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Komunistų ir sindikalistų riaušės Ispanijoj

NAUJAS TRIUKŠMAS EUROPOJE DĖL 
GINKLU SIUNTIMO

RUMUNIJOS KARALIUS GALI 
SOSTO NETEKTI

. Valstybės yra reikalingos 
išlaidų mažinimo

RIAUŠĖS PLINTA NAUJA3 TRIUKŠMAS 
EUROPOJE

MADRIDAS, saus. 10. — 

Radikalų riaušės Ispanijoj pli

nta. Vakar 12 asmenų daugiau 

nužudyta. Daugiau ir sužeis

tų. Kai kur radikalų riaušės 

virsta stačiai maištais. Komu

nistai ir sindikalistai kovoja 

su piliečių sargyba.

KRUVINI RADIKALŲ 
ŽYGIAI

MADRIDAS, saus. 9. — Va 

kar kai kuriose Ispanijos da

lyse radikalai (komunistai ir 

jų broliai sindikalistai) kai 

ranka pamojus vienu žygiu su 

kėlė kruvinas riaušes.

Gautomis žiniomis, 18 asme

nų nužudyta ir kelios dešim

tys sužeista. Be to, daug riau

šininkų areštuota. Tarp nužu

dytų yra trys milicininkai ir 

kelios moterys, kurios pateko 

į riaušių sūkurius.

VIENA, Austrija, saus. 10. 

— Naujas triukšmas ištiko 

Europą. Susekta, kad Italija 

per Austriją siunčia Vengri

jai 50,000 šautuvų ir 200 kul

kosvaidžių.

.Jugoslavija šaukia, kad Ita

lija tuo būdu prieš jų gink

luoja vengrus.

Italija atsako, kad tie gink

lai yra seni, pačių vengrų ka

ro metu Italijoj palikti ir siu

nčiami į vengrų dirbtuves juos 

pataisyti ir atnaujinti ir at

gal grąžinti.

Toliau Italija pareiškia, kad

AUKSO “DIRBĖJAS” 
KALĖJIME

PARYŽIUS, saus. 9. — Ap

sukrus ir gudrus lenkas Jan 

Dunikoįvski prieš porų metų 

pasiskelbė nepaprastu dienu-. 

k u. Jis sakė, kad rado prie

monę iš paprasto smėlio ga

minti auksą. Pasirengimui prie 

tos “gamybos” jis iškaulijo j 

dideles sumas iš įžymiųjų pra

ncūzų.

Kadangi iš jo “laboratori

jos” auksas nepasirodė, įsiki

šo policija. Teismas nubaudė

KIEKVIENAS PRIVALO SIEKTI 
ŠVENTUMO LAIPSNIO

VATIKANAS, saus. 9. —j “Šventumo siekimas nėra 

Šventasis Tėvas Pijus XI va-(servuotas tik kai kuriems,

kar pirmininkavo susirinkime, tas yra leista visiems ,
. . , .. . kalbėjo Šventasis Tėvas. “Tas

kuriam skaitvta galutini nu- A ,
.teisybė, kad tik kai kurie pa-

sprendimai kanonizuoti 8ventnm0 auk8tvbiq>

žinti Bažnyčios šventuoju) pa bet visi įvairiais ' keliais ir 

laimintąjį Andre Eoumetą, priemonėmis privalo siekti 

Kryžiaus Ordeno Dukterų įku- šventumo laipsnio, kiek tik lei 

rėją, ir beatifikuoti (pripaži- džia asmens aplinkuma. Šis

Dunikoįvski du metus kalėti'nti Bažnyčios palaimintaja) siekimas visiems privalomas,

Undertvond & iJi>derwood
Du J. Valstybių senatoriai. Vienas (kairėje) R. Reynolds, 

dem. iš No. Carolina, buvusis kumštininkas ir ristikas. Kitas 

— W. W. Barbour, resp. iš New Jersey, buvusis kumštininkas.

ir lengvatikiams pinigus grą

žinti.

SOSTUI PAVOJUS

Marią Pelletier, Gerojo Pic- ypač Jubiliejaus Metais, kurie 

mens Seserų kongregacijos į-vadinami šventais, kadangi 

kūrėją. Ši pastaroji kongrega- skiriami nešti šventumo val

ei ja veikia ir J. Valstybėse, .sius.”

ŠV. BERNARDO VIENUO
LIAI SUSISIEKS PER

RADIJĄ
CHICAGOJE

ROMA, saus. 9. — Šv. Ber

nardo vienuolyno, arti Aosta, 

Italijoj, vienuoliai artimiau-

ĮSAKYTA IŠMOKĖTI 
884,419 DOL.

Aukštesniojo teismo teisėjas 

šioj ateity per radiją galės ka-AV. J. Lindsay nusprendė, kad 

lbėti su savo broliais vienuo- uždarytų Bain’o bankų likvi- 

liais, dirbančiais tarp Tibeto duotojas išmokėtų Cook’o ap-į 

Vengrijai juk gali įsigyti gin-'įr Indijos, už 5,000 mylių. Ma- skritles iždininkui 884,419 dol.

rkizas Marconi įtaiso jiems ra Tai 1929 mokės-
dijo telefoną. čiai, įmokėti į Bain’o bankus.

kių. Antai Jugoslavija nese

nai iš Čekoslovakijos gavo 700 

sunkiųjų patrankų 300-se tre

kų. Kas vienai valstybei leis

tina, taį ir kitai neturi bflt 

draudžiama.

Bet Vengrija taikos sutarti-

Krašto vyriausybėje pasirei- mi išginkluota. Jugoslavijos

škia daug bejėgumo. Jos pa

čios nusistatymas yra raudo 

nas.

pusėje stovi Prancūzija.

JAPONAI IŠ ORO PUOLĖ 
KINUS

BIJO NETEKTI DRAU
GINGUMO

PARYŽIUS, saus. 9. — Bu

vusis premjeras Herriot ’as lai

krašty “Le Democrate” reiš

kia baimę, kad Praneūzija ga

li netekti draugingumo su A- 

nglija.

TOKIJO, saus. 9. — Japonų 

karo lakūnai iš oro bombomis 

puolė kinų kariuomenę žiemių 

šone nuo Šanhaikwano. Dide

li nuostoliai padaryta.

DUBLINE RIAUŠĖS

KUBOJE NAUJAS 
TRIUKŠMAS

HAVANA, saus. 9. — Ku- 

bos vyriausybė vėl pakilo 

prieš savo politinius oponen- ta. 

, tus. Visa eilė oponentų pas-Į 

pruko į svetimų kraštų pasiu

ntinybes.

DUBLINAS, Airija, saus. 9. 

— Prezidento de Valera šali

ninkai susikovė su jo priešais. 

Kilo riaušės, kuriose dalyvavo 

keliolika tūkstančių žmonių. 

Keliosdešinits asmenų sužeis-

k

KARDINOLAS BOURNE 
NAMIE

___________________________ 'Apskrities iždininkas tuos ba-

SUSPENDUOTAS KATALI- ”kus rinkti mokesčius
KŲ LAIKRAŠTIS bankai paskia“ uždar5rti

VIENA, Austrija, saus. 9. 

— Jš Rumunijos ministeriu 

kabineto išėjo vidaus reikalų 

ministeris Michalake, kada ka 

ralius Karolis nesutiko iš vie

tų pašalinti Bukarešto polici

jos ir žandarų viršininkus, ku

rie yra aitrūs premjero Maniu 

priešai.

O premjeras Maniu karaliui 

'yra pareiškęs: “Jei nenori ka

binetui leisti kraštą valdyti 

konstitucijos pagrindais, ne

gali būti karalius.”

PUOLĖ KAREIVINES

AUTOMOBILIS BE 
TEKINIŲ

MENICO CITY, saus. 9. —
Meksikos vyriausybės įsaky

mu suspenduotas katalikų lai

kraštis “Ija Epoca”. Be to, State gat. policijos stoties 

areštuoti du laikraščio direk- poliemonas P. Hayes keletai 

toriai. Tai vis už nepataika- valandų paliko savo automo-

vimą vyriausybei.

90 ATVERSTŲJŲ

CAPE T0WN, P. Afrika. — 

Kokstad’o, Mariannbill vika- 

rijate, Šv. Patriko bažnyčioje 

katalikybėn priimta 50 asme

nų. 40 kitų artimoj ateity bus 

priimta. Šiuos kateketai dar 

mokina. i

KATALIKŲ AKCIJOS MO
KYKLA ATIDARYTA

bilį gatvaitėj šalia stoties. Pa

skiau išėjęs rado mašiną be'siekimas, 

tekinių, be inžino ir be kitų 

į svarbesniųjų dalių.

MADRIDAS, saus. 9. — Ca- 

rabanchel’e, Madrido srity, ko 

munistai ir sindikalistai puo

lė kareivines. Jie atmušti ir 

vienas jų pašautas.

Tarpe Barcelonos ir Madri

do vienoj vietoj suardytas ge

ležinkelis. Sutrukdytas susi-

VAKAR ILLINOIS’O VALSTYBĖ 
SVEIKINO NAUJĄ GUBER

NATORIŲ
SPRINGFIELD, J11., saus.-vadinamąjį inauguracinį pra- 

10. — Vakar čia gubernato- nešimą, kuriuo jis pranešė sa- 

riaus ofisą užėmė naujas gu-’vo ir demokratų partijos nu- 

bernatorius, teisėjas H. Hor- sistatymų i? valdžios progra- 

ner iš Chicagos, demokratas, mą.

kurs praeitą rudenį išrinktas.! Naujas gubernatorius siūlo

Valstybės demokratai vakar' skirti pardavimo mokesčius, 

čia turėjo nepaprastas iškii- kad pagelbėti bedarbiams; at

mes. Šimtai jų iš visos valsty- šaukti prohibicijos įstatymą ir 

bės suplūdo. Didžiausias skai- skirti mokesčius už alų, kad 

čius buvo čikagiškių demokra- sumažinti mokesčius už sava- 

tų, kuriems vadovavo majoras stis.

Cermak’as. i Vakar ofisus užėmė ir kiti

Po priesaikos atlikimo nau- aukštieji valstybės valdininkai 

jas gubernatorius skaitė, taip demokratai.

I ■■■■ J'.........— ■ ■ ■ ■■ . .................. ...... t*

LIETUVOJE

PRIEŠ DOKUMENTUS 
LIETUVIŲ KALBA

POLICIJA PUOLĖ GA- 
RADŽIŲ

Vietos vyriausioji policijos 

stotis nuo radikalų saugoja

ma.

PAJUOKIA KINUS

Policija puolė garadžių, 171G 

No. Artesian avė., kur rado 

du vogtus automobilius, ku

riuos rengtasi jau išardyti. 

Penki vyrai areštuoti.

Pagal išleistas instrukcijas 

nuo 1933 m. sausio 1 d. visi 

dokumentai, ligi šiol žydų į- 

vairių bankų vesti žydiškai, 

turės būti vedami lietuvių ka

lba. Tačiau žydai tokiu pakei-

i didelė nelaimė. Tačiau^ tarnai

tė, supratusi visą pavojaus di- 

' durną, nors ir degdama pati 

užgesino mergaitę, pačią save 

ir užsidegusį kambarį. Vis de- 

hto duktė apdegė tiek, kad tą 

pačią dieną vakare mirė, o ta

rnaitė sunkiai susirgo.

Seirijuose sudegė R Leize- 

rio gyvenamas namas, jame į- 

rengta molinių puodų dirbtu

vė ir nuomininkų smulkūs dai-
TOKIJO, saus. 10. — Japo 

nų vyriausybė stačiai pajuo-|timu labai nepatenkinti irstai. Jurbarko valsčiuj Krik- 

kia kinų kariuomenės vadus, Į prieš jį per savo spaudą varo, ši-iuviskės kaime sudegė J.

kada jie grasina japonams.

NUSKENDO LAIVAS

Gerviliaus svirnas, tvartas ir 

daržinė po vienu stogu. Nuos

tolių apie G,000 litų.

smarkią akciją.

Nurodoma, kad, tokį pakei

timą įvedus, bankai turės pa

tekti į kelblų padėjimą, nes 

tekti į keblų padėjimą, nes 

bų narių ligi giol dar neišmo-

NUŽUDYTAS SMUR
TININKAS

Klaipėdos krašte turėjo įvy

kti mokytojų rūmų rinkimai, 

bų narių ligi šiol dar neišmo-įbet kadangi buvo įteiktas tik

COLUMBUS, O., saus. 9. — 

Šiandien tretiems metams ati

dalyta Šv. Karolio vakarinė 

Katalikų Akcijos mokykla. Pa 

mokos įvyks pirmadienių ir 

ketvirtadienių vakarais. Baig

sis kovo mėn. 30 d.

CORUNNA, Ispanija, saus. 

10. — Nuskendo graikų lai

vas “Stratis.” 25 vyrai įgu

los išgelbėta.

NEREIKALINGA DAU
GIAU MOKESČIŲ

WASHINGTON, saus. 9. * — 

Kadangi šiandien vis plačiau

f
kalbama, kad krašto vyriausy

bei reikalinga dar daugiau di- 

įsmonag 
H. T. Rąiney, iš III. dem., pa

reiškia, kad didinti mokesčius 

reiškia tuo būdu traukti gy- 

'ventojus revoliucijon.

Kongresmonas sako, kad

LONDONAS, saus. 9. — Iš i v «’ ' '(imti mokesčius, kongre:
Romos grįžo Jo Emin. kardi

nolas Bourne, Westminsterio 

arkivyskupas. Romoj viešėda

mas kardinolas sunkiai sirgo.

KATALIKŲ SUVAŽIA
VIMAS

ŽLUGO REVOLIUCIJA
TEGUCIGALPA, Hondūras, mažinti vyriausybės išlaidas, 

sau?. 9. — Šioj respublikoj re

voliucija žlugo. Vyriausias re- 

voliucininkų vadas nuo saviš

kių pabėgo. , • ’ i

CTNCINNATI, O., saus. 9. 

— Taip vadinama “National 

Catholic Federation for the 

šiandien viskas, kas reikia, tai Promotion of Better Rače Re

lations” (Krašto katalikų fe-

NANKTNGAS, Kinija, saus. 

10. — Kinų atstovu J. Vals

tybėms siunčiamas A. Sze.

der&cija kelti geresniems tarp 
rasių santykiams) šiemet tu
rės suvažiavimą Clevelando 
rugsėjo mėn. pradžioje.

Netoli Gary, Ind., vienoj pa

kelėj rastas nušautas Chica

gos smurtininkas E. Newber- 

ry. PARDUOTUVĖS BOMBO
MIS SUGRIAUTOS

buvo pasiųsta pas finansų mi- 

nisterj net specijali delegaci

ja-

DAUG TRŪKSTA GAISRAI

Cook’o apskrities sudaro

mam taip vadinamam gerovės 

fondui dar 3,300,000 dol. trū

ksta.

TAYLORVILLE, Ilk, saus. 

9. — Vietos anglių kasyklų 

srity dvi parduotuvės bombo

mis sugriautos.

Krašto kooperatyvų pieno 

gamintojų federacijos suvažia-

__________________ jvirne Chicagoj iškeltas reika-

Vienose vakaruškose Brigh- lavimas, kad kongresas įvestų

NUŠAUTAS POLICMONAS

tbn Park’e nušautas poliemo
nas E. C. Post. Žmogžudys H. 
Monroe suimtas.

dolerio infliaciją. Tai vienati

nė pieno gamintojams pagal

ba.

Andriejavo valsčiuj Kinti i- 

mų kaime St. Čeledino tarnai

tė, P. Lapaitė, pylė į lempą 

žibalą, bet bepilant ugnis iš 

lengvo persimetė į indą. Vos 

užsidegusi, žibalo blekinė spro 

go apliedama degančiu žiba

lu tarnaitę Iapaitę ir šeimi

ninkų dukterį.

vienas kandidatų sąrašas, tai 

rūmai ir be rinkimų laikomi 

sudaryti. Į rūmus. įeina ir du 

naujai įsisteigusios lietuvių 

mokytojų organizacijos nariai 

— rektorius Simaitis ir moky

tojas Kavolius. Pagal iš anks

to sudarytą susitarimą, į mo

kytojų rūmą valdybą; kurią 

sudaro keturi nariai, įeina lie

tuvių mokytojų organizacijos 

narys, rektorius Simaitis.

ORO STOVIS
CHICAGO IR APYTJN- 

Tuo metu šeimininkų namie KĖS. — Tš dalies debesuota; 

nebuvo, ir dėl to galėjo įvykti kiek šilčiau.
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žnyČios ir vyriausybės autoritetų ir yra pra 

žūtinga lietuvių tautai, apsuptai iš trijų pu

sių didelių ir nepalankių kaimynų. Jėgos eik

vojamos ne kūrybiniam darbui ir kovai su 

tikraisiais lietuvių tautos priešais, bet vidi

niams nesutikimams. Kova su Bažnyčia daro 

palankias sųlygas bolševizmui plėstis. Visus, 

kurie prisideda prie Bažnyčios ir valstybės 

santykių ardymo, bolševikai turėtų apdova

noti ordinais. Anot kan. F. Kemėšio, kito 

kelio nėra, kaip tik eiti. už Kristų ar prieš 

Kristų. Mūsų tautos kelias — tautiškas ir 

katalikiškas, toks, kokį rodo Valančius, Mai

ronis, Jakštas, Šalkauskis. Tuo keliu ir rei

kia eiti, Bažnyčios ir valstybės santykių su 

normalinimas atneštų tik palaimos mūsų tau

tai. Pakiltų abiejų prestižas ne tik viduje, 

• bet ir užsieny. Gal būtų nepatenkinti tuo

DRAUGAS
Kun. A. Petrauskas, M .1. C.

ĮDOMUS bendrakeleivis
(Tęsiny h)

Bijodamiesi pakliūti balta- 

gvardiečianas į rankas, juodu 

nutarė pakeisti savo drabu

žius. Mano bendrakeleiviui pa

sisekę susimainyti drabužiais . ...

, - j kaip jie dūduos, ir tiek!su vienu ūkininku, kurj juodu į ..... , . .

, , , • /h : laigi eina kartu su kituispriėję laukuose beariantį. Ūki

Antradienis, sausio 10 d., 1932

SLENKANTIS KALNAS

DIENOS KLAUSIMAI

KATALIKŲ PERSEKIOJIMAI 
NESILIAUJA

Lietuvos tautininkų vyriausybė, matyti, 

vis dar nesiliauja persekioti katalikų veikė

jus. Visas katalikų veikimas tebevaržomas, 

spauda tebecenzūruojama. Katalikiškos orga

nizacijos negauna leidimų iš apskričių virsi 

ninku savo suvažiavimams, daug laikraščiu 

numerių ateina be vedamųjų straipsnių. Ka

da pirmame laikraščio numeryje pamatai 

traukinių tvarkraštį, tikrai žinai, kad cen

zorius neleido spausdinti vedamojo rašinio.

Katalikų veikėjai, kurie dideliu atsargu

mu mėgina ginti katalikiškojo veikimo tei

ses, yra traukiami atsakomybėn, arha visai 

be teismo uždaromi kalėjiman, ar ištremiami. 

Visai nesenai taip atsitiko su prof. Pr. Do- 

vidaičiu, prof, Eretu ir d r. Leinionų.

Tik šiomis dienomis J. Ę. vysk. M. Rei

niui, Vilkaviškio vyskupijos koadjutoriui, iš

kelta byla už pasakytų Veiveriuose 1931 m. 

laike rekolekcijų pamokslų. Trakų apskrities 

viršininkas, už padarytų “Angelo Sargo” 

vaikų skyriaus susirinkimų Kaišiadoryse, nu

baudė administraciniu būdu (vadinasi, be 

teismo) kan- Alt'. Varnų ir kun. St. Kiškį 

(kuris prieš keletu metų važinėjo Amerikoj 

Ateitininkų reikalais) po f ai) litų arba po 10 

parų arešto. Gruodžio 19 d- Kauno krimina

linėj policijoj buyo iškvostus prof. pr. Į)o 

vydaitis dėl pasakytos Pavasarininkių mer

gaičių kongrese Rokišky kalbos.

Siekeli paminėti faktai pasako, kad tau

tininkų vyriausybė Lietuvoje yra pasiryžusi, 

kiek tik galėdama, pei sekioti katalikų visuo

menės veikėjus ir tuo būdu silpninti visų 
katalikų veikimų.

Net kan. prof. F. Kemėšis, kuris buvo 
palankus tautininkams, savo vienoje paikai* 
toje, piktinosi tautininkų kova prieš Katali

kų Bažnyčių. Anot jo, vyriausybė, bekovoda

ma su jai nepalankiais asmenimis ir organi

zacijomis, nė nepajuto, kai smūgį po smūgio 

pradėjo kirsti pačiai Katalikų Bažnyčiai. To 

pasekmės aiškios: tarpusavė kova mažina Ba-

■■■«mi .i i ' »i nnn* m

V. Mažonai, M. I. C.

s A
štai ir “Rojus”

Julf (Tęsinys)
—■ Taigi sakote, kad kitų k rustų at

stovybės turi ten didelės reikšmės?

Taip, ten nors keikia ir neapkenčia 
“buržujų” atstovų, bet su jais labai skai
tosi. Ir pačių rusų valdinių yra didžiau
sia svajonė būti svetimų valstybių globo
je, aiškino Dagilienė, Juk jie pastebi, kad 
tik paminėjų* atstovus, komisarai nusi
leidžia. Rav. mes gavome korteles dupnai 
tik dėl to, l ud kreipaiinė* į konsulus 15- 
aiikinti priežustį, dėl ko mums sulaikytos 
kortelės. Ir devintų dienų pu to pureįški- 
mo, sužinoję per savo šnipfts, kad mes 
tikrai turime santykių su atstovybėmis, 
gavorne las korteles. R- katalikų varžy
mus Maskvoje neuždarė tik dėl to, kad 
įsikišo svetimų valstybių atstovybės.

Čia viena dukterų jierdnvė mun kor

telių lapų duonai ir produktams, kurių 

beveik niekados nebuvo, nors ir pažadė

ras

mės, ir “bolševikai” būtų su 

gavę, tikrai būtų nugalabinę, 

kaip savo pardavikus! Nė 

bėgt, nė rėkt! Prieš vėjų ne 

papusi, sykį patekai į stiprės 

niųjų nagus, reik taip šokti, 

P jie
Daigi

kaimo vyrais į Kolčako štabo 

kanceliarijų. Peržiūrėjo visus 

atėjusius vyrus, atranda iš vi 

sų septynis tinkamus į kariuo

menę. Jų tarpe ir abu lietu 

vius. Nekų darysi, reik žiū 

rėti, kas busi

Surikiavę visus septynis su

varo į didelį prie kaneeliari

“bolževikiika” Miuė- J°“ ““‘i ir’ ap8t8tę

sargyba, liepia jiems lauki i, 

kol pareis kokis paliepimas. Iš 

kiemo neišleidžia nė vienai mi 

nutei išeiti, Kieme tačiau lei

džia jiems laisvai vaikščioti.

ninkui atidavęs dar visai gerų 

sayo šinielių, o iš jo gavęs nu

dėvėtų, apdriskusių skrandelę. 

Pakeitus drabužius pasidarę 

jam kiek drąsiau. Bet tik jis 

vienas pakeitė drabužius. Bu-

• ’ŽįAiZ v.
♦
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materialistai, laisvamaniai; raukytų kaktų 

senasis jų vadas Šliupas; gal nervintųsi dėl 

to Grand-Orient, bet gyvieji tautos interesai 

; reikalauja tarp šių dviejų veiksnių taikos.

Bet tautininkai to nenori suprasti, nes . į jų. Dėl vieno galėjo būti a 

jiems vadovauja laisvamaniai, o gal net pa- Įbiem riesta) jei būtų sUsįdQrę 

čios masonų viršūnės. Dėl to jie nesiliauja

katalikus persekioję ir tol nesiliaus, kol tau

tos dauguma nepasisakys jiems savo tvirto 

žodžio — gana.

vus jį “bolševikų” kareiviu, 

dabar jau sunku būtų karu pa

žinti. Antras tačiau dar vis 

dėvėjo

kur su baltagvardiečiais. Tai

gi juodu danu teškinėti, ar 

nesuras kur vėl norinčio su

PASTABĖLEI

• Colorados valstybėj, netoli Durango, didelis Carbon kųl- 

nas, nuo amžių buvęs savo vietoje, dabar, dėl nežinomos 

žasties, praliejo slinkti. Požeminiai trūkimai, dundėjimai’ 

disi už kelių mylių. Tonai uolų kasdien plyšta ir griūva^ 

pakalnę. Geologai (geologija — mokslas apie žemę) negali

jais pasikeisti drabužiais. Jų- A lenas * vTnJ įe-j išaiškinti kalno slinkimo priežasties.

vaikščiodamas po kiemų, uze- Į------------- •
jo į pašiūrę, kuri buvo apkal šlapintus drabužius išdžioviu- j traukinį ir gabena į Nikola- 

ta lentomis. Pajudino vienų- «! Taip ir čia. Jau rodės kol-įjevskų. Atvykus į šį miestų, 

kitų lentų. Gi lentos nesmar- čakininkams iš nagų paspru- 'kažkaip jiedviem pasiseka pu

iriai prikaltos. Duodasi atlu- ko> tai kur buvę, kur nebuvę,'sprukti lenkams iš nagų. Ko- 

pamos. Tai jis ilgai nelaukęs tarsi grybai po lietaus, pakyšt ki u niiuu juodu paspruko, mu

dviejų laimei, netrukus lau 

kuose užeina juodu ir antrų 

ūkininkų, kuris mielai sutiko 

savo darbinius drabužius su

mainyti. Ir juodu abu dabar 

jau vilkėjo ūkininkų skrando

Rezignavo SLA. sekretorė. Prieš Naujus 

Metus susirinko valdyba naujam sekretoriui 

išrinkti. Bet neišrinko. Baisai lygiomis pasi

dalino. Tautininkai palaikė Čekanauskų, san-!rajSe puvo dabar visai drųm 

dariečiai—socialistai Vinikų. “Laimėjo” Vi- keliauti artyn prie gelžkelio

taitis, nes laikinuoju sekretorium jisai paski

rtas. Mat, ir moterų peštynės kai kada išei

na į naudų.

« « *
Mūsų lakūnai, pasiryžusieji būsimame pa

vasaryje skristi iš New Yorko į Kaunu, ieš

ko tinkamo vardo savo lėktuvui. Ar ne ge

rai būtų jį pavadinti paprastu, bet daug reiš

kiančiu vardu “Lithuanian American,” nes

Viena bėda, tai dar ne bėda. 

sako žmonių patarlė, bet jei 

susimeta dvi, trys, tada tai 

žmogų parėda!

Kiek laiko keliavę šunta

kiais ir miškais, pasijuto ge-

vienų brūkšt atlupa ir pasi- lenkų legįjonaį! Šie vėl, k u? no bendrakeleivis man atpa- 

daro spragų kaip vienam žmo- nutverdami, graibsto vyrus į šakojo smulkmeniškai, bet aš 

gui išlįsti. Ateina pas savo savo legijonus. Ar nesučiups'dabar jau nebeatmenu ir ne

draugus su ta linksma žinia, iv niūs pabėgėlių? Juodu ban-'galiu skaitytojams kaip rei- 

Visi be gUo nudžiunga ir, nie-’do dar teisintis, nesu lenkai, kiant atpasakoti.

ko nelaukdami, nutaria gera 

proga pasinaudoti. Kuo grei-

bet lietuviai. Mat, kai bėda 

prispaudė, tai atsiminė savo

čiau jie pro skylę iš kiemo Į gimtųjų dienų, kaip žmonės 

užkluonę. Paskui per daržus šneka. Atsiminė, jog lietuviai

rokai pavargę. Jautė būtinų ,kiekvienas savais keliais kad esu. Nieko tačiau tasai jų pri- 

reikalų pasilsėti. Apsigyvena' dūmė tai dūmė, kad nieks dau sipažinimas negelbėjo. Lenka- 

ims reikalingi kareiviai, tai arabudu lakūnai Amerikos lietuviai ir lėktų- juodu viename kaime pas igi.au jų nesurastų.
vas taip pat Amerikos lietuvių sudėtais pi- (ūkininkų. Lž pavalgį apsiima Mano naujas

nigais tolimai kelionei priruošiamas,

Pasprukti paspruko, bet kur 

dabar dėtis, kų toliau pradė

ti ? Kur eisi — visur priešai. 

Dievo Apvaizda tačiau atei

na žmogui į pagalbų ten, kur 

'žmogus išeities pats nebesu- 

randa. Viename lenkų būryje
pažįstamasis šiaip teisiusies, ar kitaip — . , . . x • i

* . • i - • i ix • x- i , i • juodu susiranda lietuvi kari-jau nėjo at- vis busi kultas ir tiek. Jokių, f

1 •' ninku (oticien), kūno vaido.
jam dirbti visokius ūkio dar- savo draugu jau nėjo 

bus. Kartu su visais ūkiniu-[gal į kaimų, kuriame buvo ku-į gūdi, lietuvių nėsų; esame mes 

kais ėjo ir juodu į laukus šie-pį laikų apsigyvenę, bet pasi-[lenkai ir vįsį išvien turime ka

lio piauti, arė, akėjo, ir kito-' leido stačiai per laukus ant riauti prieš bendrų priešų! —

taip pat aš jau nebeatmenu. 

Šis kalbina juodu stoti į jo fo

rmuojamų lietuvių būrį. Da-

Lietuvos laikraštininkų sųjunga paskel

bė konkursų, kas parašys geriausį apie spau

dų obalsį. Geriausį obalsj sugalvojo ir gavo įkius ūkio (laibus dirbo. Jautė,[miško. O miškas visų pabėgę- i D varu abu pabėgėlius įtrau- -fuita savyje* daug

pirmų dovanų Urbonavičiūtė iš Raseinių u? isi Miodu ktti-P namieje. Bet’iįų įr persekiojamų geriausius kė į savo eiles. _ R
pirmų' dovanų Urbonavičiūtė iš Raseinių 

šūkį: “Laukinis žmogus laikraščių neskaito.” 

Antrų dovanų gavo K. Berulis, “Žem. Prie 

telio” redaktor

tini — gerų darbų

• *

štai vienų parytį ateįnųs iš kai prietelius. O dar toki miškai, 

mo seniūnas ir pranešus, kad kaip Sibyre, kur nė uodas no- 

ius už šūkį: “Laikraštį pla- įnaU'j°ji vyriausybė, t. y. Kol- sies, kaip sako, nepajėgtų {ki

bų skatini.” čako vyriausybė reikalaujanti šti — toki tankūs ir neperei-

visus tinkamus vyrus stoti į narni! Čia įėjęs, kaip į vande* 
Pasirodo, kad Chicagos Pasaulinėje Pa- J° kariuomenę. Vadinasi, kar- nį įkritęs. Nieks nesuras!

Pasigavę į miškų, dabar 
juodu vėl pagal saulę nusista- 
to sau linkmę į gelžkelį ir, 
užsimiršę visokį nuovargį, kad 
drožia, tai drožia. Kad tik pa
sprukt Kolčakininkatns ar “bo 
lševikams” iš namų.

rudoje šiais metais visai nedaug svetimų vai* su kitais ir lietuviams rei- 
stybių tedalyvaus. Nedalyvaus nė Lietuva. ik^a i štabų pasirodyti. 
Priežastis — visur siaučianti depresija. v1,Va

Platinkite Amerikos lietuvių 
katalikų vienintelį dienraštį “Drau 

ir remkite visus tuos profesio 
nalus ir biznierius, kurie garsinasi 
jame.

tų. Kita mergina patlavė popierinių ir 

metalinių pinigų, kurių, kaip rašė Dagi

lius, net pati bolševikų atstovybė Kaune 

neima iškeisti į tvirtesnę valiutų. Žiūrė

damas į tas korteles, pamuniau: ur yra 

kur kitur valstybė, kuri gyventų iki šio

lei blogesnį nei didžiojo karo gyvenimų. 

Kiek vėl buvo bolševikų ar jiems palan

kių laikraščiuose pasigyrimų ir pažadų 

paskelbiant “penkmečio” plunų. Buvo net 

tiksliai išskaičiuota, kad viso krašto pro

dukcija bei gerovė pakilsianti ant 27 ar 

28 procentu. Bet paaiškėjo, kad įdėtos iš

laidos visai neapsimoka, o visas gyveni

mas Rusijo.įe pasidarė tris kart blogesnis, 

negu buvo ketverius metus atgal. Ūkinin

kui suko: “prie senojo režimo dirbome 

sunkiai, bet galėjome sočiai, kų norėjo 

me pavalgyti; o kas tuiėjo mažiuu žemės, 

vasarų kur kitur padirbėjęs ir žiemų nie

ko nedirbdamas turėjo duonos, dabur gi 

durbo, jei ne daugiau, tai niekados ne

mažiau, e valgio tik tiek, kad vos kojns 

paveiki.” Savaime aišku, kad negali būti 

produktyvaus darbo ten, kur dirba alkuni 

darbininkai.

patrijotiškos dvasios ir mielai 

\ekų darysi - varo, reikia''sutinka stoti į lietuvių karino- 

eiti. Bėgsi — nušaus, kaip šu-!menę.

Nuo vilko bebėginėdamas 

ant lokio u ž b ė 

gsi” — sako kaimiečių patar

le. Tikrai taip vargšams ir 

buvo. Patekti į Kolčako ka

riuomenę ir eiti prieš bolše- np |ajp greįt žmogus •

vikus,” kurių eilėse kų tik bu [vandenį įkritęs iš jo išplauksi, 

vo buvę, tai jei kokios nelai-'o dar ilgiau sutruksi, kol »u-

Arba vėl kita tragikomedija. Kol 

Dagilius dirbo Perove nors ne savo spe

cialybės šiokį-tokį prie mašinų ar namų

nelį, ir tiek. Bene kas apgins, 
ar teisybės žiūrės?

Taigi juodu vargšai ir vėl 

gauna mainyti savo kailį, kaip 

tas žvėrelis, chameleonu vadi

namas: pagal vietų, pagal o- 

rq, pagal reikalų tai mėlynas, 

tai pilkas, tai juodas, tai rau

donas darosi, taip juodu vat'g-

(Daugiau bus)

Lietuvos pelkėse yra daug 
geležies rūdos. XVI amžiuje 
Lietuvoje diuvo net geležies 
fabrikai. Ir dabar da daugelis 
vietų vadinama rūda — Kaz
lų Rūda, Višakio Rūda. Daug 

šai. Iš lietuvių virto “bolšcvi-!geležies rūdos randama Ven- 

kais,” iš “bolševikų” ko'.ča- tos paupiuose, Mūšos, Lėvens,

kininkais, lenkų legijonieriais. 

Iš viso legijonierių jau buvę 

apie 809. Susodina juos visus

Nemuno, Minijos, o Šventosios 

paupiuose randama net vario 

ir sieros rūda.

— Ar daug nustojote likę be sriubos lr jei ne svetimos atstovybės, mūsų kam

kortelių? Ar skani ji buvo.’

— Kai pirmų sykį atėjome į valgyk

statybos darbų per du mėnesiu ir 8 die- , lų šios sriubos ragauti, tui mergaitės niu 

nas, tai gavo sau ir šeimai ne tik duonai ( no negalėjo vulgyti: toks buvo nemalo 

korteles (po vienų svarų, kaipo iš užsie

nių atvykusiam, privilegiotam, šiaip gi ki

tiems paprastiems durbininkams tik po 

pusę svaro dienai), bet ii sriubai tris (ne 

4, kaip duonai) kortelės. Dėl ko ne ketu

rias? Juk Dagilių šeimoj yra 4 asmens? 

iktsakyta, kad už bausmę, dėl ko Dagi

lienė prašė kito, o ne plytų nešiojimo da

rbo, kurio negali pakelti jos sveikata, ly

giai kaip yra neįmanomas ir dukteriai di

rbti su vyrais prie medžių. Nieko 

nepadėjo aiškinimai, kud juk nevalia dėl 

to vienam iš šeimos narių mirti, — ket

virtos kortelės vis tiek negavo. O kai Da

gilius taip pat buvo priverstas atsisakyti 

nuo darbo, nes teko dirbti lauke, o atitin

kamų drabužių ari instrumentų savų ne

turėjo ir “įlarbdaviai” nedavė, tai jau 

jokios kortelės nieks iš Dagilių negavo, ir 

atstovai negelbėjo.

lai jau trunėtų laukuose netoli Maskvos. 

Tiesiog žmogus kartais nežinai, ar tikrai 

tokia bėda ten yra su maistu, ar komisa

rui tyčiomis darbininkus vargina ar šiaip 

nūs sriubos kvapas ir skonis. O ir spalva paprasta Rusijoj netvarka. Pav., pernai

nei šioki nei toki, daugiau panaši į pa- bolševikų šventės proga, pažadėta duoti 

mazgas. Ir aš su žmogų bandau save pri- žmonėms daugiau maisto. Jų revoliucijos 

versti vulgyti — sako Dagilienė — bet ir jubiliejaus išvakarėse,lapkr. G d. išstovė- 

alkis nieko ne[»agurdina, vis tiek neina jusi uodegoje (eilėje) nuo 7 ryto iki 12 

į burnų. Grįžtame iš tokių “pietų” jau vai. dienos gavau pažadėtos juodos duo- 

visi apsiašaroję, hesiskųsdami ant pačių nos po svarų kiekvienam. Po pietų visi 

savęs, kam reikėjo mums čia važiuoti ga- taip pat laukia eilėje pažadėtos baltos 

lų gauti. Stebėjomės tik iš rusų, kurie tuip duonos. Bet pasirodo koperatyvo vedėjas 

ir tykojo, knd tik mūsų neįveikiamųjų ir pranešu, kud baltos duonos neatvežta. 

sriubų suvalgyti. Mat, kiekvienam asine- [Daugelis nusispiovę, kiti sukeikę sakė: 

niui tik viena viralo lėkštė paskirtu. Kar- “6tui tau ir jubiliejus!”

tais virale galima buvo pastebėti kokios 1 (Bus daugiuu)

mėsos ar žuvies liekanas, bet nuo to jo ---------- ■---
kvapas, spalva negerėdavo. Spėliojome | Teisingumas — vienintelis pinigus, 

j tik, ur jie nesugeba kiek įmuuomiau iš- kuris visume pasuulvje yra imumus. 

virti, ar visi produktai, vartojami vira

lui, yra sugedę, supuvę... Bet, kaip mi

nėjau, ir tokio neva valgio jie mums gai

lėjo, nes po dviejų mėnesių visai atėmė

mums teisę gaut 3 lėkštės 4-rns asmenims, diktatūros.

Ltisvas yru ne tas, kurį norai valdo, 

bet tas, kuris pats savo norams viešpa

tauja, arba, nepripažįsta savo geidulių
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Kadangi dauguma mokinių 

išvažiavę savo tėvelių aplan

kytų, tai mažai kas kolegijoje 

veikiama. Likusieji studentai 

laikų praleidžia įvairiais bū

dais. Vieni didelę dienos dalį 

praleidžia bežaisdami biliar

dus, kiti užsiima kegliavimu, 

eina pasivaikščiotų, o kiti už

sisukę radijo skaito įvairius 

* laikraščius ir kitokiais įvairi- 

riais būdais išnaudoja atos

togų laikų.

Gruodžio 29 d. trys iš liku

siųjų studentų buvo nuvažia- 

^^^Providence, R. I. atlaiky- 

^BPP’petieijų, nes buvo numa

tyta, jog Švč. Marijos Kolegi- 

\ jos bernaičiams teks garbe 

paskutinėje senų metų dienoj 

važiuoti į Providence ir ten 

lietuvių bažnyčioje per palai- 

, minimų pagiedoti. Ištiesų, 

gruod. 31 d. atėjus, kolegijos 

bernaičiai tuo tikslu ir išva

žiavo. Per pamaldas bernai

čiams gerokai pasisekė visa 

giedojimų išpildyti. Viskas 

būtų geriau pasisekę, jeigu 

ne dėl nelaimės su bažnyčios 

elektros šviesomis. Bernai

čiams pradėjus giedoti visos 

bažnyčios elektrikinės šviesos 

užgeso ir kartu vargonai nete- - 

kę elektros sustojo, šviesos 

kartais nušvisdavo, bet vėl 

už trumpo laiko užgesdavo. 

Apie pamaldų vidurį šviesos

ĮDOMI ISTORIJA
Pradžioje 1933 m. išeis iš 

spaudos didelė, graži knyga 

vardu “Šv. Pranciškaus Se

serų Vienuolyno Istorija.” 

Šita įdomi istorija bus albumo 

pavydalo; didelio formato, liu 

ksiukinės poperos. Šv. Pranciš

kaus Seserų Vienuolynas, Pit

tsburgh’e, švęsdamas 10 me

tų sukaktį tų istorijų lei

džia sukakčiai paminėti. Is

torija bus arti 100 pusi., su 

daugiau kaip 80 paveikslų. 

Joje bus smulkiai aprašyta 

lietuvaičių seserų atsiskyrimas 

nuo lenkių seserų nazeretiečių 

ir savojo, šv. Pranciškaus vie

nuolyno, įsteigimo istorija. Pa 

taip pat įdomūs: len- 
nazeretiečių vienuolyno, 

lietuvaičių seserų, atsi sky ru

sių nuo lenkių, įžymių dvasi

ninkų, kurie darbavos už at

skyrimų. pirmųjų seserų įėju

sių į savo motiniškųjį namų, 

jų vadovių, naujojo vienuoly

no apylinkės ir statybos vaiz

dai, kunigai ir pasaulionys, ku 

rie daugiausiai darbavos' ir 

Įrėmė naująjį vienuolynų jam 

įsikūrus, mokyklos, kuriose 

seserys pranciškietes mokyto

jauja, vienuolyno koplyčios pa 

šventinimo iškilmės, įvairūs 

vaizdai iš seserų ir mokinių 

gyvenimo, buvusio Federaci

jos seimo 1932 m. atvaizdas, 

pirmojo Šv. Pranciškaus Rė

mėjų Dr-jos seimo atvaizdai ir 

daug kitų. Ši knyga bus tik

ras namų papuošalas. Užsa

kymai jau dabar priimami. 

Sisters of St. Francis,
Mt. Providence R. D. 9 

South Hills, Pittsburgh, Pa.

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
buvo galūtinai sutaisytos. Per 

šį nemalonumų bernaičiai ne

nustojo giedoję. Užsidegę 

žvakių ir be vargonų gražiai 

atgiedojo kai kurias to vakaro 

programui paskirtas giesmes.

Trims Kolegijos bernaiči- 

čiams padėjo giedoti kiti du 

iš kolegijos mokinių, kurie bu

vo į virš minėtų miestų savo 

tėvelių aplankytų parvažiavę. 

Bernaičiams choristams vado

vavo Švč. Marijos Kolegijos 

muzikos mokytojas Jonas Ba

nys, AT. I. C.

Naujųjų metų antrų dienų 

buvo gerb. kun. Dr. J. Navic

ko M. I. C., įšvč. Marijos Ko

legijos direktoriaus gimtuvių 

diena. Šiais metais jam suka

ko 38 metai. Iš vakaro buvo

Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,

VVATERBURY, CONN.

tokiose mažose lietuvių kolo

nijose lietuviai rūpinasi lietu

vybe ir kad didesnės lietuvių 

kolonijos jose lietuvybę stip

rina ir gaivina. Jei visur bū

tų tas pats gražus apsireiški

mas, tai lietuvybės likimas 

Amerikoje būtų neabejotinai 

užtikrintas.

gatuek; iš Syracuse uniyersi- 

teto: E. Butkus, Naugatuck.

Abu pastarieji naugatuckie- 

čiai lošė basketball sykiu su 

J. Raitkevič'iu. ir kitais kole- 

gistais iš Naugatuck Iligh

ii1 S. Čebulis iš Worcester, i 

Mass.

Rensselaer alumnų klubas 

savo šokių vakarų turėjo ket-Į 

virtadienio vakare, Waterbu-' 

ry AVomen’s klube. Į vakarėlį

LIETUVIŲ NEKROLOGIJA
1932 M.

School Histh School laimėjo a[sllanke *. JuraSaitė gu j.

WATERBURY, GONN,
Naujų Metų vakarų vietos 

Vyčiai surengė “party” ir šo

kius. Atėjo iki 30 porelių. Bu

vo užėjęs pažiūrėti ir klebo

nas kun. Valantiejus, kun. 

Kazlauskas, kun. Abromaitis, 

M. S., kun. Kripas, šerifas, 

muz. Aleksis.

Programas buvo įvairus ir

32 prieš 26.

Čia reikia pažymėti, kad J. 

Grebauskas ir E. Butkus abu 

labai pasižymėjo savo gabu

mais basketball; jiedu buvo 

nariais Naugatuck Iligh Scho

ol, kai jų komanda du metu 

pagrečiu laimėjo Rytinių Val

stybių higli school basketball 

čempijonatn, Philadelpbi jo j.

G. Urbaitė irgi parvažiavus 

namo šventėms iš St. Mary’s 

of tbe Woods Kolegijos, Scra

nton, Pa. Šventės nelabai link

smos buvo, nes jos močiutė, na

Kaukeliu, ir taip pat E. Le- 

vandauskaitė iš Naugatuck’o.

Trečiadienio vakarų S. Ju- 

rašaitė ir J. Kaukelis išvyko 

į Ilill Top Inn, Bristol, kur 

Alpha Pbi Delta Fraternity 

buvo suruošus šokių vakarą.

IVaverly Inn, Chesbire, ket

virtadienio vakarų alumnai 

Yillanova Kolegijos suruošė 

metinius šokius. Vakarėlį pa

gražino atsilankymas: G. Ur- 

butaitės su X. Galgotu, EL A- 

domaitės su V. Galgotu ir S. 

Zazaliūno.

pagamintas gražus pasveikini-18Tažus- Valgiai tikrai Uctuviš-.«« Kostancija Valantinavičia

mus. Per pietus sekančios die

nos, sausio 2., garbė šį pasvei

kinimų perskaityti teko ma

žiausiam ir gal jauniausiam 

iš visų kolegijoje likusių mo

kinių — Eduardui Bulevičiui. 

Pabaigus skaityti gerb. kole

gijos direktorius pagyrė pas

veikinimų sakydamas, kad tik 

rai gražiai paruoštas ir palin

kėjo visiems, kad galėtų su

laukti bent tiek metų kaip 

kad jis. Kun. Navickas, M.I.C. 

negalėjo rasti jokių priemo

nių kaip savo auklėtiniams at

silyginti, nes Kalėdų Dėdu

kas buvo jau atsilankęs ir ka

dangi tai buvo atostogos, tai 

dienos ir taip jau buvo lais

vos. Bernaičiai visi džiaugėsi 

vien tuom, kad galėjo sužino

ki. Paskui kalbos, kurias pa

sakė toastmasteris Jenušaitis, 

Aleksis, klebonas Valantie

jus, kun. Kazlauskas, kun. 

Abromaitis ir kun. Kripas. 

Paskui ir iš jaunesniųjų išsi

tarė, kaip Mažeika, Lazdaus- 

kas, stud. Ališauskas, Dobilai- 

čiutė, Jesulaičiutė, Sakalaus

kas, Vilimavičius, naujas Vy

čių pirmininkas Kupstas ir 

kareivis Jokubauskas. Buvo 

ir juokų. Paskui šokta iki vė

lumui. Visi linksmus išsiskir

stė.

RINKINIAI

(Wallace) mirė. AVaterburv plaukikai

J. Mažeikaitė kelias švenčių' ketvirtadienio vakarų laimė- 

dienas praleido pas savo tėve-1 jo lenktynes prieš Bristol 

liūs. Ji yra mokinė staugė Šv. Bovs’ Club. Pasisekimas įvv- 

Yincento ligoninėj, Bridge- ko dėl pasižymėjimo trijų lie-

port ’e.

A. Breivis, kuris yra baigės 

Northfeastem universitetų, da- 

’bar darbuojasi Bell Telephone 

Co., New York, buvo parva

žiavęs aplankyti savo tėvelius.

Universitetų ir kolegijų a- 

lumnai ir alumnės per Kahjdų 

šventes surengia vakarienes ir 

šokius tikslu pasilinksminti ir 

susipažinti. Sekant šį paprotį, 

ir Waterbury įvyko įvairių 

šokių, kuriuose dalyvavo ir 

mūsų tautiečių.

Praeito antradienio vakare 

įvyko Waterbury Women’s

tuvių. Šimto jardų (free style) 

lenktynėse laimėjo pirmų vietų 

G. Gedgaudas. Keturiasdešimt 

jardų (free style) lenktynių 

trečių vietų užėmė V. Gelgau

das. Šimto šešiasdešimt jardų 

(relay) lenktynių laimėjo pir

mų vietų ši -komanda: G. Gel

gaudas, V. Gelgaudas, Povi

laitis ir Jenkens.

Stud. Žemantauskas, kuris 

šįmet baigs dentisterijos mok- 

,. sius Georgetown Unįversity,
ti tų didelę paslaptį, savo di- , ... . ’ , . .T x

, r , . ,. . buvo parvažiavęs Kalėdų ir klube alumnų Norte Dame r.
rektoriaus gimtuvių dienų, ir

ta proga Jį pasveikinti ir pa

linkėti viso ko geriausio. ~ o ,

Sausio 3 d. vakare, parapi-
S tąsys P. Vaičaitis, (L.K.) įjos salėj buvo metinis para

pijos pasilinksminimo vaka-

Naujų Metų atostogoms.

NEW BRITAIN, GONN.
Anų dienų man teko būti 

NeW Birtain’e. Apsilankiau 

pas klebonų kun. Vaškelį. Ge

rai išrodo ir tas pats karštas 

žvejotojas kai pirmiau buvo. 

Jo pagelbininkas kun. Karto

nas irgi' gerai išrodo. Matyt, 

New Birtain’is jam ir jo dar

buotei tinka. Susidūriau ir su 

•Olšausku. Nugirdau, kad ža

da surengti Minstrel Show. 

Taip pat jie artimoje ateityje 

žada lošti kų nors lietuviams 

gyvenantiems Torrington ’e. 

Ten mažas miestukas, bet gir-

ras. Viskas buvo dykai. Atsi

lankė daug žmonių įr gražiai, 

linksmai laikų praleido. Nesi

matė tiktai dr. Aukštakalnio 

ir kun. Kazlausko ir Kripo, 

kurie tuo tarpu turėjo įdomias 

rungtynes.

Kalėdines pertraukas pralei 

do namie sekantieji studentai; 

iš Šv. Marijos Kolegijos, Tho

mpson, Conn., S. Aukštakal-

niversiteto ir Albertus Mag

nus Kolegijos šokių vakaras. 

Rengimo komisijoj pasidarba

vo Ona Kazakevičiūtė iš An 

sonia.

Tų patį vakarų alumnai Ka

talikų universiteto surengė šo 

kių vakarų Waverly Inn, Cbe- 

sbire. Rengimo komisijoj uo

liai darbavosi P. Dranginis iš 

Torrington. Jis buvo vienas iš 

žymesnių kalbėtojų per pirmu

tinę metinę vakarienę. Hi-Y 

klubo, Torrington’e.

Šv. Elzbietos Kolegijos alu- 

mnės suruošė vakarienę ir šo

kius Elton Hotel, trečiadienio 

vakare. Šiam dideliam pasilin-

Darbai pas mus dar ne

gerėja. Antraip, mažta. Perei

tų sekmadienį viena vietinių 

didžiausių dirbtuvių paleido 

tik iš vieno “tool-ruimio” 17 

vyrų, iš knrių septyni buvo 

lietuviai.

Sausio
3 d. Marcelė Kundrotas.

14 d. Mykolas Lazauskas.

21 d. Bronislovas Blenstru

bas.

26 d. Petras Maurutis.

29 d. Jonas Juozapavičia.

Kovo
4 d. Jonas Bauža.

20 d, Veronika Navikauskas

Balandžio

3 d. Anelė Ramanauskas.

5 d. Jonas Šerpinskas.

8 d. Kleofas Povilaitis.

12 d. Juozas Rutelionis.

13 d. Antanas Smolskis.

14 d. Barbora Morkis 

17 d. Juozas Stašaitis.

23 d. Juozas Benderis.

Gegužes
1 d. Petras Požėra.

2 d. Jonas Zdanavičia.

3 d. Leonas Stočkus ir Ka

rolius Bensleben.

12 d. Antanas Petrauskas. 

25 d. Stasys Valaitis ir Juo

zas Rabickas.

Birželio
7' d. Juozas Steponaitis.

11 d. Kostantas Maksimavi- 

cia.

19 d. Petras Grabauskas.

29 d. Kazimieras Strazdaus- 

kas.

Liepos
15 d. Jonas Aukštuolis (Hi- 

ghrain).

Rugpiučio
3 d. Jonas Vilkaitis.

14 d. Magdelena Visockis.

21 d. Silvestras Blenstrubas. 

23 d. Amelia Alksnaitis.

Rugsėjo

IS d. Teresė Dambrauskas.

Spalio
12 d. Petras Valionis ir Su- 

zana Baužas.

25 d. Jonas Rubečinskas. 

(Tęsinys 4 pusi.)

\BREMEN
EUROPA

Greičiausi garlaiviai anf van
dens. 7 dienos j

LIETUVĄ

Puikus geležinkeliu susisie
kimas iš Brenicnluiveii 1
LIETUVĄ

Del Informacijų kreipkitės: 
134) W. RaiHlnlph St., Clik-ogo

|MORTHGERMAN

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

VjyVTOK WEI.IX)NA TABIjETI s
Aptiekose. Knygutė su paveiks

lais 24 puslapių “Hlstory of Rhe- 
umatism” dykai. Kreipkis J:

WELDOSA CORP.
Desk 8, Atlantic City, N. J.

nis, B. Salemonas ir V. Urbo

nas; iš Rensselaer univėrsite- ksminime dalyvavo M. Balan-

Skarlatincs liga pas mus vėl 

plinta. Dabar 54 asmens laiko

mi kvarantinoj. Gruodžio me

nesį iš viso buvo 81, o lapkri 

čio mėnesį tiktai 51.

Vaikučiai, kurie gavo rogu

tes per Ivalėdųs iki šiol dar 

negavo progos jas išmėginti, 

nes oras labai atšilo. Kaip j 

prieš Kūčias atšilo, taip laikė- ' 

si visų Kalėdų savaitę. Baro

metras siekė net 54 laipsnius. 

Čia ne šaltis, bet, gali sakyti, 

jau šiluma.

Kalbant apie orą, Kalėdų i 

dienų pas mus buvo šilta ir 

ūkanota. Tie ūkai, tai, gal būt. 

dūmai cigarų, kuribos mergi-

to: J. Kankelis ir J. Žemaitis; daitė.

iš New Hampshire universito-Į Club lfollywood, Rocky Hill,

to. J. Šviklas, Terryville; iš trečiadienio vakarų buvo Nia- Uos ir moterys davė savo vai- 

_________________________ _____________ , o. ,Georgetown universiteto:’ J. Rara universiteto alumnų šo- kinams ir vyiams dovanų Ra

dėjau, yra iki keletu šimtų j Ališauskas; iš Princeton uni- kiai. Čia dalyvavo J. Balanda ledoms.

lietuviškų šeimynų. įGerai, kad versiteto: J. Grebauskas, Nau- iš Materburv ii M. Plukaitc Į

aiu-y’s ujycir

TSVOU KKgMU

XOU AAkVT 
UgAKb \T

VCA ?

Virėjas-Clisf

CO OKI 
“UjHAT

?

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI- 
VŲ laivakortes į Lietuvą ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvą.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

-z;-

«•« r

IU AGENTŪRA

ROK) 
FAR CNN

CAT 
%V>VT 1
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NAUJOSIOS ANGLIJOS 2INI0S L

NUOŠIRDI PADĖKA

WATERBURY, CONN.

(Tęsinys nuo 3-čio pusi.) 
Lapkričio

11 d. Petrus Rimkus, Aitso-
nia. • t •

17 d. Viktoria Kazlauskaitė.
Gruodžio

12 d. Petras Ališauskas.
20 d. Ona Buitkienė.
24 d. Kostancija Valant i na- 

vičia (AVallace).
27 d. Jokūbas Šukvietis.

ir, šia proga už visa lŲimisįtikų atvyko šio jubiliejaus tiems, kurie negulėdami pri-1 
padarytų gerą reiškiame nuo'Švęsti. Jam mūsų turinio gi- būti asmeniui, visvien buvo su I 
seno, gilias pas mus įsišakni-'lauš dėkingumo sunku žodžiais Įniumis dvasioje ir raštu pri-i 

Pirmos Amerikoje lietuv ai-; jug- dėkingumų ir jo gerada- išreikšti. Jo nuveiktieji su mu siuntė savo širdžių geriausius
paklausiai! aš \isai man at<«- ^8el^ vedmnos mokyklos Į įvertinamų. Jam ir de-jmis ir dėl mūsų darbai, pa-j mums linkėjimus. Labai tų ju-

kė. Taip, aš tikiuosi.
— “1-tank-l-goJiome,” says

I. (tirėta darbo).
‘•Better stiek to bowling,”

says lie. (Barryniore).

atidarymo sidabro jubiliejau* ktw|amos, vis jaučiamės dėkin- 
Įnepaprastai iškilmingas pami- gum0 kaltoM1įg<

Nuoširdžiai dėkojame ir vi-

statytoji ir gražiai įrengtoji sų atmintį įkainuojame ir ju-
miisų darbuotei ir gyvenimui ms už jų dėkojame.

KUKULIAI

lnž.. Kaukelis, po sunkios 
dienos laboratorijoj (Oh, ] 
veah!), sėdi pas radijo ir skai
to “Studentų Žodį.” Jo žmona 
priėjus sako: — Sav, ar tu ži
nai, kad mūsų kaiminka turi 
tokius pat kailinius kaip ma
no?

— Na, mieloji, tai kų aš ga
liu daryti, — atsako Augus

liejimas jau piaėjo, bet jo gi- Nuoširdžiai dėkojame ir vi- vieta 
lių įspūdžių ir to suraminimo, 
kokį tos iškilmės mums sutei
kė niekad negalėsime užmiiš-įnig klebonams už parodymų i jo kilnumų ir dideliems dar- čiams. Jūs savo gerų širdžių, 
ti. los sukakties minėjimo iš- Inunig palankumo ir gerus lin- bams pasišventimų. Jo taip'gausumu ir sunkiai uždirbtais, 
kilmėse daly varnų ėmusieji kėjimus. Ypatingai tariame ši- nuoširdų ir kitų darbuotės į- turtais davėte jau per 25-kis

moderninė Šv. Kry
siems jubiliejaus apvaikščioji- žiaus mokykla ir vienuolynai, 
me dalyvavusiems, gerbiamie-!— ilgais laikais būdys api-.-

Bažnyčios Hierarchijos a-ukš- a»jQ gerb. klebonui
tieji asmenys, mūsų tėvynės kun g. ą Dobiniui už gražiai 
Lietines ir šių valstybių gei- p^akvtų pamokslų; gerb. kun.

tas — ar nori, kad aš tau nauJ
nį įdavė bedarbių armijai sa_ .)U!' pirkčiau. __ „ _____
vo rezignacijų. Todėl mes jos, P’kĮaibn<^11 ^iau <iavkų įvertinimų, už suteiktu

League dau-1 stytis i klt» vlet*’ “ atsak61

Čaponiutė pereitų sekmadie

mūsų Bowling

giau nematysime. Ji yra ga
vus darbų New Yorke. Visi 
,• ,. • . - • Virėjas ir tas patslinkime jai pasisekimo nauja- .

j , . kelia ėjo i miestųme darbe. - * ’’ - t

žmona.

Paskiausiai, bet ne mažiau
siai dėkojame visiems imt ų 
prieteliams Mount Carinei’ie

kainavimų, koki parodė taip metus mūsų darbuotei dirvų, 
tolima kelione čia atvykdamas,1 Jūs visada Seselėms užjautėt, 
branginame ir niekad neužmi- padėjot, jas mylėjot, ir dabar

biamieji atsto\ai gal ii nepa-į(jr p j yjendeliui, gerb. kun. ršinie taip kilniai parodytos pasistengėt surengti kogražiau 
tiis apie mūsų čia paieikštus^lauskiu įr gerk klebonui, ku -'jo geros mums širdies. jsį paminėjimų jų darbuotėm
dėkingumo jausmus, vienok tė- nįgUį j. Karaliui už asistavi- Laike šio jubiliejaus gautų jūsų tarpe. Jubiliejaus rengi 
gul bus man leista, \aidu vi- iškilmingų šv. Mišių apei- privilegijų ir patirtos nuošir- mo komitetui, visoms draugi 
sos Šv. Kazimieio Sesei ų Ko- gOge. Gerb. klebonui, kun. J. džios paguodos nebūtumėm ga joms, mūsų ištikimiems alum- 

j'giegacijos, tarti jiems giliau Cepukaičiui už atvežimų ir pa- vusio.;, jeigu jomis nebūtų pa- nams, choru’, mokiniam;, ž->- 
|Sioje pagarboje padėkos žod- jrvežimų vyskupų ir kitus jie- sirūpinęs dabartinis Šv. Kry- jlžin, visai Švento Kryžiau^ 
Izius už paroilytų musų menkų mg suteiktus patarnavimus žiaus parapijos klebonas. Kad' parapijai, labai ir labai nno- 

vien Dievas jums visiems už tapo išleista Seselių pergyve- širdžiai ačiū. Savo maldose Se 
viskų tinkamai tegalės atlygi- ntų valandų istorija, kad šian- selės jus visada atmins ir už 
nti ir to nuo Jo maldaujame, 'dien džiaugiamės mes Seselės suteiktų joms tokį didelį ma

lonumų, stengsis savo darbais

atlaidų malonę ir ypatingąjį
'Kristaus Vietininko ant žemės

\ Kan-! mums palaiminimų, j Carmelyje su Seselėmis I ir Amerikos lietuvių visuo-
su žmonomsu^‘iktas šias privilegijas darbavusieji gerb. klebonai menė pirmu kartu ne tik Mt.

iiiekamės amžinai kaltomis kalėdinių dovanų pirkti. Prt- ..
atsilyginti.

,y. jumis pagarbos, dėkingumo ir moterišku _. .. . : ištikimybes,daiktų krautuves vyrai liekasi;
ėjus prie vienos

neglect 
Colds

Šaltis krutlnėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins į o 
minutas Musterole, "counter-lrrit- 
ant”! PanuudotaS sykį kas valan
dą, per 5 valandas turi pagelbėti. 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų lr 
slaugytojų. ,

skutimosi
1• .

•. .. .•l-w . 1

patogumų
namie

1 PROBAK BtA.DE) J

daugumoje yra pas Viešpatį Carinei, Pa., bet ir visoje A- 
amžinybėje. Bet kurie da šio-1 merikoje pas lietuvius nepa-
je žemėje tebesidarbuoja, kaip- prastai iškilmingai su Švento-Įp’oga> nnkį„,e ia|)aį laimingų 

Dievo Apveizdos, matyt, su-'gi begalime išreikšti jiems pa- jo.Tėvo Atstovu, su tiek vys- į Naujų, 1933 Metų ir Dievo pa 

laimos visame.

Pp. Kismarikai iš Ne\vark,
N. J., svečiai Paulikoniutės i
atsilankė per Kabulas į mu- į gako; j-s žiQrgkįlCt Jrėdinias, kad, apart šios šalies kunkamų padėkų. Du iš jų Lie kapų ir kitų Bažnyčios ir vai
sų Bowlmg League. Sykiu J nenueįtunigt) nes nieg f-ia'aukštųjų Šventosios Bažnyčios Įtuvos padangėje gyvena, bet'stybės aukštų ir įžymių asine- 

džiaugiamės, j.nej)-<įUi jr kaj nQ. IHierarchijos asmenų, pribuvo seselių jie neužmiršta. Gerb. nų įvykusiomis iškilmėmis, tai
good tune. I ikt “speak-easies” ieš- ir iš Amžinojo Miesto Šv. Ka- kun. V. Dalgis, kad ir ligos garbė ir padėka pilnai ir vi 

Ačiū svečiams už atsilankymų ‘ ‘zimiero geserų Kongregacijos
'nuoširdus prietelis, Jo Eksce
lencija Vyskupas Petras Bū-

žaidė. Ir mes 
kad jie turėjo “

ir pažintį.

lauke, 
ir

o žmonos eina į vidų j 

“Na,

Vi iems jums ir visiems mū 
sų prieteliams Amerikoje šia

Visiems giliai dėkingos,

Švento Kazimiero Seserys

Virėjas jM>r Naujus Metu- 
atėjęs bovlvti susitiko gerb 
“N. A. Ž.” redaktorių, kuris 
jam sako:

skausmuose būdamas, vis da siškai priklauso Didžiai Ger- 
kuipo Seselių kapelionas jų ge-j biamam kun. dr. J. B. KoiK 
rovė rūpinasi. Šioje valandoje čiui. Tegul jam už tai bus mū- !yra
prisimename jį ir jo Mt. Car-jsų visų pagarba, nuolatos dė-tai yra statyti keli šimtai me- 
melvtje dėl mūsų ir su mumis Įkingumas ir didelis Visagalio tų prieš Kristaus gimimų, kas 

visiems linkėjimų pamokslas ir i atliktus darbus ir jam dėkoja-Įuž tai atlyginimas. liudija buvusių ten aukštų ci-
prakalbos, pasiliks visų, ypa-'nie. Po gerb. kun. V. Dargioj Dėkojame ir visiems mūsų Ailizacijų. Vienas toks kaban- 

400 įvairios rūšies i tingai Seselių širdyse, neišdil-ieia klebonavęs kun. dr. V. Ba- prieteliams, pribuvusiems į ju-jtis tiltas yra per didelę bedu- 
jdomi. Jo Ekscelencijai už tnijrtuška net per platųjį Atlan- biliejaus iškilmes. Dėkojame ir gnę 4IM) metrų pločio.

Crekų moterys savo amžiaus 
metus skaito nuo apsi vedimo J čy s, D. D. Jo dalyvavimas Ju-
metų.

“Say, clef, tavo “Kuku-jgiau nei 
liūs’’ aš kų tik perskaičiau., sūrių.

J. A. V. vra išdirbama dau-

biliėjuje iš širdingų, gražių,

Kinijoj kai kuriose vietose 
kabamieji tiltai. Tie til-

Nesiruplnk niežėji
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

lr kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydant] antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. $6c., (to..
$1.00.žemo
fOR Skin ifrąrraTiOMS

DRAUGO MET

KONCERTAS
ĮVYKS.

Sekmadienyje, Vasario-Feb.
’V. ir

V

'I lllzz)

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street

Koncertas Prasidės 5-tą valandą po pietų 
ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ

• . *

Programe dalyvauja žymiausieji lietuviai solistai ir solistės. Taipgi jie pasirodys duetuo
se, kvartetuose ir choruose.

Dalyvaus Šv. Kazimiero Akademijos orkestrą, kuri yra pagarsėjusi tarpe Chieagos lie
tuvių. Alęademikės šoks lietuviškus šokius.

Po koncerto hus smagūs šokiai prie geros muzikos.
Tikietus galima gauti pirkti jau dabar visose kolonijose. Pirkitės iš anksto, nes gali jų 

pritrūkti.

BtA.DE


Antradienis, sausio 10 d., 1932 DRAUGAS

Prašau Į Mano Kampelį
------- ----------- Rašo prof.
KĄ RAŠO MŪSŲ GA-

ZIETOS '

Kampininkas.
č’orinakus

my bus lovų. Tai strošnas oš- ir šiaip smagių dainelių. Sve-
pitalius. prof. Kamp.) tainė skumbėjo nuo sopranų, 

altų; jų tarpe aiškiai girdėjos
DAKTARAI:

“Neša motina du sunkius ir du tenorai. Dainų “lyderis” 
juvo ultimatvviai polius anglių. Diktas jos vy buvo Agota Gurristerienė; pi- DR. ATKOČIŪNAS

y., , i . ... .... ,, 1 DENTISTAS
pareikalavęs, kad policija “iš-jraK» žiūrėdamas | jų, sako sa- anų akompanavo Emilija Va- U4« So. 4atu ct. 
valytų” miestų. Į tų reikalu- vo keturių metų sūnui: Įlūnaitė. U tu r.

Cicero. III. 
Ketv. Ir 1‘ėtnyėloiul*

10 — 9 vul.
“Viename Ohio valstybės vinių jau atsiliepė ‘padugnių’ 

miestely vienas žmogus, vedęs pasaulis. Per vienų, dienų 8,tinai 
devynis sykius, pripažintas žmonės buvo užmušti, jų tar- ti!” 
kvailiu.” (“P.”). Į pe trys policmonai. ”

Ak, tu tinginy, leidi mo- Po to, narės ir svečiai ap- 3147 s. iiuisted st. chieago
® v. I - 1 •, • . ». Paned., Sered. Ir Subat. 2 — 9 vul.

tokius sunkumus nėšio- sėdo puikiai papuoštus stalus -
(“L. A.” karikatūra) Viduryje stalų pataisyta puiki
_____________ Betliejaus stumdė, su mažy-

“...Taip pat per visų gailos-Įtėm kalėdinėm statulom. Prie

Phoue Boulevard 7042

“Antanas Gurskis ir jo drau 
gai dėkoja Naujienoms už pa
galbų. Šios savaitės pabaigoj 
išvežtas j Joliet kalėjimų.”

(•Naujienos”)

“ Pianistas Vytautas Bacevi
čius pakviestas j Talinu. Vy
tautas engagement priėmė.”

(• L. A.”)

“ Ak ron iečiai Baubliai ii

•lab 
ių’

0! 4 rn I i j — \ ••• * w 1’ t v Jr ’ c?
m . t toiamų . gui mu) jar|)ų savaitę visi varg- kiekvienos vietos mažytė eg-

'šai giedojo kas vakaras kal- 
“ Paryžių j per viešas vai žy- mis už visus geradarius ir lė

tines buvo parduotos senos 1 mojus(“Ž. P.”) 
Musolinio kelnės. Atsirado
mėgėjas, kuris už Italijos di
ktatoriaus senas kelnes sumo
kėjo 1000 frankų (400 litų).

(“D. N.”) dge)”

“Dentistas JI. E. Newton, 
Omaha, Nebr., patsi išsitraukė 
sau dantis ir įsidėjo tiltų (bri-

“Vienintelis pasauly šutvė-: 
rimas, kurio nosies skylutės v-1

Salaševičiai apsipirko kalendoi111 i nukleipto.tai žmo
( ‘D.’ ) gus (“B. L.”)

“Voroneže sovietai stato li
goninę, kurioj bus 37 kamba

(“Ch. E. A.”)

CHICAGOJE

ŠV. TERESĖS DR-JOS KA
LĖDINIS VAKARĖLIS

Tel. LAFAYETTE 2067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomls pagal

sutarties

Office Phone Ras. nnd Office
Prospect 1028 2869 So. Leavitt SL

Canal 0706

DR, J. J. KŪYYARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chieago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to ( P. M.
Sunday by AppointmentDR. C. Z. VEZELIS

DENTISTAS 
4645 Se. Ashland Ave.

Arti 47th Street

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 11 ryto, T Iki 9 vakaro 

ntara. tr Ketv. rak. pagal sutarti

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
ltes. 6 7 37 S. Artesian Ave.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS 

2422 AVest Marųuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

lytė; visi stalai apšviesti ka 
ledinėm žvakėm. Duota labai 
gardūs užkandžiai.

Baigiant valgyt, prie durų 
pt.sigirdo didelis bildesys. Už
degus šviesas, duryse pasiro
dė “Santa Glaus” su dideliu 
maišu. Jis priimtas gausiu de 
lnų plojimu. Daug juoko buvę, 
kol visas dovanas išdalino. J it 
nei vieno svetainėje nepamir
šo. Pirmiausiai apdovanojo pui 
kiom lėlytėm mūsų mažytes, 
kurios dalyvavo veikalėlyje; 
paskui nares ir svečius.

Po to, vėl tęsės “Communi- 
tv Singing”. Dabar dar sma
giau balsai skambėjo, nes vi-

“Viena užsienių firma no
rinti pirkti Lietuvoje arklių 
žarnų, iš kurių esu daroma
tam tikri skanėstai, žmonių! (Sudekit rankų ir kojų pir-ĮI!ar^I vakarėlis. Gruodžio 27 
labai mėgstami” (‘'D. N.") Stus ir pažiūrėkit, ar užteks kalėdinis vakarėlis. S vai. Įsį pavalgę ii Kalėdų dieduko

jų, kad surokuoti, kiek balša-'vak- nar?« nekantriai laukė pasmaginti.

riai su 2,300 lovų’ (“L.”)
Birightcn Pirk. — Ant galo 

atėjo tas, jau senai, lauktos

I Tel. Canal <122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street 
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

Tel. Cicero 1260 A.—RAY

I

DR. GUSSEN
LIET U VIS DEN TĮSTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomla ir seredomis susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, Iii.

“Čikagos mieste burmistras vilių ošpitalio vienam bėdini- prasidedant programo, parap.
-. - ------ ...— [svetainėje. Galima pasigirti,

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
riGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

Po to, skambinant 
Valūnaitei, visi šoko. 

kad vakarėlyje dalyvavo be-1 Skirstomės namo smagiai 
veik visos narės ir visos atsi- praleidę vakarėlį, surengtų Sv. 
vedė po draugę, kad sykiu su Teresės dr-jos. Nekantriai lau 
jomis pasidžiaugtų. Susidarė [ksime daugiau tokiu vakarė

pianu Dr-. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis 
8420 W. Marųuette Itd. arti VVestera 

Ave. Pitone Hemlock <H2k
Panedėltais, Seredomis lr P4tnyčlomi*

1H21 Mo. Halsted Save*

dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tėa

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
TebvVictary 4088

r , LIETUVIS GKABOBIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
pigiau negu kiti co- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 1616 arba 1614

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 B. 49 Cout, Cicero, IU
TEL. CICERO 6917

puikus būrys. Tarpe svečių sy
kiu linksminosi ir mūsų du 
dvasios vadai: kun. A. Valan
čius ir kun.' S. Jonelis.

Štai, atsidaro scenos uždan-

lių.
Negaliu baigti šios korespo 

ndencijps nepadėkojus komi 
sijai, kurį daug darbo ir pa
stangų pridėjo surengimui va

AKIŲ GYDYTOJAI:

DR. VAITUSH, OPT.
ga. Viduryje puikiai aptaisy- 'karėlio: U. Šukienei, P. Pau

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chioago, EI.

tos estrados pastatyta puikiai 
I padabinta eglelė, o apie jų, 
lant mažyčių kėdelių, susėdu
sios septynios mažytės merge-'Brasienė taipgi gelbėjo

I. J. ZOLP
•BABOBTOI IK LAIDOTUVIŲ 

VBDJBJAI

1650 WEST 46th STBEET
kampa* 4<tk tr Paulina Ita

Tsl. Boulevard 6X92-8412
Nuliudlmo valandoje kreipkitės 

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą, mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip. 
sitės kur kitur.

Eudėikis

lės su mažytėm lėlytėm. Vado
vaujant A. G urristerienei atli
ko puikų veikalėlį “The Chri- 
stmas Doll Convention.” Pu
blikų iki ašarų prijuokino, ga
biai atlikdamos savo dalis. 
Tos mergelės .buvo dukrelės 
mūsų narių; kai kurios jų vos 
keturių metelių. Štai jos: L. 
Parkauskaitė, A. Railaitė, A. 
Zyliūtė, R. Kazlytė, E. Paukš
tytė ir S. ir G. Panavytės. Po
niai Gurristerienei prirengti 
mergaites daug gelbėjo S .Gu- 
denaitė.

Po veikalėlio, prisijuokus, 
buvo “Community Singing” 
(viešas dainavimas) kalėdinių

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėm* pilnas patarnavimo* 
galima* ui 136.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Ave., Cicero, Iii.

likienei, A. Gurristerienei, S. 
Gudenaitei, A. Stančaitei ir A. 
Stirbaitei. Ona Zylienė ir M.

Ačiū
visoms, kurios, kuo galėjo, 
prisidėjo. Y H.W.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuria 
Mti priežastim galvos skaudėjimo, 
iv&igimo, akių aptemmio, nervuotu
mo, skaudamų akių karšt}. Nuiiuu 

Jei spaudos kas nepažįsta cataractua. Atitaisau trumpų regyst* 
ir tolimų regyst*.

Prirengiu teisingai akiniu* visuose 
atsitikimuose, egzainiuavuua* daro
ma* su elektra, parodančių poažiau- 
uas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*.

Valando* nuo 19 ryto iki 8 vaka
re. Nedėliornis pagal sutart}. 
KREIVAS AKIS ATITAISO } TRITM 

|?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU, 
i Daugelių atsitikimų aky* atitaisomo* 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

j 4712 S. ASHLAND AVE.
Teh Boulevard 7589

tas gyvenime greit klysta.

TEL. LAFAYETTE »«69

DR. F. C, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 0499

— Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6459

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 .SOUTH HALSTED STREET 

Residencija <600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

Plionc Ganai 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Sereuomis ir nedėliornis pagal sutartj
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas ltepublic 7868'

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tel LAFAYETTE 7827
Ofiso vai kiekvienų dienų nuo • iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki ii vai. vakare UtarninkMis 
ir Ketvergais.

Res. Tel. Hyde Park 239S

Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

Ofiso: Tel. Vietory 6893
Rez.: Tel. Drezel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So, Halsted p.
Kampas 2lat Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėllomis ir šventadieniai* 19—12

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

DR. MARGE1UO
PRANESIMASJ

Persikėliau } erdvesnę Ir patogesnę 
vietų

•6325 SO. HALSTED ST.
-Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone BOULEVARD 8482

JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisą*

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

.t

KAZIMIERAS
PLUNGIS

DR. M. T. STRIKŪL’IS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos* nuo 2 iki 4 ir nuo 
4 iki 8 vai. vak. Nedėlloml* pagal 

■utartį
Ofiso Tel.l Boulevard 7890 
hrnuų Tel.l Prospect 1980

Teb Grovehill 1695

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 

8*rųdomia po pietų ir NedėidienlgM 
tik susitarus

9439 W. MARQUETTB ROAD

Rea Phon* 
Englevrood 4441 
Vantvrorth 1094

Office PkoaA 
Weutworth *•<•

1.1. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republie 3100

2506 W. 63rd Str.

PersUkyrč su šiuo pasauliu 
sausio 7 d.. 3:30 vai. po pietų, 
1933 m., sulaukęs apie 76 metų 
amžiaus, gimęs Lietuvoj, Šiau
lių apsltr., Šeduvos parup., ša- 
laikonlų kaime.

Amerikoj išgyveno suvirs 40 
metų.

Paliko dideliai'iie nuliudime 
moterj Elzbieta (po tėvais Pir
kaitė) 3 dukteris: Elzbieta ir 
žentų Jonų Krnuklius, Anelė ir 
žentų Stanislovų Loveikius, Ju
lijonų ir žentų Antanų Pilkus, 
2 sūnūs Kazimierų Ir manių 
Juzefų, Jonų ir marčių Mari ki
nų, 5 anukus, se.serj Saliomijų 
ir švogerj Kaiimie.ru Petkų.-, 
švogerj Raymond Rulis ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas randasi Ma 
salskio kopjyėioj. 3307 Auburn 
Ave. Laidotuvės jvyks trečia
dienį sausio 11 d., 8 vai. iš ry
to iš koplyčios J Sv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielų, o tš ten bus nuly
dėta j Sv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Kazimiero Piungio 
giminės, draugai Ir pažystami 
esat nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinj patarnavimų i.r 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Moteris, Du 
klerys. Kūnai, Žentai, Marčios, 
Hesuo, ftvegeriai, Antikai Ir Gi
minės.

Laidotuvėse patarnauja gr.i- 
borius A. Masalskis. Telefonas 
Boulevard 4139.

Tel. Yards 1829.

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kam pas Halsted SL 
Valandos: nuo 10—4: nuo 4—!

neo t* Iki 1*

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme, nkiniy Jei visokią 
akių. Ekspertas tyrimo ūkią 
ir pritaikymo akinių.

IDaktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

O WIS$IG,
Specialistas iš 

Rusijos

DR. JOHN SMETANA

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVE. 
Chicugo, Iii.

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS i* CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STRESU- 
Vai.: 9-4 lr 7-9 rai. vakara

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nno 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo lt Iki 13 dienų

li CHARLES SEGAL
Perkėlė savo oflaų po numeriu

4728 SO. ASHLAND AVS.
SPECIJALISTAS

DBovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo 19—13 auo 3—4 p« 

pietų: 7—8:99 vai. vakara.
Nedėliotai* 13 Iki 19 

Telefonai) Miduray 2880

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Ofiso Tel. Vlctory 8887
Of. lr Rez. TaL Hemlock 2274

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

Antras ofisas Ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-11 rytai*: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-4 | 
piet. Utarn. Ir Subat nuo 3-4 val^

Šventadieniai* pagal cutarlmų.

kAllP I ž.SISENtusios Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speclnllikui gvdo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnundljlmų krau
jo. odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų lr paslaptingas Ilga*. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO YALz\NI>OS: Kamile nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėllomis nuo 10 ryto Iki 1 tai. 
4200 MEST 26th ST., kampas Keeler Avc. Tel. Cratvford 5873

. . . . . . . .  *.| i i .. . . . . ..g—. I* ■

OPTOMETRISTAS

I8,M S. AS.ILAM. AVK..M E MRS. ANELIA K. JARUSH
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- physical therapy * midwife 

šias. 1’asb‘bf‘kit muilo iškabas.
Valandos mm 9:30 ryto iki 

8:30 vakaro. Nedėliornis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

Naujoj vieloj
I 6109 SO. ALBANY AVE.

Phone HEMLOCK 9262 
Patarnauja prie gimdymo, duodu 

massage, electrlc treatment Ir nmg- 
nellc blankets Ir t.t. Moterims ir 
merginom* patarimai dovanai. Patar
nauja namie arba ligoninėj.

Tel. ,Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 819|

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgą®

6558 S. IIALMIJ) ST]
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakar*

Ofiso Ir Rea Tel. Boulevard

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STL'KET

6 Ofiso vai.; nuo 1-3. luto 6 30-2:i

Kaiimie.ru


H ftaxtrO
«

s. sausio 10 d., 1932

CHICAGOJE

MAZILIAUSKAS DAVĖ 
GIMINAIČIUI SAVO 

KRAUJO

i kas antras mėnuo 2 vai. po 

pietą, Aušros Vartų parap. mo 

kv klos kambaryje, 

j Keikia pastebėti, kad naujo

ji valdyba žada pradėti vei

kti, kad ko daugiausiai gavus 

šiai organizacijai naujų nariu.

Žvalgaitis

4^

KOMP. A. POCIUS
sausio 15 ir 22 d., 7:30 vai. va- 271 turės pasisekimo ir galės lės Ir svarstoma svarbūs rei

kare. “Geltoni Šešėliai’’ — 

sausio 15 d., o “Baidyklių 

Paroda’’ — sausio 22 d. Ir

visa tai, visas receptas tiktai į toks postas reikėjo senai

50c. už abu vakaru. Bilietai tverti, 

jau paskleisti, nepalik be bi

lieto, įsigyk išanksto, kad ne

pasi tiktumei už durų. Rap

nuveikti daug gero, kaip sau, 

taip ir nelaimėje esantiems 

lietuviams veteranams, ir kadi 

su

kalai.

V. M. Stulpinas,

Posto korespondentas

• Praėjusį pirmadienį d r. S.

Biežis, Šv. Kryžiaus ligoninės 

.gydytoją štabo pirmininkas,

> perleido pusę kvortos kraujo X ' i nėjusį sekmadienį įvy 

iŠ p. Maziliausko p. A. Aitu-;ko metinis parapijos susirin- 

čiui, jo švogeriui, kuris gydo-, kkna*S kuris pasižymėjo grn- 

įsi Šv. Kryžiaus ligoninėj.’ tžu,,,u’ rimtumu ir susirūpini- 

A. Aitutis, Žinomas We t j1!lu ParaP- reikalais-Su'

. Side biznierius, jau keli m5- llia ntidare ir vedė pats kleb. 

.nėšiai kai sirguliuoja. Prieš knn- J. Mačiulionis. Isklausy- 

porų mėnesių staiga susirgo,pa *r Paimta praėjusią metą 

kraujas prasimušo per burna,! Pa,jniną ii- išlaidų apyskaita.

1■k;
• -S

s

A

o

IŠ AMERIKOS LEGIJONO 
LT. SAMUEL HARRIS 
LIETUVIŲ POSTO 271

(išklausyta komiteto

priežiūra nuo didesnio puvo-' nia1’ uutaita gražių u 

jaus išsigelbčjo, tačiau vis ne- kinti per sinos metus para- 

sveikavo. Reikėjo pa-iduoti Phio> geiovei. Ant galo išrink- 

tolimesniam ligos tyrinėjimui, inu komitetas, į kuri 

Vykti ligoninėn. Pasirodė, kad ie-j° vdk 'senieji nariai, 

Reikalinga yra vidurių opera-ikuteld> Šliogeris, Sakalas, Ba- 

cija, bet ligonis turi jjennaža ikdunas’dUbe'kdu>s’ Kakds> V y

jo daug nubėgo. Po gydytojo !li’K,ausUa E0,uiteto pranesi- 

lalvkų į

kraujo. Dėl to Altinio švoge
Išn iauskas, Markevičius, Stum-

Beetlioveno konservatorijos direktorius, kurio 

vadovaujamas geriausias Amerikos lietuvių vyrui 

Sasnausko vardu choras išpildys dalį programo 

vasario 5 d., Lietuvių Auditorijoj.

IŠ METINIO RĖMĖJŲ 
SUS-MO

ris Maziliauskas pasisiūlė sa-rJ's’ aicekauskas, Ribickas, 

vo giminaičiui pagelbėti, duo-į’1 dn naujieji Gi ybas ir Ga

lint savo kraujo, to brangaus /Imlus.

avo turto. Kaip vystysis Ai-j ■ Buobos pasiūlymu, nuta- Town jof Lake. — Šv. Kazi-

tučio sveikata po kraujo tra- /^a Pei atvelykį suruošti dide- miero Akad. Rėmėjų 1 skyrius 

hsfusijos ir ar bns galima da-p1* PaiaP- vakarienę. J komi*| laikė sausio 2 d. metinį susi

vyti jam operacija, bus pra-U'14 išrinkta Duoba, Cibulskis, Linkimų. Nutarimai praeito su 

besta vėliau. Aleknienė, Budrikienė ir Vai- jsirinkimo perskaityti ir vien-

________________________ jčiūnienė. Baigiant sus-mų kle-

WEST SIDE ŽTNIOS |bona,s visiems parap. dėkojo

Pradžia 8 vai. vak. Šis šokių 

I vakaras bus sausio 21 d.

Onytė

Gruodžio 29 d., vakare, Gage

Park svetainėje įvyko lietuvių 

įposto 271 valdybos inaugura- 

jcija. Susirinko gražus būrys 

Įkaro veteranų ir svečių, kurie 

Į t arėjo progos išgirsti gražų 

Į programų ir pamatyti dar iki 

šiol lietuvių draugijų Jarpe 

nepraktikuojamų ceremonijų.

I

' Nepaprastai gražų progra

mų surengė mūsų posto prog

ramų rengimo pirm. p. J. Bra

zaitis, varg. Aušros Vartų pa 

rapijos. Jisai susirinkusius pi

rmiausiai pavaišino gražiomis 

lietuvių liaudies dainelėmis. 

Dainavo vyrų kvartetas, kurį

Kall>ėjo ir atsilankę kitatau-1 

čiai veteranai, būtent 4 dist

rikto vice komanderis, O. F. 

Raimon, buvęs posto com. 

Chas. Fasan, taip pat keletą 

žodžių pasakė Gage parko pri

žiūrėtojas Mr. W. Bosserman 

ir com. J. .1. Zintak, kuris li

nkėjo lietuviams veteranams 

pasisekimo.

Visi lietuviai Didžiojo karo 

veteranai, kurie dar niekur ne 

priklausot, kviečiami įsirašy

ti į šį lietuvių veteranų va

dinama Samuel Harris Postą 

271.

RADIO
ŠIANDIE BUS LIETUVIŲ 

RADIJO PROGRAMAS

Pastangomis ir lėšomis Peo

ples Furniture krautuvių, 

253(1-40 W. 63rd Street ir 4177 

-83 Archer Avenue, bus lei

džiama oro bangomis lietuvių 

radijo programas šiandie iš 

stoties WGES, 1360 kilocykles 

nuo 7 iki S vai. vakare. Kaip 

ir kas antradienį, programų 

pildys Įžymūs dainininkai ir 

kalbėtojai. Taipgi bus labai 

gražios muzikos ir įdomių da

lykėlių kiekvienam pasiklau- 

Kurie pi'klausote kitiems syti. Todėl nepamirškite, 

postams, galite persikelti į lie

tuvių postą. Mes, lietuviai, sa

vo rezoliucija nutarėm per 

šiuos metus sutraukti j savo

PRANEŠIMAI

balsiai priimti.

Po to’ svarstyta daug svar

bių dalykų.

Vasario 15 d. rėmėjos ren-

už nuoširdų bendradarbiavimų 

Sekmadienį, sausio S d.,Au- visuose parap. reikaluose, 

ros Vartų parap. junk. kam- x Ateinantį sekmadienį sau 

rairy įvyko L. R, 1\. S. A. 100 s)0 j, j,„s kauliukų žai- 

ęp metinis susirinkimas, kuĄlimo vakaras parap. salėje,

•iame išrinkta siems metams vietinių -eserų mokytojų rei- 

lauja valdyba iš siu asmenų: ]<aiams. Sesutės mokina mūsų

y Čižauskas — pirm., A. Ka-' vaikučius, neapsunkindamos kiekvienos narės atnešti dova-

Pzevičius — vice pirm., aptm- parap< iž(lo> Tat kiekvieno pa-

gin “bunco party’’, parap. sa

lėj. Visos narės prašomos įsi

gyti tikietus ir juos paskleisti. 

Komisija darbuojasi, kad pra

moga pavyktų. Be to, prašo

torius V. Petrauskas — fina- rapijono pareiga paremti va-

rašt., A. Peldžius — nnt. karų savo atsilankymu. Įžan-

ašt., M. Balčiūnas — ižd 

Taipgi išrinkta atstovas 

L. R. K. A. Cbicagos A n

riti — Pe. Čižauskas. Į 

skyrių — A. Peldžius ii

.,.)C.

nų.

Taigi nepamirškite. 

Atgaivintas Federacijos 
skyrius

X Praeitų sekmadienį, po 

parap. sus-mo, visits išrinktuo 

sius komiteto nariu-; žinomas 

biznierius Balčiūnas pasikvie-

,ed- ^bica o, abskrdi • jtė pas save j namus, ir pavai- jsirinkimų atidarė malda. Į vąl-

‘ 1 ptrauskas. g-ino> p.as Balčiūnas taip pat ____ a u-

Pr. Čižauskas darė praneši-Jra k-to narys, 

ių iš S. L. R. K. A. Chicagos i X Klebonui su vargoniųin- 

pskrities. Jis pranešė, kad S. k» pradėjus lankyti parapijo- 

». R. K. A. vra susirūpinės, nis, didžiojo choro pamokos 

kd daugelis šios organizaci- & antradienių nukeltos į penk

is narių nepajėgiu užsimokė- tadienį. Šį vakarų vietoj cho- 

savo narystės duoklių. Už ro pamokų, bus “rehearsal” 

ai apskritis ragina kuopas losimo ‘ Velnio išsigando ’, 

> rieti kokias nors pramogas, kurs bus štai omas scenoje va- 

likusį pelnų skirti apmokė- sario 26 d., parap. salėj, 

mui tos kuopos bedarbiu na- - X Biznierius Aitutis atkri-

postų 500 lietuvių Didžiojo ka

ro veteranų. Kada mes padi- 

dėsime skaičiumi, tada dau- 

sudarė jauni vaikinai S. Zau-'g’au galėsime vieni kitiems pa 

gelbėti. Ir tie ponai, prie ku-ra, L. J^abar.auskas, R. Zala- 

_______________ torius, ir J. Paulauskas. Po

X Šv. Pranciškaus Rėmėjugražiai Padainavo dueta A.
3 skyrius rengia “bunco par'-,Mikšaitg ir A- Varaniūtė. Jos

ty’’ sausio 15 d., 7 vai. vak., Padainavo keletu lietuviškų- Sekantis Samuel Harris post 

veikėjos p-lės N. Mažeikaitės liaud,es da]nelnb ir» ro^os» |271 susirinkimas įvyks sausio

bute, 4601 So. Paulina St. Vi-,vienjJ an ’̂-škai. Toliau visas -į2 d., 7:30 vai. vakare, Gra

si kviečiami atsilankyti ir sma ,choras padainavo keletu dai-(monto svetainėje, 4535 So. 

giai laikų praleisti, sykiu pa- n”’ kurios Publikai labai pa- RoCkwell st. Visi, kurie jau j 

(įsirašėte, ir kurie norite įsi-i

Bridgeport Lithuanian Poli- 

tical and Benevolent Club me

tinis susirinkimas įvyks .10 d. 

sausio, 7:30 vai. vakare, Lie

tuvių Auditorijoj. Visi nariai

rių mums reikės kreiptis sn'būtinai turite atsilankyti į su- 

savo reikalavimais, su mumis brinkimų, nes turime daug sva 

skaitysis.
rbių reikalų svarstyti.

Valdyba

Spauda padės — kur tik rei

kės.

remsite kilnų darbų. N. Mažei

kaitė su savo mamyte visus

tiko.

Tarpe dainų pasakyta kele

atsilankusius maloniai priims tas kalbų, kurios daugiausiai 

sukosi apie reikalų lietuviams 

veteranams organizuotis į lie

tuvių postų ir pradėti veikti.

ir pavaišins.

X I-<abdaringos sųjungos 1 

kp. rengia arbatėlę su progra

mų, sausio 22 d., 6 vai. vak., 

parap. svet. Visi nuoširdžiai 

kviečiami atsilankyti ir pare

mti labdarius. Daug pastangų 

deda veikėjos: kp. pirm. M.

rašvti, malonėkite atvykti. 1-, 

sirašiusiems tame susirinkime 1 

bus išdalintos narystės korte- Į

n ' ,!k> ’ zy

• | II f hl!.WI('Z ,
.MOkTGAGE BAnKERS

REAL ESTATE

Pagalios ir čia atgaivintas lSudeikieng> 0 Navickaitė, A. 
Federacijos skyrius. Susirinki-lMažeikaitg> j Cepuiienė, E. 

mas įvyko sausio 2 d., parap. Ge(lviHe3g ir kitos. Lauksim 

salėj. Kun. P. Vaitukaitis su- .g kihj kolaniiy

X. Y. Z
Red. pastaba. Prašome pasi

rinkti kitų slapivardę, nes jau 

turime vieną koresp., kuris pa

sirašinėja X. Y. Z.

Prisirašykite į mūsų Spulkų 
Texų informacija suteikiama 

Dykai
2608 West 47th StCroslej Radio

1933■ ir < r. •

KAINOS 5 TŪBŲ
$19.99

10 TUBIV

Apie visas ceremonijas ne

bandysiu rašyti, nes užimtų 

daug vietos. Posto valdybų pu

blikai perstatė W. G. Suthera, 

4 distrikto komanderis. Tada 

lietuvių posto pirm. J. A. Mic- 

keliūnas paėmė susirinkimų ve 

sti ir pakvietė pasakyti kele

tu žodžių V. M. Stulpinų, Či 

žauskų o vėliau dr. S. Biežį, 

kuris pažymėjo, kad šis Ame

rikos Legijono Hetuvių postas

RAY-DIO SALVE

BRANGr DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per Sį vestuvių sezo
nų, kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonuokite Englewood 
KS40

P. CONRAD 
OO2S So. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.taip patĮ^yiję išrinkta: pirm. — A. Ma 

žeikaitė, vice pinu. — J. Če

pulienė, nut. rašt. — O. Na

vickaitė, fin. rašt. — B. Kal- 

vaitė, ižd. — M. Sudeikienė. 

Dvasios vadas kun. P. Vaitu

kaitis. Atstovai iš draugijų iš

rinkti. Apie tai vėliau bus 

daugiau parašyta.

Gražiai priėmė 
Pas pp. Gedvilus sausio 2 d. 

įvyko Labd. Sų-gos 1 kuopos 

knygų peržiūrėjimas. Gedvilie 

nė, kuopos iždininkė, labai gra 

žiai svečius priėmė

ŠEŠĖLIAI IR BAIDYKLĖS

lo Į ligų ir išvežtas į Šv. Kry

žiaus ligoninę. Gydo dr. l»:i

if ■ . ' v ♦
Nors ir didelė dabar visur z,s-

epresiia, bet mūsų kuopoj iki X Viliantis Mest Šitie mi- 

ol visi nariai apsimoka savo f’ijonierius kun. A. Petraus- 

nakles. knsj k ka® a6kmw<Jienis darbuotis, kad ir šįmet iždas

Susirinkimai nutarta laikyti Aušros A aitų bažnyčioje sako du syk padidė-

----------------------------------- - i^Tažius pamokslus. Praeitų se- A(,h- pp Gedvilams už pri-

vstės .mokestis į S. L. R. K.

Brightoii Parkas vėl palies

tas jų maro. Ugi, baisūs šešė

liai, lig ilgi, žiaurios, nemato

mos žmogystės pirštai, griebir 

visų apylinkę. Baidyklės — 

juodos, baltos, slankioja visuc

kmadienį per suin» itin turi- ,..„|in)^ viflsda mo|on„ |ankv. 

mngų pamokslų pasakė apie fls pas -uos

Labdarių arbatėlė
Labd. Sų-gos 1 kuopa ren-

moterystės

mn.

kilnumų, Sventu-

X Moterų Sų-gos 55 kp. me- gia arbatėlę su programų šau

tinis sus-mas įvyks šį vakarų, s’° 22 d., parap. salėj. Prog- 

j sausio 10 d. Visų narių prašo- ramas žada būt gražus. Kvie- 

me būtinai susirinkti. Bus jg-čiame visus dalyvauti ir pa

duota visų metų kuopos apy-i^e^ti labdarius. Įžanga 35c. 

skaita. Reikia taipgi tinkamai Pradžia 6 vai. vak. Komisija 

pasiruošti prie “bunco“, ku-.turi daug kų paruošus, 

ris įvyks šio mėnesio 29 d. | šokių vakaras
(Taigi būkite visos. ( Mergaičių sodalicija rengia

se pakampiuose. Kaikurie nu 

Pasirodė, kad Labd. 1 kp. (sigųs išgirdę šių naujienų. Nu- 

gerai gyvuoja. Prašoma visų traminkite, tie šešėliai, jų rei

kšmė bus išaiškinta trumpa

me laike Nekalto Prasidėjimo 

P. Šv. parapijos salėj. Baidy

klės yra kviečiamos į tų pačių 

vietų kur jos bus išvaikytos. 

Po tų, dviejų įvykių sugrįš jū

sų šypsena, nervai pasitaisys, 

miegas atgys saldus, gardus. 

Nesikrimsk, negadink savo 

sveikatos. Garsūs gydytojai su 

gražins jums sveikatų, pripil

dys jūsų gyvenimų džiaugsmu. 

Ryte atsikelsi linksmas kad ir 

neturi darbo.

MOSTIS, ypatingai gen. 
dėl didesnių skaudSjlmų, 
tuojaus sutelkia palengvi
nimą. kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite lr pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmų, giliai Įsiga
lėjusi kaip:

RUMATIZMĄ
ETRfiNŲ DIEGIMĄ

SAETf MUSKULUOSE
PASTYR1MĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS BKAUD.

IfcMtGlNKITE
Jeigu kartų pafneglnslt RAT—DIO 
mostĮ lr pajusit palengvinimų. Jūs 
visuomet laikysite Jų savo namuose.

Jūsų aptelkoj — fine

J. A. Valst. kongresas bfltų
pripildęs vigus žmones džiauc

Kp. pirm., S. Sakalieno šokių vakarų, Carpenters jftdl, smu sugrųžindamas jiems alų 

54th Ashland Ave. Muzika bus bet nei pats kongresas nebūtų

“Anglijos karaliaus Jurgio Metrikų. Visos sodalietės pra- suteikęs tiek džiaugsmo, kiek

James Simp on, Jr., kong- 

sanionas-elektns iš .10 Illinois 

Krikto.

V įsakymu anglų gvardijos šomos dalyvauti ir savo drau- Brighton Parko linksmybės

karininkams ateity uždraudė ges atsivesti. Visų prašoma 

skusti ūsus.“ (“M. R.’’) paremti mergaites. Įžanga 35ė.

ų*.

dalintojai suteiks tiems, kurie 

atsilankys į parapijos salę

44
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Kiekvienas Tardai parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių krelpkitėa J Grane Coal 
Kompanijų, ten Jus gausite ge
riausiai anglie lr ui mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
aai tiktai tonas .......... $8.50
Pocahontas lumps ....$9,00 
Summer Creek lump . .$8.00

Bile kur jūs būsite su 

C R O S L E Y Radio vi

sur pasieksite. Pagausite 

visas stotis,'

Crosley Radio ir Vietro- 

la Kombinacija groja re

kordus gražiai. Tiktai

$49.00
Budriko Krautuvė par

duoda Lengvais Išmokėji

mais.

Kiekvienas pirkėjas gaus 

gražių dovanų.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417*21 So. Halsted St
Dėl pataisymo jūsų radijo 

pašaukite

Tel. Boulevard 4705—8167

Pirmieji ir nuolatiniai 

leidėjai Lietuvių Radio pro

gramų, W CFL Sekmadie

niais nuo 1 iki 2 vai. po 

pietų. WHEC ketvergo va

karais nuo 7:30.

ti

Nepamirškite užsistaty- 

savo Radios.

. ■.V—---

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7860 

Valandos 9 ryte ikt S popiet 
VVest Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos 
vakarais 6 lkl 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockvvell St.

Utarninko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 lkl 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkals tr Ketvergais 
— 6 lkl 9 vai.

4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 839S

Phone Roosevelt 2071 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO,
Coal, Wood, Expreasing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, m.

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas ratu pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų U geriausių ružlų automobi
lius — BTUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki- 
mų vartotų karų labai prieinamų lr 
nebrangia kaina
MIDLAND MOTOR SALES

44$1 AROHKR AVKNUK
Talephona Lafayette 7122
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