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Lietuva skundžia Lenkiją Tautų Sąjungai
LIETUVIAI KOVOJA PRIEŠ KLAIPĖDOS 

V 0 KIE CIU $
Rygoje įvyks Pabaltijo valsty

bių konferencija

JAPONŲ GRĄSINIMAI ŠANGHAJUI 
IŠJUDINA J. VALSTYBES

KLAIPĖDOS VOKIEČIŲ 
PROPAGANDA PRIEŠ 

LIETUVĄ

IMA IRTI KINU VY
RIAUSYBE

KLAIPĖDA, saus. 25. — 
Masiniam lietuvių, susirinkime! 
pareikalauta, kad iš Klaipė-j 
įlos krašto valdybos tuojaus 
išeitų visi vokiečiai, kurie vi
sas laikas veda propagandų 
prieš Lietuvą. Kai kurie tų 
vokiečių slapta lankosi Ber
lyne ir ten reikalauja, kad Vo
kietijos vyriausybė gelbėtų 
Klaipėdos vokiečiams nusikra
tyti -Ijieftnvos gk»ga.

ŠANGHAJUS, saus. 26. — 
Iš Kinijos vyriausybės atsi
statydina tarybos prezidentas 
Sun Fo ir užsienių ministeris 
E. Chen. Tuo būdu jie protes
tuoja, prieš kitus vyriausybės 
narius, kurie nusistatę japo
nams nesipriešinti.

JAPONAI LUKERRJOJA

EKONOMINE PABALTIJO 
UNIJA

ŠANGHAJUS, saus. 25. — 
Kilus nesusipratimams kinų 
vyriausybėje, japonai atidėlio
ja savo žygius šiame mieste. 
Bet jie nusistatę veikti.

A. A. ARKIVYSKUPAS JURGIS MATULEV’ČIUS CHICAGO  JE

ŠAUKIAMAS TIESON 
ADVOKATAS F. J. 

LOESCH’AS I

Į žymus advokatas F. J. Loe- Įi
sch’as, 80 m. amžiaus, per 
spaudą, kaip sakoma, įžeidė 
kriminališko teismo teisėjus. ' 
Vyriausias kriminališko teis-

LIETUVOS SEIMO RINKIMAI BUS 
SĮ RUDENĮ

Į Seimą bus renkami atskiri

žmones

KLAIPĖDA.
mo teisėjas Fisher’is ir kiti pranešama, kad gal dar šį ru- 
advokatą Loesch’ą šaukia den! bus rinkimai į Lietuvos 
prieš “grand jury”. Reika- Apie tai smulkesnių
. . ...... . žinių dar nėra. Tačiau jau
lat.ja, kad jis irodvtų teisėju . . „ x. , , . , ,, _ ’ • ‘ ‘ dabar yra žinoma, kad įstaty

mas numato atstovus rinkti ne 
jiagal partijų surašus, t. y. ne 
partijas, o atskirus žmones. 
Būtent ateinančiuose Seimo 
rinkimuose balsuotojas paduos 
savo balsą ne už kurią nors 

z,avo Jo Eksc. apaštališkas partij,, bet už tą atokiu žmo- 
delegatas arkivyskupas P. Fu-
masoni—Biondi.

neveiklumą.

APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS CHICAGOJ

Vakar per Chicagą prava-

Iš Kauno | KLAIPĖDA. — Iš Kauno 
pranešama, kad dėl š 
dienomis uždarytų lietuvių 
mokyklų Vilniaus krašte, ’.ie- 
tuvos vyriausybė paduoda 
skundą Tautų Sąjunga

gų. kurs labiausia jam tinka. 
Šis rinkimų būdas nėra nu- 

Delegatas vyksta j St. Paul, I|latytM Steigiamojo Seimo
M.nn„ gur rytoj bus naujo prjinltoje Valstybės Koustitn 
arkivyskupo Murray’o ingre- •• •
sas.

tujoje.

Rytoj sueina penki metai nuo Arkivyskupo Jurgio Ma- Arkivyskupas Murray’as y- SOCIALISTAS K. NORKUS 
tulevičiaus, Marijonų Kongregacijos Vyriausiojo Vadovo, ra uv^s F°'r“ando vyskupu. GRĄŽINAMAS LIETUVON 
mirties. Rytoj, sausio 27 d., Aušros Vartų bažnyčioje, 9 į

LIETUVOS PRAMC JES
JTAKA ŽEMES ŪKIU!

Lietuva neturi tokios pra
monės, kaip kitos valstybės, 
kuriose yra gana daug augliu 
ir geležies. Lietuvos pramonė 
susidaro daugiausia iš įmonių, 
kurios perdirba krašto ūkio 
produktus ir miško medžiaga 
Daug yra visokių malūnų: vė
jo, vandens ir garo. Jie šuva 
rtoja Lietuvon rugius it- kvie * 
čius. Alaus bravorai perdirbu 
miežius į alų. Bulves paverčia

RYGA, saus. 25. — Latvi
jos užsienių reikalų ministe- 
ris Savinas paskelbė, kad va
sario mėnesį šiame mieste i- 
vvks ekonominė Latvijos, Es
tijos ir Lietuvos konferenci
ja. Bus tariamasi kreditų ir 
žemesnių muitų įvedimo klau
simais. Be to, bus siekiama 
ekonominės šių valstybių uni
jos.

IŠJUDINA J. VALSTYBES

vai., už a. a. Arkivyskupo sielą bus laikomos iškilmingos 
šv. Mišios su asista, ekzekvijomis ir pamokslu. Atkarpoje 
pradedame spausdinti kun. A. Petrausko, M. I. C. atsimi
nimus iš Arkivyskupo gyvenimo.

PASIŪLĖ 10 NUOŠ. 
MAŽIAU

T. S. TARYBAI KRIZIS

ŽENEVA, saus. 25. — Su
sirinko T. Sąjungos taryba. 
Ji pergyvena nepaprastą kri- 
zį. Nežino kas veikti japonų 
neklusnumo reikale.

Kita tarybai nelaimė tai ta, 
kad atsistatydina vyriausias 
T. Sąjungos sekretorius, Si r 
Eric Drummond’as.

KALINIŲ MAIŠTAI 
ANGLIJOJ

DARTMOOR, Anglija, san
do 25. — Vietos kalėjime ke
li šimtai kalinių sukėlė maiš
tus. Vos numalšinti. Daug už
muštų ir sužeistų.

FILIPINAI REIKALAUJA 
LAISVES

MANILA, saus. 25. — Fili
pinų vadai pasiuntė kablegra- 

mą J. Valstybių kongresui. 
Reikalauja saloms nepriklau
somybės.

AVASHINGTON, saus. 26. 
— Atkaklus japonų militarinis 
veikimas prieš kinus ir jų gra
sinimai užimti Šangbajų, išju
dina J. Valstybių vyriausybę.

Galimas daiktas, valstybės 
departamentas pasiųs Japoni
jos vyriausybei griežtą prote
stą.

HOOVER’IS SUSIRŪPI
NĖS JAPONŲ VEIKIMU

WASHINGTON, saus. 25. 
— Prez. Hoover’is nemažai 
susirūpinęs japonų veikimu 
Šangbajuje. Šiame mieste a- 
merikonai turi įdėję apie 115 
milijonų dolerių kapitalo.

SOVIETAI PRIEŠ JA
PONUS

MASKVA, saus. 25. — So
vietų Rusija pasiūlė japonų 
vyriausybei padaryti nepuoli
mo sutartį. Japonai nenori. 
Dabar bolševikų laikraščiai 
rašo, kad japonai yra taikos 
priešai Tolimuose Rytuose.

ROOSEVELT AS PASI
SKELBĖ KANDIDATU
ALBANY, N. Y., saus. 25. 

— New Yorko valstybės gu
bernatorius Franklin D. Roo
sevelt’as sutinka būti kandi
datu Į J. Valstybių preziden
tus iš demokratų partijos.

ŠVENTASIS SOSTAS 
PROTESTUOJA

SALVADORE SUKILO 
KOMUNISTAI

KLAIPĖDA. — Iš Argen- i degtinę — spirito varyklos, 
tinos parsiunčiama 30 Lietu- Aliejaus ir linų pluošto ap-

---- «------  vos piliečių, kurie už visokius dirbimo Įmonės reikalauja li-
Geležinkelių kompanijų pre- nusikaltimus buvo ten iš Lie- nV ir sėmenų. Iš daržovių Ir

VATIKANAS, saus. 25. — 
Šventasis Sostas protestuoja 
prieš neteisingą, nežmonišką 
ir nekrikščionišką Ispanijos į- 
statvmą, kuriuomi remiantis 
vyriausybė griauja ten ilgiau
sius metus dirbusią naudingus 
krašto darbus Jėzuitų draugi
ją ir konfiskuoja jos turtus.

SAN SALVADORE, saus. 
25. — Salvadoro respublikoj 
sukilo prieš vyriausybę komu
nistai. Vyriausias raudonųjų 
gaujas išblaškė kariuomenė. 
Nemažas skaičius užmuštų. 
Visam krašte paskelbta karo 
padėtis.

Acajutla uoste yia J. Val-

! zidentai vakar geležinkelinin- tuvos pabėgę 
|kams pagaliau pasiūlė 10 nuoš.
! mažiau atlyginimo. Reikalau- 
Ija tuojau j tai atsakyti.

NENORI BŪT ASE
SORIŲ

Tarp jų yra 
ir Norkus, kurs buvo padaręs 
visokių apgaulvsčiij per savo 
laivakorčių agentūrą Kaune.

K. Norkus yra dirbęs “N- 
nų” ir “S-ros” redakcijose.

Gubernatorius Emmerso- 
n’as su savo padėjėjais Coo- 
k’o apskrities asesoriaus vie
ton pakvietė E. N. Hurley’Į. 
Šis nesutiko. Ieškomas kitas

PRIEŠINAS DIDINTI 
MOKESČIUS

Šventasis Tėvas Pijus XI Rfybių ir Kanados karo lai- atitinkamas vyras, 
pareiškia, kad Ispanijos jėzu- |vai-
itai yra tikri kentėtojai dėl 
popiežijos, popiežiaus ir Kri
staus vikaro. Šventasis Tėvas 
ramina persekiojamus jėzuitus 
tuomi, kad jie šiandie užima 
tokias pat pozicijas, kokias tu
rėjo pirmieji Kristaus apaš
talai

35 KINAI ŽUVO SPRO
GIME

ŠANGHAJUS, saus. 25. - 
Vakar popiet vietos upe kinai 
dviem laivais gabeno Į arse
nalą sprogstamąją medžiagų,

NEDALYVAUS PA
RODOJE

vaisių gaminami Lietuvoj ge
ri vaisvyniai ir skanūs kon
servai. Visas kraštas nusėtas 
pieninėmis ir skerdyklomis, 
kurios gamina sūrį, sviestą, 
bekonus, mėsą, konservus. Iš 
medžio dirbamos Lietuvoj le
ntos, baldai, degtukų šiaude
liai, celuloza, fanera, karto
nas. Dabar statomas netoli 
Kauno, Petrašiūnuose, net po
pieriaus fabrikas. Yra dar ta
bako, metalų fabrikų, odos į- 
monių ir t.t. Daugumas pra
monės Įmonių gamina vidaus 
rinkai, nesugeba į užsienį da
ug eksportuoti. Tačiau yra 
manoma, kad lietuviai vis dėl
to daugiau savo pramonės 
minių galėtų parduoti. Sako
ma, kad yra daug pramoninin
kų, kurie perdaug nejudrūs ir 
tiesiog nepasiruošia, bijo mė
ginti eksportuoti. Daugumas 
tik nori gaminti vidaus rin
kai, nori turėti dideliu-;- mui
tus ir piliečiams bruk n rvo 
gaminius dažnai mažai tesirū
pindami jų kokybe, o vien tik 
kaina. Į šitą reiškinį tr '-tų 
Lietuva ūkio politika energin
gai reaguoti.

AVASHINGTON, saus. 25. 
— Automobilių gamybos ben
drovių atstovai kongrese pro
testuoja prieš sumanymą di
dinti mokesčius už dirbdina- 
mus automobilius.

Protestuoja ir cigaretų ga
mintojai. Šie pastarieji sako, 
kad cigaretų pardavimas žy
miai sumažėjo.

Gauta žinių, kad 1933 m. 
Chicagos parodoje Graikija 
nedalyvaus. Graikų vyriausy
bė tam tikslui neturi pinigų. SUMANO SKIRTI MOKES

ČIUS “BUTLEGERIAMS”
WASHINGTON, saus. 26. 

— New Yorko miesto kolegi
jos mokesčių profesorius Klei- 
n’as kongresui siūlo skirti ati
tinkamus valdiškus mokesčius 
“butlegeriams” ir ‘slaptoms’ 
smuklėms.

kuri susprogo. Žuvo 25 kinai.
-šiai daugiausia kenfialSprogimo <rCTks™s “F““ 

šį miestą ir apylinkes. Kinų 
tarpe kilo pasianba. Manyta, 
kad japonai ima veikti prieš 
miestą.

;vo ryškiausią Šventa
jam Sostui ištikimybę, parei
škia Šventasis Tėvas.

už
NUO POUCIJOS PA

SPRUKO

PASIRAŠĖ PRIEŠ JĖ
ZUITUS DEKRETĄ

MADRIDAS, saus. 25. — 
Prez. Zamora pasirašė dekre
tą, kuriuomi griaujama Ispa
nijoj Jėzaus draugija.

NAUJAS MOKESČIŲ 
ŠALTINIS

WASHINGTON, saus. 25. 
— Kongrese išrastas naujas 
pajamų šaltinis, apie kuru ri
mtai galvojama. Būtent, nori
ma skirti mokesčius naudoja-

Užpraeitą naktį subombuo-j mo gazo ir elektros sąskai
tas Annette teatras, 2337 So. toms. Tuo būdu visi gyven- 
52 avė. tojai būtų paliesti.

Į Austin’o policijos nuova
dą buvo vežamas areštuotas 
J. Lupo, 17 m. amž., už auto- 
mobiliaus pavogimą. Lupo iš
siveržė iš polremonų ir paspru 
ko, nepaisant šaudymų.

NUŽUDYTAS DANTISTAS ORO STOVIS

Savo ofise, 3801 Broadway 
rastas nužudytas dantistas, 
dr. J. M. Schaffer, 54 m. am 
Siaus.

NEW YORK, saus. 25. —
Paskelbta, kad šis miestas tu
ri daugiau kaip du bilijonus 
dolerių skolų.

CHICAGO TR APYLTN-
Vakar Joliete uždarytas Jo- KĖS. Šiandie debesuota; šil- 

liet Trust and Springs ban-'čiau; vakare numatomas lie
kas. ' tus.

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.
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DIENOS KLAUSIMAI

KO JI TEN IŠVYKO

J. Valstybių atstovybė išvyko i tarptau
tinę nusiginklavimo konferencijų, kuri vasa
rio pradžioje įvyks Ženevoje, Šveicarijoje. 
Washingtono politikai skelbia, kad šio krašto 
atstovybės dalyvavimas konferencijoje bus 
svarbiausias vaidmuo. Tai dėl to, kad ameri
konai nusiginklavimo reikalu turi stiprų nu
sistatymų. To nusistatymo niekas negali pa
laužti ir krašto vyriausybė turi jo laikytis.

Kai kurie krašto vy riausybės šulai nu
rodo kitų faktų. Jie sako, kad Europos' vals
tybės turi pasiduoti Amerikos reikalavimams, 
jei jos nori sulaukti karo skolų atmokėjime 
palengvinimo.

Bet daug kas pareiškia, kad Amerikos at
stovybės kelionė į Ženevų yra tuščia. Kon
ferencija prasitęs keletu mėnesių ir ant galo 
ji baigsis be jokių teigiamų sėkmių.

Šių pastarųjų spėliojimuose yra daug 
tiesos.’ Jokia konferencija negali turėti gero 
pasisekimo, jei vedama vien medžiaginiais 
siekiais. Kur nėra kilnų idealų, ten viešpatau
ja tafe&ybė. Kur. krikščiqgjįbė neigiama, te-, 
nai nėra artimo meilės, mr’gailes tingumo do
rybės. Be šios dorybės požymio negi galima 
laukti brolybės. •

Šio krašto atstovybė gal ir apsiginkla
vusi stipriomis prieš ginklavimųsi idėjomis. 
Bet tos jų idėjos greitai suteškės gudrių Eu
ropos diplomatų susirinkimuose ir pasitari
muose.

Antai pati Anglijos vyriausybė jau ne 
vienų kartų yra pareiškusi, kad ji pakanka
mai nusiginklavusi ir daugiau nusiginkluoti 
būtų tiesiog nedovanotina..

O Prancūzija! Tai visam pasauly stip
riausia apsiginklavusi valstybė. Ji kiekvie
nam atrėžia, kad ji negali nusiginkluoti, kaip 
niekas negali jai užtikrinti apsaugos.

Kitos valstybės taip pat bijo kaimynų 
puolimo ir keturi noro sumažinti gausingas 
armijas. r‘ '

Nusiginklavimo konferencijos idėja yra 
J. Valstybių idėja. J. Valstybės protauja,

kad šiandie Europoje ekonomiškas skurdas 
paeina daugiausia iš ginklavimosi. Tam tiks
lui sunaudojamos didelės pajamos. Nusigink
lavus, sumažėtų išlaidos ir tada ne tik Euro
pa gražiau gyventų, bet ir Amerika turėtų 
daugiau biznio.

J. Valstybių slegiamos Europos valsty
bės sutiko turėti konferencijų. Nes jos buvo 
girdėjusios, kad yra nusiteikusi mažinti joms 
karo skolas, jei jos sumažins išlaidas gink
lavimuisi.

Šiandie tos valstybės pamatė, kad didey- 
lę klaidų padariusios. Jos girdi, kad J. Vals
tybių kongresas griežtai nusistatęs prieš ka
ro skolų mažinimų. Išnyko joms paskutinė 
viltis. Jei taip, suprantama, jos konferenci
joje, nors ir dalyvaus, bet nusiginklavimo 
darbams statys kliūtis. Iš to kils nesusipra
timai ir pagaliau iš konferencijos — fiasko.

Tad ir stebėtina, ko Amerikos atstovybė 
išvyko į Ženevų.

PASTABELES

Lietuvos spauda praneša, kad atitinkamuose 
krašto ekonominiuose sluoksniuose keliama 
mintis Lietuv. steigti tabako monopolį. Tas la 
bai nervinas tabako sindikato narius. Taigi, 
bloga žinia tabako pramonininkams Lietuvo
je, o ypač pypkoriams. Degtukų monopolį tu
ri švedai, o kas paims tabako monopolį?

Prof. Voldemaras jau grįžo Kaunan. 
Slaptoji policija turės daugiau darbo. Teis
mas taip pat bus užimtas nagrinėjimu Už
vestų prieš Voldemarų bylų. “Geležinis Vil
kas” irgi nesnaus. Išrodo, kad nedarbo Kau
ne tol nebus, kol Voldemaras ten pasiliks.

APŽVALGA MES IR MŪSŲ KALBA

DEL S. L. A. BĖDŲ

“L. A.”, valdžios organo, redaktorius 
p. Gustainis gavo “promocijų.” Jisai siunčia
mas Lietuvos atstovu į Estijų. Vis dėl to 
jam apsimokėjo gražias pasakas rašyti apie 
Smetonos ir bendrai tautininkų “didelius” 
darbus. Jo vieton paskirtas dar didesnis “pa
sakorius” Ignas Šeinius, kuriam galit pa
lydėti, nes jis gal dar geresnę “nagradų” 
gaus už savo pasakas valdžios organe. Mums 
rodos, kad į tokių atsakomingų vietų reiktų 
skirti ne pasakų rašytojus, o rimtus žurna
listus politikus.

Per pastaruosius kelerius 
metus S. L. A. (liberalų su
sivienijimas) turėjo daug bė
dų. Jis ir dabar nuo jų ne 

laisvas. “Darbininkas” apie 
tų bėdų priežastis taip rašo:

“Kelios dešimtys mietų a-( 
tgal, išeivijos pradžioje, 
Lietuvių Susivienyjimas bu
vo tiktai vienas. Jis įtalpi
no visų pažiūrų žmones, nes 
tuomet nariams rūpėjo iš
laikyti tik vienas dalykas— 
lietuvystė. Bet neužilgo pa
sirodė, kad gyvenime vai
dina labai svarbių rolę ir 
kitas veiksnys — tikėjimas, 
dėl kurio nieku gyvu nega
lėjo susitarti visokeriopo 
plauko Susivįenvjimo na* 
riai, ir organizacija turėjo 
skilti į du Susivienyjimu: 
Katalikų ir Tautininkų. Ka
talikai tuojau apsidraudė, į- 
vesdami išpažintį į narių pa
reigas, ir tas apsidraudi
mas pasirodė tiek sėkmin
gas, kad Katalikų Susivie
nijimui negręsia nė bolševi
kai, nė socialistai, dėl tos 
paprasčiausios priežasties, 
kad jie ten negali išbūti, nes 
išpažinties pareiga jiems 
neįmanoma. Tautininkai gi 
nesurado atitinkamo apsi-

Tuo klausimu radome Ed. 
Viskanto rašinį “Tr.” Apra
šęs mūsų kalbos senumų ir 
gražumų, sako:

“Esmingiausia tautišku
mo žymė yra kalba. Tad my
lėkime savo kalbų, visur 
statykime jų pirmoj vietoj. 
Nesigriebkime, kur nereikia, 
svetimų kalbų. Okupuotoj 
Lietuvoj lankęsi lietuviai pa 
sakoja, kad lenkai Vilniuje 
jau gerokai aplenkino žydus 
ir rusus. Net šventikai (po
pai) gatvėj, girdi, kalbųsi 
lenkiškai. O kaip mūsų kra
šte? Mūsų miestuose mies
teliuose lietuvybė dar labai 
silpna. Mes ne tik neverčia
me, bet net neduodame sa
vo mažumoms progos išmo
kti valstybinės kalbos. Mū
ši) inteligentai miestelė'nai, 
užėję į žydų prekybos įstai
gas, griebiasi daugiausia ru
sų kalbos. Tuo būdu jie pa
sirodo negerbiu savo kalbos. ■ 
Atsitinka, taip, kad žydai: 
padaro net, gėdų mūsų žmo
nėms: pasveikinti ir užkal
binti rusiškai, jie atsako lie-į 
tuviškai. Argi ne gėda mu
ms lietuviams, kad žydai pa 
si rodo lietuvių kalbų dau
giau gerbiu už lietuvius!” Į

mynų; tik tvirti tautiškai 
būdami, išliksime sveiki.” 
Ir mes, Amerikos lietuviai 

pergreit bėgame nuo savo pri
gimtos lietuvių kalbos, per 
mažai mokome savo vaikus 
taisvkliškai lietuviškai kalbėti. 
Namuose, susirinkimuose, mo
kyklose tik lietuviškai turėtu
mėme su vaikais kalbėti. Ki
taip ne tik jaunosios kartos 
neišmokysime lietuvių kalbos, 
bet ir patys jų primiršime.

LENKŲ PRASIMANYMAS

T. •’ ~

M

Yates Stirling, Jr., J. A. V. 
Lenkai pratę nebūtus oaik- admirolas laivyno dalies, sto

tus apie Lietuvų skelbti. ‘ D. vinčios Hawaii salų pakraš- 
pranesa: čiuose. Dėl nužudymo vieno
Dziennik M ilenski sa- ]iavajiečio, kuris išniekino J. 

vo 283 numery, pi t. metų y. karininko Massie žino-

N.”

gruodžio 23 d. paskelbė ži lių, Hawaii salose prasidėjo
nių, kad šiomis dienomis i: neramumai. J. A. V. pasiuntė 
Lietuvos ištremta jau antra koniisija įvykiui iStirti.
lenkų piliečių partija, susi ___________________
dedanti iš 45 asmenų kati

Paduodamas -vletumon šį mažutį iŠ praeities 
yveiumo atoiuunimų žiupsnelį, norėčiau ir ai dau- 
nau fcuo neįstengdamas, bent šiuo "našlės skati
nau”’ 'prisidėti prie bendro a. a. Arkyviskupui 
urgtoi Matulevičiui pagarbos himno, kurio Jis 
ra tikrai užsipelnęs didžiais savo darbais Dievui, 
lažnyčiai ir Tėvynei.

KŲN. A PETRAUSKAS, M. I. C.

A. k, ARK. J, MATULEVIČIUS, 
M.I.G.

(Penktuosius nuo jo mirties metus minint)

“Kad ir dešimtį tūkstančių turė
tumėte mokytojų Kristoje, bet 
nedaug jūs teturite tėvų: juk e- 
vangelija aš jus pagimdžiau Jė
zuje Kristuje” (1 Kor. 4, 15).

Bausto 27 diena Marijonų Vienuolijai 
yra didžiausio liūdesio diena. Ji tų dienų 
prieš penkerius metus pajuto pirmąjį nuo 
savo atsinaujinimo smūgį, kurį Viešpats 
jai buvo atsiuntęs. Ir tai, reikia pasakyti, 
idžiausių smūgį, kokis tik gali būti. Ji tų 
ienų nebeteko savo Vyriausiojo Vadovo,

Toliau šio rašinio autorius' 
teisingai pažymi, kad lietuviai 
yra gabūs svetimoms kalboms 

draudimo nuo nepageidau-! išmokti, bet iš to gabumo tau- 
jamų narių. Jie manė, kad ta didžiausių nuostolių yra 
vien tautybės idėja apsau- turėjus. Taip pat jis pažymi,

internacionalų, bet pasirodė, 
kad tautybės obalsis jų ne- 
atgrųsino ir praktikoje to
kia apdrauda išėjo be reik
šmės ir pajėgos. Prisimest! 
tautininku lengva kiekvie
nam,' nes tas neriša nario 
su jokiomis pareigomis. Pa
sisakyti, kad esi tautinin
kas ir pigu, ir smagu, ir — 
neturininga. O vis dėl to ga
lima pasinaudoti šiltoms 
vietelėms.”
Teisybė. Tautininkai S. L. 

A. tik laikinai tegalėjo triu- 
Klaipėdos krašto vokiečiai vis dar ne- mfuoti. Sekėsi tol, kol organi- 

nori nutraukti santykių su Berlynu. Jie va-fzacijon nepririšo soeialistų

Mes džiaugiamės skaitydami žinias, kad 
trys Pabaltijo valstybės ,(Lietuva, Latvija ir 
Estija) daro žingsnius užmegsti glaudesnius 
prekybos santykius ir vasario mėnesyje jų 
atstovai susirinks tartis dėl ekonominės uni
jos. Sveikintinas žygis.

likusiems lenkų piliečiams 
duotas įsakymas apleisti 
Lietuvos teritorijų per 24 
valandas, nes, priešingai 
būsiu areštuoti ir nuvaryti 
prie lenkų sienos ir kad Lie
tuvos vyriausybė atšaukusi) 
duotus Lenkijos piliečiams 
leidimus atvykti } Lietuvų. I
Iš autoritetingų šaltinių

‘ ‘ Eltai ’ ’ teko patirti, kad ši' 
žinia yra eilinis lenkų pra
simanymas. Kų daugiau L-, 
nkai sugalvos ?

KOVA UŽ BŪVI

Mes jau buvome rašę, kad
gos jų Susivienijimų nuo I kad gera yra mokėti svetimų bolševikiškame susivienijime

rosi prieš Lietuvų, jie vis dar tebevokietina 
tų kraštų, kuris yra lietuvių kraštas ir dėl 
to prieš devynerius metus lietuviai jį atsi-'j not “Darb.” labai pavojin- 
ėmė. Lietuviai turėtų kreipti dėmesį j K lai- ga, bet operacijos nėra kam, 
pėdos kraštų, sistematiškiau ir smarkiau va- nė kaip padaryti. Mėginama, 
lyti lietuviškųjų akcijų. tačiau nieks iš to neišeina.

savo Atnaujintojo, savo geriausio ir my
limiausio Tėvo, nes 1927 m. sausio 27 die
nų yra miręs arkiv. Jurgis Matulevičius. 
Ar gali Marijonams skaudesnis būti smū
gis1 per šitųjį?

Tų skaudų smūgį atjautė ne tik vieni 
Marijonai, bet ir visi Lietuvos katalikai. 
Arkivyskupo Jurgio asmenyje nebetekome 
to, kuris mūs tautų glaudžiai jungė su 
Šventuoju Sostu, kuris mokėjo švelniu bū
du užlyginti atsiradusius tarp mūs vy
riausybės ir Šv. Tėvo nesusipratimus, į- 
kūrė bažnytinę Lietuvos Provincijų, at
skirdamas jų visiškai nuo lenkiškosios, nu
žiūrėjo iš negausios mūs dvasiškuos tar
po ir nurodė Šv. Tėvui kuo tinkamiau
sius ir gabiausius naujoms vyskupijoms 
ganytojuš-vyskupus, užbrėžė konkordatui 
pagrindines mintis...

Arkiv. Jurgis buvo visiems mums tė
vas, ir globėjas, ir užtarytojas. Mirties 
kirčiui taip netikėtai jį palytėjus, visi to
dėl pajutome dideliausių sopulį ir susi
bėgę prie jo karsto, panašiai kaip šv. Mar
tino vyskupo mokiniai, gailiai pravirkome: 
— Tėve, kodėl mus apleidi, jialikdamas 
nežinomam likimui? Netruks užpulti tavo 
mažąjį pulkelį plėšrieji vilkai! Išblaškys, 
išdraskys dar nesutvirtėjusį tavo darbui

(bolševikų ir menševikų). Ir 
daliai S: L. A. serga. Liga, a-

si klaidinti darbininkus. “T- 
nė” toliau pažymi.

“Mizara nesenai bu\o 
Maskvoje ir išsispaviedoji 
“komisarui” Angarieeiui. 
Laike šios išpažinties An- 
garietis įsakė Mizarai lai
kytis prieš oportunistus 
(pruseikinius), nepaisant 
net to, kad ir’ pati organi
zacija gali skaudžiai nuke 
ntėti.”
Kas jiems organizacijos rei 

.kalai. Bolševikų agentams rū
pi ne organizacijos ir darbi
ninkų reikalai, o tik kad dau
giau suklaidinti darbininkų ir 
juos'padaryti aklais Maskvos 
agentais.

kalbų, bet gėdia užmiršti sa- verda didelė kova dėl vadovy- 
vąję. ' bes. “T-nė” paduoda daugiau' Tos k°vos pasekmės, anot

žinių. Ji sako: “T-nės” yra tokios:
“Jauname kūdiky “dar

bininkų” Susivienijime eina 
tiesiog pasiutiškos inaiievra
cijos už vadovybę: prusei- 
kiniai tempia į vienų pusę. 
biinbiniai — j kitų. Pranei 
ka mano, kad “darbininkų’b 
susivienijimas turi būt’
“fraternalė” darbininkų o- 
rganizacija, o Bimba su sa
vo šalininkais nori iš tos 
organizacijos padaryti tik-» 
rai rusiško raugo puodynę 
Dėl to tai ir manevruoja
ma.” ’
Daug esama nepasitenkini-

sų. Būkime atsparūs tautiš- nio Sus-mo organu, kurį re- kokia ateitis laukia boiševiki- 
i.ai, drąsiai ginkime savo daguoja nesenai grįžęs iš M a- škųjį susivienijimų.
kalbos teises. Esame maža' skvos Mizara, kuris dabar va- -------------------
tauta, apsupta gausingų kai žinėja po Kolonijas ir stengia PLATINKITE “DRAUGA’

“Alės parodome savo .ka
lbos negerbimų ne tik grie- 
bdmaiesi kalbėti ne vietoj 
svetima kallia, liet taipjau 
nesirūpindami gerai išmok
ti lietuviškai. Daug kas y- 
ra prikiština mūsų laikraš
čių, mūsų teatro, mūsų dau
gelio inteligentų kalbai. Tš- 
mokime patys gerbti savų
jų kalbų, paskui ims gerbti 
ir kiti.

Lietuviai, praėjo jau tie 
laikai, kada mes teikėrrės 
prie kitų. Laisvoje Lietu
voje kiti tesitaiko prie mū-

“Iš to aišku, kad “rar. 
donajame sojuze” nejuokais 
kraujamasi. Pasekmės k 
matosi sekamos: daugelis 
narių meta tų “susivieniji
mų.” “N. G.” rašo, kad 
vien iš 1 kp., Brooklyne, kur 
priklauso visas “Laisvės 
štabas”, 60 narių pasitrau
kė. Kitose kuopose turbūt 
irgi negeriau.

Tuo tarpu susivienijimas 
neišpildo nariams duotų pa
žadų...”

Ir dėl to nesunku yra Įspėti

Tėve, kas mums vadovaus? kas pamokys, 
patars, suramins?

fcjv. Povilas sako: ''Kad ir dešimtį tūk
stančių turėtumėte mokytojų iilnstuje, bet 
nedaug jūs tetdrite tėvų.' Tiara tiesa. Ge
rų žmonių, gerų mokytojų, net vadovų 
galima daug rasti, bet kad našlaičiams 
kas tėvuB atstotų, tokių neberasime. Kiek
vienas žmogus turi tik vienų tėvų ir vie
nų motinų. Jiems numirus, nebėr daugiau. 
Nieks kitas taip aiškiai nesupras, neat
jaus vaiko rūpesčių ir vargų? kaip tėvai 
ir niekur vaikas neras taip palankios sau 
širdies, kaip tėvų krūtinėje. Todėl nenuo
stabu, jei ir vaikų širdis taip glaudžiai’ 
prisiriša prie savo tėvelių, kad ištisos 
dešimtys metų, net pati mirtis nepajėgia 
tų artimų santykių suardyti, atšaldinti ar 
išdildinti. Tėvas ar motina seniai ilsisi 
kape, o gerų vaikų širdyje dar jie kaip 
ir gyvi, nuolat juos atsimena: klaupia 
melstis — už tėvelius meldžiasi, eina ati
trūkę nuo darbo pasivaikščioti — kur eis, 
jei ne į kapines prie savo mylimųjų ka
pelio? Čia jie jaučiasi tarsi savo gimta
jame namelyje šalia savo tėvelių. Čia at
virai nusiskundžia savo vargais-rūpestė- 
liais, o tykus ramus berželio svyruonėlio 
šlamesys, tarai iš anapus grabo mirusių

tėvelių balsas, raminančiu balsamu ap- 
šlakšto susopėjusias jų širdis, ir viskas 
aprimsta, dingsta rūpesčiai, džiūsla gaili 
ašara... Grįžta prie kasdieninio savo dar
bo, jausdami tėvelių dvasių lydint jų 
žingsnius, laiminant jų darbus ir užsimo
jimus...

Penkeri jau metai, kaip mylimasis mūs 
Vadovas atsiskyrė su mumis, tačiau ligT 
šiol mūs širdis nepamiršta jo. Jaučiame, 
kad paliktoji jo vieta dar tuščia, dar nieks 
nėra jos užėmęs! Net nėra vilties, kati 
kas galėtų jų kada užimti, nes pasak šv. 
Povilo, “kad ir dešimtį tūkstančių suras- 
tumeme mokytojų Kristuje, bet nedaug 
teturime tėvų.” A. a. arkiv. Jurgis jis 
viens mūsų tėvas. Jis mus pagimdė, at
naujindamas Vienuolijų, Jėzui Kristui; 
jis atnaujino santykius su Bv. Tėvu; jis 
užvedė mus ant tikro krikščioniško kelio. 
Jį vienų tikrąjį tėvų teturėjome, o jam 
mirus, likomės be tėvo-našlaičiai!

Kaip visiems našlaičiams, taip ir mums 
vienintelis vaistas sopančiai širdžiai nura
minti gailina surasti maldoje. Joje tad ir 
ieškokime visuomet, o ypač metinėse jo 
mirties sukaktuvėse, paguodos bei sura
minimo.

Tegul lekia mūsų mintya skersai pla

čiąsias jures-mares ten, kur ilsis brai 
gieji jo kūno palaikai, į tas vietas, ki 
jis gimė, augo, mokėsi, dirbo. Ten kiei 
vienas medelis mums apie jį kalbės, kiei 
vienas daiktelis jį mums primins... J 
stos mums prieš akis tarsi gyvas — ki 
nūs ir malonus, pilnas gražiausių pasir 
žinių bei norų. Išgirsime dvasioje iš j 

burnos tų galingąjį šūkį, kurį girdėjon 
jį g>vU tiek kartų kartojant: dari
unitts viribust f kovų pro (Įkrista . 
Ecclesial” (Į darbų visi išriert! į kov 
už Kristų ir Bažnyčių!)

Savo Vadovo atsiminimas, tos kelk 
valandėlės jo draugėje praleistos, atnai 
jins gal mūs pradedančių silpnėti ir auš 
dvasių, pažadins prie naujų pasiaukojirn 
bei darbų aukštiems tikslams ir pad< 
mums žengti pirmyn tobulybės keliu!

(Bus daugiau) ...... ..



fb'.nni.', sausio 2d, 193:

JUBILIEJINiS “DRAUGO” VAJUS 
PRATĘSTAS!t

Tokia kontestininkų valia pa- 
. skelbta pareitą sekmadienį

Lietuviu Auditorija “lūžo” 
nuo publikos

Jubiliejinis “Draugo” va
jus pratęstas!
'Tai toki pranešimą Lietuvių 
Auditorijai, kuri tiesiog “b; 
žo” nuo publikos, pereitų se
kmadieni padarė vajaus vedė-

Bugentavičius, Rėkus, Žoly-1 gražiai, įspūdingai. Šiam vy-Į Ant pat gulo pasirodė skait- TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS Nuo kovo 14 d. ligi 20 d.
nienė, Valančius, l’abijonnitis J rų chorui lemta yra patapti j liūgas ir geriausias dabarGAVĖNIOS METU Montello, M aks. Šv. Roko par.
Gaižauskas, Vaicekauskas ir geriausiu lietuviu vyri) choru i Cbicagoje mišrus L. V. “])ai-, -- j (moterims).
visa eilė kitu. Galimas daik- ne vien Cbicagoje, bet ir vi-Inos” choras, kuris, padnin a Nuo vasario 14 d. ligi 21 <1. | Nuo kovo 21 <1. ligi 27 d.
las, kad, vaju pratęsus, kon- soje Amerikoje, 
testo lenktynėse įvyks žymiu p0 15 miliutų pertraukos 
permainų. scenoje švytavo viena paskui niuzikos šedevras) baigė pro-

Tat, rytoj vėl bus atidary- kitų mūsų muzikos ir dainos1 ^,a,,1Q- nudarydamas publikai 
ta vajaus knyga ir vėl visi meno žvaigždes: A. l’aliliunai didžiausio įspūdžio 

j matysim kontestininkų-kių sto- tė, pianistė, J. Kudirka, Ja 
vi, vėl galėsim sekti Įdomias nušauskienė ir K. Sabonis

i jų lenktynes dirbant kilnų ka- dainininkai-ės; jiems ir joms prašmatnaus kurinio.

vęs dvi gražias Šimkaus dni 
nas, Sasnausko fuga (lietuviu

New llaven, Conn., šv. Kaži-Į Montello, Mass. Šv. Roko 
miero par. par. (vyrams).

Nuo vasario 22 d. ligi 28 «t. į RP to, tuo pat gavėnios mo- 
l’hihuh Iphia, Pa. Šv. Jurgio t y bus laikomos šv. misijos: 

Rankų par. Atbol, Mn.ss. per dvi savai-
griausmo” choras buvo pri-j Nuo vasario 22 d. ligi 28 d. tos.

verstas pakartoti nors dali to Elizabeth, N. Y.
Nuo vasario 29 d. ligi ko- savaitės.

YVorcester, Mass. per dvi

talikiskos spaudos platinimo pijanu akompanavo pp. Pocius! I’o programų, žemutmėį sa- Vo C <L Norvvood, Mass. Šv. į Maspeth, I* T. N. Y. per
(laiba.

reiškė baimės, kad vajus ne
būtų paskelbtas baigtu sausio 
24 d. Žodžiu, kibiame darlv 
visų kontestininkų-kių buvo 
viena mintis.- Tai, taip sakant, 
auksiniai žmonės!>

KONCERTO PROGRA
MAS PUBLIKĄ ŽA 

VĖJO.

ir S a b o 11 y t ė. 'T a i Įėję nuvo bankietas, per kurį Jurgio par.
pijanistė sunkų muzikos kuri
nį, (“Hungarian Rhapsody”) 
taip dainininkai-ės arijas iš 
operų ir mūsų liaudies dainas 
nepaprastai gražiai išpildė. Pu

vienų savaitę. 
Gerbiamuosius Klebonus,pasakyta daug gražių kalbų,/ Nuo kovo 7 d. ligi 13 d. 

linkėjimų. , Paterson, N. J. Šv. Kazimie- kurįe norėtų susilaukti Tėvų
Šokiai tęsėsi iki vėlumos. { 10 Bar" į Marijonų su misijomis, prc-

šokius susirinko da daugina, Nuo kovo 14 d. ligi 20 <1 |§ome kreiptis šiuo adresu: 
publikos, ypač mūsų jaunimo. Newark, N. .T. Šv. Trejybės I Mariau Fatbers 2334 S. Oak- 

! ley Avė. Chicago, UI. Arba 
------------------------------- į kurie norėtų gauti kurį iš

T opi et 4 vai. Draugo red. i,Įjka visiems karštai plojo, j Salė ližė kaip didelis bičių a-|liar 
. . ,, . v . P1 atidarė_ jubilieji-. visus norėjo ilgiau scenoje ma ’ vilys. —
j.r, .u u\< n Lietuvių Auditorija užsikirti nio “Draugo” koncerto pro- tvfį Jaugiau žavių dainų iš- Vienu įžodžiu, jubiliejinis atžvilgiais buvo sėkmingesnis,'Thompson, Conn. St. Mary’s
^ovybes, nei gajaus vedėjo, Š0 publika, kad išgirdus, gramų. Gražių savo kalbų pra girstL 

dėjo nuo to laiko, kada “Uraupyrinms,” bet pačių ko- 
minkų-ių valia, jų siisi- 

ųbikimo nutarimas!

kas dovanas laimėjo?
Lietuviu auditorija ne <ra- go” dienraščiu tapo. Bepig bu 

žirni susilaukia tiek gražios? vo jam įr kalbėti, nes tas die- 
Pasiryžę toliau tęsti kilnų i inteligentiškos publikos, kiek -jįs pafs gerai atsimena; stu- 

darba 'os ^uvo pereitų sekmadienį, Jentu būdamas jis tuomet ir

Draugo” koncertas visais,negu rengiant jį tikėtasi. iColIege.

— kad išgirdus pranešimų, Chieagos jminimo sųjūdžiui va 
kas jubiliejinio “Draugo” va- Jovaro ir katalikiškiems lai- 
juje laimėjo brangias dova- kraščiams rašė. Išskaičiavęs, 
ims. Apačia ir balkonas ‘‘l’i- kokie žymūs žmones nuo tada 
žo nuo margaspalvės publi- jam perimant vyriausiojo 
kos. Tarpe galybes darbo .reduktoriaus viet# dienraščio 
žmonių, matėsi visi veik Cbi- priekyje stovėjo, plačiai išdės- 
cagos ir apylinkes lietuviai “Draugo” nuopelnus taip 
kunigai, prnfesijonalai, biznio-!Amerikos lietuvių katalikų 

/i®* su sav0 žmonomis ir ki- -veikimui, taip Lietuvai sie- 
bti, tik nuo dabar pasireikš! ^u<’n,° ^nion’lJ-.Daugelis ]<ianf jaj nepriklausomybės,
jų lenktynės už. pirmas gar-'*” ’s ' n-’aus eigos tikėjosi di- Kalba nalvdėta ilgu ranku plo
bes ir didelių dovanų laimėj) l*1^' SUpr.iz’j: žin0,na’ •'** ir 

mų vietas p>,_^ ^uvę, jeigu ne pačių kon-
Į testininkų-kių valia — vajų,

Vienoda mintis lenktynes pratęsti. Beje, rei-
Chieagos ir apylinkės kon J<ja pažymėti, kad sumanymas 

testinink'ams-ėms da mitingo L_ vajn' pratpsti kilo iš tų di- 
netnrėjus vajaus vedėjas bu džiu.ju “žuvų”, kurios lenk- 
vo jau laiškais bombarduoja- fynėse stovi pačiose aukštu
mas Petrausko iš Biughamto InosP. (Koks fai jn pasianko 
n’o, Mandravicko iš AVisconsi- jilnas kat akcijai!j Taip da.
*•0, Aukškalnio iš Dary, Tnd.,,lvkarnp virtus? vipi kiH snprb 
Kundroto is Pliila, Pa., ir Iri- Zfd pnpo padėti i šąli, o pa
tų kontestininkų-kių, kad va- į skp]bta< t;k kontestininkų pa-| ,
jus būtų pratęstas. Pav., P-; vardės, neskaitant balsu skai- (Asclier’o), “Vienuolyno Dar- 
Mandravickas iš KeiioBlm. I rxiaus> ir kokf3 afov1s toa<1

Wis„ rašo. kad jis visa “sy ,kontesto lenktynėse, būtent, 
la” protestuojąs prieš vajaus kad iki gpkTnadipnin u? pirmn 
baigimų sausio 24 d., nes esą I vip<a varž6gi konfes
jo “karalystė” yra ilgesnė ne-! tininkai; Janušauskas, Stan
gu Chicago ir tik nesenai, la-;pikag Bašinskienė, Stulgius- 
nkant.es va,aus vedė,.,., veįkė- kaQ< Gnbvpta b. Varalmlis; už 
jai joj tapo suorganizuoti da-|antr;lia _ Gilion(, Pptrang. 
rbui — kat. spaudui platinti.
Tų pati pareiškė p. Aukškal-1 
uis, kuris, apsidirbęs su Indi
ana. žada
gan’o valstybę. Petrauskas dideliais smiliais vejasi Žvir- 

hamtone keliais laiškais I blis, Kazlauskienė, Staniulis,

Graži jubiliejinio “Draugo” 
vajaus talkininkų-ių draugija, 
sėkmingai iki šiol dirbusi kab 
spaudos platinimo darbų, pa
ti iškėlus sumanymų ir vienu 
balsu jį užgims, pareiškė tvir
to pasiryžimo' ir toliau tęsti 
tų kilnų darbų. Kai kurie ko- 
ntestininkai-ės pasisakė tik da 
bar “išmokė” ta darbų dii

jinm.
Uždangai pakilus, scenoj- 

pasirodė Šv. Kazimiero Aka
demijos mergaičių orkestras. 
Da vedėjui batutu nesu
mojus, smuikų stygoms “ne 
pravirkus”, dūdoms nesugau- 
dus, publikų “pagavo” gra
ži akad,einikių uniforma. Ve
damas p. Newnmeyer’o (če
ko) orkestras šauniai išpildė 

(“Metropolitan Life” maišų.
J.

fe?:-.
M

į

įkas, Grybas, M .and ra vieką s.
Ynrkalienė, Misiūnas ir Au 

“rnufintis” i Miehi-ik;kal,lis- T’"’s ir pi'niuosim

3

t '

: :$*■ •' i

ižely” (Katelby’o) toliau orkes 
Irai griežiant, p-lė L. Kamins- 
k n i t ė g r a ž i a i 
solo pašoko, o F. Nausėdaitė 
(nortlisidietė) žavėjo trimis 
gražiomis liaudies dainomis, ku 
rias dainuodama nudavė ir 
ritmingais judesiais. Žodžiu, 
šis numeris, akademikių or
kestras su pamarginimu, pu
blikai neapsakomai patiko ir 
padarė gilaus įspūdžio. Malo
nu būtų, kad tokia jaunų mu
zikalių talentų “kolekcija” 
dažniau rodytus mūsų vaka
ruose.

Po orkestros, po jubiliejinio 
“Draugo” vajaus vedėjo p. 
Ig. Sakalo kalbos — praneši
mo, išėjo scenon buvęs vargo
nininkų, dabar Česlavo Sas
nausko vardu vyrų choras su 
savo vedėju komp. A. Pocium. 
Keturias dainas išpildė begalo

><•;/<

4}

Regi n Rambo Benson’ienė iš Mariet, Ga.; ‘runijanti’ į J. 
A. V. kongresą . Prohibicijos klausimu ji nusistačiusi, kad

> 18-tas ninendmentas būtų pavestas piliečių balsavimui.

Copr., 1932.
The American Tobacco Oo.

/yAš žinau savo LUCKIES"
“Aš žinau savo LUCKIES — mano gerklė man pasakė, kada aŠ pirmą kartą vieną jų 
užsirūkiau, kaip jie malonūs. Nuo to laiko aš vis rūkau LUCKIES. Prieš dainuo
siant aš kitų negaliu rūkyti kaip tik LUCKIES, jie nekenkia mano gerklei. Jūsų 
patobulintas Celofaninis pakelio įvyniojimas irgi puikus. Tas skvetelis tikrai 
nepaprastas sumanymas

It’s toasted
Jūsų Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosulį

Neperifampama* Callophan* Užlaiko tą "Spraginlmo" Skoni Vltuomot S vinilo

UŽSUK R?WrO IUCKY STRIKE PROGRAMAI—(0 modrrnlHų mittufhf i« gerittisitit /Mitulio lok,.; orkestrtis ir Wtlter Wiuehell. kurio 
ptiikojmti tpie Šiandieną tampa rytojaus žinios. Programos kiekvieną Antradienį Ketvirtadienį, ir še’stadienį, vakarais f>tr N.B.C. ra'jo tinklą.

6FJLL RUNN—.Minnie W«n’l Bothercd a Bil Bv ILID R«vinĮ?s. In Del She »o F.niov Thend____
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LIETUVIAI AMERIKOJE 

NEWARK, N. X WEST PULLMAN, ILL
Newarkieeiai lietuviai per 

praėjusius 13 metų įvairiais 
parengimais minėjo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
Vsario 16-tų dienų. Tad ir 
dabar, laukiant Vasario-16 d. 
sausio 3 d. Šv. Jurgio drau
gijos salėje buvo sušaukta vie 
šas susirinkimas ir buvo nu
tarta rengti Lietuvos nepri
klausomybės 14-kos metų su
kaktuvių paminėjimų, sekma- i 
dieni, vasario 21 su atitinka
mu programų bei prakalbo
mis. Iš parengimo gautas pel
nas nutarta pasiusti Vilniui 
Vaduoti Sųjungai.

Visu parengimo darbu rū
pinasi komitetas: garbės pirm. 
kun. Kelmelis, pirm. Ambra-, 
zevičius, vicepirm. Žiugžda, 
ižd. S. F. Gudas, sekr. Trečio
kas, A. Stanišauskas (prog. 
kom. pirm.). *

Komitetas prašo, kad niekas 
iš Newarko lietuvių vasario 
21 nieko nerengtų. Visi lietu-' 
viai newarkiečiai ir iš apylin-' 
kių maloniai prašomi ruoštis 
dalyvauti Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjime. Progra
mų komitetas paskelbs vėliau.

A. S. Trečiokas, sekr.!

Vaclovas Jankauskas
(Vacy Jankas)

Mirė siiusio 24 d., 1932 m. 6: 
50 vai. , 21 metų amžiaus. 
Kilo iš Tauragės apskričlo.Kvo 
darno8 parap. Sodall kaimo. 
Amerikoje išgyveno 19 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvų Antanų, motinų Agotą, 
brolius, Antanų, Albertų ir Jo
nų, Brolienę Uršulę, gimines ir 
pažįstamus.

Kūnas pašrvotas 1902 S. U- 
nion Avė. Laidotuvės Įvyks ke- 
tvergo, rytų sausio 28. Iš na
mų bus atlydėtas } Dievo Ap- 
veizdos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio- 
nies sielų. Po pamidų bus nuly 
dėtas į Šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę:
Tėvai, Broliai, Giminės 
ir Pažįstami.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Š. M. Skudas. Phohe 
Roosevelt 7532.

KONSTANCIJA PLACHOW1CZ 
po tėvais Zalpaitė

Mirė sausio 24 d. 9:15 v. 
ryto 1932 m„ sulaukus apie 43 
metus amžiaus, gimus Šiaulių 
apskr. Šaukėnų parap., Gauga- 
rių vienkiemy..

Paliko dideliame nubudime 
sūnų Petrų, dukterį Emilijų, 4 
brolius — Pranciškų, Ignacų, 
Antanų ir kunigų Vincentų Zal 
pius, brolienes ir gimines.

Kulias pašarvotas, randasi I. 
J. Zolpo koplyčioj, 1646 W. 43 
Street.

Laidotuvės įvyks seredoj, 
sausio 27 d. 8 vai. ryte Iš 
koplyčios į Šv. Kryžiaus par. 
bažnyčių, kurioj bus gedulingos 
pamaldos už vellonles stelų.o 
Iš ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visi giminės, draugai Ir palus 
tam! esat nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
telkti paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nubudę liekame.
Hunus, Duktė, Broliai, 
Brolienės Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja . gra- 
borlus I. J. Zolp. Tol. Boule- 
vard 6208.

X Sausio 18 d. klebonijoje 
įvykb parapijos naujo komite 
to posėdis. Bendrai su klebo
nu svarstyta ir išspręsta daug 
parapijai naudingų dalykų.

Nutarta surengti prieš Už- 
gavėnias, sekmadienį, vasario 
7 d., labai gražų pasilinksmi
nimo balių parapijos svetainė
je parapijos naudai. Išrinkta 
komisija.

Nutarta kovo 6 d. parapijos 
naudai surengti milžiniškų po 
kilį su labai gražia programa. 
Be to, pokylio metu bus išleis 
tas laimėjimui puikus radijo 
aparatas, kurį aukojo viena iš 
didžiausių parduotuvių Cliica- 
goje, Peoples Furniture co.

Svarstyta apie naujos ir pa 
togesnės zakristijos pristaty
mų prie bažnyčios iš pietų pu
sės. Vienbalsiai nutarta dar
bų pradėti ir sudaryti tam ti
krų fondų, neliečiant parapi
jos iždo. Pirmutinis žymių au 
kų davė gerb. kleb. A. Linkus 
— 50 dol.

Parapijos komiteto nariai 
sudėjo 55 dol. Pradžia graži, 
darbas bus varomas pirmyn. 
Keikia pažymėti, kad mūsų * lie 
tuviškas milijonierius” (taip 
jį žmonės vadina) p. Antanas 
Žitkevičius pasižadėjo duoti 
tam fondui 100 dol., jei pasi
seks jam parduoti namas; 10 
dol. jau davė.

Buvo kalbėta apie parapi
jos piknikų, kuris įvyks liepos 
17 d. Vytauto parke. Išrink
ta įvairiems darbams komisi
jos.

Kaip matome, West Pull- 
mane veikimui nesimato ga
lo. Žmonių nuotaika yra pa

+ AA.
MARIJONA SURNIENĖ
(po tėvais Cibulskaitė)

Mirė sausio 23 d. 8 vai. vak. 
1932 m., sulaukus 47 m. am
žiaus, ghnus Baisogaloj, Kėdai
nių apskr.

Amerikoj išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame rtuliUdime 

vyrų Adomų,, du sunu: Stanis
lovų ir Eduardų, dukterį Luci
jų, 4 brolius: Aleksandrų, Juo
zapų, Petrų tr Stanislovų, O 
Lietuvoj motina, seserį Elžbie
tą. ir brolį Vladų.

Kubas pašarvotas randasi 
2931 W. Pershing Rd.

Laidotuvės įvyks Seredoj 37 
d. š. m.,' 8 vai. ryte. Iš namų 
bus nulydėta į Aušros Vartų 
par. bažnyčių, kurioj atsibus ge 
dblingos pamaldos už vellonles 
sielų, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie- 
člaimi dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti jai paskutinį patarna
vimų ir atsisveikinimų.

Nubudę liekame,
Vyras, Siuvus, Dukteris, Bro
liai ir GiAUnes.
Laidotuvėse patarnauja gra-

borlus Lachaivicz. Telef. Roos. 
2516.
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DRAUGAS-
kilus ir, esant reikalui, visi 1200.00. Mūsų parapijos skola 
kaip vienas aukoja, nuo jau- tirpsta.
niausio iki seniausio, kad tik 
geram tikslui. Rep.

X Mūsų “Draugo” vajaus 
kontestininkai p. O. Kašinskie 
nė, A. Stulginskas, A. Janu
šauskas, A. Valančius ir kiti 
žada geros pirties suteikti ki
tų kolonijų “Draugo” vajaus 
kontestininkams. P. O. Kašins- 
kienė jei kokio darbo imasi, tai 
žinok, kad dirba. Valio, Omi

ne-

CICERO, ILL
X Sausio 26 d. vakarų Šv.

Vincento draugijos, Šv. Anta
no konferencija, bedarbiams 
šelpti, rengia šaunų kauliukų 
žaidimo vakarų. Rengimo ko
misija: pp. vaist. B. Jankaus-:^’ Adome, laikykis 
kas, F. Jaukaitis, J. Grybaus Paduok! 

įkas, Joe Karpus ir kiti, smar-' X Vakarinių Valstybių Ka- 
I kiai darbuojasi ir jau turi su- talikų Federacijos konferenci- 
rinkę apie 300 labai gražių ja įvyks Ciceroje, vasario 14 
dovanų. Joe Sliemot paaukojo d., pirmų gavėnios sekmadie- 
300 svarų meitėlį. Tai bent bus nį. Visos draugijos rinkite at- 
skerstuvės. Kuris gaus, tai tu stovus, gerb. klebonai yra nuo 
žmogeliau, oi, — oi! širdžiai prašomi raginti žino-

X Šv. Amano parapijos- nes katalikiškam veikimui sto 
konlerencija aprūpina 63 šei- ti į vieningų ir bendrų darbų, 
mynas ir pietus kasdien duo-'
da 70 vaikučių.

Mūsų geraširdžiai biznie
riai, draugijos bulvariškiai ir, 
parapijonai parūpina maistui 
aukų; o Šv. Antano parapijos

X Ciceros lietuviai ir poli
tikoje nesnaudžia. Į respubli
konų ir į demokratų partijų

NAUJAS IŠRADIMAS
, . DEKSNIO GALINGA MOSTIS,

motei y S ir iniOl'gl-j kurtos pasaulis per šimtus metų lau- Į

su poniomis Jaukšiene, |*e yra ^tava- l?el5s“10 G®11“,gai > r " Moatis yra sudaryta iš 18-kos skirtin- ;
Kuktiene ir Valančiūte priešą si elementų, iš visų kraštų svieto 

j SiiiU visokių medžių aliejų. Deks- 
ky kasdien neturtingiems ino-1 mo Galinga Mostis kaipo saulės spm- 

! dūliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir ar- i 
šalusį kraujų, nlkstelėjimų ir šiaip . 
visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 

o milijonai da .

darbščios
nos.

kyklos vaikučiams pagamina 
pietus.

X Sausio 21 d. iškilmingai
, • • .X, • • ‘žmonių yra pagiję,su trejomis Šv. Misiomis irinežino aple tųi.

pamokslais palaidojo a. a. Ma 
rijonų Norgelienę. Velionė bu
vo be galo darbšti šeimynos
motina. Ji prisidėjo prie visų 1 . . *" prakilnių parapijos ir draugi
jų darbų. Gaila jos netekus, 
Marijona staiga mirė. Reiškia 
me Norgėlų šeimai širdingų 

j užuojautų, o a. a. Marijonai 
prašome Dievo suteikti amži
nų atilsį.

X Mūsų gerb. klebonas pa
rapijai pranešė, kad 1931 m. 
parapijos skolų sumokėjo 10,

Deksnio Galinga Mostls yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinau!.. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN'S NEW DISCOVERT 
O1NTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD, CONN.

ADVOKATAI

A A
ANTANAS POCIUS

Mirė Sausio 23, 1932 8 vai. ry
te, pusamžio metų. Ktlo Iš Ra*- 
šeinių apskr., Vaiguvos p., 
Pavaiguvės k. Amerikoje iš
gyveno 30 metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Anelę, 1 dukterį Oną, 
1 sūnų Antanų, brolį Liudvi
kų ir brolienę Rozalljų, žentų 
Aleksandrų Balčiūnų, 'marčių 
Sofijų sesers sūnų Jonų 
Ravotų ir gimines. .
O Lietuvoje 2 seseris Stanislo
vų ir Pranciškų.

Kūnas pašarvotas 1826 St- 
.ring St., Chicago, 111.
Tel. Roosevelt - 8544.

Laidotuvės įvyks Sausio 27 
d., 1932 m. Iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėtas į Dievo Apvaiz
dos parap. bažnyčių, kurioje į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielų. Po pamaldų nūs 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti ^iose laidotu
vėse.

Nubudę Moteris, Duktė, Su
nūs, Brolis, Brolienė ir gimi
nės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius J. F. Raižius Telef. Ga
nai 6174.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A. SLAMS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1602 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

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

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

A.A.OLIS
advokatas

11 SOUTH IA SALLE STREET ' 
įtOotn 1934 Tai. Randolph 083]
valandos liub 9 ryto iki 6 vai. vak

,1241 So. Halsted St. TeL Vlctory 0643 
Valandos — 7 Iki 9 vakare 

Utarn., Ketv. Ir Subatoe vakare

Tel. Randolph 5187

ALFREO B. CLARK
Attorney At Law .

11 S. LA SALLE STREET
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir 8u- 
batog nuo 7:80 iki 9 į

9200 8. HALSTED STREET
Tai. Wentworth 1881 ,

TOU Q^T 
TW\T

i AiO
SOCU \V BV 
SUOVOU' SO MA.UY 
C.’.C#X5i.S PsU .

stop/

i

lietuvis stoja kandidatu už 
miesto trustee. Pp. Kimbarkas 
ir p. J. Mockus Jr. yra žy- 

! mūs vyrai, čia augę ir moks
lus ėję. Juozapas Mockus yra 
su aukštu laipsniu. Mūsų ra 
dijo stotis primena, kad šian
die balsuotojų registracija.

X Dar yra Ciceroje geros 
progos lietuviams įsigyti nuo
savybę, geriau nei kur kitur, 
Ciceroje yra lengviau prie 
miesto valdžios prieiti. Čia ir 
į politikų greičiau galima įsi
gauti.

‘rpdianis, sausio 1932.

X Ciceros oras ir miesto išv. Kryžiaus ligoninėje d r. 
švara labai palankūs žmogaus Biežis padarė sunkių operaci
sveikatai.

X Poniai
jų.

Sinianavičienei
Ligonė sveiksta.

SX1HIICUIKE EHOS
tvfien sootfhfne Žemo fa uaodt

Right from the first touch, antiseptic, 
healing Žemo takea the itching 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itching, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief from 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fade when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00. LISTERINE

ra/fevas
SORE THROATNupigintos Kainos

Rekordai Lietuviški 75 centų vertės — po

35c arba 3 už $1.00.
ODEON

26078 — Plikas Kaip Tilvikas — Two Step -— Armonika Solo 
Panemunes Valcas

26096 — Lietuvaitė Polkų — Armonika, Klarnetas ir Fortepioiias 
Močiutė Valcas — Duetas ant Armonikų

26098 — Barborytė Nosį Trina — Stasys Pilka
Alutis ir žemės Rojus

26099 — Obuolys — P. Petraitis
Amatninkų Daina

26104 — Bernelis Polko — P. Saipaliaus Ork.
Noros Polka

26106 — Ar žinai Kaip Gerai — P. Sarpaliaus Ork.
Mano Tėvelis — Vaieas — Dainuoja J. Balsevičius

LIETUVIŠKI NAUJI GOLUMBiA LR V1C i OR 
KcnuKDAl FO 7oc.

16226 — Garnys Atpiezueno — Stasys Pauras 
Sunku Gyvent iMasiaitėliauis

16232 —- Vestuvių Poiaa — P. Humeniuk ir Jo Ork.
Laukiu aš Tavęs, Mielasis — Vaieas

16233 — Lietuva Polka, — Brookiyno Lietuvių Ork.
Naujas Gyvenimas, Vaieas 

16239 — Tykiai, Tykiai — Vyrų Orkestras
Dzieuukas

16245 — širdele Alano — Tango — Lietuvos Viešbučio Ork.
Tavu saldžiu Miloniu — Tango

14017 — Ugdė AlotuSė Tris Dukterėles — P. Petraitis 
Aš Užgimiau Prasčiokėliu

14035 — Oi Greičiau, Greičiau — Jonas Butėnas 
Tolima Laimė Vilioja

14U46 — seneuo l omu — Akiras—Biržs—Armonika Solo 
Polka Varpelis

140|7 — romą •Ttanitatulis” — Akiras—Biržys—Armonika Solo 
Vaisas Juozui Bacnunui

14051 — Oi Močiut Aiotinele — Šv. Marijos Choras 
Berneli Šokis

Budnko krautuvė siunčia rekordus į kitus miestus.
--------- o----------

PASINAUDOKITE BUDRIKO KRAUTUVES 
NUPIGINTOMIS KAINOMIS:

9 tūbų radio su dynamie speakeriu, gražiam kabi
nete, tikra vertė $150.00, dabar už .... $29.00

Naujas mažutis radio 6 tūbų Screeh Grid, vertės 
$49.00 — už ............... $24.50

Naujas išradimas. Prijungus prie jūsų radio galė
si te pasiekti Europos stotis, tiktai .... $23.95

Karpetai 9x12 po ........ $22.00
Parlor Setai Mohair vertės $150 už $49.00 

ELEKTB. SKALBIMUI MASINOS:
...................................... $69.50

Maytag........ .......................................$79.50
Magnetic........... $49.50

LIETUVIŲ RADIO VALANDA: Nedėtomis iš stoties
WCFL nuo 1:15 iki 2 vai. po piety. Ketvergais iš
stoties WHFC 7 vai. vakare.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St. Chicago, III. 

TEL. BOULEVARD 4705

Listerine užmuša slogų ge
malus veik akymirkoj! Tas 
lengvina gerklę ir šalina so
pėjimų. Listerine apsisaug 
nuo slogų. Nesenai tirta 10i 
žmonių per 2% žiemos’’ 
mėn. Kurie gargaliavo su 

Listerine sirgo, 1-3 mažiau, 
1-3 trumpiau ir % lengviau, 

negu tie, kurie negargaliavo. 
Lambert Pharmacal Co. St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

66%

Buy g lovos with whot 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. už 
dantų mostį. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
rėmyk, kaip gerai Ji vei
kla. Jų vartotadamas per 
metus sutaupai |3.00.

LISTERINE - 
TOOTH PAŠTE

25*

DOUBLE
ACTING
|/Z*BAKINC 
i\Vpowder

Tėmyk keikų gražu
mų Ir Jų šviežumo

Išlaikymų.

SAMI MiląB VFOROVIR * a
j 40YEARS Į
25 ounces for 254 ’
MIllIONSOF POUNOS USEO 

0Y OUR GOVERNMENT

-TUKV-S 
ALL.
-Loovt AT BUC.K’S'

fcUUUiM ’AfcOUUD A.S 
SPVfcV (KS IK

ACC. OP StMtMTV,

-

TlMfc.5

alų m
tP HAt>krr
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KNIGHTS OF LITHUANIA I >auksa 
Kačinskas

Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
Dentistas 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jnnkunako Aptiekęs

Vai.: 9-9 Cicero, III.

D A K T A R A
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR, P. Z. ZALATORISI
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Bowling League 
\V L.

W ėst Side 46 11
Providence 37 20
North Side nr.l 30 27
Bridgeport 27 30
S. Chicago 22 35
North Side nr.2 9 48

l\OJ)TH S1HE 

Drazdauskas 
Naikelis 

!,W. Kaminskas 
909 861 944 Manstvvick

14S 183 201

S. CHICAU.O

Zevatkauskas 
474 į Kask 
3S6; licgasi lis 
401.: C. ivibeikis

:.»e exiemed 
184 199 179 6avt no sinun tolioYvmg
153 163 199 anu a oreift team, ttiat will 
157 156 147 uiLluiateiy elask ior Lhe chani- 
198 180 210 pionskip.

____________ X Cicero encountered VVest

. Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė. 
1 Oi " ’l , Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 iki 8:30 vakare

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

Tel. Grovehlll 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 YVest Marųuette Road 
7*1. 3-R Ir 7-0 P H. Ketv. 9-1»

A M. Nedėlioj euritanu

180 149 Ik^vEST'siDE
184 233 207 ! Vaičiūnas 
152 163 146 i ^etjrainįs 
254 154 157 i)obrovalskis 

ZeaitisProvidence yyoh two out of
three Irom S. Chicago antį y4į) S55 833 yjaura

tkus kept up Yvith 'VVest Šitie North Side nr.l iinally yyuu 
Lo is nine gailies infront:a gaine irom \Vest Side tlieir i 

tkem. S. Chicago is trying | l'įist this season by 21 pim. 
kard to get out oi 1’il‘tk place
būt tlieir efforts seem to l:e 
in vain.

847 878 936 Buinnun in a urao aifair. ilie 
\t esi Puilniaintes baiiied cou-

166 219 -68 lageusly, būt the best they Į 
163 185 201 exerted was not enougn tol 
170 220 215 voppie the crowd, wiio kad1 

153 199 173 Uoin tlie ‘sanetuni’ made no- ' 
172 199 173 toious by tke Huncan sis teis ’

-------- ------------Cicero s greai “h’ive” played
826 1029 972 umnspiiing basketbali. Bu-1 

Bridgeport put a stop to driek and lke Žukauskas bro-;
Tke ckampioiis were so ange- pie North Šitie’s second tiiers played tlieir usual good 1 
reti tliut tkey beat tlieir oppo- team’s winning a game a Yveek gailies.

Tel. Canal 6764 Res. Republic 6360

DR. A. RADAUS
GYDYTOJAS, chirurgas 

IR OBSTETR1KAS
Gydo staigias »r chroniška* llgaa 

vyrų. moterų ir va>kų 

DARO OPERACIJAS

Mgonius priima Kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro.

Nedėliotais ir seiedomis tik 
Ukaino susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

Tlie contest that Yve
liiiets by 200 mapies in tlie se- taking tlie entire series. iook torvvard lo is the fracas:

PROVIDENCE
Rimkus
Dargužis

i coutl game. The linai Yvent to >second game was won by bettveen Town oi Lake and i
219 200 176 ithe W ėst Side 
156 193 163:36 pins.

by acount oi a mere 13 pins. Sonic of the Cicero-. Brothers, that wili be

G k A b O k i A i:

J. F. RADZIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORiUs 

CH1CAGOJE

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

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Haisted Street, Tel. 
Victory 4088.

LACHAVECH
m sūnus

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, ’o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd Pi., Chicago

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 69X7

i North Side rookies mušt of <r 
i gotten nervous because tliey

spiurga and l’m
any “mažumagermg

not Yvą-
? ? o .

iiad lieard that there Yvas a te it,s probabie outeome!
passible cliance for some of lleadaclies have been consis- 
tiiciii to be drafted on tlie teiit in this line, and 1 don’t‘Į 
first team. Tkey mušt have aini to be a “bookie” in tins.

OR. S. BiEZlS
UGDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 YVest 22nd Street
Cor. Su. Leavitt St. Tel. Caual 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Aveuut Tel. Republic <868 

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

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GBABOKIDS

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

r

Nauja, graži ko- 
ply#'<a dykai.

3307 Auburn Avenue

t l ieti too liard.
BRIDGEPORT
U rba
Zoiub
MiceYvich
Carpson 4
Uramont

j Teielonaa Yards 1138

STANLETf P. MAŽEIKA w. k^i
GRABUKiUb IK ■ ' Andre ws

BALSAM UOTOJ AS1 Kizelewicli
Turiu automobilius viso- J. Kaminskas 

diem« reikalams. Kama priei- Urbonas 
darna,
3319 AUBURN AVENUE 

Cnicago, Iii.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

S. M, SKUDA3
LIETUVIS GKABOKIUą, 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tsi. Roosevelt 7 51J

ouicome.
X VVest Side refused to run 

170 175 156 ugainst North Side, conse- 
187 157 150 luently, the North Shore adite 
ISO 129 200 rents won by forfeit. A tired,

181 1.88 23 būt energetic VVest Pulhuan«*
226 171 E I team \vas inveiglied to grap-

------------------- pie with the North Siders in
944 820 911 a exliibition contest. That j 

NORTil SIDE NR 2 niay have been an exibition, j

DR. MAURIGE 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

160 173 171 būt sorry to relate, North Side 
168 174 154 was tliouglit a lesson, instead /

137 159 106 of designed to utilize. ‘lla\vk’, 
171 140 126 Jurgel Cicero’s man oi affairs, 
164 161 162 was inserted into the lineup '

------------------- to give it legitimacy “Hawk’’j
800 807 719 Yvas all over the l'loor, so į 

--------  miieli, so that it appeared all)
SF0RT1VELY SPEAKING’ “HaYvk” and nothing clse.! 

by J. C. S. Right folks, “llawks” exibi-
-------------- ted some latent sliot making j

XA line croYvd gathered to uiat Yvas a delight ior soix
Yvitness proceedings lašt Sun- (Continued to-morrow) 
day, and as far as this woid / —

D E N T 1 S I A I

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
D1 E N T 1 S T A S

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

<443 So. Talmait Avė. 
TeL Virginia 1290 

Yards 1138 
Chicago, R!

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 VVEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 5203-8413

'Nubudimo valandoje kreipkitės 
prie manys, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

‘depressoin’ is concerned, it 
Yvas a įuythical Yvord, that ' 
kad no semblance mliatsoeve' 
inthe coffers of tlie league,' 
Yvlicn checkup Yvas made to see 
Yvhat’s Yvliat. No dattbt, tlie 
keen conipetition in the lea- ‘ 
gue this year, kas added new ■ 
interest to the sport, and i 
inuch of this gratitude. mušt į

AKig GYDYTOJAI:

SUGKJ2O IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ A I A

h

AMBŪLANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ
| Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingą ir raniŲj 

patarnaviiną, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. ELDE1K1S & CO,
JCHŲ GRAtiORIAl 

Di'lysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue 

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

ALEKSANDRAS .MAT! TIS
Mirė sausio 24 d. 6:45 Vai. 

ryte 1 932 m. sulaukę* 47 mo
tų avižiaus, gimęs Stulgių pa
rapijoj, Raseinių apskr. Ameri
koj išgyveno 29 metus. ,

Paliko dideliame nultudime 
incrrĮ Oną, dukte.rj Mortą, 
brolį Vincentą. Lietuvoj brolj 
Juozapą ir 2 seseris — Juze'ą 
sttrblenę Ir Monika Vytauskienę 
ir ■ gimines.
Kanas pašrvotus randasi 230 . 
So. Oukley Avė.

l-iidotuvės jvyks ketvirtadie
ni, sausio 28 d 8 vai ryte iš 
nairpį i .\ušro,4 Vartų parapi
jos bažnyčią, ku
rioj" bu<s gedulingos pamaldos 
už velionio sielą, o iš ten bus 
nulydėtas j fiv. Kazimiero ko
pines.

Visi giminės, draugui ir pa
žįstami esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikt jam pnskutnj patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame.
Moteris, Duktė. Brolis 
ir litniiMėtt.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

boritis 8. D. .Lachavlch, tel. 
lloosovelt 2515.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

i l’alengvins akių įtempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo,

: svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt). Nuimu 
calaracius. Atitaisau trumpą regys- 

i tę ir tolimą regyetę.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsilikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parbdanča mažiau
sias klaidas.

Speclale atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki lt. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM-

į PA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

! 4712 S. ASHLAND AVĖ.
I TpI. Bonlpv&fti 7589

SVARBI ŽINUTĖ

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

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naują, vietą po num. 4645 S. !vai. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai: 6641 So. Albany Avenue,
Tel. Prospect 1930.

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

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

Antras ofisas Ir Rezidencija

6504 S. ARTESLAN AVĖ.
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 suturima.

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
JJ L N T A B T A d

22U1 VV EST 22nd STREET
(Rampas Leavitt dt.)

Valandos Nuo 9 iki 12 ryto 
N uo 1 iki 9 vakare 
tieredoj pagal sutartų

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T 1 S T A S 

47L2 fcso. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tale. Cicero 1260

UK. GUSSEN

»' Yel. Yards 1829

UK. G. SEKNER
LIETUVIS AKIU SPKOIAIJSTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Haisted St. 

Valandos: nuo 19—4; nuo t—S 
MedšUomls: >oe 19 Ud IX

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 6 3 STREET 
. Kertė So. Western 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

Tel. Lafayette 679 3

Tel Grovehill 1595 '

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va— 9-11 ryto 2-4 ir i-9 vak.
Serauoiuis po pietų ir įvedeidieniais 

tik susitarus
2422 W. A1AROUETTE RoAD

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

Office: 4459 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutąrtj

TeL Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

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

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

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

<729 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

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 YVest Marųuette Road 

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

Utarn. ir Ketv. vak. pagal su tarų

X-R«y

Lln.1 G VIS nuMiofAU 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 VV. 14 ST. Cicero, Iih

OR. P. P. ZALLYS
IJENTlSlAS

30 EAST lllth STREET
Kampas YVabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gezas, X-Ray, e te.

Phone Hemlock 2041

DR. JOSEPH KELLA
v L N i i s T A s 

Uas Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-19 

9668 SO. VVKSTBRN AVA.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

• *
Utarnlnkals, Ketvergals ir Bubėtomis 
3420 W. Marųuette Rd. arti Westcrn 

Avė. Phone Hemlock 7828 
Panedėllals, Seredoms ir Pštnydioms 

1881 8o. Hadsted Street

Res. Phone 
Englewood 6641 
Weutworth 3000

Office Įmone 
VVenivvortli 3006

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
VaL t-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.

2924 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant YVashington Bulvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2883

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

▼al.: 11 ryto iki 1 po pietų.
1 Iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

A. L DAVIDONISj M. 0.
4910 80. M1CHIGAN AVENUE 

Tel. Kenwood 6197
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvirtadieni*

TeL Hemlock 8799

Rea. Tel. Prospect 9619

DR. B. ARŪN
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Ava 

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Motery ir Vaiky Ligy

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

(Vakarais: Utarntnke Ir Ketverge iki S vai.,.
Sercaouns ir Nedėtomis pagal susitarimą.

Otiso Tei. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park

Ofiso ir Ren. TeL Boul. 6912 Ofiso Ir Rea. Tel. Boul 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kanip. 35 Ir Haisted SU)
Vai.: 1-2 ir t:ll-lt29 vai. vak. VaL: 8-4 ir 7-9 vai. vakare * 

Nedėlioj eusltarue Nedėlioj euritaras

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS: KENOSHA, W1S. OFISAS;
5817 — 6th AVENUE

Vai.: panedėllals, seredomls Ir sn- 
batomis nuo 1 iki 4 ir nuo t iki 
8 v. vak. Kenosbos ofiso tel 4050

2415 W. MARŲUETTE RD.
Vai.: utarnlnkals, ketvergei* ir pėt 
nyčlomls nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo t:80 iki 8 v. vak. 
Chlcagoa ofiso Tel. Grovehill 82H2

Vai.: 1-4 vai. vale. Ir 
Pagal sutartį

Tel. Centrai 7079 
Re*., Longbeach. 9468

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLĖS SPECIALISTAS

Bovųa laatruktortna Vlesmoa Universiteto Per B Metus 
Oflsaa 1447-49 Ptttafield Bldg^ U B. Wazbington St.. Chicago, IIL
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SENOVĖS LIETUVIŲ RAITININKAI.

“DRAUGO” B-VĖS 
ŠĖRININKAMS.

LIETUVIŲ RADIJO 
PROGRAMAS

Visi, kurie mano šiais me- 
sijoj, turėtų dabar pradėti 
rengtis.

Laivokartes nusipirkite ir 
padarykite rezervacijas pas

Šiandien nuo 7 iki 8 vai. va- savo agentą.
kare iš stoties W. G. E. S. 
(1360 cilocyles) įvyks eilinis 
lietuviu radi o pragramas, duo 
dainas kas antradieni Peoples

K. J. Viesulą, 1
L. Vyrių Ekskursijos! 

Organizatorius j
S uomi nuoširdžiai kviečia

me ‘Draugo” Bendrovės šėri- 
ninkus atvykti į metinį susi
rinkimą, kuris įvyks šiame Fumiture Kompanijos pastan- KLAIDOS ATITAISYMAS
mėnesyje, t. y. sausio (Jan.) gomįSt j -------------
28 d., 1932 m. 7:30 vakare, ‘ gio vakaro programas, bus; “Draugo” Nr.l6-me po an- 
Auiros Vartą parap. svetai- gražus ir įdomus pasi- Lašte Aiclier Ileiglits įsi-
n'ėje, 2323 W. 23 PI., Chicago, klausyti: nes jis susidės iš broVt" klaida: pažymta N. Sa- 
111. rinktinių mūsą dainą, muzi- kalauskienė pirm., fin. rast.

Dra ugo ’ Administracija. kos, kalbu ir juoką. Šliogeris ir B. Žolinaitė,
------------------ Todėl atsiminkime užsista- Pr°L rašt. Turėjo būti: p-nia

MARŲUETTE PARK tyti savo raxjio jr pasiklausv- Stancikienė pirm., J. Šliogeris

. «

William N. Rogers, demo
kratas, ig New Hampsbire

prot. rašt. ir B. Žolinaitė fin. valst. (1 distrikto) išrinktas 
rasb į J. A. V. kongresą.

NAUJAS BIZNIERIUS

SPORTAS

J. Š.

SPORTIVELY SPEAKING’

(Cont. from page 4tli)

; 27 d., Aušros Vartų parapijos 
salėje, AVest Side. Tame su
važiavime bus svarstomas ap
skrities statutas. Visi prašo
mi susirinkti lygiai 8 vai. va
karo.

ly. Sakalas, 
Apskr. pirm.

Verta Garbės

Sausio 17 d. įvyko metinis 
parapijom} susirinkimas. Visi
dalykai buvo labai rimtai________
svarstomi; visi pranešimai ir Brighton Park. — Senas 
1:1(4). kun. A. Baltučio meti- biznierius .T. P. Parkauskas, į- 
aė apyskaita priimta su dėkin sfojo j naują biznį. Dabar jis 
gurnu. Viskas buvo malonu gir yra sai<jainiij urmininkas (ol- 
dcti, o ypač, kaip iškilo klau- selininkas), 4436 So. Fairfield 
rimtas apie mokėjimą įžangos ave> te] Virginia 0835. Ten
j bažnyčią šv. dienomis: ar pa paį- j0 žmona turi groižio salio *‘>es- Gutside of tliis geniai
likt po senovei, neimti įžangos (Beauty Parlor). artist, the melce was nuli and
prie duru ir kolektuoti po se- . void.

, __ . . , , .... P. Parkauskas senai veikianovel. Taip ir nutarta palikti . ... Ti X The added attraction be-,, . , , . , . „ ,, .. lietuvių organizacijose. Ilgai ' . .... ...Gerb. kleb. kun. A. Baltutis . v. . tween the lassies of Bndge- ir uzsitikejnno vra UNIVER... . .. . y ... . darbavosi vyčių 13 kuopoj. Y- ° , I ~ ri. ,nareiske: Aš sutinku ir pa- ... , i ,, port and Cicero was a tliril- SAL STATE RANKA, kuri,, . ,. , , . , ra turėjęs “dry goods par- 1 .. ’tvirtinu, kad mes, marketpar- d tuV(1 ’er. The ‘Bndgeporters” put j kaip yra žinoma, stovi geram
kiečiai, ne tik neimtume įžan- ę‘ a blotcli on tlie scroll ’of tlie ‘ padėjime, ir yra verta užsiti-
gos prie durų, bet mes visus p-nas Parkauskas sako, kad Cicero gajs t],at was ra|ber i kėjimo. 
kviečiame į bažnyčią, turin- naujame bizny turi gerą pasi- hard to take That number ig

čius ir neturinčius iš ko už- sekimą.
.'įmokėti įžangą, kad visi iš
klausyti} Šv. Mišią ir pamoks
lo ir naudotųsi Dievo malonė
mis . Kai kurie gal ateina tik 
pasiklausyti, o po to išjuokti. 
Mes ir tokių neatstumiame; te

Tas pat

BRIGHTON PARK

of Bridgeport, wrecker whate- 
ver bope tbat Sprang withiu 
tlie liearts of tlie Cicero

jonės apie jos stovį, ir neat
kreipdami atvdos į gandus ir 
visokias neteisėtas paskalas, 

molis”, by coging field goals lietuviai turėtų remti SAVO 
and free tbrows with preci-' ĮSTAIGĄ su pilnu užsitikėji- 
sion. A buniorous tinge to the ' mu jr drąsa.

Mylintis Tautą.

Užkvietimas. e
Liet. Vyčių 36ta kuopa nu affajr was enacter when num-1 

gu eina, tegu klausosi Dievo pasilinksminimo vakarą |)er ? Ęrį(lgeport> įnadver. i 
žodžių. Mes, kunigai, patai- sausio 28ta d., McKinlev Park lpntly shot for Cįcero»s bas- 
nausime visiems ir turėsime Svet Pne 39tos ir bestom ftnd fortunateIy> dį(1 not,
užmokestį iš Aukščiausiojo.’ T-39 'ai. vak. eonneet. Or otherwise fair gen I

Šios parapijos jaunimas, ki- ... , ,, 1
Lš tikrųjų širdį vėrė kiekvie , , d would have been the - ------------

no klausančio jo žodžiai. Ti- ri .<nopų R v. P s ; ? otlier way around . Helen Pet j Valdiškoje Mont- Sacro pra
'• ciai yra kviemami dalyvauti i , , T , . tj,,,. , iv i i i • r>krai tai vra artimo meilės žo- v *us aud Joseplnne Ellis were dzios mokykloj, Romoje, sio-

džiai. Tad garbė klebonui už 
jo pasidarbavimų, nes }>avyz- 
dingas dalykas, kad iš tokios 
mažos parapijos padaryta a- 
pvvartos pinigais per 33 tūks
tančius delerių

šią nepaprastą pramogą.

PRANEŠIMAI

Kas.
the įiig guns in Cicero’s offen- 
se. The erowd applauded e- 
very effort, which was an e- 
vident signofliovv apprecia-

lotu ir žvalgu, staiga kilo gai
sras. Pilotas davė žvalgui £••- 
nldą, kad tas gelbėtųsi tokda 
mas su parašiutu. Žvalgui iš
šokus, pilotas pamate, ka I pa
rašiutas užsikabino už lėktu
vo ir kariu su žvalgu kybo 
ore. Tada pilotus visu smar
kumu ėmė leistis žemyn. De
gantis lėktuvas laimingai nu 
s’leido ant medžio ir abu la
kūnai liko išgelbėti. Pilotas uz 
drąsą savo garbės legiono ri- 
teriaus titulą gavo.

SUSIRENKA VALSTYBĖS 
RŪMAI

Dar vienon nepapraston se- 
sijon šiandien susirenka Illi
nois’o valstybės rūmai Sprin- 
gfield ’e. Reikalinga Chicagos 
vargšams (daugiausia bedar
biams) pagalba. Šelpimo ko
misijos sudarytas fondas išsi
baigė, tad dabar reikalinga 
valstybinė parama. Vargšą še
lpėjai reikalaus nors 20 mili
jonų doleriu fondo,

IŠPIRKS ELEKTROS 
STOTI

Miesto savivaldybė gruodžio 
31 d. oficijaliai pranešė Kau
no eleKtros stoties laikytoja
ms, kad ji yra nutarusi stoti 
išpirkti. Mat, tą dieną suėjo 
paskutinis terminas duoti ži
niai, ar stotis bus išpirkta, ar

Delto-gi, neturėtų būti abe- Kauno plekt™s reikalai bus 
vėl atiduoti ilgesnei eksploa
tacijai.

Dabar sutarties nevykdymo 
reikalą spręs teismas—lien- 
drovę į teismą traukia Kauno 
m. savivaldybė. Tuo reikalu 
visi reikalingi įgaliavimai bu
rmistrui jau suteikti.

KUNIGO BOSKO PAMIN
KLAS VALDOKOJE RO

MOS MOKYKLOJE

rnis dienomis buvo atidarjtasi 
kunigo Bosini paminklas, vai-' 
zduojąs palaimintąjį su .Jviei i 
berniukais: moksleiviu ir ama-

GĖLIMAI
ir skausmai 

lengvai 
pašalinami

tive tliey were of the girJs Įninku.
labdarių centro mėnesinis Pl»P”g. , ' Paminklo atidarymo iškil.'

_ „ , , , niėje dalyvavo Romos guber-iX To\vn of Ijake spurred , • *, . ., r į

Sausio 17 d. Šv. Kazimiero d., 8 vai. vak., Aušros Vartą On by visio of the title had n onua ’un,ffal'h !S •onco-
akad. rėm. 8 sk. kauliuką žai- parapijos salėj. little trouble iif annibilating
dimo vakaras puikiausiai pa- Valdyba Brighton. The first balf was
vyko. Už tai didžiausia pade- ------------ ųuite elose and tense, but

susirinkimas įvyks sausio 27

ka priklauso mūsą komisijai: šį vakarą įvyksta Marijoną with tlie inaugguration of the 
p. p .Karzmauskiepei, p. Ūe- Kolegijos 2 skyriaus metinis secOnd balf in turnedinto a 
reškienei, ir p. Gvinakienei. susirinkimas Šv. Mykolo pa- rout. Zvibas and Patrick of 
Tikrai jog nustebino rėmėjas rap. svetainėj 7 v. v. Visą Brighton, played stellar games 
ir atsilankiusią publiką, gau-' draugijų atstovai malonėkite Kraučiūnas, Barskis and 
siomis ir gražiomis dovano- susirinkti, nes bus renkama Watcb led tlie attack for the 
mis. Tąip pat ačiū veikėjoms nauja valdyba. Be to yra ir back of the yards quintet”J 
p. Pumputienei, p. Kiezwel, p. daugiau svarbią reikalą svars x ]n case jį interests you 
Prusevičiutei, p. JovaiSaitei, tymui. Valdyba to know, kho lubemate a-i
p. Stučkaitei ir p. Staškui. t ------------ round SL Philipp’s- “gym”

Dėkojam visiems dovani}’ Susivienijimo Lietuvią dr- on gUnday this is a fair ex- 
aukotojams. Tegu jums Die- ją ir kliubą Bridgeporte prieš amipie j,ow aur local gentiy 
vos šimteriopai atmoka. Ger- metinis susirinkimas įvyks Spend their early Sunday P. 
biamieji nepamirškite rėmėją sausio 26 d. 8 vai. vak., Chi- M’s. Among the elite were: 
vakarienės su nepaprasta pro cagos Lietuvią Auditorijos sa j. Wallace, J. Juozaitis C. 
grama vakario 21 d., 6:30 val. Įėję (3133 So. Halsted st.). Šeputis, M. Pavilionis, A,’žie- 
vak.. Gimimo P. Šv. parap. Visi atstovai ir administra- kus, F. Norbut, T. Mažeika, P. 
svetainėj. Jžanga tik 50 c. Bus cijos malonėkite atvykti, nes Saliner, J. Misiūnas, K. Svirs 
proga ir dovaną laimėti, nes daug svarbią dalyką turime kas, C. Lauraitis, E, Širvaitis, 
mūsą pirmininkė jau laukia apsvarstyti ir bus renkama p. Šeputis and C. Davis.
sn dovana. nauja valdyba. _____________

Rožė Baruskienė. vicepirm. VYČIŲ DĖMESIUI 
M. Kadziauskas, sek r. ________

mpagni, Romos provincijos 
mokyklą inspektorius ir daug 
kitą svečią. Tarp n., kyklos 
mokinią buvo matyti taip pat 
fašistą jaunuomenės sąjungos i 
atstovybė.

Reikia pastebėti, kad ir pa-
i į.i iiv | persldirblmo, lengvai nuveikiami,t! mokykla, nesemsi valdžios 'Tie neišaiškinami moterų ekausmal

pastatyta, yra pavadinta ku
nigo Bosko vardu.

DRĄSUS LAKŪNAS

Kas pametė žiedo kūtę? 
Gali atsiimti pas p. Gricienę 
(2452 W. 69 St.). ------------ Chicagos Apskrities Vyčiu

IJetuvos Vyčią Ekskursijos kuopą vadai ir diarbuotojai
į Lietuvą įvyks gegužės prašomi įsidėmėti, kad visuo-

-------------------(May) 14, 1932*m., Scandina- tinas apskrities kuopą atsto-
SKAITYKITE IR PLATIN vian American Linijos laivu vą suvažiavimas įvyks ateina-

KITE “DRAUGĄ” “United States”. ntį trečiadienį, sausio (Jan.)

Onute

Skaudėjimai, kurie aršesni šaltose,
slapiose dienose

Sustingu Mnariai. Skaudus muskm 
lai. Drebanti* skausmas. Apeipa* 
iinlr su palengvinimu kurį Sloan’s 
Liniment atneia- Šiltas— iivarys 
•kautai*.

Paklausk tavo pydytojo. Paklausk 
tavo vaistininko. Paklausk tavo 
draugų. Sloan’i tvaikai karstu kai- 
liną kaip taria Meta. Jauti kad 
pasiekia pačių skaudančių vietų. At
neša greitos pageltos. 13 milijonų 
namų vartoja jį. Gauk irtežių 
tonkų šiądien, 35 centai.

i ,

SLOANS Liniment
ATSTOVĄ ATSIPRAŠĖ SUMAŽINA IŠLAIDAS

ADDTS Ababa, Abisinija, \VASHĮNGTOX, saus. 
saus. 23. — Abisinijos užsie- ;— i. Valstybių atstovybei į
nių įeikalų ministeris, I ta: ..-.autinę nusiginklavimo ko
miesto majoras ir kiti trvs I r .. . x . . ... * mterencija kongresas skyrė
k.'.b eto nariai apsilankė pasi
J. Valstybių atstovų Sontha-J 450-0r? G«»Iorixi išlaidų. Dabar
rd ir jį atsiprašė. Aną dieną kongreso žemesniųjų rūmų ko-
atstovas gatvėje buvo parb- mjtetas šias išlaidas sumažino 
iokštas.

; ligi 390,000 dolerių.
Vienas policininkas ir kele- ‘

tas civiliu’", vra kalėjime. 4

Paieškau savo tetos Onos 
Bukauskienės po tėvais Matu- 
leviičūtės. Kilus i.š Seinų aps.,
Veisėjų vaisė., Klepočių kai- sr,n” h’’" dvkni nuMtoemfuoti. 
mo. Turiu svarbų reikalą, mel- 2650 West 63 St - ChicaffO- Hl 
džiu atsišaukti. Jeigu kas ži
notų apie ją, tai duokite man 
žinią.

Kastantinas Matulaitis 
1229 S. 50th Ct., Cicero, III.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Norėdami išmokti šokti val

są, foxtrot ir kitus šokius, tai 
kreipkitės adresu:

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

Tel. Yards 4554

' R. ANDREIIUNA3'
(Manrnettc .lewrlry * Radlo) 
Pirkusieji pas mus n« »5 ar dau-

Tel.
Hemlock R3«o

Bayer Aspirin pašalins jūsų kentė
jimus be jokio pakenkimo ir i trum
pį laikų. Nuryklt tabletėlę su bis- 
kuiiu vandenio. Skausmas išnyks!

Tat yra taip lengva atsikratyti 
danties skaudėjimo; galvos skaudė
jimo nuo kokios nors priežasties. 
Muskulų gėlimai, paeinantys nuo 
reumatizmo, lumbago; delei šalčių ar

tuojaus būna. suraminami. 
Moderniškas būdas pašalinti skaus

mų yra su Bayer Asplrln. Jo veiki
mų daktarai užglrla. Jie žino. kad 
Tikras Aspirin yra saugus — nega
li padaryti žalos. Jis neveikia šir
dies. Dėžutė Ir tabletės visuomet 
turi Bayer Kryžių.

T> v- ,T. ' Jus visuomet įaslte Bayer A”pl-Parvžius. Vienas pransnzų „„ ki.kvionoje aptirtoje u jeigu
karo lakūnas per lėktuvo ka- jus perskaitysite ištirtus nurodymus

„ i lr J1! prisilaikysite, us visuomet su-taslrofą parodė nepaprastą Šliauksite pagelbos. Jus išvengsite
drnsn Pakilus lėktuvui su ni daug kentėJ|mo- *«-(II ąsą. I aklius lėktuvui SU pi- mlnglte aple Bayer Asplrln tabletes.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSISKOS SULEURINtS VANOS 

IR ELEKTROS TREATMENTAI
KAINOS NUPIGINTOS

’ Dabar Buvo
Steam Ir Showrr ............ I............................................... SBc ftOc
Rteem, Tub Ir Shower ...................................................... BOc 7Bc

* Steam Ir Elektros maudynė .......................................... 7Bc 1.00
Turkiška F.lrktrns maudynė Ir kambarys ............... 1.50 2.50
Sulfurlnė maudynė ............ *........................................... l.BO 2.00
Pilnai Elektros trytmentas Ir slmmldal mašina
Pilnas Trytmentas ............................................................. l.BO

2.50 8.00
4 50

Elektros Masažas .............................................................. 100 1.50
Valstiy ar allėohnllo trynimas ............................. .. 50c 75c

Moterą skyrius atdaras Utarninknis nuo 8 iki 12 
vai. nakties.

1657 W. 4Sth Street
So. Paulina St. Tel. Bonlevard 4552

Wm J Kareivy.
Savininkas 

•ei geriausios rųlles 
r patarnavimo Aau

klt
GRF.EM VAI,I,ET

PRODUCTS 
Olselis Šviežių kiauli
nių. nvlerto •> sūrių

4<4< SO PAULINA STREET 
Tei. Boulevard 138S

Ai
I Pora su vienu kūdikiu paieško 
vielos prie mažos šeimynos arba 
našlės. Vieta pageidaujama Marąuet- 
te Parko .apylinkėj. Atsišaukit į 
"Draugų”,

Tel. Roosevelt 77»O

ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SŪN
7126 So. Rockwell dt

------------------------- ----------------Tel. Republic 5099

BIZNIO PROGA Mes permufuojame pianus,
Oroccms ir delicatešscn ir kitoW'” d*1?'™’

krautuvė, 4 patogus kamba- Musą patarnavimas yra grei 
riai užpakaly. Pigi renda. Del tas, geras ir nebrangus.
ligos pigiai parduosim.

1045 W. 69 St.
: M»'s pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORIM

M. ZIZAS
Namų 8tatymo Kontraktorlus

Statome namus ir senus 8t*t,u prieinam,

priimame mainus Padarome 7151 S. CALIFORNIA AVĖ. 
visus legališkus popierius. Te- j Telefonas Hemlook BBl« 

ikiame advokatiškus patari- TeIef. Repub„0 «aH 
'mus dykai.
i 2608 W. 47 St. į

JIOUTGAfiE BANKERS:

D. GRICIUS
___________________ _______________ ! GENE RALIS KONTRAKTO RIU8

r, j j i v • • ’ • 1 Statau namus kaip muro taip Irfeav. parduoda labai pigiai , medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
3 flatų nam, po 5 kamb. Mo-l1'”’"-
demiškas štymu apšildymas. ■ WBST
Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokė
ti, likusią mažais išmok, arti 
mokyklos ir šv. Antano baž
nyčios. Arti Douglas Pk. ‘L*, 

i 1622 So, 51 Are. Cicero, III.

į Pigiai pasiduoda medinis ________
namas, karštu vandeniu šildo- Rapo* *•***• 
mas. Sykiu 8 lotai, skvsaai Hem,oc,t

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ 8TATTMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Namų Telef 
Republic SB8B

apgyvento.} vietoj. 3 karvės, I 
arklys, 5 kiaulės, 50 vištų. 
Greit norim tą vietą apleist.

5703 So. Mason avė.
Tel. Grovehill 3107

JOHN YERKES
Plumbtng A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

/




