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Illinois kasyklų srity Vykdomos paliaubos
ISPANIJOS POLICIJA 21100 

SUKURSTYTUS VALSTIEČIUS
RUMUNIJA GYVENA PAVOJIN

GĄ POLITINĮ KRIZĮ

NGLIŲ KASYKLŲ SRITY 
PALIAUBOS

ISPANIJOS POLICIJA NU
ŽUDĖ 19 VALSTIEČIŲ

SPRINGFIELD, Ilk, saus.j MADRIDAS, saus. 13. — 

13. — Naujo gubernatoriaus Radikalų su siinlikalistais su- 

Horner’io pastangomis Cliris-j kilimai Ispanijoj apima vis 

tian apskrities anglių kasyk- (didesnes sritis. Kovoje su po

lų srity tarp kovojančių an-^icija ir kariuomene jau apie 

gliakasių padarytos paliaubos. 100 sukilėlių nužudyta.

Paliaubų pagrinde yra: nu

traukiami pikietavimai; spe-

Casa Vii ja kaimo, netoli Ca- 

diz’o, sindikalistai sukurstė

cialūs pašerifiai ir policmonai prieš vyriausybę valstiečius, 

nuginkluojami; visi unijonistai Pasiųsta-policija. 19 valstiečių 

turimus ginklus paduoda; nė'užsibarikadavo vienuose na- 

vienas žmogus visoj srity ne- muose. Kada nenorėjo pasi

gali būt ginkluotas, išėmus kauluoti, policija rankinėmis gra- 

reivius, kurie visų sritį

troliuoja.

Padarius paliaubas, keturios 

kareivių kompanijos užsiims 

angliakasių nuginklavimu. Jei 

bus reikalinga daugiau karino 

menės, bus pasiųsta.

PRIEŠ PREZIDENTO VETO

PER DAUG REIKŠMĖS 
MOKSLUI PRIPAŽĮ

STAMA ,

NFAV YORK, saus. 13. — 
Per daug reikšmės pripažįsta
ma šaltai moksli) dvasiai, ku
ri to nėra reikalipiga, pareiškė

MILANO KARDINOLAS SMERKIA 
MOTERŲ SPORTO KOSTIOMOS

ROMA, saus. 14. —Jo Emi-j Izraelitams buvo uždrausta, 

nencija kardinolas Schuster, sako kardinolas, kad moterys 

Milano arkivyskupas, įsakė a-'rėdytųsi kaip vyrai, o vyrai

CHICAGOJE
RANDA, BEDARBIAI TURI 

PATOGUMŲ

Cook’o apskrities komisijo-

nieriaus Ch. Weber’o vedamas
Jo Eminencija kardinolas Ha- įkomitetas> kuriani buvo pave. 

yM,New Yorko arkivyskupas,!^ ..tirt. be(,arbian|s teikia. 

sakydamas paniuksią Ne wma-1 ml)jlĮ p^^gį,, už|aikynlo jjį.

laidas Chicagoj, paskelbė ra

portų. ,

Pareiškia, kad bedarbiai to

se pastogėse “poniškai” gy

vena. Turi visokių sau pato

gumų. Tas surišta su didelė

mis išlaidomis, kurias paden

gia valstybės gyventojai.

Tose pastogėse yra visa ei

lė įvairių apmokamųjų patar

nautojų, kuriems praeito lap

kričio mėnesį išmokėta net 

2,926 dolerių atlyginimo, o jau 1

įdksl
n’o kolegijinių kjiubų 800-ams 

nariu. Aklas tai mokslo dva- 

šiai pasivergimas dažnai su

naikina daug kilnesniųjų gy

venime idėjų.

Ši šalta mokslo dvasia, sa

kė kardinolas, neveda kultū

ros link, o juk kultūra yra
Harrv O. Tavlor paskirtas'l>innutinis »P5viet‘m« vaisias. 

J. Valstybių vakarų gelpžin-lTud kultūra daugiau kaip kit- 

kas turi būt aukštinama ir bra 

nginama. Kultūra žmogui pa

tiekia kilnesnius ir gilesnius

kelių komisijonierium.

LENKAI PAKORĖ DU 
UKRAINIEČIUS

LVOVAS, Galicija, saus. 14. žmo&ui’ kur3 didžiuojasi 

kon-į natomis padegė namus. Visi _ Lenkų karo teismo nubau- vo lll°kslu ir kurs drųsiai iš- 

' žuvo. Tarp jų buvo viena mo-L niįrtįes bausme pakarti du si^na Diev0- YPa<4 jaunimas 

teriškė. l -auni ukrainiečiai patrijotak turi palinkimų prie tos rūšies

■ — [Visa ukrainiečių tauta juos a-į besididžiuojančiųjų intelektu-

RUMUNIJOS VYRIAUSYBĖ . iH Bausmės vvkdvmo me- ah* Plaktis- Kiek tai bloga tuo GVVBNA KMZl |{l? „krainiečill bažnyčiose įvy- savo sielai!
ko gedulos pamaldos. Milijo- j Katalikų jaunimas būtinai 

nai žmonių suplūdo į pamal- reikalingas jungtis į kataliki

gyvenimo dalykus.
Ne sunku pasivergti tokiam Praeit» «raodi tas atl’'Kinim“ 

padidintas iki 3,913 dol.
sa- iJ

rkivyskupijos kunigams, kati
kaip moterys, nes tas buvo pa-

jie imtųsi priemonių panaiki-I .....

....... ... , sibiaurėjimas prieš Viešpati.iifi nelemtųjį ir smerktinų dau v. . . . ’

gelio moterų paprotį pamaldų ^’ors šiandien soeialės aplin- 

metu eiti į bažnyčias sporto kybės pasikeitė, bet Dievo na- 

kostiuniuose ir priede dar įsi- muose tvarka turi būti, kaip 

nešti į Dievo namus pačiūžas yra buvusi. Jr tų blogų mo

li' ten jas į sienas atrėmus lai- terų paprotį reikalinga naiki- 

kyti. nti.

Tad ir ne stebėtina, pažy

mima raporte, kad iš visų 

krašto dalių suplūsta į Chica-| 

besididžiuojančiųjų intelektu-! gų visoki valkatos. Jie žino,,

LIETUVOJE
ALYTAUS NAUJIENOS

ŠVENTOS DURYS BUS 
ATIDARYTOS

AVASITINGTON, saus. 14. 

-— Nesenai kongresas pravedė 

Filipinų salų nepriklausomy

bės įstatymui projektų. Prezi

dentas Iloover'is projekto ne

patvirtino, t. y. padėjo veto.

Vakar žemesnieji kongreso 

rūmai reikalingu balsų skai

čium sulaužė prezidento veto. 

Nežinia dar, kų senatas darys.

BUKAREŠTAS, saus. 14. — 

Naujų Rumunijos ministerių 

kabinetu sudarė buvusis pre

mjeras Voida-Vojevod. Tačiau 

kabinetas nestiprus. Skleidžia

mos įvairios intrigos prieš nau 

jų kabinetų ir karalių.

SNIEGO PŪGOS AUKOS

das.

AREŠTUOTAS BUVUSIS 
PREZIDENTAS

škas organizacijas ir visados 

'pasilikti Motinos Bažnyčios 

1 globoje.

J. VALSTYBIŲ KARIUO
MENĖS IŠLAIDOS

BUKAREŠTAS, saus. 13. — 

Rumunijoj sniego pūgos me

tu, anot apturimų žinių, žuvo 

33 asmenys. Vietomis yra iki 

20 pėdų sniego.

AVASHINGTON, saus 

— Kongresui Įduota karo de

partamento išlaidų sąmata už į 

1933-34 metus — 344 milijo-

i dolerių. Iš išlaidų sųmatoi 

kita ko išbraukta jaunųjų

piliečių lavinimo stovyklų už

laikymas.

I °I •>.

NORI DEGINTI KORNUS

ARTHUR, Ilk, saus. 13. — 

Douglas ir Moultrie apskrity

se nutarta sudeginti 40,000 to

nų kornų, kad tuo būdu padi

dinti kornanis kainų.

SUDEGĖ KATALIKŲ 
BAŽNYČIA

MONTREAIJUS, Que., Ka

nada, saus. 13. — Sudegė Šv.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 

saus. 13. — Po 14 metų iš iš

trėmimo grižo buvusios po ka

ro trumpų laikų Vengrijos re-

VARŽO IŽDO DEPARTA
MENTĄ

kad .čia visakuo bus aprūpin-1* 

ti, turės patogumų ir net pra

mogų.

Tačiau dar įdomiau, kad to

se pastogėse bedarbių tarpe 

daug veikia socialistai ir ko

munistai. Raudonoji propagan

da leidžia savo šaknis ir prieš | 

tai iki šioliai nieko nedaroma.

šlykščiausiai arklius žudo
Turguose daug superkama 

senų arklių, kurie niekam ki

tam netinka, kaip tik odai. 

Pulkais šitie arkliai vedami į 

vadinamas arklių kapines, į 

pušynėlį, greta Jezno gatvės 

ir brutaliu būdu ten žudomi. 

A.rklio galva apmaunama mai

šu, paskiau į jų mušama kir

vio pentimi, kol nubaniutija- 

nias arklys. Visa tai daroma 

nepaisant praeivių, kuriuos to

kie reginiai baisiai purto.

VATIKANAS, saus. 14. — 

Šventų Jubiliejaus Metų pro

grama jau parengta.,Jubilie

jų pradedant įvyks Šventų Du

rų atidarymo apeigos.

ARKIVYSKUPAS APLAN
KĖ KALĖJIMUS

PRAHA, Čekoslovakija. —* 

Kūčių ir Kalėdų dienų Prahos 

arkivyskupas K. Kaspar ap

lankė keletu kalėjimų. Kalėdų 

dienų arkivyskupas laikė šv. 

Mišias Pangrac kalėjime.

WASHINGTON, saus. 13. 

— Senatas nusprendė paimti

spublikM’prezidentasjŠHock. sav0 žinybon l»rmok«ty <«de-

liberalam Tuojau areštuotas. ,ralh’ mokwfh! grąžinimo rei- 

kalų. Iki šioliai iždo departa-

STREIKUOJA PRIEŠ 
MOKESČIUS

mentas tuo reikalu užsiėmė.

PER MAŽA KARO JĖGA

BOMBININKAS NU
BAUSTAS

GABŪS MAŠINDIRBIAI

Žeimelis, Šiaulių aps. Vid-! 

žiu kaimo gyv. Jonas ir Alek

ĮSAKĖ KARIUOMENEI 
PULTI JAPONUS

SIOS

TOKIJO, saus. 13. — Buvn- 

Mandžiūrijos valdovas,

VISKAS PALIKTA ŽMONAI
NORTHAMPTON, Mass. 

saus. 13. — Kasta mirusio buv. 
prezidento Coolidge testamen

tas. Viskas užrašyta žmonai.

BRIUSELIS, Belgija, saus.

13. — Cliarleroi apygardoj 24- 
ioms valandoms sustreikavo
14, (KM) darbininkų. Tai protes

tas prieš naujus mokesčius.

1 ° lo.

KATALIKIŠKŲ MOKYKLŲ STO
VIS CHICAGOS ARKI

VYSKUPIJOJ
Chicagos arkivyskupijos mo miestui kas metai sutaupo de 

kyklų viršininkas kun. D. F. šimts milijonų dolerių. Jei ne 

Cunningham savo metiniam ra |k’dų katalikiškų mokyklų, vi- 

porte skelbia, kad del blogųjų

laikų nė viena katalikiška nio-

kykla arkivyskupijoj neužda

ryta. Jos visos, kaip papras

tai, veikia, ačiū nepaprastam 

mokytojų ir tėvų pasiaukoji

mui.

Ch. Caulo, 38 m. amž., jau 

vienų karta 

teismas nubaudė 

m. amž. kalėti už turėjimų pas 

save sprogstamosios medžia

gos.

sas Asauckai savo jėgomis ir
_ maršalas Čang Hsueh-liang, į-

savo kalvėje padirbo dobilams į.
sakė savo kariuomenei pulti

a buvusi kalėjime . ... v. . . T. -japonus ir atsiimti ne tik Ša-
? r - o- kulti masiną, kuri 1930-m. Ui-1 .. , , . ,, , ,
baudė nuo 5 iki 2.) , „ . . ... nliaikwaną, bet i.r Mukdeną,

nkuvos žemes ūkio parodoj bu | w

vo apdovanota pinigais ir pa

gyrimo lapu. Be to, jie dar 

padirbo javams kulti mašinų, 

kurios trimulis yra 44 colių 

ilgio ir bendrai ji panėši “Mn- 

įnktelio” firmos mašinai. Tra-

I ktoriaus sukama, ši mašina .

, , ... ,. . OA nūs, kada pranešta, kad kinuper valandų įskulia apie 30 ’ r ;
kariuomenė sutraukiama prieš

PER DAUG BIURŲAVASHINGTON, saus.

— J. Valstybių kariuomenės 

štabo viršininkas praneša, kad Chicagoj yra net septyni 

J. Valstybės savo karo jėga biurai, kurie rūpinasi rasti be- 

pasaulio valstybių tarpe ūži- darbiams darbų. Žinovai sa-

SAKO, JAPONAI IMSIS 
PRIEMONIŲ

TOKIJO, saus. 14. — Ja

ponų vyriausybė planuoja im

tis griežtų priemonių prieš ki-

ma net 19-ųjų vietų.

ŽUVO 4 GELEŽINKELI
NINKAI

ko, kad tuos visus biurus ga

lima, ir reikia, sulieti krūvon. 

Tada išlaidos žymiai sumažė

tų.

centn. žieminių javų.

IS SMILTYNO LENDA 
KAULAI IR ŠUKĖS

japonus žiemių Kinijoj.

vroniiVNiv nvionva

siems gyventojams reikėtų mo 

keti toli didesnius mokesčius, 

nes reikėtų daugiau viešųjų 

mokyklų.

Chicagos arkivyskupijoj, a- 

not raportą, šiandien veikia 

452 katalikiškos mokyklos — 

Į 386 pradžios ir 66 vidurinės

KNOXVILLE, Ind., saus. 

,13. — Arti Donnely stoties su

sidaužė du Bnrlingtono gele

žinkelio traukiniai. Keturi ge

ležinkelininkai žuvo. Keliolika 

asmenų sužeista.

BOLŠEVIKAI VALO SAVO 
EILES

, . MASKVA, saus. 14. — IŠ
Del savo mokyklų užlaiky- pra,Bios mokyklas lanko 176,-Romanistų partijos centro ko-

Liudviko (St. Louis de Fran- rn0 katalikų pasiaukojimas H-*870 mokinių, o vidurines 

krai yra didelis. Nes jie moka 'j p ^9 mok. 

mokesčius viešųjų mokyklų už- | į932 m birželio mėnes| pra.
ce) bažnyčia. Daug meno bra

ngenybių žuvo.

HAVANA, saus. 13. — Pri

siunčiami iš J. Valstybių lai-

lnikymui ir podraug užlaiko
džios mokyklas baigė 17,000 

j mokinių. Iš to skaičiaus apiesavas mokyklas.

Katalikai savo mokyklų už-'14,000 įstojo į vidurines mo-

miteto pašalinti keli buvusie

ji komisarui, susekti veikime 

prieš diktatorių Stalinų. Keli 

kiti komiteto nariai įspėti. •

PAŠOVĖ SEIMININKŲ
BERLYNAS, saus, 14. — 

Patirta, kad Vokietijos ūkini-

, kraščiai ir žurnalai paduoda- laikymu, t. y. dvigubais mokė- .kyklas, o apie 3,000 nutraukė 

mi vyriausybės cenzūrai. očiais, tik vienam Chicagos I mokinimasi.

• * • ’ ’ ’ * * - * .*• ♦ c
/

Du plėšikai apiplėšė parduo 

tuvę, 5545 Belmont ave. Pik

tadariams 438 dol. teko.

Mrs. J. Lent, 30 m. amž., 

6018 So. Sangamon gat., įsakė 

vienam “burdingieriui” pasi

ieškoti kitos vietos. Už tų bu- 

rdingierius jų pašovė.

POLICMONAS LAIMĖJO 
DOVANĄ

Andai poliemonas R. Hoff- 

man pašovė ir sugavo plėšikų, 

kurs apiplėšė Western Union 

Telegraph kompanijos ofisų.

Ši kompanija dabar polic- 

monui skyrė 1,000 dolerių do

vanų.

Poliemonas yra našlys 

gina du vaikeliu.

Au-

Gegužinė, Trakų aps. Rusių

kaimo laukuose, prie Neries,, , . v. . . ¥ T
, nkai mažiau tun vargo uz J.

yra didelis kokios 30 ha ploto 

vėjo pustomas smiltynas. Čin 

dažnai matoma iš smėlio kv-1 

Šančių žmonių kaulų, kaž ko

ūkininkus. O jie dau 

giau už pastaruosius aimanuo

ja-

kių puodų šukių ir šiaip, su

rūdijusių gelžgalių. Vietiniai 

gyventojai pasakoja, kad tai 

esu švedų kapai. Tiesa, buvo 

ten rasta sutrūnijusių pinigų 

ir kardas.

DOBUŽINSKIO MENO DAR
BUI 25 METAI

SIUNČIA 350 JAPONŲ
TOKIJO, saus. 14. — Japo

nai dalyvaus Chicagos Šimt

mečio Pažangos parodoje. Sa

vo skyrių įtaisyti japonų vy

riausybė siunčia į Chicagų 350 

darbininkų.

ORO STOVIS
Suėjo 25 metai, kai p. M. • ----------

B. Dobuzinskis su pasisekimui CHICAGO I.R APYLIN- 

dirba meno, grafikos ir deko- KfcS. — Šiandien iš dalies de-

__  I
ratyvinį darbų. Ta proga jubi- besuota. Vakar rytų žemiau- 

liatas gavo daug sveikinimų, šia temperatūra buvo 31 1.

4w Z
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“DRAUGAS” MŪSŲ MOKYKLOS IR SPORTAS Kas eina į svetimą lauką (VAIRUS KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
Uelna kaadlan, Uakyrua aekmadlenlua

PRENUMERATOS KAINA: Metanu — »« ••. Pn- 
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Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrų- 
Bna, Jei nepraloma tai padaryti ir neprlsiunčlama tam 
Uksini pašto lenkių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

Redaktorius priima — nuo XI:** Iki 11:** vnl. 
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

“DRAUGAS”
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Publlahed Daily, Bxoept Sunday. 
SUB8CRIPTIONS: One Tear — 91.11. Sis Months

— II-II. Three Months — 91.11. Obe Month — Tie. 
Burope — One Tear — 9».**. >■»* Months — 94.11. 
Copy — .llo.

Afvertlslnc ln ••DRAUGAS” brlngs best resulta 
ALrerttelng ratee on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av.. Chicago

Pirmoje vietoje reikia rūpintis, kad mū

sų mokyklose mokslas ir auklėjimo dalykai 

būtų aukštai pastatyti. Tuo žvilgsniu jau 

daug yra padaryta, nes mokslas mūsų, lietu

vių, mokyklose lyginasi viešosioms ir šiaip Laisvamanių laikraščiai la

jau svetimtaučių mokykloms. Tuo reiškiniu kai nepatenkinti, kam katali

galime didžiuotis ir pasidžiaugti. va^a* Patina katali-

1*
Sporto srityje mūsų mokyklos dar tolo-i. 

kai nuo kitų yra atsilakusios. Taip yra, ži 

noma, dėl to, kad lietuvių mokyklos vėliau j 
įsisteigė, kad joms lėšų liuko įrengti viso

kius sportui įrankius. Kita buvo kliūtis, kad 

mes, senesnėsės laidos žmonės į sportų lyg iš

aukšto žiūrėjome, permažai dėmesio į jį te-, . . ,
, . . . , v, • .. . imamai norėtų, kad vyskupai

kreipeme ir savo centų išleisti tam tikslui). , _ . k„4..ki.,.
gailėjomės.

Sistematiškos instrukcijos apie fizišką

kūkalių sėti?
Įėjimo statyti. Visa šalis pa

sidarytų vienas didelis kalė

jimas. Tų matome bolševikų 

Riškus laikraščius. Jie murma'Kusijoj.

ir prieš kunigus ir net prieš Į Jei kunigai neplatintų ka- 

vyskupus, kam ragina žmones taiikams katalikiškos spaudo

Kas yra “Lien ”? 
Klapsimas. — Ar galite man 

paaiškinti, kas yra “lien”? 
Nusipirkau siuvamąją mašinų 
ant išmokesčio ir dabar randu,
kali ant jos yra taip vadina- sieny.

,apsigyvenimui (jeigu tuom lai 

ku neturės 21 metų). Bet iki 

tada, jie visi skaitomi atei

viais ir, kaipo tokie, negali 

naudotis piliečio teisėmis už

mas “lien”. Noriu žinoti, ką 

tas reiškia!

Atsakymas. — “ Lien” yra

Atvyko kaipo svečias birželio 
mėn., 1924 m.

Klausimas. — Atvykau le-
skaityti tik katalikiškus laik-į ir nedraustų skaityti bedievi-1 Įegajį įeįgg žmogaus prie ko galiai, kaipo svečias, birželio 

raščius ir perspėja neskaityti j škų laikraščių, tai jie neatli-|norg> kurig prįguiį kitam, pa-;29 d,, 1924 m., ir pasilikau čia,

laisvamaniškų, bedieviškų. i ktų savo pareigų. Jie platina,

Keistas dalykas! Gal laisva !jie draudžia, kilniai jie atlie

ka savo pareigas.

ir kunigai neragintų katalikų 

skaityti katalikiškų laikraščių, 

gal net norėtą, kad raginti)

Keisti ir nerimti laisvama

niškų laikraščių priekaištai. 

Jie patys briauna&i į svetimų

prastai, kaipo užstatas, dėl kai jau išsibaigus šešių mėne- 

kokios skolos, arba reikalavi- šių viza. Ar mane gali depor

tuoti? Jeigu kg, tai ar aš ga

liu legaiizuoii savo buvimą čio

mo. Tokiame atsitikime reiš 

kia, kad siuvamoji mašina pri

DIENOS KLAUSIMAI

‘ ŽIDINYS” IR MŪSŲ INTELIGENTIJA

klauso kompanijai iki pasku- ir tapti piliečiu^ nes ma

tinio užmokesčio ir ji gali at-įno rekordas šioje šalyje yra 

tinka- 

į rody

mas yra reikalingas 

Atsakymas. — Nelegalūs^ 

je šalyje ateiviai, kurie atvykę 

prieš liepos 1 d., 1924 m., ne- , 

gali būti deportuojami, dėl ne 

legalio įvažiavimo. Kadangi 

tamsta atvažiavai tik vieną 

dieną prieš minėtą dieną, tu- 

rėsi pristatyti atvažiavimo į- 

rodymą; jeigu atvažiavai lai

vu, tai turėsi paduoti laivo Te

auklėjimą, sporto rateliai, žaidimai specialiai gkaityti laisvamaniškus. Viso- lauką, į svetimą sritį ir dar'sįimti, jei tik neužmokėsi toJkogeriausi&s ir pilnai ti 

įrengtose salėse svarbų vaidmenį vaidinamo- kių Ronj turi Bet pa. daro priekaištus. Tikrai žydi- kag pažymėta kontrakte. Yra mas. Koks įvažiavimo įr

Lietuvos studentai ateitininkai leidžia li 

teratūros, mokslo, visuomenės ir akademiško 

gyvenimo mėnesini žurnalą “Židinį”. Per 

keletą metų jį redegavo prof. dr. V. Myko

laitis — Putinas, kuris yra vienas žymiausių 

poetų Lietuvoje. Dabar “Židinį” redaguoja 

prof. dr. Stasys Šalkauskas, žymus rašytojas, 

mokslininkas ir filosofas. Prie šio žurnalo 

yra susispietę žymiausi ir rimčiausi Lietuvos 

mokslininkai, rašytojai, universiteto profeso

riai. Dėl to jis šiandien yra skaitomas pa

čiu rimčiausiu žurnalu Lietuvoje, nes jis ve

damas sveikos kūrybos kryptimi.

Mes, Amerikos lietuviai tokio žurnalo sa

lo kalboje netuiime ir vargu kada turėsime. 

Nors mūsų inteligentai tokio žurnalo reikalin

gumą aiškiai mato, tačiau neturime tam tiks

lui lėšų ir per daug esame užimti kasdieni

niais darbais ir dėl to vargu pasisektų tokį 

leidinį pastatyti tinkamoj aukštumoj.

Žinant/kad saro •'"žurnalo leidimo klau

simas atpuola, tenka ieškoti kitos išeities. 

Juk lietuvis inteligentas be savo kalboj lei

džiamo žurnalo apseiti negali, nes tuo būdu 

jis atsiliktų nuo savo tautos gyvenimo. Tą 

spragą galime užkišti, užsiprenumeruodami 

“Židinį”, kuris tinka visų profesijų žmonėms, 

kurio tikslas yra tenkinti inteligentų proto 

reikalus, registruoti mūsų tautos pažangą vi

sose gyvenimo srityse. Be to, amerikiečiams 

inteligentams “Židinys” galėtų būti tuo til

ta, kuris suvestų juos su Lietuvos inteligen

tija ir tuo būdu savaime užsimegstų glau

desni ryšiai bendriems tautos kultūros, moks

lo ir visuomenės darbams.
Mūsų manymu, “Židinys” turėtų puošti

kiekvieno lietuvio inteligento namą.

“Liet. Mok.’’ *,ra pastebėjusi: “Cicero

nas yra pasakęs, kad kambarys, kuriame nė

ra knygos, galima palyginti su kūnu, kuria

me nėra sielos. Taip reikėtų, ypač šiais lai

kais, atsiliepti apie šviesuolio kambarį, ku

riame nebūtų vieno kito rimto žurnalo šalia 

savo specialybės knygų...”

kinių sveikatos atžvilgiu. Dėl to mes su pa 

sitenkinimu konstatuojame faktų, kad pas

taruoju laiku tuo reikalu susirūpino ir dva

sininkai ir mokytojos, atsirado specialistų 

instruktorių (pav. A. Kumskis), susidarė mo

našius norus reikšti spaudo

je, švelniai kalbant, yra juo- rėkti. 

Ringas dalykas.

Kunigai ragina skaityti ka

talikiškus laikraščius ne baili

pažymėta
kelios rūšys “liens.” Geriau

sia žinomas yra mechanikų 

Pasakiau, jie briaunasi į sve-“lien”, pagal kurio mecliani 

tinią sritį, laip, čia ir yra kaj> įr darbininkai prie trio-

škas charakteris mušti ir

svarbiausia. Jie eina į sveti-

kyklose ir baseball ir basketball rateliai, re'iĮ)jZUf.> ne žydus, o katalikus.! lauką savo kūkalių sėti.

ngiami turnamentai. Šis reiškinys yra svei-
įGal laisvamaniai norėtų, kad Ką jie skelbia savo laikraš-

besiu, ir tie, kurie pristato 

pataisymui vartojamus įran- 

arba darbo vertės.
kintmas ir linkėtina pasisekimo tą darbą va- b-tų uždraugta katalikų vys- čiuose, kokią tikybą, kokį do-|kiug> turi iki jTankių

ryti pirmyn ir ji plėsti. kupams ir kunigams mokyti!rovės mokslą? Gi laisvamani-

Sporto srities neapleisti mus ragina ir katadkus katalikiškai gyven-jšką, ateistišką, bedievišką ir

tas faktas, kad lietuvių jaunimas, nors ir ne- tį įr elgtis 7 Qai jiems patiktų, dar kitokį, tik ne katalikiškų.

turėjo tinkamų sąlygų savo gabumų toj ša- kad katalikai vyskupai, ir ku

nigai nesirūpintų apsaugoti, 

perspėti katalikus nuo visokių

koj vystyti, bet vis dėl to pasižymėjo ir pa 

čių viršūnių jau pasiekė. Vadinasi, lietuvii 

jaunimas ypatingai yra gabus įvairiose spor- ;pavojų, nuo klaidatikių pink- 

to srityse ir tuo gali labai gražiai kelti savo|lių ir laįsvamanybės nuodų, 

tautos vardą. Tik jam reikia duoti daugiau 

progų, paruošti tinkamas sąlygas, auklėjimą 

pradėti dar pradžios mokyklose. Tada jauni

mas išaugs sveikesnis, tvirtesne valia ir la 

biau pasiruošęs kovoti su visokiomis gyve

nimo kliūtimis ir sunkenybėmis.

Bolševikiškoji ir laisvama

niškoji spauda kaip tik ir yra 

tokios pinkjės ir nuodai. Kas 

būtų, jei kunigai visiškai ne

sirūpintų ką skaito katalikai,

Š

KANKINIŲ KAPAI
Žvilgsnis j katakombų istoriją

(Tęsinys)

Kaip jos išrodo
Katakombos — kus nežino? — yra 

platūs požemiai, supainioti labirintai, iš

kasti pirmųjų krikščionių mūrininkų.

Komos žemė — kieta, sausa — visai 

tiko požemiams kasti. Todėl aplink Ur
bam, ne viduj, nes įstatymai draudė, pa

mažu susidarė beveik naujas miestas.

į katakombas vedu siauri laiptai, per 

kuriuos įeini į ilgus, siaurus, aukštus, su

sisukusius prieangius (rimbulacri). Jų tin

klus siekia Ireveik 5(X) kil. tiesia linija, 

skaitant visus aukštus, kurių kai kur yra 

net keletas. Sienose yra įskųsti kapai (lo- 

culi) uždengti akmens ar marmuro len

tos (titulus), kurioj buvo užrašomas pa

laidoto vardas ir dažnai koks simbolis ar 

monogramų. Kuriose-ne-kuriose vietose 

kapą rasi uždengtą iš viršaus pusračio

PASTABĖLĖS

“Vytis,” L. Vyčių organas, išėjo padi

dintas. pagražintas ir žymiai paįvairintas.

Globėjas

Klausimas. — Esu legaliu
O kam skelbia, i kokius žmo

nes briaunasi Gi į katalikus.

Kokią jie turi teisę su savo

laisvamanybe ir bedievybe no atsakomybę, ar vis turėsiu 

briautis į katalikų šeimas, j būti globėju iki sulauks 21 ni.1 

katalikų visuomenę? Teeinie' Atsakymas. — Globa bai 

su savo laisvamanybe pas lai- įglasi su ištekėjimu. Kaip tik 

svamanius, bet ne pas katali-1 jį apsives, turėsi pranešti teis- 

kus. Katalikuose jiems ne vie- mui, kuris paskyrė globėju, ir 

ta. Jei iki šiol jie šmišiliuoda- teismas paliuosuos. Bet, gal,

. . i i .• 'i v vo ir sukinėdavosi su savo [teikės pristatvti paskutine a 

o vien ragintų lankyti baznv- , r . i . * .

v. ..... v " v. . . kromeliu taip katalikų, tai tik pvskaitą iš savo pareigų.
, „ . d . dėl to, kad jie turi drąsos x __ . .. . _.
dėtų Kristaus mokslą skelbia- , . .. . .. * , , Kuomet Nątųralizuoto Piliečiu., i v bivautis f'.iįvetuną lauką, gal,rit, o bedieviškuose laikraš

čiuose matytų Kristaus nioks-

dar dėl to, kad tarp katalikų

globėju brolio duktės. Tėvai ;kord^ jeigu atvažiavai per 

mirę. Ji vos 17 metų. Žada'Kanadą, tai vizos numerį ir 

apsivesti. Ar tas užbaigs ma- t.t Tokiuose atsitikimuose 

pats ateivis turi pristatyti vi

sus įrodymus. Nors negali de

portuoti, bet negali legalizuo

ti ir buvimo. Tikimos, kad ne

užilgo kongresas leis buvimą 

legalizuoti visų ateivių, kurie 

Įvažiavo arba pasiliko nelega

liai prieš liepos 1 d., .1924 m. 

Reikalingas atvažiavimo

i Klausima?. — Ar galite su-Šeimyna gyvena užsieny

Klausimas. — Nesenai įgi-_ _______ - rasti laivo vardą, kuriuo ma

lą griaunant. Koks čia nuos(/jsusįpratęs> nesąmoningas. Bet jau Amerikos pilietybę. Mano 110 žmona atvyko į J. A. V.? 

klumas? Ar tai nebūti) užsi- dabar kag kaid katalikų susi-Į žmona ir du vaikai gyvena 'di atvyko 1901 ar 1902 m. Ti- 

meikimas nuo pavojų. įpratimas didėja, katalikai kas Europoje ir negalės atvykti j krai neatsimena, lies maža bu

dei laikraščiai, organizaci-i kart giliau supranta, jeg ka- šią šalį dar kitus vienus, arba Įvo« Tėvai mirę. Tos informa- 

jos ir mokykla griaus visa tai,'tulikai ne tik bažnyčioje, bet'du metus. Ar aš, kaipo Ame- , cijos reikalingos pilietybes rei 

ką žmogui duoda Kristaus į-j visame gyvenime turi butrika'likos pilietis, negaliu tuoj į- kalui.

u įsta-

pasitaikydavo vienas kitas ne-

t !*■» nn»miinniir k n-rIt-o Z. i n niinfA
Bet tuo tarpu eisiąs tik vieną kartą į mėnesį.

J “Vyties” redakciją, prie dabartinio red. p.

Lapinsko pakviestas p. K. Savickas, jau pa

sižymėjęs “Draugo” ir “Vyties” bendradar

bis. Tai nauja auganti pajėga.

* • *

Matyti, kad dėl “svieto akių” kai-kurie steigtoji Bažnyčia, ar nepra-!tulikai. Tr j laikraščius jie mo teikti Amerikos pilietybės tei-1 Atsakymas.
Tautų Sąjungos nariai pareiškė darysią dras-[dės tuštėti ir pačios bažny-Įka jau žiūrėti kaip susipratę sės mano žmonai-ir vaikams, j tymu, kuris įėjo į galę gegu- 

tiškus žygius, kad sustabdyti Japoniją nuo čios. Juk laikraštis, mokykla katalikai. Jau beveik į kiek-' privilegijas važiuoti iš vienos/ės 25 d., 1932 m., ateivis, ku- 

veržimosi j Kiniją. Juk taip ir turėtų būti. ir draugijos nuo pat mažens' vieną katalikų šeimą pareina šalies į kitą? Mano šeimyna ^ atvyko į J. A. \ . ^irieš bi- 

Tačiau, žodžiai, neparemti darbu, nieko gy-'nuolat žmogui skiepija savo katalikiškas laikraštis. Ar gi ketina persikraustyti, bet ne- rželio 29 d., 1906 m., neturi 

venime nereiškia. Pasaulis senai laukia, kad [mintis, pažiūras ir kreipia jį gali katalikai skaityti bedie- gali dėlei pasportų keblumų, 'pristatyti įrodymą legalio įva- 

Tautų Sąjungos vadai eitų nuo tuščių žodžių į gerą ar blogą pusę. Jei laik-jviškus laikraščius? Tai būtų! Atsakymas. — Naturalizavi- žiavimo. Jeigu esi Amerikos 

prie konkrečių darbų. Įraščiai mokyklos ir draugijos tik nesusipratimas, nenuovo-'mas visai nepermaino žmonos'pilietis, tai tavo žmona gal;

• * * trauks žmogų nuo bažnyčios.; ka, skaudi klaida! Ant nesu-į pilietybės stovio. Ji vis pasi- tuoj paduoti natūralizacijos

Japonai puola kiniečiais, užima jų teri- nuo Kristaus, kaip tada kuni- sipratimų, klaidų ir nenuovo- lieka ateivė ir, suprantama, Į peticiją. Jeigu ne pilietis, tai 

torijas. Tautų Sąjungai tas nepatinka, bet gai skleis Kristaus mokslų kų gyvenimas nestatomas. r.egali gauti Amerikos paspo- ji turi gauti pirmas poperas

vis dėl to nedaro jokių žygių, kad sudrausti žmonėse. Juk 'bažnyčios jau “R.”jrto. Du vaikai, kurie, mes ti- ir gali paduoti peticiją dviem *

kime, nepilnamečiai, automatuJaponiją, kuri yra Tautų Sąjungos narys. Tai (bus tuščios. Jei bažnyčios pa- 

dar kartą įrodo Tautų Sąjungos hejėgumą ir (liktų tuščios — kalėjimai pa- 

drauge stoka geros valios didžiųjų valstybių sidarytų pilni. Kalėjimų neuž-

vadų tarpe. tektų, reiklų kalėjimą prie ka-

GARSINKINTES
“DRAUGE"

metais vėliau. Nuo jos tada 

j škai tampa Amerikos pilie- bus pareikalauta įrodv 

čiai, kaip lik greitai jie būni kad ji tikrai atvyko prieš 

įleisti į šią šalį nuolatiniait želi© 29 d., 1906 m.

pavidalo lubomis, vadinamomis arcoso- 
lium. Kartais prieangis truputį prasiple

čia ir tampa koplytėlės pavidalo (cubicu- 

lum): tai kankinių kapai, arba maldos ir 

Mišių Aukos vieta. Keti lucernarii arba 

šuliniui, jungią su žemės paviršiumi, šiek 

tiek apšviečia požemį.

Kraujo ir tikėjimo istorija
Šiose, tat, kapinėse krikščionys para

šė pirmus nuostabios savo istorijos lapus. 

Ir šiandien, įėjus vidun, jaučiama kilnus 

jų tikėjimas, už kurį tiek kankinių pra

liejo kraują, — tikėjimas tvirtas, pilnas 

meilės, entuzijazmo, paskendęs Dievuje, 

niekinantis visą tai, kas yra šio pasaulio, 

nors gyvenantis to paties pasaulio verpe

tuose.

Bet kaip galėjo, paklausit, prasti ir 

persekiojami žmonės atlikti tokį dideiį 

darbą?

Tikėjimas perneša kalnus, pasakė iš

ganytojas. Tai tikėjimo stebuklai, — to 

tikėjimo, kuris gyvenimui davė naujų 

reikšmę ir naują tikslą, kuris laimino var-

[ gus, kuris pripildė šventos meilės minios

širdis, kuris žmones surišo ^amžinais, ne

pertraukiamais ryšiais. Kasdavo tamsią 

žemę, bet siela būdavo paskendus begali

nėj Dievo šviesoj.

Galima suskirstyti kutukombų istori

ją į keturis laikotarpius.

1. Laikotarpis eina nuo pirmųjų baž 

nyčios dienų Komoj ligi TIT šimtmečio 

pradžios. JĮ galima pavadinti tikrųjų ka

takombų aušra. Šis laikotarpis yra tamp

riai surištas su romėnų laidojimo papro

čiais. Romėnai, mat, turėdavo savo šei

mos ar kilmės privačias kapines, vadina

mas loci sacri, loci religiosi. Kui kuris 

turtingesnis krikščionis, sulig naujo, evn- 

ngeliškojo lygybės ir brolybės įstatymo, 

ėmė priimti savo privačiuose kapuose ir 

kitus krikščionis, pabaigusius žemės ke

lionę.

Vėliau tose kapinėse pradėta atlikti 

gedulingos pamaldos, ypatingai jei buvo 

palaidotas kokio kankinio kūnas. Krikš

čionims daugėjant, kapinės buvo plečia

mos.
Žymesnės vieton, kurias ’ galima lai

kyti tarsi katakombų užuomazgomis, ar

ba didesni centrai, iš kur jos ilgainiui iš

siplėtė . visas šalis yra: Prišįlės katakom

bos, Salarijos gatvėj, kurios siekia net 

Apaštalų gadynę, L. A. Gabrino ipogėjus, 

Lucinos kripta (šv. Kaliksto kat.), Spe- 

lunka Magna (Pretestato kat.); Flavijaus 

Klemenso ir Domitilės kapai.

II. Laikotarpis. Nuo IU šimtmečio 

pradžios ligi Konstantino edikto 313 m.

Krikščionių skaičius laimi padidėjo. 

Kapinės buvo padidintos ir dažnai nu

stodavo vadintis privačiu vardu, kuriuo 

vadinos pradžioj, paiindanios kokio daug 

joms pasidarbavusio popiežiaus ar kokio 

garbingo kankinio vaidą.

III. Laikotarpis (313-410). Kai baž

nyčia buvo legnliškui pripažinta, įgijo 

nuosavybės teises ir galėjo viešai prakti

kuoti savo kultą, galėtumėm manyti, knd 

krikščionys apleido katakombas. Bet lai 

visai netiesa. Priešingai, šiuo laikotarpiu 

požeminis Komos miestas ypatingai padi

dėja: patobulinama ir pataisoma katako

mbos, pagražinimui ipogėjai, ypatingai di

džiojo popiežiaus Dumazo (366-384) rū

pesniu.

Krikščionys geisdavo būti palaidoti* 

arti šventųjų kapų ir varžydavosi už pri- . 

vilegijuotus vietas, arti relikvijų. Kapinės 

šiuo laikotarpiu pamažu virto šventove.

IV. Laikotarpis (410-X šimtui.). Nuo 

penktojo šimtmečio katakombos nebebu

vo daugiau kasamos, o jau iškastos nu

stojo tarnavusios, nes naujos kapinės bu

vo ruošiamos žemės paviršiuje. Tačiau vis ' 

tebėra lankomos, ir maldininkai liudija 

savo atsilankymą grafitais ir parašais, iš

reiškiančiais maldavimus, prašymus, is

toriškas žinias.

Tuo tarpu Romą užplūdo bulbarai, 

gyventojai ima retėti, nyksta visa galy

bė, visas grožis.

(Daugiau bus)

Tikėkim meile, kaip mes tikim gy- 
veniniu, nes mes esam sutverti tam, kad'1 
tikėtume, ir visų pražūtingiauaioji mintis

' yra toji, kuri liukus bijoti tikrenybės.M. MeKlickai
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bendrus pusryčius. Bet nėga-| line to unforseen coinplicu-įotlier dances. Let’.s not liave 
Įėjau gerai girdėti nei maty- tions we were unable to print this liappen again.

all of our column lašt week.

jaudinančiai giedojo. Šventei 
buvo pritaikintas ir pamoks

las.
SS. Petro ir Povilo parap. 

mokyklos rėmėjų surengti sau 

sio 8 d šokiai pavyko gerai, 

nes uoliai įUrbavosi ir komi

sija ir pavieni asmenys. Pp. 

Varakojienė ir Misevičienė at

sigabeno j šokius net eastiečių 

svetimtaučiu.

Minėtos mūsų rėmėjos sau

sio ll d. vakare turėjo drau

giškų puotų'. Šitoji puota joms 

buvo surengta už jų gražų ir 

nenuilstantį darbavimosi mo

kvklos reikalams. Ris

ti kų jos tarė ir kų jos valgė. 

O yes, Ieva Kulvinskaitė su 

savo nauju “ministerių kabi

netu’’ perėmė valdžių į savo 

rankas. O pusryčiams, žinau 

tikrai, kad neturėjo tokio kėk

so, kaip Šv. Vardo dr-ja...

Po pietų parap. salėj įvyko 

parap. metinis susirinkimas. 

Ir čia vėl senoji valdyba tu

rėjo perduoti savo galybę nau

jai valdybai. Senoji valdyba 

buvo sumani ir energinga, bet 

naujoji atrodo dar energinge

snė. Well, pagyvensime — pa- 

matvsime!

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

1 see by tbe papers that 
Parišk Kamon Navarro is lauded for

tui, ar jų lėktuvas bus aprū 
pintas senais ar naujais prie
taisais ir ar turės senų, jhu 
gerokai suvartotų motorų ar

If you were at tbe Parišk i Kamon Navarro is lauded for naująjį motorų. Nuo motoru 
Hali lašt Sunday you liave tbe love of bis art, just be-ipareis jų skridimo sėknrfnga- 

cause be cųt bis liair for a Imas. O jų laimėjimas bus mu- 
picture. Well wlio wonldn’t,*ų visų, lietuvių, laimėjimu;

Ijų nepasisekimas bus ir mūsų 
Carrier Pigcon į nepasisekimu. Bet pasisekimų 
______ i užtikrins tik geras, naujas mo-

some idea of what you will 

miss i f you don’t coine Sun

day, Jan. 15th. Yes sir, Pennyifor 

Sočiai, daneing, and every 

manner of entertainment to 

make it a pleasant evening. 

Onlv 15c.

Ho-IIum Christmas is gone, 
And New Vears too.

Giving, takir.g, daneing done, 
I’m Avondering wbat to do.

SKRIDIMO Į LIETUVA 
FONDO GLOBĖJU AT
SIŠAUKIMAS į KOLO

NIJŲ AVIACIJOS 
KOMITETUS

toras, kuris yra lėktuvo širdis. 
Taigi, naujas motoras būtinai 
reikalingas; jis kainuos $2,750. 
Cbicagos mieste jau gražus bū 
rys profesijonalų ir biznierių 
davė aukų vien naujojo moto
ro pirkimui. Tad būtinai rei
kia, kad ir kitose kolonijose

Newark-Elizahetb 300.00

Brooklyn 450.00
AVorcester 100.00
Boston 150. 0()
Broekton-Montello 100.00
W ii kės Barre 150.00

Pittsburgh 100.00
Cleveland 150.00

Detroit 150.00

Naujo motoro kaina $2,750.

Kolonijų kvotos pradedamos 

nuo sausio 9 dienos paskelbus 

Fondo Globėjų atskaitos.

ĮSTEIGTA NAUJA 
PARAPIJA

ŠŠ. Petro ir Povilo parapi

jos metinio susirinkimo, įvy

kusio 1933 m., sausio 8 d., 1 

vai. po pietų, parap. svetai

nėje išdavos. Susirinkimas pra 

dėtas malda. Klebonas nuošir

džiai padėkojo komitetui ir ki

tiems asmenims už uolų darba

vimosi parapijos labui. Prezi- 

dijumą sudarė klebonas, L. če 

pulis ir Paškevičius. Klebonui 

prašant, prezidijumo raštinin

kas perskaitė parapijos meti

nę 1932 m. apyskaitų, kuri 

vienbalsiai priimta.

Eina komitetų rinkimai. Bu

vo truputį trukdymų, bet Die

vo pagalbai veikiant, išrinkta 

^komitetai: L. Čepulis, J.

Pinskas, J. Blaškevičius, 

J. Patapavičius, K. Škiena ir 

Ą. Rupšys. Senieji komitetai 

buvo šie: S. Keliotis, J. Zubi- 

nas, V. Karvelis, J. Pilipaitis, 

L. Čepulis ir P. Krikščiūnas, 

kurie daug ir gražiai pasidar

bavo parapijai.

Susirinkimas buvo gausus ir 

aktualus, kuris baigėsi 2:30 

vai. malda.

X Šv. Vardo draugijos gra

žus narių būrelis, savo meti

nėje šventėje ir jų intencijai 

laikomose 8 vai. šv. Mišiose 

ėjo bendrai prie šv. Komuni

jos. Prie šios dangiškos Puo

tos prisidėjo ir Sodalietės ir 

kiti Dievų mylinti asmenys. 

Per šias Mišias parap. mokyk

los mokinių choras gražiai it

Pereitas sekmadienis buvo 

pilnas visokių įvykių.

Šv. Vardo Dr-ja turėjo savo 

'metinį susirinkimų ir iškilmi

ngus pusryčius, mat tai buvo 

jų metinė šventė. Naujieji “ka 

raliai” užėmė savo sostus. O 

šeimininkės (P. Čepulienė ir 

p. Jusevičienė) pagamino ska

nius pusryčius. L. Čepulis (Šv. 

Vardo dr-jos vice-pirm.) atve. 

žė (pamanykit koks didelis, 

kad turėjo vežti) “keksų.” 

Žinoma tų “keksų” jis paau- 

įkojo dr-jai. O kad buvo ska

nus, tai sprendžiu iš to, kaip 

j visi jį valgė... Kad būtumėt 

mate.

Sekm. vakare parap. salėj į- 

vvko gražus “konfeti” šokių 

vakaras. Parap. jaunimas pa

sielgė labai gražiai šį kartų. 

Nežiūrint kad kaimyninėj sve

tainėj “bolševikiški” lietuviai 

irgi turėjo šokį, bet mūsų jau

nimas skaitlingai susirinko sa 

von svetainėn. Taip ir reikia! 

Ir “boy” kokį “good taini” 

jie čia turėjo. O kad pradėjo 

[barstyti “konfeti” tai salėje 

:atrodė, kaip, “žiema...” Yes

įMeetings for Sunday, Jan. 15. 
AVomans League 12:30 
L. R. C. A. S. 12:30 
Societv of Charity 12:30

Pagėgiai. Gruodžio 18 d. R. 

būtų pradėta tokia propagan- Katalikų Bažnyčioje perskai- 

da: aukų rinkimas naujojo mo tvta vyskupo aktas, kuriuo Pa 

Mūsų lakūnai kpt. Darius ir +oro pirkimui. gėgiuose steigiama atskira pa-

(drenas praėjusį rudenį ap-l rr< ...... , , .. ! ramia. Įsteigtosios parapijos

lankė 14 lietuvių kolonijų, kur 
buvo surengta Lietuviu Avia-

Tbe Electoral College met eijos Diena. Tuo būdu, su a
on AVednesday, Jan. 4tli to viacijos dalykais nors bend

a new
veli, were all aflutter. I wond- ta apie 50,000 lietuvių. Iš jų 
er who it’s going to be. Ru- 1500 žmonių gavo progos pa- 
mor savs it will be a certain skraidyti. Tas rodo, kad Ame- 
Mr. Roosevelt. Irikos lietuvių visuomenė yra

----- ------- Irimtai susidomėjusi tuo skri-

piek President. Well, rais bruožais buvo supažindin-

Tuo tikslu visose koloni jo- ^Ų-ia 
.v ...... • ’ klebonuse reikėtų išpiešti tokia p?o-

paganda. To darbo turėtų liū
tis vietiniai skridimo rėmėjų 
komitetai. Cbicagos mieste rei 
ketų įsteigti skridimo rėmėjų 
komitetai visose kolonijose bei 
parapijose. Šie komitetai rin

ktų aukų iš visų draugijų, 
klubų, biznierių ir atskilai as- 
jnenii. Po $25 aukavusių drau-

paskirtas 

kun. Prialgauskas.

teol. Dr.

ATSKRIDO GARNYS SU 
VARNĖNAIS

Sodalietės taip pat laikė sa

vo metinį susirinkimą ir valgė

H,oly Name Club room v ili dimu ir parėmė savo aukomis, j
visi turėjo “plenti gud taimo”ibe read-v to °Pen soon’ Wait kuril* ’au dau*iaa----------------xvm5fi nnf l5lHnvn xnTni
ir kaip atėjo laikas skirstytis, ifor iL Wbicb reminds me bow Til< dar visi tie pi- • " b
visi skirstėsi nenoromis. Bet 

nenusiminkite! Ateinantį sek

mad. vėl bus gražus pasilink

sminimas parap. salėje, kur ti

kiuosi jus visus vėl pamatyti.

kaip gi'’ų vardai taiP Pat bus Pa‘ 
y- mėti ant lėktuvo šonų. 

Norėdamas tą darbą sėkmin-about a few more members. nigai atsiųsti skridimo fondui.
-------------- " Toki faktai rodo mūsų vi-giau įvykdyti, fondo globėjų

This may be a little late in suomenės susidomėjimą tokiu komitetas siūlo žemiau pami-
writing, būt it štili applies. žygiu ir nuoširdų pritarimą, nėtoms kolonijoms apsiimti
Although the New Years Vadinasi, skridimas jau užti-

Iki pasimatymo!

HIGHLIGHTS
Heilo Everybody....

Akis dance was a sueeess, it would krintąs, tai yra, mūsų laku- i ja (kvota):
have been more so had tbe nai galės skristi iš New Yor- 
young people of tbe Parisb ko į Kauną. Bet kaip jie skris 
cooperated. It vas certainly*— tai yra kitas klausimas. A- 
disgraceful to see bov many badu mūsų lakūnai yra pasi- 
of our younger' sėt attended ryžę skristi, neatsižvelgdami į

ĮVYKS

DRAUGO

surinkti aukų tokia proporci-

Skirsnemunė, Raseinių psk. 

Gruodžio 17 d. į Skirsnemunės 

miestelį atskrido gandras ir 

pulkelis varnėnų. Gandras vai 

kšč.ioja po laukus, maisto ieš

kodamas, ir visai nepaiso žmo 

nių, kurie eina tokio ankstyvo 

pavasario svečio žiūrėti, o var

nėnai, pasitaikius tą dieną pa

vasariškam orui, švilpauja li

nksmai, kaip pavasari.

Cbieago
Kenosha

Scranton
Philadelphia
Baltimorę

$700.00 Švietimo ministeris leido 

50.0U Lietuvos gudų švietimo—kul- 

150.00 ! tūlos draugijai įsteigti kilno- 

150.00 jamą gudų liaudies universi- 

50.00*tetą. Lietuvoje.

METINIS
KONCERTAS

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 solistės. Taipgi jie pasirodys duetuo
se, kvartetuose ir choruose.

Dalyvaus Šv. Kazimiero Akademijos orkestrą, kuri yra pagarsėjusi tarpe Chicagos lie
tuvių. Akademikės Šoks lietuviškus šokius. x

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

pritrūkti.



CICERO RECEIVES FIRST 
DEFEAT OF SEASON 

WHEN UPSET BY PRO 
VIDENCE 28 — 21

*1

D R A TT O A K
Marąuette

Mikužis K. F. 
Pocius K. F. 
Alisauskas L.F. 
Balskus L.F.
P. Beinoris C.
M. Juozaitis R.G. 
J. Juozaitis L.G. 
Norvilas L.G.

- AcnvmES -
Ltkuanian-CaBratic-Granmiaf-Sdiools

Of Chicago
SOCIAL - SPORTS - EDUCATIONAL

By AL. KUMSKIS, Phy. Dir.-------------------

durday morning at St. Geor- 
Ige’s Gym, M'ith no charge pre- 
vailing for admission everv- 

! one should get acųuainted

(šeštadienis, sausio 14 d., 1933

EKSPORTUOJA DOBILUS
Šiemet numatoma išvežti ne 

maža dobilų sėklų. Gera rin
ka surasta Danijoje. Danai jau

Totais
Brighton — 13

0 B. Gudaitis R.F.
1 2 i Uzubalis R.F.
0 2 j Si urna L.F.
2 OįLauchiskis C.
2 0 Voveris R.G.
0 0 Arbacauskas L.G.

9 3
IMMACULATE CONCEP- 
TION RBVIVES ITSELF 
BY DEFEATING HOLY

CROSS 10-7 IN A 
FAST GAME

2 Finer Basketball is being de-: Cross 7

4 i

Providence — 28 
B

Bekonuitis R.E. 3
Kumskis R.F. 1

------------ iStumbriš L.F. 0
By Jaek L. Jatis įliazbidas L.F. 0

The Cicero Council team, af- Romanauskas C 3
ter six straight m ins, succumb-i Chudis R.G. 4
ed to a second division op- Gudaitis R.G. 0
ponent lašt Sunday in a game Stanaitis L.G. tt
especiallv exciting because the Sanibaras L.G. 0
champs took an early lead in ----------
llio first half, tlien couldn’t Totais 11 7 9
stopvProvidence until tbe Ei- j
ghteenth streeters had scored I
a decisive vietory. I

ml , . „ ’ . „! F. Žukauskas R.F.ihe blanie ior nie loss ot | , , T.
,, . , . Stankus L.r.the game mav be placed on the i , ., ? , „ ’ , 1 , , Talziunas C.heads ot the star players mtioi , r, . . ,,,,. x ,, L, IJ. Žukauskas 1LG.were absent irom the Cicero , , , ,.. ... , „ Jurgėla L.G.lineup. J he overcontidence oi (

Cicero 21
Totais 5 3 8

STANDINGS
K of L Basketball League

veloped as the lst round of 
the Lith. Cath. Gr. School 
Basketball league draws 

to a elose

the champs in leaving Budri- i 
kas and Petrolaitis out of the • 
lineup may be the direct cause 
of losing the title this season. '

In the second game West 
Side threw a score into Tom n į

Totais 10 1 9

Vanagas Stands out for Town 
of Lake in Vietory over 

Wcst Side

of Lake hv taking a lead and i Witli a totai of 12 points
holding out until the elosing Steve Vanagas stood out as a Į

Cicero 
Marųuette 
Bridgeport 
Tomu of Lake 
Providence 
Brighton 
Ind. llarbor 
North Side 
West Side

v..v. - -o- ~
minutes mIicu tlie team Mas great factor in bis team’s elose ' 
able to find the lioop in three vietory over tlie tail enders, 
successive attempts, gaining a
five point margiu, 

ln tlie foiloM’ing game____  ,
ųuette Mas able to continue stars Mere much in evidence 
their drive ior the Champion- us M est Side stubbornly resist 
ship M'ith a decisive 22
M’in over
lašt game sa\v Ind. llarbor 
playing a different brand of 
Basketball to defeat North 
Side 31 to 20.

Cicero faees defeat again. 
Meets Tovvn of Lake 

tomorrow
The eurtain will go down

\Yest Side. Tlie absenee of Ba- on the first round tomorroM’

I M’ith our Lithfiluiian Catli. G r. nupirkę gerokų kiekį raudo- 
Scliool Basketball leagues play nųjų ir vėlybųjų dobilų. J Da- 
lers and teams, and your pre- niją dobilams įvežti nėra niui- 
sence at tie? games will assure tų, tik reikia gauti leidimas 

valiutai išvežti. Taip pat iš
vežama dobilų ir į Latviją.

vou a \vell spent morning.

Resuits of league game 
plaved Sat. Jan. 7, follous:

Nativity 5 — Ali Saints G 
St. George’s 2 — Providenet 

0 (forfeit)
Imm. Concept.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”

lt) — llolv

Our Lady of Vilna vs. St 
be played at

a later dafe.
Lith. Cath. Gr. School Bas- 

. ketball league and South sec-
Nativity and Ali Saints įtional Cath. Gr. Scliool team 

played a very elose game with slanding is as follows:
a sėore of 2 — 0 in favor of 

Lošt Nativity up to the lašt few 
minutes of play. Featured by 
the fine passing and dribbling 
of the Nativity team, tliev
Mere akle to score another ba
sket M’ith a free throM" to be- 
cotne vietors against one of 
tlie best teams in the league, 
Ragnis and Shimkus did the 
lone scoring to enable their 
team to keep lst plaee in the 

i league standing.

Imm. Concept. Redeems itself

linui. Conception proved to 
be a serious contender for tlie

rskis, Lauraitis and Kraueiu- afternoon at St. Phillips gym. lpa8lie title by trouncing lhe 
Mar- ,nas tlie De Paul University Four games

j b...
wiil be played *Lron£ Hol-V Cross toam b>' 8

M’hicli promise to be thrillers.

Anthony’s (to

i I

score of 10 — 7, M’ith Dalin
| — - • - — — --------------------- , f .Tlie mont important fact io &ab's dau mg lor Imm. ton-

13 .eil for three ųuarters of the •remember is that Cicero Moli eeP^-2 baskets and 2 fre«
and the'game. Lineup

Tovvn of Lake — 21

Įbe playing Town of Lake M ith ^hroMS. 
'out the assistance of its stars,

Cicero Misses 13 free throvv 
attempts, out of 14

i Vanagas R.F.
Shemianis L.F.
Sereika C. 

j Lesauskas C.
Cbernauskas R.G.

Every niember of tbe team' ylaul.ius 
altempted unsuccessfully to ,Karcauskai. L 
score from tbe free tlirow line I 
at least once, Jurgėla and J.
Žukauskas shoM’ed unusually✓
bad form, the former missing 
four successive attempts M’hile 
tlie lattev caged būt one of;
his four and tbe only one forlZaura R.E.
Cicero in t1 e game. Lineup.— iR. Zalatorius L.E.
~_____________________ A. Stankus C.

A. Paplis R.G. 
'Vaičiūnas L.G. 
Kaurakis L.G.

Totais

West Side

Žemaitis R.F.

NAUJOS KNYGOS
Ką tik atspausdintos, nau

dingos knygelės, ir visiems
Totais 6

St. George’s M on on a for
feit from th? Providence team

O'rumor and ail three mav be and are now in second Placw 
l1there at game time, būt if,team standing, with possibili- 
1 this should bapperi Tom u of ties of be™ndng potential lea- 

Lake Mould find little troubh;
b in defeating the leaders and 
’’ causing a three-way tie for

'Budrikas, Petrolaitis and Bal- 
P i sis. Of course this is only a

- first plaee lionors. If Bridge-

gue champions, tliis St. Geor- 
ge’s aggregation should he' 
elosely vatehed.

St. Anthony’s and Our La- i

1 7
port should also win from Ind. ,}y of Vilna K“"“' llas be™
Harbor, a four May tie may 
result.

postponed t iii a later date, on
account of a misunderstanding 
as to playing time.

, LEADING K OF L LEAGUE 
SCORERS

0 i . EG FT Totai
0 J. ZaIenas N. Side 21 10 52
0 J. Bekanaitis Pr. 16 12 44 
0 F. Žukauskas Cic. 17 6 40
0 J. Žukauskas Cic. 16 8 40

_. B. Gudaitis Brig. 16 7 39
1 E. Andrus’ N. S. 17 3 37

E. Mikužis Marų. 15
pmartina viena kita iš jų įsi- j\jaj-quette’s absenee of Stars J.KIucliinskus Br. 14 

J.Karcauskas T.L. 14 
R. Raginis Marų. 14 
A. Talziunas Cic. 14 
P. Barskis TofL 13

gyti. Jų kaina visai nedidelė. 
Mokestį galite siųsti krasos 
(pašto) ženklais (stanips).

Gyvybės Šaltinis, parašė 
• un. J. Vaitkevičius, kaina 10c 

Mąstymai apie šv. Jėzaus 
Širdį, vertė J. Vaišnora,, M. 1 
C. Turi 208 puslapius. Kaina 
40c.

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. J. Vaitukaitis, kai
na 10c.

Žmonijos pradžia ir galas
naudinga pasiskaityti, kaina 
35c.

Su Baltu Nuometu, eilės, na-

no handicap, win easily 
22 — 13

The tcuiinvork displayed by 
the Marųuette team in their 
game against another first di I 
vision team easily eųualed the 
stellar playing of their stars, 
Raginis, E. Beinoris and Yan- 
zanaitis mIio M'ere absent.

Mikužis hack in form under 
tlie basket und Alisauskas j 
from around tlie free throw 
line made things look cheerl'u! 
for Marųuelte from the very 
beginning. The two Juozaitis 
boy» played likę professionals,

rašė J. A ligūstai tytė, naujai jbringing the bąli up and pas- 
dahkas, vakari} rengėjai 8a^lt<ing to team matės under the 
pu i naudoti. Kaina .)0c. [basket, M’hile P. Beinoris \vho 

Viršminėtas knygas galimo Į u one ()f lhe ,,1Ost'consistant 
£flud: 'players and possibly one of

“DRAUGO” KNYGYNE the best centers in tlie league 
2334 So. Oakley Ave., played his usual good game. 

Clucago, UI. ,Lineup—

Henry S. Knox iš Chicago’s. 
J. A. V. Lawn Tennis’o Sąju
ngos išlinkiai- pirmininku 1933
IU.

a

W on Lošt

Nativity 6 0
St. George 4 1
Imm. Concept. 3 2
Ali Saints 3 2
St. Antlionv’s 3 2
Our Lady of Vilna 1 3
lloly Cross 0 3
Providence 0 5
Gamės are played every Sa-

Padaro
Kavą,

Geresne!
G’ilima
gauti

(irtNTl’IM'Se 
ir kavos 
storuose

FtenkFtohcKtom*
PDJ?HING,M V-

UŽ KELETĄ

DOLERIU
TAMSTŲ RAKANDAI 

BUS KAIP NAUJI!

ESATE UŽKVIESTI ATIDARYTI 
BANKOS SĄSKAITĄ PAS 

DROVERS

Likvidacija — didesnė proporci
ja turto susideda iš Cash ir U. S.

Goverment užstatų. Drovers Bankas teikia .Jums palan
kumą, konservatyviškų Bankinį Namą.
Safe Deposit Vaults — Saviogs and Checking Accounis 

— Foreign Exchange
KALBAME LIETI VIŠKAI MATYKITE MIL STI MUS

NATIONAL BANK 
’BUJSTmVlNCSBANK

HALSTED IR 42-RA GATVĖ
Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Seredoj 

9 ryto—8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

LACHAWICZ IR SUNAI

B. A. L.

PAGRABŲ VEDĖJAI
IR

BALSAMUOTOJAI
Pagrabų kainos atitinka depresijos laiką 

Tolumas nedaro skirtumo 
Moderniška Koplyčia dykai 

Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas.

CHICAGO, ILL. II CICERO, ILL
2314 W. 23rd PI. 1439 S. 49th Ct.

Telefonas Roos. 2515—2516 Telefonas Cicero 5927

Peoples Furniture Co. 
krautuvės turi ir operuo
ja rakandų dirbtuvę, ka
me perdirbama seni ra
kandai už labai prieinamą 
kainą pagal kiekvieno pa
geidavimą.

Sutaisoma sulaužytą ra
kandą rėrrKit, — tvirtai ir 
gražiai.

Uždedama naujas vami- 
šis, kuris neblunka ir ne-

• ; V. V .

skyla.

Apdengiama su gražiau
sia medega (covers) pa
gal pirkėjo pasirinkimą.

PRIEINAMIAUSIOS
KAINOS

Todėl, jei ieškot naują 
rakandą, ar norite patai
syti senus, visuomet krei
pkitės j šias krautuves

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS 
2536-40 W. 63rd STRM^

Hemlock 8400
4177 83 ARCHER AVE.

Lafayette 3171 
Chicago, III.

Ofiso Tel. 'Yards 0344
Kės. Tel. Boul. 624C

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

Vai.: 9 iki 12 rylo. 1 Iki 5. 7 
Iki 8:30 vakare. 

Nedėliomls 10:30 iki 12.
766 West 35th St. Chicago, I1L

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
;Rioinitizinas sausgėla
■ Nsslkankykits s«.v$s akstis- ® 

g mala, Reumatismu, Rausgėls, B
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g 

" — raumenų sukimu: nss skau- _
■ dėjimai naikina kūno «yvyb» ™ 
_ lr dažnai ant patalo paruldo. ■

CAP8ICO COMFOUND mo- g
■ stls long-val praSallna virtimi- _
■ nėta liras: mums llandls dau- " 
_ rybė įmonių siunčia padėka- ■ 
" vones pasvvlkf. k» rm F,0r p.r _
■ pmJUij tSo arba dvi ui
H K nyra: ‘‘ŠALTINIS 8VBI- ■ 

KATO8" auralalr rydytlas, kai- 
* na 5* centų. _

Jostin Kolis
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Šeštadienis, sausio 14 d., .1933 DRAUGAS S

f Prašau Į Mano Kampelį CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS TARAI:
-Rašo prof. Kampininkas

KĄ RAŠO MŪSŲ 
GAZIETOS

“Mykolas Plepy:.,
Žinių” Redaktorius.”

(“M. B.’)

‘•Biržų sų.”

Depresija išmokino vienybė- Ciceriečiai, remkit tuos biznio- 
tis pasirašė sutartį su vietine veikti. 'rius, katrie “Draugų” skaito
našlaičių prieglauda, kad ši' Sausio ll d., S vai. vak., sve ir “Drauge” garsinas bei 
tiektų miesteliui elektros svie- tainėje Lietuvių Pagerinimo mia mūsų spaudų.

re-

(“M. ILjus”) • politikos klubas sušaukė dide-I
’į. visuomeniškų susirinkimų, 
kad apsvarstyti bonų išleidi-“Sziundieninės merginos y-

ra gana ‘‘smart,’ ne taip kaip ,,,,, (bond issue), kuriuos mū 
buvo dvidešimts penki metai sll miestelio vyriausybė duos 

sumokėjo S. V. Iždo Sekreto- j atgal, kada suaugusi mergina piliečiams balsuoti sausio 31 d. 
riui $92,380.01.” (“D-va”) j buvo kaip beibokas. j žmonių prisirinko pilnutėlė

------------ i (“S-lė ) svetainė. Dalvvavo ir visi mie-
“Mažeikiečiai turi biliardo)------------- 'sto valdininkai, nuo preziden-

ir slaptų kortų klubų. Vienas Stalinas pasakų: Įįo į^į trustiso. Matėsi įvairaus
mėsininkas lošia iš lašinių.” I “Jie sako, kad musų rub- j luomo ir profesijos žmonių:

“Gruodžio d. gerb. Balutis

“Draugo” Draugas

GAISRAS BARTUŠIO 
STUDIJOJ

(“D. N.”)/laS pasidaręs bevertės; pažvel- advokatų, daktarų, bankinin
------------ gkite į tuos milžiniškus fabri-[wų ir biznierių; dalyvavo ir nedideli.

“Mūsų pilvas kontroliuoja H'us> J didžiulius kolektyvius nmsų gerb. kleb. kun. Yaičiu- 
ninsų būdų, dėl to vačyk savo j ūkius! Ar lai jie buvo išsta-1nas. \ isi įdomavo, kų pasakys 
dietų (valgį). — pataria dr. p.'ti beverčius rublius? Įmiesto valdininkai apie bond’-
Josiali Oldlield. Yes, daugelis 
dabar savo dietų renkasi iš 
garbečkenų, rinkdami poperas.

Vakar rytų, 4 valandų buvo 
kilęs gaisras A. D. Bartušio 
paveikslų studijoj, adresu 1435 
So. 49th Ct.

Gaisras kilo galerijoj. Atvy
kę ugnegesiai gaisrų greit už
gesino. Nuostoliai, spėjama

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero. Iii.
Utar. Ketv. Ir Pėtnyčiomis 

10 — 9 vai.
3147 S. Halsted St. Chieago
Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZEUS
z DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Pris Archer Av*. netoli Kedale) 
Valandos: nuo 1 Iki S vai. vakaro 
8eredomls lr nedėliomis pagal

sutarties

PRANEŠIMAS

. “V-is’1 J sus. J r kų pasakė! Visi pagie- Dr. Gussen panedėlį, atidarė
Taip dig. Stalinas pasakė, dojo tų pačių dainelę: reikia ofisų senoje vietoje, 4847 VVest 

o lietuviški balšavikai pakai-j pinigų; be pinigų negalima to- !l4th St., Cicero, III. Vakuidoe 
tojo. Bet dovanokite tiems imi liau miestelio tvarkyti. [tos pačios kaip ir pirmiau kad

“ Al fred ’o J. AYade’s pieštas lazunio mizeriokams; ji? 
paveikslas “Butlegerių Na-|nt?žino, kad šiandie Rasiejuj vi
mai” vienoje San Franci-co. ^kas statoma be rublio. L žten- ,, ..... . , . . , ..1 ° sue . Kitaip turės miestelis
Calif., meno parodoje laimėjo ka komisaro su šautuvu. subankrutvti 
pirma dovanų” (“P-der”)

“Gelgaudiškio valse, viršui-

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

Reiškia, sulig jų nuomonės, 
balsuoti už “bond is-turim

buvo.

X Labdarių 3čios kuopos 
metinis susirinkimas įvyks sek 
madienyje, sausio 15 d. I vai.Prof. Kamp. .. .

—___________________________ J s namu savininkų pusės. . ,
SARSlNKiTŽS “DRAUGE" 'n“

taip. Sake, kad nereikia bond', .------------------ --------- —---------- , - _ ..... i kambary..issue ; liepe valdininkams .su- 
Įr.iužinli išlaidas, sumažinti ta-Į 

iksus ant namų, tada žmonės,
Įmokės ir niekas neprotestuos,! 
tada bus ir pinigų; nereikės į 

bond
Kili kalbėtojai darė pasta- ro Chicagos ukrainiečiai iluos 

dainų ir
gai cigtus, kad visada rodytų muzikos programų iš radijo 
žmonėms juodų ant balto: pa- stoties WSBC. Verta pasiklau- 

- -------- j jamas ir išlaidas. Tada turės syti.
1439 S. 49 Court, Cieero, BI'žmonių pasitikėjimų. Matyti,! X Pradedant sekmadieniu,
-------------------------------------------žmones visai priešingi “bonu sausio lo d. žinomas lietuviškų
Telefonas Yards 1138 issue“; nenori ant savo namų filmų gani. Lukšis pradės Cbi-

Kviečiame visus dalyvauti.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

ŽINIĮI-ŽINELĖS
jnei “bond issue

Laidotuvėm. LIETUVIS GRABORIUS
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. i i- • i i i x . • r-i
pigiau negu kiti co- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano )aS Valdininkams, kad teisin- gerų ukiai’lietiskų 
dėl, kad priklausau
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt >616 arba 1616

8314 W. 23rd PL, Chieago

X Sausio 16 d., 8 vai. vaka-

Tel. Canal 6121

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kaupas Leavltt St.) 

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

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

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

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus 
4847 W. 14th St Cicero, III.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis 
2420 W. Marąuette Hd. arti Wcstcrn 

Avė. l’bone Hemlock 7X28 
Panedėlials. Seredomis lr Pitnyfilomls

1821 So. Halsted Street

AKIŲ GYDYTOJAI 1

Tel. Ofiso ir Rea. Grovehill 0617
lies, 67 37 S. Artesian Avė.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marųuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

TEL LAFAYETTE 766#

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kės. 2136 W. 24th St.

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuria 
Mti priežastim galvos skaudėjimo, 
iv&igimo. akių aptemmio. nervu 
mo. skaudamą akių karšt.]. Nu 
cataractua. Atitaisau trumpą regyst* 
ir tolimą regystę.

Plione 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

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu autonaubilius visokiem? 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chieago, Dl.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 AVEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 235.0U 

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
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 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 Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

užtraukti didesnę skolų. cagoj rodytį naujus atvežtus
Ciceroj iabai daug žmonių iš Lietuvos. judomuosius pa

skaito “Draugų.” Aš manau, veikslus, jų tarpe ir vaizdelį 
kad “Draugas” neatsisakys “Onvtė ir Jonelis” arba “Ne-C? fc | •
duoti vietos padiskusuoti tų lisk kur nereikia.”
svarbų “bond is/ite” klausi-Į X “Draugo” metinis kon- įsitikimuose, 
mų. / eertas šįmet bus Lietuvių An- nas klaida*.
• Kas gerai žinote apie tuos ditorijoj, vasario 5 d. Progra- 
dalykus, rašykite “Draugui.” moj dalyvaus ž> miausia Ame- 
Tada žinosime, už kų balsuoti, likos lietuvių dainininkė p-lė 

Susirinkimą vedė klubo pir- Mickūnaitė.
mininkas A. F. Pocius, kuris X Kad ir sunkūs laikai, 
turi jeivelery 4930 W. 14tli St. “Draugo” vajus sekasi. Kon- 

Rap. testininkai uoliai dirba. Lietu
----------- viai katalikai supranta, kad

Negaliu užmiršti nepadėko-i tik katalikiškas laikraštis y- 
jęs Ciceros biznieriams už jų ra tikrasis jų draugas, pata 
prielankumų “Draugui.” A- rėjas.
čiū jums, gerbiamieji, ka<į ne- X .Jučus Seserų restorane,

| silsi akėt priimti “ Draugo”, Bridgeporte, šį vakarų įvyks 
pūstelių, kad užleidot geriau- bankietas mūs lakūnų Dariaus
sias vietas savo languose. Kai ir Girėno skridiniui pet At-Į 
< • lantikę fondo naudai. į ban-

kietų kviečiami visi paprasti 
žmonės, piofesijonalai ir biz
nieriai. .Jučus seserys vietų 
bunkietui duodu veltui.

Į' kurie iš jūsų ir tikietų nusi
pirkot koncertui. Ačiū laba:.

I. J. BAGDONAS
[.aldotuvflns patarnauja man- Bridgeport. _ pa,..

ty” rengia draugija Rožanea- 
vos (pašalp.nė) sekm., vasaiio 
26 d-, 4 vai. po pietų, Wodnian 
svet., 3251 Lime St. Prašome 
kitų draugiją nieko tų dieną 
nerengti, bet atsilankyti pas 
mus. , Valdyba

dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republie 3100

2506 W. 63rd Str.
Daktaras

Kapitonas 
Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
PER 28 METUS M.ZII RINT 

KAli!’ IAsIKENMt SIOS Ir NEIŠGYDOMOS .IOS YRA
Mp'-riiiliškal gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, užnuodljliną krau
jo, odos, Ilgas, žaizdas, reumatizmą. galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą tr paslaptingus ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli melų (f Išgydė tūkstančius ligonių. Patali
nius dykai, OFISO VALANDOS: Kaselis nuo II valandos ryto iki 1 
valąiwlai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 vai. 
4200 UEST 26th ST., įtampas Keeler Avė. Tel. C(*wfonl 6*73

'■■■■' ■■ ........................... .. I ■ ■■ ■ I -Misiąi I *■■ 1

egzaminavimas daro

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 WEST 251 h STREET
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak.

Tel. CICERO 662 
ir

2924 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Blvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai- Kedzie 2450—2451: arba

| Cieero 662. Rez. tel. Cicero 2883

| Office Phone Res. «nd Office
' Prospęct 1028 2359 So. Leavltt St.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

8 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakarei TEL. CANAL 8482

_________________________________________f
Utarn. Ir Ketv. vak. pagal sutartį 
Rez. 6456 S. MAPLEWOOD AVĖ.

Tel. Canal 0267 Res. Prospęct 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Tel. Lafayette 5793

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

Nedėlioję pagal sutartį

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligą ir 
venerišką ligą

Ofisas 3102 So, Halsted St. 
Kampas Slst Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 ▼. >.

Plione Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republie 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterą ir Vaiką ligą 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7227

Ofiso vaL kiekvieną dieną nruo 8 iki j 13 rytu (išskyrus seredomis). Taipgi
I nuo 4 Iki 8 vaL vakare L toru Ink alg 
lr Ketvergais.

Rea. Tel. Hyde Park 2385

Nedėliomis tr šventadieniais 18—19

Ofiso Tel. Victory 6687
Of. lr Rez. Tel. Hemlock 2274

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-8 
vak. Antro Of. vai.: nuo 2-6 po 
piet. Utarn. Lr Subat. nuo 2-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS IK CHIRLRGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUE 1 

JTeh Virginia 0036
mos vaikučiams.

Valandos auo 1* ryto iki 8 ▼
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS*ATITAISO J TI 
?4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Moša kainos pi
gesnės. kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVI. 
Tek Boulevard 7589

Ofiso valandos; nuo I iki 4 lr nuo 
( Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7880 
Namų Tel.t Prospęct 1880

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
/

LIETUVIS AKIU 8PCIALI8TAS

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6 859 SO. VVESTEItN AVĖ. 
Chieago, IU.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 18—4: nuo 4—I 
W*dėllnm<s: n>n 14 Iki 7 8.

25 METŲ PATYRIMO ,
Pritaikyme akinių del visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
z Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 18 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki 2 po pietų
Nuo 7 iki 8 vakare
Nedsl. nuo 18 iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu 

4729 SO. ASHLAND AVK.
SPECIJALISTAS

Dllovų. Moterų lr V/rų Ligų 
▼ai.: ryto nuo 18—12 nuo 2—4 pe 

pietų: 7—2:24 vai. vakara 
Nedėliomis 14 iki 12

Telefonas Midway 2880

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau J erdvesnę ir patoges.i* 

vietą
S325 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

TeL Grovehill 1895

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
▼ai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-8 vak. 

Seredomis po pietų lr Nedėldle 
tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

Raa. Phone 
Englevvood <841 
Wentworth lout

Office Pho 
Wentworth ••H

ŪR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED ST]
▼ai.: 2-4 Ir 7-8 vaJ. vakare

Teh Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Di. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

180! S. ASHLAND AVENUE |(( jįRĮJSH
Platt, Bldg., kamp. IS st. 2 mik- fhyhical thkhapy * midvvife

štas. Pastebi'kit mano iškabas.
Valandos nud jf:30 ryto iki 

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

Phono Canal 0523

Naujoj vietoj
» 6109 SO. ALBANY AVĖ. 

Phone HEMLOCK 9252 
Patarnauja prie gimdymo, duodu 

mussuge, ejectrlc treatment Ir mag- 
netic blankets Ir t.t. Moterims ir 
merginoms patarimai dovanai. Patar
nauja nauda arba ligoninėj.

Teh .Wentwortli 3000
Rez. Teh Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STRE1 
Vak: 2-4 ir 7-9 vai. vakaro.

Ofloo ir Rez. Tel. Boulevard ,9 12

DR. A. J. BERTASI
756 W 3511, sTKKUl 

1 Ofiso vai.; nuo 13. nuo 6 3<^»



B R X tr O X 8 §«štadienis, sausio 14 d., 1933

CMADIZI IZm/A “ADAIIM” UAIIIir * tų- Turės gr**ių dov<ni4 lKo«isi> ir nart OnlnllIM IaUVA UlinUUU vHJUJL X Sau8io 29 d vietin* MoJžoda atnešti dar
tenj Sųjungos 55 kp. taip pati

i lsIi vo. •

narės visos dirbu; 

laug dovanų.

SMARKIOS RUNGTYNES TARPE LABU
ČIO, STANCIKO IR SVILPAUSKIENES

Įr vėl Bridgeportni tenka pavyti. Tat dirba dieną ir na- 

pirmoji vieta “Draugo” va- ktį.

juje. P. Labutis smarkiai va

rosi, kad išlaikytų pirmųjų vie 

tų ir kai kas jį pralenkia, ji

sai dvigubu smarkumu prade

da darbuotis, kad atgautų pra 

. rastųjų vietų.

Savait? atgal, P. labutis ra

miai ilsėjosi pirmoj vietoj. Bet 

vienų dienų atvažiavo A. Švil-

M. Misiūnas iš Roselando, 

A. Gilienė iš Bridgeporto, O. 
Rašinskienė iš Cicero per pa

skutinę savaitę padarė didelę 

pažangų ir neužilgo įšoks i 

11X1,000 balsų k lesų.

Visi kontestininkai darbuo

jasi ir manome, kad neužilgo 

visi veik bus pasiekę 100,000 

balsu.pauskienė iš Melrose Park ir 

nustūmė P. Labutį į antrų po-j Šiandien penki kontestinin- 

zicijų, o Labučiui tas nepati-j kai yra laimėję 100,000, ar 

ko ir su visu smarkumu pra- j daugiau balsų.

dėjo darbuotis, kad atimtų, P. Labutis, 9.17 W. 34th st., 

prarastų “sostų.” Štai, neti- Cbicago, III.................................... 343,620

. , .... „ . . , Kviečiamo visus dalyvauti
rengia kauliukais žaisti va-L •

. , . ... i toje pramogoje. Komisija už
kąru parap. saloj. Sųjungiečių1.., • . . . , , , .

. ' B -.tikrina, jog visi bus patenkia-
bunco visados svečius paten. I.. • . • » _ ... . .

1 ti. J įkietai nebrangus, tiktai 
kina* '25c. Pradžia 7:30 vai. vak. Iki

X Altoriaus Puošimo drau- pasimatymo, 

gijos susirinkimas įvyks rytoj 

po mišparų, 3:30 po pietų.

Prašome visų narių dalyvauti 

šiame susirinkime, nes bus la 

bai svarbų dalykų. ,

S. Balčiūniene, pirmininkė.

GELTONASIS ŠEŠĖLIS

Kur dingo panelė Marvin? 

Geltonasis šešėlis jų. pagriebė.

Kvieslys

PRANEŠIMAI
Šv. Kazimiero Akad. Rėm. 

Dr-jos metinis susirinkimas į 

vjks sekmadienyje, sausio 15 

d., 2 vai. po pietų, Šv. Kazi

miero Akademijoj.

Visų A. R. D. skyrių prašom 

atsiųsti atstoves su raportais,

Kur jis jų nusinešė? Visi neri- j-as veikiama rengianties prie 

metinių vajų. Šįmet visos mū

sų įstaigos daug paneša sun

kenybių, ypač sunku mūsų A-

Net pats šerilas Maklinas no kademijai ir seserų vienuoly

nui. Tat, visi A. R. D. priva

lo darbuotis padvigubinta e- 

nergija. Gerų norų mums ne

trūksta, tad prašome visų sky

niauja, nes tie baisūs šešėliai 

visur__grųsina. Jie slankioja 

apsisiautę geltona skraiste.

A. Švilpauskienė, 103 N. 20 

Avę., Melrose Park,

UI.............................................................. 309,135 jie daro su tais, kuriuos pasi-

V. Stancikas, 1706 W. 47tb 1 griebia. Tai didžiausia Šių

st., Chicago, TU. .... 294,040 J 933 m. paslaptis.

S. Balčiūnienė, 2212 W. 23rd I- “Geltoni šešėliai, tai žmog- |'r,ų atstovių atvykti į šį šu

kėtai jis laimėjo netoli 100,000 

balsų ir šiandien vėl randasi 

pirmoj vietoj — 343,620 balsų.

•V. Stancikas, kuris irgi sie

kia pirmos, vietos, šiomis die

nomis pabūgo, kad nepaliktų

toli ir dėl to pradėjo varytis Įst., Cbicago, III..................... 112,000 ' jyStgs šešėliai.” “Aš juos j brinkimų, kad bendrai pasi-

niačiau, jie baisesni už šliau- Išarti svarbiais reikalais, 

žiančius krokodilius. ” Jie bai, Valdyba
sus šešėliai turi visus savo į-

takoj ir nei vieno nepaleidžia.

Ar jie tokie baisūs, kaip žmo

nės sako?

pirmyn. Jis žino, kad pasili-Į S. Stašaitis, 1413 So. 48th 

kus toli, sunku bus pirmuosius Ct., Cicero, Tll...................... 106,750

CHICAGOJE
WES‘T SIDE ŽINIOS (kur nereikia.” Be to, bus ro-

-------------------------------Įdonra nuotraukos iš įdomesnių

X Sekmadienis sausio 15 d. įvykių, pav. poeto Maironio

jau čia pat. Seserys mokyto- laidotuvės, atidarymas Telšių-

jos, mokyklos mokinės bei pa-; Kretingos geležinkelio, 

sišventusios mūsų moterėlės parodos Marijampolėj ir Šiau- 

skubiai gamina gražių rank-iliuose ir daug kitų. Įžanga 

darbių kauliukų žaidimo va- 25c., vaikams 10c. 

karui. Vakaras bus nepapras- x Praeitų ketvirtadienį Pa

tas. Nepamirškite visi atsilan-

supranta, kų1 jie veikia ir kų

nedėlioje 

svet. „visi 

abejonės

Brighton Parke, 

sausio 15 d., parap 

I klausimai ir visos 

ūkio '^us įrištos. Ateikite ir pama- 

Įtysite, kaip šerifas Maklinas 

j sugaus juos ir išvilks iš tų 

Igeltonų skraisčių.

Sausio 22 d. atvažiuos gar-

liulio (buv. Meldažio) salėje šioji “Baidyklių Paroda.” Ste

kyti į parap. salę 7:30 vai. va- įvyko metinis Gedimino spul- bėtini dalykai dedasi Brigh-

Town of Lake. — Draugys

tė Šv. Franciškos Rymietės 

motertj ir mergaičių laikys me- 

•tinį susirinkimų sausio 15 d., 

2 vai. po pietų; Šv. Kryžiaus 

parapijos mok. kambaryje. Na 

rėš malonėkite atsilankyti, nes 

reikės svarstyti apie draugijos 

šokių vakarų, kuris bus sau

sio 29 d., School Hali, prie 

48tli ir Honore gatvių. Vaka

ras rengiamas 20 metų dr-jos 

gyvavimui paminėti ir page

rbti tas nares, kurios išbuvu-

ton Parke. Stebėtinai pigiai i sios 10 ir daugiau metų ir ne

bus galima matyti kebliausias ėmusios pašalpos. Valdyba 

paslaptis. “Geltoni šešėliai”

kare. Įkos narių susirinkimas.

X Sausio 16 ir 17 dd., pa-1 X Sausio 22 d., parap. sa- 

rapijos salėj žinomas lietuvis- Įėję vietinė Labdarių kuopa 

kų filmų gamintojas G. Luk

ais rodys naujų Lietuvoj ga

mintų kalbamųjų filmų “Ony

tė ir Jonelis” arba “Nelisk Į darbuojasi, kad bunco pavyk-

ir “Baidyklių Paroda” tiktairengia kauliukais žaisti vaka

rų. Mūsų uolūs labdariai Ju- u? 50c. Du vakarai už 50c. 

sevičius, Pabijonaitis ir kiti

Telefonas m* m aa Taip, jus ga-

— ANGLYS “5059 ■ W Anglis

UŽ WHOLESALE KAINAS IS

Geo. P. Taylor, Jr. Coal Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virS 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 

Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. 

Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith-

nanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 

Kiti parduoda po $12, pas mus tik $8.50 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių štorų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Indiana Egg.............................................................................. tonas $6.00

Illinois Egg....................................................................................... ” 6.00

AVest Va. Lump.............................................................................. ” 7.50

Black Band Egg ....................................................................... ” 7.50

Black Band Lump ............................................................. ” 8.00

Red Asb Erie Lump ...................................................... ” 8.50

Blue Grass Lump .............................................................. ” 8.50

Fancy Lump ....................................................................................... ” 8.50

Pocabontas Mine Run ................................................... ” 6.50

Pocabontas Lump....................................................................... ” 9.00
Pocabontas Egg .................................................................... ” 9.00

Pocabontas Nut ..................................... ” 8.50
Pocabontas Pea.............................................................................. ” 6.75

West Va. Be dūmų, 50% rupūd .... ” 7.25

Coke-Range dėl furnasų......................!........... ” 9.00
Canell Block ............................................................................. ” 9.50

Stoker Screenings .............................................................. ” 5.50

Best Grade Chestnut........... ...................... ” 15.00
ORDERIUOS DABAR

MES PRISTATOME VISAME MIESTE 
Mm eeame užbondauotl miesto svertkal Ir kiekvienas vežimas, kuris 
Uvažluoja 15 muaų ynrdo, turi oficialaus sve riko ženklu. Tas garan
tuoja parodytą, ant tlkleto svarumą.

“Geltonasis Šešėlis” bus 

sausio 15 d., o “Baidyklių Pa

roda” sausio 22 d., 7:30 vai. 

vak.

Baidyklių ir šešėlių priešas

METINIS BALIUS

North Side. — Sausio 15 d. 

įvyks Lithuanian American 

Politikos klubo metinis balius, 

Šv. Mykolo parapijos svetai

nėj, 7 valandų vakare. Daug 

žmonių ketina atsilankyti, nes 

bus šokiai prie geros muzikos. 

Įžanga tik 25c (perkant tikie

tus nuo narių), o 35c prie du

rų. Kurie atsilankys, linksmai 

laikų praleis. Visi kviečiami.

Koresp. F. Petraitis

Marąuette Park. — Sausio 

15 d., parap. svetainėje, 2 va- 

i landų po pietų įvyks susirin

kimas tikslu atgaivinti ir su

tvarkyti vietinę J^abdaringos 

Sųjungos kuopų, kuri keletą 

metų gerai gyvavo ir darba

vosi. mūsų naujoj parapijoj, 

bet pereitais metais, dėl kai 

kurių priežasčių, buvo apsnu-

Nekalto Prasidėjimo Pane

lės Švenčiausios mergaičių so

dalicija rertgia pirmų didelę 

“bunco party” sausio 17 d., 

Janulaičių namuose, 1624 N. 

Wood Street (pirmos lubos).

SAUSIO 7-tų, ir 23-5ią

STATYMO-SKOLINIMO 
TAUPYMO SAVAITĖ

RADIO STOTIS WEDC
1210 KILOCYKLES

\ntra<llcn|, Ketvirtadieni Acfttadlen| 
Ir Sekmadieni 7:20 vai. vak. 

rrcčlaxlien|. Penktadieni Ir Pirma
dieni 10:20 vai. vak.

Taupymo Savaitės ApvaikŠ- 

5iojimas ir Šokis Sausio 21, 

1933, 8 vai. vak. — Sokol 

Chicago Hali 2339-47 South 

Kedzie Avenue

dusi ir liovės laikyti susirin

kimus.

Taigi, visi buvusieji kuopos 

nariai, ir norintieji darbuotis 

labdarybei, prašomi susirinkti. 

Bus paaiškinta apie Libdarv- 

bės reikalus ir išrinkta valdy

ba 1933 m.

Kiekvienas lietuvis katali

kas gali būti Labdarybės na

riu; mokestis 10c į mėnesi.
Iš tų, nors mažų, mokesčiu 

Labdarybė jau yra sušelpusi 

daug vargšų, pastačiusi Šv. 

Kryžiaus ligoninę ir nupirku

si ūki, ant kurio su laiku bus 

pastatyta našlaičių ir seneliu 

prieglauda. Visi kviečiami bū

ti labdarybės nariais ir prisi

dėti prie garbingojo darbo.

B. Nebartoms

Turėsime malonumo pasi

klausyti operetės “Laima”, 

dalyvaujant mūsų gerinusiems 

solistams ir chorui. Tad I vai. 

po pietų nustatykit savo ra

dijo ant stoties WCFL, 970 k.

Žinia3

Ryt, sausio 15 d., Lietuviu 

Auditorijoj, Bridgeporte, į- 

vyks koncertas radijo daini 

ninko S. Rimkaus. Dalyvaus 

daug ir kitų žymių dainininlrų, 

o po koncerto bus šokiai. Įža

nga tik 40 centų.

Dainininkas S. Rimkus yra 

daug kartų dalyvavęs Budri

ko radijo programuose ir pasi

žymėjęs artistas įvairiose ope

retėse ir,parengiamo e. V.

įmetu pirmąjį pusmetį žudėsi 

88 asmenys, iš kurių 37 mirė. 

|čia žudėsi daugiausia ūkinin

kai ir nusigyvenę dvarininkai, 

j kurių žemes sugraužę dideli 

mokesčiai ir tebeauganti eko

nominė krizė.

Palyginti su 1930, 1931 me

tais savižudybių skaičius Vil

niuje šiemet padidėjęs apie 75 

—90 proc.

EXTRA

i ”i

PERSIUNČIAM DOLERIUS 
I LIETUVĄ SPECIALIU 

APMOKĖJIMU

Telegramomis į bile paštą

RADIO
KIEK VILNIUJE SAVI

ŽUDYBIŲ Parduodame laivakortes vi
sais geriausiais laivais

RADIJO VALANDA

Ryt Jos. F. Budriko radijo 

ir rakandų krautuvė, adresu 

3417 S. Halsted st., duos ne

paprastai įdomų lietuvių radi

jo programų iš stoties WCFL 

nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

Turime parduoti pigiai 5 ka

mbarių medinį namų (frame 

cottage). Gera vieta, arti mo

kyklų, krautuvių iv gatyėka- 

rių.

6046 S. KOLIN AVĖ.

' Vilniaus spauda duoda sta

tistikų, kiek savižudybių buvo 

Vilniaus mieste per šių metų 

vienuolika mėnesiu. Štai: žu-
I *
dėsi 189 žmonės, iš kurių mi

rė 112 žmonių. Tenka pažymė

ti, kati žudėsi daugiausia inte

ligentai, nebeturėdami ko val

gyti-

Vilniaus provincijoje per siu

Ma.nome čekius

OFISAS ATDARAS: 
Pirmadieniais, trečiadie

niais, penktadieniais 6 vai. 
vak., antradieniais, ketvir
tadieniais, šeštadieniais iki 
9 vai. vak.

CENTRAL

ites Proga
BUREAU

4641 S. Ashland Avė.
B. ZALESKI, vedėjas

EXTRA
—

'Negirdėta Amerikos Lietu
viams Naujiena 

C. G. LUKŠIS ATVEŽĖ 
Pačių lietuvių Lietuvoje pa

gamintą Pirmąją
Lietuvišką Filmą 7 Dailų 
“ONYTĖ IR TONELIS”

Fllmos pastatyme dalyvavo Valsty
bes Dramos Baleto Artistai Ir Val
stybės Dramos Studijos Mokiniai.

Vist Amerikos lietuviai būt Inai tu
ri pamatyti tą filmą, nes joje apart! 
laimi gražių kaimiečių Ir miesto gy
venimo vaizdų hirs daug gražių ir 
įspūdingų Lietuvos vielų. Apart to 
ims įdomūs paveikslai Iš Jaunų I- 
klnlnkų Ratelių Darbuotės ir daug 
kilų visokių įvykių bk-tuvoje.

BUK RODOMA:
Sausio 14 ir 15 d. Ghn. ftvč. Pan. 

Parap. Svet., 6807 S. Washtenaw 
Avė. Marųuette Park.

Sausio 16 Ir 17 d. Aušros Vartų 
parap. svei, 2323 W. 23rd Place, 
Chicago, III.

Sausio 18 Ir 19 d. Lietuvių Audi
torium, 8133 So. Halsted SI. Chica
go. III.

Sausio 20—21 d. 18 Ir Union Avė. 
Cblcago, III.

Sausio 22 Ir 23 d. ftv. Antano 
Parap. Svet. Cicero, IU,

Sausio 24—26—26 d. ftv. Kryžtaųf 
parap. Svet. 46tli Ir Wood st, Chi
cago, Dl.

VISUR PRADŽIA 7:30 VAL VAK. 
ĮŽANGA 25c, VAIK. 10c

Crosley Radio
1933

NAUJOS IŠTOBULIN
TOS RADIO

KAINOS 5 TŪBŲ
$19.99

10 TUBiy
$39.50

Inžinieriaus Naujas Išradimas 
dėl pečiu sutaunn ga-uv iki 41)!%. 
Užprtenluotas Instrumentas vadi
nasi C-AS MASTF.R. Angaubla 

Iš apačios ii- aplinkui taip. 
kad šiluma niekaip negali veltui 
išeiti. i'gnls būna daug karštes
nė Ir liepsna, nors daug mažes
nė, greičiau užvirina vandenį ir 
puodas neanrūksta. Instrumentas 
padirbtas Iš plieno, r parsiduoda 
Ilk imi 6Oc. Norintieji persitikrin
ti, iki 110 dienu išbandymo, jeigu 
nesi patenkintas, pinigai sugraži
nami. Kurie1 jau vartoja GAS 
MASTER, gauna mažesnes gasų 
bllas. Greitai pats Instrumentas 
save apsimoka.

Reikalaujam Agentų .
Dabar yra geriausia proga tap

ti mūsų AGENTU, ši naują išra
dimą žmonės perkrt iš pirmo p-»- 
matymn. Gerus užilarlils dcl a- 
genlų, pasinaudokite proga.

Tlie Gas Mastei 
DistriMig Co.

Not Ine.
6812 S. Westem Avė.

Tel. Prospect 3140

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per šį vestuvių sezo
ną, kurie folografuo- 
sis mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonuokite Knglcwood 
5840

I*. CONRAD 
0023 So. Hatstisl St.

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

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
West Side: 2151 W. 22nd 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. Wasbington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 79C6

Valandos: 9 ryto lki 4 po pietų

Vakarais; Utarninkals Ir Ketvergais 
• — 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Bile kur jūs būsite su 

C R O S L E Y Radio vi

sur pasieksite. Pagausite 

visas stotis.

Crosley Radio ir Victro

la Kombinacija groja re

kordus gražiai. Tiktai

$49.00
Budriko Krautuvė pardunda 

lengvais Išmokėjimais.
K lėk v Urnas pirkėjas gaus gražią 

dovaną.
Tik dalmr aplaikėm šluos gra

žius IJedivIšktr.s Rekordus:
Krtauėlukas. — Aš Mergelė. 

Žirgelis — Daili Teta. Nelalmin- 
gc.» Dienos — Meilingas Urme- 
Ils. Meilės Tu Mums Nedainuok 
Ir Aukso Miglos — Duetas. Al- 
skrend Sakalėlis — Užllp.lii aut 
Kalno. Ulonai — Ar Aš Tau Se
sė. Nakties Tamsoj, Valeas Ir Mei
lės Abejonės.

Liet. Veselė — Visos 6 Dalys.
Duodame Dykai Gražų Kalen

dorių.

Jos. F. Bmbikjnc.
3417-21 So. Halsted SL
Dėl pataisymo jūsų radijo 

pašaukite

Tel. Boulevard 4705—8167

Radio Programai: Ncdėllomis 
WCFI, Nuo I Iki 2 vai. Po pietų 
Ir Ketvergais tVIfUC nuo 7:30; 
Vakare.

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės } Crane Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias Anglis ir už mažesnę 
kalną negu kur kitur.

Orcon Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
Rai tiktai tonas ...........$8.50
Pocabontas lumps ....$9,00 
Summer Creek lump .,$8.00

INSURANCE

NOTARY
PUBLIC

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mea užlaikome 
vieną 18 geriausių ruftlų automobi
lius — STUDERAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

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

4462 ARCHER AVENUE 
Telephone Lafavetts 7139

t' JĮ

»Flt I hltvviėz £
'HORTGAfiE BANKERS

, PERKAM
i Lietuviškus 

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

-PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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