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Kroatija gali laimėti nepriklausomybę
J. VALSTYBIŲ DEMOKRATAI NUSI 

STATE MAŽINTI IŠLAIDAS
Vyksta didelės japonų kautynės 

su kinais
•*BŲ KARALIUI ĮGRISO 

KROATIJA
UŽ IŠLAIDŲ MAŽINIMĄ

VIENA, Austrija, saus. 11. 

■— Žiniomis iš Belgrado, Ju

goslavijos karalius, sakoma, 

rimtai planuoja išskirti iš sa

vo valdomos Jugoslavijos v*. 

stybės Kroatiją, ir tegul ji ži

nosi. Karaliui, sakoma, labai 

įgriso nenutraukiamas prieš- 

valdiškas kroatų veikimas.

Kai kas sako, kad karalius 

tuo būdu nori kroatus pabau

ginti. Nes jei Kroatija palik

tų laisva, tada ji greitai gu

lėtų Italijos jungan pakliūti.

VVASHINGTON, saus. lt). 

Kongreso demokratų vadai 

paskelbė, kad demokratų par

tijos tikslas yra ne mokesčius 

didinti, bet vyriausybės išlai

das mažinti.

ROOSEVELT’AS SU 
STIMSONU

VALSTYBĖS SĄMATA 
NEPARENGTA

NEW YORK, saus. .10. — 

Ilgiau kaip 3 valandas prezi

dentas elektas Roosevelt’as ta

rėsi su valstybės sekretorium 

» * <
Stimson’u. Šis pastarasis su

pažindino busimąjį prezidentą 

su užsienių reikalų stoviu.

PARYŽIUS, saps. 11. — A- 

tidaryta paprastoji Prancūzi

jos parlamento sesija, o vy

riausybė neturi pagaminusi pa 

jamų ir išlaidų sąmatos. Sa

koma, tai pirmą kartą taip 

pasitaiko Prancūzijoj.

PALIKO APIE 500,000 DOL. 
TURTO

PRIEŠ BAŽNYČIOS PERSE 
KIOJIMĄ MEKSIKOJ

t

NORTHAMPTQN, - Mass., 

saus. 10. --*• Pranešama, kad 

miręs buvusis prezidentas C. 

Coolidge visus savo turtus, ku

rių nebus daugiau kaip iki 

500,000 dol., paliko savo žmo

nai. i

KOELNE, Vokietija, saus. 

10. — Bonuo, Pareinio, kata

likų vyrų sąjunga protestuoja 

prieš Bažnyčios persekiojimą 

Meksikoj. Protesto nuorašai 

pasiųsti Meksikos prezidentui 

ir J. Valstybių atstovui Mek

sikoj.

Kolombijos kareiviai dirba pontonų tiltą. Kariuomenė siu

nčiama į ginčijamą Leticia sritp-kurią užėmė Peru respubli

kos kariuomenė. Tarp šių respublikų numatomas karas.

CHICAGOJE
PAŠTAS NETURI PELNO

Kongresas pabrangino laiš

kų siuntinėjimą iki 3 centų, 

tikėdamas, kad tuo būdu pa

što departamentas turės pel

no padengti kas metai pasi

daromą nepriteklių.

Dabar aiškėja, kad tas pa

branginimas paštui ne didina,

KUNIGŲ PAULIEČIŲ KONGRE
GACIJOS JUBILIEJUS 

CHICAGOJ
Šio sausio mėn. 22 d. Chi- lapija pavesta pauliečiams. 

cagoj kunigai pauliečiai minės • Kun. Hopper aktyviai dalv- 

savo kongregacijos 75 metų su vaus bažnytinėse iškilmėse

kaktuves. ' ‘ saus;22 d’ kada bus laikon‘os

! pontifikalės šv. Mišios. Per

Chicagoj kunigai pauliečiai į* gįedos garsus paulie- 

valdo Šv. Marijos P. parapi-ią chorag> 

ją. Bažnyčia yra ties 9 gat. ir Į Sflusio d šy MaTijog p

"YVflhflsh nvo I •• ... ••
vvauaau av 'parapijos senieji parapijonys

Tarp kunigų pauliečių šioj ir jų draugai rengia jubilie-

VYKSTA DIDELĖS 
KAUTYNĖS

TOKIJO, sausi lt. — Jau 

keliolika valandų vyksta dide-

GIRIAS SAVO NUVEI- 
K1MAIS

MASKVA, saus. 10. — K<>- 

eentro suvažiavimelės japonų kautynės su kinais ninnb^9 

už Oiumenkovo perėjimu į Je- Buviet« Ruaij°s diktatorius

hol provinciją', už 12 myliu Stalinas kad “P'a-

žiemi, link uuo šanhaikrvano. tilietka” kuone pykusi, Trū 

Pranešta, kad japonai auti- kum« «*♦ Padttr« būtinas 80 

ko smarku kinų pasipriešini- 'iet« l«d™o5i,na.s apsaugai 

rytuose ir vakaruose. Pagrū-

... . „ • „ mojęs pasaulio kapitalizmui

Minėtu perėjimu japonai no- 1
jis apgailėjo, kad rusų gyve

nimo laipsnis labaF žemas. Bet

mą.

ti įsiveržti j Jehol provinciją, 

ją užimti ir įjurigti naujon Ma- 

nčukuo (Mandžiūrijos valsty- 

bėn). 1

SENATORIAI SUSIKIRTO
VVASHINGTON, saus. 10. 

— Svarstant karo skolų klau-

JAPONAI NENORI 
DERYBŲ

ŠANGHAJUS, saus. 11. — 

Užėmusiems kinų miestą Šan- 

haikwan japonų vadams pa

siūlytos derybos su kinais. 

Kaip paprastai, anglai nori ta-simą senate aštriais žodžiais 

susikirto senatoriai Borah ii Irpininkauti. Bet japonai dery-

Johnson. bas neigia.

apie žmoni’} alkį, apie mais

to trukumą nutylėjo.

ATKASAMAS SENOVĖS 
MIESTAS

MANISTEE, Mich., saus 

11. — Trys plėšikai, kurie da

li vvavo Kaleva State banko a-

10.WASHINGTON, saus 

— Yra sumanymas mirusio 

j buv. prezidento Coolidge at- 

KOMUNISTAI ATBLOKŠTI P*Pysime, teismo nubausti iki įminimui išleisti pašto ženkle- 

______________ gyvos galvos kalėti. lių seriją.

BUENOS AIRES, Argenti

na, saus. 10. — Kai kuriose 

^^fcmblikos dalyse komunistų 

J^^Vjos puolė policijos stotis.

Visur raudonieji išblaškyti.

PIRMASIS CHARLESTONO gus ir dvi bažnyčias.

VYSKUPAS Buvo iškalbus. Tad daugy-

DUBUQUE, Ia. (Iowa kata-
bė protestantų sekmadieniais

9 ŽUVO ANT GELEŽIN
KELIO

likų istorinė draugija). - Jo.,įvykdavo jo pamokslų klnn- 

, Engiami, kurs paskiau ta-!'als‘y>>U kongresonas
po garsiuoju šiame krašte vys-atstov1 Paa'a"8®™a vyskupas

BUKAREŠTAS, Rumunija, 

saus. 11. — Netoli šio miesto 

keleivinis 1 raukinis užvažiavo 

ant sustojusio kito. 9 asmenys 

žuvo. , 1

KOLOMBIJA SAKOSI 
NENORI KARO

ŽENEVA, saus. 10. — Ko- 

lombijos (pietų Amerikoj) vy

riausybė įdavė T. Sąjungai 

pranešimą, kad ji nenori ir 

vengia karo su Peru respubli

ka, kuri neteisėtai užėmė Le

ticia sritį, Kolombijai prik

lausančią. Tačiau į ginčijamą

sritį Kolombija vis gi pasiun- įlina ir Georgia valstybės, sau j Vyskupas England mirė ba

te karo ekspediciją. pagalbon turėjo tik du kuni ' landžio 11 u., 1842 m.

buvo pakviestas j
gsėjo 23 d., 1786 m. Jis jstojo!Washin«lon«’ ka,i i*8 t>aaak-v 

Carlovo kolegijon. Būdamas Prakall>a i atstovus koagre-

aeminarijoa auklėtiniu (klieri- 80 '‘ūmuose. Jis ta. padarė.

Tai buvo pirmasis katalikų

kupu, gimė Cork'ę, Airijoj, ru,Rn^and

ku), jis teikė dvasinių pamo 

enan-

tiems milicininkams; įkftrt ,«<> »‘8‘«vų rūmuose kalbėti.

i... ....._________,dvasininkas, kuriam teko kra-
kų salia seminanjos gyvenan-1 ’

bet mažina pelną'. Štai Chica

gos pašte pajamos mažėja. Vi- Par»Pijoj dilba seniausias jų jaus vakarienę Congress vieš- 

sos didžiosios parduotuvės lr

kitos įmonių Įstaigos savo rei

kalams labai mažai naudojasi 

paštu. Įvairiausi skelbimai 

žmonėms pasiunčiami privačiu 

keliu.

Tas pat yra ir kituose mie

stuose. Kongresas privertė į- 

niones imtis griežtosios eko

nomijos priemonių.

Daug įžymiųjų asmenį}kongregacijos narys, tėvas hutv.

W. E. Hopper, 74 m. amžiaus, dalyvaus.

Jis šios parapijos klebonu pa-l Pauliečių kongregaciją įkū- 

skirtas 1903 metais, kada pa- re kun. I. T. Hecker 1858 m.

LIETUVOJE UŽDRAUS KANKINTI 
GYVULIUS

Iki šiol už didelius gyvulių 

kankinimus tik policija sura

šydavo protokolus ir šiek tiek

-------------------  nubausdavo. Bet nuosekliai

Kelmės taikos teisėjas š. m. tas nebuvo vykdoma. Dabar 

birž. 22 d. kun. Telksnį buvo vidaus reikalų ministerija ruo 

pripažinęs kaltu iš B. St. 203, šia taisykles, pagal kurias po-

mieSto"iŠktuv’ų"štotį parškri’- jstr' ir 3»™k- ist H. Hcija gyvulių kankintojus gu

do iš Bpringfieldo keleiTinisi™bau8damas 2 m«n. arešto ar-|lvS griežtai paimti nagan. Nu- 

ba 1500 litų. Antroj byloj kun. matomos nemažos bausmės.

St. Telksnys buvo kaltinamas

už tariamą policijos atstovo

KUN. ST. TELKSNYS 
IŠTEISINTAS

APIPLĖŠTI LĖKTUVO 
KELEIVIAI

Užvakar vakarą į Chicago

lėktuvas su 6 keleiviais. Ve

žant juos busu j vidumiestį už

puolė trvs plėšikai ir visus a- 
piplKK Kai kurie apiplėšti Iželdin'» R’,te <B' SL 2 P' 

grįžo iš gubernatoriaus Hor- 

ner’io inauguracijos iškilmių.

I d. 532, 533 str.) ir nubaus

tas 2 sav. arešto. Tačiau š. m. 

gruodžio 19 d. Šiaulių apyga-

ATLEIDŽIA IŠ TARNYBŲ 
, MOTERIS

AVICKLIFFE, Ky., saus. 11 

■ F. VV. King, turtingas me

džio pirklys, šalia šio miesto 

bekasinėdamas senos dirbtu

vės sklypą, negiliai žemėj ra

do išnykusį senovės miestą,

TEISĖJAS IŠKILMĖSE 
BYLA ATIDĖTA

Šį pirmadienį turėjo prasi

dėti kitos buvusiojo bankinin

ko Bain’o bylos nagrinėjimas.

, . ' \ , . ‘v Tačiau atidėta. Teisėjas, kuris
kuriam, anot ercheologų, pnes;± .. , . . . 

kokius 3,000 metų kultūra žy

dėjo. Atkasami namai, gatvės, 

keliai. Rasta daug žmonių 

griaučių.

turėjo byloje pirmininkauti, 

buvo išvykęs į iškilmes Sprin- 

gfieldan.

Vakar šią bylą nagrinėti nu

skirta sausio 20 d.

PRIEŠ DIDELES ALGAS
DŽIABAI” DALINAMI

SCOTTS BLUFF, Neb., sau

sio 11. — Kongreso atstovas

• . -v,. valstybėje ima dalinti “dziaelektas T. Cnrpenter pareiškia,' , .
Lno"’ ootm nnli mvir, Hornimv.

kad kongreso atstovams (kon-l 

gresmonams) mokamos 10,000 

dol. per metus algos yra labai 

didelės ir reikalinga jas žy-

Demokratų partija Illinois’o

miai mažinti.

NUŽUDYTAS KŪDIKIS

Lietuvos banke ir dar kai 

kuriose įstaigose atleista iš ta

rnybų visa eilė moterų, kurių 

vyrai turi tarnybas ir iš savo

rdos teismas abejose apeliaci

nėse bylose kun. St. Telsnį iš

teisino ir Kelmės taikos tei-' gaunamo atlyginimo gali jas 

sėjo sprendinius panaikino. 'išlaikyti. Kadangi daugumui

—----------------------------- atleistųjų neišmokėta kompen-

VOKIEČIAI LEIDŽIA KNY- Racijų, tai jos žada per teismą 

GAS APIE KLAIPĖDĄ išsireikalauti.

. . . ., , , NERANDA PRIEMONIŲApie Klaipėdos kraštą iš
rytų pasienį vokiečiai suska- . , .... . .

... Automobilių vogimas Chica-

to leisti vieną knygą po kitos.; . , , A A . . V1
-. . . .. . 'goi vyksta, o autoritetai ieško
Šiomis dienomis Muenenene . , . . v.

j. . ... . . ir neranda priemonių šių vo-
pasirodė vėl naujo veikalo, bu-1 . .v ...... , ..... T . ’ g’nių išnaikinti, kad ir suma-tent Karlo von Loescli. “Pa- £ *

sienio kraštų veido” pirmoji * , ...
, 1 Chicagos komisija kovaiknyga, pavadinta “Siaurės ry- , / .

..... , . . . prieš piktadarybes tun suma-Kiti du tos knygos to

bus” savo uoliems darbinin- 

i kams. Daug kas laimės rie- pradžioj 

bias vietas, nepaisant negero 

vės. Nes mokesčiai pirm vi 

sako. Respublikonai pasišali 

na.

tai.”
mai bus išspausti kitų metų

IR LIETUVOJ GAMINAMA 
MODERNIŠKI RADIO 

APARATAI

SUIMTA KOMUNISTĖ

prieglamlų apleistoms moterį-] ,ls >kflr8 katalik,5ka Ialk'

ms. (Ireita. po įsišventinimolraSt» ™rd“ ‘'T1><! United Sta'

jis paskirtas šv. Marijo. teo-|‘es Catholio Mi8“"“?”- ir i

logijos seminarijos vyresniuo- ’i dau« raS\Jo ra5tus dau»e- 

. |lia krašto laikraščių perspau-

Jam dirbant Airijoj jis pas

kirtas Charlestono vyskupu.

Vyskupas Murphy jį konsekra 

vo Cork’o mieste irugs. 21 d.,

1820 m. Atvykęs į sau skirtą 

šiame krašte vyskupiją, kurią 

sudarė North ir South Caro-

zdindavo. Be galo daug dirbo 

savo vyskupijos vergų pagal

bai. Jis daug kuo prisidėjo 

prie provincinių tarybų Bal

timorėje. 1833 m. paskirtas a- 

puštališku vizitatorių Santo 

Domingo salai.

NEW YORK, saus. 10. — 

Vakar vakaią vienuose namuo

se nežinomas piktadarys, įli

pęs per atidarytą langą, nudū

rė lopšy miegantį 4 mėnesių 

kūdikį, F. Camanaro.

MIRTIES BAUSMĖ PA
KEISTA KALĖJIMU

COLUMBIA, S. C., saus. 11. 

— Gubernatorius Blackwood 

mirties bausmę pakeitė kalė

jimu žmogžudei Mrs. B. Fet- 

guson Šnipes, kuri nužudė po-

li<mona' : . j J J Ji

Vakar policija areštavo ko

munistę agitatorę, Sonią Ma- 

son, 21 m. amž., kuri kitų 10 

komunistų priešaky nuvyko į 

Illinois šelpimo komisijos sto

tį — Humboldt park, ir tenai 

pradėjo bolševikiškai triukš

mauti.

P-as Sliuelze pademonstravo 

spaudos atstovams labai mo

demišką ir tobulą saloninį ra

dio aparatą, kurį padirbo Fra- 

nckeviČius. Tas radio apara

tas pagamintas Schuetze ra

dio dirbtuvėse. Jis kai kuriais 

požiūriais pranašesnis už iš

girtuosius užsienio gamybos 

radio aparatus.

nymą, kad kiekvieno automo

bilio savininkas įsigytų iš val

stybės sekretoriaus liudijimą 

(eertifikatą}, kad toks ir toks 

automobilis jam tikrai pri

klauso. Komisija mano, kad 

tuo būdu sumažės automobi- 

lių vogimas.

Vagys iš tos rūšies sumany

mų niekus daro. Nea, norima 

daugiau varžyti automobilių 

savininkus, o ne vagius.

ŠILTA DIENA

KAS REIKALINGA
Kad Cook’o apskrity grąži

nti normalų mokesčių mokėji

mą, reikalinga griežtai suma

žinti išlaidas. Taip visi sako 

ir toks visų nusistatymas.

DAUG SKAITO

Anykščiai. Šiais metais A- 

nykščių parapiją lankė 1542 

egz. įvairių katalikiškų laik
raščių. i

Vakar Chicago pergyveno ši 

Itą dieną. Buvo 52 laipsniai ši

lumos. Sausio 10 d. tokios ši

lumos nebūta miesto istorijoj.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien debesuota; 

daug šalčiau.
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DIENOS KLAUSIMAI

LIET. BOLŠEVIKŲ ORGANIZACIJOS

Amerikos lietuviai bolševikai turi keletą 

organizacijų. Jos nėra gausingos, tačiau di

džiausiu įnirtimu gina kruvinąjį Rusijos bol

ševizmų ir stengiasi daugiau lietuvių į tq 

pražūtingų sujudi įtraukti. Tam tikslui lei

džia net du dienraščius, kurie vargu iš pre

numeratų išsilaiko. Kas nors iš šalies jiems 

į pagalbų ateina.
Lietuviškųjų bolševikų organizacijos nėra 

savistovios. Jos yra surištos su tarptautinė

mis komunistų organizacijomis. Net Lietuvių 

Darbininkų Susivienijimas, kuris susiorgani 

zavo bolševikams išėjus iš SLA., yra priklau

somos nuo taip vadinamo Tarptautinio Dar

bininkų Ordeno. Kad taip yra, nėra jokios 

abejonės, nes apie tai praneša Brooklyno bol

ševikų šlamštas, kuris sako:

“Tiktai nesenai sąmoningi darbininkai 

sudarė lauke savišalpos.prganizacijų veikimo 

centrų. Jie pradėjo steigti Tarptautinį Dar

bininkų Ordeną (pas lietuvius! Lietuvių Dar

bininkų Susivienijimų), kaipo proletarinę tos 

rūšies organizacijų.” 1

Iš to aišku, kad lietuvių bolševikų Susi

vienijimas, kaip ir kitos jų organizacijos, yra 

diriguojamos komunistų inlemacionalo, ku

lio centras yra Maskvoje. Anot to paties bol

ševikų laikraščio, stojant į Tarptautinį Dar

bininkų Ordeną, įstoji ir j Liet. Darb. Susi

vienijimų, arba priešingai — stojant į L. D. 

S., įstoji ir į T. D. O.

Kiek žinoma, Tarptautinis Darbininkų 0- 

rdenas yra žydų organizacija, kuri gelbsti 

vesti komunistų partijos propagandų, finan

suoja jų sąjūdį? Tąigi, aišku, kad ir Lietuvių 

Darb. Sus-mas, būdamas T. D. O. nariu, de
dasi prie komunistų internacionalo palaiky

mo. Tuo būdu tai organizacijai nerūpi savi

šalpos reikalai, bet bolševizmo platinimas.
• Lietuviams, kurie myli savo tikėjimų ir 

savų tautų, į tokias organizacijas netinka 

dėtis,

V. Milanas, M. I. 0.

BESIRŪPINANT JAUNIMU

Visos kultūringos tautos savo jaunimu 

rūpinasi. Ir mes, lietuviai, kiek galėdami ir 

pajėgdami, juo rūpinamės. Tik pas mus, kaž

kodėl daugiau yra kalbų, sumanymų, planų, 

negu praktiško, konkretaus darbo. Mes turi-

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

(DOMUS BENDRAKELEIVIS
(Tęsinys)

Atsiranda panašių ir dau-
..... A . . ................................................... giau. Sudaro jie visa esalonų

me per dvidešimts metų veikiančia jaunimo ..... . .... , v. v . \ lietuvių ir nutaria vykti sta-

orgamzaciia — Lietuvos Vyčius, bet vis dar ...... . .. . .
° ciai j Lietuvą ginti jų nuo le

,me savo tėvų žemę!... Visi lin

ksmučiai važiuojame.

Po valandos tačiau mūsų li
nksmybes kui kurie ima vėl

gana gerų pragyvenimų. Sten- 

giųsis kiek galėdamas savo 

vaikučius nramokinti, o ypač 

suteikti jiems katalikiškų iš

auklėjimų. Tiek vargo išken

tėjęs, matęs nebetekusių tikė

jimo žmonių pasielgimus, gy

venęs ir tarnavęs “bolševika-

Idrumsti: Girdi, ne ton pusėn, mis,” jis dabar už jokius pi-
svajojame apio kitokias organizacijas, eikvo- ‘ J‘* ““u 'kur LįetUVa, lnes važiuojame! nigus nenorėtų, kad jo vaiku-
:______  1,. 1. c...... nKlb nes Jl»Osi 4au buvt> Pttsly-!vi>. ... 1......... : ... . -,..x.. i;n„ — “mu

Vienas iš tų, kurie tas pasta- čiai liktų bedieviais, ar “bo!- 

,bas darė buvęs ir manasai pa- ševikais.” .Jis visiškai supra 

Šiomis dienomis Chieagoje prasidėjo sų- Jžjstamasis. Jis nuo mažų die- nta katalikiškų mokyklų ver-

judis įsteigti naujų lietuvių jaunimo orga-i “Ginti Lietuvos!” — “Gi- nų su geležinkeliais buvo ap-pę- Ji* matė savomis akimis 

nizacijų, kuri turėsianti būti neva nepartinė, nti Lietuvos!”... nuolatos ska- ^Įpratęs ir bematant pastebė-Anglijoje katalikiškose Seserų 

bespalvė, į kurių galėsiu dėtis visokių pažiū- mbėjo jiems ausyse šito, lig j0 kaidų. ftmė visi protestuoti įvedamose mokyklose vaiku- 

rų žmonės. Šio sąjūdžio užpakalyje būk tai šiol dar nepriprasto lietuvio įr reikalauti, kad stabdytų čius auklėjamus ir girdėjo tė- 

stovi Lietuvos konsulas ir keletas liberalų ausiai, šūkio garsai kažkaip traukinį ir pakreiptų jį j Lie

jume ir laika ir energijų' kitaip savo jauni- , , . , , . , .
d .. v x • . - . -x • kę gandai, kąd lenkai nori jųmų suorganizuoti, bet vis nieko is to neišeina. u.2groktį

maloniai ir žadinančiai. Tais tuvos pusę.

C i štai ir “Rojus”.
% 1 ’ •! V.

(Tęsinys)
— Beje, koks pasiliko jūs įspūdis 

apie religini gyvenimų bolševikijoje? Ar 
tenai religija iš tikrųjų mirusi?

— Ne, nemirė dar religija net pačių 

bolševikų tarpe, nors labai jie to norį. 

Kas yra komunistas, tam nevalia lankyti 

bažnyčių, priimti sakramentų. Bet vis dėl

to tikrai liudyta mums, kad net komisarai 

kokioj didesnėj nelaimėje, ypač. mirties 

valandoje * šaukiami Dievo, o net vienas 

jaunas komunistas ligoje prašė pakviesti 

popų (šventikų), nors pirmiau nuo savo 

motinos atiminėjęs paveikslėlius, ar kitus 

tikybinius ženklus. Taip pat teko patirti, 

kad viena studento iš jų universiteto bu

vo pašalinta vien dėl tp, kad po dviejų 

įspėjimų neliovėsį lankiusį cerkvės. Pa

čios matėme, kaip vienoj laidotuvių pro

cesijoje ėjo popas, o prieš jį su šventu 

paveiksiu berniukas. Kadangi bolševikai

buvo 1,217,464, iš to skaičiaus 

89.9% vyrų ir tik 10.6 mote

rų.

Nusižengėlių prieš įstaty

mus ar viešųjų tvarkų 1931 m. 

1000 gyventojų pareina 4,9 

(1930 m. —5,1, 1913 m.—10,5) 

iš viso 1931 m. nusižengimu 

dėl girtavimo 30.102 (1920 m. 

45,072) iš to skaičiaus tenka 

tik 2,2% moterims.

Daugiausia nusižengimų pa

daroma šeštadienį ir prieš 

šventes (199 visame krašte), 

paskui sekmadienį (80), kito

mis savaitės dienomis maž

daug po 50.

Apskritai Švedija yra viena 

iš pavyzdingiausių šalių savų 

alkolinių gėrimų pardavinėji

mo sutvarkymu ir ten dėl to 

būva mažiausia nusižengimų. 

Daugelis miestų ir valžčiųi 

nusitarę visai nevartoti tN 

galų.

vus besidžiaugiančiusi savo 

gerais vaikeliais. Matė jis ir 

“bolševikų” vaikus ir jų pa-

šulų. , t

Jei liberalai nori turėti savo jaunimo or-'garsais sužavėti užsimiršo juo-

ganįzacijų, tesiorganizuoja. Lietuvių katalikų du viskų, kų buvo iškentėję ir'šposas. Žadėjo vežti į Lietuvų, | teigimus. Girdėjo tėvų nusi- 

jaunimui, turint savas organizacijas, nėra ko išvargę. Dabar jiems Lietuva o mašinistas, žinoma, susitaręs skundimus savo ištvirkintais 

blaškytis ir svetimų dievų ieškoti. Savo pa- i1' dienų ir naktį vaidenosi. [su baltagvardiečiais, pasuko j vaikais. Savo sūnelį jis todėl 

jėgas reikia koncentruoti į Lietuvos Vyčių, Vienų vienas kuteno jų kruti-'tų pusę, kur buvo baltagvar-1 būtinai norėtų atiduoti ar j 

nę troškimas — kuo greičiau [jiečių stovykla, kad'visus jie-[Tėvų Marijonų gimnazijų Ma- 

į Lietuvų, kuo greičiau išvy-'ms j rankas pristatytų. Joki rijainpolėje, ar į praloto Janu- 

sti jų laisvų, nepriklausomų!... tačiau protestai negelbėjo, ševičiaus amatų mokyklų Kau

Lietuvos belaukiant [Traukinys lėkė stačiai į bai- ne. Kur kitur jis nenorįs ati- Lietuvos gintaras pasidaręs 

tagvardiečių stovyklų. įduoti savo vaikų. Jis norėtų, ypatingos veislės pušų, da-

1 ad jo vaikai bfltų geroje prie kar jau išnykusių. Iš tų pušų

Liet. Katalikų Studentų ir kitas organizaci

jas bei draugijas, jas stiprinant ir jų veiki

mų plečiant. Sakysime, L. Vyčiai turi ir laik

raštį, ir visokius sporto ratelius, ir jau nusi

stovėjusias organizacines tradicijas, taip kad 

nieko daugiau nelieka, tik dirbti.

Suprantama, kaip kiekvienoj organizaci

joj, taip ir L- Vyčiuose yra trukumų. Tačiau 

tie trukumai lengviau yra pašalinti, negu 

naują organizacijų įsteigti. Reikia tik dau

giau geros valios ir tikro noro šios jaunimo 

organizacijos palaikymui padirbėti. Reikia, 

kad visur atsirastų veiklios kuopos ir kad 

pati centro, valdyba daugiau darbštumo ir 

iniciatyvos parodytų.

Taigi, galvodami apie naujų jaunimo or

ganizacijų steigimų, negriaukime senųjų, bet 

jas visais galimais būdais stiprinkime.

AR SOCIALIZMAS JAU IŠGARAVO?

Amerikos lietuvių socialistų sųjunga, tur

Mat, jiems norėta iškirsti

nitų.

Bet ir dabar ne be trukdy

mų. Sėdi jie visi susėdę vago

nuose ir laukia, kada trauki-

Ir vėl nauja bėda. Nauji va

rgai, nauji pavojai. Kai kurie 1

nys pasijudins - nesulaukia. Its« S™™1“1 turėję tokias į- 

Taip laukia vienį diena, ant- «"duslas ak,s> kad ,S kart“ I®’ 

ra, o traukinys iš vietos nė žin« il,os a™i-

krust... Kokis čia paibalis da- ji08 kareiviii8 K«k*J«

rosi!! Ar užkerėjo kas ar ko-!als8d5tl kalame ir pereiti vi- 

kis galas I - Pasirodo, kad'»» cils aštriausių tyrinėjimų, 

vagonų stotyje yra pakanka- ',Ne kart» rcikė« Mti Pasire"- 

mai, o garvežio nė vieno. Be «usie'"8 P™ "lirt,es- An» an' 

garvežio juk nevažiuosi! Kurie lletuvi tok,a "elal",§ ,r

[galingesni, jėga užgrobia gar

vežius ir tie sau išvažiuoja, o 

kiti ištisas savaites laukia ir 

nesulaukia.
Matydami pagalios, kad gra

varvėjo sakai, kurie per išti

sus amžius sukietėjo ir pavir- 

Tai tiek aš sužinojau iž savo [to gintaru. Kai kada randami 

gintaro gabalai sų vabalais vi

dury, kurie patekę į vidurį už

siliko. Tokie gabalai labai bra

ngūs. Gintaro daug yra Balti

jos jūroj, Žiloje senovėje gin

taras buvo branginamas už 

auksų. Grekų ir romiečių pirk

liai vykdavo į Lietuvų ginta

ro pirkti.

žiūroje ir kad iš jų išeitų ge

ri amatininkai ir geri žmonės!

ištikusi. Baltagvardiečiui su

sekę jį “bolševikų” armijoje 

'tarnavus, be didelių ceremo- 

[nijų kardu pervėrę, ir tįek. 

(Tai tau ir vaduok Lietuvų!

• Pagalios sugrįžo...

bendrakeleivio!

BLAIVYBĖS DIRVA
Alkolio statistika Švedijoj.
Alkoliniais gėrimais Švedi

joj laikomi tie, kurie turi dau

giau 3.2% (visoki vynai ir de

gtinė), tačiau alus stipresnis 

kaip 3.2% yra įstatymais už

draustas, todėl statistika pa-

AMERIKOS LIETUVIAI,
kuriems artimi yra gimtojo 

duoda, tiktai vyno ir degtinės, krašto kultūros reikalai, kurie 

I 1930 m. mažmenomis parda Morite sekti įvykius Nepriklov
būt, jau visai bus pakračiusi kojas. Apie jos 1 žumu ijieko gero nesulauks, j 

veikimų senai niekas jau nebegirdi. Socialis- nutarė ir lietuviai pasinaudo-! Mano bendrakeleiviui Vieš- įvimo įstaigų buvo 176 mies- somoje Lietuvoje, nepamirški- 
tij likučiai, kiek galėdami, stengiasi įsikabi- .ti jėga ir varu pasiimti rei- paties Apvaizda daug pąlan-• tuose ir 30 kaimuose; smulkių. ^e> kad vienintelis ir seniau

nti į SLĄ., įsibriauti jos valdybon. Kokiu kalingų sau garvežį. Tų drų- kesnė buvusi. Jis perėjęs dar restoranų 565 miestuose ir.

lįkslu jie tai daro — nesunku įspėti. [šuolių tarpe buvęs ir mano be-'daugybę įvairių įvairiausių 99 kaimuose. Tuo būdu deg-

Bet, matyti, nėra tikri, kad ir &LA. jiems ndrakeleivis. Nuėję keliese jie ] prietikių ir pavojų, pagalios

drąsiai pareikalavę, kad kuo galais negalais parvyko į Lie 

greičiau būtų garvežis. Gele- tuvų. Čionai rado iš Anglijos 

draugija visai nekaltu vaidu, neturinčių ry- žinkelio tarnautojai pabūgę ir sugrįžusių žmonelę su vaiku- 

šjp su socializmu, būtent “Pažanga.” Nors ilgai nesipriešindami jiems da- [čiais. Didelio vargo aYnglijo- 

skelbia, kad tai būsianti kultūrinė organiza- vė garvežį. Mašinistas, priju-,je jai nereikėję vargti. Jis vy

rija, tačiau greičiausia jai rūpės tik sočia-[ngęs ganežį prie ilgos virti- kdatnas į Rusijų jai palikęs 

listines idėjas platinti. nės vagonų, pabandė važiuoti, diktokai pinigų. Visų ji net

Lietuvių socialistų vadai pasiliko be ar-[Bet ne taip greit! Pasirodo, nepajėgusi suvartoti. Grįžda- 
mljos. Jie jau suprato dčl ko taip įvyko, jog vienas garvežis nepajėgia ma į Lietuvų, ji dar dalį tų

sias tos rūšies mėnesinis ilius-

pasiseks. Dėl to Chicagos socialistų dienraš

čio iniciatyva pradėta organizuoti nauja

tiękos vagonų patraukti. pinigų parsivežusi ir čionai iš 

Reikia arba nukabinti vago- [K gyvenusi taip pat visai pa-

Mat, socialistiški obalsiai žmonių nebepatrau- 

kia, žodis “socialistas” taip pat lietuvių tar

pe pasidarė nepopuliarus. Dėl to savo naujų nų dalį ar duoti pagalbon ant- 'togiai.

organizaeijų pavadino gražiu vardu. Bet ylos'rų garvežį. Išreikalauta ant- 
niaiše nepaslėpsi. garvežis. Gavus du garve-

i • • • žius jr pajutuR, kad traukinys

“Draugo” koncertas su gražia programa [sujudo, keleiviuose sukilo ne-[labai sunaikinta, bet kadangi 

bus vasario 5 d., Lietuvių Auditorijoj. Pra- apsakomas džiaugsmas. — Va- darbas nesąs perdaug sunkus, 

šome įsidėmėti. ij0 Lietuva! Neužilgo išvysi-'tai pajėgiąs jį atlikti ir turįs

sakosi vien tik bedieviais esu ir išperėjo 

“bezbožnikų” organizacija laukinius “ko- 

msomolcus” (komunistinė jaunimo orga

nizacija) su savo “pionieriais” (skau

tais), tui kiekviena religingumo apraiška 

tarp jaunųjų juos gųzdina. Mat, jie sako, 

kad religija esanti tik senesnių prietaras, 

liaudies nuodai. Jaunieji gi visi būsią be

dieviai. Ypač gi neapkenčia katalikybės. 

Dar prieš pat mūsų išvažiavimų iš Pero- 

vo, buvo visur platinama rodoma karika

tūra atvaizduojanti popiežių su kaukuole 

ant galvos vietoje tiaros. Žinoma, nepasi

gailėta ir atitinkamo patašo pranašaujan

čio popiežiaus galų bolševikam užviešpa

tavus visame pasaulyje. Nors daug cerk

vių xMaskvoje yra sugriauta ar pakeista 

sandeliais ar klubais, bet žmonės gausiu 

gai renkasi užsilikusiuose maldos namuo

se nors čia pasiskųsti savo vargais Aukš

čiausiam, Ir mums vienas rusas parodė 

kutalikų bažnyčių. įėjome. Beveik pilna 

bažnyčia žmonių. Kunigas, kų tik paleis

tas iš kalėjimo sako pamokslų lenkiškai. 

Girdėjome mokus lietuviškai. Neatsimena

Dabar jis turįs gana gerų 

vietų prie gelžkelio Š-kų sto

tyje. Nors sveikata jo besanti

me tik pavardės. Maskvoje esančios dvi 

katalikų bažnyčios. Kadangi nei vienos' 

jųjų, kaip minėjome, nepavyko uždaryti 

dėl svetimų valstybių konsulų pasiprieši

nimo, tai valdžia uždėjo kiekvienų bažny

čių po 10,(KM) rublių. Parapijonys iš syk 

galėjo tik dalį tos kontribucijos apmo

kėti. Tada buvo suimti abu kunigai, ko! 

neužmokės reikalaujamos sumos. Kaip 

brangina duhar užsilikusias savo cerkves 

ir pravoslavai matyti iš to, kad tuoj su

rinko Maskvoje 400 rublių, kad leistų 

jiems tik vienų šventę pasimelsti,, pir

miau jų nuvalius, nes buvusi labai suterš

ta. Bet ir tada, po tos sutarties ir sumo

kėjimo pinigų, pamaldų metu kemsomol 

cai kliudė melstis mėtydami nešvarumus 

į maldyklos vidų per langų. Gaila mums 

buvo matyti iš tų šventikų, maldaujančių 

kų nors jiems duoti, nes, kaip sakėme, jie 

yra “llšencais,” tai yra jokiems produk

tams, net duonos kąsneliui negauna kor

telės. Dar didesnė jų dvasinė bėda, kad 

jų “arkijeriejai” (vyskupai) tarp savęs 

nesutaria: vieni pasiduoda bolševikams,

tinės parduotuvių yra dau

giausiai miestuose.

1931 m. išparduota alkoli
nių gėrimų už 180,400,000 kro

truotas, visuomenės, mokslo ir 

akademiškojo gyvenimo žur

nalas

• ŽIDINYS”
visuomet teisingai Jus pain-
formuos. Neatidėliodami siųs

kite “Židiniui” pr-tų 1933 me 

tams, nes pirmųjų trijų šimtų 

metinių apsimokėjusių pr-rių 

Švedijoj yra alkolinianis jcas trečias asmuo gaus dova-

gėrimams pardavinėti vadina nų p. žleicį red. monografijų 

moji Bratt’o sistema, kurVytautas Didysis,” kuri per- 
kiekvienas norintis pirkti svai 'kant kaštuoja 10 lt.

nų (aprie 3-%,800.00 litų),— 

degtinės už 146,450.000 kronų, 

o vyno — 33,950,000 kronų.

gingųjų gėrimų gauna tam tik 

rų nustatytų knygelę, be ku-

Pr-tos kaina: met. 45 lt. 

(Lietuvoje 35 lt.), pusnį. 25 lt.;

rios jam svaigalų niekas ne- studentams ir moksleiviams: 

parduoda. Jaunimui ir žino-[met. 30 lt., pusiu. 15 lt. (Įdė

miems girtuokliams tokios 

knygelės visai neišduodamos.

tuvoje 25 lt.).
Adr. “Židinys,”

1931 m. gale tokių knygelių Laisvėj Al. 3

kiti laikosi senojo patrijarko, kiti dar 

kažkokių turi nesutikimų. Tų savo silp

numų, neturint tikros vienybės ir vienos, 

galvos supranta ir šventikai, kurie da

bar ypatingai yra arti su žmonėmis ir iš 

viršaus laukia aiškesnių nurodynių, kad 

visai nepakriktų. Štai girdėjome iš vie

nos jaunavedžių poros, kuri buvo nuvyku

si j kitų kaimų paimti šliūbų, tokių nuo 

monę iš palaiminusio jų moterystė: “Gal 

būti, jog bolševikas suardys visai su ki

tomis ir mūsų bažnyčių; bet vienos pasta

tytos ant švento Petro Uolos, kurios pra

garo vartai nenugalės, jiems nepavyks iš

ardyti.” Girdėjysieji suprato, kad taip 

senuko šventiko buvo kalbėta apie Kata

likų Bažnyčių. Geresnieji rusai dar neuž

miršta, kokių didelę turėjo jie paguodų, 

kada Šventasis Tėvas 10 metų atgal siun

tė tam tikrus žmones, maitino rusų vai

kus, kolei nekliudė bolševikų valdžia. Taip 

pat reikia pažymėti, kad dažnai rusai net 

viešai žegnojusi praeidami pro savas cerk

ves. O jau visiems žinoma, kad net bolše-

vėse ne šnipinėti, bet tikrai melstis.

Kalbant apie tuos dalykus, dar la

biau paaiškėjo, kad religija yra įgimtas 

dalykus ir tik iki laiko galima jos apsi

reiškimus sulaikyti. Ir jei ji negali natū

raliai pasireikšti, tai iškripsta j burtus, 

prietarus, ar atranda nt tinkamų garbini

mo dalykų ar asmenį, kaip pavyzdžiui 

bolševikai Marksų, Leninų ur jų niekados 

nejvykdinamų žemėje “rojų,” ur kokį ki

tų “svetimų dievų.”

(Bus daugiau)

MEILE

Meilė — kūrybai paskirta.

Meilė — sena, kaip benas pasaulis, ta- i
čiau ji vis nauja muma atrodo ir žadina 

įdomumų.

Meilė — aukos nebijo, gyvena auka 

ir auka savąjį aukuru kursto.

Tobulos meilės apsupta mylimųjų sie

la, tai šventovė, kurios šventi kvapai ne-

( nyksta, kurios visi garsai į aukštybes ky-

vikų mokyklų vaikai slapta lankosi cęrk- la, o viltys į nemarią amžinybę plaukia.
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LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENYBĖ
2334 SO. OAKLEY AVE., CHICAGO, ILL.

A. L. R. K. Federacijos Reikalai

MŪSŲ MOKSLEIVIJA

Federacija rūpinasi visų 

lietuvių katalikų reika

lais. Ji stengiasi padėti visoms 

mūsų organizacijoms ir dr&u-

ir naudingų tautos ir valsty

bės darbų. Jų turime ir Lietu

voje ir čia, Amerikoje.

Vėliausiu Federacijos rū

pesčiu buvo, kad atgaivinti 

Amerikos lietuvių katalikų

gijoms. Ypač jai artimi jr moksleivių ir studentų orga

nizacijų. Apie tai rimtai bu

vo tartasi praėjusiam kongrese 

priimta atatinkama rezoliuci

ja, prie centro valdybos suda

ryta atitinkama komisija ir, 

kun. d r. Jono Navicko rūpes

čiu, sušauktas studentų sei-

brangūs jaunimo reikalai. Nė

ra buvę Federacijos kongere- 

so, kuriame nebūtų buvę svar

styta mūsų jaunimo organiza

vimo, švietimo ir auklėjimo 

Reikalingumas. Daug pastangų 

yra jdėta besirūpinant lietu

vių mokyklų steigimu ir jų už

laikymu, kad jas lankantis lie 

tuvių jaunimas gautų tinka- 

imįjnokslų ir religini bei tau- 

t^^kuklė.jima. Taip pat pri- 
swRa prie įsteigimo vienuo

lijų, mergaičių akademijų, 

bernaičių kolegijos, kuriose 

būtų ruošiami mokytojai, vei

kėjai ir visuomenės vadai. Tuo 

atžvilgiu Federacija labai 

daug yra pasitarnavusi Ame

rikos lietuvių visuomenei, tuo 

pačiu ir visai tautai.

Ne svetimi yra Federacijai 

ir atskiri moksleivių ir studen 

tų reikalai. Nėra kitos lietu 

vių organizacijos, kuri būtų 

tiek daug sušelpusi besimoki-, 

nančios jaunuųmenės, kiek Fe

deracija. Tam tikslui išleista 

dešimtys tūkstančių dolerių. 

Federacijos stipendiatų tarpe 

yra visa eilė aukštų valstybės 

vyrų Lietuvoje, žymių profe

sorių, gydytojų, teisininkų, 

dvasininkų, visuomenės vadų 

ir Veikėjų, kurie dirba gražų

,kas met sušaukia metines kon

ferencijas ir jose apsvarsto 

daug svarbių klausimų. Pra

ėjusiųjų metų, gruodžio 26 d- 

tokių konferencijų surengė 

Didžiojo New Yorko Federa

cijos apskritys. Konferencijoj 

priimta visa eilė svarbių rezo

liucijų, būtent: Dėl Lietuvos 

vidaus politikos, dėl' studentų 

organizacijos, dėl Klaipėdos 

atvadavimo sukaktuvių minė

jimo, Šv. Marijos kolegija, 

ekskursijos Lietuvon reikalu, 

katalikiškoji akcija, naujo lai

kraščio leidimo klausimas. 

Sveikintinas yra dalykas, kad 

konferencija plačiai apsvarstė 

naujo katalikiško laikraščio 

leidimo klausimų. Federacijos 

centras gali tik linkėti, kad

r

M

Tarptautinis Šv. Luko vardo medikalis centras, baigiamas statyti Tokijo mieste, Ja

ponijoj. Centrui pastatyti daugiausiai lėšų davė Jungt. Amerikos Valstybės.

■u
3

parapijos
kalams.

labui ir choro rei-

mas ir suorganizuota Lietuvių New Yorko ir apylinkių lie. 

Katalikų Studentų Organi-||uvįamg kapa]įi<ams pasisektų! 

zacija, kini jau tui i keletu ko greičiausia įsisteigti savo 

laikraštį, kuris jiems yra la

bai reikalingas, nes katalikai,

veiklių kuopų ir jau savo or

ganų, mėnesinį žurnalų išlei

do ir savo veikimu džiugina Kūpami daugumoje, neturi nė 

mūsų visuomenę. Federacijos j vieno laikraščio> kuomet jų 

idėjos priešininkai išleidžia
centro valdyba dėkoja kun. 

dr. J. Navickui ir visiems pri

sidėjusioms prie šio kilnaus 

moksleivijos organizaVimo dar 

bo, kuri lieka tik praplėsti vi-

silose miestuose, kur tik lieti- (t’! konfereneijmi ir jose apsvar

net keturis.

Būtų gerai, kad šiemet visi 

Federacijos apskričiai sušauk

W!SCŪNSIN O LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

KENOSHA, WIS.
VYČIŲ TEATRAS

Po to išklausyta pranešimas 

iš praėjusio “Minstrel show”. 

Kadangi dar ne visi sugražino 
pinigus už tikietus, tat prane

šimas nebuvo pilnas.

Šis vakarėlis pasisekė ir žmo 

nėms labai patiko. Dabar dau

gelis klausinėja, kada bus ki

tas toks vakaras.

Dabar choras rengiasi prie 

operetės “Sylvia”.

Nutarta suruošti vienų me

tinį vakarėlį. Tas vakarėlis 

bus Motinos Dienų. Bet pinu 

tos operetės, bus dar ir kito- 

vienybėje veikti, ypač šiais, iš pamarginimų, bus sulošta

visų pusių spaudžiamais sun

kiais laikais; taip pat pranešė, 

kad turi būti išrinkta Fed. sk. 

valdyba 1933 metams ir pats 

prašė paliuosuoti jį nuo pirm. 

pareigų, nes jau tas pareigas

viai gyvena ir kur yra moks

leivių ir mokslus baigusių lie

tuvių katalikų inteligentų.

Federacijos apskričiai ir 

skyriai, taip pat atskiri lietu

vių veikėjai yra prašomi susi

domėti moksleivijos organiza

vimu savose kolonijose. Svars

tykite tai savo, susirinkimuose, 

sudarykite reikiamas komisi-

stytų aktualiausius mūsų tau

tinio ir visuomeninio gyveni 

mo reikalus. Netrukus tokia 

konferencija bus Chicagoje.

Klaipėdos atvadavim o 

sukaktis.

Šiame mėnesyje mūsų tau- 

tyi mini Klaipėdos krašto at

vadavimo dešimties metų su

kaktį. įšį svarbų istorinį įvykį

AMERIKOS LIETUVIAI 
MOKSLEIVIAI

Jūs norite pamatyti tų kraštų 

kur Jūsų tėveliai yra gimę ir 

augę. Jūs norite žinoti kų vei

kia ir kaip gyvena to krašto 

moksleiviai. Tai galite lengvai 

atsiekti išsirašydami mokslei

viams skiriamus mėnesinius 

iliustruotus žurnalus: vyres-

. nieji —

“ATEITį”
o jaunesnieji —-

“ATEITIES SPINDULIUS”
1933 metams šie žurnalai 

jr dovanų:

KEITIES’’ pirmųjų ke

tu fTu šimtų metinių apsimokė

jusių pr-rių kas antras asmuo 

gaus nemokamai po 1 egz. Pa
tino veikalo “Valdovas,” ku

rio kaina perkant yra 4 lt.

“AT. SPINDULIŲ” pirmų

jų keturių šimtų metinių ai> 

simokėjusių pr-rių kas ketvir

tas asmuo caus veltui po kom

plektų (tris tomus) įdomaus 

Kari May veikalo “Per Dy
kumų,” kurs perkant kaštuo

ja 8 lt.

“Ateities” pr-tos kaina: mo

ksleiviams met. 10 lt., pusm. 

5 lt. (Lietuvoje: 6 lt.); nemo- 

ksleiviams met. 20 lt., pusm. 

10 lt. (Lietuvoje: 15 lt).

“At. Spindulių” kaina: mo

ksleiviams met. 6 lt., pusm. 

3 lt. (Iietuvoje: 4 lt.); nemo- 

krieiviams met. 10 lt., pusm. 

5 lt. (Lit i u\ oje: 8 lt.).
Adr, abiejų žum. Kaunas 

Laisvės Al. 3. r

vienas veikalas gavėnios me

tu.

Kadangi choras suruošia te

kius gražius vakarėlius, todėi 

visi žmonės turėtų juos remti. 

Nes, reikia nepamiršti, kad 

suruošimas vakaro ima laiko 

ir darbo. Koresp.

eina perilgai. Bet visiems pra

šant, pinu. ir ant toliau pa

liko, t. y. 16 metams. Vice pi- 

žmones į sus-mų ir būtinai at- 'rnit išrinkta O. Laučienė, rašt. 

gaivinti. Šv. Vincento a Paulo (antriems metams) O. Lauciū-

t(>’ ižd' (Penktiems metams)'parkas. Jis driekiasi net per 

V. Mandravickas. Vargšai +rjs valstybes ir užima 2,142,-

tuojau po sumos, kviesti visus

Yellowstone parkas yra di

džiausias nacijonalis J. A. Y.

būtų galima vargšams pagel- 

Sausio 15 d. L. Vyčių 38 kp. Yaį vįsį gailestingieji (o

statys scenoj “Svetimos Plun

ksnos,” 3-jų veiksmų kornedi 

jų, J. J. Zolpo rinktinį veika 

lų.

Visus kviečiame

šių kornedi ją. Nors artistai nė

ra profesijonalai, bet savo ro

les stengsis geriausiai atlikti

6
pas mus tokių nemažai yra)
prašomi susirinkti į parapijos

svetainę sausio 15 d. ir rimtai

pasikalbėti artimo meilės rei- 

paniatvti kalu

WAUKEGAN. ILL,
Iš CHORO VEIKIMO

Šv. Baltramiejaus choras 

laikė susirinkimų sausio 6 d.

Neatsilankius pirm., senasis

720 akrų žemės.

Pirm. J. Trakšelis pranešė', 

kad galima gauti Racino pa 

rupijos veikėjus su labai gra-

įr užtikriname, kad uzsimoke-'žiu veįka]u ]<okio pas mus (jar 'vice pirm. atidarė susirinkimų j 

je mažų įžangų visi būsite pa-j ne])nvo gjg parengimas, jei malda, 
tenkinti. Be losimo, kuris te- y,,,,, —

........................ . - — ..." 18 galima, numatomas . au. io Perskaičius ir priėmus nu-

Kalifomijoj įdomiausia vie 

ta yra slėnis, vadinamas Mir

ties Dykuma. Ji yra 70 metrų 

žemiau jūros paviršio. Slėnis 

užima 1,700 kvadratinių my- 

|lių. Slėny niekur nėra medžių 

nei žolės. Žemes paviršius pil

nas druskos kristalų ir ž’ba

įkeistu blizgesiu. Paviršutinis*

jas ir pasirūpinkite sudaryti turėtų tinkamai paminėti kiek ''S ^\i valandas, grit š Y ią 29 J. Pelnos eis parapijos ir tarimus, apkalbėjus visus se 
----------------- _.i------------- -xi T menas kelerų klasiškų dalykų. •* 1 ’ 1 Jtinkamas sųlygas studentų 

kubpų veikimui, pagelbėkite ir 

globokite jas. Studentų orga

nizavimo reikalais kreipkitės 

šiuo adresu: J. Č. Morkūnas, 

pinu., 253 Berlin st., Roches-

viena lietuvių kolonija Ame

rikoje. Tuo paminėjimu galė

tume prisidėti nors maža dale

le prie to krašto atlietuvinimo.

ki tyrimai parodė, kad slėny 

yra daug visokių mineralų, 

net ir aukso. Tačiau trūksta
vargšų naudai. « !nus reikalus, naujas pirm. Ta-

Taip pat rengiama didelės Įluas Karašauskas užėmė vietų drąsuolių, kurie mėgintų tais 

Komedija bus tų dienų lo- iškilmės Vasario 16, t. y. 15 m įr g-ražiaį dėkojo senai valdy-:turtais pasinaudoti. Aštrios uo 

šiama du syk: 2 valandų po,Lietuvos nepriklausomybės ir kaį pasidarbavimų praei-Įlos, baisi kaitra ir tvankus

Po vaidinimo bus šokiai.

Drauge reiktų išneš,ti griežti iPietlb (įžanga augusiems 15c) ,10 metų Klaipėdos krašto at-

protestai prieš vokiečių než-

tei, N. Y., arba St. Y aičaitis, moniškus, žiaurius žygius, da-

sekr., St. Mary’s College, 

Tbompsan, Conn.

Mūsų visuomenę nemažai 

buvo nudžiuginta pasirodymu 

mėnesinio žurnalo “Studentų 

Žodžio,” kuri išleido naujai 

susiorganizavusi lietuvių stu

dentų organizacija. Dabar rei

kia, kad mūsų skaitančioji vi

suomenė paremtų tų žurnalų, 

jį užsiprenumeruojant. Jo kai

na metams $2.00.

romus prieš lietuvių organiza-

ir 7:30 vai. vakare (įžanga au- gavimo sukaktims paminėti 

gusiems 25c.). Iškilmės Įvyks vasario 12 d.

Lošimas prasidės laiku. Pra Prasidės gražiomis pamaldo-

cijas ir veikėjus Mažoje Lietu į80me nesivėluoti, nes progra- 

voje (Tilžės krašte). Pg<3era-;n,as dgas ir įvairus, 

cijos apskričiai ir skyriai tu- Žemaičių Juze
Į retų pasirūpinti, kad: tas įvy

kis nebūtų praleistas be tin

kamo paminėjimo.

Sekretorijatas.

IŠ FEDERACIJOS SKY
RIAUS SUS-MO

tnis metais. Choro pasidarba- į oras stipriai saugo “Mirties 

vinių, nemažai padaryta pelno Dykumos” neliečiamybę.

Nesenai musų vyriausybės 

Adresas: *steigtos ta'P vadinamos Re- 

366 W. Broadfc-ay, So. Bostonį įconatruction Finance Corpora 

yjas3 tion nariai gauna metinės ai-

1 Tokie tai yra mūs, mokslei- 'S°s po $l0’<’00 kiekvienas, 

vijos reikalai. Rūpinkimės

jais. Nuo to daug pareis lie

tuvių tautinė ateitis šiame kra 

šte.

Federaci jos apskričiu 

veikimas. t

Didesniuose lietuvių cent

ruose yra veiklūs A. L. R. K.

Pennsylvania valst. vyrui 

nevalia susituokti su pussese 

re, bet valia tuoktis su močiu

te (tėvo ar motinos motina).

Spauda liaudies neapvils 

jei liaudis ją pamils.

Kas gyvena be spaudos 

Federacijos apskričiai, kurie į tas nieko, niekad nežinos.

Praeitas Fed. skyriaus susi

rinkimas buvo metinis. Atsi

lankė daugiau atstovų, tat ap

kalbėta daug svarbių reikalu. 

Nors sunkūs laikai, tačiau už

sibrėžta daug' veikti. Ir ištik

rųjų, tokiais laikais reikalin

ga daugiau veikti, daugiau lai 

kytis vienytes jei norima tik

slas pasiekti. ,

Pirmiausiai reikia, kiek ga

lint, rūpintis vargšais, kad jie 

išsigalėtų nors mokesčius dr- 

joms užsimokėti, nes daug ra

ndasi gerų narių, kurie labai 

tuo susirūpinę.

mis bažnyčioj ryto, o baigsis i 

labai gražiu programų po pie 

tų, parapijos svetainėje. Kada 

ngi jau virš 17 metų kai kata 

Ūkiškos dr-jos yra susivieniju

sios, kad vienybėje veiktų, tai. 

toji vienybė, pritariant visie

ms geroš valios lietuviams, v- 

ra nuveikus labai daug graži 1 

darbų Bažnyčiai ir tautai.

Tat. Federaci ios skyrius nu-

1
tarė, kad pilna, tų darbų apy-l 

skaitą būtų patiekta visoms Į 

draugijoms iv spaudai. Taip

gi paminėti tuos žmones, ku

rie su pasiaukojimu tuos dar

bus dirbo ir dirba. Mat, da

bartiniai dr-ju atstovai į Fed. 

yra ne saumyliai; jie nori ati - r 

duoti k4s kam priklauso.

Pirm. J. Trakšelis sveikino 

susirinkusi m su Naujais Me

tais ir linin io dr-joms laimin-

Tat nutarta sausio 15 d., gų Mų metų, linkėjo visiems
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“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTORA

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

1
-a.

X



DRAUGAS Trečiadienis, sausio 11 d., 1933

DR. BASANAVIČIAUS BIUSTAS JAU CLEVELANDE
Dovana Clevelando miestui Darželių organizacijos* turėjo 

nuo Lietuvos Vyriausybės.Iįsigyti paminklus savo lėšo- 
Svedų Amerikos Linijos do- mis arba visai dar neturi jo-! 
vana Clevelando lietuviams kių paminklų.
— atvežė veltui savo laivais 
iš Klaipėdos į New Yorkų

Lietuvos. Už tai lietuviai ne
privalo tos linijos pamiršti. 

Kas darbavosi Lietuvoje 
Neužteko užsinorėt biusto ir 

jis bus atsiųstas. Lietuvoje ir
gi reikėjo žmonių, kurie pasi-

LIETOVIŲ LAKŪNŲ SKRIDIMO PER ATLANTIKO 
VANDENYNĄ FONDO GLOBĖJŲ ATSKAITA

Pas komiteto sekretorių 
grynais pinigais .... 131.05

I

'darbuotų. Kuomet Cl. Lit'J 
Clevelando lietuviai lieka Darželio 

dėkingi ir kitai svarbiai įstai- Karpav
gai — Švedų Amerikos Eini- je 1928 m., susipažino su ma- JerseY 
jai, kuri maloniai atsiliepė jljoru A. Ardicku. Kada Dar-

Pajamos:
liauta iš Cbicago,

.1. pagal sąskaitos iš 1932 m. 
rugpjūčio 1 d. ..

Viso ...................... $2,758.33
Einant lakūnų pareiškimu, 

$ 06 01 ne^ur,os kolonijos, susirinku 
sios šiam tikslui pinigus, dar

Newark, Nevv J. apie 129.00 

AVorcester, Mass. apie 96.96 

Baltimore, Md. apie 25.00

Viso kolonijose apie $1,341.90

arnuoių. ivuoinev vi. xae.. o, 2. pagal sąskaitos iš 1932 m.
arželio Sųjungos sekr. K. g. 4“inois ...................... . . .. ,(U ,,7 neprisiuntė ir laiko savo ži
arpavifius važinėjo Lietuvo-1 » Newark, New Komiteto M-krvtor'iui !»'"*> ba,eOT:

___ v* _______ ___  . PrSAV Iki . «« -* r aa*vi n,

Dr. Jono Basanavičiaus biu
stas jau Clevelande. Jis y i a cieveĮalwjiečių lietuvių prašy-1 želio Sųjunga nutarė, jog sa- 
dovana Lietuvos A v Gausybės n įr gftV0 iggomį8 biustą pvi-jvo Darželyje statys Dr. Basa-
Clevelando Lietuviu Kultūri- statė iš Klaipėdos į Ameriką, naVičiaus biustų, pradėta su-
niam Darželiui, kinio sųjunga j.ag jn-,ta i<a£ĮaVę gimtų ir ki-1 sirašinėti -u maj. Ardicku, ku- 
sa\u keliu loimaliai padova- dolerių, jeigu būtų reikėję lis pasitarnavo ir parūpinime 
nos miestui tam tiktomis h-juį atvežimų mokėti. Už išga- Darželiui plano ir biusto ga- 
kihnėmis ateinančių vasaių. įvįH1{l nemokamai biustų atve- vinie. Pirmiausia norėta gauti 

Šis atsitikimas yra pirmu-į padėka priklauso “Dir-
tinis istorijoje, kad lietuvių

dovana nuo Lietuvos Šaulių
vai

tautos žymiausio vyro pamin-L - 
klas būtų pastatytas Anieri-

kurios laivakorčių agen- Sųjungos, bet pasirodė, kad Michigan

506.00
(Jauta iš Brooklyn, Nevv 

York .......................... 310.00
(Jauta iš Boston,

Mass............................ x
(Jauta iš \Vorcester,

Mas.;.............................................................

Gauta iš Pittsburgh,
Pa............................. 152.7?

(Jauta iš Detroit,
151.75

už suvartotus jaišto ženklu.; 
siuntinėjant cirkuliarus j jvr.’’

koje amžinai ‘ atminčiai lietu-

skyrius greituoju susi- lengviau bus gauti iš valdžios, 
rašė su Švedų Amerikos Lini- nes ji turi savo liejyklų ir me

dauta iš Kenosha,

201.75

190.73

/

rias kolonijas ...

Viso išlaidų . 
Viso pajamų .. 
Viso išlaidų ...

Lieka ................
Pinigai deponuoti:

15.34

. $185.45 
$2,943.80

185.45

$2,758.33

Metropolitan Stale Bank,
AVisconsin .......... .. 121.75 Chicago, PL $ 582.85

ja ir gav’o atsakymų jog Nevvjdžiagų biustui nulieti. Viskas. į

vįų tautos kultūios, kuria .i'ejYorĮ<o ofisas sutinka, tik pasi- kas kainavo, tai tik dailinin 
piisidėjo piie padai y mo Cle-Į^rg gu Vyrįausįu ofįSu Go- 
velando žymiu kosmopolitiniu ttenburge gayimui jų gutild. 
miestu. nio. rpag įrgį gauta.

Biustas Dr. J. Basanavičiaus i šitoks Švedų Amerikos Li- ris AYashingtone, B. K. Balu- 
yra bronzinis, kopija dailinin- nijos pasitarnavimas galimas Jtis. Jis lankėsi Lietuvoje 1930 
ko Zikaro kurinio, kuris sto- buvo tik todėl, kad toji linija in. ir sykiu su maj. Ardickų Mass 
vi Kaune Karo Muziejaus so- jpalaiko tiesiogini susisiekimą atliko primosimų gavimui Dr. 
delyje, kuri daugybė Anicri- ,su Klaipėda ir galėjo paimti Basanavičiaus biusto.

kui Zikarui honoraras.
Toliau, gavimui dovanos pa

sidarbavo ir Lietuvos ministe-

(Jauta iš Baltimore, :
Md.................................. 110.50

Gauta iš I hiladelphia,
Pa................................... 110.25

Gauta iš Cleveland,
Oliio ............................................ ... 86.75

Gauta iš Broekton,

........................ 69.50

Montello, Mass apie $200.00 
Scranton, Pa. apie 500.00 
AVilkes Barre, Pa. ” 180.00 
Brooklyn, N. Y. ” 2,11.00

Iš virš suminėtų duomenų, 
tenka daryli išdavų, kad, ne-

(Tųsa 5 pusi.)

PagelKejo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowska

"Per suvirs du metu turėjau neapsa
komai geliama ranka- Naudojau įvai
rius linimentus, plasteriua ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Tain-Eapellerio visi skausmai prany
ko. Aš dabar esu visiškai sveika, 
ačiū stebėtinai geram vaistui Pain- 
Ejcpelleriai.”

S. N.
Philadelphia, Pa.

SULIESĖJO 10-CIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimui 
— per vieną savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 
išgirti tą vaistą.

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
neavojingai imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu vah- 
deniu prieš pusryčius. Tai saugus buv 
das pašalinti nedailią išvaizdą.

kos lietuvių, lankydamiesi Lie iš Kauno atsiųstų biustų ir p< 
tuvoje, matė. Ir Clevelando įvežti Į Švediją. Per Švediją, 
Lietuvių Darželis yra beveik
tokio pat didumo kaip Karo 
Muziejaus sodelis, tik ans yra 
lygus ant lygios žemės, o Cle
velando Darželis išeina nuo
kalniai, kas sudaro labai gra
žų vaizdų.

Italijos valdžia padovanojo

Maj. A. Ardickas, kuris yra 
Lietuvai Pagražinti Dr-jos 

kaip lietuviai keleiviai žino, i Kauno skyriaus pirmininkas, 
reikia pervežti gelžkelių iki su ponia Ona Kairukštiene —•
Gothenburgo, kur jau laukia 
Atlanliko laivai. Pati Švedų 
Amerikos Linija užmokėjo už 
pervežimų biusto gelžkelių per 
Švediją.

Toks Švedų Amerikos L-ini-
A’irgilio biustą Clevelando Ira jos palankumas Lietuvai ir A- 
lų Darželiui; dabar Lietuvos merikos lietuviams pastato lą 
valdžia padovanojo Dr. Basa- jlinijų tarp pirmaeilių lietUvia- 
novičiaus biustų. Kitų tautų ms važinėjant į Lietuvų ir iš

užsienyje gyvenantiems lietu
viams remti draugijos vice-pi 
rmininke, išrengė biustų ilgint 
kelionėn — iš Kauno į Cleve- 
landų.

Biustas pasiekė Clevelandų 
sausio 5 dienų. Dabar atiduo
tas miesto valdžios globon iki 
Darželio atidarymo,

Į atidarymų pakviestas Lie-

Gauta iš AVilkes Barre,
Pa............................. 69.00

Gauta iš AVasliington,
D. C......................  60.0C

Gauta iš Scranton,
Pn................. 6.00

Visu .................. $2943.81?

Vštaidos:

Apmokėta firmai Given Duck 
and Company už pagaminimą 
nvijacijos ženklelių:

tuvos Ministens p. Balutis. 
Bus ir šiaip žymių Amerikos 
lietuvių iš aplinkui. Koresp.

aa DRAUGO

City National Bank of 
Cbicago, III..............  2,044.45!

“DABAR
JAUČIUOSI
PILNA
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkliam s 

Vegetable Compound

Taip šimtai motorų sako. Jis stip
rina nervas.., duoda goresnį apeti
tą... geriau miegi... atleidžia gaivos 
skaudėjimą. nugaros skaudėjimą... 
sunktosios dienos pakenčiamos.

Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu
telį šiandien.

PAIN-EXPELLER
'/NE~>

Mūrine Co., Dpt. H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

Murins vato. Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit* 
Knyga "Eye Care” arba “Bye 
Beauty” ant pareikalavime.

VARICOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

Be operacijos, be Įšvirkštimų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais 
tų. ei negelbės aptlekininkas grąžins
pinigus.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
liu nenuliesėsl, tai gausi pinigus^gt- 
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Krt 
druska pamėgdžiojimų yra 
ir tuii saugotis.

Tyros, Aiškios, Sretkoe 

GRAJUO8 AKYS 

Yra didelis

o bute-
gu^at-

a

To All Who Suffer Stomach 
Agony, Gas and Indigestion
Money Back If One Bottle of Dare’s Mentha Pepsin Doesn’t Do 

You More Good Than Anything You E ver Used.
You can be so distressed with gas 

and fullness and bloating that you 
think your heart ls going to stop 
beating.

Your stomach may be so dlstended 
that your breathing is short and gaspy.

You think perhaps you are sufto- 
cating.

You are diszy and pray for qulck 
relief—what’s to be done?

Just orte tablespoonful of Dare’s 
Mentha Pepsin and ln ten minutes the 
gas disappears, the presslng on the 
heart ceases and you can breathe deep 
and naturally. z

Oh! What blessed relief: būt Vthy 
hot get rid of such attaeks altogether? 
Why have indigestion at all?

Wlth this eronderful mediclhe you 
can overcdme indigestion Or dyspepsia, 
or any abnormal condltlort that keepa 
the stomach ln constant rebeJilon and 
one bottie rtdll proVe it.

Over 6,000 bottles aold in One small 
New Jersey town lašt year—nsk yoūr- 
self why? Demand Dare’s Mentha pep
sin, a please n t to take, health bulldlng 
stomach elixlr that regular pharma- 
clsts ahywhere ln America guarantee

METINIS
I

ĮVYKS

Sekmadienyje, Vasario-Feb. 1933
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street

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

• . •

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

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

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

pritrūkti.

.t... A a.,v...... . V.,- .. . . ■, .„„j. . T
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Trečiadienis, sausio 11 d., 1933 P R A n O A s

LIETUVIŲ LAKŪNŲ SKRI- skridimo planus, nes lakūnui •
DIMO PER ATLANTIKO 

VANDENYNĄ FONDO 
GLOBĖJŲ ATSKAITA

šio mėnesio vidury jau vyksta1 
' j dirbtuves, lėktuvo remonto' 
darbus pradėti ir, neturėdami Į 

■užtikrinimo, kad surinktais

CICERO LIETUVIŲ 2INI0S
Didelis visuomeniškus susi- nę dieną. Kulbetojai bus iš

rinkimas, šaukia I lietuvių Na- mūs miesto valdžios ir kiti, 
pinigais esamais įvairiose ko j ni^ ^uvįnįn|-y Politikos klu- kurie išaiškins visą dalyką, 

žiūrint sunkių depresijos lai- l,as komitetų pilim i,ttS sttllsįo U d. 8 vai. vakare,/Taigi visiems namų savinin-
n.nkus, galima deponuoti, s\.> ftv Ąnl„„o kailis svarbu išgirsti ir žinoti,

ar tie bonai yra reikalingi, ar 
ne ir kaip už juos balsuoti. Tie 
bonai turės būt mūs, namų sa

(Tęsinys iš 4 pusi.)

ku, mūsų lakūnu patiektoji J i Šv. Antano parapijos svetai-
... , . ,. " ... ... moja ai* remonto darbus tai-1 .. . .mintis skristi per Atlantiką . .... Inoje. cT. . ... . . , , ; kinti tik tai sumai, kiek yra;Lietuvon sutikta visose kolo-1, v. . . .. , . ... , , ,... ,. ■ i londo komiteto žinioje ar J Gal girdėjote, kad mus nuo

nijose dideliu entuzijazmu ir . . • , i , ...
... . remonto sąmatą pritikai tyti sto valdžia nutarė išleisti bo-geroka niatenjale parama, uz, . A 1 .

kuria rondo komitetas reiškia |l"'1’ ‘“t| SU,"US’ ,va.-j ulls (Uotui). Balsavimas už
t žo-|llOSt* l"'llIll'i0>e. luti geistina ,uus jHls -įo mėnesio paskuti.

,. , . . . , . . . būtų, kad visi kolonijų kotui-
uį. Jei aukos tokiu pat tempu 1 . . , , ,

tetai skubos keliu malonėtų

visiems rėmėjams padėkos

Chicago, Dl., 1933 metais, 
Tenka, dėja, apgailestauti, Į sausio mik. 5 dieną.

ir toliau plauks, tai lakūnai 
ne tik ką sugebės tinkamai 
lėktuvą prirengti, bet, galimas 
daiktas, sugebės įsigyti naują 
lėktuvui motorą kas suteiks 
lakūnams dide. nio saugumo ir J 
galimumo vykdyti šį didžiulį 
ir drąsų žygį.

atsiskaityti iš surinktų šiam 
tikslui sumų.

Fondo Komitetas,
A. Kalvaitis,

John Krotkus 
L. šimutis

MAGIŠKAS DIVONĖLIS 
ŠVENČIA PIRMAS SU

KAKTUVES ORU

Populiariška radio programa 
perstatė daug /vairių pasi

linksminimų por pereitus 
metus

u

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 So. 4Uth Ct. Cicero. 111.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčioiuls 

10 — a vai.
8147 S. Haleted St Chicago
l'aned., Sered. ir Subat. 2 — 8 vai.

vininkų atmokėti. i)ėl to visi 
stengkitės ateiti ir savo kai
mynus atsivesti. Komisija

Phoue Doulevard 7041

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 80 57

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 8 liti 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomis pagal

sutarties

| Office Phone Res. nnd Office
Į Prospect 1028 2869 So. Leavitt St

Canal 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN AND SUROEON 

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

8 to 4 and 7 to 0 P. M,
Sunday by Appointment

kad kai kurios kolonuos, ar 
tai iš baimės, kati surinkti pi
nigai nebus sunaudoti skridi
mo reikalams, ar tai per ap
sileidimą ’irį šiam laikui dar 
neprisiunte fondo komitetui 
surinktų pir\~ų.

Nors Lucky Strike radio pro 
amas buvo leidžiamas oru

— Afrikos gyventojai kai-Į daugiau, kaip keturi metai,
ba 600 skirtingomis kalbomis. Magiškas Divonėlis šventė sa- 
Indijos gyventojai naudoja'vo sukaktuves labai neseniai. 
222 skirtingas kalbas. 'Jis pasikėlė i orą pirmiausiai
- Kas met Vokietija į už_' laPkHtyj, 1931 ir nuo tada

į slėnius išveža apie 20 tflksta-1 Pa^ar® skaitlingus skridimus 
Tasai faktas .šiek tiek pa- ilčių centnerių adatų; daugiau/1 Palinksminimo rekordus.

ralyžuoja priruošiamuo.-ius' šia į Kiniją.

G R A B O R I aT

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju .geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsUauktl. o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St.
Tel. Vlctory 4088

Pbone 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

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 8(15 arba 1511

2314 W. 23rd PL, Chicago

1432 B. 42 Court, Cicero, UI.
TSL. CICERO 1817

Alėtų laike jis aplankė mies
tus trįjuo e žemynuose, per- 
statydamas kiekviename iš jų 
jtipišką šokių muziką' ir šokių 
'orkestrus tuo laiku popularL- 
j kus. Į jo aplankytų miestų 
j skaičių įeina: Berlynas, Pary
čius, Londonas, Dublinas, Bue 
Inos Aires, Havana ir Montro- 
alis. Jis nunešė klausančiai 
publikai net 72 puikiausius o- 
rkestrus visose šios šalies da
lyse.

Per tą laiką daug paminė.’?-damos kiekvieną

us New York l’oliee Depart
ment ir Federal Crimes iš De 
partment of Justice, Wa.diing 
ton, D. C.; perstatė tarptauti 
niai garsius operečių žvaigž 
des, kurie pastaruoju laiku 
pridavė romanso atmosferos, 
gi vienas iš pasaulinių kome 
dijantų, Jatk Pearl asmenyje, 
pridavė daugiau skonio prie 
programų Įvairenybių.

Orkestrai, tankiausiai gir
dėti tose programose, seka su 
lig skaičiumi jų dalyvavimo. 
Jaek Denny 21; Joe Moss 20*. 
George lisen 19; Anson Weeks 
17; Wayne King 11; Vincent 
Lopez 11; Jimmy Grier 9; 
Coon-Sandeis 8; Ted Fiorito 
7; Gus Arnheim 6; Ted We- 
oms 5; Abe Ivman 5; ir Cliar- 
lie Agnew 5.

Yra apskaičiuojama, kad 
Magiškas Divonėlis perstatyti 
šias programas, savo sklidi
mais iš miesto j miestą per 
metus keliavo jšviso daugiau 
kaip milioną mylių.

Dabartiniu laiku Magiško 
Divopėlio programos yra due- 

Yntradienį,

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubihas visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, IU.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 AVEST 46tli STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

nų naujienų buvo surišta su j Ketvirtadienį ir Šeštadienj 
blizgančiomis šokių orkestrų 10:00 vai. vakaro (ĖST) per 
procesijomis ir įvairūs pusi- i WEAF ir visos šalies NBC 
linksminimai buvo perstatyta j tinklą. (Advertisement;
prieš mikropboną. Svarbiausi ------------------
perstatymai visuomeniniai bu
vo Sharkey- Schmeling kumš
tynės už čempijonatą; žiemos 
olimpijada nuo Lake Plaeid,
N. Y.; perstatymas šokių or
kestro muzikos, lekiant orlai
viu per New Y’orko miestą;

Tel. Canal 8121

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTA8

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt 8t.) 

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

Boulevard 7688
Rea. Hemlock 7691

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DANTISTAS 

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

Tel. Ofiso ir Ites. Grovehill 0617
Res. 67 37 S. Artesiąn Ave.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road

Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlioj susitarus

HEMLOCK 8161

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
8489 West Marąuette Road

VALANDOS:
• Iki 18 ryto, T Iki 8 vakare 

rrtam tv Ketv. vek. pagei sutarti

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.: khsdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Sereuuuiis susitarus 
4847 W. 14llt St. Cicero, III.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

(Jtarninkais, Ketvergnis lr Subatomis 
2420 W. Marąuette Rd. arti Western

Ave. Plione Hemlock 7828
Panedėllala, ėeredorots ly Petnvčlomls 

1K21 So. Halsted Šįmet

NAUJOS KNYGOS
Ką tik atspausdintos, nau

dingos knygelės, ir visiems 
pai artina viena kita iš jų įsi- 

V/ashington and Lee universi- Syti. Jų kaina visai nedidelė.

AKIŲ ftVDITOJAI*

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

TEL LAFAYETTE 7650

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL CANAL 8488

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 66 59

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesiąn Ave.

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

Plione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republie 7868

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tel. LAFAYETTE 7887 

kuri. Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 8 liti

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 8lst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. ▼. 
Nedėliomis lr šventadieniais 10—11

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

—

Palengvins akių įtempimą, kuuo .
Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 119 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
ivaigimo. akių aptemmlo. nervuotu- nuo 4 Iki 8 vat vakare L'tamliikals 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu ir Ketvergais.
cataractua Atitaisau trumpą regyste , 
ir tolimą regyste-

Prirengiu teisingai akinius visuos. ' - 
Atsitikimuose, egaaminavuuas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
uas klaldaa

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 18 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 
?4 LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU. Otlso »utandos; nuo 8 iki 4 lr nuo 
Oaugsilų atsitikimų skys atltaleomos • UI 8 vai. vak. NedėUonds pagal

Re.. Tel. Hyde Vark 8395

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS UI CHIRURGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
1 Persikėliau į erdvesnę ir patogeshg 

vietą
S325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ir
nuo 6 iki 8 vakare 

šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8488

Tel. Grovehill 1695

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 8-4 Lr 7-9 vak. 

Baredomls po pietų ir Nedėidlantaįg
tik susitarus

8488 W. MARQUETTS ROAD

Res. Phone 
Englevrood <641 
Ventworth 8008

Offloe Pboa» 
Wentworth 188*

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7H80 
Namą Tel.: Prospect 1880

be akintų. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kainos pi
gesnė., kaip kitą.

4712 S. ASHLAND AVE. 
TeL Boulevard 7589

Mokestį galite siųsti krasos 
(pašto) ženklais (stamps). 

Gyvybės Šaltinis, parašė 
un. J. Vaitkevičius, kaina 19c
Mąstymai apie Sv. Jėzaus

1344 S. SOth Ave., Cicero, m.|rptautinio apsibrėžimo muzika,T„ri 20g puslapiu8. Kair,a 
liškų perstatymų, šios valan-! 4qc 

dos turėjo iš abiejų didžiųjų
partijų politikos kalbėtojų, ki,! Jėzus Kristus Karalius, pa- 
rie perstatė savo organizacijųĮra^ kun. J. Vaitukaitis, kai- 
pažiūras; turėjo dranmtizaci- na ^^c-
jas garsių kriminališkų bilų

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimo, 
galimas už J35.OU 

KOPLYČIA DYKAI

teto Fancy Dress balius iš Le- 
sington, Va.; ir Sianisa Gael 
orkestro muzika iš Dublino,
Airijos, Šv. Patricko dienoje.

Prie Magiško Divonėllo ta- Srrd} verts J vaišnora, M. 1 Tel. Yards 1829

DR. G. SĘRNER
LIETUV7S AKIU SPCIALISTAS

PHONE GROVEHILL 0087 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago, III.

DR. A. R. McCRADIE
OTDTTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREK1 
Vai.: 8-4 Ir 7-9 vai. vakaro

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ- {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis 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 ąrabų 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 Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1?41 ir 1742

I. J. BAGDONAS
[.aidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republie 3100

2506 W. 63rd Str.

Žmonijos pradžia ir galas
naudinga pasiskaityti, kaina 
35c.

Su Baltu Nuometu, eilės, na- 
rašė J. Augustaitytė, naujas 
dalykas, vakarų rengėjai gali 
pasinaudoti. Kaina 50c.

Viršminėtas knygas galima 
gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE
' 2334 So. Oakley Ave.,

Chicago, III.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš . 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS V YRI IK VIOTF.Hl PEH Jt» VILTI S N4?AUKIM KAM" l ksisBNMi sios ir nei4<;ydomos .ios vra 
Kr'pf’iuliftknl gvdo Ilgai) pilvo, plaučių, inkatų ir puslė*. uinundijlmų krau
jo, odoti. IlgHH. žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir puslaptipgus ligas. Jeigu kiti ne- 
gnlėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Jums galt pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų lr Iftgydė tūkstančius ligoptų. Patari
mas dykai. OFISO V ALANDOS: Kasdie nuo 11 valandos ryto Iki I 
valandai Ir nuo 3—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 tai. 
420(1 VVEST Žfllli ST., kampas Keclcr Ate. Tel. Cravvfonl 3373

'‘'s
kampa- Keeler Ate.

fil 8 IĮT"ą le^R

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4: nuo 8—8
(■•aailomlet n«A 18 Iki

25 METU PATYRIMO

DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 18 iki 18 dieną 
Nuo 2 Iki S po pietą 
Nuo 7 Iki 8 vakare 
Nedel. nuo 18 Iki 18 dieną

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 AVEST 47th STREET

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. lr Rea TeL Hemlock 187

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

Antras ofisas tr realdenclja
6504 SO. ARTESIAN AVJ
Ofiso vai.: nuo 9-11 rytais: nno 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-8 
plot. Utarn. lr Subat. nuo 8-1

Šventadieniais pagal sutarimą.

visokiųPritaikyme akinių d< 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.
ZZRE.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numerio

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Dtlovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo. 18—18 nuo 8—4 ąa 

pietų: 7—8:88 vai. vakare.
Nedėliomis 18 iki 18 

Telefonas Midway 2880
DR. JOHN SMETANA,

OPTOMETRISTAS

1801 H. ASHLAND AVENVB ARELIA K. JARUSH
Plnlt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- physical therąpy * midwife 

šias. Pastebi ki t mano iškabas

•r

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phonę Canal 0523

Naujoj vietoj
6109 SO. ALBANY AVE. 

Phone HEMLOCK 9252
Patarnauja ’prle gimdymo, duodu 

niaasagc, electrlc treatment ir mag- 
netie blankets ir t.t. Moterims lr 
merginoms patarimai dovanai. Patar
nauja namie arba ligoninėj.

Ofiso ir Rea. Tel. Boulevard 59

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vai.; nuo 1-3; nuo 6.10-

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. SteWart 81

DR. H. BARTON
Gydytojas ir OhlrurgM

6558 S. HALSTED STI 
I Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. va
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A. SvilpauskisK nzkariavs pirmąją vieta 
“Draugo” vajuje. Prateks P. labuti

ir V. Stanciką
• -----

S. Balčiūnienė ir S. Stašaitis pasiekė 100,000 bal
su skaičių ir smarkai varosi pirmyn

antra} tūkstantį ir dirba, kad 
laimėtų trečių tūkstanti bal
sų. Jisai Šiandien ketvirtas ko

sti 207,435

Nauji metai, naujos jėgos, 
daug didesnis judėjimas “Dra 
ilgo’’ vajuje.”
r Jei ne viena moteris, tai ki- 'ntestininkų eilėje
(fa, visuomet gręsia pralenkti balsais.

(Vyrus kontestininkus. Iš prad-! F. A. Condratas, Philadel- 
ftių Stancikas buvo pirmoj vie- pliia, Penna., O. Rašinskienė, 
toj. Vėliau P. Labutis užėmė, Cicero, Ilk, Pr. Žebrauskas, 
o dabar Švilpauskienė iš Mei- AVest Side ir O. Aksomaitis, 
rose Park pralenkė abu: Stan- Detroit, Mieli., taipgi padarė 
eikų ir Labutį. Ji dasivarė ikiĮdidelę pažangų j>er paskutinę 
609,135 lialsų. P. Labutis na- savaitę ir vis eina pirmyn, 
si lieka antroj vietoj su 273,030
balsais, o V. Stancikas trečioj 
su 263,205 bal ais.

S. Balčiūnienė iš AVest Si
dės per paskutinę savaitę pa-

Pirmaeiliai ‘ Draugo’’ 
vajuje.-

A. Švilpauskienė, .103 N. 20 
A v., Melrose Park, III. .‘509,135

P. Labutis, 917 AV. 34tli St.,

RADIO UŽUOJAUTA

RADIJO VALANDA
Energingai Šv. Kazimiero 

Akademijos rėmėjai, p. Emili- 
[jai Ežerskienei ir jos visai Sei

Kadangi pereitam sekmadiemirti<,s 'T
ny suėjo 10 metų nuo atgavi-!r0 leiSki*me „žilu
mo Klaipėdos, tai Budriko ko- -i* ul"' jauniijį,

Sv. Kazimiero Akad. Rčm.rporacija — lietuvių radijo 
programų leidėjai — pašven
tė savo programų iš stoties n-Onthly meeting on Thursday 
WCFL nuo 1 iki 2 vai. po pie- eVening, Jan. 12, ut 8 P. M. 
tų šio įvykio paminėjimui. . in (Jramontas Hali, at 4535 S.

Programas prasidėjo su Lie- sy{oekwell Street, Chieago. 
tuvos kareivių dainomis, ku
rios tikrai gerai yra įrekor- 
duotos ir daro įspūdžio.

Taipgi reprodukcijoj buvo 
išpildyta keletas žavėtinų dai
nų Kipro Petrausko, Juozo 
Babravičiaus ir kitu.

dr-jos 2 skyrius

bet jis nėi skolos nei palūka
nų nemokėjo. Dabar minisi. 
kabinetas, atsižvelgdamas į 
tai, kad ž. ū. ministerija ža
dėjo palikti Komarui žemės 
kultūriniam ūkiui, bet nepali
ko (dėl neraeijonalaus jo ūki
ninkavimo) nutarė Komaru 
skolų 28,988 litus nurašyti 
valstvbės nuostolius’’

BEDARBIAMS BUS DARBO 
IR MIŠKUOSE

DVARININKUI PADOVA
NOJO 28,000 LITŲ VAL

DŽIOS SKOLOS

Laikraščių žiniomis, “Palė
venės dvaro (Kupiškio vais., 

Akordino solo gražiai grojo Panevėžio apskr.) savininkas, 
jaunas muzikantas Alex Scile- Bagdonas Komaras, turėjo 2.-
mett.

Ponia O. Juozaitienė, žinoma Chieagos lietuviams daini
ninkė, sopranas, dalyvaus “Draugo” metiniam koncerte, va
sario 5 d., šių metų, Chieagos Lietuvių Auditorijoj.

darė didžiausių pažangų-dusi-Chicago, III.................. 292,580 _
varydama iki 112,000 halsų ir; V. Stancikas, 1706 AV. 47tli vinui asistento, apie parapijos tui išvalys dantukus ir pigiai
iš 11 -tos vietos įsikėlė į penk- St., Chicago, 111......... 263.265 ile^'a'lLs 11 aP*e jubiliejinę va- negerus pataisys,
ų vietų'. < ‘ I A. Stulginskas, 1628 S. 50th

PRANEŠIMAI

arba • v1S-

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTR ALINIAM CHI

CAGOS PAŠTE

S. Stašaitis šiandien pasie-IAve., Cicero, 111. .. 207,435 
tė 106,750 Valsų skaičių ir va-! S. Balčiūnienė, 2212 AV. 23rd
tosi pirmyn, kad pralenktų St., Chicago, III......... 112,000
Balčiūnienę, o paskui ir kitus, i S. Stašaitis, 1413 So. 48th
X Stulginskas , jau pabaigė Ct., Cicero, Tll.......... 106,750

CHICAGOJE

LAKUNĮ) VAKARAS
Sausio 14 d. Jučus Sisters 

‘estorane, 3241 S. Halsted st., 
uošiama šaunus bankietas su 
okiais. Restorano savininkė ■

Į“bunco parly”. Pramoga ruo- 
! šiaina seserų mokytojų nau- 
Įdai. Kai}) žinoma, jos mokina 
Į mūsų vaikus nutipsunkindamos 
parapijos iždo. Kiekvieno pa
rapijom), kiekvieno tėvo ir mo 
[tinos, kurių vaikai lanko mo-hsers Jučaitės sa\o \alg\kią būtina pareiga atsilan-

žleido banl-ietui <hkai, sas o Į<vĮį į bunco ir pagelbėti se- 
arbų paaukoja ir valgį auko- *‘rįnis> NepalnirSkįte.

Visas to bankieto pelnas [
ąs lakūnų Bario ir Girėno i 

ridimo į Lietuva fondų. y;, bankininkų Kiotkų iškelta ka-
biznieriai, profesijonalai į:- Balninkams \akariene. 

aip kam rūpi Lietuvos var- X Ko Ratilui nepadarė pro- 
o iškėlimas, prašomi dalyvau Ibihicija, tai padarys du “ki-

tame bankiete ir paremti Paikai, ’ t. y. išgydys iš įpro- 
|ūs lakūnus. Rsp. !<do gerti naminėlę. Kas ateis

____ __  jsekmadienj, vasario 26 d. į

karienę, kuri įvyks sausio 29 trauks. Nemažai gal vaikelių 
d. pasinaudojo tuo dentisto gera-

Mokyklos mergaitės sveiki- daringumu.
na naujų asistentų ir įteikia i Nors dr. Jacob dar jaunas, 
gėlių nuo klebono ir komiteto.! bet mandagumu, švelnumu ir 

Seserų-mokytojų išlavinti j prielankumu daug susilaukia 
vaikučiai išpildo “Du broliu-,pacientų. Be to, jis remia vi
ltai grybauja.” Veikalėlis p'i-lšokias pramogėles ir parapijų, 
darė tiek juoko, kad negali Garbė mums turėti toki dak-
nei apsakyti.

Kalba kun. Valančius. Svei
kina savo draugų. Pasako pa
sakaitę apie žydelkaitės atver
timų. Pasakaitė prijuokino vi
sus.

Kalba kun. Jonelis. Sveiki
na kun. V. Čerųauskų ir linki

tarų savo kolonijoj.
Roselandietis

IŠ AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARŲ DRAUGIJOS 

SUS-MO

A. L. D. Dr-jos susirinkimas
viso gero visiems.

923 Jogminas Aleksas
930 Litvinas Toni
931 Manjolas Jonas
932 Markia D
934 Miksis Antanas
935 Morkūnas Mr and Mrs
938 Pranciškus M;. Vitkou

ski
939 Radžiūnui Kostantui 
946 Serneckinei Labelei 
950 Stumskis Ladislovas

300 dešimtinių žemės ir miškų. 
A'yriausybė jam paliko nenu
savinamų žemės normų, pra
monės įmones, be to, į normų 
dar gruzino 25 lia miško. Da
bar Komaras nori gauti atly
ginimų, mokamų dvarininka- 

jms už nusavintas žemes ir mi- 
i skus.
I Komaras nuo seniau buvo 
skolingas valstybei už javus,

Dievo Apv. parap. — šv. '
j Vardo draugijos sus-mas įvyks j 
sausio 13 d., 7:30 vai. vakare, j 
Nariai prašomi dalyvauti šia- '

v » xt u • r i me sus-me, nes yra daug svar-buvo pas A. N. Masiulį, real ’ ®
v , Į , . v,. .. bių reikalų svarstymui. Rašt.šoka j estate rastinėj. >1 ' • * | * J

V-bos rinkime visai mažai I
Mokyklos mergaitės

linksmų šokį.
Kalba p. Ivan ir adv. Vai-'įvyko atmainų; vien vice-pir-! 

mtiaxi(ni pasius. Reiškia džiaugsmo, kad jmininkas pakeistas: vietoj dr.
mūsų kolonija gavo jaunų kun.'strikolio išrinktas dr. J. Poš- 
asistentu. ka. Kiti valdybos, švariai liko

Pociūtė ir Paužiūtė utvaidi- tie patys, būtent: dr. P. Z. 
na “Molinį puodų.” Gana vi-jZalatoris — pirmininkas, dr. 
kriai savo užduotis atliko. Ga- G. I. Bložis — raštininkas, dr. 
rbė joms ir sesutėms už jų iš- K. Kliauga — iždininkas. Ap-

Bridgeport. — Dr-jos Palai
mintos Lietnvos metinis susi
rinkimas įvyks sausio 11 d., 8 
vai. vak., Lietuvių Auditori
joje. Valdyba

The American Legion Lith
uanian Post 271 will have its

mokinimų. Kalba M. Pavilonis, 
komiteto narys. Reiškia džiau-fUSINUODIJO J. SM0LKIE PtlraP- salę, tas pamatys,, kaip

(tie “kupšukai ’ gydys vargšų ĮgSino> bad parap. jaunimas ga 
AVabansia [Kaulų. Vakarų rengia parap

švietos komisija: dr. S. Bie- 
žis — pirmininkas, dr. G. T. 
Bložis — raštininkas ir dr. J. RAY-DIO SALVE

Namuose 
ze.) rastas

(1836 
lavonas Juozo choras. Vaidinime dalyvaus a-

vo jaunų vatių. Linki ilgiausių : Poška, dr. C. K. Kliauga, dr.

Crasley Radio
1933

KAINOS 5 TŪBŲ
$19.99

10 TUBC. '
$39.50

nolkio, 73 metų amžiaus siu- Iae ,r’9 žmonių. Aaidinimo me- 
ėjo, kurio žmona mirė prieš tu ant scenos bus dainų, žai- 
letus laiko. Jis buvo bedar- 6imo, šokių ir t.t. Visas vaka

metų, net iki žilos senatvės 
darbuotis mūsų parapijoje.

Kalba kun. Linkus. Į rimtų 
kalbų įpina ir sveiko juoko.

is. Atnešus jam pašalpų iš že- ro pelnas skiriamas parapijos j Kalba svetimtautis kunigas,
irimo organizacijos, negulėjo naudai. įžanga-tik .Joe. asine-[ [jpįjpįa (i£j;iUgsm0> ųa(i jr jnin 
}iti į jo butų. Vėliau surasta, mui.

d Smolkis nusinuodijęs. Ve-1 X Smagu pranešti, kad mil
inis nepriklausė nei prie jo- sų kontestininkai S. Balčiūnie- 

lų organizacijų, nei prie pa- nė ir Pabijonaitis smarkiai va-i kausko dainuoja “Ilgiausių 
ipijos. rosi pirmyn. P-ia Balčiūnienė metų”, “O, kaip gera, links-

Jatvirai kalba, kad jai teks šio ma piauti.”

T. Dundulis ir dr. H. Drange
lis nariai. I

Linkime geriausių sėkmių II
valdybai ir komisijai toliau 
darbuotis, nes pereitais metais, 
man regis, dr-ja daugiau pasi-

tenka sykiu dalyvauti kun. Ge-'žymėjo savo darbais, negu ki- 
rnausko pagerbtuvėse. tais metais. Tat, daugiau ener-

Cboras, vedamas varg. J. Ra gijos. Raporteris

Miškų departamentas išlei
do aplinkraštį dėl bedarbių. 
Prie miško numatoma duoti 
darbo ir miestų bedarbiams.

Iš pripažintų bedarbiais a 
smenų miestų burmistrai turės 
pasirinkti tokius, kurie gali 
ir nori dirbti miške. Tokių as
menų sųrašus turės pristatyti 
miškų urėdams ir jei darbini
nkų reikės, tai jie galės pri
imti ir savh aldvbių nurody
tus bedarbius.

IŠDYGO BAŽNYČIA IR 
NAUJA PARAPIJA

Lekėčiai, Šakių aps. Gruod
žio 6 d. buvo pašventinta Bra
ziūkuos pastatyta bažnyčia ir 
sudaryta Braziūkų parapija. 
Parapijų sudarė nuo Lekėčių, 
Zapyškio ir kitų gretimų pa
rapijų atsiskyrę kaimai.

BRANGI DOVANA
„ JAUNAVEDŽIAMS

Per š) vestuvių sezo
ną, kurie fotografuo- 
sis mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonuokite Engleivood 
5840

P. CONRAD 
0023 So. Ha’.stctl St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.

AVEST SIDE ŽINIOS
* ■ .«

X Naujojo parap. komiteto 
jačdis įvyko pirmadieny, sau 

9 d. Posėdy dalyvavo visi 
Hniteto nariai; apkalbėta eilė
irbių klausimų.
X Aušros Vartų parapijoj
Bigiania seserų mokytojų rė- 
jji.i komitetas, kurj sudnrvs 
rs nariai iš parapijos koii’i- 
fo, mokyklos atstovė, du at- 
)vu iš kiekvienos draugijos 
liuosnorių žmonių, kurie no- 

pasidarbuoti. Komiteto nž- 
inys Gus padėti vietinėms 
cytojoms šiuo depresijos

“Draugo” vajaus-kontesto pi
rmoji dovana.

KAIP PRAĖJO KUN. ČER- 
NAUSKUI PAGERBTI 

VAKARĖLIS

Roseland. — Sausio 1 <1., Vi- • * ■ 
sų Šv. parapijos svetainė bu
vo kimšte prisikimštų* svete
liais. Tas rodė roSelaųdiečių 
prielankumų naujam asisten
tui kun. V. Cernauskui. Sve
čių kunigų buvo 4: Valančius, 
Jonelis, Linkus ir vienas sve
timtautis.

Pirmiausiai griežė bernaičių 
ir mergaičių orkestras, vado
vaujant varg. J. Rakauskui.

X A Ginant į sekmadienį pa-j Kalba gerb. klebonas, kun. 
ipi jos salėje jvyks didelė J. Paškauskas. Kalba apie ga-

DIEVO APVEIZDOS PA 
RAPIJOS ŽINUTĖS

X Visi esame pasirengę da-Ant galo kalba ‘klebi kun. i 
J. Paškauskas ir pats kun. AL lyvauti vakare, sausio 15 d.,. 
Cernauskas. Dėkoja už netikė- ,7:30 vai. Taip, visi dalyvau
tų, bankietų. Roselandietis1 tsinie. Tai bus vaikų vakaras. 

--------- -------------- [Programe dalyvaus žymesnio
MŪSŲ PROFESIJONALAI jį vaidintojai. Programas bus 

-------------- jgražus ir įvairus. Be to, kalbės
Vienų dienų prieš Kalėdas kleb. kun. Albavičius. Salėjt

užėjb į mūsų mokyklų lietuvis 
dr. A. V. Jacob, dentistas. Ap
lankęs kiekvienų kambarį gra
žiai vaikams pakalbėjo apie 
lietuvių tautų’, kaip ji yra ga

bus įrengta ir valgykla, ku
rioje kiekvienas galės gauti 
užkandžio, lietuviškų saldai 
nių. Seserų Rėmėjas

Xi Sunkiai susirgo uoli vei
rbinga ir kaip ji turi būti bra-jkėja M. Kavaliūnaitė. Dieve 
ngi kiekvienam vaikučiui. Be'duok jai greit pasveikti, 
to, priminė vaikučiams, kaip
yra svarbu sveikiems būti ir 
kaip reikia sveikatų palaiky-

Dr. F’lorence Goodenough, 
vaikų būdo specialistas sako,

ti. Baigdamas pareiškė, kad 1 ad pas mažus vaikus daugiau 
per atostogas jis Visų ftv. pa- randasi įsiveržiamojo ūpo, nė
ra p. mokyklos vaikeliams vėl- gu pas to amžiaus mergaites.

MOSTIS, ypatingai gert. 
de-1 didesnių skaudSJlmų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimą., kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai Įsiga
lėjusį kaip:

RUMATIZMĄ
ETRfiNŲ DIEGIMĄ

§AUTf MUSKULUOSE 
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGI
NEURAI-GIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą parnėginsit RAY—DIO 
most) lr pajusit palengvinimą, Jfls 
visuomet laikysite Ją savo namuose.

Jflsu apteikoj — SOc

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės | Grane Goal 
Kompaniją, ten Jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas .......... $8.50
Pocaliontas 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 stotjs.

Crosley Radio ir Victro- 
la Kombinacija groja re
kordus gražiai. Tiktai

$49.00
Budriko Krautuvė par

duoda Lengvais Išmokėji
mais.

Kiekvienas pirkėjas gaus 
gražių dovanų.

Jos. F. Badrik, loc.
3417-21 So. Halsted St
Dėl pataisymo jūsų radijo 

pašaukite
Tel. Boulevard 4705—8167

Pirmieji ir nuolatiniai 
leidėjai Lietuvių Radio pro
gramų, AVCFL Sekmadie
niais nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. AVHFC ketvergo va
karais nuo 7:30,

Nepamirškite užsistaty- 
ti savo Radios.

JOHN B. BORDEN
ADVČKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 6 popiet
AVest Side: 2151 W. 2£id St.

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utaminkais Ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Roosevelt 2073 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, AVood, Erpressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago, m.

Jei manai pirkti antomobtlj. ateik 
paa mui pirmiau, nea mea užlaikome 
▼leną II geriausių rullų autoknobl- 
llus — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą lr 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44tl ARCHER AVENTK 
Telephone la/avette 71 »# 

-------------•---------------------------------------------

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ•AGENTŪRA

PBISIRAŠYKITF J MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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