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KARDINOLAS HAYES APIE DORU 
PRAMOGŲ REIKALINGUMĄ

TAUTŲ SĄJUNGĄ SURĖMĖ 
NEPAPRASTAS KRIZIS

Savo keliu japonai ir toliau 
Kinijoj veikia

ANGLAI LAIMĖJO DORŲ PRAMOGŲ 
REIKALINGUMAS

JAPONAI ĮSPĖJA KINUS

AVASHINGTON, saus. 21.-- 

Visi pripažįsta, kad karo sko

lų reikalu ir šįkart laimėjo 

Anglijos diplomatija.

Anglai savo apsukrumu pa

traukė savo pusėn prezidentų 

Hoover’į, o pastarajam pasi

sekė talkon Įtraukti preziden

tų elektų.

Anglai laimėjo naujas dery

bas. Jie laimės ir, skolų suma

žinimų.

ANT SAVUS VISKĄ 
PASIĖMĖ

AVASHINGTON, saus. 22.— 

Prezidentas elektas Roosevelt 

karo skolų mažinimo klausimų 

paėmė savo atsakomybėn. Pre-

NEW YORK ,saus. 21. — 

Jo Eminencija kardinolas Ha- 

yes, New Yorko arkivysku

pas, kalbėjo Carroll kliulm su

sirinkime. Pareiškė, kad šian

dien žmonėms yra reikalingos 

dorovinės pramogos, kad tuo 

būdu moteriškumų apsaugoti 

nuo grasiančių jai pavojų. 

Besilinksminus pasaulis daž

nai užmiršta Dievų ir todėl 

Jo įsakymus peržengia.

Iš visų pusių, sakė Jo Emi

nencija, jaunos moterys išsta

tomos vyrų geidulių pavojun. 

Tai galima kasdien matyti di- 

vorsų teismuose ir-teatruose. 

Ak, koki tai vaizdai!

Tad reikia dėkoti Dievui už 

veikimų tokių organizacijų,

Krašto kolegininkų atletų 

sąjunga turėjo suvažiavimų 

New Yorke. Sųjungos prezi

dentu išrinktas J. L. Griffith 

iš Chicago. w Čia atvaizduoja

mas.

GYVENA KRIZĮ

TOKIJO, saus. 21. — Ati

darant parlamento sesijų japo

nų užsienių reikalų ministeris 

Učida pasakė reikšmingų pra

kalbų. Įspėjo kinus, kad jie 

ištrauktų iš Jebol provincijos 

savo kariuomenę ir šių pro

vincijų paduotų japonams gra 

žiuoju. Nes ši provincija pri

klauso naujai iftančukuo vals

tybei.

Toliau jis pareiškė, kati A- 

zijos rytuose taika įvyks tik 

tada, kada pasaulio valstybės 

pripažins naujų Mahčukuo vai 

stybę.

Pagaliau Učida įspėjo ir Ru

sijos bolševikus, kad šie nu

trauktų savo veikimų prieš ja

ponus.

ANGLIJA PRABILO, PRA
DŽIUGUS

CHICAGOJE į ŽINIOS IS LIETUVOS

REIKALAUJA PAPIGINTI 
‘ GAZĄ

PLEČKAITININKAS BATUS 
SIUVO IR LITUS KALĖ

GAIVINA IŠŠALUSIUS 
SODUS

zidento Hoover’io šiuo klausi

mu patarėjai tapo Roosevelt o , kaip kad Carroll kliubas, ku- 

patarėjais. O nesenai preziden'ris parūpina jaunoms mote-Į 

tas elektas buvo sakęs, kad jis'rįms padorias pramogas, kur' 

yra daugiau Kristaus dvasius, 

kaip kitko, ir kur jaunos mo

terys be jokio savo dorai pa

vojaus gali laisvų laikų pra

leisti.

ŽENEVA, saus. 22. — T. 

Sųjungos krizis pasiekė aukš

čiausio laipsnio Azijos rytų 

klausime, kada japonai atsi

sakė pasitraukti už užimtų 

prieš kinus savo pozicijų.

T. Sąjunga, kuriai vadovau

ja didžiosios valstybės, bijo 

japonus užkabinti. Nuo to 

daug kenčia Sųjungos presti

žas.

LONDONAS, saus. 21. — 

Anglijos vyriausybė pareiškia 

didelį džiaugsmų dėl įvykusių- 

jų Baltuose Rūmuose, Wasbin- 

gtone, pasitarimų sėkmių. Nu

mato, kad ateinančios skolų 

klausiniu derybos bus vaisin- 

1 gos. —

SUGRIAUTA PARDUO
TUVĖ

SUSPROGO BOMBA, 12 
SUŽEISTA

tuo klausimu iki kovo 4 

nieko neveiks.

d.

SNIEGO PŪGA KALIFOR
NIJOJ

LOS ANGELES, Cal., saus. 
21. — Didelė sniego pūga vi

sus kelius uždarė Mono aps

krities Sierra aukštumose. A-

5 ŽMONĖS KALTINAMI

CLEVELAND, O., saus. 22. 

— Pereitais metais birželio 

pie 50 asmenų atsidūrė į *pa- 'mėnesį sudegė Ellington apa- 

vojų. Jų pagalbai pasiųstos rtamenŲnis viešbutis. 13 asme- 

sniegų žerti mašinos.

AŠTRIAI NUBAUSTAS

SEVILLE, Ispanija, saus. 

21. — Ties vyriausios socialis

tų būklės durimis susprogo 

bomba. 12 asmenų sužeista. 

Policija nuvykusi rado ten 

dar kitų nesusprogusių bom

bų. Socialistai aiškinasi, kad 

bombas pametė pasprukę du 

vyrai, matomai, anarchistai.

SUSPROGO DINAMITAS; 
30 ŽUVO

Įrnj žuvo. Apie 2 milijonai nuos MEXIC0 CITY, saus. 21.— 

jtolių padalyta. Penki žmonės j Morelia susprogo 60 dėžių rii- 

kaltinami žmogžudyste. 'naniito. 30 asmenų žuvo.

CADILLAC, Mieli., saus.

2. — Už vaistinėn apiplėši

mų A. Winnicki teismo nu

baustas nuo 30 metų iki gy

vos galvos kalėti.

KUNIGO PASTANGOMIS 
ATIDARYTOS ANGLIŲ 

KASYKLOS

Chicago miesto valdyba rei

kalauja, kad gazas miesto gy

ventojams būtų papigintas.

Gazo kompanija visų laikų 

už gazų ima karo meto kai

nas, o miestas tik dabar sus

kato reikalauti.

Matyt, dar prisieis kokius 

metus, ar kitus gazo papigi- 

niino laukti. O juk šis klausi

mas jau pusantrų metų vals

tybės prekybos komisijos svar 

stomas. Per daug politikos.

NEPAISĖ AŠARINIŲ 
DUJŲ

Trys plėšikai užpuolė neki- 

lojamų turtų agento ofisų, 17- 

51 W. 47 gat. Viduj buvo tik 

vienas klerkas. Šis paleido a- 

šarines dujas. Plėšikai čiau- 

dėdami, prunkšdami ir akis 

trindami visus stalčiukus ap- 

kraustė ir išsinešdino.

Kybartai, Vilkaviškio apsk. 

Gruodžio 29 d. Kybartų gyv. 

jo. Petraškienė, nuėjusi Į Eit- 
!kūnus, krautuvininkui Zilber- 

nianui įteikė 2 litų monetų, 

kurių jis pažino netikrų esant, 

nes jau ne vienų iš minėtos 

pilietės buvo gavęs, ir’ tuojau 

pranešė policijai. Ši padariusi 

Petraškių bute kratų, rado vi

sus pinigams dirbti įrankius. 

Petraškienę ir jos vyrų sulai

kė. Pažymėtina, kad p. Petra

ška yra buvęs plečkaitininkas, 

buvo Vokietijon pabėgęs ir 

grįžo tik amnestijai • išėjus. 

Grįžęs be batų siuvimo pasi

rodo dar “litus kalė.”

Prienai, Marijampolės apsk. 

Paprienėj, kaip ir visoj Lie

tuvoj, šaltųjų 1929 metų žie

mų iššalo sodai. Energingai ū- 

kininkai, pasinaudodami 1932 

m. ilgai užsitęsusiu rudeniu, 

minėtos žiemos padarytų nuo

stolį pasistengė išlyginti. Dau

giur pakelėse matyti eilės 

tvarkingai susodintų medelių. 

Apylinkės ūkininkams daug 

patarnauja didelis kun. Mar

tišiaus medelynas.

IEŠKOJO 20 DOL. IR NETE
KO 150 DOL.

MAŽINA APSKRITIES PO
LICIJOS SKAIČIŲ

KLAIPĖDOJ ĮTAISYTA 
SIGNALIZACINIŲ 

LEMPŲ

HAVANA, Kuba, saus. 21. 

— Dviejų bombų susprogdi

nimu sugriauta didelė vaistų 

parduotuvė. Penki įtariami 

boinbininkai suimta.

Apyrubes teisėjai ekonomi

niais sumetimais sumažina Co

ok’o apskrities policijos skai

čių. Paleidžiama 1(X) policmo- 

nų. Be to, mažinamas ir tar

nautojų skaičius.

KOVOJA PRIEŠ VALGYK
LOS STEIGIMĄ

Klaipėdoje gatvių susisieki

mui įtaisyta signalinių lempų. 

Gatvėse, sutenkančiose į abu 

Akmenės tiltus, pakabintos 

raudonos lempos, kurios nu

švinta, tilta pakėlus. Taip pat 

ir per geležinkelio bėgius, ku

rie kerta vienų miesto gatvę, 

įtaisytų signalizacinė lempa, 

kuri, traukiniui artėjant, ne 

tik nušvinta, bet ir pasigirs

ta tam tikras gaudesys, kuris 

įspėja apie traukinio artėji

mų.

AIRIJOJ RINKIMAI
------------------------------ Naujuose pašto namuose no-

DUBLINAS, saus. 22. --'rimą įsteigti federaliams tar-

Ateinantį antradienį Airijoj inautojams valgyklų. Chica 

•1 1 1 •■••••■ 111 • • 1parlamento rinkimai, gos valgyklų savininkų orga- 

Politinėje kampanijoj daug nizacija prieš tai kovoja, 

pažangos daro prezidento de

Valeros priešai. TIEK DARBO, NIEKO 
NEDARO

ATIDARYTAS AFRIKOS 
PARLAMENTAS

negalėjo nieko veikti iš ka- i CAPETOAVN, saus. 21. — 

* sykių apturimu menku pelnu. Atidaryta Pietų Afrikos Uni-

Su ncetvleno ugnimi plėši

kai vienos parduotuvės Le- 

monte prakiurino nedegamo

sios spintos 7 colių storumo

GRUODŽIO MĖN. GALE 
LAUKUS ARĖ IR DRA- 

PAKAVO

Leckava, Mažeikių apfj. G r. 

mėn. 29 d. daugelis šios a- 

pvlinkės ūkininkų arė, o kiti 

drapakavo ir net mėšlų vežė.

Tokį reiškinį pamačius gruo

džio mėn., keista darėsi, tar

si būtų pavasaris atėjęs prieš 

žiemų. Stebina tai ir pačius ū- 

kininkus, kurių ir seniausi ne

atmena, kad pavasariniai dar- vyrus 

bai lauke būt buvę taip vėlai 

dirbami.

INVERNESS, Cape Breton,

saus 21. — Šis miestelis šian- kasyklos visai uždarytos. Žmo 

17 DARBININKŲ SUSTREI- 'dien visoje saloje skaitosi lai- nės nežinojo, kur kreiptis ir 

KAVO ' ‘mingiausia vieta, ačiū vietos kas daryti. Ir štai tada vietos

------------------------------ įklebono knn. McDonabl’o pas- klebonas pakilo veikti. Sušau

(Tad jam davė paramos Nau- jos parlamento sesija. Praneš- sienų. Viduje nerado jokių pi- 

1 josios Škotijos vyriausybė. [ta, kad kabinetas yra pavoju- nigų.

Pagaliau peritų vasarų abi jo.

BUŠŲ TARNAUTOJŲ 
STREIKAS

LANKĖSI ROOSEVELT’O 
ŽMONA

AVASHINGTON, saus. 21. - 

Prie pašto departamento na

mų statymo 17 darbininkų sus 

treikavo. Apie 60 kitų darbi

ninkų neteko darbo.

tangoms.
kė gyventojus susirinkiman LONDONAS, saus. 21.

Chicagoj lankėsi prezidento 

elekto Roosevelt’o žmona. Mo-

vienų kartų ir kitų. Pagaliau ĮBusų tarnautojų streikas čiai^en? susirinkime sakė prakal 

Miestely yra apie 3,000 žmo 9U(jarvįa Jnvemesš anglių koo plinta. Daugiau kaip 5,000 bų* 

nių, kurių .trys ketv.rtd.lys ‘ t;¥S komp,nija. Praeit.'streikuoja.

gyvena iŠ darbo anglių ko,y- rl,dcnj sj knmpani ja- kurini

PINIGŲ DIRBĖJAI 
NUBAUSTI

NEAV YORK, saus. 21. — 

Pinigų dirbėjus ir skleidėjus, 

3 vyrus ir 1 moteriškę, teis-

klose. Kada kasyklose darbas k|ebonag vad„va„ja- Sm5 
vyksta, miestely gerovė gy. kaayk|ag, a,id„f ir 

vuoja. O kada darbas suma- darhai ,>ik d da..

Žėja, ekonominis slėgimas P»- HninJiq dlrba ir mieatelis su.
sireiJkia. plaukia nanjo gerbūvio. Visi

Per dešimtį metų šis slėgi- darbininkai yra kompanijos 
mas gyventojus vargino su- dalininkais ir naudojasi aptu-

ŽADA PANAIKINTI 
‘SENATĄ

DUBLINAS, Airija, saus. 
22. — Airijos prezidentas de 
Valera žada panaikinti sena
tų, jei jis iš naujo laimės rin-

DETROIT, Mieli., saus. 21. 

— Bedarbis Juzef Brobnick, 

45 m. amž., norėjo patirti, kas 

galėjo įvykti su jo 20 dol., 

kuriuos jis pereitais metais 

prarado. Tad kreipėsi į čigo

nę.

Gudri čigonė liepė jam at

nešti visus savo sutaupytus pi

nigus, nes be to, esu, negalima 

nieko burti. Brobnick dar tu

rėjo 150 dol. Nunešė ju tuos 

pinigus čigone pinigus įrišo į 

kokį tai skarulį ir jam padavė. 

Liepė atrišti parėjus namo. 

Sakė, tada žinosiąs, kur jo pi

nigai dingo.

Brobnick parėjo namo. At

rišo skarulį ir rado tik pap

rastų popiergalį. Nei jis, nei 

policija neranda čigonės bur

tininkės.

22 JŪREIVIUS IŠGELBĖJO

NEW YORK, saus. 21. — 

Iš audros sulamdyto Atlanti- 

ke anglų prekybinio laivo 

“Eoceter City” išgelbėjo 22 

vyrus J. Valstybių laivas “A- 

merican Merchant.”

Prieš tai iš anglų laivo ban 

ga iššlavė kapitonų, vienų jo 

padėjėjų ir kitus du įgulos

PARDUODA MOKESČIŲ 
“AVARANTUS”

Advokatų sąjunga reikalau

ja, kad bankų ir kitų finansi

nių įmonių likviduotojai ir 

jiems skirti advokatai pigiau 

būtų apmokami.

30 ASMENŲ SUŽEISTA
PARTS, Tex., saus. 21. —

mas nubaudė nno 5 iki 15 me-'mažėjus darbui kasyklose. Y- rimu už anglis pelnu. O dar-.kimnoee. Be to, jis planuoja Šia3 apylinkes ištiko tornado 

tų kalėti kiekvienų ir dar po'ra dvi kasyklos ir abidvi bu- bas kasyklose kasdien vis dau sumažinti ir parlamento narių 1 (viesulas). 30 asmenų sužeis-

PIRMAS PADŲ FABRIKAS 
SUVALKIJOJE

Balbieriškis, Marijampolės 

aps. Bus 50 metų, kaip Bal

bierišky veikia odų išdirbimo 

fabrikėlis. Iki šiol jis išdirb

davo paprastai odas flkinin- 

Ikams tik minkštas,- bet pas

taruoju metu pradėjo ir padi- 

nes odas išdirbinėti. Reikalin

gas mašinas ir kitokius to

kioms storoms odoms išdirbti 

įrankius fabrikėlis įsigijo už

sieny; žaliavų padams taip gi 

iš užsienio gabena. Prieš Ka

lėdas šis fabrikėlis jau išdir

bo pirmąsias padines odas. TŠ Suimtas buvusis grabinin- 

pažiūros atrodo jos labai ge- kas A. TToffman, kaltinamas

Sargento komitetas Cook’o 

apskrity parduoda 1932 metų 

mokesčių “warantus.” Komi

tetas sprendžia, kad neturėtų 

būt daugiau parduota, kaip 

tik 37 nuošimčiai visų “wa- 

rantų.” Tačiau miesto ir aps

krities valdininkai reikalauja, 

kad turi būt parduota, kiek 

tik yra galima. Nes yra reika

lingi pinigai.

DEL SUŽADĖTINĖS NUŽU
DYMO

10,000 dol. pabaudos. ,o pavestos likviduotojai. Šis giau plečiamas. 4 skaičių. ta.

ros ir nieku nesiskiria nuo už-j savo sužadėtinės nužudymu, 

sieninių. kas įvyko sausio 2 dieną.
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■na. Jai nepratoma tai padaryti Ir aaprlstundlama tam 
Skalai palto tankių.
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žemės. Jie gulėtų kui kuriuos plotus pavesti 

bedarbiams. Sako, tas pigiau būtų, negu šian

dieninis viešaisiais fondais bedarbių šelpi

mas. Šis sumanymas gražus, tik kad sųlygos 

nebūtų sunki bedarbiams našta. Prie šio be

darbių apgyvendinimo ant įdirbamos žemės 

turėtų iirisidėti ir krašto vyriausybė.

Yra aišku, kad busimoji nauja krašto 

vyriausybė ar vienaip, ar kitaip sieks kiek 

nors miestus pratuštinti. Nes gausingas be

darbių suplūdhnas miestuose yra pavojingas 

pačiam kraštui. Jau dabar ima jų tarpe išsi

dirbti radikališkos pažvalgos į šio krašto 

sunkų darbininkams gyveninių. Kad išvengti 

numatomos netvarkos, ar ko blogesnio, bus 

pasidarbuota žymių bedarbių dalį iš miestų 

ištraukti.

Kaip ten nebūtų, bet daugeliui bedarbių

Reorganizacine “Pavasario” S-gos 
Kosi ereneija

PER 1000 TIK ATSTOVŲ. 
DAUG SVEČIŲ. NUOTAI
KA KO GERIA U SI A. GRA

ŽI EISENA Į KARO 
MUZIEJŲ

(Pabaiga) i

Mergaičių posėdis

sirenka savo posėdin Karine 

litų salėm Tačiau dalyvių tiek 

likimus nepavydėtinas. Ir gavusiems darbų!gausu, kad salėn negali sutil-

DIENOS KLAUSIMAI
rytdiena nėra užtikrinta.

BEDARBIAI IR ŽEMES ĮDIRBIMAS
NAUJA DARBININKAMS NAŠTA

Pirmadienis, sausio 23 d., 1933

“DRAUGO” METINiSkONCERTAS
VASARIO - FEBRUARY 5, 1933 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
da buvo nelegalu, dabur daug ^kurnąs buvo ypatingu būduj Kalbėtoja*, iškėlė mintį, kad 

kam didžiuotis tenka. Įkūrus užakcentuotas (ir vėliau visų'jei pav-kai ligi šiol kalbėjo 

organizacijas, buvo leidžiami laikQ publ<>ž:unias ir vyk

ii savi laikraščiai, Redak to- lnas gyvenime) jau pirm 

riais ir organizatoriais, be pa- siuOse įstatuose.

ties kan. Dogelio, buvo dar, m-iJnrnn/.in ir .ruru
ahul. l-r. Dovydaitis (dabar1 Prelegentas priminė:!«»« P"d™ u ga.a-

prof.), kun. Pr. Kuraitis, kun. dor duu«iau iS “'S08 

A. MaliauskU, kun. VI. Jurgn- »*«“» duomenų. Paaiškėjo, 

tis, dr. Kl. Kūginis (mokyt. kjd P'™1“'1 “i’“''-”

cdo-
pirmuo-

apie savo jėgas, tai nuo šio 

turi imti kalbėti apie išreika- 

lavimų sau ir visam Lietuvos

Prezidentas elektas Roosevelt’as andai 
pareiškė, kad nedarbo klausimas yra didžiai 
keblus. Jis sakė, kad nedarbas krašte yra 
tiek didelis, kad nebus galima jo panaikinti 
ir geresniems laikams grįžus. Visuose mies
tuose, kur yra pramonės centrai, per didelis 
žmonių suplūdiiuas. Atsigavus pramonei, ne 
visi bedarbiai bus laimingi darbų gauti. Jei 
tas . teisybė, kad šiandien yra daugiau kaip 
12 milijonų bedarbių, tai jų žymi dalis nie
kados negaus darbo. Del to, prezidentas elek
tas padavė sumanymų, kad mažiausia koki 
penki milijonai bedarbių šiandien turėtų ap
leisti miestus — pramonės centrus. Jie turi 
nusikelti į ūkius. Tenai jie pasigamins rei
kalingo sau maisto. Tada palengvės miestams 
ir nedarbas išnyks. Kas svarbiausia, jie šel
pimo nebus reikalingi.

sumanymų aukština miestų ponai ir 
kai kurie profesoriai, kurie tik iš knygų žino, 
kad įdirbant žemę galima pakaktinai maisto 
turėti ir laimingai gyventi. Suprantamas da
lykas, teorijoje tai visa labai gražiai atrodo, 
bet praktikoje — kas kita.

Tarp bedarbių yra daugelis norinčių įsi
gyti ūkius, bet nėra pinigų. Be pinigų nega
lima nieko pradėti. O vyriausybė, kaip pa
prastai, neparodys savo geros širdies bedar
biui, kaip ilgai ji pati jausis apsaugota. Šian
dien visam krašte jau nėra dykumų, kurias 
vyriausybė galėtų bedarbiams dalinti, kaip 
tai seniau buvo dalinama atvykusiems iš sve
tur ateiviams. Seniau pakakdavo darbinin
kui šimto dolerių, kad įsigyti iš vyriausybės 
kelmynų ir brūzgynais apaugusį didelį žemės 
sklypų. Ir tai ne sunkiomis sųlygomis. Šian
dien gi gražiausias ir derlingiarfsias žemės 
sritis valdo įvairios rūšies kompanijos arba 
turtuoliai. Ši žemė įvairaus didumo sklypais 
išnuomuojama žemdirbiams, o jei ne, tai už 
leidžiama pūdymais. Tad ir klausimas, kur 
ir kaip tie milijonai miestų bedarbių gali gau
ti sau įdirbamos žemės.

Kai kurie profesoriai tačiau paduoda'svei 
kus sumanymus. Sako, kad ir pačioj Illinois ’o 
valstybėje, apskričiai savo žinyboje turi daug

lbinant vyrų posėdžiui At-

kų salc-j, mergaitės pav-kės k “ išėjo tikrojoje Lietuvos susti

‘ fereneija sukėlė ovacijas. Vdlln|Je- •>» pirmasis re

Tačiau, kad netektų veikė gorius buvo Dr. Stasiūnas 

jums nuo žandarų ir nereika- (da'-ur apskr. v-kas) 1914 

lingu agentų nukentėti, reikė

jo gudriau veikti ir savo dai
lius
rodydav

‘alininku buvo V. Kauza (da 

bar jau gydytojas, vilnietis). 

Kas dabar s-goje darosi, jai 

vadovauja ir kokiose sųlygo-

pti. Persikeliama posėdžiauti 

Tilmanso salėn.

Čia išklausoma įdomi pas

kaita p. O. Jonkaitytės ir St. 

Taurozaitės tolimesnio mergai 

čių veikimo klausimu. Dar ka

1915 m. s-gi.i vadovavo J. Ši- 

liūnas, o po 1918 m., kai vo

lituotų teisių. Kat. jaunimas 

myli savo tėvynę nė kiek ne

mažiau už tuos, kurie tuo afi

šuojąs! ir į kitus, visokių ma

lonių apsupti, pirštais bado. 

Kas tuo netiki, tepasižiūri pir

mųjų savanorių sųrašus ir te- 

aplanko, tuos kryžius, kurių 

apsčiai prisėta tiek šiaurės ir

slėpti. « organuose pusi-Pa'-k«

Javo toki pranešimai, Marseli lojo, - sujungus pir-

Irytų Lietuvoje.

J. Valstybių kongreso atstovai, daugiau- --------------------------------- ----------------------------- ---------- o„. u
šia demokratai, sakoma busimojo prezidento čių veikimo klausimu. Dar ka- aiJ) *a . aval^°^ 1,10• 

patariami, suskato daugiau gelbėti vargstam Iba p. Karvelienė ir p. Galdi- . o°s i8Mlu'in‘as ’ . as arv 

čius krašto ūkininkus. Šiandieninė krašto vy-1kienė. Abi prelegentės sveiki- rei 8/’ 'at e1^ a K'r , 

nausybe anais metais ėmėsi gelbėti ukįnm- na pav-kes žengiančias naujam * . . Ise jaį tenka dirbti prie lietu

kus. Buvo sudarytas žemės ūkio boardas. Įveikimo kelin ir linki ateity

Kongresas jo žinybai pavedė šimtus milijonų 'geriausio pasisekimo. Mergai- 1 8

dolerių, kad jis nustatyta kaina supirktų iš Įtė pav-kė turėtų būti tas švie- 

ūkininkų daug kviečių ir medvilnės ir lauktų susis angelas, nešųs S-gon ir

kainos padidėjimo, o tada galėtų tai visa vison lietuviškon visuomenėn 

pelningai parduoti. Boardas ištikrųjų išleido giedros.

šimtus milijonų dolerių. Ši pagalba nuėjo nie- Pav-kų s-gos valdybon išrin- 

kais. Pelnė tik boardo nariai, kuriems dar ir kta P. Petrušauskienė, EI. Ba- 

šiandien mokamos didelės algos ir kuris dar lčiūnaitė, O. Jonkaitytė, St. 

daugiau iš kongreso reikalauja pinigų ūki- Taurozaitė, Br. Saladžiūtė. Iš

ninku “pagalbai.”

Kongresas tų ūkininkams pagalbų tačiau 

dar daugiau praplečia. Sugalvotas kitas pla

nas, taip vadinamas “allotment” planas. Šio 

plano sumanymų kongreso žemesnieji rūmai 

jau pravedė.

Rygos Balsas” bu 

vo nubaustas 250 rublių (pa

baudos ir tada jau buvo) u 2 

aprašymų rusų kariuomenės1 rti, tai duy sunkiau yra jų, y-

vasarininkai gerai žino.

JUOKIS. JEI JUOKINGA
Su ėję du draugai kalbasi.

— Kodėl tu toks susirūpi

nęs ?

— Nagi, brolau, radau re
ceptų, kaip pasidaryti nami-

Jei organizacijų sunku įku-'nio alaus, tik neturiu namų!

nešta eilė rezoliucijų, k. a. vei

kimo, iždo, socialūs moterų 

mokyklos reikalu, kat. moterų 

kongreso reikalu ir pan.

Paskutinysis plenumo posėdis

darbų Persijoj,” nors tuo tar

pu jo buvo visai kita reikšmė.

Taigi — reikėjo slėptis, bet įjos vadus, prof. J. Eretų, dr. 

organizacijos pražydo ir kata- Leimonų ir k., kurie jai gero 

konibose. Vis dėlto darbo pra- nori ir dirba atsidėję iš visos 

džia buvo nelengva, širdies. Tačiau tokių, kurie į

Pirmasis “Pav.” numeris iš

ėjo tų pačių metų gegužės 10

“Allotment” planas yra toks, kad kon- salė dalyvių, taip, kad visi nė

pač taip išaugusių, vesti ir 

tvarkyti. Todėl reikia gerbti

VARGŠAS JUOZUKAS

— Ko verki Juozuk?

— Nes teta taip ilgai sėdi. 

— Kodėl gi negali sėdėti’ 

— Mat, lėta atsisėdo ant

jų eina su nešvariais tikslais, j mano duonos su sviestu, 

arba rinkti tam tikrų žinių, ——-

d Jo buvo išspausta 3,000 egz., arba savo elgesiu norėdami ja Į Skambina. Maža Katriutė a- 

o paskiau tas skaičius išaugę Jsudemoralizuoti, pažeminti, y-'tidaro duris, 

ligi 10,000 ir vos nesumušė da j pač nepaisydami doros reika- Į — Ar mama namie? — klau 

Į jį Vėl prigužėjo pilnutėlė! baltinio prenumeratorių skai- lavimų, tokių reikia kratytis, šia siuvėjas.

čiaus. Pirmasis “P.” numeris vengti. Tik ir čia, kaip kad — Ne, ji tik kų išėjo

gresas gelbės ūkininkus pramonės darbiniu-'sutilpti negalėjo ir “turėjo pa

kų lėšomis. Kongresas nustato visiems ūkiu sinaudoti ruporais, kuriais bu

produktams namų rinkos kainas. Tas kuinas Į vo perduodamos prelegentų ka nio namuose sušauktoji s-gos giai.

turės mokėti pirkliai, o šie paskui atsiims i lbos. Čia pirmasis žodį gavo1 konferencija, susidėjusi tik iš j Pav-kų darbas yra atviras, 

iš vartotojų darbininkų. Tas reiškia, kad'pavasarininkų tėvas, kun. P. pačių patikimųjų žmonių, su- yra kultūros darbas. Jie eina 

“allotmento” planu kongresas nori žymiai1 Dogelis. Jis skaitė paskaitų Į si rinko taip pat vos iš 17 at jbe bombų ii be revolverių — 

pabranginti duonų, mėsų, ypač kiaulienų, ir “20 metų jubiliejus ir pavasa-'stovų. Čia tad ir kyla klausi- į Lietuvos kultūros dirvonus, tė.

visus iš medvilnės padarytus gaminius -rininkai.” imas, dėl ko šios organizaci- kur dar taip maža nuverstai -----------------------------------------------

marškinius, kojines, paklodes ir t.t. Pirmiausia prisiminė tuos'jos, nepaisydamos visokiausią vagų. Išgyvenę 20 metų, į a- Kalėjimo viršininkas į n

Demokratų partija pašoko pasigerinti ū- - |laikus’ kada Priea dvidešimtį persekiojimų ir trukdymų, iš- 'teities žygius jie eina su skai-Į jų kalinį: 

kininkams, kad juos varge gelbėti, neatsi-1 k?lerlUs metus buv0 jurtos m laikė? Ne tik išsilaikė, bet |Sčia ‘ viltimi ir pasitikėdami' _ Kadangi tanls'ta esi

susidėjo tik iš 17 str., o į tre- su savo idėjos priešais, reikia 

čiuosius metus slapta Mairo elgtis košvelniausia ir munda-

— Alatyt, apsirikai, mažy

tė, aš jų kų tik mačiau prie 

lango.

— Mama, eik čia pati! Tas 

vyras nenori tikėti, kad tavęs 

namie nėra, — sušuko Katriu-

žvelgdama, kad ūkininkus gelbėdama ji dar- Lietuvos katalikų gyvenime dar smarkiai išaugo ir pražy. .Dievu. Kas bus, tas bus, bet u-

bininku tarpe dar daugiau vargo sukels. Ku
rie darbininkų dirba, šiems senai nukapoti 
atlyginimai, o normalaus gyvenimo pigumo

VI-
pavedu tau virtuvę.

jau suvaidinusios žymų vaid- do? Atsakymas yra vienas — Lietuva nepražus. Nepražus nė i,/, • . - .. .. . . .

. „ .. ,. . , , . . , i . . , . valgio reikės virti šimtui ka-

nesimato. O kada demokratai ims gelbėti ūki- ka^’ n °kj tojų sąjunga. į pamatų.

menį 3 organizacijos, būtent: dėl to, kad jos buvo pastaty- pavasarininkai!

Įateitininkų, pavasarininkų ir,tos ant tvirtų, nepajudinamų j Sąjungos įkūrėjo kalbų ko- 

.nferencija palydėjo triukšmin-

linių.

— Kai vid plačiai sužinos,

ninkus, gyvenimas dar daugiau pabrangs.

Apskaičiuota, kad minėtu “allotmento” 

planu norima per metus ūkininkams surinkti 

apie vienų bilijonų dolerių daugiau už jų pa

rduodamus produktus. Vadinasi, norima apie 

vieno bilijono dolerių naujų naštų ant darbi

ninkų užkrauti. Tai bus nauji darbininkams 

mokesčiai.

Tiesa, tada jos buvo uždraus-j Visokį mnndrapypkiai pav- gomis ovacijomis, o jį patįJ:a^ ’"'a gaminu, tai

tos, kaip nelegalios ir “prieš-ikams primeta, kad jie, girdi, pagerbdama, Ilgai šaukė valio ^greitai turėsime šimtus kali-

valstybiškos,” bet tai pasirv-^esą per menki tautininkai. N<? ir sugiedojo “Ilgiausių metų.” 

želių neatbaidė, o tuo, kas ta- tiesa! Lietuviškumas ir tauti- Paskiau diskusijos.

Prieš tų kongreso demokrūtų planų pro

testuoja javų pirkliai, maiūninkai ir skerdyk

lų savininkai. Ypač pastarieji pareiškia, kad 

kiaulių pabranginimas sugriaus kiaulienos

pramonę. Protestuoja ir darbininkai.

Ir verta protestuoti, kada darbininkui

gyvenimas kaskart nepakenčiamesnis daro

mas. • i

mų.

Atsiuntė L. Jurėnaitė, 
Aušros Vartų parap. mok.

8 skvr. mokinė

SKAITYKITE TR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Kun. A. Petrauskas, M. I. 0.

į Praeities Pabyrės
(Tę8iny8)

, Valsčiaus sueiga
Nuo pat anksto bažnytkaimis ant ko« 

jų. Valsčiaus raštinėje eina darbas, mat 
laukia atvykstant paties viršininko. Bus 
kaygų, kasos ir šiaip valdininkų elgimosi 
revizija. Valstiečiai taip labai įdomauja, 
kaip čia pasibaigs revoliucijos istorija. 
Buvo girdėti, kad kituose valsčiuose ji 
labai nesmagiai baigėsi. Daugeliui net vi
sai nekaltiems teko paragauti kazokų ra- 

!t’. pnlnkų, kitiems kalėjimo ištupėti ilgų lai- 
tretiems kitokios pabaudos užkrautos..

Taigi dabar visiems buvo įdomu, kas da
rysis Krokialaukyje? Ar viršininkas pats 
vienas atvyks, ar atsives su savimi, kaip 

k kitur darydavo, kapoki) kokių šimtinę?
Kuriems čia teks gauti iš kazokų rapnin- 
kų... Šimtai panašių klausimų vaikščiojo 
ii burnos į burnų. Vieni stengėsi gųzdinti

ir pasakojo baisiausius girslus, pareinan
čius iš kitų valsčių. Kiti vėl išmintinges
nieji stengėsi raminti, kad nieko tokio 
nebūsiu... i

Visi užimti kalbomis, nė nepastebėjo, 
kai du vyrukai, prasispraudę pro žmones, 
drąsiai įėjo į kanceliarijų ir priėję prie 
viršaičio, kurį, jų laimei, rado vionų be 
sitriūsiant kambaryje, parodė rankose sa
vo ginklus ir paprašė išduoti protokolų 
knygas. Senelis vaitas nė nemanė prie
šintis. Likusieji keleri metai gyventi kiek
vienom juk malonu! Jaunikaičiai ilgai nc- 
siterliodartii, paėmę knygų, atsivertė pa
skutinės sueigos protokolų, išplėšė ir įsi
kišę į kišenių, ramutėliai pro žmones vėl 
atgal išėjo ir nuėjo savais keliais... Vis
kas užsibaigė kuo ramiausiai. Tai žinojo 
viens tiktai vaitas ir kurie plėšė knygas.

Pagalios atvyksta ir pats Kalvarijos 
viršininkas. Kazokų su savitu neatsivedė. 
Reikia pasakyti, kad tuo metu Kalvarijos 
viršininkas, kad ir rusas, bet viens iš žrno- 
niškiausių buvo. Jis jautė revoliucijonis- 
kų dvasių pakilusių tais metais visoje Ru

sijoje, tai jam nė .kiek nebuvo nuostabu, 

kad ir Lietuvoje jos atgarsys atsiliepia. 

Tardymų darė, be abejo, nes jam tai rei

kėjo daryti, kaip viršininkui, bet nesisten

gė žmonių, kaip sako, ėsti. Jo apskrityje, 

kad ir daugelyje vietų panašios scenos da

rėsi, kaip Krokialaukyje, bet neatmenu, 

kad kur būtų jisai prisidėjusiuosius prie 

sąjūdžio žmones smarkiau baudęs.*

Taigi ir čionai atvyko vienų vienas, 

norėdamas žmoniškai pasikalbėti su žmo

nėmis ir sąjūdį numalšinti. Jam jau iš 

anksto buvo pranešto pavardės visų tų. 

kurie buvo pasirašę pa anuo garsiuoju 

protokolu ir taip labai nrtrfaloniu ponui 

vaitui. Viršininkas pareikalavo parodyti 

knygas ir garsųjį protokolų. Jo nėra. Kur 

jis? Kų tik prieš atvykstant tamstai bu

vo užpuolimas ir knygos sudraskytbs. Kas, 

kaip? — Nieks jų nepažįsta. Nei nežinia, 

kaip jie įsigavo j raštinę, rado mane vie

nų, revolveriais pngrąsino, atėmė knygas, 

išplėšė protokolų ir dingo. Kas toki buvo 

pasirašę po protokolais. Pavardės yra ži

nomos, ijet tokių pat pavardžių yra vals-

i tiuje labai daug. Kurie įš jų pasirašę, ku

rie ne — nieks negali pasakyti... Tokiu 

būdu viskas užsibaigė nieku.

Revoliucijos vaisiai .
Revoliucija perėjo, b» t Žymesnių atmai

nų valsčiuje nepaliko. Virbauskis kaip bu 

vo vaitu, taip ir liko. Žmonės jį kaip keikę, 

taip ir tebekeikė ir toliau.

Vienų dalykų lyg kiek pataisė, tai 

kad po revoliucijos rusų valdžia pasida

lė lyg kiek švelnesnė su valstiečiais u* 

greičiau jų reikalavimus išgirsdavo. Kad ir 

tame pačiame Krokialaukyje. Seniau gu

liu jau žmonės norėjo panaikinti tenai lai

komų p. lūunozerio, dvaro nuomininko, 

karčiamų, tačiau nieko negalėjo padaryti. 

P. Kamozeris nuvyks į Kalvarijų ir žmo

nių visokį skundai bei prašymai eina nįe- 

kais.

Daliar po revoliucijos, kaip tik žmo

nės per gubernatorių pasiskundė, toji ka

rėdama neduodanti jiems ramybės, berną 

tant parėjo paliepimas sušaukti valsčiaus 

sueigų ir žmonių darl:arlų perklaūsinėti, 

ar tikrai jie norėtų tų. karčiamų panai

kinti. Sueigai tų patvirtinus, tai ne tik 

pačiame Krokialaukyje esamų p. Ramo- 

zerio karčiamų, bet ir kituose to vals

čiaus kaimuose esamas karčiamas bema

tant įsakė panaikinti. Kiek džiaugsmo bu

vo krokialaukiečiams, kad jiems bent kar

tų pasisekė nuga'lėti savo priešus, bet ka

žin ar daugelis suprato, kad tai buvo re

voliucijos pasėkos? lr jei mes šiandie esa

me nepriklausoma valstybė, ar daugeliui 

kam pareina į galvų, kad pradžių tos ne 

priklausomybės reikia ieškoti toje kaip 

ir nereikšmingoje revoliucijoje?

Žinoma, jei tik viename Krokialau

kyje būtų buvusį jtanaši revoliucija, tai 

niekas į jų nebūtų kreipęs jokio dėmesio. 

Policija būtų bematant apsidirbusi su re- 

voliucijonieriais. Vienus būtų išinėsinėju- 

si nagaikomis, kitus sukimšusi į kalėji

mus, o vadams nuskabiusi kardu galvas 

ir Viskas būtų baigta!

(Daugiau bus)

-- Kas yja karžygis ?

vo nrieša radaro drau iru.

Tas, kas sa-



r

Pirmadienis, sausio 23 d., 1933 D R A U O A S

t

Programas susidėjo iš 7-nių 

skyrių, lš pat pradžių klebo

nui atidarius mišrus choras 

padainavo pasveikinimo dainų. 

Tuo pat laiku 9 mažytės mer

gaitės su didelėmis aukso rai

dėmis rankose artistiškai iš

žygiavo prieš chorų ir sudarė 

dailų “Sveikinam.” Choras iš

LIETUVIAI AMERIKOJE
PHF2TPR PA i šuolinės sėdynės, gausios ir 

vUluILIIj Ini j pritaikintos šviesos, Šv. Jė*

---------------------------- įzaus Širdies ir Dievo Motinos

lš “Darbininko sužinojau, šoniniai altorėliai — sykiu su- 

jog sausio 15 d. Aušros Vartų daro jabai nmiomj įspūdį ir 

parapija rengia didelį teatrų, traukte traukia prie maldos.

Jau pirma *buvau girdėjęs a- Trūksta tik didžiojo altoriaus, 

pie vykusius Cliesterio lietu-1 Antrame namo aukšte tilpsta 

vių-katalikų parengimus. Tai- ruiminga, šviesi, padoriai įre

gi iš anksto pasiryžau ten bū- ngta įr patogi klebonija.

IL Į Ant 3-čio aukšto parapija
Tų dienų oras pasitaikė gra- Į laiko savo susirinkimus ir ma

žus. Po pamaldų su būreliu ; žesenes pramogas.

pažįstamų išvykome i kaimv- Į

* 1 Teatrasniskųjį mums Chesterį. len nu į /

važiavę turėjome dar pakuti- ■ Laikui atėjus iš klebonijos 

kainai laiko aplankyti bažny- nuvykome j pramogos vietų, t. 

čių ir klebonijų. Gerb. kun. E. y. j Šv. Mykolo mokyklos gra- 

Paukštis, klebonas, sykiu iri žiu erdvę svetainę. Žmonės ra- 

seminarijos profesorius, malo- dūme beveik jau visus susi

mai mus pasitiko ir viskų pa-1 rinkusius. Galėjo būti apie 350.

rodė. Bažnyčia, klebonija ir Be chesteriočių, teko matyti ’ S^i su virtuvės ir skalbyklos 

svetainė viskas sykiu — vie- iš visos apylinkės nemažai sve* įrankiais. Publika trūko juo- 

name name. Vieta graži. Ka-! čių. Iš Philadelphijos buvo ge- kais. 

mas buvusio turtuolio, neina- rb. kun. P. Laumakis su būre- 

žas, 3-jų aukštų palociukas. liu meno mėgėjų, p. K. Dryža,

UŽ NORĖJIMĄ APIPLĖŠTI 
PASTĄ

Teismas 12ai metų kalėti 

nubaudė E. Bartoni, 27 m. a- 

mž., už norėjimų su kitu sa

vo sėbru apiplėšti paštų Coal 

City, III. Jo sėbras nesugau

tas.

daugiau kaip 30 asmenų, išla

vintas gerai, — užsilaikymas LGtNDONAS, saus. 22. — 

pavyzdingas. , Mirė airys apysakų rašytojas

Toliau sekė “Lietuvaičių šo M°ore> 81 m. amž. 

kis,” — išpildė 12-13 metų

mergaitės. Jų ilgi sijonai, lie

tuviškos šniuraukos, lietuviš

kas būdas, lietuviški su prie- 

niaištų moderniški šokiai pa

tiko kaip seniems, taip ir čia 

augantiems.
O*----------------------- 1

Po to pasirodė “Balbieriš

kio Muzikantai”. Tai 5-11 me 

tų bernaičiai komiškai apren-

Toliau 5-10 metų mergytės 

su lelijų bukietais puikiai iš- 

Pinnųjj aukštų užima bažny-j žinomas veikėjas iš Šv. Kaži- pildė ilgokų, gan sunkų iš dau 

čia: nedidelė, bet su didele Tniero parap. Septynios seselės Į gelio varijantų sudėtų “Leli- 

skonimi ir patogumu dar ne- pranciškietės, vargonininkas jų šokį.” Vargonininkei p-lei 

senai įrengta. Aukšti prancū- Džikas ir keletas choristų iš M. Mitruliūtei padainavus kia 

zų stiliaus su gražiais pavei-,Šv. Jurgio parap. ir daugelis ‘siškus “Obelių žiedai” (A.

kslais langai, moderniškos ų-' kitų.

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABOKIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS

jRotoli) ir “Aš sapnavau” (be,

! autoriaus, reik manyti, kad 

J pačios dainininkės), publikoje 

(pakilo toks entuzijazmas, kad'1 

solistė turėjo net keletu sykių 

grįžti ant estrados.

Čia reik paminėti, kad dai- 

liiftinkė pati sau ir akompa-

A K T A R A
DR. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS
1448 So. 49th Ct. Cicero, III.

Utar. Ketv. Ir Pėtnyčiomis 
10 — 0 vai.

1147 8. Halsted St. Chieago
Paned., Sered. lr Subat. 2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 W. 43rd St.
(Prie Archer Ava. netoli Kedale) 
Valandoa: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomis pagal

sutarti ss

Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617

Laidotuvėms 
nauju

Hiezto-soprano balsas
prie grabų išdirbys- T„ Roo~v<lt

2314 W. 23rd PL, Chioago

geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuoplgiaMla. I ^a\ haS nėia lengvas daly-

OFISAS
668 VVest 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
graborius

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
mo 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

1439 S. 49 Court, Cioero, UI
TEL. CICERO (887

DR. S. A, DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAM

6147 WEST 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet Ir 7—8:20 vai. vak. 

Tel. CICERO ««2
lr

2024 W. WASH1NGTON BLVD, 
Kitos vai. ant VVashington Blvd. 

4:20 — 6:20 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2460—2451; arba 

Cicero 062. Res. tel. Cicero 2888

Office Phone
Res. 6737 S. Artesian Are. Prospęct 1028

Res. and Office 
2359 SO. Leavitt SL 

(Janai 0706

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chieago, UL

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tet. Boulevard 5203—8413

Tei. CICERO 284

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už <36.8t) 

KOPLYČIA. DYKAI 
1344 S. ROth Ava., Cioero, Iii.

stiprus, švelnus ir gerai Išla

vintas.

Po pertraukos suvaidinta 2- 

jų aktų komedija: “Žentai iš 

Amerikos.” Veikalas tinka

mas. Vaidino sekantieji: J. Mu 

levičius — ližekio Veršio, A. 

ūbis — Prano Grybo, J. Ko

dis — Maikio Vaško, p-lė E. 

Jakoniūtė — Vaškienės, p-lė 

O. Tamašaičiūtė — M. Stalio- 

rytės ir p-lė M. Satkiūtė — B. 

senoly tės. Visi vaidylog savo 

roles atliko vykusiai, kaipo 

gerai patyrę. Nuotaika visą 

laikų viešpatavo jauki. Trys 

vai. praslinko nematomai. Už 

tai, reik atiduoti garbę gabiai 

ir darbščiai mokytojai ir pro

gramo vedėjai parap. vargo 

nininkei p-lei M. Mitruliūtei.

Bendras įspūdis iš orkestro 
Štai, kiek gali nuveikti su

tartinas darbas: tikėjimo, do 

ros, apšvietos, kultūros ir tau

tiško susipratimo dirvoje.

Atsilankęs

ANTANO POCIAUS 
Mirties Metinės 

Sukaktuvės

Sausio 23 d., 1933 m. 

7:30 vai. rytų įvyks iš

kilmingos pamaldos Die

vo Apveizdos Bažnyčio

je.

Moteris, Duktė ir Sū
nus.

1826 Str ing St.

Tel. Canal <181

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 AVest 22nd Street
(Kampaa Leavltt St.) 

Valandoa: Nuo I Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki S vakare 
Seredoj pasai sutartį

Boulevard 7681
Rea. Hemlock 7681

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
X—RAY

LIETUVIS DENTISTAS 
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th SL Cicero, 111.

j

DR. J. J, SIMONAITIS OR. J. J. KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Nedėlioj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7660

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas

4141) Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

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

PHYSICIAN AND SURGEON 
2463 W. 63 rd St., Chioago 

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 1 )?. M. 
Sunday by Appointment

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartj
< Rez. 6456 S. MAPLEWOOD AVĖ.

Tel. Canal 0267 Res. Prospęct 6659 Tel. Lafayette 5793

JOKŪBAS VILEIKIS
Mirė sausio 20 d., 1933 m.. 

2:16 vai. po piet, 63 metų am
žiaus. Kilo iš Raseinių apskr., 
Kelmės parap., Mažumų kaimo. 
Amerikoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Vincentų, po tėvais Žu
kauskaitė, sūnų Bronislovų, du
kterj Bronislava ir žentų Am
brose. 2 broliu Ignacų ir Kazi
mierų, seserį Uršulę ir gimines, 
o Lietuvoj dvi seseris Elzbietą 
ir Marijonų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2534 \V. 
69th St., Hemlock 2383. Laido
tuvės jvyks Utarninke, Sausio 
24 d., iš namų 8:30 vai. bus 
atlydėtas j Gimimo Panelės šv. 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks 
gedulingos palnaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, druugus-ges ir pažys- 
tamus-rnas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, Su
ims, Žentas, Broliai, Sesuo ir 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius I. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utaminkaio, Ketvergais lr Subatomis 
242(1 W. Marųuette Rd. arti Westėm

Avė. Phone Hemtoek 7H28 
Panedėlials. Seredomis lr Pitnyčlomls 

1821 So. Halsted Street

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 vakare

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 va 

Office: 4459 S. California Avė, 

Nedėlioję pagal sutartį

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

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Plione ChnuL,6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR’CHIRURGAS

2201 West 22nd Street Kusas Gydyto> » Chirurg 
Specialistas odos ligų ir 

veneriškų ligų
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republie 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tek J.AFAYETTB 7887

DR. A. A. ROTH

Ofisas 3102 So. Halsted SL
Kampas lįst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—8 v. 
Nedėliomis lr šventadieniais 18—11

Ofiso Tsl. Victory >887
Of. ir Res. TeL Hemlock 217

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STI

Antras ofisas lr rezldskclįa
o,,„ . e, SO. ABTESIAN AVJ
12 ryto (tšskyrus seredomis). Taipgi Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7 

vak. Antro Of. vaL: nuo 1-8 
piet. Utarn. lr Subat. nuo 8-8

Palengvins akių įtempimų, kuris 
soti priežastim galvos skaudėjimo, 
tvajgimo, akių aptemmio. nervuotu-I nuo 4 IkJ 8 vaL vakare Litarniukals 
mo. skaudamų akių karštį. Nulmu ir Ketvergata.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko uerokuojanie už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jutus visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar, ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų 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 Hcrmitige Avenue
Visi Telefonai.- YARDS 1741 ir 1742

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

1.1. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa

šaukite

Republie 3100

2906 W. 63d Str.

Ali
JURGIS

MARCINKEVIČIA
Mirė Sausio 20 d., 1933 nt., 

7:53 vai. vakare, pusamžio. Ki
lo Iš Tauragės apskr., Kaltinėnų 
parap., Gaud vaišių kaimo. A- 
merikoje Išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterj Stanislavų, sūnų Theo- 
dora, keturias dukteris: Alek
sandrų, Albinų, laaretų, Joha
nų: žentų Wm. Bronechik, bro
lius Mykolų, Jeronimų ir An
tanų, brolienes, seseris Johanų 
Jogminienę ir Ievų Radzevičie
nę, švogerį P. Jagminų ir gimi
nes. o Lietuvoj brolį Kazimie
rų tr gimines.

Kūnas pašarvotas 4516 S. Ho- 
nore St. laidotuvės įvyks Sen
ekoj, Sausio 25 d., iš namų 8:00 
vai. bus atlydėtos j Sv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, kurioj 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio stelų. Po pamaldų bus 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažyu- 
tamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę. Moteris, Simus, Duk
terys, lentas, Broliui. Brolienės, 
Seserys. Svigerls, Ir giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius Ežerskis. Telefonas 
Boulevard 9277.

Ata r actus. Atitaisau trumpų regyste 
ir tolimų regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
nas au elektra, parodančių mažlau- 
uas klaidaa

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto Iki 8 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
E»4- LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atltaieomos 
be akinių. Dabar kalnoe perpoi" p|. 
R®**' kalnoe pi-

4712 S. ASHLAND AVK.
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU SPCIAIJSTAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted 8t 
Valandos: nuo 18—4: nuo 8—8

MaSAIRimla- IS ♦*! IS

25 METĮĮ PATYRIMO

Res. Tel. Hyde Park 3385
Šventadieniais pagal sutarimų.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WtSSIG,
Specialistas iž 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTF.ItV PF.R 28 METUS NEJili RIMT 

KAM’ UtMSEKfell'glOB Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
SpecInUškal gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų ir pūslės, užnuodljlmų krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus niiya- 
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir Išgydė tukatanClUs tigrinių, l’s’*įi
ma s dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 11 valandos ryto Iki 1 
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 vai. 
4200 WESI 26th ST., kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5S73

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 8 iki 4 ir auo 
8 iki 8 vat vak. Nedėliomis pagal , 

sutartį
Ofiso Tel.i Boulevard 7820 
Mamų Tėti Frospect 18M

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEVVICK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVĖ. 
Chieago, lit

DK. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę lr pateigs 

vietų
3325 SO. HALSTED ST. 

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

Šventadieniais nuo 10 iki 18
Phone BOULEVARD 8488

DR. MAURICE KAHN_
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VAIJUCDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų 
Nuo 2 iki B po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedai, nuo 18 lk> 12 dienų

Tsl Grovehill 1696

DR. A. L, YUŠKA
OYDYTOJAS IR CHIRURGAI 
Vat: 9-11 ryto 8-4 u- 7-9 vak.

Seredomis po pietų ir Nsdėh 
tik susitarus

8418 W. MARQUBTTH ROAD

Rsa Phone
ffnglewood 6441 
Ventvrorth 8888

Offloe PI 
Wentworth

Pritaikyme akinių del visokių - 

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių. DR. CHARLES SEGAL
ZZRZ

DR. JOHN SMETANA,

Perkėlė savo ofisų po numerio

4729 SO. ASHLAND AVB.
SPECIJALISTAS

Dllovų. Moterų Ir Vyrų IJgų 
Vat: ryte Buo 10—18 nuo I—i pe 

pietų: 7—8:88 vai. vakara 
Nedėllomla 18 Iki 18 

Totafonas M i rt vr a v 2HR0

OR. A. fi. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED ST

Vat t t-4 ir 7-9 vat vakara

TeL Lafayette 1016

DR. F. J. LŪWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 VVEST 47th STIU

OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE ^RS. ANELIA K. JARDSH
Plntt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk

štas. Pastebi'kit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

PHYSICAL THERAPY & MIDtVIFE
Naujoj vietoj

6109 SO. ALBANY AVĖ.
Phone HEMLOCK 9252 

PatiMmauia prie gimdymo, dundu 
masiMSP. eleetrie treatment ir tnag- 
netlc blankets ir t.t. Moterims ir 
merginoms patarimai dovanai. Patar
nauja namie arba ligoninėj.

IM. Wentworth 3000
Res. Tel. Steirart

DR. H. RARTDN
Gydytojas Lr Ohirurgaa

6558 S. HALSTED ST] 
Vak: 2-4 ir 7-9 vaL vi

i Ofiso Ir Rea Tel. Boulevard 681

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

Ofiso vai.; nuo 1-2; nuo 6 18-'

i



4 DRAUGAS pirmadieniu, sausio 23 d., 193d

P. LABUTIS VIS DAR PIRMOJ VIETOJ 
“DRAUGO” VAJUJE

V. Stancikas laimėjo antrą vietą
DABAR EINA LENKTYNĖS DĖL PIRMOS VIETOS 

TARPE P. LABUČIO IR V. STANCIKO

V. Stancikas, kuris iš kart 

“slow” varėsi, pamatė, kad 

jis jau toli daug pasilikęs ir 

tuoj pradėjo varytis pirmyn. 

Bet jam dirbant, dirba ir kiti 

ir tuo būdu negalėjo pavyti. 

Tat Stancikui nieko daugiau 

neliko, kaip tik įtempti visas 

pajėgas. Ir pasirodė sėkmės. 

Šiandien jis pralenkia A. Švil-

Į pauskienę, nustumia jų į tre- * 

Į čių vietų, o pats užima antrą 

[vietą ir deda pastangų, kad 

i pasivytų Labutį ir jį pralenk

tų.

Stovis tarpe pirmųjų trijų 

kontestininkų toks: P. Tjabu- 

į tis, 379,841; V. Stancikas, 370,- 

186; ir A. Švilpauskienė 341,- 

435.

CHICAGOJE 
TOWN OF LAKE ŽINIIUTĖŠ^e^o™^\^

kiai sužeista automobilio ne

laimėj.
X Pranciškiečių bunco sau

sio 15 d. A. Mažeikaitės na

muose; 4601 So. Paulina st., 

visais atžvilgiais pavyko. Žmo 

nių buvo daug. Kadangi trū

ko vietos, tat kitus priėmė pp 

Namunai į savo namus. Pelno 

liko $50.00. Svečių buvo ir iš 

kitų kolonijų. P-lė A. Mažei

kaitė su savo mamyte visus 

maloniai priėmė ir gardžiai 

pavaišino.

3 skyrius širdingai dėkojo 

pp. Mažeikų šeimynai už ma

lonų priėmimų j savo namus, 

už vaišes ir visiems už atsi

lankymų.

Laukiame Mariutės, kad grį 

žtų vėl darbuotis mūsų tarpe.

X. Y. Ž.

IŠ ROSELANDO PA
DANGĖS

PAS PAVYZDINGUS 
BIZNIERIUS

Vladas Daukša, Šv. Kryžiaus parap. vargonininkas, vie

nas seniausių lietuvių vargonininkų, žymus muzikas, chorve

dys, Vargonininkų Sąjungos Chicagos kuopos, taigi ir Sas

nausko vardu choro, pirmininkas. “Draugo” metiniam kon

certe, vasario 5 d., Sasnausko vardu choras išpildys naujų 

kuriniu.

čiams pataiso dantukus ir vi 

sai veltui. Kas svarbiausia, 

kad, kaipo profesijonalas, ne

turi jokios puikybės, neieško

ATVYKO IŠ LIETUVOS

CICERO LIETUVIU ŽINIOS
Lietuvos Vyčių 14 kuopa 

stengiasi visur gražiai pasiro

dyti ir sukelti smagaus ūpo 

savo kuopoje. Praeitų pirma 

dienį, sausio 16 d., turėjo sma 

gų, draugiškų vakarėlį, į kurį 

atvyko svečių iš kitų kuopų 

Mūs kp. narių skaitlingai at

silankė. Visi buvo patenkinti 

pirmu šių metų “sočiai”. Ko

misija viskų gražiai surengė.

Pirmiausiai griežė “Doc Be 

nnv’s” orkestras smagius šo

kius. Po to pirm. V. Petrošius 

visus svečius ir narius pakvie

tė prie užkandžio. Po užkan

džio pasakyta gražių kalbelių; 

kalbėjo svečiai ir kuopos na

riai.

Ant galo buvo šokių kontes

tas. Buvo paskirtos dvi dova 

nos kontesto laimėtojams. Va 

karas ėjo linksmai ir smagiai

Praeitam šeštadienyje įvyko 

kuopos šokių vakaras “Bliz- 

zard Dance”. Gerai pasiseku

Valio 14 kuopa!

Ten buvusi
Ut, ut, būčiau ir užsimiršu

si. Šiandie vakare, sausio 23 

d., įvyks 14 kuopos sus-mas 

parap. salėje. Visi nariai bū

tinai atsilankykite.

ipskis yra įstaigos savininkas.

Šie lietuvių radio programai 

yra vėl pradedami sulyg ben

dros lietuvių visuomenės nuo

širdaus prašymo, kurie net ne

kantriai laukia išgirsti šių ma 

ilonių programų. Užprašymai 

‘dėl nekuriu dainelių ar rnuzi- 

kalinių rendicijų bus nuošird

žiai išpildomi, tik malonėkite 

laiškeliu pasiųsti savo užpra- 

šymus į Lipskio Muzikos ir 

Radio krautuvę antrašu 4916 

AVest 14th Street, Cicero, III.

Perskaitę šį pranešimėlį ma

lonėkite pranešti šių žinutę sa

vo kaimynams ir draugams, 

kad atsuktų savo radio šį pi

rmadienio vakarų, sausio 23, 

1933, 7:30 vai. ant stoties 

WHFC, 1420 kilocykles.

V. Ed. Pajaujis, yra nuola

tinis šių programų vedėjas.

Lietuvių Muzikos mylėtojas

kuriame buvo 2,000 litų pini

gų ir revolveris. Pravedus kvo 

tų paaiškėjo, kad Giriūnas tų 

krepšį paslėpė miške ir norėjo 

jį pasisavinti. Krepšys su pi- 

inigais vėliau buvo surastas. 

Giriūnui keliama bvla.

BIAURUSIS REJENTAS

Buvęs Raduvės (okup. Lie

tuvos) policijos komendantas, 

pasižymėjęs egzekucijomis Li

udvikas Rejentas dabar nu

keltas j Beniakainius, kur iš

vaikė lietuvių darželio besi

meldžiančius vaikučius ir pro

tokolais “apdovanojo” dauge

li lietuvių: Vakaro lietuviams 

įtaip jau neleidęs. Beniakanie- 

Ičiai skundžiasi sulaukė žmo-

gaus-zvenes.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGA”

PAŠTO VEŽĖJAS PASLĖ
PĖ KREPŠĮ SU PINI

GAIS

Gauta žinia, kad Rokiškio 

pašto vežėjas J. Giriūnas, vež 

damas iš Rokiškio į Kamajus 

paštų, pražudė vienų krepšį,

SAUSIO 7-tą ir 23-čią

STATYMO-SKOLINIMO 
TAUPYMO SAVAITĖ

RADIO STOTIS WED0
12IO KILOCYKLES 

Antradienį, Ketvirtadienį šeštadienį 
ir Sekmadienį 7:20 vai. vak. 

rrečiodienį. Penktadienį ir Pirma
dienį 10:20 vai. vak.

Mes, roselandiečiai, turime 

savo kolonijoj pavyzdingų bi

znierių, pav., B. Jaurui, 28 E.

101 st., kurie gausiai remia Jokios garbės, kas dažnai ga

LIPSKIO LIETUVIŲ RADIO
PROGRAMAI PRASIDEDA 
PIRMADIENIO VAKARE

Šiomis dienomis atvyko iš 

Lietuvos p lė Ona Tamuliūnai- 

tė pas savo tėvus į Chicagų. 

parapijos reikalus ir dažnai iHma patėmyt net pas papras- di gimus ir augus Lietuvoj. Ji

X Sausio 18 d. įvyko iškil- sušelpia biednesnius ir yra vi- į tus žmones. Pav. atsilankius 

piingos laidotuvės a. a. Anta- siems labai malonūs ir drau pam į mūsų parengimus į pa- 

no Lukošiaus, kuris ilgai šio- -giški. Ypatingai p. P. Jaune- jr"P- svetainę, paprašius užim-

je parap. gyveno ir jų rėmė. nė pasižymi savo nepaprasta 'ti vietų prie garbės stalo, jis Į Šv. Kryžiaus ligoninės vedė

tai buvo pavyzdingas parapi-(simpatija. Jie iki šiol auklėjo griežtai atsisako ir atsisėda ja Sesuo M. Alma jau šiek 

jonas. Per mišias solo giedojo

p-lė S. Jurgaitė, pritariant 

vargonais p. V. Daukšai.

X Moterų Sųjungos 21 k p. 

vakariniai kursai gerai sekasi.

Atsilanko daug moterų ir rne-

laimingai atvyko per “Drau

go” laivakorčių agentūrų.

vienų dukrelę vardu Laureta, >aiba prie nnisų jaunimo arba 

bet lapkričio 28 d. pereitų me' paprasčiausioj vietoj.

tų pp. Jaunis aplankė garnys ( Krikšto motina buvo K. Mi- 

ii padovanojo sūnelį, kuris i kuĮėnienė, gerai žinoma vei- 

gerai auga, o motina sveika. Pokylyje buvo daug pfo- 

Sausio lo d. kaip paprastai įfesijonalų ir įžymių svečių: 

rgaičių. E. Gedvilienė ir Su- dvyk° iškilmingos krikštynos. ĮKleb. kun .J. Paškauskas su a- 

deikienė iškepa skanumynų įr [Krikšto tėvu buvo dr. A. "Ja- ,sjstentu kun. V. Čemauskn, 
visas vaišina. Pamokos įvyk- kubauskas, dentistas, kuris sala(jv j yaįpyS su žmona, Sa- 

sta kas antradienį, Davis lv0 °ri«ų turi prie 108 gatvės n,uiįonĮaį įr Jaug kitų.
Sųuare parke. ' ir Michigan ave. ir sėkmingai | visį skirst(-,si linkėdami viso

nlači ’i ” ^a’so (^an^'s kuo pri- iako> kaip tėv.eliams, Jaurams,

‘ ‘ “ einamiausiom kainom. Apie taip ir -Ų ip6diniui J^onar(]ui-

dr. A. Jakubauskį dar reikia Bernardui. Ten buvęs

tiek pasveiko iš sunkios plau 

čių uždegimo ligos ir, kiek ga

lėdama, atlieka savo pareigas. 

Visi džiaugiasi, ypatingai li

goninės rėmėjos. Alfa

Susidedanti iš naujausių ir 

gražiausių lietuvių dainelių ir 

muzikos, įvairių skyrių, įdo

mybių ir bendrai visokių mar 

rgumynų, lietuvių radio vala

ndos programai vėl pradės la

nkyti Jumis oro bangomis kas 

pirmadienio vakarų iš radio 

stoties WHFC, 1420 kilocyk- 

j les, prasidedant 7:30 vai. va

kare. Lipskio Muzikos ir Ra

dio krautuves, lietuvių įstai

gos yra leidėjai šių malonių 

radio programų. Juozas R. Li-

Senų Laikų Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiau visokius lini- 
mentus, bet nė vienas nepagelbėjo 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-Expellerį ir tik po dviejų 
išsitepimų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleris yra 
geriausias is visų liuimentų.”

J. s.
Lockport, N. Y.

PAIN-EXPELLER
RAY-OIO SALVE

BRANGI DOVANA
.1AUN AV KUZIAMS

Per Sį vestirvhr sezo
ną, kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant ’ tele
fonuokite Englevvood 
5840

. • •
P. CONRAD

0023 So. Halsted St.
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St.

£ X Kontestininkas, 

žinomas veikėjas V. Stancikas

dartaojasi, platindamas ‘Drao pBKakyti, ka.l apyiinkėj

Jam ii pakasi. paliko mylimiausiu ir geriau-

Nepasiduok, Vincai, laikr. p;u vien to w

kį.- puinoj \irtoji prisilaiko prie sunkiųjų laikų

- x Mūsų veikėja M. Laurin- jir pagal žmogaus išgalę; bied- veįkgjas> smarkusis “Draugo 

skaitė, kuri ilgų laikų sirgo, nesniems ^ir mokyklos vaiku-jagentfts naujo <iarbo?Su

manė suorganizuoti vaidintoju 

= būrelį ir atvaidinti nuo senai 

=pagarsėjusį veikalų “Amerika 

= Pirty.” P-nas Stancikas turi 

S pažinčių visose kolonijose ir 

S j jis parinko gabių vaidintoju 

= Į įvairiose kolonijose.

Vaidinimas įvyks kovo 26 d.

School Hali, 48 st. ir So. Do

nore st. Pelnas eis Šv. Krv-

“AMERIKA PIRTY”

Town of Lake. — Uolusis

iHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimuimiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiM 
LIETUVIŠKA

RADIO PROGRAMA
PIRMADIENIO VAKARAIS NUO 7:30 IKI 8:00

Pradedant Sausio-Jan. 23, 1933
PER STOTĮ WHFC 1420 KILO 
NEPAMIRŠKITE UfcSISTATYTI

PO l N V E N T O R Y SALE
Ant Radios, Skalhynlų, Vacnum Valytojų, ir tt.

$goo

RANK
P1NIGIŲ

NAUJI RADIOS s, žiaus parapijos naudai. Tos ko

s lonijos lietuviai rengiasi gau 

S singai į vaidinimų atsilankyti.

Ten būsiąs

IŠVAŽIAVO Į HOT 
SPRINGS

APSIMOKA MUS APLANKYTI

LIPSKY’S MUZIKOS IR RADIO KRAUTUVĖ
4916 W. 14th St. Cicero, III. Tel. Cicero 1329

................................................ . ..............................Illlllllllllllll........ .

.. Marąuette Park. V. F.
Zaulevičiai, gyv. 6229 S. Ca

mpbell ave., šiomis dienomis 

išvažiavo atostogoms į Hot 

Springs, Ark. Ten mano pa

būti apie porų mėnesių, ar 

daugiau, jei patiks oras ir nau 

dynės. Rap.

50cN#UJILIETUVIUI50c
REKORDAIVIENAS VIENAS

Trumpam Laikui. Pasinaudokite Proga ir 
Išgirskite Šiuos Rekordus Budriko 

Krautuvėje

16275 Daili Teta ir Žirgelis Šokis 
16274 Kraučlukias ir" Aš Mergelė
16272 Namo — Liaudies Daina ir Oi Kad Išauštų — Vyrų Oktetas 
16268 “Miss Lietuva” ir Ar Tu Žinai Broli 
16267 Alskrend Sakalėlis ir Aš Užlipau ant Kalno — Duetas 
16270 Rytų Daina ir Turkų Vestuves
16264 Gegužinė Polka — lr Su Armonika į Braziliją.
16252 Kukutė Valcas ir Myliu. Tango
16265 J.ink Mergelė ir Nemuniečių Polka
16257 Atsiskyrus sn Mylimąją ir Vasaros Grožybės 
16251 Adomo lr Jievos Polka ir Rinkai Man Berneli 
16255 Kariškas Vaizdelis šokis ir Sudiev Sudiev 
16261 Svetima Padangė ir Studento Sapnas 
16213 Duok Rankų, Polka ir Ieškau Tavęs Polka 
16218 Kam Man Anksti Kelti ir Ant.xKalno Mnlūriėtis 
16237 Kiaulė. Dialogas Ir Ubagai A’puske 
16240 Pavasaris Lietuvoje ir Kad Aš Augau Pas Tėtušį 
16247 Dumblas lr šis-Tas — Dialogas 

.16153 Onytė ir Oi Dailios — Seserų Duetag 
16177 Našlio Polka ir Mano Polka
16201 Vestuvių Polka ir Marcinkonių Polka

SIUNČIAME į KITUS MIESTUS

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

Telefonas — Boulevard 4405—8167

LEIDĖJAI LIETUVIŲ PROGRAMŲ

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

pietų

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

MOSTIS, ypatingai gerti 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimų, kuomet kitas neį
veikia.

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

RUMATIZMĄ
ETRENŲ DIEGIMĄ

ŠALTĮ MUSKULUOSE 
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGĮ
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMA
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartų pamėginsit RAY—DTO 
most) ir pajusit paUngvinimų, Jūs 
visuomet laikysite jų savo namuose. 

Jūsų apteikoj — 50c

5332 So. Long Ave.
tu.

Tll MPUBUC - MO1

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės 1 Grane Goal 
Kompanijų, ten jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kainų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas .........$8.50
Poeahontas lumps ./..$9.00 
Summer Creek lump ..$8.00

INSURANCE

NOTARY
PUBLIC

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte Iki 5 popiet
West Side: 2151 W. 22ud St.

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Roękwell St.

Utarninko. Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

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

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarninkais lr Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving

214G So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

Jei manai pirkti automobili, atetl 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų 18 geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yri 
pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų Ii 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVEN1E 
Telephone Lafavette 7119

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 

TEISINGUMU PAMATUOTAM BIZNIS 
2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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