams ir pir
kliams:

‘‘Ūkininkas lankia piges
nio samdinio, o šis branges
nio atlyginimo, prekė ja s 
mažesnio muito užsienio 
prekėms, o pramonininkai 
didesnio, valdininkas nori tu 
rėti savo algų, o ūkininkai 
ir mokesčių mokėtojai sako, 
kad ar negalima būtų su
mažinti. Ūkininkai ir kiti 
savininkai prašo mokesčių 
ir skohj sumažinimo, o val
stybės iždas ir bankai de
juoja negalį: pinigai reika-

i

r

Smetona pažada:
“Žemės ūkio tvarkymas 

nustatyta linkme eis ir to
liau, kaip ėjęs, vyriausybė 
rems tų ūkį atkakliai kaip 
rėmusi, nėkiek nesvyruoda
ma. Nepamirš taip pat nei 
savo krašto pramonės, neap 
leis nei prekybos, gaivin
dama jų kreditu, kiek leis 
iždo lėšos.

Kultūrinių Įstaigų, šaky 
sime, universiteto ir meni 
šakij darbas nesustos, god 
kiek teks joms tik susispau
sti platumom Jei tarnauto Į KUN. ANASTAZAS VALANČIUS, Nekalto Prasideji- 
jų atlyginimas kiek nuslys, mo Šv. Panelės par. vikaras, šiandien mini savo vardo diena, 
tai jie atsigaus ir išsilygino Brightonparkiečiai ta proga sveikina jaunų ir energingų va- 
maisto ir kitij daiktų atpi-'uų. Sveikiname ir mes jį.
ginimu. Tai kaip ir ta pat,-------------------------------------------------------------------------------
kas buvo. bininkas” dėl to stebisi ir sa-

Valstybės ūkiui teks kiek 
susiaurėti. Galima juk lui<-' 
terėti lengvesnio laiko. Nei 
'žemės sausinimas, nei ktiių 
taisymas, žinoma, nesiliaus, J 
tik turės kiek ankštesne va
ga eiti.”
Pažadas gražūs. Būtų gera, 

kad jis būtų vykdomas. Žmo
nės, paprastai, valdžios pa
žadams ne labai tiki. Valdžia 

turi žadėti, raminti. Vadina
si,” pažadėsi patiešyti — ne- 
ištęsėsi negriešysi.”

ko:
“Kad Lietuvos tautinin

kai tokį rinkinių šmugelį 
sugalvojo ir jį begėdiškai 
pravedė tai visiems supran 
tarnas ir visai nestebėtinas

kie neišmanėliai, kad jiems 
galima bile kų įkalbėti? Ga
lop, kur gi redaktorių tei
singumo principas ir demo
kratinė idėja ? Kas čia yra 
kalias: protas ar pinigai?” 
Mums rodos, kad čia Ims

PILSUDSKIS IR SIUVĖJAS
“Hamborger Fremdenblatt” ir pas

kui kiti laikraščiai paskelbė įdomų nuo
tykį.

Adamuko kaime, Volvnijos vaivadt- 
M vtrgtngaci gyvena siuvėjas. Valdžios 
kraunamieji mokesčiai įvedė jį į bevil
ty. Nežinojo, kų daryt. Seda ir rašo V. 
Dievui laiškų, fdėjo į vokų ir užrašė: Vi
sagaliai Dievui. Pašto tarnautojai Var
šuvoje, radę tų laiškų, atidavė pašto vir
šininkui. Bet ir tas nežinojo, kų daryt su 
tuo laišku. Nuėjo pasitart su Pilsudskiu. 
Tasai atidaro laiškų ir randa tokį pra
šymų: “Brangusis Dieve,

namusToji pinigų suma įneš į mano 
džiaugsmo. V. Kač.ynskis.”

Pilsudskis, pavartęs laiškų, pagalvo
jo kiek ir liepia savo sekretoriui rašyt 
atsakymų;

Iš Belvedero Pilies
Ponui V. Kačynskiui:
“Gavau Tamstos laiškų. Siame tarite 

įdėtų piniginę perlaidų penkiems šimtams 
zlotų. Aš tikiuos, kad Tamsta būsi geras 
ir ištikimas savo gimtinio krašto pilie
tis. ”

Po laišku pasirašo Pilsudskis. Pa
siunčia laiškų siuvėjui. Bet savo nuosta
bai Pilsudskis gauna atsakymų:

“Mylimas Dieve,

“Daugelį kartų dėkoju Tau už už-Žemiau pasirašęs V. Kačynakis, siu
vėjas, kaip Tu žinai, yra baisiai įsiskoil- ! uojautų ir pasigailėjimų manęs, vargšo 
nęs ir vis dėl be galo kraunamų mokės- j siuvėjo. Aš žinau, kad esi Dievas gerumo
čių. Jei aš jų neapmokėsiu, atims ir liku
sį mano mažų turtų. Taigi, mylimas Vieš
patie, aš nusiminęs šaukiuosi Tavo gai
lestingumo, nes neturiu prie ko šauktis 
apgint mane ir mano šeimynėlę, nuo grę
siančio bado.

Skubiai atsiųsk man tūkstantį zlotų.

ir meilės. Kai kitų kartų siųsi man pini
gų, nesiųsk per Belvedero Pih (kur gy
vena Pilsudskis) nes jie užlaiko pusę vi
sų siuntinių kariuomenės laikymui.”

Ir taip, netyčių sužinojo PVsndskis, 
kų mušto vargo žmonės apie šalies tvar
kymų.

Stebisi
Brocklyno laisvamanių 

bė” stipriai remia p. Snieto- 
lingi krašto apyvartai — iš nos valdžių Lietuvoje. “Dar-

dalykas, nes tai yra jų vie- kaltas ir vienas ir kitas: pro- 
nintelis būdas palaikyti to nedaug, o pinigų dar ma- 
valdžių savo rankose ir tuo žiau. Dėl to pataikavimu “la- 
budu užtikrinti buvo mažos šistams” redaktoriai gal ma- 
partijėlės vadukams šiltas no iš jų patirti kada nors ne 
vietas. Bet, kad Amerikoje vien dėkingumų, bet ir šiokį 
išeinantis laikraštis Vanda tokį atlyginimų gauti. Galų 
galimybės tokį šmugelį aiš-i gale mes to tiems rtepavydi- 

! kinti išmintingu darbu — nie. Jei bolševikai savo agi- 
i tai jau daugiau negu ste-' tatori js Maskvos “sendvi- 

V-j bėtina. Nejaugi to laikraš- įeiaiš” maitina, dėl ko gi ne-

čio redaktoriai mano, km t 
“V.” skaitytojai yra dar to-

Taigi, enciklika “Lux Veritatis” vis dėl- , siklausysirne gražiausių žodžių, pažadų, kurie 
to privertė visokius paklydėlius rimčiau pa- yra geri tik iki rinkimų dienos. Po rinkimų
galvoti. Jų paskelbdamas Popiežius Pijus XI 
daug naudos Bažnyčiai atnešė.

jie nieko nebereiškia.

PASTABĖLĖS.

Europos valstybės nenori karo skolų mo
kėti, bet kariauti vis dėlto neatsisako. Dėdė 
Šamas turėtų ko greičiausiai išsikolektuoti. 
nes netrukus Europa gali paskolos paprašyti 
naujam karui.

Šie metai yra rinkimų metai. Ir vėl pri-

LAKŠTINGALAS IR ROŽĖ
Padavimas iš Vilniaus įkūrimo laikų.

Didysis kunigaikštis Gediminas, iš
vydęs Šventragio slėnyje pranašingųjį 
geležinio vilko sapnų, įkūrė Vilniaus 
miestų ir ant aukšto kalno tvirtų pilį 
pastatė. Gi Antakalnėje, Neries krante 
paskyrė vietų kunigaikštystės sodams ir 
pavedė juos prižiūrėti senam savo tarnui 
ir kovos žygio palydovui. Šis žaizdų iš
vargintas ir kovai nebetinkųs lietuvis, 
paniuręs ir šaltas, tiktai dvi esybes pa 
šauly temylėjo, būtent: kunigaikštį Ge
diminų ir savo vienturtę dukrų, vaidu 
Skaistuolę, kuri kūdikystėje neteko mo
tinos ir knrių pats savo sunkiomis ran
komis išaugino.

Bėgo laikas, mažoji au^o, ir baikšti, 
liekna mergytė virto augalota grakščia 
mergina, tamsiais buiniais plaukais, bliz
gesio kupinomis akimis, balta lygia kak
ta ir švelniais, tarytum rdžės lapeliais, 
ružavais veideliais. Kai šypsodamos pra
siverdavo gražutės lūpos, o pro jas subliz

galėtų tai padaryti fųšistai. 
Rodos, jau laikas būtų “susi
prasti. ’ ’

GRAŽUS PAVYZDYS

Tarnaitė Ona Čiauškaifė pa- 
Aji.lijfts vyriausybė, Uždariusi Gandbj aukojo 10 litų užprenuineruo-

! kalėjimų, politinės būties Indijoj nepageri- įį katalikų laikraščius tiems, 
no. Indai dar didesniu uolumu imasi kovoti kurįe yra tiek neturtingi, kad 
dėl savo krašto nepriklausomybės. to savo lėšomis nepajėgia pn-

———1 daryti. Kadangi ji pati yra ne-
Popiezins Pijus XI gruodžio 30 d. priėji;, turtinga, tai galima suprasti, 

audijencijon Lietuvos atstovo pareigas einan- koks gražus žygis jos padary
ti p. St. Lozoraitį. Tai reikšmingas įvykis, tas.
Vadinasi, santykiai tarp Apaštalų Sosto ir ______ ________
Lietuvos vyriausybės vėl taisosi. PLA i t M- .TE “DRAUDA

gėdavo baltų lygių perlų eilė, atrodydavo, 
kad saulė pažvelgė iš debesų ir viskų 
aplinkui nušvietė.

Šita skaisčioji gėlė neilgam liko i-le- 
piama. Ne kartų, kai Skaistuolė ketvir
tadienių vakarais eidavo Antakalnėn pa
simelsti visų dievų šventykloje ir įži ' ti 
vaškinę žvakę, praeiviai atsigrįždavo 
ir dar kartų mesdavo akį.

O ketvirtadienį, kai perkūno šven
tykloje pusiau pravertomis lūpomis klau
sėsi Krivės-Krivaičio skelbiamų žmonėms 

.dievo valių, vaikinai visu būriu apstoda
vo augalotų merginų ir užsižiūrėdavo jos 
nepapraston grožybėm Ne vienas jaunas 
vaidelutis, susitikęs jos įžėrintį žvilgsni, 
nuleisdavo akis, nurausdavo kakta, vei
dai ir gilus atsidūsėjimas iškeldavo krū
tinę. Pats kunigas stebėjosi jos nepapras
tu grožiu ir, dedamas rankų ant senojo 
tarno peties, juokaudavo:

— Jeigu aš būčiau bent 30 metų jau
nesnis!

Senas daržininkas suprato, jog ne 
toli tas laikas, kada jo dukterį atims, ii 
ėmė pats tinkamo jaunikio ieškoti.

Gedimino dvare buvo jaunas lietuvis 
Dainius, kuris globojo kunigaikščio saka
lus ir vanagus. Iš prigimimo nepanašu į 
savo patvirkusius draugus. Nemėgo jų 
lėbavimų ir žaidimų, be ieškojo vienat
vės. Eidavo Neries pakrantėn, atsisėsda
vo po išsišakojusiu medžiu ir klajodamas 
savo užsisvajojusiomis akimis graliuose 
reginiuose, dainuodavo. Balsų turėjo ste
buklingų, stačiai nežemiškų, ir nususijau- 
dinus neįmanoma buvo klausytis — taip 
į sielų įstrigdavo. Nekartų, bedainuojant, 
susirinkdavo būrelia žmonių ir visi tylė- 

į davo, kad nesutrukdžius dainos. Daina 
plaukė, — jos tonai skverbėsi j širdį, ir 
joje buvo tiek liūdesio, tiek širdies skaus
mo ir gailesio, jog merginos balsu imda
vo žliumbi i, vaikinai sunkiai dūsaudavo, 
o seniai nusverdavo galvas ant krūtinių 
ir nusidirbusia ranka nubraukdavo ašarų
nuo blakstienų...

(Bus daugiau)
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KAIP PASAULIS PO 100 MĖTĮ), TAIP KONTESTI- 
NINKU STOVIS PO KELIŲ DIENŲ,

TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
GAVĖNIOS METU

Nuo vasario 14 d. ligi 21 d. 
New llaven, Conn., Šv. Kazi
miero pa r.

Nuo vasario 22 d. ligi 28 d. 
Philadelphia, Pa. Jurgio 
par.

Nuo vasario 22 d. ligi 28 d. 
EĮizabeth, N. Y.

Nuo vasario 29 d. ligi ko-
m A x i v • . • vo 6 d. Norwood, Mass. Šv.Tas kontestimnkų stovis sian vakar žymiai padaugino savo yurff. 
die taip pasikeitęs, kad nė j balsi) skaičių. Misiūnas, Var- °
patys kontestininkai, nė jų I kalienė, Janušauskas, Stiil- 
draugai, prieteliai ir rėmėjai ginskas, Gubysta, Stancikas ii

Mažos ‘ žuvys” didžięsias “ryja”.
____________ %

Jei pamiršęs šiandie i m- Lietuvių auditorijoj būtų di- 
eiau, atidaryčiau ir spaudoje dėlių suprizų. Bridgeportietė 
paskelbčiau jubilėjinės “Drau Ag. Gilienė, bingamtonietis 
go” talkos k on tęst i ninkų-ių į Petrauskas, lig nujausdami 
lenktynių stovį, jis atrodytų pavojų, neša, anot vieno juok- 
kaip pasaulis po šimto metų. dario, kadašių pirmyn. Jiedu

'žinia kodėl: ar berniukų tė
veliai neleidžia ar jų nekvie
čia. Dievas žino, argi jau lie
tuvės motinos berniukų nebe- 
gimdo, betgi gatvėje matyti-Laskevičienė,
daug berniukų, dargi gerokai Į am™aus> palikusi liūdinčius 
rėkiančių. !vyrU Valerijoną, sūnų Adomą

Sausio 30 d. Vestvilėj bu

.MASS.
Sausio 19 d. mirė a.

55 m. 1

iš karto nerastų pavardžių 
tose vietose, kuriose jos kelios 
dienos atgal buvo. Vieni jų, leiko,

Nuo kovo 7 d. ligi 13 d. 
Paterson, N. J. Šv. Kazimie
ro par.

, • 4. 04. Nuo kovo 14 d. ligi 20 d.nę savo stoviu, nes, anot fetan- XT , .. T _ ,JL --------- Ne«rk> N- Trejybės

Rašinskienė taip pat susi rūpi-

‘neprietelius” nemiega.
gan toli stovėję užpakaly,
*jandie randas netoli pirmųjų 
rietu. Kiti, kuriems, rodės, tik 

/trupučiukų bereikėjo pasirv- 
^žimo ir laurai būtų atsidūrę 

jų rankose, šiandie stovi už
pakaly.

Vienas dalykas itin vertas 
dėmesio. Kaip sviets svietu da 
nebuvo girdėt tokiii “štu- 
kų”, kad malžos žuvys didžią
sias rytų. “Draugo” kontes- 
tininkų tarpe, kaip daugelis iš 
pašaliečių kalba, kad “mažos 
žuvys”, t. y. mažų kolonijų, 
arba nepatyrę konrestininkai- 
ės, neturi macės “didžiąsias 
praryti”, ženklai rodosi visai 
kitokie. Vakar dieną smarkia’ 
pirmyn pasivarė Mandravic 

^kas, Pabijonai tis, Žvirblis,
Gaižauskas ir kiti. Jei šiandie 
ar ryt jie atvežtų administra -; laimėjimais.

Be suminėtų, glitoje stovi Gry 
bas,
Aukškalnis, Kazlauskienė, Bu 
gentavičius, Vaičaitis, Valan
čius, Bacevičius, Vaičekaus
kas, Langman, Kondratas, Rė
kus, Taruška, Nemčauskaitė,

par.
* , . . o. . .. Nuo kovo 14 d. ligi 20 d.Žolymene, Staniulis, ,, , „ __ . °, . _ ’ , . . _ Montello, Mass. Šv. Roko par.Imn Iz «n I <v w /-.Iv v nvy 4-v I^v-t ' *

(moterims).
Nuo kovo 21 d. ligi 27 d. 

Montello, Mass. Šv. Roko 
par. (vyrams).

o .4. 1 Be to, tuo pat gavėnios me-Sutkus, Simulynas, varaitis, . , ... „ ..., , oi- -ct , bus laikomos sv. misijos:Mikalauskas, Sabonis, Valuc- 
kas ir daugelis kitų, kurie 
iki sekmadienio nežinia dar 
ką gali padaryti.

Trumpai šnekant, ko bus, 
ko nebus, bet suprizų ateinan-! 
tį sekmadienį, sausio 24 d., į 
Lietuvių auditorijoj, tai tik-1 
rai bus. Dėl to, visi ruoškitės 
j jubilėjinį “Draugo” koncer-

1 Athol, Mass. per dvi savai
tės.

I AVorcester, Mass. per dvi 
savaitės.

Maspeth, L. I. N. Y. per 
vieną savaitę.

Jei įvyktų kokios permai
nos, pranešime vėliau. Taip 
pat vėliau bus pranešta ir

...... , . , apie misijas, laikomas po Vėtą pasveikinti tuos, kurie bus j 
padarę didelių suprizų, kurie 
bus užkariavę kontesto viršu- Gerbiamuosius Klebonus,

. kurie norėtų susilaukti Tėvų nes ir, kaip povai, pasipuo.se ,, .. ...., . ... . ’ 1 1 * Marijonų su misijomis, pra-
i-44i- <4i- j •• i 11 -.r- • v-i -4 t . i.. ... šome kreiptis šiuo adresu:cijon po kitą tok) “bodą bal Visi bukite L. Auditorijoj, ,, • „ ono. „ ~ ,. • 4- , i- • . ’ Manan Fathers 2334 S. Oak-sų, vai, ateinant) sekmadienj,l sausio 24 d. i » m. .ley Avė. Chicago, III. Arba 

kurie norėtų gauti kurį iš
LIETUVIAI AMERIKOJE
ŽŪNANTI LIETUVIŲ 

KOLONIJA.

jas ir sąjungas. Žodžiu, vi
suose luomuose ir visur mato 
mus tautiškas gyvumas ir sa- 
varankiškams.

A. B.

Marijonų vienuolijoje, Lisle, Į Skaitykite IF platinki- 
III. kunigų seminarijoje bai-Įte lietuvių katalikų die
giantį ateinančiais metais1 nraStį ‘“DR AUGA” 
mokslą, sūnus: Petrą Antaną i
ir dukterį Rozaliją antroje

ir
nepaprastas įvykis: senber
niai balių rengia. Bus ko pasi
žiūrėti ir pasiklausyti. Muzi
ka — iš pat Berlyno... — vo
kietukai gros. Kai scenoje kas scko°l klasėje; brolį Pe-
pasirodys su šposais, tai pil- ^ePuU ir seserį Jevą No
vai galės plyšti, o kai senber- ^z^iesk‘- Sausio 22 d. Šv. Ka
mai uždainuos - tai ir ausis zimiero bažnyčioje bus pamaL 
susiimk. Išalkusiam bus kuo dos ™ velionės sielą ir po to 
pasistiprinti, o ištroškusiems laidotuvės šv. Jono ka-
— atsigaivinti. Ir man reiks P*n^se- 
nužygiuoti, nors prie jų “par-

remkite tuos biznierių* 
ir profesionalus, kurie 
garsinasi jame.

Geliamiems Sąnariams
Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLER
tijos” nepriklausau.

K. M.
LISLE, ILL.

ADVOKATAI

OETROIT. MICH.
į Šiame miestelyje senai jau 
įsigyveno čekai benediktinai 
(vienuoliai); jie turi savas 
švietimo ir labdarybės jstai-

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

Thompson, Conn. St. Mary ’s, deją centro pirm. M. Cižaus- 
College.

X Mot. S-gos 54 kps. jau . . . .
• • i. • gas ir net savąją dvasinę se-nameicių skyrius jau pradėjo ° v

, 14 • 4- • • minariją, kurioje mokosi irlenktyniuoti su suaugusiųjų d
skyrium. S-gietės rengia kau- du klerikai, Manjonn 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
v , v ... , . kongregacijos. Malonu maty- Telephone Rooseveit 9090liukų žaidimo vak., gerai se-., . ti, kaip čekai gražiai naudo- Name: 8 iki 9 ryto TeL Repub. 96ookasi; jaunametes nepasiduoda ’ ° . ................. ............. ........... ...........
• x- - • ok j x t jasi Amerikos laisve: jos jau- . _ir šio menesio 25 d. sv. Jur- , . .... « ! A A 01 A MIO. , i 4 - .. mmas sutrauktas i veiklią Sa- A. A. oLAMogio mokyklos svetainėj savo ......1 mmibim

j . . , » v -j kalų organizaciją, biznieriai advokatasnaudai rengia kaul. zaid. VU- . . . . , . Miesto Ofisas 77 W. Washington st., v. . įsigyvenę ir turi savas draugi noomkarą su gražiomis dovano- - v Room
mis.

Šių metų valdyba: pirm. O.
Rubikaitė, jos padidėja B. Gu
dinsite, rast. 0. Balkiutė, ižd.
M. Uždavinaitė su globėjomis 
pp. Petkiene ir Medoniene 
stengiasi, kad šis vakaras bū
ti) sėkmingas.

Jaunametes surengė “sur- 
prizą”, pagerbdamos savo ve-

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

dai” (lietuviai čia prancū
zus vadina žydais). Tiesa, pa
mokslai sakomi 
prancūziškai.

WESTYILL£, AL

Apsižiūrėkite
Vakarais: Vtarn., Ketv., ir Subatos 

6 iki 9 vai.
4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Naamų Tel. Hyde Park 3395

Viena iš didžiausų lietuvių 
kolonijų Kanadoje yra Mon- 
trealio. Ši kolonija, palyginti, Linkėtina 
yra dar jauna. Daugumas lie
tuvių yra atvykę prieš 4 ar 5 

* metus. Montrealis — didžiau
sias Kanados miestas. Gyven
tojų yra per milijoną. Todėl

pirmiaus'H

kienę, jos namuose. Kiek gir
dėti, mergaitės turėjo smagu
mo; p. Čižauskienei įteikta 

Į puiki rožių puokštė (bukie-

Netikras Asplrin!

Tūkstančiai dėžučių ne
tikro aspirino atsirado 
rinkoj. Saugokitės. Nerizikuok 

ir stačiai Jltsisakyk priimti, jei 
nėra parašyta “Genuine Bayer 
Aspirin." Neimk { savo vidu
rius tablcto be “Bayer”. įspėk 
apie tai savo šeimyną, ir savo 
draugus. Nepriimk, nors ir 
aiškys, kad tai “tas pat” arba 
"kaipir” tikras Bayer Aspirin.

Reikalauk ir imk tik šitokią 
dėžutę su parašu "Bayer”.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA 8ALDE 8TREET 
Room 19S4 Tai. Randolph •»«
Valandos nuo • ryto Iki 6 vai. vak 
M41 So. Halsted St. TaL Vlctory •«« 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn.. Ketv. tr Subatos vakare

į Čia lietuviai yra susiskirstė įtas^
gerb. klebonui > ^ves, pavadintas įvairiaišl Mot S-gos choro narte irgi

Bobinėliui kreipti dau-iun <13 var<lais: ‘aibambizai, ,ai pagerte savo vedeją p. Ci-
• • £ knninnisstni Kirvio™ ant Oa žauskienę. Kalėdoms įteikė lainerio lietuvybę, į jos orga- komurustai- Kiekviena ant sa-, . J *

nizuot, veikim,. Kadaįi ™ tempia. Kiek Igraž,, S.lk N.ght gown .
daugumas lietuvių yra dar tb(^esnis veikimas pasireiškia X Šv. Jurgio parapijos cho- 
tik prieš keletą metų atvykę, katalikl? lietuvių srovėje; y- ras mokosi M. Petrausko ope- 

nenuostabu, kad čia snsispie- tai jiems svetima kalba nepri- veiklus parapijos jauni- retę “Kaminakrėtis”, kuris 
tė lietuvių daugiau, nngu kur einama, o viskas jų yra bran- mas> kuris dažnai surengia bus statoma Liet. Bend. Sve

NRKF.NKIA ŠIRDŽIAI

NAUJAS IŠRADIMAS i

kitur Kanadoje: priskaitoma 
apie penkis tūkstančius. Yra 
viena lietuvių parapija, gra- 
iži mūro bažnytėlė, klebonija

ginama, kas yra lietuviška. Paslknksminim° vakarėlius. 
Užtikrinu, kad su meilė ir Vyčiai buvo surengę sausio 16 
švelnumu būtų galima jiios d’ Paskll baliūnų vakarą 
patraukti į savo pusę ir tuo sokkls- Dabar girdėti, kad

parapinė salė. Parapijai' pačiu išgelbėti skęstančius jauname^ia’i, muziko Stulgos

DEKSNIO GALINGA MOSTIS, 
kurios pasaulis per šimtus metų lau
kė jau yra gatava. Deksnio Galinga

tainėj tuoj po Velykų
Žmnti3<3 imi Hnbnr -nradedn Mo8tls yra sudaryta iš 18-kos skirtin zonones jau aanar praaeaa gų elementl}> ,g vtsų kragtų BViet<>

domėtis, nes kada muzikai Či- visokių medžių aliejų. Dek«-
’ . nio Galinga Mostis kaipo saulės spln-
i žauskai surengia kokią nors dūliai, pasekmingai gydo: Reuma- 

programą, visi būna patenkm- dėJ, Ran£ų KoJu tlrpimą lr aP_

Tel. Randolph 6187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

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

6200 8. HALSTED STREET 
Tai. Wentv»ortb 1991

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thla l> a Famous Vlvanl Sėt and In- 
eludea face pow<ler, |1.00; Rouae. 7tc. 
Tlaaue Cream 11.00. Daptlatory *1.M, 
račiai Aatrlngant »1.75. Bath Balt l.M, 
Tollet Water *1.26. Perfume »1.75. Brll- 
llantlne 75c, Skln Whltener 75r. Totai 
Value 511.00. Speclal prlce. 51.07 for all 
ten plecee to lntroduce thla line.

Vardan 
Ad

- - -
^^Hiau veikti kliudo tas, kad į bolševizmo bangose mūsų bro- vadovaujami, rengia kažkokį 
^^Kuviai išsiskirstę plačiai po ' liūs. įvairybių vakarą sausio 23 d.

visą miestą. Labai apgaiL-ti- Pats gyvenimas Montrealy Atvykęs čion varg. Stulga 
4 na, kad prie parapijos t p i- i yra neblogiausias, atsiminus is1-e’£ė jaunamečių chorą, ku- uaivvaus nacarseies Motėm verU auk8<>- klek J* Patl »veria, sulig 

klauso vos trečia dalis. To- §j pasaulinį ūkio krizį, bet vi- ias P01" gieda. Pagieda1 s.gOS choras, ir bus kviečia- nebūtų uip^kaip rašom, pinigus ba

liau gyvenantieji lankosi j sa bėda — kad nėra čia Mark- ir lietuviškų giesmelių, bet j ,nį vįsį gerįausį Detroito solis- deken's new discovert 
svetimtaučių bažnyčias, ber j so sėklos daigų ravėtoji). ! teko pastebėti, kad tik vienos J tai-tės. Lauksime. ojntment. Kam* 75 centai

t i. Bet šis vakaras bus nepa- ta,U8Į krauJ»- n iksteįėjimą ir šiaip
1 visokius skaudėjimus. Tūkstančiai , 

prastas. Be bažnytinio choro žmonių yra pagijo, o milijonai da I 
4- 4 4tr • 1 s4- >• n«41no aPle iir operetes KammakretlS , Deksnio Galinga Mostis yra tiek

Siunčiama per paštą COD 
Pinigai grąžinami, jei 

nepatenkinta*.

Bea Vaa 580-3th Avenoe, New Yotfc

NOTARŲ SKAIČIUS 
NEDIDINS

Teisingumo ministerija bu
vo projektavusi įvesti provin
cijos miesteliuose praeitas 
metais 13 naujų notarijatų, 
tačiau dėl kreditų stokos tas 
sumanymas atidedamas.

This new cheese 
treat

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health ąualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milK. Milk sugar, 
calcium and minerals. Etery ont 
caneat itfreely!

Velveeta spreads, slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

KRAFT
VZelveeta

▼ The Delicioui New Cheese Food

Nesirūpink niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais

ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydant) antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c., 60c.,
91.00.žemo
FOR S K IN iRRiTOTIONS

PROBAK-
teikia

barberišką
skutimosi
patogumą

namie

I PROBAK StADEJ

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rhen- 
matic aches&pains,apply Mns- 
terole, the "counter-irritant”

didžioji pusė lietuvių yra Le
nino pasekėjai. Komunizmas 
giliai įleidęs juose šaknis ir 
jo veikimas gana gerai orga- 

ą nizuotas.
O tuo tarpu parapijos dar

bas yra apmiręs. Lietuvių in
teligentų beveik nėra, išsky
rus mokytojas Bandžių Les ir 
P. Jasutį, kurie visa Sėdimi 
atsidavę Dievui ir Tėvynei. 

V Katalikiškų laikraščių į šią 
koloniją beveik neateina, iš
skyrus kelis egzempliorius. 
Daugelis taip pat nepatenkin
ti, kad toje vienintėlėje lietu
vių bažnytėlėje įsivyravo per 
daug svetimybės. Ne vieną 

x,teko nugirsti sakant, kad lie
tuvių bažnyčią užkariavo “žy-

J. Kriščiūnas. mergaitės tegieda. Senas žinių rinkėjas.
DEKEN'S 0INTMENT GO.

HARTFORD, CONN.

Tyro*. Aiškios, * veiku.
GRAŽIOS AKTU

Vr» didelis tarta*
Murinę valo. švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit! 
Knyga “Eye Care” arba "Eye 
Reaoty” ant pareikalavimo

HLLY^S UNCIE

cos.^—
-HSShNU’EN'S 
TOSJb WI6.

Šjtvv,

UAS, vr 
ėfco\n-? L0V\UC— 

■LEVAVCL

Noiū varre.

t

KOMI
I GOT \T L -SV\V S(k\bT0

TO-

pasipuo.se


i
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DIENRAŠČIO DRAUGU 15-M. SUKAKTIES
RTflS :: ŠOKIA

Sekmadieny

Jaa 24. i

Šoksim, trypsim, jauni 
būsim, visi smagiai pau- 
liosim; visi muzikos ban
gose valsą suksime gra- 
ziai!

UETUVIU
Auditorijoj
3133 S. HalstedSt.

Koncerto Pradžia 4 vai. po pieta

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

Šimtai Lietuviu Nemiega Naktimis !
Tūkstančiai lietuvių Čikagoje ir apylinkėse nepaprastai susidomėję klausimu, kurie jubiliejinio “Drau

go” vajaus kontestininkai-ės laimės lenktynių pirmenybes? Visi kontestininkai taip susirišo su plačiaja lietu
vių visuomene, kad vakar uždarius balsus spaudoje, šimtai jų draugų, prietelių, rėmėjų naktimis nemiega 
ir nekantriai laukia sekmadienio, “Draugo” koncerto per kurį išgirs pranešimą.

IENA DIENA BELIKO IKI KONCERTO
Viena diena kontestininkams didelių pastangų, o visiems neramumo ir didelio lūkesčio didelių suprizų!

KAS LAIMES, 
DIDELIS

BUK L AUDITORIJOJ 
VISA TEN SUŽAdSI!
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CICERO DEFEATS WAU- 

KEGAN AGAIN.

Tel. Cicero <766

DR. P. ATKOČIŪNAS
Dentistas 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptiekus

Vai.: 9-9 Gcero, III.

DAKTARAI:

Navickas
J. Žukauskas extiibited so- Sullivan 

nie clever floor work for Ci
cero. Graf was lendi ng scorer

2 1 
1 2

ln a relurn engageinent at^„^a^kegan. 
Waukegan, lašt Saturday, Ci- į 
cero defeated VVaukegan 29 to

CICERO 29
FG ET P

Totą 11 G

K OF‘ L COUNCIL

, B utį riek rf 
J. Žukauskas lf

s.»
A

28. The game was as interes- 
ting, if not more so, tlian the 
game played at St. Pliillip’s S ^etrulaitis c 
gyni. Botli teams used tiie 
šame type of play, a fast pas- 

attack and a man to 
iian defense, whicji niade the 
game rather rougli. Cicero 
canie from behind in the finai 
quurter to gain a one point 
margin. Besides sinking a to

Jurgel rj 
F. Žukauskas lg 
Stankus 
Talzum.s

Totai

VVAUKEGAN 28

3
0
G
G
1
0
0

10

I
tai of fifteen points, “Pete”; Palucius rf
Petrulaitis caged the deciding 
basket just before the gun 
went off.

Graf lf 
Dickshot c 
Jonės rg

f* G R A B O R I A 1:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3288 So. 
Halsted Street, Tel. 
Victory 4*88.

2 3!
1
3
o
0
1
1

O I

FG FT
i
4
0
3

7, iŠ LitiGVUS fiESPMb
■> 12S 6ENERAUNI0 

K.ONNULAIO.

The annual • meeting of

IEŠKOMI.

M uckiene-Jacevičiūtė

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 I SVARBI ŽINUTĖ
OI. P. L UUTMS \ M. m“ . STBIROL'IS
Gydytojas ir Chirurgas į Lietuvis Gydytojas ir Clii-

1821 SOUTH KALSTEI) STREET rurgag savo ofiSUS į

Rezidencija 6600 So. Artesian Avė. naujų vietų DO nUUL 4645 S, 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų „ . « u • z •Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 

6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar-

ryto
6 iki 8:30 vakare

Tel. Canal 67 64

DR. A. RAČIUS

Adelė
> į Council 4 was held Thursday, su 8 melų dukterim Brone, 
,/Jan. 14th, at which many seniau gyvenusi 107 So. 3rd 

St., Brooklyn, N. Y., kilusi iš 
Padauguvic km., Vilkijos v.,

I

j members were present.

2 The new membersbip arive 
0 canipaign was launched Tinus Kauno apskr. Dabai’ gyvenan-

------ day. Members promised todo uca£°>
9 12 some soliciting work. See how Lukaševičius, Julius, seniau

1 many new members you cao
i> bring into the Council.

Bri

0
1
1
1

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nea neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
plyč-a dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue

Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

<443 So. T aiman Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138
Chiearo, BĮ.

Wednesday E ve. Sočiais

Here is something that will 
interest every member inclu- 

į ding tliose who are intensely 
interested in dancing, singing,

DR. J. J. KOWARSK!S
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 \VEST 6 3 STREET 
Kertė So. Weutern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimą.

nes. Repubiic 5350 ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, Tel- 

i Tel. Prospect 1930.
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETKIKAS
Oytki staigias .r enroniškaa ligas 

vyrų. moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ugonius priima Kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėlioinis ir setedomis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, laboratorija ir X-Et*y

2130 WEST 22nd STREET
CJUCAOO

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

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Į Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
! vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
šventadieniais pagal sutarimą.

Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė
Nedėlioję pagal sutarti

1439 S. 49 Court, Cicero, UI.
Tel. Cicero 6927

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALSAMUOTOJAS 
Turiu automobilius viso

kiems reikalams. Kaina priei
nama.

3319 AUBURN AVENUE 
Chicago, III.

S. M. SKUDAS~
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7621

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sts.

Tel. Boulevard 6202-8412

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

gyvenęs 100 Johnson St. 
dgeport, Conn.

Bilevičius Mikas, kilęs iš 
: Rygos, Amerikon atvykęs 
prieš karą.

Pilipavičienė --- Savickaitė, 
Stefanija, Amerikon atvykusi

bunco and even bridge. That 1912 m. ir gyvenusi Glens 
new something will be Wed- Pails mieste, neva įnirusi apie 

nesday Eve Sočiais, which 1925 m. Eiizabetli, N. J., pa
gili be held every Wednesday likdama sūnų Richardų ir vy- 
eve at the Club Room com- rų Pranų. Reikalingos tikros 
mencing at 8:00. We are con- žinios.
fident that pleasant evenings,! Jurkonienė — Ramanaus- 
will be enjoyed by all. kaitė Palmira, 1927 metais

(Kris BasketbaU. įgyvenusi IAvingston, III.
i Jankevičius Antanas, kilęs 

The Girls’ BasketbaU team'įg Paistriečiukų km., Puiiipė- 
was avvarded, shall we say, nų v Panevėžio apskr., apie 
on a ‘‘SilVer Platter” a tino- 47 m amžiaus, gyvenęs Cleve-j 
plry ior first place, for 1930-jland> Qj ir Pittsburgli, Pa. I 

,‘j Šakalinis Edvardas, kilęs iš ; 
, We feel tliat we liave been Suginčių km., Kuktiškių v., 
’a little quiet recently, and Utenos apskr., dirbęs N. Wey-Į 
liave been acliing for some- mouth; Mass. ir prieš 10 m. 
tliing to do; After some con- išvykęs į Waterbury, Conn. 
siderable time of discussion, l,as seserį Onų Gekienę. 
we linally got something up Ieškomieji arba apie juos 
our sleeves. 'kų nors žinantieji malonėkite

,v.,, ., . . T , 1 atsiliepti įVvith tlie coming Lenten ;
Season we will cease our f r i- Į 
volities and spend more sub- 
dued evenings.

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222
Rezidencija: 6628 So Richmond 

Avenue Tel. Republic 7 868 
Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 

Nedėlioj: 10 — 12 ryto

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

Tel. Urovehill 1596

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraooinis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MARQUETTE ROAD

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street
Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėlioinis ir šventadieniais

10-12(

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREE1 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 vai. vakare

■. ■ ■ ■■■ ...... -

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
Ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

292 4 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
[Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

DENTISTAI

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIEN4 ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramųĮ 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ OBABOSIJJ

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue

Visi Telefow»i: YARDS 1741 ir 1742

Consulate Gen. of Lithuania,' 
15 Park Row,
Nfew York, N. Y.

Everybody would certainly 
enjoy some quiet and Lenten 
— likę affair. Of course you 
woųder wbat I mean by quiet ! 
and benten — likę affair, būt 
if you will read this colunin 
next week, you will find movė
definite details on the matter.

, i
TWITTERETTfi ’

of Council 4.

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRJŽO Iš LIETUVOS

DR. VAITUSH, DPT.

ANTANAS KUIDIS
mirė sausio 20 d., 1932 m. 11 
vai. vak. 40 metų amžiaus. Ki
lo iš Tauragės Apskričio, Kvė
darnos I’arap. I’astneltinėą Kai 
mo.

Paliko dideliam e nuliudlme 
brolj Kazimierą Palieką. dvi 
seseri, Uršulę Rimkienę, Oną 
Bagdonienę, du švogeriu Juo- 
za.pą Rimką, Antaną Bagdoną, 
o Lietuvoj du broliu Jbozapą 
ir Joną Patiekus ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1718 So. 
Union avė. Laidotuvės jvyks 
Panedėly sausio 25. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas j Dievo 
Apveizdos par. bažnyčią, kurioj 
įjvyks gedulingos pamaldos už 
velionio stelą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus tr pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse. 

Nuliūdę:
Brolis, S.-s«'rys, ftvogrrbil

ir Giminės.
uvėms patarnauja grah. 

[l. J. Zc.p Tol Blvd 5203

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

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

Ofisas Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Ava

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ” 

2423 West Marųuette Road
VaL 2-6 Ir 7-9 P. M. Ketvt 9-12 

A M. Nedėlioj suaitarus

Boulevard 7589
Rez. Heinlock 7691

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Val.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

' Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

A. L. DAVIDONISf M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUB 

Tek Kenwood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadieni!

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų kuris1 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį. Nuimu 
cataractua. Atitaisau trumpų regys- 
tę ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidas.

Spėriais atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 10 ryto iki B va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki 12. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomo* 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.
Tol. Boulevard 7589

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

Hemlock 8161

OR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

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

Utarn. tr Ketv. vak. pagal sutartį

Tel. Hemlock 8780

Rea Tel. Prospect 0818

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 3o. California Avė. 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

Tsle. Cicero 1260

OR. 6USSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki t | 

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomla susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

Vai.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST llltli STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tei. Pullman 0868 
Gasas. X-Ray, ete.

Tel. Yards 1888

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Phone Hemlock 2081

OR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS' 

Gas Kztraetlon
▼ai. •-•. Neri. »-ll 

8688 SO. VrESTBRM AVA

Ofise* Ir Akinių Dirbtuvė

756 WBST 35th STREET 
Kampas Halsted. S t. 

Valandos: nuo 10—4: nuo I—8
Medųt«en«ta: no* j( tu 11,

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

.. wart-: . - •• —
Utarn Inkai a Ketvertais ir Bubėtomis
3420 W. Marąnette Rd. arei Westero 

Avė. Ptaone Hemlock 7828 
Panedėllals, Šaradoms Ir Pėtnyčiom* 

V891 So, Halsted Street

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaiky Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Francisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge Iki 8 vai.).
Sercdomis ir Nerišliomis pagal susitarimą.

Otiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3;

Ofiso ir Rea Tel. Boul. 5918 Ofiso ir Re*. Tol. Boul. 5814

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
736 West 33 Street (Kamp. 35 ir Habted St)
V«L: 1-2 » 8:B8-S:»8 vai. vak.

itedellej suntar-'s
VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj sur* taras

-=4-

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS: KENOSHA, AVIS. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarnlnkals, ketvergalti Ir pėt 
nyčlomls nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 Ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chlcagoa ofiso Tei. Grovehill 32H2

5817 6th AVENUE
Vai.; panedėllals. seredomls ir Bu
bėtomis nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 Iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

Tei. Central 7079 
Rea. Longbeaeh 9468

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Pagal sutarti

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

Bnvęa Inirtruktoriua Vienaoa UnlvenMeto Per S Metus 
Ofisas 1447-40 Pittsfleld Bldg., 55 B. Wa*bžngt(m BA. Chicago. UI. 

------------- - - ------------------ - --------- — - ------------- , -
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KUOPA.

“DRAUGO" B-VĖS 
ŠĖRININKAMS.

šiuomi nuoširdžiai kviečia 
me ••Draugo” Bendrovės šen 
ninkus atvykti į metinį susi
rinkimu kuris įvyks

kiekvienas skyrius surengs ką. 
nors pritaikinant tam laikui. 
Tai proga visiems parapijos 
gyventojams atsilankyti į 
lėmėjų vajaus vakarą,. Rėmė
jos niekuomet jūsų neužmirš, 
jei šiokiu ar tokiu būdu pri- 

šiame dėsite Pr*e vakaro pasisė
tam) kimo-mėnesyje, t. y. sausio

28 d., 1932 m. 7:30 vakare, Centras praneša, kad vie- 
Aušros Vartų parap. svetai- to-i vakarienės, kaip kasmet 
nėję, 2323 W. 23 PI., Chicago, rengiama akademikių scenoje
III.

augo
jausminga kalba sukėlė visų 
nuotaiką, pagirdamas kuopos 

Sausio 14 d. įvyko kuopos darbą ir discipliną; baigda- 
metinis sus-mas, savo naujai mas ragino bendrai veikti ir

. ..... -■« ............red. K Šimutis savo 16'dienos paminėjimas. Užtat
visi ruoškitės į tą vakarą at
silankyti.

.tadienis, Sa;;~.

papuoštam k Ii ube. Prieš sus
iną visi nariai turėjo progos 
pažvelgti į kuopos turtą, t. y. 
knygas, paveikslus ir laimė
tas dovanas.

statoma “Vakarienbutis”, du 3
“Dra ngo” Administracija. kartus: Kančių ir Verbų sek

madieniais, kovo 13 ir 20 da. 
Būtinai užsisakykite pamatytiT0WN OP LAKE.

X l^abdarių S-gos 1 kuopos pastatytas, negu praėjusiais 
metinis susirinkimas įvyks metais. Tikiu, kas tada matė, 
sausio 24 d. 1 vai. pp. Šv. Kry- pasistengs vėl matyti. O kas 
žiaus par mokykloj. Nariai nematė, štai jūsų proga, 
prašomi gausingai atsilankyti,1 Apie pikniką mažai kalbė- 
vra daug dalykų aptarti ir ta, nes dar toli. Bus vėliau 
kaip tinkamiausiai pasirengti daugiau apie jį parašyta.
bazarui. ,

X Veikėjos p-lė M. Laurfns 
kaitė ir jos mamytė p. F. Lau- 
rinskienė grižo iš Brooklyno, 
New York. Pasakojo kaip link 
smai laiką praleido.

X Kontestininkas P. V. 
Stancikas uoliai platina “Dr-

Pirm. Šaltimieras energin
gai ragino vykdyti vajų, ro
dyti savo norą kooperuoti su 
centru. Nurodė, kad: 1) kiek
vienas narys-ė turi įrašyti 

narius; 2) paves

linkėjo pasisekimo naujai val
dybai. Be abejonės, nariai par 
sinešė daugelį tų gražių pa
reikštų minčių, Nepamiršk 
vėl mūsų kuopą aplankyti, p. 
Šimuti! Po to kalbėjo mūsų 

į dvasios vadas kun. P. Vaitu
kaitis; suteikęs pamokymų 
pasveikino naują valdybą. 
Pirm. P. Šaltimieras priminė 
apie “Draugo” vakarą sausio

MARGUMYNAI
NAUJAUSI TYRIMAI APIE 

VĖŽIO LIGĄ.

Osbornas, kai jis su savo 16 
sūnumis dalyvauja tokiose Į
rungtynėse. į ________ t
Osbornas, dar 6ių m. vaikas, WASHINGTON, saus. 21. 

jau buvo išsiųstas uždarbiai! — Senato probibicijos reika-
ti, ir prieš 73 metus, kai jisai i i, . i, , ’ •’ lų pakonutetas svarsto alaus
buvo dar tik 11 metų vaikas ,, * '

• . • i , . - klausimą. Amerikos darbo fe-vietoj ėjęs mokyklon, pa nu
bėgo

DARBININKAI REIKALAU
JA ALAUS

ti kliubą komisijai kiekvieną Kuopa dalyvaus,
trečiadienį; 3) rengti vakarus Vakaras baigta su gardžia 
vajaus naudai. Nariai pasiža- kava ir saldumynais, o po to

Vėžio liga plečiasi vis la
biau ir jos išgydymas retai te 
pavyksta. Vidurių vėžys, ku
ris šiandie labiausiai išsipū
tęs, yra visiškai neišgydo
mas. Kova su vėžio liga yra 
sunki, ypač dėl to, kad iki 
šiolei nėra žinoma tikra vė
žio ligos priežastis ir net ne-

į arimo rungtynes, Ku
riose dalyvavo ir laimėk, pir
mą prizą. Tokiu bm.i jisai 
pradėjo savo sėkminga atlojo 
“karjerą”.

TĖVAI LAIMINGI, KUO
MET VAIKAI GERAI 

MIEGA.

deracijos atstovas pakomitetui 
pranešė, kati organizuoti dar
bininkai reikalauja alaus grą
žinimo. Jei negaus alaus, tada 
darbininkai reikalaus 18-ojo 
priedo atšaukimo.

PRANEŠIMAS VISUOME
NEI

sį veikalą nes bus ar gražiau ųėj0 savo jėgomis sėkmingiau šokiai ir namo laukiant kito 
šiai vykdyti valdybos kvieti- susirinkimo. Pirmyn, 4 kuopa! 
mą. Šaltimieras.

Knygų revizijos komisija------------------
(V. Kačinskas, V. Belskis ir NAUJOS KOMEDIJOS.
V. Savickas) pranešė, apie------------
knygų ir pr. metų veikimą. Jaunųjų Lietuvių Ameriko- 
Pirm. Šaltimieras dėkojo ko- je Tautiškas Kliubas sausio

Gintaras.

DRAUGO” KONCERTAS

misijai. Vytė S. Kiupelytė iš 10 d. Lietuvių auditorijoj bu-- 
W. Pullmano kvietė 4 kuopą vo surengęs puikų vakarą. M. 
atsilankyti Į jų šokių vakarą. Dundulienės artistų grupė 
Kuopa apsiima siųsti saviš- vaidino dvi trumpas komedi- 

sio.ie Laiškai gauti iš “Kultu- jos, jos pačios parašytas. Vai- 
ros Ratelio” mergaičių sky- dinimas pavyko gerai. Pul’i

Štai budos greitai Ir lengvai nu- | 
raminti ir užmigdlnti verkianti vai- j 

■l v kų. Tai būdas, kurj daktarai In-buvo Žinoma ar vėžio liga ap- dorsuoja ir milionai motinų pripa-
krečiama, ar ne. Tik dabar ?lno, ®augiu ir, kenksmingu. Keis- e t tas lašų grynai augmenmes, gardžios
vokiečių mokslininkui Heiden- Fletcherlo Castorijos, nuramina ne-
V . . , »• . .v -v ramiausia kūdikį ar vaiką ir užtnlg-Meimui pavyko sis tas isais do į keletą minutų! O nuo dieglio.

Kaz Ileat 
praneša, kad

Intensifier Co. 
Edvardas But-

kus minėtos kompanijos saku 
manas, gyvenantis 936 W. 
st. prie musų kompanijos jau 
nebedirba ir jis neturi tiesos4 
daryti minėtos kompanijos 
vardu nei kontraktų nei ko- 
lektuoti, nei kitokių reikalų 

! atlikti.
Su pagarba
ANTANAS KAZLAUSKAS 

4624 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 8227

kinti. Būtent, jis bandė akie- fuuVh?“ X

pyti vėžio ligą daugiau kaip yra ženk,as tikros castorios. vengk 
. 1 imitacijų ir buk saugus.

dviem tūkstančiams baltų pe- ______________
lių. Iš jų vėžiu susirgo maža r V T n &
dalis, būtent, tiktai 86 iš tūk-j L A I K A
stančio, vadinasi, 8,6 procen-
tai. Tačiau vis dėlto šitai pa
rodo, kad vėžio liga yra ap
krečiamoji, nors ji ir nela-' 
bai limpa. Be to, Heidenbei-1 
mas patyrė, kad apsikrėsti 
galima tik tada, jeigu vėžio

LIETUVA PAVEIKSLUOSE 

1931 MetaisBridgeport. — Dabar 
kolonijoje žmonės daugiausia
kalba apie Draugo jubi- riaus kviečiant 4 kuopą į jų ka apdovanojo artistus ilgais 

šokių vakarą vasario 6 d. aplodismentais, publikos pri- 
Marąuette 112 kp. atsiuntė sirinko pilnutė auditorijos di-

liejinį koncertą, kuris įvyks
augo” koncerto tikietus, ir ateinantį sekmadienį, sausio
taip pat p. Čepulienė. Tikietus -4 d. Lietuvių Auditorijoj, kvįeĮim^ į vasario 7 d. šokių džiulė svet., inet kėdžių pritrū-
prašoma įsigy ti pas mūsų vei- abejonės, tas koncertas 
kėją p. Čepulienę (4439 So. bus didžiausias Čikagos lie- 
Ilonore st.) ir p. Stanciką tuvių šios žiemos parengimas.
(1706 W. 47 St.). Visi kartu Kadangi ta pramoga įvyks skyriaus°“Victory” šokių va- metų. 
vyksime į “Draugo” koncer- mūsų kolonijoj, tai mums, 
į.j bridžportiečiams, bus pato-

' X Nepamirškit kauliu' giausia atsilankyti. Todėl n.e8 č,n,pion8to lair-
“Draugo” koncerte būkime

vakarą. 7 kuopa apsiėmė da- ko ir statiems vietos trūko, 
lyvauti. Pirm-as ragino na- Buvo įteikti garbės žiedai na
rius rengtis L. V. Atletikos riams, nesirgusiems per 10

karui, kuris įvyks bal. 3 d. 
Meldažiaus svet. Bus išdalin-

Ten buvęs.

žaidimo vakarėlio, kuris ren __ __ __ _
giamas sesučių pranciškiečių1 gausingiausi. K anksto įsigy- taip pat į skyri,.
naudai pp. Katauskų namo k'me “klehJ- J>i «allma f?au"

niai mūsų basketbolininkams,

(4423 So. Honore St.) sausio,« PP- Po^uotuvėj (7CD
23 d. 7 v. v. Prašomi visų gan-!w- 31 st.), .pas kontcstinin 
singai atsilankyti. Visiems už- . P' Gilienę, (3131 So. 
(derintas smagumas. (Emerald avė.) ir p. Gudų

X Moterų S-gos 21 kuopos ParduotnvSj (901 W. 33 St.).
virimo pamoka įvyko sausio! Atsiminkime, kad pramoga 
19 d. P. Gedvilienė iSkepė gar- jbus koncertas, kurs
dų tortų, o p. Sndeikienė 'prasidės 4 va)., vakarienė 6:30
kavutės ir visas susirinkusias >>• ir šokiai 8 val kiekvienai 
pavaišino. Nepamirškit an 
tradienį sausio 26 d. lygiai 7 
v. v. visos gausingai atsilan
kyti į Davis Sąuare Park.
Pirm. p. Čepulienė pasižadėjo 
kokį ten siurprizą padaryti.

Kuopa rengia vakarą vasa
rio 14 d. Naujoje Dievo Apv. 
par. svetainėje (18 ir Union 
gat.). Bus rodomi Miliaus 
krutamieji paveikslai (7 da
lių) “Kristaus Kančia”. Pir

“PONAS bAUGANORIS' 
cigeroje.

Nuotraukas Darė
C. G. LUKŠIS

žaizdos pūliai patenka į svei- Ką Tik Iš Lietuvos Parvežti 
Nauji įdomus krutami 

paveikslai
Bus pirmą kartą rodomi 

Amerikoje

ką žmogaus kūną. Vadinasi, 
jei nėra pūliuojančių žaizdų, ’ 
tai apsikrėsti nuo tokio ligo
nio, Heidenheimo manymu,! 
sunku, arba ir visai negali-Į 
ma. Bet vis dėlto mokslinin- Pėtu. Sausio 22, Parapijos

(Msrąnette Jevrelry & Radio) 
Pirkusieji pas mm ui! $8 ar dau

ginu bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI. 

Tai.
Hemiock 8880

kui dar nepavyko surasti vė-. salėj, Garv, Ind. 
žio ligos mikrobą, gyvūnėli,, 
kuris tą ligą sudaro. Tyrimai1 Subatoj Ned. Sausio 23, 
ir per stipriausius mikrosko- &v- Petro ir Povilo dr-jos 
pus ikišiol nieko neparodė. Įsal^' M>’rt,e ir Hamilton avė. 
Tačiau prof. Heidenbeimas 
neabejoja, kad toks mikrobas 
kokia forma turi būti. Kol nė- 
'ra žinomas vėžio

Grand Rapids, Micb.
Wm. J. Kareiva

Savininkas 
Del geriausios rųSles 
ir patarnTvlmo, Sau
kit

GREEK VAMjEY
PRODUCTS 

Olselis Šviežių klausi
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA 8TREET

IJtmrn. ir Ser. Sausio 26, 27
; d. Šv. Petro par. salėj, Det- mikrobas, roit> Mich

Ši 4 veiksmų komedija bus 
vaidinama vasario 14 d. Šv. 
Antano par. svetainėje per V. 
V. Kat. Federacijos suvažia-

tai sunku su šita liga ir ko- 4644 SO.
voti. Tiktai suradus tikrą vė-1 Ketv. ir Pėtn. Sausio 28 ir 

vimą. Vaidilos nori padaryti žio ]i^OR priežastį, bus gali- 29, 1932, Lietuvių salėj Dix 
visiems sus-nio dalyviams siur ma sarasti ir tinkamos nuo Avė. ir 25tli St. Detroit, Mieli.

„ . x. . ZT prizą. Užtat dabar jie dažnai 308 priemonės, Heidenbeimas, > ------------
mes. Kviečiamas visas Čika- reT)e4įcuas Vaidins: savo tyrimus tęsia ir' tikisi,' Ned. ir Sub. Sausio 30, 31
gos jaunimas ir rėmėjai. Pel- Daugonorį — K. kad .lam Pavyksią surasti ti- Sv. Jurgio par. salėj 1313

kalus atidėję, atsilankykime S inamas P^PU08 žilvitis, vėžio priežastį. ^estminster St. Detroit, Micb
• t t ■■ - * — • « — — * • • • « * A •

pramogai yra atskiri tikietai. 
Šiuo tarpu visus kitus rei-

X 6v. Kaz. akad. rėmėjų 11 
skyrius rengiasi vajui, kuris j 
įvyks kovo 13 d. p. Kren- 
čiaus svetainėje. Mūsų veikė-

j ”Draugo” jubiliejinį kon
certą, kur tikrai turėsime 
daug malonių įspūdžių.

Ten būsintis.

BRIGHTON PARK.

Tel. Boulevard 1889

.1U P-

mą kartą šis gražus veikalas 
bus rodomas Čikagoje. Garsūs 
artistai kartu giedos šv. gies-

Vytė E. Rimkus pranešė, Zigmą, jo sūnų _ J. Ma- 
kad 4 kuopos bowlingo tymas tebnas, Didžiausia pasauly artojų šei-
atsisakė nuo rungtynių su 85 3) Oųą, Zigmo seserį — B. I ma-
kp. (vestviliečiais) dėl to, Belazaraitė, Didžiausia pasauly artojų
kad negavo progos geriau su- 4) tetą Zofiją Žemulytę — šeima gyvena Anglijoj, Su
organizuoti važiavimų, bet p. Naruckaitė, į mersetho apskrity, Senakalnio

P. Čepulienės ir p. Su- ’ Sausio 31 d. įvyks rinktinis ti dieną, kada kuopa galės S. Kučiūtė,

i Pan. ir Utarn. Vasario 1 ir 2
, Parapijos salėj, 1922 I^eo St., 
'Dayton, Ohio.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Norėdami išmokti šokti val-

pažadėjo kitam sus-me praneš 5) jos augintinę Zofiją —j viensėdy. Ūkininkas John (Jo są, foxtrot ir kitus šokius, tai
nas) Osborne su savo 16 sū-

deikienės pastangų dėka gau-' didžiausias ir gražiausias va drauge su sportininkus išvyk- 6) Igną Teisutį — J. La- numis, taip pat artojais, jau 
ta dovana _  radijo.- iš Peo-,baras» kurio tikslas pagerbti ti į Westvile. Visi sporto ra- peikis, lyra laimėjęs daugiau kaip
plės Furniture kompanijos, šijkleb. kun. A. Brišką. Rengimo portai buvo priimti: ypač bu- 7) Goldmaną žydą 
dovana bus leidžiama laimėji- • Komisiją sudaryta iš pirmųjų vo triukšmingai priimtos 4 galius,

Baz

mui. Knygutes 
dabar platina.

rėmėjos jau

X. Y. Z.

ŠV. KAZIMIERO AKADE
MIJOS CENTRO VEI

KIMAS.

parapijonų ir kitų didžių vei- kuopos mergaičių basket boli- 8) Kastę, Dauganorio tar- 
kėjų. Viskas sėkmingai eina. ninkės, kurios gavo vazą už naitę — K. Palubinskaitė, 
Stambūs ir mažesni biznieriai 1930-31 m. čempionatą.
dedasi prie to gražaus vaka-! Kuopos nau> valdyba dva.

1,000 įvairių prizų — dovanų 
arimo rungtynėse (mat, An
glijoj kasmet rengiamos ari
mo rungtynės, kuriose už ge-

kreipkitės adresu:
W. MISEVIČIUTĖ 

5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

Sav. parduoda labai pigiai 
3 flatų namą po 5 kamb. Mo
derniškas štymu apšildymas.

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republio 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.

Musų patarnavimas yra grei 
tas, getas ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

(VAIRUS KONTRAKTORIi

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlua 

8tatau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemiock 8896

ro. Taip pat daktarai ir visi 
profesijonalai kaip savo gra
žiais linkėjimais, taip ir dova
nomis. Visi išvien darbuojasi, 
kaip komisija taip ir visi paKai tik ateina trečias mė

nesio sekmadienis, diena iš- 
brėkšta ko gražiausia, — lė
mėjoms būna ženklas važiuo
ti vicnuolvnan į centro susi
rinkimą. Dėl to ir >rajusį sek
madienį sausio 17 d. susirin- klebonu, 
ko daugybė atstovių iš visų 
parapijų. Skyrių pranešimai 
labai turiningi: visi rengiasi 
vajui. Daugumas vajų vaka
rų įvyks vasario mėnesį. Ka- -P108- 
dangi gavėnia jau bus pra- Ir aš laukiu to vakaro 
sidėjusi, be abejonės,1 Senelis.

sios vado kun. Vaitukaičio ir 
visų narių akivaizdoje pri
siekė: i

Pirm. P. Šaltimieras, I 
vicep. A. Vardauskas, II vi-i » Akt y UI A-JU TA’

rapijonai: kas kuo gal,, juil^ E ffimknSj p v„a 
ne darbu, tai gražiomis dova. 'kuKg, A Buj,iSj fin
nomis.

Matyti, kad visi gražiai ir brikas.
A. Pikelienė, maršalka J. Hen

vienybėj sugyvena su savo

Girdėjom, kad bus garsiu 
dainininkų ir kalbėtojų; bus 
proga pirmą kartą pamtyti

Prisiekė ir įvairios komisi
jos. Valdybos kalbos atidėtos 
kitam s-mui.

Nauja valdyba uždėjo baus
mę 11 narių, kad savo noru 
drauge nėjo prie Šv. Komuni
jos gruodžio 20 d.

Vienas iš pirmųjų kuopos 
organizatorių, vytis ir “Dr-

9) Marytę, Žemulyčių tar-Įriauęį arimą išduodamos do- 
naitę, — J. Žilvičiutė. j vanos). Ši šeima laikoma

Komedijos pastatymui va-' didžiausia artojų šeima pašau lSav. išvažiuoja. $3,000 įmokė- 
dovauja Jonas Lapeikis. ,ly. Turbūt nėra pasauly išdi- H, likusią mažais išmok, arti

Tą pačią dieną bus Vasario dėsnio žmogaus, kaip Jonas mokyklos ir šv. Antano baž
nyčios. Arti Douglas Pk. ‘L’. 
1622 So, 51 Avė. Cicero, m.

Viens Sanitės Ispardavinias
Prasideda PANEDĖLY, SAUSIO 18, tęsis iki 

SUBAT0S, SAUSIO 23, 1932

NATIONAL MEAT NIAUKĖTE
4928 WEST 14th STREET Telefonas Cicero 2275

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

ir merginoms 14 metų amžiaus ir aukščiau.
Subata bus moterų diena. Neužmirškite

Du akeriu labai derlingos 
lygios žemės, geriausia daržo
vių farma, arti 147 ir 4 blo
kai nuo Cicero, Avė. Pageri
nimai: 6 kamb. namas, plu 
mingas, elektra, elektros pom
pa name, nedideli vaismedžiai

Telef. Republio 1996
D. GRICIUS

OENERALIS KONTRAKTORIU8 
Statau namua kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio ikt didžiausio. 
Kainos prtelnasnlausloe.
2452 WE8T 69th STREET

Tel. Hemiock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO R TU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Sapoe Teist

Geriausia Chicagos apylinkėj H#’nl0Ck,Jt’Vs 
Mažai įmokėti, balansas kaip 
renda. Ateik arba rašyk.'

J. N. MASHKEN 
4443 South Wlood St
2-ras augštag užpakaly

JOHN YERKES

Namų Telef 
Republio 6669

Plumbtnų A Heettng Lietuvis 
KONTRAKTO RIU8 

Mano darbas pilnai garantuotas 
Katnoe prieinamos 

2422 WE8T 69th STREET

i




