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Amerika tarsis su Anglija skolų klausimu
ANGLUOS VYRIAUSYBĖ TYLI APIE 

PASITARIMUS YYASHINGTONE
SI J. V, KONGRESO SESIJA 

NESKIRS NAUJŲ MOKESČIŲ

^Japonai sutraukia kariuomenę 
■ veržtis į Jehol

NEGAVĘS PINIGŲ 
NEIŠLEISK

PUOLĖ MOTERŲ SUSI
RINKIMĄ CHICAGOJE į ŽINIOS IS LIETUVOS

KANSAS CITY, Mo., saus. 

20. — J. Valstybių darbo de-

FRANKFUftT-AM-MAIN, 

Vokietija, saus. 20. — Fašis-

partamento statistikų biuras tai su ašarinėrtųs ir dvokian- 

laišku užklausė šio miesto ma- čių dujų bombomis išvaikė čia 

nadžerio pranešti apie miesto moterų susirinkimą, kurs bu- 

darbo stovi, apie atlyginimo'vo laikomas tarptautinės tai- 

mažinimą iv t.t. kos ir laisvės sąjungos vardu.

Miesto manadžeris McElrov Susirinkime buvo apie 500 mc 

atsakė j visus biuro paduotus terų. 

klausinius ir gale laiško pa

PRIEŠ AUTOMOBILIŲ 
VOGIMĄ

STENGIAMASI ATPIGINTI 
ALŲ

DEGTINĖS PARDAVINĖ
TOJAI KOMISO NEBE

GAUS

IŠ PREZIDENTO SU ROO
SEVELT’U PASITARIMŲ

WASHINGTON, saus. 21. 

— Vakar prezidentas Hoove- 

r’is turėjo konferenciją su pre

NESKIRS NAUJŲ MO
KESČIŲ

JAPONAI SUTRAUKIA 
KARIU0MENĘ

48 nauji policmonai moki- j 

niai pakviesti pagalbon poli

cijos skyriui, kuris veikia 

; prieš automobilių vagius. Nau 

'jiems policmonams, kuriems 

jdar neduota jokių pareigų, nu

rodyta savo laisvu laiku padi-|

Teko patirti, kad mokesčių 
'departamemas labai susirflpi- Mokesčių departamente te-
nęs ateinančiais metais suma- ,ko sužinoti, kad paskutinėmis 

žinti parduodamąją alaus kai-Į d ienomis labai padidėjo deg- 

ną.' Tam reikalui aiškinama a-ĮGnės pareikalavimas. Dėl to 

lauš savikaina alaus bravoruo .visos tos įmonės, kurios gau- 

se. Visi bravorai pateikė de- į davo už degtinės pardavinė- 

partamento paruoštas anketas,'.I*111# komisą, po Naujų Metų

TIENTSIN," Kinija, 

21 'mas. Jei J. Valstybių vyriau- 21. — Šalia didžiosios

saus.

kinų

reiškė:

Kansas City miesto vadovy- 

įbė griežtai laikosi išlaidų, kad

----------------------------- (nebūtų jos didesnės už paja-

WASHINGTON, saus

— Kongreso atstovai demokra | būtų pasinaudojusi šiuo sienos japonai sutraukia gau

tai atmetė pardavimo mokes- nusistatyma» šiandien nebūtų singą kariuomenę. Rengias į

_ ___ _____________ 1 t-k_i _______ :___ :• _____ n:.zidentu elektu Roosevelt’u ka-Įčių sumanymą. Ir pranešė, kad(Valstybės ižde nepritekliaus. Jehol provinciją veržtis

ro skolų klausimu.

Nutarta Angliją pakviesti j 

derybas, kurios turės įvykti 

kovo mėnesio pradžioje Wa- 

shingtone. Valstybės sekreto

rius Stimson įpareigotas apie 

tai pranešti Anglijai ir ją į 

derybas pakviesti. Kvietime 

turi būt pažymėta, kad karo 

skolų derybų metu turi būt 

svarstomi ii ekonominiai pa

saulio klausimai.

ANGLIJA KOL KAS TYLI

LONDONAS, saus. 21. — 

Anglijos vyriausybė tyli apie 

įvykusius AVash ingtone pre

zidento Hoover’io pasitarimus 

su prezidentu elektu Roosevel

t’u karo skolų reikale. Lauks 

oficialaus pakvietimo į dery

bas.

RŪPI SKOLAS MAŽINTI

šios sesijos metu joki nauji 

mokesčiai nebus skirti. Kon-j 

gresas lauks naujo preziden-l 

to sumanymų ir pasiųlynm.

Miesto vadovybė laikosi ša
kio: Neišleisk pinigų pirmiau 
jų negavęs.

MOTERŲ DEMONS
TRACIJA

UŽ DARBO VALANDŲ 
MAŽINIMĄ

GREIČIAU IŠLEIDŽIAMA, 
NEGU SURENKAMA

rbėti prieš automobilių vogi- .. k#miso i5skyrus

n'T ‘tr1 1 o'T al')a išspręsta alaus savikaina. Do-.tik išimtinai komisines degti-

šoferiai partamentas, turėdamas alaus 'nes parduotuves. Uz paimtą

i savikainą, padarys išvadas, j ligi sausio 1 d. degtinę mono- 

kiek būtų galima sumažinti polio valdyba komisą dar su- 

akcizą ir, he to, kiek galėtų mokės, tik už paimtą po sau- 

aludariai iš savo pusės suma-!8'0 1 G. — nebemokės.

TEISĖJAI TURI BŪT 
SKIRIAMI

Žinomas advokatas F. J.
žinti parduodamąją alaus kai- i

Loesch pataria, kad Cook’o1

ną. Mokesčių departamentas j 

nori privesti rinkoje parduo-j

MIRUSĮ” VAIKINĄ RADO 
GYVĄ

apskrity valstybinis prokuro-1 , . , , . ...

... J . dairiąją alaus kainą ligi v___ ,
ras..r teisėjai turėtų būt sk.-,,^ u- .g bfltu M| XEW YORK. saus. 20. -

....... „ ____  ......„ „„...™'n\b;tneT™ka"’i-Tiik,uo centų). Manoma, kad tokia kai '1“. Allen'™«1’ N'
ferencijoje padaryta rezoliuei- j F u ®tų ga ima < ia se min jan bus prieinama varto-į1^0* P,ants,a F. Garriel iu

ŽENEVA, saus. 20. — Ta- 

1 rptautinio darbo biuro kon-

SPRINGFIELD, III., saus. ja, kad visuose kraštuose dar- #*» P"*8 Pik“«>“7>*s k»''-’- 

21. — Ateinantį ketvirtadieni bo valandos būtų mažinamos. *’ 1 a1^ us u clos Pa

saus. 20. čia rengiama angliakasių moAVASHINGTON,
— Kongresas įspėtas, kad kra'terų demonstracija. Žada da-

što vyriausybė keistų savo iš

laidumo paprotį. Nes šiandien 

greičiau pinigai išleidžiami, ue 

gu mokesčiai surenkami. O iš

laidos nemažinamos.

ANGLŲ LAIVAS PA
KLIUVO AUDRON

NEAV YORK, saus. 21. - 

Anglų prekybos laivas “Exe

iena

stangos.

lyvauti apie 5,000 moterų. I)e- 

monstrančių atstovės įduos gu 

bernatoriui sąlygas, sulyg ku

rių turėtų būt įvesta taika ka

syklų srityse.

ATMETĖ VYRIAUSYBĖS 
SĄMATĄ

PERIMS KITOS KOM
PANIJOS

Long Brandi, N. J., kad jo sū- 

_________________________ ______  nūs, 16 m. amž., mirė. Garrie-

SKURSTA DARBININKAI ,1’is Pasianlė grabininką į sa< 

_________________ natoriją paimti vaikino lavo-

tojams.

Šiuo laiku Marijampolės tu ną.

ANGLIAKASIŲ SUTAI
KYMUI

PARYŽIUS, saus. 20. — Pa 

liamentas atmetė vyriausybės 

įduotą valstybės sąmatą. So

cialistai siūlo savo pagamintą 

sąmatą.

Grabininkas nuvyko, pačiu- 

lavoną ir atsiliepė į

ANGLIJOJ SIAUČIA 
GRIPASSPRINGFIELD, Ilk, saus.

20. — Gubernatorius Horner
I —————

ter Lity” pakliuvo į Atlanti-'atnaujina savo pastangas kaip! LONDONAS, saus. 20. — 

ko bangas. Per radiją ėmė (nors sutaikyti tarp savęs įsi- Anglijoj gripas (influenza) ne 

mažėja, bet dar plačiau ima 

siausti. Daug žmonių miršta.

šauktis pagalbos. Pranešė, kad'kariavusius angliakasius, 

keturi asmenys jau žuvo.

NEW YORK, saus. 20. - 

Krašto vyriausybei rūpi karo i 
skolas mažinti. Iždo departa

mento sekretorius Mills parei-

6 MILIJONAI DOL. PER 
MĖNESĮ

NEAV YORK, saus. 20. - 

škia, kad krašto pramonės at- Pranešta, kad šio miesto be-

NUBAUSTAS KALĖTI
PARYŽIUS, saus. 20. —i 

1930 m. čia uždarytas didelis! 

privatus bankas. Del šio įvy-i 

kio griuvo ministeriu kabinę-j

SVARSTĖ MANDŽIŪRIJOS 
KLAUSIMĄ

LONDONAS, saus. 20. — A- 

tas. Dabar to banko savinin- nglijos ministeriu kabinetas 

gaivinimui yra reikalinga at- ((]arbių šelpimui per ateinan- kas Albert Oustric nubaustas vakar Mandžiūrijos krizio

»
gaivinti tarptautinę prekybą. (*.įus |rįg mėne;ius yra reika- vienerius metus kalėti. Aštrio- klausimą ^varstė. 

O tas galima padalyti tik pa- Įį-ntm 18 miliinnn ,1nl • nį direktoriai gavo pabaudas -________________galima padaryti tik pa- ]jnga 18 ndlijonų dol. 

markius karo skolų mokėji- 

ą. Šis patvarkymas reiškia 

skolų mažinimą.

DAUG KINŲ DEPOR
TUOJAMA

SAN PEDRO, Cal., saus. 20. 

— - Tūkstančiai kinų iš Meksi

kos suplūdo į šias apylinkes. 

F Meksikos jie išvyti. Iš čia 

gi jų daugelis deportuojamn1 

(grąžinama) į Kiniją.

NEPAŽEIDŽIA SMAGENŲ

VERA CRUZ’O VYSKUPAS kad valstybės įstatymu skir- 

UŽGINA PASITARIMUS tas kunigų skaičius katalikų

SU GUBERNATORIUMI aprūpinimui yra neprotingas

ir nežmoniškas. Tik trylika 

kunigų skirta vyskupijai, kur 

yra 423 parapijų bažnyčios ir 

kaimų koplyčios. Vyskupija 

apima 71,896 ketvirtainių ki-

MEXICO CITY, saus. 20. - 

Vietos laikraštis “I^a Prensa” 

paskelbė žinią, kad Vera Cru

z’o vyskupas R. Guizar y Va-

lanecia, tarpininkaujant įtaki- loinetrų plotą, kuriam gvvenn 

ngiems žmonėms, nusprendė j 1.300,000 katalikų. Tr štai to

NĖRA MIŠKAMS AP
SAUGOS

URBANA, III., saus. 20. — 

Pranešta, kad Illinois’o val

stybėje nėra reikalingos val

stybinės miškams apsaugos.

UŽDARYTAS BANKAS

TAYLORVILLE, Ilk, saus.

NEW YORK, saus. 20. - 

Atvyko įžymus Vienos gydy

tojas dr. A. Lorenz. Jis parei

______________ įkraus, fabrike sumažėjo dar-į

Bankrutijusios Illinois Lifejbas *r dail8umas darbininkų s]aUgę. “Tai ne mano darbas, 

Insurance kompanijos 75,000 |nust°3° dirbę. Darbui sumaže- ėia reikalingas gydytojas.” 

apdraustų asmenų perims ki-jns iš fabriko atleisti kai ku- J Pašauktas gydytojas. Rasta, 

tos penkios apdraudos konipa- rie darbininkai, jų tarpe yra kad ligonis buvo tik apmiręs, 

nijos. Jos dar nepadavė pėrė- atvažiavusių iš tolimesnių Lie- 'Atgaivintas ir kovoja su mir- 

mimo sąlygų. tuvos vietų, kurie dabar, su-f^mk yia vd^es Jam *r

FEDERALIAI TAR
NAUTOJAI

pinėjo
n

stojus darbui, atsidūrė labai 

stinkioj būklėj. Anksčiau, da-j4 

rbui einant, jie gyveno, prie 

cukraus fabriko pastatytam 

bendabuty. Ir dabar dalis jų 

tik

pasveikti.

Sanatorijos valdyba už tą 

įvykį kaltina vieną slaugę.

Pranešta, kad Illinois’o va

lstybėje yra 3,100 federalių

tarnautojų, nepriklausančiųjų dar gyvena bendrabuty, 

civilinei tarnybai. Iš jų 1,060 labai skurdžiai. Kai kuriems

DEL VAŽINĖJIMO PAPI- 
GINIMO

yra Chicagoj.

PAŠOVĖ VAIKĄ

Būdamas girtas August Va 

ndenbempt, 58 m. amž., šau

damas į savo žmoną, sužeidė 

gatvėje esantį 14 metų amž. 

vaiką. Po to girtuoklis pats 

save mirtinai pašovė.

tenka net badauti, nes visus 

anksčiau uždirbtus pinigus, 

jau seniai pravalgė. Kiti no

rėtų ir namo sugrįžti, bet ne- 

' sudaro kelionei pinigų.

RUOŠIASI ŠIŲ METŲ 
PLENTŲ REMONTUI

Chicagoje viena kompanija 

turi taxicab monopoliją. Už va 

žinėjimą ima aukštas kainas. 

Visuomenė reiškia nepasiten

kinimo. Tas taip yra, ues ne

leidžiama kitoms kompanijoms 

naudotis. Miesto majoras rei

kalauja papiginti važinėjimą. 

Kompanija yra priešinga.

UŽGINA MOKYKLOMS 
PAVOJŲ

Jau rudenį buvo varžytinės 

plentams remontuoti medžia

gai pristatyti. Neseniai įvai

riuose plentų rajonuose buvo 

pristatytoji medžiaga 'priimi

nėjama^ Dabar kiekviename 

plentų rajone yra sudarytos 

tam tikros komisijos, kurios

SKAITYKITE IR PIKTIN

KITE “DRAUGĄ”

ORO STOVIS

nu gubernatorium V. Vėla tu- kiain katalikų skaičiui skiria- '^' Uždarytas čia Fanners VyrjaugyĮjgg 

rėti konferenciją, kad išaiškPma vos 13 kunigų. Nat,onal bankas’

nti kai kuriuos su buvusiuoju Į Vyskupas reiškia vilties,

gubernatoriumi Tejeda įvyku- kad naujas gubernatorius gal 

sius nesusipratimus dėl religi- visgi šį tą veiks šiuo svarbiuo- 

nio konflikto valstybėje, ypač ju klausimu.

kunigų skaičiaus klausimu. Į Teko girdėti, kad guberna-

IŠLEIS NUOSAVUS 
PINIGUS

7 '

CLEVELAND, O., sau& 20.

Šią žinią vyskupas griežtai torius Vėla šiame mieste lan- štai planuoja išleist) nuosavus

Cbicagos viešųjų mokyklų 

viršininkas) užgina, kad mo

kykloms būtų uždarymo pavo 

jus negavus pagalbos iš kras- nustato plentų remonto darbo

Į ir medžiagos kainas. Pagal 

į tuos davinius bus nustatomas

Cbicago majoras, Cook’o a- šių metų darbų planas, 

pskrities iždininkas ir kiti ap-

sirinkimą. Tarėsi, kad pasku- 
— Aštuoni Obio valstybės mie biriti mokesčių už 1931 metus

škė, kad žinoma ir iki šioliai užgina. Pareiškia, kad jis jo- kėši ir turėjo pasitarimų su (pinigus, 

jokiais vaistais nesuvaržoma kios su gubernatorium konfe- prezidentu Rodriguez’u ir su

liga “infantile paralysis” žmo

CHICAGO IR APYLTN 
KĖS. — Šiandien numatomas 
lietus; šilčiau.

Pranešimas
Archer Heights. — Cbica-

skrities valdininkai turėjo su- MANOMA STATYTI NAUJĄ gos Kolegijos Rėmėjų 41 sky-

sąskaitas išsiųsti, taip kad 

greičiau šulo ukus pinigų.

SPIRITO VALYKLĄ riaus metinis' susirinkimas A-

---------------, nlnno Lubaito namuose, 5537
Sutartys su dabartinėmis So. Nordica ave. bus rytoj, sau 

spirito valyklomis Panevėžy sio 22 d. po pietą, 2 vai. Pra- 

ir Z. Fredoje jau baigiasi. Dėl šome nesiveluojant atvykti, 

to mokesčių departamentas nes tikimės turėti iš CentroCbicago Stadijumas paves-Du kaukuoti plėšikai užpuo-

gui gali sugadinti kūno sąna- žinomas ten kokių įtakingų s’u. Šis pastarasis Meksikoj lė Carolan Apartment viešbu-

rius, bet jis smagenų (proto) žmonių tuo klausimu veikimas, 'yra lygus bolševistinės Rusi-jtį. Kelioliką moterų apiplėšė .skolų. Stadijumo bendrovė ne- J spirito valyklą su gilomo apa- landą pasakyti susirinkimo
nepažeidžia. Tačiau vyskupas pareiškia, Įjos diktatoriui Stalinui. ir paspruko. gali išsimokėti. ratu. prakalbą. Valdyba

rencijos nesumanė ir jam nėra Meksikos diktatorium Calle-

tas likviduotojui. Turi daug susirūpinęs pastatyti naujų atstovą, kuris pasižadėjo 2 va-
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Afvertlalnc ln "DRAUGAS” brlngs beat results. 
AL<ertl*lng ratas on applloatlon.

tarpvalstybines skolas, kurios svarbiausia ka

nkina pasaulinį ūkį. Valstybės, apsunkintos 

skolomis, viską stengiasi gaminti namie, ki

tur mažai teptuką. Tas verčia valstybes ap

sitverti neperžengiamomis muitų sienomis, 

varžo pinigų plaukimų per sienų ir kitais 

panašiais būdais ardo pasaulinį ūkį.

Pinigų, papiginimas (rtdefliacija) ir tuo 

pačiu būdu kainų pakėlimas, dabar bandomas 

įvesti įvairiuose kraštuose, turėsiųs įgyti 

tarptautinės reikšni'ės. Tų svarbų žygį atli

kti geriausia pasiseksiu tik tada, kada visos 

valstybės tarp savęs susitars.

Taip pat svarbus klausimas esųs surefor-

DAUG DARBO, BET...

Tautų Sųjunga visada turi pilnas rankas 

darbo. Jon suplaukia skundai iš visų pasau

lio kraštų, ji turi atsiliepti į visus aktualiau

sius tarptautinius įvykius politiškame ir eko

nomiškame gyvenime, taikinti ir raminti.

Sausio 26 (i. renkasi Tautų Sųjungos Ta

ryba. Jos šios sesijos dienotvarkėje matome 

visų eilę svarbių klausimų, kuriuos gerai ir 

teisingai išsprendus, būt daug pasitarnauta 

pasaulio taikai ir gerovei vykinti.

Vienas svarbiausių klausimų yra pada

lyti Tarybos galutinį nutarimų dėl pasauli

nės ekonominės konferencijos rengimo, iš ku

rios daug gero tikimųsi sulaukti. Kiti klau

simai taip pat nemenki: anglų, persų žibalo 

ginčo svarstymas, Dancigo ir tautinių mažu

mų reikalai, Tautų Sųjungos komisaro Dan

cigu! rinkimas ir visa eilė kitų. Tautinių'ma- 

žumų klausimų tarpe yra lenkų žemės refor

mos Poznanėj ir Pamary .klausimas, Aukšto-

Reorpnizaciiie “Pavasario” S-gos 
Konferencija

PER 1000 TIK ATSTOVŲ. 
DAUG SVEČIŲ. NUOTAI
KA K0GER1AUSIA. GRA

ŽI EISENA Į KARO 
MUZIEJŲ

vasaiininkų himnus ir grįžta
tęsti posėdžius.

II
Prof. J. Eretas savo paskai

toj pažymi, kad “Pavasario” 
Sųjunga tiek jau išsiplėtė, jog

(Tęsinys) .

2) “Pavasario” redaktorius(veikti. Reikia iš “Pavasario”

muoti pinigus tarptautiniu mastu. Čia turė-J- Bazilevi<du8 Pažymi» kad n<-i S-g°s sudaryti trijų sųjungų 

siųs iškilti klausimas, ar popierinių pinigų |viskas buv0 galima padaryti, federacijų: vyrų, mergaičių ir 

padengimas auksu ir toliau pasiliks? Tai ko redakcija norėjo “Pavasa-'jaunesniųjų pavasarininkų. Vy 

ris”, išeidamas kas dvi savai-j ro ir moters prigimtis tiek 

ti, negali apimti visų sričių, skirtinga, kad bendrai veikia-

!toliau nėra galimumo mišriai!

daug pareis nuo poros valstybių. Visur auk

sas esųs retenybe, išskyrus Prancūziją ir A- 

nieriką. Bet jau ir jos supratusios, kad auk

sas esųs lyg mėšlas, kuris vienoje vietoje su-jnos- reikia žymiai praplė- 

verstas net kenkia augalam, bet norint kad ^uo ^au.ibjy Metų “Pa 
jis neštų naudų, reikia lygiai paskirstyti po ,vasaris” eis žymiai patobulin-' slaviškuosius kraštus) jau se- 

visą dirvų. Auksas teturįs vertę tik tada, ka 

da jis tarnauja prekių pasikeitimui tarp vai

kurios pavasarininkams būti- nt neg-alima laukti pakanka

mo pažangumo. Užsienio jauni 

mo organizacijos (išskyrus

tas ir didesnis niai mišrai neveikia. Atskiras 

veikimas daug našesnis. Atski 

rai veikiant bus geriau gali-
3) Meno Reikalų Vedėjas B. 

stvbių. Kada jis guli be darbo, jo vertė visai i Lukošius ragina organizuoti 

menka. valdybos ratelius kuopose ir ma aPrūPintl ir 7^ ir mer’

Šių trijų klausimų svarstymas yra visai,rajonuose. Greitu laiku mano- jgalclU’ ir 3aanesmųjų pavasa- 

pribrendęs ir ju atidėlioti negalima. Finam'nia, suruošti teatro mėgėjams nmnkų reikalai‘

kursai. Valdyba pavasariniu- Dr- J- u,‘monas referuoja 

kų neturi būt užmirkta, juk ir būsim<>s “Pavasario” federa- 

nuo scenos galima skleisti sa-ic^os aantvaikų.

ivo idėjas! I Diskusijose dėl reorganiza-

Diskusijos CDOS Sausiai dalyvauja daug

Kun. Lipnickas siūlo dau

giau kreipti dėmesio organi

zuojant pavasarininkus seu- 

gerokai laiko, kad prisižiūrėti, kaip bolševi- 'draugius, taip pat neužmiršti j pasakyti savo nuomonę šiuo 
kams sekasi suvalstybintose farmose. Ji ap- ir jaunesniųjų pavasarininkų, [taip aktualiu klausimu. Prii

sininkas Stamp mano, kad juos patenkina

mai išsprendus, pasibaigs dabartinis ekono

minis ir finansinis krizis.

BOLŠEVIKŲ NELAISVĖJ

Aiva Christensen, kuri Chicagos Tribūnoj 

rašo savo įgytus įspūdžius Rusijoj, praleidus

lankius ir laukus, ir darbininkų gyvenamus'jaukesniųjų pavasarininkų

namus, visur pastebėjus skurdą. Svarbiausia klausimas ypač dabar pasida- 

— ją nustebinę ginkluoti kareiviai, kurie sau-’rė aktualus, kai Angelo Sargo 

goja darbininkus, dirbančius vadinamuose j vaikų sąjunga parodė daugiau 

eksperimentalinėse agrikultūros stotyse. J* veiklumo. Į jaunesniuosius pa

siūs Silezijos vokiečių skundas prieš lenkų į klausia: kam jų čia reikia? Kam tos tankos, .vasarininkus reikėtų traukti
vyriausybę ir Vokietijoj gyvenančių lenki; 

skundas prieš vokiečių vyriausybę. Čia, ži

noma, suminėta tik dalis tų klausimų, kurie 

iškils Tarybos sesijoj.

Darbo, kaip ir visada, Tautų Sąjungos 

Taryba- turės daug ir svarbaus darbo. Deja, 

vargu ji tuos klausinius išspręs taip, kaip 

turėtų būti išspręsti, nes Tautų Sųjunga pa

taikauja kelioms didžiulėms valstybėms ir 

dėl to yra vienpusiška. Tuo būdu Tautų Sų

junga ir neturi to autoriteto ir pasitikėjimo, 

kokį turėtų turėti.

KOKIE 1933 M. UŽDAVINIAI

Politikai ir ekonomininkai pastaruoju 

laiku daug kalba apie pasaulinę ekonominę 

konferenciją, kuri netrukus turės įvykti. Kon

ferencijoj, be abejonės, bus paliesta daug ak

tualių šių dienų klausimų, kurių svarbiausi: 

skolų sutvarkymas, pinigų nupiginimo klau

simas ir pinigų reforma. A pi9 tuos tris klau

simus anglų laikraščiai padavė žymaus anglų 

finansininko Josiah Stamp’o nuomonę.

Šis vyras mano, kad reikia sutvarkyt?

Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

Praeities Pabyrąs
(Tęsinys)

— Ar girdite, vyrai? — baimingai 

atsiliepė vienas kuris iš revoliucijonierių.

Tuo tarpu pradeda darytis didesnis 

Barnias. Lindėti žinomų balsai. Vadinasi, 

panaktiniai nujautė, kad čia kas pavojin 

go jiems gręsia. Mat, važiuojant ilgavež'- 

miais sušalusiu keliu labai ratai dunda 

ir naktį tasai dundesys nuaidėja kažin 

kur. Jie girdėjo važiuojant ir susyk iš

girdo ties klebonija sustojant. Tai jie vi

si ir sukėlė liarmą...

Kai šitaip, tai jau im* kanceliarijos 
plėšimas turi rūpėti, bet kaip sveiką kai

lį iš panaktinių nagų išnešus Baigėsi 

mūsų kalbos, nutrūko visi planai. Drąsie

siems revoliucijonieriams kažkur dingo

SVEIKINAME

KUN. ANASTAZĄ VALANČIŲ
kuris rytoj švenčia savo varduvių diena. Prie tos progos 

sveikina “Draugas”, Brighton Parko parapijęnai ir Chi

cagos lietuvių visuomenė.

Sykiu sveikiname ir kunigo tėvų, Anast. Valančių, 

Ciceroje, kat. spaudos platintojų ir nenuilstantį visuo

menės darbuotojų.

atstovų. Reikia pažymėti, kad kai turi būti ne tik geri s-gos] Priimtos rezoliucijos atski- 

net paprastas kaimo bernužė- nariai, bet ir susipratę savo ro vyrų veikimo, spaudos, re- 

profesijos specijalistai. Kiek- Ilginės praktikos, vyrų vajaus, 

vienas pav-kas turi dalyvauti profesinio susipratimo ir k. 

Šaulių ir V. V. S-se ir Į jas klausimais.

įnešti sveikos gyvybės! Vyra-j Tuo baigėsi vyrų po ėdis, 

ms pav-kams svetimos partijų davęs pirmuosius pradus at-

lis, mergužėlė drįsta išeiti ir

kanuolės, artilerija? Ką jie šaudys? .'jaunimą tarp 13—16 metų.
Į tuos klausimus p-lė Christensen atsako Kan. P. Dogelis pageidauja, 

trumpai, bet aiškiai. Ji pažymi, kad sovietų kad pavasarininkai daugiau 

sąjungoj darbininkai yra verčiami dirbti lyg susirūpintų savo rūmų staty-

kokie belaisviai. Nors valdžios sferose užgin- 'mu.

čijama darbo prievarta, bet ji ten veikia. j Eisena į Karo Muziejų

mama rezoliucija, kad “Pava

sario” S-ga perorganizuojama 

federatyviniais pagrindais, o 

naujai federacijos vadovybei 

pavedama plačiai su rajonų 

bei regijonų valdybomis pasi

tarus būsimą federacijos san-

rietenos, jie yra aukščiau par- skiram vyrų veikimui.
tijų, nes jie tarnauja Tautai j 
ir Bažnyčiai. Prelegentas šio

je paskaitoje palietė visas sri

tis, kurios būtinos kiekvienam 

tvarką geriau dar apsvarstyti.' vyrui katalikui.

Svarbus aktas „ ,, , „ . .. .Prot. Eretas savo paskaitoj
Geresniems Amerikos Vyčių

(Daugiau bus)

JAUNŲJŲ DRAUGAS - 
“ATEITIES SPINDULIAI”

tiesia tolimesnio atskiro vvrų 1930 metų pradžioje pra-
ir pavasarininkų vienybės pa-jveįĮ-įni0 gaįves. Vyrams pav-įdėtas leisti Lietuvoje sim pa
vaizdavimui pasirasomas ta'I’|}<ams svarbiausi veikimo du tiškas jaunesniesiems moks- 

Tas dar karią patvirtina, kad dabartinis | 15 v. užtvenkia Laisvės A- Amerikos Vyčių ir pavasari-'(,.ontai _ re]igin5 jr visnon,f.; h.ivianls skiriamas mėnesinis
Husuos gyvenimas, ta! vienas didelis kalėji-|lėjų tūkstantinė Konferencijos ninku vienybės proklamavi.no inė į;,., įKjni„ ir pi|įt.! į|istru<,ta8 žurnalas rado di-
inas, kuriame žmonės ne tik skurdų ir badų dalyvių mink. žygiuojanti į aktas. Šia proga kalba amen- (in;s susipratimas vra būtinas delio pritarimo Amerikos be.

Karo Muziejų pagerbti žuvu- Rietis kun. Slavėnas, Amen- kiekvi(.nam pav.kui. išmokinančios jaunuomenėskenčia, bet taip pat ir nelaisvę.

PASTABĖLĖS
sius brolius dėl Lietuvos lais- kos Vyčių atstovė Lietuvai p.

vės. Konferencijos atstovai už-.Gabaliaurkienė, J. E. vysku-; kia jau|iatv(, ir

Jungt. Valst. kongresas vis dar neina 
nuo žodžių prie darbų. Nei “byro” žmonėms Iir p. Gabaliauskag pasako tu

deda vainiką ant paminklo žu-'pas Reinys ir visi džiaugiasi

vusiems dėl 1 Lietuvos laisvės šia broliška s-gų vienybe.
Tuo baigiasi pirmoji konfe

Geresniam veikimui ’reikia j tarpe,, nes šis žurnalas dvel- 

optirnizmu

važiavimai bei kursai. 'ugdydamas prisirišimą prie

Didesniam veikimo sčkinin- doros, tikybos ir tėvynės.

Keparirškite ir 1933 metams
sį įdomų žurnalą vžsiprenume

gurnui yra svarbus veiksnys 

spauda. Todėl vyrai turi sten-duoda, nei krašto gerove bendrai nebesirū- 'riningą kalbą, primindamas a-
pina. Sakoma, laukia kovo 4 d. nuos sunkins Lietuvai laikus, auuvji mena urn»nwu» pu-, . .... , ! 1 •

» • * ,, . . * , , , . gtis greitu laiku turėti sau at- rnoti* kada ji nese svetimųjų junga, maldomis. Po jų vyksta atski-,

n . . , .. .... . .. L, ,.v _ ' . .... p .skirą organą. Diskusijose daBostono socialistų laikraščio “Maiklo te-.Samanotos lusnos sūnūs ispi- ros vvrų ir mergaičių konfere-L .......
,, , . , , ■ • . , , .. ... 1 , T. ... ~ . 1 .. Gyvaujančiu skaičius buvo lavas taip nuskuro, kaip ir pats to laikraščio rko Lietuvai laisvę. Pavasari- ncijos. jįje]į.

turinys. ninkai žuvusiems nepriklauso- Vyrų posėdis
* * * ,mybės kovose reiškia savo pa- Atskiro vyrų veikimo reika-

Vienas advokatas “N-nose” išpeikė Va-'garbų ir pasižada budėti tau- lais kalba p. P. Barzda. Pre- 
nagaičio kūrybą, bet ir advokato “Makalai” tos laisvės sargyboje. Gausin- legentas pažymi reikalą vyra-

rencijos diena.
Antroji diena prasideda pa-

P-los kaina: moksleiviams 
met. 6 lt., pusm. 3 lt. (Lietu
voje, met. 4 litai. Nemokslei- 

Vyrų S-gos Valdybon išrin- viams: metams —10 lt., pusm.
kta pirm. Pr. Dielininkaitis, 
Br. Kazlauskas, P. Barzda, A.

į “margutišką” malumaiienę labai panašūs.'ga minia sugieda tautos ir pa- ms atskirai veikti. Vyrai pav- Paukštys, I. Brazauske

5 litai, Lietuvoj 8 litai. 

adr. “At. Spinduliai” /ūj

vas Laisvės Al. 3.

Panaktiniai, turbūt, buvo labai paten

kinti, kad tuo visas puolimas pasibaigė. 

Juk ir jiems žmonėms ne labai buvo mie

la prasidėti su jaunais drąsuoliais. Akys 

jiems žiba phleisti kulką iš revolverio kam 

j kaktą? O paskui ar iškrapštysi?

Ne mažiau už juos visus buvau paten

kintas ir aš. Dieve mylėk, jei būtų kokia 

nelaimė atsitikus, be abejo, būčiau visų 

kaltinamas, kam nesudraudęs

Bet pabandyk įsikarščiavusius jau

nuolius sulaikyti, atkalliėti! Greičiau pats 

gausi kulką, negu jaunuolį nuo jo griežto 

pasiryžimo sulaikysi, ypač ten, kur kova 

eina dėl aukštų idealų, kurie dilgina jam 

širdį!

Taigi ir panaktiniams, ir raštinės sa

rgybai, ir man, ir patiems revoliucijorae- 

riams toji naktis nuslinko lie jokios di

desnės žalos. Vieniems tiktai vargšams 

pasi rašiusiems protokolu ramybės ne

buvo. Jie. laukė kasdien, kad štai-štai 

kazokai atlėks ir visus sugrūs į kalėjimus.drąsa. Visi k negreičiau j ratus. Tiktai su
dundėjo rūtai ant viso dvaro, ir tiek aš ! Nerimsta vyrai, dar labiau nerimsta jų

juos ir temačiau. tt---------- -
metera. Tos ir per naktis prarymo ant

rėš be reikalo daug nukentėti. Maniau ką 

čia reikės dalyti ir kaip vargšams padėti? 

Kur žmogus negali, ten Dievas atsiunčia

pagalbą.
Prieš pat sueigą iš vakaro, taip gal 

apie kokią dešimtą ar vėliau naktį gir

džiu klabenusi kažkas man į duris.

Gi kas čia? — užklausiau, pravėręs 

duris.

— Ateiname pasitarti, nekalbėkite 

garsiai! — girdžiu dviejų vyrukų balsus.

| Balsai man gerai pažįstami. Atidarau dil- 

- ris. Įeina du mano parapijonai: Pranas 

K. ir Ignas T. abu iš Krokininkų kaimo. ' 

Abu karšti lietuviai. j

— Ar žinai, tamsta, kad rytoj čionai 

paskelbta valsčiaus sueiga? — pirmas jų 

dviejų buvo man klausimas.

— Taip aš tai gerai žinau. Kas bus 

tačiau su pasirašiusiais po protokolu? — 

man taip pat ne jauku. Nors aš jaučiau * aš iš savo pusės juos pakluusiau. 

visai ramią sąžinę, nes aš juos iš anksto — Taigi, miniu apie tą reikalą ir utė- 

įspėjau, kad taip gali būti, o jie manęs jova pasitarti. Žinai, tamsta, ką mudu 

nepaklausė. Vis dėlto jaučiau didelį ne- 1 štai su Ignu sutarėva? — tarė K. 

smagumą, kad mano geriausi žmonės tu- — O ką tokie?

langų, besaugodamos kazokus, kad susku

btų laiku vyrai pasislėpti. O, sunkios bu

vo tos kelios dienos! Nei pakartas, nei 

paleistas!

Argi nebėr jokios pagalbos? 

Pagalbos viltis, 1 aip ta vakarinė 

žvaigždutė blygstelėjui į pro debesų skve

rną ir vėl pasislėpė. Įraukiamos pagalbos 

nepavyko suteikti. Reikia laukti rūsčios 

dienos, kada apskrities viršininkas išty

ręs visą dalyką pats išspręs tų žmonių 

likimą. Jos nereikėjo ilgai laukti.

Netrukus, neatsimenu už kelių ar už 

vienos ąr dviejų savaičių, vaitas duoda 

valstiečiams žinių, kad bus valsčiaus su

eiga ir kad atvyksta į tą sueigą pats aps

krities viršininkas (Gorielow). Vadinami, 

artinasi teismo diena. Dabar pasirašiu

siųjų vardai turės išeiti viešumon. Labui 

nesmagiai jaučiasi pasirašiusieji, bet ir

— Gi rytoj, prieš pat viršininko at
važiavimą einava mudu su revolveriais 
į raštinę ir tlrųsiai pareikalaujava iš vai
to knygų. Jas gavę, išplėšiva lapus su 
protokolu ir parašais, laitui pagrąsinsi- 
me, kad neišdrįstų mudviejų išduoti val
džiai, ir išeisiva savais keliais. Parašų 
nebus — viskas dings, kaip į vandenį 
įmetus!

Mane net šiurpas perėmė. Ar jie iš 

galvos, kraustosi, ar kokis galas — pa

maniau sau.

Pasirodo, tačiau, kad jųdviejų tik
rai sumanyta tokis šposas iškirsti drau
giško ir putriotiztno vardu.

Nežinojau nė ką jiems sakyti. Ar su
drausti nuo tokio pavojingo žingsnio, ar 
laiminti už tokią drąsą ir pasiaukojimą?

(Daugiau bus)

Kiti žmonės panašūs į debesis, kurie
slankioja aukštai, bet naudos iš jų maža

tik saulę užstoja.

proklamavi.no


Šeštadienis, sausio 21 d.. 1034 i u R t n n x « s

RŪCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS
ŽINELĖS | Na, tai jau upie chorą, tai

_________________ Įr.ėra jokio “sykreto'.” Visi rc-

Ateinantį penktadieni, sau-jngiasi prie didžiulio “Radi

jo 27 d., 7:30 vai. ryto bus jušo vakaro.” Tas “Radijuši- 

atlaikyta iškilmingos gedulo j nis vakaras” įvyks sekai. 5 d.

pamaldos už Arkivyskupą Ju

rgi Matulevičių ir kitus visus 

mirusius Marijonus. Pamaldos 

prasidės ekzekvijomis, po jų 

iškilmingos Mišios, per kurias 

parap. mokyklos mokinių ga

rsusis choras giedos.

vasario. Manau, kad galėsiu, 

ką daugiau apie tai parašyti 

kitą savaitę. Vačykite!

O apie tą kitą didžiulį pa

rengimą, tai rengėjai uždrau

dė dar sakyti. Bet su laiku ti- 

X ŠŠ- Petro ir Povvlo drau- kiuosi, galėsiu jus painformuo-

gijos metinis susirinkimas į- 

vyks sekmadienį, sausio 22 <1. 

po sumos mokyklos kambary

je. Šiame susirinkime bus re

nkama nauja valdyba. Pagei

daujamas visų narių pribuvi

mas. ;

X Sekmadienį, sausio 22 d.

LAKŪNAI RENGIASI KELIONEI PER 
ATLANTIKĄ

SKRIDIMAS UŽTIKRIN 
TAS. LĖKTUVAS PADUO 

TAS DIK&TUVĖN TAI 
SYTI. VEDAMAS VA
JUS NAUJAM LĖK

TUVUI

Lakūnai Darius ir Girėnas 

sausio 19 d. pasirašė sutartį 

su I^aird Aircraft Co., sena 

aero kompanija Chicagoje, 

parengimui jų lėktuvo skridi

mui į Lietuvą pabaigoje ge

gužės mėn. 1933 metais. Laird 

bendrovė apsiima padirbdinti 

naujus sparnus tolimam skri- 

gazalinui

Būrelis mūsų parapijos jau

nų vaikinų susibūrė į basket- 

bolo ratelį po parapijos vardu 

ir idžoinino į Roekfordo ka-jdimui, įdėti naujus 

tulikų lygą. Ir vierysite ar nejbaksus tūrio 700 gal., sustip- 

jie stovi antroj vietoj, bet rintt važioklį, įdėti naujas

tuoj po sumos, mokyklos ka- (tikisi iki pabaigai turnamento 

stovėti (gal gulėti, nežinau) 

pirmame pleise...

Iki pasimatymo!

paryje, Tretininkės turi sa- 

susirinkimą. Nepamirškite 

Ateiti.

X Pereitą sekmadienį, sau

sio 15 d., Apaštalystės Maldos 

narės surengė gražu vakarėli 

ir tuomi suteikė parapijai ge

roką paramą. Darbšti ir su

mani komisija uoliai darbavo

si, todėl buvo gražūs vaisiai. 

Komisija susidėjo iš šių asme

nų: vadovė M. Aitutienė, Vy- 

verienė, Kasputienė, Naujūnie 

nė, Misiūnienė ir Noreikienė. 

Daugiau panašių parengimė- 

lių.

X Sekmadienį, sausio 22 d., 

parapijos komitetas ruošia di

delius šokius, kuriuose gros']iave 

jaunimo pageidaujami muzika 

ntai. Reik geresnio susiprati

mo ir stipresnės vienybės vi

sam jaunimui dalyvauti savo 

parapijos parengtuose progra- 

muose.

X Pereitą ketvirtadienį, sau

HIGHLIGHTS
Akis

Friday, January 27tb, there 

vili be a Solemn Reąuiem 

Iligh Mass for the repose of 

the soul of the late Archbi-1 

sliop G. Matulevičius.

Come and dance Sunday, 

January 22nd, at the Parish 

Hali. Good orchestra and a 

very good price — only 15 

cents. AVliich reminds me, that 

some of tliese voungsters that 

been tearing around

town to see how many dances 

they can get to in one evening 

are paying 25 cents at each 

place.

Heard two people argui ng 

as to what it vvas Al. P. vvas 

šio 19 d., pagerbimui buvusio driving. Say, Al, if you serap- 

ed some of the mud and rustir esamo komiteto buvo sure

ngta skani, draugiška vaka

rienė, kurią pataisė energin

gos veikėjos A. Misevičienė ir 

Pol i t ik ienė.

X Sekmadienį, sausio 29 d., 

L. R. K. S. A. 137 kp. taip 

pat ruošia savos rūšies šokius. 

Visiems gero pasisekimo. R 13

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

Hm, naujasis parapijaunas 

komitetas, pereitą sekm. pra

dėjo savo “džiabą.” Iš jų vei- 

. dų, atrodo, kad jie gyvai su

sirūpinę parapijos reikalais. O

•
, šį sekm. parapijos svetai- 

, net šokį rengia pasilink- 

smyti. “Ai mvn” žmonėms pa 

silinksminti... Linksmai prade

da darbą. Daug pasisekimo!

off vve’d see. Maybc it’s a car!

From the critic.ism that I 

received it seems that the shoe 

of my accusation fits quite a 

fevv. Yes, I mean the inat- 

tendance of our Parish dances. 

Seems to me that many vvent 

elsevvhere lašt Sunday. Tsk, 

tsk, vve’ll have to do some- 

thing about it.

vairavimo plokštumas ir ben

drai peržiūrėti ir sustiprinti 

visą lėktuvą, kad būtų galima 

pakilti su 7,300 svarų krovimo. 

Už parengimą lėktuvo toli

mam skridimui, neįskaitant 

nei instrumentų, nei motoro, 

Laird bendrovė, remiantis su

tartimi gauna $3,250.00. Sutar 

tis jau užtvirtinta Fondo Glo

bėjų.

Fondo Globėjai, peržiūrėję 

sutartį, rado, kad ji prieina

miausią, tad ir užtvirtino.

Laird bendrovė viena iš se

niausių lėktuvų dirbtuvių. Ji 

pradėjo veikti 1912 metais ir 

pagamino pirmutinį lėktuvą | 

Amerikoje. Laikui bėgant ir ! 

aviacijai besivystant, Laird 

bendrovė taip pat tobulėjo ir 

nuolatos vadovavo savo srity

je, būtent: Laird aeroplanai 

1927 m. lenktynėse New York 

— Spokane — Washington, pa 

ėmė pirmą ir antrą vietą. 1928 

metais du Lairdo aroplanai 

sumušė greitumo rekordą dis

tancijos Chicago — New York 

per 4 vai. 40 min. 1929 metais 

Lairdo aroplanai sumušė ko

mercinių lėktuvų oro tarny

boje rekordą perskrendant iš 

Chicagos į Minneapolis* 350 

mylių į 1 vai. 48 min. —grei

tumu 194 mylių per valandą.

1930 metais Lairdo aroplanas 

“Solution” laimėjo pirmą 

vietą greitume aero lenktynė

se. 1931 metais Lairdo arop

lanai laimėjo Clevelande oro 

lenktynėse $19,480.00 praizais.

1931 metais Jimmy Doolittle 

sumušė greitumo rekordą nuo 

jūrų iki jūrų t. y. nuo Pacifi- 

ko iki Atlantiko vandenyno į 

11 vai. 15 minučių 3000 mylių 

atstumo.

Sprendžiant iš aukščiau mi

nėtų rekordų, kurie yra tik 

dalis Lairdo nuopelnų reikia 

spręsti, kad mūsų lakūnai 

gaus rimtą patarnavimą ir 

bendrai sudėjus lakūnų bei 

konstruktorių prityrimą rei

kia laukti genj rezultatų.

Kapitonas Darius praneša, 

jei pasiseks sukelti užtektinai 

lėšų įsigijimui naujo motoro, 

tada manoma pirkti didesnio 

pajėgumo motorą, kuris kai

nuoja, įmainant senąjį $2,750, 

taip, kad būtų lengvesnis pasi 

kėlimas. Minėtasai motoras

K. M. Laird’o aeroplanų dirbtuvė, kurioj taisomas kap. 

Dariaus ir lak. Girėno lėktuvas tolimam skridimui — per 

Atlantikų į Lietuvą.

yra didesnės kompresijos san 

tykio, tuo būdu tobulesnis, 

(^onomiškesnis degamos me-

laivo vardą. Ką galiu daryti, 

nes noriu tapti piliečiu?

Atsakymas. — Gali prašyti

šio), vardą uosto, iš kur išva

žiavai, vardą uosto, kur atvy

kai, kiek dienų išbuvai laive, 

ir visas kitas informacijas, 

kaip, pav., ar atvykai kiek 

nors dienų prieš Velykas, Ka

lėdas, Naujus Metus, ar kitas 

šventes, jeigu gali atsiminti. 

Vienas doleris imamas už tą 

patarnavimą, jeigu žmogus di

rba ir gali užsimokėti. Pini

gus reikia siųsti registruotu 

laišku. Niekam kitam neduo

dama egzaminuoti imigracijos 

rekordus, bet Foreign Langua- 

ge Information Service gali 

egzaminuoti laivų rekordus ir 

pranešti vardą laivo, kuris at

vyko į J. A. V. FLIS.

LINŲ EKSPORTAS

W.1

H!

džiagos atžvilgiu. Vartojant Foreign Language Informa-

didesnės kompresijos motorą, 

padidės veikimo radiušas 5000

tion Service, 222 Fourth Avė., 

New York City; ji pagelbės

mylių iki 5500 mylių arba nūs 'rasti dieną atvažiavimo ir lai-

Paskutiniuoju laiku linų 

pluošto eksportas gerokai ira- 

gyvėjo. Gruodžio mėn. prekv-

kridus į Kauną dar liks 900 ,vo vardą. Su pirmu laišku rei-1bos ir pramonės rūmų broke-
mylių skridimui gazalino. Tai ,kia atsiųsti sekančias infor- 

nernaža atsarga. —Zvorcsp. macijas: dieną atvažiavimo

riai per Joniškio muitinę pra

leido virš 50 vagonų pluošto 

(metus, mėnesį, ar pradžioje,! ir per Virbalio muitinę 12 va-

IMIGRANTU PROBLEMOS pabaigoje ffi5ne-|gon*
Atvažiavimo diena

Klausimas. — Atvažiavau
legaliai 1909 m., bet užmiršau

TAIP! GALITE ATIDARYTI 
1933 M. KALĖDINIO 
TAUPYMO SĄSKAI
TĄ PAS DROVERS

u S
COvr&NMfhT
OrPCblTAHt

Dažnai augantis skaitlius konsei- 

vatyviškų žmonių ir firmų yra kos- 

tumeriai Drovers Banko. Jie ati

darė sąskaitas čia dėl Jto, kad jiems patinka te. ingus 

personalus Droverio patarnavimas. Kita priežastis yra 

aukštas laipsnis likvidacijos (didi proporcija viso turto 

yra Cash. ir U. S. Government Bonai).

Safe Deposit Vaults — Savings and Checking Accounis 
— Foreign Exchange

KALBAME LIETUVIŠKAI MATYKITE MR. STUNGIS

TF

NATIONAL BANK 
TRUSTtfSAVINGS BANK 

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

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

5OCNA"JI lietuviškoj

REKORDAIVIENAS VIENAS

Trumpam Laikui. Pasinaudokite Proga ir 
Išgirskite Šiuos Rekordus Budriko 

Krautuvėje

16275 Daili Teta ir Žirgelis šokis 
16274 KraučtUkias ir Aš Mergelė
16272 Namo — Liaudies Daina ir OI Kad Išauštų — Vyrų Oktetas 
16268 “Miss Lietuva” ir Ar Tu Žinai Broli 
16267 Atskrend Sakalėlis ir Aš Užlipau ant Kalno — Duetas 
16270 Rytų Daina ir Turkų Vestuvės
16264 Gegužinė Polka — ir Su Armonika i Braziliją.
16252 Kukutė Valcas ir Myliu. Tango
16265 Link Mergelė ir Nemuniečių Polka
16257 Atsiskyrus su Mylimąją ir Vasaros Grožybės 
16251 Adomo ir Jievos Polka ir Rinkai Man Berneli 
16255 Kariškas Vaizdelis šokis ir Sudiev Sudiev 
16261 Svetima Padangė ir Studento Sapnas 
16213 Duok Ranką Polka ir Ieškau Tavęs Polka 
16218 Kam Man Anksti Kelti ir Ant Kalno Malūnėlis 
16237 Kiaulė. Dialogas ir Ubagai A’puske
16240 Pavasaris Lietuvoje ir Kad Aš Augau Pas Tetušj 
1624 7 Dumblas ir šis-Tas — Dialogas 
16153 Onytė ir Ot Dainos — Seserų Dueta^
16177 Našlio Polka ir Mano Polka
16201 Vestuvių Polka ir Marcinkonių Polka

SIUNČIAME T KITUS MIESTUS *

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4405—8167

Lašt Thursday there was a 

banųuet in honor of the old 

and new Committee Men. I 

hear they had a pretty good 

time. Good luck new workers.

LACHAWICZ IR SUNAI
LEIDĖJAI LIETUVIŲ PROGRAMŲ

WCFL — 970 k. Nedėliomis nuo 11 iki 2 vai. po 

pietų

WHFC — 1420 k. Ketvergais nuo 7:30 vakare.

t*'-And what about the Holy 

Name Club Room! Are the 

members ivaiting for Hoover 

to appoint one of his famous

Baigalės” jau kelintas ka- coimnittees to look into it, or 

rias, “Carrier Pigeon” priki- will someone start and get 

ša mūsų jaunimui, sako sar-Įsomething done? How about 

mata, kad nesi lankot į savus it

parapijaunus parengimus. Bet

D.

B. L.

visi stebisi, kaip jis gali ži

noti, kad jaunimas nelanko pa 

rengimų, kad jį patį akis re

tai. mato... G gal jis eidamas 

kitokias plunksnas užsideda...

Kur tik einu, visur girdžiu 

tą patį. Girdi, mūsų parapi- 

jaunoj svetainėj, prieš gavė

niai užstojant įvyks du dide

li parengimai. “No fūlin” Sa

ko, tai bus toki “prajovai” 

kad dar Rockfordas, kaip gy

vas nematęs. Aš nežinau ar 

galima “helyviti” ar ne... Pa

matysime!

Boy! has Congress ever got 

the Beer Question mixed up. 

Looks likę it will he the major 

issue in the next Presidential 

eleetion. Carrier Pigeon

Sirvintuose (Ukmergės aps.) 

rastas pasikoręs žydas G., 52 

m., amžiaus suteikus pagalbą 

jis dar gyveno 4 valandas.

Nusižudymo priežastis, kaip 

pasakojama žydų tarpe, tokia: 

savižudis prieš kurį laiką tei

sme davė neteisingą priesai

ką.

PAGRABŲ VEDĖJAI
IR

BALSAM UOTO J Al
Pagrabų kainos atitinka depresijos laiką 

Tolumas nedaro skirtumo 
Moderniška Koplyčia dykai

Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas.

CHICAGO, ILL. 11 CICERO, ILL.
2314 W. 2 3 r d PI. 11439 S. 49th Ct.

Telefonas Roos. 2515—2516 D Telefonas Cicero 5927

t

“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 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės j

tCIU AGENTORA

.v
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n rau n a s Šeštadienis, sausio 2t d., 1933CICERO WINNER IN FAST K OF L GAME
PROVIDENCE BEATS NORIH SIDE

29-22
STANAITIS LBADS FROV- v.as not enough to do\vn Bri-’J o\vn ot Lake v.s. Bridgeport Perhaps you haven’t heard a- league will open on Sat. .Jan. 

IDENCE TO A 22 jghton s scrappy outfit. Lau- Cicero v.s. Marąuette bout it, it not, you won’t hear 21 at St. George’s gym. The

TALZIUNAS STARS AS 
CICERO TROUNCES 

TOWN OF LAKE
24 — 17

BRIDGEPORT DEFEATED 
BY IND. HARBOR

23 — 18

I
VICTORY OVER NORTH 

SIDE
ichiskas stuired for the vietors, I anything from nie. 1 hate to gailies played in this romui
while Stankus with tour bas-> THE CICERO K. OF L. S jehase crowds away from the, will determine the champions

------  jkets was West Side’s ontstand 1 TO SPONSOR THE EVENT door beeause we don’t happen of this league, and the final-
With Stanaitis eaging theiming performer. Lineup. L OF THE SEASON to liave enough spaee to let’emjsts in the city wide Cath. Gr.

from all eorners for a totai of
r , Tr i ± x 118 points, and Zalenas beingImi. Harbor rose to greaterc * ’ . ,

lietu to fonr basket.; -Proviu- lieights lašt Sunuay afternoom ,,
enee was easilv able to defeat

Brighton — Ii

Uzubalis, r. f
T n , i i i i hv defeaiing the Bridgeport vivxv«.. Siurna, 1. f.
In a ganiu featured by hard • " r North Side by a 29 to 22 seore. i nnf,hi. , .. ouintet 23 — 18. Bot h teams i . J Kaueni.-Kas, c

By M. C. Pavilonis

playing and olose guarding qUnih* — ------- " iEįneup.
... , x- x i ... .. , , were honibarding the basketslCicero deieated lo\vn ot Lake; , ....... i Providence __ 29(1. x x , ,• x ,often; Indiana Harbor con- rroviauicw — zy24 — 1 i to take undisputed . ’ .

„ . .. ... , . r„ , neetmg just a few basketsposSe sion oi iirst place. Tai-; J . .
... x i more to emerge victonons.ziunas, Cicero center, played . [

.Malusius lead tne Harbor at-

Bekonaitis, r. f. 
Rasbid, r. f.

his best game of the year holu- • . ... , ... , , . Stumbrio l fo J x....i. _.-.xi. xi----  fįeld o-oals, . ... .. . . . tack wrth threemg big I’ete Barskis to one i , ,
, . . . i , »,• »®d a free throw. Lineup,basket in eacli balt and him-1 r
self eaging three field goals i Ind. Harbor—23 
and a free throw to lead the
scoring. The game was ninr- Marusius, r. f. 
red Severai tin,e> beeause of Va L f.
unnecessary rouglmess. Line-! Masidoniikas. |. f.

up.

Cicero — 24
B F
9 9F. Žukauskas, r. f.

Ra ubą, r. f.
F. Stankus, 1. f. 
Talziunas, c.
Jurgėla, r.-g.
J. Žukauskas, 1. g.

Town of Lake — 17

0 0 
2 0 
3 1

; Mikalauskas, c. 
Kučinskas, r. g. 

pjRaduskis, r. g.
. ; Badžius, 1. g.

Bridgeport. _ 18

Cliudis, 1. f.
Ramanauskas, c.
Kumskis, c.

B F P Stanaitis, r. g.
3 10 Gudaitis, 1. g.
113 Bruknių 1. g.
0 () () Sambaras, 1. g. 0 0 0
1 i o j North Side — 22
0 0 0! B F
2 0 0 Zalenas, r. f.
3 0 2/Andrews, I. f.

jW. Kaminskas, c 
Nausėda, r. g.

AVoveris, r. g. 

Arbakauskas, 1
B F P 

> 1 *1

d 0 Zaura, r. f.
1 - Kiauraikas, I. f.
1 d : Vaičiūnas, 1. f. 
d 1 Stankus, c. 
d 0 Povilauskas, c.

8 2 1 paplis, r. g.
i 0 2 V. Žemaitis, J. g. 
0 0 0 _______

----------- : inside. Sare, there’ll be a School league of the Archdi-
The Knights of Lithuania, i’huiec, and in addition— welLoee.se of Chicago. VVith the 

13 2 Council 14, are to sponsor a į come and see for yourself. Stanley P. Mažeika champion- 
0 0 1 “ Blizzard Frolic,” on Salur-’-lhis is the only impoitant so- .pįp Trophy to be looked for- 
5 1 2 day Evening, January 21, nt'eial event of conseąuence f«r! ard to> thrilIing games ar>
1 1 2 the St. Anthony Parish Hali, 1 tliat evening, the otlier affairs I.
„ „ • x . m store for spectators ot this
10 2 15th Street and 4!>th Court. i*ing or minor įmportance in

VVest Side — 17 Cicero, III. Mnsic is fnmished comparison with this. St. Mi- Vfiry P°Pular sPort> and tourn'
B F P by the very popular Frankie chael’s Hali, 1G44 AVabansia anieiit.

Ave., mnsic by his Ilighness

B F P

1 0 Skupien, and his 10 piece or-

Sherniani’.s, r. f. 
P. Kiauše, r. f. 
Vanagas, 1. f. 
Barskis, c. 
Lauraitis, r. g. 
Karcauskas, L g.

0 Balnis, r. f.
0 3 Perutis, 1. f.
1 1 Jonikas, 1. f. 

į Evanauskas,, c.
B F P ^'lods’ c*
P U j I John Laskey, r. g. 

0 Tenzi, 1. g. 
o

1
1
2
1
0

o
1
0
1
0

B F P;
2 2 1'

o o
o
o
o
o
o

1
li

o!

Plancunas, r. g. 
Savickas, I. g. 
Mockus, 1. g.

4
0
1
0
Q
2
1

P
0
0
1
1
1
o

0 0

BRIGHTON TROUNCES 
WEST SIDE 21 — 27

GARSINKINTES
“DRAUGE”

0
0 0 2 chestra. Tickets are only 35c Barine Renegades, admission
0 0 1 wliich also includes the ward- j35c. \Yatch that the time is
4 0 3 robe. [only 7:30 to 11:30 P. M. If

0 0 Every indication sho\vs tliat ’you're one of the young. ters 
1 1 tliis event will lie a suec^ss. who doesn’t know where the
1 2 The Cominittee in eharge, Mr. North Side Chnrch Hali is.

•>
o
o

STANDINGS 
K OF L BASKETBALL

LEAGUE

Cicero 
Marąuette' 
Town of Lake 
Bridgeport 
Providence 
Brighton 
Ind. ll^rbor 
Nortli Side 
AVest Side

Won
7

5
5
4
4
OO
2
o

Lošt
f
o
•1

O
4
4
5 
G 
8

ask Dad, he knowa.
Aunt Susie

FINAL ROUND STARTS 
SATURDAY

Ofiso Tel. Yards 0344
Res. Tel. . Boul. 6246

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

Vai.: 9 iki 12 ryto, 1 iki 5, 7 
iki 8:30 vakare.

Nedėliomis 10:30 iki 12.
75G West 35th St. Chicago, IIL

b—s n ■ n

ZReumatizmas sausgėle-■
■ Neslkankyklts savęs skaus-
g mals. Renmatismu, Sansgėie, ■ 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu B
® — raumenų sukimu: nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę B 
_ lr dažnai ant patalo paguldo. ■

CAP8ICO COIfroCND mo- ■ 
" stis lengvai prašalina vlršml-
■ nėta Ilgas; mnms Alandis dau- " 

gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vones pasveikę. Kaina 60c per B 
paštų tSo arba dvi ui $1.06.

Knyga: "ŠALTINIS 8YEI- ■ 
KATOS" angalals gydytlss, kai- ■ 
na SO esntų.

John G. Kasulaitis, Wm. Ma- 
lauskas, Wm. Petroslius, Fr.
Arcska, Miss Sophie Janus, 
and Mary Dounis, are putting 
every effort to bave this “Bliz
zard Frolic” meet witli your-------------

1 e.\pectation. Therefore, the Į Finai round of the Lith. 
Committči', e.vtends a hearty J'ath. Gr. Scliool Basketball 
\velcoine to all K. of L. memb- ----------------------------------------
ers and tbeii lviemls, to at-j MOTINA HELENA
Itend this Dance amt enjoy a!
night of real pleasure. Reserve iw>Hnniii<- išimioi 
— - Saturday Eve., January 21. 
for this affair. Thank you!

The Psn
j

NORTH SIDE’S EVENT!

Nuostabi nauja kombinacija gy . v- I 
bės priduodančių žolių. Žymėtinas at- ]. 
radimas. Tukstiuičiai kurie buvo sun- I 
kiai upsirgę, dabar sveiki. Nežiūrint | 
kiek dakta.rų ar vaistų esi įnėgt- ' 
nęs be pasekmių, čia yra viltis. I

H įtino Helena Ilidž.loji Žolių Gy-'' 
I (lytojo. 4732 S. Ashland Ave., pasiaiė 
'5 d. naminį žolių treatrientų. dykai. 
!Už aprašymų, ligos gausi dykai $1.00

AVest Side reeeived its eighth 
' straight defeat at the hands 
of Brighton to the tune of 21
to 17. West Side played a bet- Providence v.s. Brighton Pk. AVill we liave a surprise for į^inedyT°"dėkurea2U'Apmokėti 
ter game than u ual būt it Bridgeport v.s. Cicero (girls) you on Sunday January 29th? frtsiyk?teirsiandi"nimą’ Atei'’

GAMES TOMORROW Justin Kulis
3259 SO. HALSTED ST- ■

Chicaco, IIL 1 *

DRAUGO METINIS

KONCERTAS-SOKIAI
ĮVYKS

Sekmadienyje, Vasario-Feh.
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
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 jtj 

pritrūkti.

welLoee.se


šeštadienis, sausio 21 d., 1933 n r a n o a s

cicero lietuvių žinios RADIO STOTIS A. J. J. CHICAGOJE DAKTARAI:
Dabar yra radijo gadynė.; Ištikrųjų, 

Atsisėsk prie radijo, tai pri
siklausysi visokių gražiausių

cioeneciai, jei įes-
X Šiandie parvažiuoja Ci 

ceros klerikai Albinas Kišk ii-1
nas ir Vladas Urba trumpam SV. KRYŽIAUS LIGONINĖSkot gerų dalykų ir pigiai, tai (

nurikit adresu 4847 W. 14 St., Iaikui’ katl pavieSėtų pas savo RĖMĖJOS
programų, o tų skelbimų, viso j o tikrai laimėsit. Ten visos 
net ausys užsikimš besiklau-• kainos j»er pusę žemesnės, 
šaut.

Labai gerai daro biznieriai, 
kurie remia lietuviškus prog
ramas, garsindami savo pre
kes pėr radijo. Bet pasaulis 
vienu radiju negali gyvuoti. 
Turi būti ir spauda.

Laikraščiai daugiausiai už
silaiko iš skelbimų, tat biznie
riai neturi pamiršti ir mūsų 
spaudos.

Spausdintas žodis visados

tėvelius ir gimines.
X Sekmadieny, sausio 22 ir Į šv. Kryžiaus Ligoninės llė-

pirm., sausio 23 d. vakare bus P1(-jcs savo jH>reitam susirin- 
parapijos svetainėje rodomi kime nutarė šio mėnesio pas- 
judamieji paveikslai iš Lietu- Rūtinį penktadienį, sausio 27

Koks tėvas, toks ir vaikas
Pranas J. Stankt vičia, se

nas Cieeros politikierius ir Vos. Rodys p. Lukšis. Visi pa- d> pavesti svečiams.
gerų darbų rėmėjas, per dau
gel metų skaito “Draugų.” 
Jo sūnus taipgi nuo Naujų

• * • v
1S-

matykit tuos paveikslus; š’met 
daug įdomesni, negu kitais me 
tais. 4

X Praėjusiose Kalėdose

Tadgi nors dabar mes kvie-
gerb, visuomenę nepa-ciame

'miršti ir atsilankytiMetų užsisakė “Draugų” iš-1 X Praėjusiose Kalėdose Ci-'•I*,ll'!u ir SB,,ai,Ryu » nnisų 
tisiems metams. Sykiu sūnus ceros lietuviai katalikai ne blo,^.ve<^Į ^aka,}L kuriame duo- 
biskutukų mandriau kaip tė- ginusiai pasirodė. Aukų sūdė- iS'te rgniėj°ins piogos jus pa
ras sugalvojo; sutrumpino ta nemažai, maža trūko iki ,vaišinti «ražį* Pro«ran,a’ dū
savo pavardę. Vietoj Stanke- tūkstančio dol. Tat komiteto Jau Pasižadėjo dalyjųuti 
vičia, rašos — Stankus. Po- nariai dapildė. Bravo, parapi- i^in* dainininkė p. (i. Šid.s- 

kelių parodys. Kai klausais nas V. Stankus yra pieno iš-* jos komiteto nariams. jkiūtė-Giedraitienė, Šv. Dovy-
per radijo, tai per vienų ausį vežiotojas Ciceroj. Pristato X Cieeriečiams linksma ži- ,do parap. vargonininkė ir ga
irina, o per kitų išeina. Kas pieno į namus kas dienų. nia, kad šį pavasarį atvažiuos bi balso lavintoja. Jų vlsuo-
kita yra jei paskaitai laikraš- į je,uviai irkjt pipno nu# |lllirijonieriuii jėzuitas J. Bru-'nlen5 mįgste. pTOgran,0 rS.

žikas ir šv- Antano baž"y«°i niėjos pavaišins karšta arbatyje skelbimų. čia jau neiš
dildomas žodis ir visados biz
nierius paskelbęs laikraštyje 
gali tikėtis geresnių rezultatų.

Štai, p. J. Keser (Kese- 
xrauskas) nors skelbiasi per 
radijo, liet neužmiršta ir dien
rašty “Drauge” pasiskelbti 
savo milžiniško išpardavimo.

Duokit lietu- i 
viui uždirbti. Stan-' 
kus yra pavyzdingas žmogus, j 
parapijos komiteto narys ir 
visur darbuojasi. Amerikoj 
gimęs, augina didelę šeimynų. 
Kodėl tat neparemt saviškio! 
Jo adresas; 1615 So. 49 Avė.1

i Cicerietis. J

savo duos misijas. Visi laukiame tų 
misijų.

X “Dzūkas ir Žydas” Ci-

tėle ir tortais

Kviečiame visus nepainirš-

GRABORIAIs

J. F. RADŽ1US
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

ceroje. Kat. Federacijos 12 sky ti atsilankyti sausio 27 d., 7:30 
rius rengia šaunų vakarų va-i vai. vakare į ligoninės. slau- 

, sario 19 d., parapijos svetai- 'gių kambarį. Įžanga nemoka
nt'je. Vakaro pelnas skiriamas •
pusę Federacijos skyriui, pusę

(vienam ligoniui, kuris daug y- 
ra pasidarbavęs visuomenės ta 
bui. Vakare bus atvaidinta 
(dviejų aktų komedija “Dzū
kas ir Žydas.” Po to bus šo
kiai. (Iries Doc Benny orkes- 

Visi kviečiami atsilan- 
Visi turės daug saldaus

Padėkonč

t ras. 
kvti.

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, 111.
Utar. Ketv. ir Pėtnyėiomis 

10 — 9 vai.
8147 S. Halsted St. Chicago
Pancd., S.-red. lr Subat. 2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7 042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal 6128

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Boulevard 7689
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1260 X—RAY

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. i jr <ina<riai naši linksi!) i n spigiau negu kiti to- Reikale m*idilu atsmaukti, o---------Ii smagiai pasilinKslllins
dėi, kad priklausau
prie grabų iėdirbys- 
tėa.

OFISAS
<68 West 1< Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

8288 S. Halsted St 
TeL Victory 4888

mono
darbu busite užganėdinti.

Tsl. Roossvslt 1515 arba 1611
8814 W. 23rd PL, Chicago

1438 B. 48 Court, Cicero, HL
TKL. CICERO (MT

Tel. LAFAYETTE 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CllIltUHGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė netoli Kedzie) 
Valandos: nuo S Iki 8 vai. vakaro 
Seredomls lr nedėliomis pagal

sutarties

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 VV. 14th St. Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarnlnkals, Ketvergals Ir Subatoml* 
2420 W. Marouette Kd. arti Ūmiem

Avė. Phone Hemlock 7828 
Panedėlials. Sere<iom1« Ir PCtnvėloml. 

1821 So. Halsted Street

AKIŲ ffYDYTOJAIi

DR. S. A, DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 VVEST 85th STREET
Vai.: 2—4 popiet lr 7—8:30 vul. vak. 

Tel. CICERO 602
Ir

2921 W. \VASH1NGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Waahington Blvd. 

4:30 —'5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450—2451; arija 

Cicero 602. Rez. tel. Cicero 2888

Office I’hone
Kės. 6737 S. Artesian Avė. Prospect 1028

DR. J. J, SIMONAITIS
X GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 \Vest Marąuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

TEL. LAFAYETTE 7658

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL CANAL 0402

I

DR. J. J. KŪWARSKAS
1’HYSICIAN AND SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointinent

HEMLOCK 8151

DR. Y. S. NARES
(Na ryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2120 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pūgai sutort} 
Rez. 6456 S. MARLEWOOD AVĖ.

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 6459 Tel. Lafayette 5793

DR.P.Z.ZALATORIS i DR.A.J.JAVOIŠ
Gydytojas ir Chirurgas j V ai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.

i82i south halsted Street Office: 4459 S. California Avė.
Reaidencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Nedėlioję pagal sutartį

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamnotojas_ •
Turiu automubil'ius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, HL

prieš pat užgavėnes.

X Kurių jau pasibaigė 
“Draugo” prenumerata, pra 
šomi atnaujinti per “Draugo’■ 
agentų p. šenietulskį, arba pe’ 
‘ ‘ Draugo ’ ’ kontestininkus.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

ANTANAS LUKOŠIUS
kuris mirė sausio 14 d. ir topo 
palaidotas sausio 18 d., o da
bar ilsis šv. Kazimiero kapi
nėse, amžinai nutilęs ir nega
lėdamas atidėkoti tiems, kurie 
suteikė jam paskutinį* patar
navimą. ir palydėjo jį į tą neiš 
vengiamą amžinybės vietą.

Mes atmindami ir apgailė
dami jo praslšalinimą iš mūsų 
tarpo, reiškiame giliausią pa
dėką Kun. klebonui A. flkrip- 
kat, Kun. M. švarliui ir Kun. 
I’. Vaitukaičiui už atlaikymą 
šv. Mišių, Kun. M. švarliui už 
at lydėjimą iš namų į bažny
čią ir už pasakymą pamokslo 
ant kapinių. Kun. A. Skripkai 
už pasakymą graudingą pa
mokslo bažnyčioje.

Dėkojame varg. V. Daukšai, 
gėlių aukotojams, Mišių auko

tojams, grabnešiams, kaimy
nams ir biznieriams už palydė
jimą į kapines. Dėkojame gra
boriui Eudeikiul, kuris savo 
geru ir mandagiu patarnavimu 
garbingai nulydėjo jį į amži
nas}.

Tegul Visagalis Viešpats su
teikia Amžiną Atilsį, mūsų 
mylimam tėveliui ir broliui.

Nubudę Lukošių 6,‘bnyna.

DR. VAITUSH, OPI.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 AVEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Tel. CICERO 184

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimo* 
galima* ut (88.•• 

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Rainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko ucrokuojame ui atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą ii 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 pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Aermeną. Palaukite lUDEIK] pirm negu kreip
sitės ku kitu.

EudeikisI
JŪSŲ GRABORIUS

Dtdyats Ofiso*

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

ANTANO POCIAUS 
Mirties Metinės 

Sukaktuvės
Sausio 3 d., 1933 m. 

7:30 vai. rytų įvyks iš
kilmingos pamaldos Die
vo Apveizdos Bažnyčio
je. ‘;

Moteris, Duktė ir Sū
nus.

1826 String St.

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

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.
Daktaras

Kapitonas 
Pasauliniame kare

JONAS KAITULIS
Mirė sausio 19 d, 1933 m., 

5:30 vai. popiet, pusamžio su
laukęs. Kilo Iš Ukmargės up. 
Galvainų parap., I’nsadnlkų 
kaimo. Amerikoje išgyveno 
33 metus.

Paliko dideliame nuliudlme 
broli Vincenta, dėde Hfanislo- 
vą Kaitulį, brolio vaikus lr 
gimines. o I.ietuvoje brolį 
Pranciškų.

Kūnas pašarvotas 5025 8chu- 
bert Avė.

Išklotinės įvyks Pirmadie
nyje, Sausio 23. iš namų 8 v. 
bus atlydėtas į šv. Mykolo pa
rap. bažnyčią, kurioje (vyks 
gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus Ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nululdę Broliai. It.slė-. Bro
lio Vaikai ir Giminė*,.

laidotuvėse patarnauja grab. 
Lachawlcz, Roos. 2515.

O fifISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PU.K 28 .METUS NEŽIŪRINT 

KAM* 9 ZKISKN£Jl SIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Spectnllškal gv«lo Ilgas pilvo, plaučių, iii k etų ir pūslė*. užnuodl.Kiuą krau
jo, odos. ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus ntw- 
roje. kosėjimą, gerkles skaudi-jlųtą Ir paslaptingu. Ilgus Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti. Ateikite ėla ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir išgydė tukstonėlus ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 11 valandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto Iki 1 tai. 
4200 ŪKSI 20 tll ST., kampas Keeler Avė. Tel. Gr*wford 5573 ■" 1 .. . . . . . . ’">■■■ ■S'T"

I’hone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomls ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted SI
Kampas 81st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis lr šventadieniais 10—19

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kurta 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 

1 me, skaudamą akių karštį. Nuima 
i zataractua. Atitaisau trumpą regyst* 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akiniu* visuose 
įsitikimuose, egzaminavimas daro
ma* su elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos valkučiama

Valandos nuo 18 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUK 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų aky* atitaisomos 
be akinių. Dabar kaino* perpus pi- 
gesnės, negu Jbuvo. Musų kalno* pi.

4712 S. ASHLAND AVI.
TeL Boulevard 7589

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialiste
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel LAFAYETTE 7887

Ofiso vai. kiekvieną dieną ntuo 9 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vai. vakare Utarnlnkals 
lr Ketvergals.

Res. Tel. Hyde Park 3395

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

< OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

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

sutartį
Ofiso Tel. t Boulevard 7820 
Namų TeLl Prospect 1030

Ofiso Tel. Vlctory 8887
Of. lr Rez. TeL Hemlock 2874

DR. J. P. POŠKA • f

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPCLALISTAS

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTEItN AVĖ. 
Chicago, 111.

3133 S. HALSTED STREET
Antras ofisas lr rezidencija

6504 SO. AliTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-0 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-6 po 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Ir. T. DUNDULIS ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

---------------------------------------
DR. MAKGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesni 

vietą
3325 SO. HAUhTICD ST.

Vai.: nu-o 10 ryto iki 2 po pietų lr 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8488

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 AVEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t. 

Valandos: nuo 18—4: nuo 8—•
Madėllamia* nan 1* Iki 1*

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

I

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDO8:

Nuo 10 Iki 11 dieną 
Nuo 2 iki S po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakar*
Nedai, nuo 18 iki 12 dl*ną

TeL Grovehill 1695

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 0-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak. 

Seredomls po pietų lr Nedėldlenioi*
tik susltaruz

>481 W. MARQUETTB ROAD

Rea Phone 
Englewood (641 
Wentworth 8909

Office Phone 
Wentw h

DR. CHARLES SEGAL

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 8-4 lr 7-9 vai. vakare

TeL Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 VVEST 47th STREET
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų lr Tyrų Lirų 
▼aL: ryto nno 12—18 nuo 8—4 p* 

platų: 7—8:80 vai. vakar*.
Medėlleml* 10 Iki 18

Talflfonam Midway 2880 _ .
Gydytojas ir Chirurgas

1801 S. ASHLAND AVENUE MRSi ANEL|A |(, JARDSH “
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- physical therapy * midvvife,

ttas. Pastebi kit muno iškabas. Į sT'nv \vpį 6109 SO. ALBANY A v E.
Valandos nub 9:30 ryto iki, phone hemlock 9252

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Patarnauja pn« gimdymo, duodu 
mažaūge, eloctrlc treatment Ir mag-

rr

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

skirtų valandų. Room 8. 
Į Phouo Canal 0523

netlc blankets Ir t.t. Moterims ir
merginoms patarimai dovanai, i’atar 
nauja oautl* arba ligoninėj.

TeL ,Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 8218

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STI,'LKT

' Ofiso vai.; nuo 1-8; nuo 6 iQ-8.8#



Q nte jMhąitienis, sausio 21 d.. 1

CHICAGOJE jonai ų ofisui. Dailiai išrodo , linta 
Įseserų Jucaičių valgykla, p-no želio

piknike, kuris bus hir- 
18 d., Marąuette Parke,

Stankūno studija, p-no J. Pe- prie 70 ir California uve.

LIPSKIO LIETUVIŲ RADIO
PROGRAMAI PRASIDEDA 
PIRMADIENIO VAKARE

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

X Lietuvių Piliečiu Darbi-,trau‘sk° rubų ir Aeverykų krau; Av. Kazimiero dr-ja

X Praėjusį i'ekmadienj par. 
mokyklos vaikeliai atliko gra
žių programų. Žmonės atsilan
kę buvo labai patenkinti ir 
dėkingi gerb. Seserims už gra
žų vaikučių išlavinimų.

X Pas mūsų gerb. klebonų 
svečiuojasi gerb. kun. Dr. V. 
Bartuška iš Klaipėdos. .lis bu
vo atvvkes i Mt. ('avinėlio lie-• k »
tuvių iškilmes. Dabartės gy
vendamas Klaipėdoje mūsų ga 
rbįngas ir senas veikėjas uo
liai gina ten lietuvių teises.

X Prieš porų dienų pas mus 
įvyko iškilmingos laidotuvės 
a. a. Salomeos Martinonienės. 
Dalyvavo daug žmonių. Velio
nė išauklėjo gražiai savo vai
kus, kurių kai kurie yra vedę, 
ir jų vaikai lanko mūsų mo
kyklų. Tai gražus pavyzdys 
jaunosios kartos prisirišimo 
prie savo įstaigų.

X Dar šį vakarų sausio 21 
d. mūsų svetainėje bus rodo-

ninku Pašelpinio klubo mėli-P"niJ Messaro, Kulio, ši- quette Paiki 
uis susirinkimas įvyks sausio,
22 d., 1 vai. po pietų, p. Pa
kibo salėje, 2242 W. 23 place. > D)

Kviečiame visus narius at-į^*vn^s s 
šliaukyti. Daug turime daly-, n*velsa^
kų svarstyti. Bus svarstoma |no R*z£en° laikrodžių krautu- 
apie atmainas senoj konstitu-P_ni°s Pukstienė Hamstit- 
cijoj, skaitoma nauji punktai. |Cl‘’n8 krautuve, p-no Zaleckio 
bus kalbama apie sutvarkymą i^everykų krautuvė. O kų jau 
narių mokesčių. Bus išduotas ibe^akyti apie pirmos klesos pa 
metinis raportas iš finansinio Į garsėjusio Budriko muzikos 
klubo stovio. Kurie nariai pa- [krautuvę. Vietinis
silike su mokesčiais, malonė-

mkaus ip Stulpino aptiekos, p-'visų Marąuette 
no Malelos elektrikinių daik- nerengti piknikų

krautuvė, p-nios Aįlomai- 
rvbėlių krautuve (U- 
Millinery Store), p-

kitę užsimokėti.
Korespondentas

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

BIZNIERIŲ TARPE

Bridgeport. — P-nas J. Ra- 
mančionis ilgų laikų turėjo 
hardware štorų 3147 So. Hal
sted. st. Dabar jis persikėlė 
naujon erdvion vieton 3214 S.

.Halsted st. Perkėlimo darba 
mi p. Lukšio paveikslai iš Lie _. ,, -. v: . atliko pagarsėjęs “muvens
tavęs. Taigi šios kolonijos l.c- viktoras Bagdonas, turįs Mmį 

pasinaudot,IMsted

Kazimiero Karai, dr-ja 
metinį susirinkimų, ku

riame svarstė daug naudingų 
sumanymų dr-jos gerovei.

Nutarta išleisti serijas. Iš
rinkta tam komisija: J. Ka
belis ir S. Staniulis. Dovanai 
tam aukoja mūsų nariai, žy
mūs biznieriai. R. Andreliūnas, 
visiems žinomas auksorius ir 
laikrodininkas, 2650 W. 63rd 
st., telef. Hemlock 8380,

! Sv 
laikė

Mar- 
širdingai prašo 

Parko dr-jų 
tų diena ir

tuviams reikėtų 
šita proga. Pažinkite arčiau 
Lietuvos gyvenimų ir padary
tų pažangų. Ašt.

KAS GIRDĖT WEST SIDE

sausio 22, 1933, 7:30 vai. vak.
Viskas bus parodyta ir visos 
paslaptys bus išaiškintos vi
siems,, kurie atsilankys.

Pastaba: Ka tik atvažiavęsfc fc
iš Lietuvos “Žemaitiškas juo
dukas’’ išaiškins visas pasla-

lendrai visokių mu
kite atsilankyti, pamatyti ir rgumynų, lietuvių radio vala- 
pasiklausyti “Žemaitiško juo- ndos programai vėl pradės la- 

kuris bandys jus visus nkyti Jumis oro bangomis kas

-— ■ " —
yra vėl pradedami sulyg ben
dros lietuvių visuomenės nuo
širdaus prašymo, kurie net ne
kantriai luukia išgirsti šių ma

Susidedanti iš naujausių ir tanių programų, l’žprašymai 
gražiausių lietuvių dainelių irjdėl nekuriu dainelių ar muzi- 
inuzikos, įvairių skyrių, įdo- kalinių rendieijų bus nuošird

us anksto kviečia atsilankyti ptis apie baidykles. Neužmirš- mybių ir b
į jos piknirtų. Komisija: .1. 

Kabelis, S. Staniulis.
S. S.

BAIDYKLIŲ PARODA

dūko”
patenkinti ir palinksminti.

Žemaičių juodis
pirmadienio vakarų iš radio 
stoties WHFC, 1420 kilocvk-

žiai išpildomi, tik malonėkite 
laiškeliu pasiųsti savo užpra
šomus į Lipskio Muzikos ir 
Radio krautuvę antrašu 491G 
AVest 14tli Street, Cicero, III.

Perskaitę šį pranešimėlį ma
lęs, prasidedant 7:30 vai. va- lonėkite pranešti šių žinutę sa-

Ar jūs negirdėjote apie bai
dykles ir šmėklas, kurios čia 
kas naktį baladojasi ir paro. 
duoja? Kodėl tos baidyklės vai,

NORTH SIDE ŽINELĖS

X Moterų Sųjungos 4 kuo 
pa rengia vakarų sausio 22 d..

kštineja po visų Brigbton Pa-Iparapijos svetainėj, pradžia
rkų ir dar antrų valandų ry
to? Kų jos nori veikti tokioj 
nakties valandoj? Tai yra pa
slaptis, kurių daugumas žmo
nių norėtų išaiškinti. .

— Gelbėkit, baidyklės be
veik mane pagrobė! Aš ma
čiau jas! Tas žmogus buvo lai
mingas, kad baidyklės jo ne-fc .
pagrobė. Kų jos būtų jam pa
darę; gal būtų nusinešę kur 
į kokių tamsių vietų? Jos net 
vaikščioja su uždegtam

7:30 vai. vakare. Bus sulošta 
juokinga komedija, o po to 
šokiai prie geros muzikos. Į- 
žanga 25c asmeniui, vaikams 
— 10c.

Kviečia visus Komisija

kare. Lipskio Muzikos ir Ra
dio krautuvės, lietuvių įstai
gos yra leidėjai šių malonių 
radio programų. Juozas R. Li- 
pskis yra įstaigos savininkas.

Šie lietuvių radio programai

vo kaimynams ir draugams, 
kad atsuktų savo radio šį pi
rmadienio vakarą, sausio 23, 
1933, 7:30 vai. ant stoties 
AVHFC, 1420 kilocykles.

V. Ed. Pajaujis, yra nuola
tinis šių programų vedėjas.

Lietuvių Muzikos mylėtojas

RADIO
Ryt dienų Jos. F. Budriko 

krautuvės duodamam radijo 
žva- iprograme iš stoties AVCFL nuo 

auko- Lėni, turbūt jos ieško ko nors. Įl iki 2 vai. po pietų dalyvaus 

i jo rašomąjį setų vertės $10.00.; — Ar girdite, kas nors skle- (baritonas S. Rimkus, Gncaite, 
J. AValantinas, žymus biz- !pe dejuoja. Turbūt baidyklės Čepaitis, Prutą, Budriko akor- 

nierius, sav. didelės valgių jau pagrobė kokį nors žmogų,
krautuvės, 2558 W. 69th st., įkad atkeršijus kam nors. Tur- 
telef. Prospect 4814, aukojo 
didelę “ham” ir lašinių ver-
te® $5.00. 

Daržinskas, sav. modemiš-

dionai ir kiti.
Visi turės malonumo pa<i- 

būt, jos kankina tų žmogų, klausyti gražių dainų ir mu- 
kąd girdisi dejavimai. Visi ne- ,z’kos, kurias kiekvienų sekma- 
rimsta, visi išsigandę vaikš- |dienį teikia J. Budriko radijo 
čioja naktimis, bijo kad bai- *r rakandų krautuve. K.

kos kepyklos, kurių visi mar-;dyklės kur nors jų neužpultų

Dabar p-no Romančionio 
krautuvė vadinsis Bridgeport 
Hanhvare Corporation. Savi
ninkas yra senas savo šakos 
biznierius ir turi ilgų metų pa

----------- tyrimų. Iki šiol jo krautuvė ketparkiečiai žino, 2616 AV. 69 ir nenusineštų kur nors į ne-
+ Eina gandai, kad pada- buvo moderniškai, bizniškai į-Lst. aukojo didelį pyragų ver- žinomų vietų, kur vien baidy

valstybiniu rengta. Dabar naujoj vietoj

EXTRA
PERSIUNČIAM DOLERIUS 

I LIETUVĄ SPECIALIU
APMOKĖJIMU

5Oc
Telegramomis į bile paštų

Parduodame laivakortes vi
sais geriausiais laivais

SAUSIO 7-tą ir 23-čią

STATYMO-SKOLINIMO 
TAUPYMO SAVAITĖ

RADIO STOTIS WED0
1210 KILOCYKLES

Intradienf, Ketvirtadienį šeštadienį 
Ir Sekmadienį 7:20 vai. vak. 

rrečlndlenj. Penktadienį Ir Pirma
dienį 10:20 vai. vak.

Mainome čekius

rius 22 gatvi
vieškeliu, ji bus platinama iš “stakas” žymiai padidintas ir 
pietų pusės, taip, kaip jau yra viena iš geriausių liard- 
praplatinta per vadinamų warė krautuvių visame Bri- 
“Chinatovvn” — nuo AA’abash dgeporte.
iki Clark gatvių. Kada tai
buš daroma, dar nežinia. 
AVest Side pietų pusėj prie 
22 gatvės yra nemažai ir 
lietuvių biznio įstaigų.

X Visi vestsidiečiai nudžiu 
go išgirdę, kad ir mūsų did
žiojo choro dvigubas kvarte-

Fotografas Stankūnas padi
rbo didelį puikų a. a. kun. į Bus ir daugiau dovanų išda- 
Staniukyno paveikslų ir pa
siuntė Šv. Kazimiero Seserų 
namui į Newtown, Pa.

tės $3.00. klės gyvena.
J. Sloksnaitis, visiems gerai Į Jei jūs norite pamatyti, kaip

žinomas veikėjas, senas dien- baidyklės atrodo, kaip jos ga- 
raščio “Draugo” prietelius, zdina žmones, ir kur jos pa ] 
Marijonų Kolegijos rėmėjas, roduoja, ateikite į Nekalto j 
6135 So. Campbell avė. aukojo Prasidėjimo parap. svetainę Į 
puikų skustuvų vertės $5.00.

DIDŽIAUSI
SAUSIO MĖNESIO

BARGENAI

OFISAS ATDARAS: 
Pirmadieniais, trečiadie

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

CENTRAL
SERVICE
BUREAU

4641 S. Ashland Avė.
B. ZALESKI, vedėjas

Taupymo Savaitės Apvaikš- 
liojimas ir Šokis Sausio 21, 
1933, 8 vai. vak. — Sokol 
Chicago Hall 2339-47 South 
Kedzie Avenue

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per šį vestuvių sezo
ną. kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonu ok it e Englewood 
5840

P. CONRAD 
G028 So. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 7 30 W. 62nd St.

Antanas Kazakauskas, turįs 
bučernę 711 W. 34 st., nedc- 

' y-

EXTRA
tas pasirodys “Draugo” kon- .... ..... ,. ._ , ®. . įjuoja blogais laikais. Jisaicerte, vasario 5 d., Lietuvių , , „... „ . ra geras katalikas, “DraugoAuditonioi. A arg. J. Brazai-! . ., . . ,, , " , . skaitytojas, kostumeriams ge-
tis kvartetu mokina naujų dai t . . . .1 rai .patarnauja ir gerai Vernų. „.

ciasi.
X AVest Side judri koloni

ja. Kasdien lenką išgirsti nau
jų įvykių. Gaila tik, kad nėra 
nuolatinio korespondento, ku
ris tuos įvykius stfžymėtų ir 
“Draugo” redakcijai 
tų.

Ant Halsted st. nemažai ma
tosi tuščių krautuvių, bet yra 
ir gražiai išrodančių įvairiu 
krautuvių. Daugelis tų krau

priduo- tuvių yra lietuvių nuosavybė 
Čia pat grupuojasi ir profesi-

Negirdėta Amerikos Lietu
viams Naujiena 

C. G. LUKŠIS ATVEŽĖ 
Pačią lietuvių Lietuvoje pa

gamintą Pirmąją 
Lietuvišką Filmą 7 Dailų 
“ONYTE IR JONELIS”

Kiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiiiiiiimmiiiiiimimiiiiimmmiiiiiiimimiiiimim&M 
I LIETUVIŠKA |

2
S RADIO PROGRAMA

PIRMADIENIO VAKARAIS NUO 7:80 IKI 8:00
Pradedant Sausio-jan. 23, 1933

PER STOTJ WHFC 1420 KILO 
NEPAMIRŠKITE UŽHISTATYTI '

5

’1

PO I N V E N T O R Y SALE
Anl Radios, skalbynių, Yacnum Valytojų, lr tt.

NAUJI RADIOS I

00

RANK 
PINIGIŲ 

.00

SAVAITĖJE

APSI\ft,rtA Mi’S APLANKYTI

LIPSKY'S MUZIKOS IR RADIO KRAUTUVĖ
I 4916 \V. I ith Sl. Cicero, Iii. Tel. Cicero 1329
MHllltllllllllllllHlllimillllllll1tllllllllllllllllllllllllllllltllll!llllllllllllllllllll||||||||||

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

V'isl Amerikos lietuviai būtinai tu
ri pamatyti lą filmą, nes Joje apart 
laitai gražių kaimiečių ir miesto gy
venimo vuinių btrs daug gražių Ir 
įspūdingų Lietuvos vietų. Apart to 
bus |domūs paveikslai Iš Jaunų U- 
kiuinkų Ratelių Darbuotės ir daug 
kitų visokių (vykių Lietuvoje.

RVS RODOMA:

d. 18 ir Union Avc.Sausio 20—21 
Chleago, Iii.

Sausio 22 
Parap. Svet.

Ir 28 d. Av. 
Cleero, Iii,

Antano

Sausio 24—25—20 d. ftv. Kryžiaus 
parap. Svet. 4flth ir Wood st, Chi-' 
rago, III.

VISUR PRADŽIA 7:80 VAU. VAK. 
ĮŽANGA 25c, VAIK. lOe

Naudokitės Proga
Inžinieriaus Naujas Išradimas 

dėl pečių sutaupo gasą iki 40%. 
Užpetentuotas Instrumentas vadi
nasi GAS MASTER. Apgaubia 
ngnj iš apačios Ir aplinkui taip. 
kad šiluma niekaip negali veltui 
išeiti. Ugnis būna daug karštes
nė ir liepsna, nors daug mažes
nė, greičiau užvirina vandeni ,r 
puodas neaprūksta. Instrumentas 
padirbtas Iš plieno, parsiduoda 
tik po 50c. Norintieji persitikrin
ti, po AO dienų išbandymo, jeigu 
nesi patenkintas, pinigai sugrąži
nami. Kuriu Jau vartoja GAS 
MA57TER, gauna mažesnes gasų 
bilas. Greitai pats Instrumentas 
save apsimoka.

Reikalaujam Agentų
Dabar yra geriausia proga tap

ti mūsų AGENTU. š| naują Išra
dimą žmonės peria iš pirmo pa
matymo. Geras uždarbis dėl a- 
gentų, pasinaudokite proga.

Tte Gas Master
Distritiutfflg Co.

Not Ine.
6812 S. Westem Avė.

Tel. Prospect 3140

Naujos mados, gražios ir 
tvirtas Standard padarymo, 
pilnai garantuotos drabu
žių plovyklos, vertės $90.00, 
dabar tiktai už $^ 9.50

Naujos mados parlor setai, 
tvirtūs, gražūs, patogūs, pa
sirinkimas mohair, šilk ra
yon velvet ar tapestrv, ver
ti nuo $80.00 iki $95.00 da
bar tiktai po $

RAY-DIO SALVE
MOSTIS, ypatingai gerG 
dėl aiuessių saaudėjiiiią, 
tuojaus sutelkia palengvi
nimą, kuomet kitas neį
veikia.

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

RUMATIZMĄ
ETRftNŲ DIEGIMĄ

ŠALTI MUSKULUOSE 
PA STYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

PERSIDIP.DIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą parnėgtnsit RAY—DIO 
most J lr pajusit palengvinimą. Jūs 
visuomet laikysite Ją savo namuose. 

Jūsų apteikoj — BOc

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės į Crane Coal 
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
Pocahontas lumps ....$9,00 
Summer Creek lump ..$8.00

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 76 60 

Valandos 9 ryte iki B 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 lkl 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. AVashington Rt. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto lki 4 po pietų

Vakarais; Utarninkais lr Ketvergais 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Cbicago, m.

Jei manai pirkti automobilį, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną Iš geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

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

Rti ARCHER AVENUE 
Telephone Lafavette 71(9

Milžiniško Metinio Inventoriaus ir Ugnies 
Vandens Suteptų Daiktų Išpardavimas 

NUO SAUSIO 14 IKI SAUSIO 22, 1933
Daug daiktų parsiduoda ui pusę kainos Ir mažiau. Pavyzdžiui: 
,1.00 vertės Cod Liver Oil už 8#c. 7Bc Russlan Mineral Oil 87c.

S Be Turpo 28c. 1 lb. Epsofn Salt 18c. 50c P. D. Tooth Pašte 25c. 
,1.00 lkl ,2.00 Hot Water Bottlea 49c. BOe Rhavlng Creams 25c. 
1 lb. Hospital Cotton 2»e. ,1.2B 100 tablets Rtandard Aspiriną 4»c. 

Ir daug dalykų labai pigiai kol Jų bus.
Seniausia lr atsakotnlnglausla aptieka šioj apylinkėj. Patari

mus suteikiam veltui. Teisingas Ir mandagus patarnavimas.

GRANT WORKS PHARMACY
J. KEKER (Keserauskas) R. PH. Sav,

4847 WEST 14th ST., CICERO, ILL.
PHON1» CICERO A0

Lengvūs išmokėjimai pri
taikoma pagal reikalavimo. 

Atsilankykite tuojau!

PEOPLES
FURNUURECO.

KRAUTUVES 
2538-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400 
4177 83 ARCHER AVE.

Lafayette 3171 
Chicago, III.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINTGUB Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE. Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS RI7.NIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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