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Roosevelt’as mažins vyriausybes išlaidas
ISPANIJOJ VYKDOMAS DVIEJŲ 

ROSHJTEISINGUMAS
FORDO AUTOMOBILIŲ

DIRBTUVĖS UŽDARYTOS
VOKIETIJA DIRBS UŽ DIDŽIŲJŲ 
VALSTYBIŲ NUSIGINKLAVIMĄ

\ ---------------

PREZIDENTAS ELEKTAS
MAŽINS IŠLAIDAS

WARM SPRINGS, Ga., sau-

ISPANIJOJ DVEJOPAS 
TEISINGUMAS

NORI MOKESČIŲ IŠ PRI
VAČIŲ MOKYKLŲ

WASHINGTON, saus. 27. 

— Filipinų salų legislatūra nu 

sprendė mokesčiais prislėgti

chicagoje šventasis tėvas kleis dar tris
SPECIALUS RASTUSBEDARBIŲ DEMON

STRACIJA
ROMA, saus. 27. —Sąryšy imus nuodėmklausiams Romo- 

Šėlpimo stoties priešaky, šventais Jubiliejaus Metais je. 

oOl b*. .)() gat., keli šimtai šventasis Tėvas Pijus XI iš į O treciuoju — nustatys bū-

visas privačias salose užlaiko

mas mokyklas.

Katalikai prieš tai energin- . . . ., , ......
gai užprotestayo. Salų guber- vadovaujamų bedar-|jeįs jftr tris speeįaius raštus { dus, kaip įgyti jubiliejinius

natorius T. Roosevelt’as šių tarp kuriu buvo ir mote- (])Unas). atlaidus neaplankius Romos.

, . .. rų, sukėlė demonstracijas ir 
mokesčių skyrimo nepatvirti-1 . . ...

ino , pasisukusių jmlicijų puolė.

Sužeistas policijos kapito-j,., Romoje, ne kjir kitur. Pa-

Yienu tų raštų išaiškins j u- Šie būdai ims daugiausia tai- 
biliejinių atlaidų įgijimo svar- komi į užsidariusius vienuolv-

J. Valstybių ambasadorius 

Ispanijai I. R. Laughlin. Ne

senai ispanų vyriausybė sure-

nuošė onlcaų narius ir tuos 

ii kokiu būdu 

Romon, kaip

'specialus atlaidus kitose vieto-1 tai sergančius, slauges, ka’ė- 
’se minint Atpirkimo sukaktu- Ijimuose uždarytus ir tuos dar- 
ves. [bininkus, kurie turi maitinti

Antruoju raštu Šventasis Tė savo šeimas ir negali darbo

BAŽNYČIA IR BLAIVYBĖ nas» policmonai ir daug de- ‘darys paprastų išimčių ir nu- asmenis, kurie nė 
_________ .nionstrantų. 2 moteriškės ir 6 rodys priemones, kaip įgyti^negali atvykti 11

MADRIDAS, saus. 28. — 

šio 28. — Prezidentas elektas Ispanijos respublikoj neva vei 

Roosevelt’as'paskelbė, kad po kia “pavyzdingoji” konstitu-

kovo 4 d. jis imsis mažinti vy- cija, kuri kiekvienam gyven- jngė valstybini pokylį. Sukvie- * 

riausybės išlaidas. Jis sako, tojui garantuoja laisvę ir ly-[sti visi diplomatai. J. A aisty

SIOUX CITY, Iowa, saus. 

27. — Anų sekmadienį saky

damas pamokslų katedroje j 

mons. T. J. KlcCarthy pareis- į 

kė, kad tik viena Katalikų Ba-

vyrai areštuota.

PUOLA MOKESČIUS

kad daugelis ekonomininku gų teisingumų. biu ambasadorius nedalyvavo.

“Association of Real Tax- Vas suteiks specialus įgalioji-'apleisti, 

žnyčia gali sėkmingai vvkdy- Payers viršininkai vėl puola 

ti žmonių tarpe blaivybę. Nė niakescius. ^1 kartų 'asim- 

viena kita kokia organizacija n^kus už 1931 metus. Jie įro- 

« do, kad mokesčiai neteisingaišiandien jam taiso išlaidų ma- j Praktikoje taip nėra. Visam To priežastis, kad jam neata-
žinimo planų. Jo ekonomikos krašte vykdomas dviejų rūšių tinkama vieta pokyly buvo ^f^J^^^Bažnyčfa’sto- skiriami> tik remiantis abejo

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
planas, kaip jis pats sako, yra teisingumas, ačiū vyriausybė* 

trižambis: Įveidmainybei. Dvejopas teisi-

,, . jngumas yra tas: respubliko-

Sumazinti vyriausybes per-: •
. , - i, nas negali daryti bloga, o mo-sonalų; sulieti krūvon galybes__ VJ®

biurų, ir žymiai sumažinti bra

ngintinas vyriausybės funkci

jas. ...

-

daiIg PASKOLŲ IŠ
DUOTA

narebistas — visados.

Už didžiausius nusikaltimus

[areštuoti lespublikonai daž- 

' niausią išteisinami, o monar- 

jehistai už menkiausius nusika- 

iltimus aštriai baudžiami. Jei

WASHINGTON, saus.
— Reconstruction Finance Co

rporation (finansų stiprinimo 

bendrovė) per penkis savo vei 

kinio mėnesius jau daugiau 

kaip vienų bilijonų dolerių pa

skolų išdavusi.

INFLIACIJA TURĖS 
BŪTI

skirta.

FORDO DIRBTUVĖS 
UŽDARYTOS

DETROIT. Mieli., saus. 28. 
— 6,IMK) darbininkų sustreika

vo Briggs Co. dirbtuvėse. Ši

vi nuošaliai nuo politikos. Blai i^nos vertės pašalinėmis info-
jvybės klausimas gi nieko ben- 

; dra su politika neturi.

100 M. AMŽ. VIENUOLĖ

M AN AG UAyNik&ragua, sa u

kompanija gamina Fordo dir-,^0 27. — I^eon mieste 100 me- 

btuvėms automobilių rėmus. ta amžiaus sukaktuves minė- 

ikartais'"tėisniai''šiuos" pasta- Sustojus šių rėmų gamybaijo gailestingųjų dukterų kon- 

I,-uosius išteisina, tai policija darbas ir Fordo dirb-, gregac,,os sesuo v.enuolė Ma-

rnmvhės iiems mabnsia. tuvėse. Daugiau kaip 4,000 da-, ne Holsemoein. Šioje kongre-ramybės jiems neduoda. 

Taip yra respublikoj,

radikalai vyrauja.

le ur

UŽ VALSTYBIŲ NUGINK
LAVIMĄ

BERLYNAS, saus. 27. — 

Tomis dienomis Ženevoj bus 

atnaujinta tarptautinė nusigi

rinacijomis. Yra daug atsitiki

mų, kad džianitorių asmeniški 

turtai brangiau įkainojami 

už namų savininkų turtus.

NAUJAS APYGARDOS 
TEISĖJAS

Į apygardos teisėjus vietoje 

buv. teisėjo Kemer’io paskir

tas adv. F. H. Bicek. Jau ei

rbininkų neturi darbo. Dirbtu -i gaujoje ji yra 80 metų išbu- jna teisėjo pareigas, 

vės uždarytos.

Briggs kompanijos darbini

i
VUSl.

nkai gi sustreikavo, kaip sa

koma, dėl nežmoniškų kompa

nijos vykdomų taisyklių. Dar

bo metu pasitaiko kai kurių

sugaiščių. Kompanija tai va-

dina “neveikiamuoju laiku

GREGACIJOS VADAS

Gauta žinia, kad Paryžiuje 

WASHINGTON, saus. 27. mirė kunigų vincentėnų gene- 

— Ši kongreso sesija, sako ži- rolas kun. F. V. Verdier, 77

SUMANYMAI BUS PA
NEIGTI

,, novai, paneigs du sumanymus. Į m. amz

PFORTA Tll mis 97 nklavimo konferencija. Vokie- ir už tai iš paprasto darbinin-! ūkininky pagalbai taip 

“American Farm Burna,,” fc-lČ10’ kW « yg.niuH, ahtraukia (,š- o
dcracijoa „rezidentas O’Neal ’t /‘.T’ P,™5rnipl“n» “ksį» Pr.ce «« netesybų da '

pareiškia, kad dolerio inf|i0Jd"1'č>as,as valstybe8 nuK'"k- rblainkai k»TO>

cija turės įvykti. Be to, pagal

ba ūkininkams neįmanoma.

luoti.

MAŽIAU MOKESČIŲ UŽ 
TABAKĄ

NENORI MOKĖTI UŽ 
BUTUS

r.ianynias.

Šie sumanymai yra demok

ratų. Prezidentas Hoover’is

. ... ... jiems nepalankus. Kad palen-
Iklę pana,k,na, p,Inu atlygm,-pre2idenhli

Briggs kompanijos valdyba 

paskelbė, kad ji minėtų taisv-

WASHINGTON, saus. 27.

PARYŽIUS, saus. 27. — Su

siorganizavo bedarbiai ir at

, 'sisako mokėti nuomas už bu- 
— J931 m. mokesčių už taba i
. ... • i j tus. Jie reikulauia, kad uz bu

kų vvnausybė surinko dan- . ’
.... . , tus vyriaus vbė mokėtų,

giau kaip 424 milijonus dol., J ’

Už 1932 m. gi tik 387 milijo-

, . ŽUDOMI AUKSO IFŠKO-
TOJAI

nSų garantuoja ir pageidauja, 

kad visi darbininkai pirma

dienį darban grįžtų. Jiems bus 

duota pirmenybė. Bet jei jie 

negrįž, tai bus priimami kiti, 

kurie pirmiau atsišauks.

SĄJUNGOS PROTESTAS

BL/JOMTNGTON, Ilk, saus.

27. -
Crain '■ sąjunga pa 

ngresui protestų prieš “allot- 

ment’o” sumanymų^

CANBERRA, Australija, 

saus. 27. — Naujosios Gvine-

- “Farmers N;tiona,.los puslaukiniai gyventojai nu

. .. žudė ten aštuonis aukso įesko-
■ sąjunga pasiuntė Ko- 

e.iu

UŽDARYTAS BANKAS
QU1N(CY, III., saus. 27. —

100 ASMENŲ AREŠTUOTA 
KALKUTOJ

KALKUTA, Indija, saus.

Uždarytas vietos bankas Stato 27. — Čia policija uždraudė 

Street Bank and Tmst Co. viešuosius susirinkimus. Ne-

------------------------------------------- [žiūrint to, vienas susirinkimas

Nauja buv. bankininko Bai- paskelbtas. Policija areštavo

DEŠIMTMEČIO MINĖ JI- voje yra 6,437 ba: 3,727 ha 

MAS PAČIOJ KLAIPĖDOJ i spygliuočių, 1,143 ba lapuo- 
------------------------------ J čių ir 1,567 ha mišrų miškų.

Klaipėdos krašto prie Lie- Svetimšaliams priklausančius 

tuvos prijungimo dešimties'miškus valstybė laiko savo glo 

metų sukakčiai minėti komi- 'boję, juos eksploatuoja ir gau- 

tetaS jau galutinai nustatė iš- tų iš jų pelnų atiduoda jų sa

ulinių minėjimo programų. 

Oficialus sukakties minėji

mas įvyksta š. m. sausio mėn. 

15 d. Klaipėdoje. 9 vai. iš ry

to kapuose bus iškilmingai pa 

minėti žuvusieji sukilėliai.

virjinkams.

UŽDRAUDĖ SUSIRIN
KIMUS

DREZDENAS, Sakoma i

Vakare 5 vak miesto teatre Vokietija, saus. 27. — fo ’J 

Valstybės teatro Šiaulių sky-[komunistų nužudymo čia nž- 

^IRĖ VINCENTĖNŲ KON- pjag pastatys “Kęstučio mir- ^drausti visokį susirinkimai.

tį.” Po to šaulių name įvyks i Del kilusio triukšmo seimo se- 

viešas vakaras. Programų iš- Js’Ja nutraukta. Komunistai 

pildys choras ir solistai. ^grasina atsimokėti fašistams

Be to, tų pat dienų įvyks Jr policijai.

sukakties minėjimas Šilutėje, j ------------------
Pagėgiuose ir kitose vietose. INSULL IS VĖL AREŠ- 
Numatyta surengti krašte ke

letu paskaitų, kurias sutiko ' 

laikyti Klaipėdosšaulių rėmė- 

------------------------------- jų būrio nariai.

Varner Corrv, 17 m. amž., Didesnės iškilmės bus mo- jo Graikijoj S. Insull’io bfolis, 

1931 metais vienos mokyklos gįttmos vasarų, Sekminių šven- vėl areštuotas. Tas padaryta 

namuose nužudė poliemonų. tėms, birželio 4 ir 5 d. Numa- gavus prieš jį naujų “\varan- 

Užvakar prisiekusieji teisėjai tyta toms dienoms sukviesti tų.” Pirmiau jis buvo paleis-

JAUNAS ŽMOGŽUDYS 
• PALEISTAS

TU0TAS

TORONTO, Ont., saus. 28. 

- Al. J. Insull, užsnlariusio-

rbą, respublikonai pasistengs jj išteisino ir paleido, 

sumanymus pakirsti.

MOTERYS PATENKINTOS
NEBUS REGISTRACIJOS

' Vasario pradžioje prieš al- 

dermonų rinkimus nebus pilie-

tas už 50,009 dol. laidų.

ANGLIJA PERKA TABAKĄ

SPRINGFIELD, III., saus. 27.

Pats Ford’as deda pastan- j—Tūkstančių angliakasių mo- čių registracijos. Tai panaiki- 

- —±— j----------------±—n. —i— no vaistyb£s legislatūra. Pergas grųžinti taikų. Jis bijo a- [terų demonstracija vakar šia- 

belno automobilių dirbtuvėse me mieste buvo ko ramiausia

darbininkų streiko.

AUDRA IŠGRIOVĖ RYTŲ
PAKRAŠČIUS

NEW YORK, saus. 27. — kinimo.r
Vakar Atlantiko pakraščius iš 

tiko baisi audra. Dideli nuos

toliai padaryta. Keletas asme

nų žuvo.

aldermonu linkinuts bus va-

Klaipėdos krašto sukilimo da

lyvius, surengti Mažosios Lie

tuvos dainų šventę ir sudary

ti įdomių programų. |

---------------------------------------i OTTAAVA, Ont., Kanada,

NORI VISUS DIRBANČIUS saus. 28. — Anglijos tabako 

APDĖTI MOKESČIAIS 'kompanijos Kanadoj nupirko

BEDARBIŲ NAUDAI 8 milijonus svarų tabako.

j Gubernatorius priėmė jų at-įduojaniasi praėjusį rudenį į- 

stovybę ir žadėjo visomis sa- vykusia registracija, 

vo pastangomis anglių kasyk

lų sritims grųžinti taikų ir ra

mybę. Moterys reiškė pasiten-

DU KALINIAI PABĖGO

Lietuvos motinoms ir vai

kams globoti organizacija są

junga iškėlė klausimų, kad bū 

tų išleistas įstatymas, kuriuo 

visi dirbantieji būtų apdėti

TURĖS VAIKŠTYNES

Kelios mokesčių mokėtojų 
(taxpayers) organizacijos pie-

SENATO BARZD6KU- 
TYKLA

WASHINGTON, saus. 27.

— Valstybės iždo lėšomis se- 

ratoriams išlaikoma barzdsku 

VARŠUVA, saus. 27. — Žie- 'tykia. Per metus pasidaro a-

rnių Europą ištiko nepapras- pie 8,400 dol. išlaidų. Tuo ta- gavo naujų grasinantį laišką.

EUROPOJE ŠALČIAI

------------------------------- ! . v , , ’ , • i • tinėj Chicagos daly rytoj re-

Suriję gavo sarg, {| State- a“>ke’fJa nauda,. Da- nĮfia vail[š(J,nM
ville kalėjimo pieninės pabė j ’al 1,1 sW,nFa PraN> “""o'mto kampo Constnnce are. ir 

go du kaliniai, J. Benkow.,ki * P“r M Tai liu, įlemonstracija
dėl reikalingi] mokesčiai™, re-ir F. Koehler. Pirmasis yra 

žmogžudys.

GAVO GRĄSINIMĄ

Bankininkas Solomon Smith

sumanymų

LIETU VO T YRA 6.437 HA 
MIŠKO, PRIKLAUSANČIO 

SVETIMŠALIAMS
Mūsų valstybės ribose yra 

miškų, kurie priklauso sveti-

formų. Reikalaus morgičiams 

[dviejų metų moratoriumo.

ORO STOVIS

CHtCAGO TR APYTJN-
r.’o byla bus pradėta nagri-;daugiau kaip 100 asmenų, įė- tai dideli šalčiai. Lenkijoj 3 rpn senatoriai ima dideles ai- Jį ir jo namus saugoja poli- mų valstybių piliečiams. Da- KĖS. — šiandien saulėta ir

cija. bar tokių miškų iš viso Lietu- šalta.nėti kovo 20 d mus 40 moterų. žmonės sušalo. gas.

■
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AIRIJOS RINKIMAI

prie caro valdžios turėjo. Iš jų atimta nuosa

vybė, atimta paskutiniai laisvės likučiai, su

ardyta šeimos židinys, išgriaunamos bažny

čios, kuriose žmonės rasdavo suraminimo, vil

ties, kur savo Sutvėrėjų garbindavo. Dabar 

nieko nebeturi. Jie yra amžini vergai.

Šiomis dienomis komunistų vyriausybė, 

teisingiau pasakius, naujosios gadynės caras 

Stalinas nusprendė dar labiau Rusijos gyven

tojus suvaržyti. Įvedus vidaus pasus, išvai

kant daugybę žmonių iš miestų į kaimus, 

darbininkai ir valstiečiai dar storesniais be

laisvės retežiais sukaustomi. Žmogaus gyve

nimo likimas prikiausys nuo kruvinosios čė- 

kos: kų ji norės, tų su juo padarys.

Komunistai žadėjo Rusijai rojų, bet jų

Kas Buvo Pirmieji Klaipėdos Krašto 
Gyventojai? ,

pavertė ašarų pakalnės kraštu.

upės. Pav., vokiečių istorikai: 

Bezzenbergeris, Toeppenas ir 

kiti įrodė, pasirėmę ehroniko- 

Spaudoj dažnai skleidžiama gandai, kad mis ir filologiniais daviniais, 

Pilsudskio šalininkai ieško Lenkijai kara- kad Nadravai ir šalavai, ku 

liaus. Kitaip kalbant, dabartinio Lenkijos ne gyveno anapus Nemuno, 

“karaliais” Pilsudskio 15 metų amžiaus du- buvo lietuviai. Taip pat nie-

LENKIJA IEŠKO KARALIAUS

lki 1919 m. Versalio sutar- pripažinimas, jog Klaipėdos 

ties beveik visų buvo pripa- ( krašto gyventojai nuo senų se 

žinta, kad lictųvių-priisų šie-'novės yra lietuviai, išėjo jų 

na siekia Priegelio upę. Žy-1 nenaudai. Todėl vokiečiai ir 

miausieji vokiečių moksliniu- ėmė įvairiomis priemonėmis 

kai, kurie tyrinėjo lietuvių ir įtikinėti pasaulio opinijų, kad 

prūsų praeitį, buvo nuomonės, Į dabartiniai Klaipėdos krašto 

kad pirmieji įsikūrė lietuviai Į lietuviai yra tik ateiviai —ko

ne tik dabartiniame Klaipė-1 lonistai, ir esu atskiriant Klai 

dos krašte, bet jie gyvena nuo j pėdos kraštų nuo Vokietijos 

senų senovės už Nemuno ir jį prijungiant prie Lietu

vos, pasirėmus tautybės prin-

dencingieins tikslams. Mat, 

vietovių lietuviškieji vardai, 

kuriais rėmėsi ankstyvesnieji 

vokiečių mokslininkai: Bezzen 

bergeris, Toeppenas, Traut- 

manas ii* kiti, ;<|iškiai įrodo 

lietuvių buvimų nuo senų se- j 

novės Klaipėdos krašte ir Ryt J 

prūsiuose. O chronikų nuro

dymais galima spokiljuoti sa

vo tezei nenaudingas vietas, 

apleidžiant arba išklaipant, 

kų padarė žymiausia naujos 

vokiečių pažiūros skleidėja G.

kų patvirtina tikriausias liu

dytojas archeologija, apie ku

rios davinius nutylėjo tarp 

kitų ir Hei;-rich-Mortensen.

Žymus archeologas Nils 

Aebergas sako, kad jau tre

čiam šimtmety baltų giminių 

/altūrų požymiai ėmė skirsty 

tis. Šiame laikotarpy prūsų 

arba aisčių kultūra skyrėsi 

nuo lietuvių kultūros. Eber- 

gas nustatė, pasirėmęs archeo 

logija, trijų kultūrų buvimų 

Rytprūsiuose: mozūrų, samų

lleirich-Mortenscn savo para- įr ,ietnvių. Mo2(in, ku|„-,ro8 

šytoj 1922 m. ir išleistoj 1927 cen(ras |>Uvo Alenšteinas; šią

pasielgta

m. Klaipėdoj 

“Beitrege...”

dizertacijoj:
kultūrų charakterizavo lavo

nų deginimas. Samų arba prū 

G. Heinrich-Mortensen sten sų centras buvo Fišcbauzenas
cipu, su vokiečiais 

neteisingai.

\ okiečiams besistengiant dvarų ir Sūdavų giminės nie- rizavo taip pat lavonų degini- 

sugriauti \ ersalio sutartį ir i kuomet lietuviams nepriklau- Imas. Ši kultūra, germanams

gėsi įrodyti, kad Šalavų, Na- ir Karaliaučius. Jų charakte-

Airijos parlamento rinkimai buvo triukš

mingi. Rinkimų kampanijos metu įvyko visa 

eilė kruvinų riaušių, kuriose šimtai žmonių 

sužeista. Kova ėjo tarp buvusio prezidento 

Cosgrave ir dabartinio prezidento De Vale

rus šalininkų. Pirmasis palaiko dabartinius 

Airijos santykius su didžiąją Britanija, kuo

met De Valera kovoja dėl pilnos io krašto 

nepriklausomybės, nors per porų metų pre

zidentaudamas nedaug tuo žvilgsniu tenuvei

kė, savo prižadų neįvykdė. Bet vis dėlto rin

kimus De Valera laimėjo. Jis ir vėl kontro

liuos parlamentų ir, be abejonė®, bus išrink

tas Airijos prezidentu.

Airių tauta per daug amžių buvo paverg

ta, persekiojama. Nors ir galingos jėgos jų 

laikė geležinėse rankose, nedavė jai jokios 

laisvės, baisiomis priemonėmis kankino ka

talikus žmones, norėdami airius atskirti nuo 

Katalikų Bažnyčios, tačiau tauta išliko gyva, 

katalikiška ir sau laisvę iškovojo. Tiesa, ji 

prarado savo kalbų, bet «£2Uvo kaipo tauta.

Ilgų amžių kovos dėl laisvės airius pada

rė kovojančiais žmonėmis. Jie kovoja ne tik 

su savo priešais, bet ir tarp savęs gerokai 

pešasi. Tas juos ir sulaiko nuo visiško lai- 

mėjimo ir nuo pažangos. Bet čia dalinai ne 

jų kaltė. Juk ir mūsų tautoje ilgų metų prie

spauda paliko <iaug neigiamų požymių, ku

riuos tik laikas teišnaikins. Tas pats ir su Ai

rija. Kada toji tauta persiris peštukizmo dva

sia, nustatys bendra frontą ir kultūros dar

bui ir kovai su savo galingu išlaukiniu prie

šų, ji laimės sau pilnų laisvę ir galės būti 

viena pavyzdingiausių valstybių Europoje.

kterei Vandai ieškomas karališkos giminės 

vyras, kuris galėtų būti apšauktas Lenkijos 

tikruoju karalium.

Reikia manyti, kad tie gandai nėra vi

sai iš piršto išlaužti.

Pilsudskis beveik visai panaikino parla

mentarinę valdžios formų Lenkijoj. Nors kol 

kas yra seimas (parlamentus), bet Pilsudskio 

vyriausybė su juo nesiskaito. Bet vis dėlto 

ilgai taip pasilikti negali. Tokia būtis nėra 

normali. Ir pats Pilsudskis tų supranta. Ta

čiau vienų kartų griežtai ir kardu kovojęs 

parlamentarizmų, demokratinę valdžios for

mų, prie jos nebenori grižti. Galimas daik 

tas, kad ir planuojama tų kraštų paversti 

monarchija. Tik baisu, kad vietoj monarchijos 

Lenkija nesusilauktų anarchijos.

PASTABELĖ

NELAIMINGAS KRAŠTAS

Komunistai Rusijų pavertė nalaimingu 

kraštu. Nors ir prie caru valdžios žmonės 

akordo, neturėjo laisvės, nedarė pažangos, bet 

vii dėl to bado nekentė, laisvi buvo sau nuo 

savybę įsigyti, jų palaikyti, dirbt, tiek vargo 

nematė. Komunistai ir tų atėmė, kų žmonės

Km. A. Petrauskas, M. I. C.

t . Praeities Pabyros
S

(Tęsinys)
Taip, toji giraitė, Rudžių giraito va

dinama, daug gražių valandų mačiusi ir 

girdėjusi! Kur ji dabar “valnagirės” lai

kams užėjus? — Viskas prapuolė! Kel

mais, šiekštomis ir spygliais nuklotų kepi

na saulė nenaudingų plotų! — galima su 

mflsų dainium pasakyti. Giraitės nebelikę 

nė ženklo. Viskas iškirsta, išnaikinta...

Šalia šios giraitės ošė gražioji Šuns- 

kagirė. Marijampoliečių paguoda. Kas jo

je nėra buvęs, kas neuogavęs, negryba- 

vęš, negėliavęs joje? Kokia ji graži ir ma

loni seniau būdavo!

“Valnagirės” užėjo metai, vien kel

mai ir aplaužyti krūmokšliai tebeliko!.. 

Viskas iškirsta, išgabenta, išparduota ir 

tai dažniausiai už pusdykę.

Revoliucijai aprimus, ūkininkai ne 
vienas sunkiai gavo atgailoti už tų savo 

Btifanintingų žygį. Viena dėl to, kad val

pagrobti Klaipėdos kraštų, siusios, kurias ordenas jau 

tarp kitų nuo jų šia sutarti

mi atimtų žemių, reikia šias
kas neabejoja, kad lietuviai

gyveno tarp Nemuno žemupio pastangas’ įteisinti ir įtikin

ta žemaičių kalnagūbrio -xda (i nuomonę> kad jie

kartiniam Klaipėdos krašte. 

Šių nuomonę palaikė ir kiti 

lietuvių praeities tyrinėtojai.

Bet Versalio sutartimi at

skyrus Klaipėdos kraštų nuo 

vokiečių ir vėliatt jį prijun

gus prie Lietuvos, vokiečiai 

ėmė išsijuosę įrodinėti, kad 

jų mokslininkų ankstyvesnė

atitaiso tik padarytų per ne

apsižiūrėjimų klaidų. Jie ’&e- 

rai žino, kad šių dienų tarp

tautinėj politikoj viešoji nuo

monė labai daug sveria. To

dėl jie ir stengiasi jų nusta

tyti savo naudai. Klaipėdos 

krašto reikalu, įrodinėdami, 

kad Lietuva neturi nei tauti-

buvusi klaidinga, kad ne tik ' jįio, nei istorinio pagrindo pre 

Rytprūsiuose lietuviai yra 

ateiviai, bet ir Klaipėdos kra

štų jie XV šimtmečio pusėj 

kolonizavę. O pirmieji Klaipė 

dos krašto gyventojai buvę vo 

kiečių ordenas, kuris atvykęs

tenduoti į Klaipėdos kraštą, 

nes ten esu lietuviai tik atei

viai.

Ši vokiečių propaganda, 

šiaip ar taip, gali turėti nepa

geidaujamų Lietuvai pasek

1274 metais galutinai nukaria 

vęs. O dabartiniai Rytprūsių 

lietuviai vėliau atvykę. Dabar 

tinis Klaipėdos kraštas buv,ęs 

tyrumai ir miškais apaugęs, 

kuriame kryžeiviai — vokie

čiai pirmieji įsikūrę. Žemai

čių siena ėjusi kryptimi: Tve

rai, Vidui f Ariogala ir to
liau Kauno, Gardino ’ linkui. 

Tai yra nieko nepamatuoti 

tvirtinimai. Pirmiausia, kry

žeiviai ir kalavijiečiai, atėję į 

šių dienų Klaipėdos Kraštų 

rado jj tirštai lietuvių gyvena 

mų. Pav., Dusburgas sako, 

kad kryžeiviai 1283 metais, 

žiemos metu, perėjo Nemunų 

ir puolė lietuvių pilį Bisenę, 

esančių prie pat Nemuno, ir

Filipiniečiai ilgai kovojo dėl savo salų 

nepriklausomybės. Jungt. Valst. kongresai jų 
jiems davė. Dabar pačių filipiniečių tarpe 

kilo klausimas, ar tų ilgai lauktų dovanų pri

imti ar ne. Keista.

• • •

Buvęs “Liet. Aido” red. p. Gustainis 

paskirtas “Eltos” direktorium. .Jo vieton “L. 

A.” red. p. J. Blynas. Buvęs “Eltos” direk

torius dr. Ed. Turauskas siunčiamas atstovu

į Estijų. Šios atmainos yra reikšmingos.

• *

SLA. valdyba sekretoriaus nepajėgia iš
rinkti. Mat, nuo to laiko, kada raštinėj Įvyko 
“bobų imtynės,” tų vietų kažkas lyg ir už
kerėjo.

• • *

Iširdama L. S. S., šiaip taip išperėjo 
“pažangų.” Bet pikti liežuviai kalba, kad 

silpnų tėvų, silpnas ir vaikas. Dėl to ir am

žius jos neilgas.

• • *

Reikia pagirti sumanymų, įneštų į kon

gresų, panaikinti $1,800,000 fondų neįvyki

namos prohibicijos vykiniinui.

čia, radęs miškais apaugusį j mįų pav., Salys savo dizerta- jų paėmę, apiplėšė visų apy-

įr neapgyventų* Šių mintį vo-1 ęįjoj ir Valsonokas savo rim- 

kiečiai platina per radio, pėr,^oj knygoj: “Klaipėdos prob- 

spaudų ir moksliniais veika-į ienia>’> gali jr nesųmonin- 
lais. Kam jie savo ankstyves- gaj, palaiko vokiečių tezę 

nę teisingų nusistatymų pa-, Klaipėdos krašto • gyventojų 

keitė, visai lengva suprasti, į klausimu. Jeigu mūsų mųstan 

Klaipėdos kraštas buvo at- /’ios visuomenės dalis pasiduo 

skirtas nuo Vokietijos ir ati- da vokiečių įtaigai, tai kų be- 

duotas Lietuvos sąverenite- J sakyti apie svetimtaučius. 5- 

tui dėl Sumetimų, kad šio P«<v< tylint Lietuvos istorinin- 

krašto gyventojai nuo senų se-Ikams ir šių nepamatuotų vo- 

novės buvo kilmės ir tautybės į kiečių išvadžiojimų tinkamai 

atžvilgiu lietuviai. Taip vokie! neatremiant, kas būtų visai 

čiams paaiškino Klemenso,1 lengva parodyti.

atsakydamas į vokiečių notų, j Iš tikrųjų šis Klaipėdos 
įteiktų 1919 metais Taikos krašto lietuvių gyventojų

linkę, išdegino 

dideliu grobiu 

Antroj vietoj Dusburgas ai

škiai nusako, kad vėlesniais 

laikais pastovioji lietuvių prū 

sų siena buvo Nemunas. Kry

žeiviai, nukariavę prūsus ir 

1283 metais pradėję karų 

prieš lietuvius, rado šiapus 

Nemuno lietuvių pilis su tir- 

štai apgyventa apylinke. Be 

to, kryžeivių žvalgų praneši-

trobesius ir 

nešini grįžo.

spaudžiant, išsilaikė tik iki 

VI šimtmečio, o nuo šio laiko 

ėmė menkėti, ir XVI šimtme

ty visai išnyko.

Trečioji kultūra buvo lietu

vių kultūra, j Ebergas sako: 

“Jos centrai buvo Klaipėdos, 

Ragainės ir Tilžės, apskrity

se,” kur randama daug arch

eologinių iškasenų. Šios iška

senos priklauso II—VII šim

tmečiams. Tš šių iškasenų cha

rakteringiausios yra špilkos, 

panašios į Gedimino stulpus 

savo forma. Šios špilkos ir 

kitos iškasenos tiek Klaipė

dos krašte, tiek Didžiojoj Lie 

tuvoj yra charakteringos lie

tuvių kultūrai. Toliau Eber

gas nurodo, kad šios iškase

nos, rastos Tilžės, Ragainės 

ir Klaipėdos apskrityse, Ryt- 

prūsDę' tyrinėtojų visuomet 

buvo pripažintos priklausan

čiomis lietuviams. Galima 

konstantuofi, kad jau III širnt 

mėty čia buvo lietuvių kultū

ra, kuri plėtojos be pertrau

kos, iki Livonijos ordino atvy

kimo į Klaipėdos kraštų.

Todėl, reikia pripažinti, 

atmenant vokiečių naujų pa

žiūrą, kad pagal archeologijos

1

Kongresui Versalyje, kurioj 
vokiečiai protestavo prieš 

Klaipėdos krašto atskyrimų, 

kaipo nesuderinamų su tau

tybės Amerikos prezidento 

Vilnono paskelbtu principu. 

Gavęs tokį Klemenso atsaky-

klausimas yra visai kitoj pa
dėtyj. Vokiečiai, įrodinėdami, 

kad Klaipėdos krašto lietuviai 

yra tik kolonizatoriai, atvykę 

daug vėliau už vokiečius, re

miasi beveik tik chronikų me-

mai taip pat įrodo, kad Klai- davinius, dar tautų krausty- 

pėdos krašte gyventa prieš jų mos j metu Klaipėdos krašte 

atėjimų lietuvių. Kita vertus,'ir anapus Nemuno gyveno 

Livonijos ordenas, išsikėlęs Į lietuviai. Tai patvirtina chro- 

1252 metais Klaipėdos krašte,' nikos ir lietmlšlĮi vietovių

kur dabar yra Klaipėdos mies 

tas, rado čia gyventojus lie

tuvius, su kuriais turėjo kovo

ti ir apsigynimui pastatyti 

Klaipėdos pilį. Klaipėdos kraš

džiaga. Filologijų jie aplen-)to vietovių lietuviški vardai

mą, jie pamatė, kad jų pačių a, kaipo nenaudingų jų ten- aiškiai įrodo lietuvių buvimų,

vardai. Iš šios trumpos ap

žvalgos matyti, .kokius melus 

vokiečiai platina apie mūsų 

praeitį nešvariems savo tiks

lams patenkinti.

J. Tijūnėlis (“M. V. ’L

(

džia pradėjo tyrinėti, knrie kirto girias, 

išėjus aikštėn, turėjo paskui dvigubai su 

bausmėmis už tai atmokėti. Ne vienas 

ir iš namų dėl to galėjo išeiti. Antra — 

iškirtę apylinkėje miškų, dabar kuriam 

reikalingas kuras ar statybai medis — 

važiuok už kelių mylių, ieškok, kol gausi!

Tai vis pasaulio lygintojų, revoliuci

jos padariniai! Tai tau “valnagirės”!

Kerėtai
“Valnagirės” metu labai keblioje pa

dėtyje atsidūrė miško sargai. Jie yra vai 

džios apmokami ir jų pareiga saugoti 

miškus nuo visokių naikintojų. Dabar pa

sklidus “valnagirės” gandui, kai visi su

puolė naikinti miškus, girios sargai pra

dėjo ginti. Gudresnieji mokėjo savo pa

reigas taip eiti atsargiai, kad neįsikreipė 

nei “valnagirės” šalininkams, nei rusų 

valdžiai. Kų matydami nematė, nesisku

bino su skundais į vyriausybę. Šiaip taip 

paskui pasiteisino. Tokiu būdu liko, kuip 

sako, ir vilkas sotus ir ožka sveika.

Karštukai, arba geriau bus pasakius 

žmonės be takto, gal kiek kerštingi ir 

išdidūs, norintieji parodyti: kai ai —

pradėjo su “valnagirininkais” tuoj vai- Pašautų vyrukų kad ir buvo bandy- 

diųtis, gąsdinti savo jėga ir galybe. Kilo ta paslėpti, bet kur tu išslėpsi nuo žmo- 

dažnai susikirtimai. Kai kur pasibaigda- nių. Bematant visas dalykas iškilo aikš- 

vo net susišaudymais ar net mirtimi. i tėn. Prasidėjo policijos tyrinėjimai. Suė- 

Tokiuose susikirtimuose pašauti net minėjimai, teismai, bausmės... 

du eiguliai, kuriems ilgai reikėjo pasi r- Revoliucijonieriai iš savo pusės dega 

gti, kol pagalios išsigydė. Labiausiai ta- kerštu tiems, kuriuos įtarinėjo juos poli- 

čiau už trukdymų kirsti girias, žinoma, * cijai įdavinėjant. Kalčiausias, žinoma, Vi- 

1 sų jų akyse, be abejo, buvo Žiugžda, ku 

gindamasis buvo pašovęs tąjį vaikinų. 

Vadinasi nutarta jis nubausti mirties bau- 

pyktį, sme. Mat, revoliucijonieriai, turėjo kaip 

vieną kartų “revoliucijonieriai” padarė ir savo teismų, kuris išdavinėdavo nes

ant jo namų užpuolinia. Žiugžda jau vien prendimūs, o paskui paskirtieji ekzeku-

buvo kaltinamas eigulių vyresnysis, se- į sų 

niau iš rusiško “obieščiku” vadinamas. ris 

Jo pavardė, rodos, buvo Žiugžda.

Norėdami ant jo išlieti visų

dėl to, kad buvo girias valdininku, turėjo 

gerų ginklų pas save. Dabar tokiems ne

ramiems laikams atėjus ir porų kartų at

sitikus net užmušimų, jis tyč gerai apsi

ginklavęs kiekvienų valandų buvo pasi-

toriai turėdavo tų nusprendimų įvykdinti. 

Jų teismas Žiugždų nusprendė nubausti 

mirties bausme.

Ekzekutoriai ilgai taikstėsi tų nus

prendimų įvykdinti. Vis tačiau jiems ne-

jų landynę, iš užpakalio paleido jam ne

žinau kelis šūvius ir . tokiu būdu iš pa

salų atėmė jam gyvybę.

Policija pradėjo vėl tyrinėti užmušė

jus. Nauji suėminėjimai, teismai, baus

mės... Kai kurie iš revoliucijonierių net 

gerokai nukentėjo. Pavyzdžiui Sasnavos 

gyventojas J. L. gavo gerokai lupti rap- 

ninkų iš kazokų, o paskui dar teismas 

įkišo į kalėjimų. Pagalios išėjusį iš kalė

jimo ištrėmė į Rusijos gilumų. Šis dau

giausia už visus gavo nukentėti, nors, 

tiesų pasakius, gal mažiausia buvo kultas 

už tuos visus prajovus ir skriaudas.

(Daugiau bus)

rengęs pasitikti užpuolikus. Taigi ir da- pasisekdavo: į namus eiti neatsargu. Sykį 

bar, pajutęs veržiantis užpuolikus per du- pabandę, antrų' nedrįso. Miške slinku bu

ria, jis pasitiko juos šautuvo šūviais iš vo vienų užklupti. Taip sekė jie jį ilgų 

vidaus. Vienas šūvis kaip tik pataikė jau- laikų. Kol pagalios miške pasislėpę užty-

nam revoliucijonierių talkininkui Januš-

kauskui taip nelaimingai, kad tasai neil
gai pasirgęs ii mirfl.

kojo, kai Žiugžda važiavo keliu per miš

kų. Leido jam pravažiuoti, kad nereiktų

susitikti akis į akį- Jam pravjriįavus pro

| Meilė panaši į barščius, pirmi šaukš
tai karšti, paskutiniai — šalti.

Nesibijok nežinojimo, bijok klaidingo 

žinojimo. Dėl jo visa pikta pasaulyje.

L. Tolstojus 
• * •

Elkis dienų taip, kad nakčia tavo mie

gas būtų rainus, o jaunystėje taip kad ta

vo senatvė būtų giedri. Indų patari* \
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DRAUGO METINI

ŠOKIAI
ĮVYKS

Sekmadienyje, Vasario-Feb.
“Sasnausko” Choro Vedėjas ARTISTĖ “Dainos” Choro Vedėjas
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A. POCIUS
p-lė E. MICKŪNAITĖ J. SAURIS

LIETUVIŲ
AUDITORIJOJ
3133 South Halsted St.

KONCERTAS PRASIDĖS 5-tą VAL. 
PO PIETŲ

ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ

ĮŽANGA 

$1.10c, 85c — 55c
• I

ŠOKIAMS
40c

; ■

1

I ■

Programe dalyvauja p-lė E. MICKŪNAI 
TĖ, coloratura soprano, neseniai sugrįžus iš 
Europos kur ji dainavo Italijos ir Lietuvos o- 
peroj. Taipgi dalyvauja žymiausieji Chicagos 
lietuviai solistai ir solistės. Dalyvauja du di
džiuliai Chicagos chorai: Lietuvos Vyčiu “Dai
nos” choras po vadovyste J. SAURIO ir Sas
nausko vyru choras po vadovyste komp. A. 
POCIAUS.

/
Dalyvaus šv. Kazimiero Akademijos or

kestrą, kuri yra pagarsėjusi tarpe Chicagos 
lietuvią. Akademikės šoks lietuviškus šokius.

Po koncerto hug smagūs šokiai prie geros 
muzikos.

ea. SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRĄ
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LIETUVIŠKOJI ENCIKLOPEDIJA statoma šimtus tūkstančių pro do ir puikybės tikslais, nega-j kęs bereikalingais pagyrais, biografine medžiaga sulig rai- gyvenimų įžymiausių visuonie 
bi bicijos agentų, kurie “neži- Įima vadinti žodžiu “organi- faktų išpūtimu; pačių visuo 'džių tvarkos. ! nės vadų ir literatų. Tai įvyk-

i dva-1
su kuriuo man 
tuo reikalu pa-

Lietuviškosios Eneiklopedi- čio autorius, 
jos I tomo 8 sųsiuviniai senai teko kalbėtis 
jau pasiekė ir'amerikiečius lie darė klaidų, tai enciklopedijos 
tuvius. Tai yra labai bran- 'straipsnio autorius turėjo hu

no, kad Nevv Yorko valstybės zacija.” Ambrazevičius Viii- menės veikėjų daugelio uvn- _’ . . . i . ^>ar n<‘ pm velu. Laikas bfi-,
sostine garsi savo bravorais įcas, kurio gimimo data nenu- sia panaši spaudai, kurios dė-1^ į aĮ|.,.ejpĮį dėmesio Ce

džius galima tikėtis tikslaus 
teisingo amerikiečių gyve-

r.et

gaus moksliško veikalo 
žia. Enciklopedija visiems yra dos

prad- ti geresnis matematikas ir kiai 
nekartoti. Rašant 2(X),(X)3

lengviausias šaltinis surasti reikėjo imi žodžiu: “po dveje-

Lietuvoje.” Jei ne, tuo-j rodyta, nei organizacijų, ku- ka vien savęs aukštinimo, įs
iliet autoriai, suklaidinami rias įsteigė, vardai, nei vietos didumo ir t.t. Ydos anierikie-
skaitytojus, irgi parodo, kad kame darbavosi neišvardyta čiams ne naujina; kiti visuo- L si išvengimo bereikalingų
nežino taip didelio dalyko, dėl sudaro abejonę, kas gi jis bu- menės vadai pagarbos verti n nilstebino visuomenės va ties išmgtinėjimų.
kurio taip didelė tęsėsi J. A. !vof ka suorganizavo? kada ir enciklopedijoje neapleistini,' , , . . Į n • »• • •
.. . . v, **4 dų pasyvumas po pirmo Lietu-J Fr,e šios progos noriu pn-\. politine kova, kaip proht-.kur? Jei suorganizavo vien bet... tyli ir laukia, kad kiti1.-., ., , ... .... . .. , . .

r 1 ° j y vhskosios Enciklopedijos kriti- minti, kad visų asmenų auto-

I nualini!) organizacijų vadai, 1 ni,"° "kvietimo eneiklopedi-

! redaktoriai ir raSvtojai ture- > !■'•"....... »’“ral,,os ir
atei-

pašalpinc! draugijas, jiems, be j,, juuuų prisi,Įėji,no, k((s „,rai !o ara5yto dl, A. 
s,i-;teisingumo dėlei įdėti: “pri- nal"a; kad f™ lr lietuvių ar tam panagias, taigi enei- laurų vainikus nupintų.” Mi- M lta,-.kaus. Tai rodfls vieI10 

skaitant ir tėvui ir motinai t. tomelis, tori savo Pft^pijų. bet, klopcdijos leidėjai patalpinda- nėtų asmenų aplenkimas, o nu

reikalingų žinių įvairiose mok- tų vaiku 415 pusi. aiškumo ir licija. Tuom tarpu nepiisime-vietines 
'■ • • kad čia yra ir lietuvių ar tamslo, meno, istorijos ir 

tyse.
nepajėgdami išsistatyti bažny
čių, IHevų garbina susirinkę 

2. Pusi. 417.: “A. lietuviai skiepe, kad ta parapija, nors 
pradžios. Bet, deja, tenka pii- kunigai kasmet krikštija apie lietuvių, bet labiau svetimtau- 
sipažinti, kad pirmi enciklo-ljs tūkst. lietuvių vaikų (100 įįų užlaikoma.
pedijos sųsiuviniai padarė jai parapijų, būtent, po 150 krikš- 
prasto įspūdžio. Vos trejetas tų)”. Tikra statistika rodo,

. ly. jau po 4 vaikus porai.”Amerikos lietuvių sviesuome - J r
nė laukė šio brangaus darbo

kritikos straipsnelių pasirodė kad 1919 m. 94 parapijų re-1

7. Alacoųue Margarita Ma-
rija (pusi. 187 t. II) “pran
cūzų 
buvo

[mi gal iš netyčių vieno pava- tylėtinų išpūtimas nėra vien 
rdę be datų. be išvardini mo asmeninės ambicijos įžeidimas, 
vietų ir t.t. ar numato gali- bet apsilenkinias su istorine 
mybę ir kitų jam panašių as- tiesa, yra istorinių fąktų iš- 
menų pavardes patalpinti, k u- kreipimas, yra skriauda pada- 
rių Amerikoje yra desėtkas ryta kartų kaitoms, 
tūkstančių. Jei minėtas asmuo

aidas nuskambėjęs 
per vi. ų Amerikų ir vien ty
liame daugelio .nepasitenkini
me radęs sau pritarimo. Bet 
iki šiol regis nieko ar maža 
kas pozityvaus padaryta. - -

biografijos, kurios 
asmeniniai 
prisiųstos, ar p 

■maičio surašytos ar

išgautos
ar mano
ar man 

\. B. Stri- 
per jį L.

poroje laikraščių ir jie peši- korduose yra registruoti 6,396 
mistingi, gi asmeniniai kalba- krikštai. Tik Amerikos para- , ,
ntis su ne vienu teko išgirsti į pijų padėties nežinantis gali Pankyino) vienuole 

tikėti kun. T. Žilinsko spėlio
jimui. Enciklopedijos redakci-

daromų priekaištų ir aiškaus 
nepasitenkinimo, kų sukelia

onė.” Ištikrųjų ji

Ž. Ž. Komisijai prisiųstos (vi
so 76) yra pasiųstos Enciklo
pedijos Redakcijai Kaune ir 

įuž tų gražių darbo pradžių ta
riu Jums ko širdingiausių a- 

mesio, kiekvienas susirūpinęs Kun S. J. Draugelis
dabartinės bedarbes prie pau
domis kenčia ir tyli. Bet,

1 Senesnį veikėjai apilsę tyli 
Tik nuoširdus visų bendra- jaunesni neatkreipia i tai dė 

yra organizatorius tikri) orga- dBlbiavil,ias gali darbl! paie„.'„resio. kiekvienas
nizacijų,

b} asmenį ’•<*- -- - ............ ......... 1 - ’
tai būtinai turėtų bū- 'gvinti h. patoblllinti. Knriklo-'

:ti išvardytos tę asmenį lie- pBl|ij<)s k.idfjai u„lt,rikieMu I
„ , . . T . . svarbesnės žinios. Pa- . neignoravo. Išskinti-!gu praeityje dėl savo T,žvyne.-
8. Ambotas Jonas (pusi. 388 „ašies bendros formos žinios' -• , ., . . *. f . .... . . 1
Tx-v u . .. , v nėjo sinitus laiškų, atsikreipė Lietuvos nesigailėta nei pim-iIV): “pradėjo statyti baz- [neturėtų tilpti enciklopedijo- . _________ | 0 1

Vizičių (Panelės šv. A-
jei_ L

ypač netikslumas ir net stam-' ja turėtų rasti tikresnių davi- nyčių, įkūrė mokyklų.” Gi
bios klaidos, įsibriovusios nių arba taip netikrų vengti, 
strtdpsniuose liečiančiuose a- 
nrerikiečius. Tame amerikie

čiai mato ne
su tiesa, bet jaučia ir jų igno- grahotiy.”
ravimų.

3. Pusi. 432. “Kiekviena lie- 
vien apsirikimų ltuvi'l koloniia turi sa'« kars

Amerikiečiai 
1

lietuviai nega-

graborius nėra karstadirbis; i 
jis tik balsamuotojas, numini-1 
šio pašarvotojas ir, bendrai, 1

li pasididžiuoti mokslo žvaigž- laidotuvių tvarkytojas. Visoje 
dėmis, kaip Lietuvos šviesuo-jĄnierjj<oje yra>tik dvi mažos 
menė, bet Amerika Lietu- lietuviškos karstadirbvstės.
vos Nepriklausomybės lopšys,
čia ta Lietuvos nepriklauso- Pusi. “Beveik kibk 
mybės idėja gimė, iš čia ji 'iena lietuvių kolonija 
buvo gaivinama ir stambiomis j rikoje turi moterų 
aukomis palaikoma. Bet taip- kuopų. ’ 1928 111

pasiųstoje Žymesnybių Žody
nui biografijoje yra aiškiai pa 
sakyta: “pastatyta bažnyčia 

už $150,000, mokykla už $75,- 
000.” Tiesa, gal Enciklopedi
jos redakcija iš manęs šių bio
grafijų gavo pervėlai, bet Žy
mesnybių Žodyno redakcijos 
nariai darbuojasi kartu su en

ciklopedijos leidėjais ir tad į 
negalėjo būti sunku turėti tik-Į 
slias žinias. Taipgi pusi.

per spaudų prašydami reika- go 
• 4 dingui žinių. Žinant mūsų gy-1
Kai kuriose vietose pav. veninio apystovas ir pažįstant 

Abakanavieius Bruno, Adomai amerikiečių psikologijų, nema 
dis Kazys, Aleksis Juozas nė- nau, kad to užtenka. Patiems 
ru nurodytų gimimo datų, vie- 'amerikiečiams tiek daug

nei vargo ir taip daug ja’ 
gero padalyta, tad dabar vis 
tik nereikėti’ patingėti, net 1 
nors trumpų valandėlę laike 
pašvęsti, kad tuos savo didės- 

pasi- nius ar mažesnius nuopelnus

STEBINANČIOS
VERTYBĖS

Dabar Siūloma /

PĖGPLES
Furn’ture Krautuvėse

tų ir kame dabar darbuojasi, tarnavus savo motutės Lietu- surekorduoti. Čia nereikalau- 
Tie.-a, gal lai redakcija pada- vos gerovei, reikėtų pasirūpi- jama aukų, čia nereikalaujama 
rė tiksliai, kad sutaupius vie- nti irgi prisidėti, kad tiems didelio pasišventimo, bet trum- 

sumažinus iškaščius, vie- jų nuopelnams būtų priduota pos valandėlės laiko, o 
nok tos žinios brangintinos. tinkama istorinė reikšmė, kad žiain tikslui.

gra-

Pats 
1 tas

enciklopedijos forma-(istoriniai faktai būtų užreko- 
istorijos šaltiniuose;

gi negalima pasakyti, kad a- 
merikiečiai lietuviai negalėtų 

/ pasididžiuoti savo pasaulinės 
reikšmės žvaigždėmis. Tat da
bar yra graži proga tuos ame

junga turėjo 68 
kuriose kolonijose

Praktiškiausia tas darbas 
atlikti įtikėtų, kad būtų su
tvertos Lietuviškosios Encik
lopedijos Komisijos šiuose ra
jonuose: Nevv Yorke, Shenan

doah, AVilkes Barre, Pitts-

patogus, gražus, propor- rduoti
, v . , . . cionalus. Viduje gi būtų geis-’ kad verti paminėjimo enciklo-hie- rašoma: “dažnai vadovauja 1- . ® ® ; .... : . , . .I . . , tina palikimas truputi didės- pedijoje visuomenes vadai irsąjungos .vairioms lietuviškosioms kata-' . ‘ . 11 v ' . . . z.-w 0 .v, ... nių tarpu praddant nauia va- rasvtojai butų neaplenkti. SisMoterų sa- hkiskoms organizacijoms, ypa / V \ I ’ . , . 5. . ...

, „.L- -1x1-1 • • • /r • rda. Taipgi įslaikvmas visur darbas vra istoriniai mokslis-kuopas. Kai .tingai katalikų jaunimui (Lie- . .
r • ,r v \,» 1* Vienodumo, vartojimastuvos Vvcm org.) Biografi- . lv. . ,

. , .#r>- • -i- raidžių ir pradėjimas isjoje pasakvta: “Rūpinasi he-:., . , jus eilutės aprašanttuvių dvasios ir kultūros rei- ”
1 asmenis, turinčius tų paira

IX) al
daugiau kuopas. Gi yra 99 lie
tuvių kolonijos, kuriose yra
lietuvių parapijos. Be to 1924 kalais ypač jaunimo auklėji- 

rikiečių nuopelnus pažymėti, IStatistinių Žinių Rinkimo Ce-nm ir palaikymo jo kataliky- 
kad ir nors dalinai "tuomi>tre registruotų lietuvių gyve-,bės ir lietuvybės dvasioje.” 
jiems atsidėkojus.

Euciklopeaija objektingos 
tiesos žinių šaltinis

Ne vien mokslininkai, bet 
kiekvienas, kas tik nori leng
viausiai savo abejonių nusi
kratyti, gali enciklopedijoje 

"rasti sau reikalingų, nors ir 
trumpų, bet aiškių žinių, žinių 
tikrai teisingų. Bet Liet. En
ciklopedijos pirmas tomas lie
sdamas amerikiečius nukrypo 
nuo šio principo.

namų miestų ir miestelių tar- Nors neabejotinai kun. Ambo- 
pe yra be tų 99 kolonijų dar to nuopelnai ne maži Amen- 
apie 150 skaitlingiau lietuviu kos lietuvių visuomenėje, bet 
apgyventų vietų. Tad minėtas enciklopedijoje patalpintas iš- 
išsireiškimas apie Moterų Są-'sireiškimas gali sukelti nepo- 

! jungos kp. neatatinka tikro- ^tenkinimo tarpe tų, kurie gal 
nybei. aktivesni buvo Vyčių organi-I * I • • • . • • v • • v •zacijai. Tikslusis išsireiškimas

5. “Ameriko. lietuvių pilie-|torf ,abiau loka|io bfidžio 

čių draugija” (ten pat) išCli-'lr hu„,i,for.

r- I

nton, Ind., minima netiksliai, 
a) Ji nėra vienintelė to vardo 
draugija Amerikoje. Jų minint 
reikia duoti skaitytojui supra- 
isti, kad ir kitur yra panašių

kos svarbos darbas. iburgh, Philadeipliia, Naujos 
Iš amerikiečių gyveninio en Anglijos, Vakarinių Valstijų 

t'air,us ciklopedijon Imtinai yra rei- su centru Chieagoje. Kiekvie- 
-kalingi: a) autobiografijos vi- na komisija savo rajone g-a- 

pavardę, bet kitų vaidų. Pav. 1 guonVenės vadų, rašytojų, nuo- lėtų geriausia žinoti kurie as- 
isvardinama 11 Aleksų. Daug jatjnjų laikraščių bendradar- mens turėtų būti paminėti en- 
būtų patogiau, jei kiekvienas j.uq n()rs kjine>snįu pasi-1 ciklopedijoje ir iš jų išvilioti 
būtų pradedama su juodomis asinemj; b) svaiJreikalilųęąs žinias; sudaryti

biausi įvykiai iš amerikiečiu rašų paminėtinų eneiklopedi 
gyveninio; c) žymesnių ir įdo- joje įvykių. Tas komisijas su 

■mesnių draugijų, bendrovių, į- tverti turėtų imtis iniciatyvos

naujos eilutė/.

Nuoširdus ir solidarus bendra
darbiavimas — vienintelis 
kelias išvengti klaidų ir 

nepasitenkinimų

Kad išvengti klaidų ateity-

raidėmis ir

įnansines vienas ar keli

je ir bereikalingo nepasiten- 
iir apimantis bendiesnėje for- kįnįino reikalingas didesnis, 
moję jo nuopelnus išeivijoje. ,uoiesnįs amerikiečių bendrada

staigų istorijos; d) 
ir morales Lietuvai suteiktos 
paramos apžvalga ir t.t. Ta 
gražiai sutvarkyta medžiaga ir jo įvykimų rūpintis pritik
galėtų tilpti po raide “L”, tų specialiai tuo tikslu suda 
būtent “Lietuviai Jungtinėse rytai komisijai iš keleto gerai

tos apylinkės»
dabartiniai veikliausi asmens 
Gi ta visų darbų kontroliuoti

9. Ambrozaitis Kazimieras rbiavima. su enciklopedijos 'Amerikos Valstijose.” Auto- žinančių amerikiečių lietuvių

Amerikos Lietuviai (1 t. IV draugijų, b) Netikslu minėti nnnanjų 
sųšiuvinys pusi. 405-486) dau- gi neskaitlinga draugija, kuo- 
giausia yra sukėlęs nepasiten- niet panašių draugijų yra skai- 
kinimo. Kadangi vienas asmuo tlingesnių ir didesniuose cen- 
rengia nuodugnių šio straips-1 truose tuo pat vardu ir tuo 
nio kritikų, antra, kadangi tas pat tikslu susitvėrusių. Jų

(pusk 396 s. IV). “1896 m. leidėjais. Gi enciklopedijos rę
stojo į Shenandoah kunigų se- dakcijos pareiga amerikiečius!

Tokios seminarijų 1J į tų darbų įtraukti. Nepaisv-Į 
Shenandoah nebuvo. 'mas iš vienos pusės ir abeju-

. , .Y. tingumas iš antros pakenksiAmbrazevičius Vincas 
IV) “įvairių ... 

kūrėjas ir vedė-

10. 
(pusi. 397 
ganizacijų

_ • . . . . . .. . jas labiau pritiktų senesniems A- minint enciklopedijoje, jai pri tis. 
menkos lietuvių istorijos ži-Į duodama kiek didesnę reikš- 
novams, negu man, tad pasi- mę įp svarbų, negu yra iš tik- 
tenkinsiu priminęs, nors poru rųjų.
aiškesnių nuklydimų.

Išsireiškimas klaidinen- 
Žodis “organizacijos” rei 

kia skirti: a) Organizacijos 
pilnoje to žodžio prasmėje ta-

t I-enciklopedijos vertei. Teisingų I 
ii objektinių žinių stoka ke
nks turiniui, o amerikiečių ne- 
prisntėjimas pinigiškai pasun
kins kilnaus darbo pagreitini

mų. Lietuviškas enciklopedi- 
< jos redaktoriai negali užtek
tinai turėti teisingų reikalin
gų enciklopedijai žinių iš a-

rpe lietuvių J. A. V. yra tos 
Šioje vietoje kaip tik reikė-’kuriw! to** .k“*“ »r

1 pusk 414: Įrodinėjant, kiek jo paminėti: Amerikos lietu- Į1) 1 ašalpinė. ar ^Cnrttikiečiu gyvenimo: platusis
būta lietuvių J. A. V. 1899'vių pažalpinię draugijų |OB *«"<!
metais, rašoma: “ne
l aip l(K) tūkstančių: jeigu pu-'likos lietuvių piliečių kliubus 

jų, arba 50 tūkst., vedė ir ir t.t.se ,

turėjo vidutiniškai po dveje
tų vaikų, tai visų lietuvių 1899 
bi. bus buvę 200 tūkstančių.” 
Ir taip. .Jei iš 100,000 vedė 
50,000, tai reiškia 50,(XX) pali
ko viengungiai (stogeliai), o 
kiti 50,000 sudarė 25,000 po- 
rų-šeimynų. Jei autorius skai
čiuoja kiekvienai po porų vai
kų, tai tos 25,000 porų-Seimy- 
nų sudaro dar 50,000 vaikų. 
Taigi prie šių 50,000 pridė-

Pra_'  . ...... n-.i-- •, j okeanus, tolima erdvė, kui ii
mažiau džia ir jų tikslų, taip pat Ame- • a ,r unu s nu m , jucs nno mūsų pasaulio

kurios seniau j varnuose mn»s-:
.tvliuore dygriavu “kaip giy.|a,'’’’a j-btyti jai «.«-
iit«: lietaus” ne vien kil- m^toiai; amerikiečių spauda.

Tyrm, AMkJoa, aretkoa

GRAŽIOS AKYS

Yra didelis tartas

Murinę valo, Švelnina gaivina 
be pavojaus. Jut jg painėgatte 

JLnjrga "Eye Gare" arba “Eya 
Beamy’*- ant pareikalavimo.IIIR

a Co, Dpt. M. Ohki St., Oik<e

To All Who Suffer Stomach 
Agony, Gas and Indigestion
Money Bade tf One Boufe of Dare’s Mentha Pepsin Doesn’t Do 

You More Good Than Anything You Ever Used.
Vrm con b* bo ai«vtmiwd vrith gas 

nntl fnlincBR ant, blnotlnr thnt ytm 
ttiink your henrt i» going to a t op 
beottng.Yoot ntomach may h* ao rilBtpn6M 
that your brnathlnff ia ahort antį ganyty.

You think per h lupa ynu are aaffo- 
cattng.

You are dtury am, pray for fltilck 
refltef—what'a to ba Aon*?

Juar, on* tabUBupoonfnl of Dar*’* 
Montfca Popatn arti, ln t«n minutes the

bai jjo
Panašiai netikslus išsireiški- niais ar kultūras tikslais, bet Įvieninlėlis svarbiausias praei-11 1 i <RWAppea ra, tne preRfcing on Tne

mas apie “Algirdo vardo lietu ne kartų vien pagiežos, pavy-^ies įvykių šaltinis, persisun-' yen‘
viškosios draugijos J. A. V.”

III. Skaitytojui 
susipažinus, kad panašaus va
rdo draugija Wilkes Barre, 
Fa. įkurta 1897 m. yra irjęi 
svarbu, kad tų draugijų yra

[daugelyje lietuviškų kolonijų *ir koks jų tikslas.

pusi. 295 S.

jus jų Vvus ir motinas — 50,- pasakyta: “.Svarbus... alaus 
000 ir likusi j viengungių (dn- bravorais.” Koki gali būti hrn 
gelių) 50,000, lai viso suda- vorai, kuomet
rysime ne 200,000, bet tik 150,- griežta probibicija.? Tuo išsi

t f g X ! -AHJ—p

Gražios Naujos Mados 
Kamodos gerai padarytos 
iš išrinktų medžių parsi
duoda už pusę kainos

S9.95

Dailiai padarytos Plieni
nės I/ovos vertos $10.00 da
bar tik

$5°9O
Kitos po $2.98 ir aukščiau

Oh! What blesaert rellcf: būt why 
not get rid of such attaeks nltogether? 
Why have indigestion at all?

With this wonderful medicine you 
can overcome indlgention or dyapepeia, 
or any abnormal condition that keepe 
tho stomach ln conetant rebellion and 
one bottle wlll prove it.

Over 6,000 bottles gold ln one emali 
New Jersey town inet year—ėsk your- 
self why? Demand Dare'g Mentha Pep- 
gln, a pleasant to take, health building 
stomach elixir that regular pharma- 
cista anywhere ln Amgrloa guarantee

Springsfnlai Matrasai
Garantuoti, kad duos ge

riausį poilsį, verti $20.06 
dabar tik

$9.75
Kiti Matrasai po $2.95 ir 
aukščiau.

Matykite Šias Vertybes 

Tuojau

PEOPLES
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS 
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400
4177-83 ARCHER 4VE.

Lafayette 3171
Chieago, III.

>

Iltt and Ruil(b^H«vt V<w Hctd of the Very Latest TWng—a Šilk Hat lncubator? BY HITT

6. Albany (pusi. 191. S. IL)

. T
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Šeštadienis, sausio 28 <1.. ?'Vri

D R A U O A S

MARQUETTE BEATS CICERO
Town of Lake noses out Bridgeport 21-18.
Providence trims Brighton 35-20 as K of L 

Championship Round begins

CAPT. JACK REED

By M. C. Pavilonis by trimniing them 35-20. Stu- 

mbris, Stanaitis aini Cliudis 

lead the Providence attack. 

į Uzubalis caged f our baskets 

Manmvtte forgot tlmt t’ice-,for Lineup:

Marąuette’s second half 
attack downs Cicero

or.

ro had \von the K of L Basket

ball championship for the pa. t i 
few seasons and gavę them a ktumbiis, H’ 

25-23 heating at St. Philip’s I**onaitis, lf

gyni lašt Sunday afternoon. lf

mi . * j ta Roiuanauskas,
Lhe gante started likę auo- 

ther Cicero victory with the Kazlml, c 
half ending 15-5 in their fav-,Stanaitis, 

Then in thė second half Gudfiitis’ rS

Providence 35

rg

Alarąuette did sometliing. Led Cbmlis,

by E. Beinor who scored lt 

points in this period Mar- 

ouette totai led 20 points whi’e.

Cicero could only connect for iGuda^*'s’.

8 points and nosed theni out aus^is, c 

25-23. Lineup:

Marąuette (25)
B F P

Mikužis, rf 

Ališauskas, rf 

Raginis, lf 

F. Beinorius, c 

M. Juozaitis, rg 

E. Beinorius, lg

Cicero (23)

Brighton 20

Uzubalis, rf

1’’. Žukauskas, rf 

Stankus, rf 

B. Budrikas, lf 

Talziunas, c 

J urgela, rg 

J. Žukauskas, lg
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F

2

1

0
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1

F

0

1

2

2

1

1

Town of Lakęs Early Lead 

Defeats Bridgeport 21-18

Tovvn of Lake bad a scare 

lašt Sundav afternoon when

Voveris* 
Arbakau.- kas, 

Siurna, lg

B
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0
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F
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K OF L CENTER DANCE jines this Sunday. You’ll meet

_________________ Fannie, Ann, or Bill and Joe

On Sunday, February 12th, at Council 5 church liall, 1644 

the Center ivill hold its first ubansia Ave. Come down to 

dance of the season. Marųuette sina^ būt cozy place. j 

Parish Hali bas been selected,

HOLD YOUR SEATS!

The fans wlio vitness the 

games eaeli Sunday at St. Phil

lips liave plenty opportunity 

for tlirills and dancing. Our 

five leading K of L teams are j 

in their championship round-1 

robin series. Look back and 

see wliat iiappened lašt week.

The Town of Lake teani, 

playing its cleanest game of 

the season, vas revvarded with 

victory over the Bridgeport 

boys. Then that Marąuette • 

conlest. AVho dared tliink that 

Cicero could be heaten twice {y
in one season? Don’t take anv ! 

credit avvay from those Cicero

One of the best basketball 

players on the Pacific coast is 

Jac-k Reed, the tall, lanky for- Į 

ward of the University of Ca- j 

lifornia. He is also captain o f 

his team.

you’ve ever had offered to 

įyou. Our eight piece orchestra 

will be on the job to gi ve you 

hot niusic. Bring along your 

shoe horn so you can get in

side the gym. Pili

G8th and Washtenaw Avės. 

Admission is ouly 35c, the niu

sic vili be fumished by the 

popular Ratine Rhythin Ki- 

ngs. Every council vili be 

present, a five pound box of 

chocolates being offered to the 

council with tlie largest at- 

tendance. A second prize will 

also be given.

We’ll revive that old custom 

of having every council parade 

around tlie liall. This is a 

grand opportunity to bring 

out^ your council and show the 

ręst just liovv strong your 

group is. Are you going to 

be part of the vinning coun

cil?

NORTH SIDE’S DANCE 
T0-M0RR0W NIGHT

Don’t forget wliere the 

crowd is going after the ga-

they barely nosed out Bndge- boys for t||ey c(.rtain1y know

port 21 to 18. Tbe first iialf tĮieir basketball, hut t)le sec. 

was all in favor of Town of on<( ,la|r ,ast San,jay was (00

Lake z with Karcauskas and 

Shernian doing the shooting. 

The second half \vas Bridge

port’s with Bridgeport steadi- 

lv decreasing the lead vvhen 

the finai gun sounded. Lineup: 

Tovvn of Lake 21 
B

Krauoiunas, rf 

Shernian, lf

Vanagis, c 

Karčauskis, rg 

Maurius, lg 

Lesauskas, lg

Bridgeport 18

Perutis, rf 

Kluchinskas, r f 

Jonikas, lf 

J. Laskis, lf 

Evanauskas, c 

Jegen, c 

E. Laskis, rg 

Tenzie, rg 

Rainis, lg

1

2

1

3

1

1

B

0
2

2

0

0

2
0
0
1

F

0

2

0

0

1

0

F

1

2

0

1

0

G

0
0
0

rnucli for any team to put up 

with, i

Loser May Be Out 
To-morrovv the vvinner ot 

the Cicero — Bridgeport game 

vili know exactly where it 

stands in the percentage co- 

lumn and its chances for Corn

ing out on top. Beside this 

foature, the undefeąted Provi

dence team meets Tovvn of 

~ Lake. Maybe the trophy vvill 

fiml a honie on 18th Street. 

Ask Marąuette ahout that, as 

veli as Tovvn of I^ake.

Gary pays our Chicago Dis- 

“ triet a visit by engaging the 

() 69-ers. To start to-morrow’s 

program, the girls from Bri- 

1 gliton play against tlie Bridge 

port girls. Ibis group of ga-

1 mes is 
0 

3 
1

3

0

the best attraction

Providence štili winning. 
Defeats Brighton 35 20

Providence proved to Bri

ghton that it had a better 

team than tfce records indieabe

i

Few of us darė ask ąuest 

ions during an arguiuent when 

the reason of fenai to subslan- 

tiate the ąuestion is illogicnl 

and irrational. IhinT hesitale 

to challenge the other indivi- 

dual, not witli an air of btn 

vado hot one of interest, whcn 
e\ er \oii fe-l you do not un

derstund a propoaition.

-te.

TAUPYKITE PINIGUS 
DROVERS BANKOJ 

UŽPRAŠOME JUSI) 
SĄSKAITAS

Likvidaicija — didi proporcija vi

so turto. Drovers Bankus yra 

Cash ir U. S. Government Užstatai

Pilnas patarnavimas — Taupymo jr čekiavimo sąs

kaitos, Saugios Depozitui Dėžės — Foreign Exchange 

— Bankos Draftai.

Prisirašykite prie musu 1933 Kalėdoms Taupymo
KHubo

KALBAME LIETVVISKAI MATYKITE MR. STLNUtS

^OTONAI, BANK 
'iBIiSIVSAMNGSBANK

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

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

METINĮ ŠOKI
rengia

BRIGHTON PARK’O CHORAS

SEKMADIENĮ, SAUSIO-JAN. 29, 1933
PARAP. SVTT., 44 ST. IR CALIFORNIA AVE.

OKIiyi IIVI OltKKSTKOK
)O NITE OWI„SVNIVER8ITY OE CHICAGO 

IR
SHY AND HIS SIX SNAPrY SNAPH

PRADŽIA 7:30 VAK. ĮŽANGA IOi-

ms *-*s

honesty and said, “We’ll keep

these here for sixty days and

if no one c-alls for them you

can have them as a rewat<| 

Once upon a time tl.ere was for your ,,onesty „ my

Rttle children, honesty pays.
an honest man who found tvvo

AVe’ll try to make it an in-,, __ , .

tereęting evening. Fee 35c. !dozen eg«s' He took the egB’

Susie.

GARSINKITĖS “DRAUGE*

to the lošt and found depart- 

ment of the Street car compa- 

|ny on which he had been rid- 

, ing. The derk at the desk ^ho euts frtehds as well as
couiplimented the man on his enemies.

Dėdė Kast ūkas sako: The 

careless barber is one chap

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,

Serijas,
Programus,
Posterius,

'Įvairius atsišaukimus,

v
Bilas-,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

B/IIT’i VNC2.B
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DRAUGAS šeštadienis, sausio 28 d., 193

1. St. Patek, naujas Lenkijos ambasadorius J. A. Valstybėms. 2. J. A. Valstybių kariški 
marinų lėktuvai Anacostia stoty ilsisi po tarnybos Nicaragua. 3) Planas prezidento-elekto 
F. D. Roosevelt’o inauguracijos parado aikštės VVashingtone. Vidurys yra panašus Federalei 
salei New Yorke, kur buvo inauguruotas Jurgis AVashingtonas.

ROCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS
“RADIJUŠO VAKARAS”

Sekmadienį, vasario 5 d., 7 

tai. parapijos svetainėje įvy- 

rsta parap. choro rengiamas 

‘Radijušo vakaras”. Šis va

karas bus labai įdomus. Gra

žus ir didelis programas. Cho- 

•o artistai-mėgėjai suvaidins 

5-jų veiksmų komediją “Ne- 

aimės ir Laimė”, o visas cho- 

•&s bendrai duos gražu kon- 

lertą “Radijušo Stotis.”

Jūs esate tokio koncerto dar

PADEKONĖ

.t

JOKŪBAS VILEIKA
Mirė Sausio 20, 1933 ir tapo 
palaidotas Šv. Kazimiero ka
pinėse Sausio 24 dieną

Norime išreikšti giliausią 
padėką visiems, kurie prisidė
jo prie paskutinio patarnavi
mo.

Dėkojame kleb. Kun. A. BrJ- 
škai ir kun. F. Katauskui už 
pamaldas namuose ir bažny
čioje, varg. J. Kudirkai už gra
žų bažnyčioje giedojimą.

Ačių broliui Kaz. Vileikui, J. 
^Eidmontams ir F. Woidat už 

užuojautos žodžius ir simpati
ją. Ačiū visiems už užsakytas
Mišias, gėles ir užuojautą.

Ačiū graborlui I. J. Zolp už 
mandagų ir simpatišką patar
navimą. Vienu žodžiu tariame 
širdingą ačiū visiems giminėms 
draugams lr pažystamiems už 
atsilankymą ir prisidėjimą prie 
mūsų tėvelio laidotuvių.

Brangus tėveli, mes niekuo
met tavęs neužmiršime: ilsė
kis šaltoj žemelėj ir lauk mū
sų pas tave ateinant.

Nuliūdę pasiliekame Mote
ris Vincenta, Sūnus Bronislo
vas, Duktė Bronislava ir žentas

nematę ir užtikrinu, kad labai 

'patiks. Prograrnui pasibaigus, 

visi smagiai galėsite dar pa- 

Į šokti prie geros muzikos, o į- 

'žanga viso vakaro tik 25c. Kai 

'kas bando ginčytis, kad šiais 

laikais yra brangu, bet tik pa

galvokite, kiek daug darbo mū 

sų jaunimas yra įdėjęs ruo

šiant šį vakarą. Mūsų jauni- 

!mas smarkiai pradėjo veikti,

Į jungdamiesi vis kas kart di- 

Įdesnėn vienybėm Ugnis suku

rta, tik reik daugiau medžia

gos, kad ji degtų. Ta medžia

ga, tai kitų visų prisidėjimas 

prie jaunuolių aktualaus vei- 

jkimo dalyvaujant jųjų rengia

muose programuose. Manau, 

kail nepaliks nė vieno, neda

lyvavusio “Radijušo progra- 

’nie.” Visus prašau dalyvauti 

ir sykiu praleisti linksniai lai-

lų. Choristas

ŽINELĖS

X Pereitą šeštadienį, sau

sio 21 d., sųjungietės suruošė 

draugišką puotą pagerbimui 

savosios valdybos, uoliai pa

sidarbavusios draugijos labui. 

Sumanios ir darbščios sųjun

gietės pagamino skanių vaka

rienę, kurios visi pasivalgę so 

čiai. Vakarienė tikrai buvo šei 

myniška, nes sųjungietės at

sigabeno ir savo vyrus ir kai 

kurios ir vaikus. įtaikė vaka

rienės buvo gražių kalbų ir

PADĖKONE

A. + A.

KAZIMIERAS LAUCIUS
Norime išreikšti nuoširdžią padėką visiems dalyvavusiems 

mano mylimo žmogaus ir tFvdio laidotuvėse.
GIHausiui tariame ač.'u dvasiškijai; Gerb. Klebonui A. Brlš- 

kal, Kun. A. Valančiui, Kun. N. .loneliul už atlydėjimą kūną iš 
namų į bažnyčią ir gedulingas pamaldas. Klebonui A. Briškal 
•už graudingą pamokslą Ir už palydėjimą į kapines.

Ačiū Gerb. ' argoninkams: J. Kudirkai, V. Daukšai. A. 
Mondeikai ir J. Brazaičiui. Taipgi ačiū pone! A. Oielienel ui 
Htigiedojimą solo per Mišias.

Ačiū Av. Kryžiaus Ligoninės vyresniajai sesutei Marijai Al
mai už užsakytas Sv. Mišias. Ačiū visoms Sv. Kazimiero sesu
tėms už atsilankymą Į namus Ir ui Jūsų brangias ir gausias mal
deles. Ačiū visiems už užsakytas Av. Mišias ir už prisiųstas gėles. 
Ačiū už užuojautos laiškus ir telegramų*.

Vienu žodžiu tariame ačiū visai giminei, draugams Ir pažys
tamiems už atsilankymą ir prisidėjimą |«ric musų mylimo tėve
lio lakiotu vių.

Taipgi prašome visus gimines, draugus ir pažystamus pasi
melsti ir išklausyti Av, Mišias kurios bus atlaikytos už a. a. mū
sų mylimo tėvelio sielą pirmadienį, Sausio SO ir taipgi šeštadie
nį. Vasario 4-tą dieną — Nekalto Prasid. Av. {Panelės itažnyčlojc 
8:00 ryto.

Brangusis tėveli (talikai mus su neišdildoma Žaizda mūsų šir
dyse. Ilsėkis kilioje svetimoj žemelėj lr lauk mus oteinaaičlų pas 
tave.
.Pasiliekame nuliūdę, žmona, Kūnai Kazimieras Ir Antanas, 
Italtf* Izabelė Ir dvi Marčios Kazimiera lr Marijona.

Choras scenoje “pabildys” ra soniething new. and novel in 

dijušo stotį, kurioje dainuos the line of cntertainment. Did 

ir t.t. Jūs viską, girdėsite per|I say announce? Pardon mo, T 

radijušą. Žinoma negirdėsite į cąn’t telk It’s a secret.

sėdint namie! Turite ateiti j Į_______________

parap. svetainę.

Paskelbtomis žiniomis, 1932 Swedish young people at our 

m. Rockfordo brangiausiam ki dance lašt Sunday. What a 

no-teatre ‘ ‘ Coronado ’ ’, dau-1 eontrast to the number of our 

giausiai žmonių atsilankė pa- j cwn young people there. I 

matyti paveikslą: 4 Marx hang my head. But I guess 

Bros. “Horsefeathers” (Ark- fretting is likę a rocking-chair, 

lio plunksnos). Paveikslas ne- Į you can do a great deal of 

turi nieko meniško savyje, ką Įagitating without getting any 

net ir pats veikalo vardas ro-

do. Iš to galime spręsti kad y- 
ra žmonių labai prastai supra
ntančių Uieną.

Šv. Vardo dr-ja (vien vy
rai), nusistatė, žūt būt suren
gti, didžiulį vakarą. Jau visi 
uoliai mokinasi visokių... kaip 
čia Jums pasakius... O well, 
pamatysite!

Iki pasimatymo!

HIGHLIGHTS
Akis

draugijai linkėjimų. Po vaka

rienės visi linksmai pasišoko 

prie geros muzikos.

Į X Pereitą sekmadienį, sau

sio 22 d. parapijos komiteto 

' surengtuose šokiuose gražus

I rinktinio parapijos jaunimo I Uo-Hum. Another week ano- 

pulkelis gražiai ir smagiai pra į])er column. .The spring wea- 

leido vakarą. Taip pat dėka Gier makes us all feel likę 

Ievos Kulvinskaitės, kuri ir ]Ooking for a plot of grass 

laikraštyje “Morning Star” and sonie slia(ie

šiuos šokius pagarsino ir ke-1 _______________

liolika svetimtaučių atsivežė! Balloon Dance Sunday Jan. 

su savimi šokikų, ir padaugi- 29th. only 15c. If you come 

no įeigas. Lai gyvuoja darbš- the p, R- q a. Š. feel sure 

lusis Rockfordo jaunimas. you will ]iaVe a good time.

j X Penktadienį, sausio 27 d., _________________

7:30 vai. ryto ŠŠ. Petro ir -\ye ],ave a boy named Joe, 

Povilo bažnyčioje įvyko gedu- ĄVlio ahvays sings Bass so low, 

lingos pamaldos už a. a. Ar- AVlien he sings in the clioir 

kiv. Jurgį Matulevičių ir vi ”«M7hy does’nt he sing higher. 

,sus mirusius Marijonus. Sese- This Basso Profundo-Joe.

lės labai gražiai išpuošė alto- j _______
jius bei katapelį, ir pačios is- ^yhįig j’m at įt ]efs g0 agaĮn 

^mokino savo mokinius giedo-1 A little spark a little coi, 

ti “Requiem” Mišias ir kitus

reikalingus giedojimus, ku

riuos parap. vaikų choras ste

bėtinai gražiai atliko. Pažy- 

imėtina, kad tarp mūsų Seselių 

j mokytojų yra gerų pijaniscių, 

muzikių, kurios gerai sugeba 

išlavinti ir savo mokinius at

likti įvairios rūšies giedoji

mus.

X Sekmadienį, sausio 29 d. 

L. R. K. S. A. ŠŠ. Petro ir 

Povilo parap. svetainėje ren

gia “Balionų” šaunus šokius. 

Užkvietė geriausius muzikan

tus, kad galėtų visus palink

sminti ir jaunus ir senesniuo

sius. Visi prašomi sykiu pasi

linksminti.

Į X Ateinantį sekmadienį, va 

sario 5 d. per pirmas Mišias 

visos sodalietės, mergaitės ir 

moterys eina in korpore prie 

šv. Komunijos, ir tų pačią die 

rų suma su įstatymu Sv. Sa

kramento. Nepamirškite atlik

ti savo priedermes.

X Penktadienį, vasario 10 

Į d., 7:30 vai. vakare Apašt. 

Maldos pamaldos. R-it*

A little gas, a little oil,

A piece of tin, a two inch 

bar

And there my friends is 

Linsky’s car.

We are coming out a little 

ahead

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

Keletas mūsų parap. mergi

nų Įsivedė labai gražų papro

tį. Jos sekmadieniais po pietų 

susirenka į kurios nors iš jų 

namus ir labai gražiai laiką 

praleidžia, pasikalbėdamos, 

.dainuodamos, žaisdamos ir t.t.

O yes, truputį plačiau apie 

tą jau visiems žinomą “Radi

jušo vakarą”. Tai bus dar pi

rmas toks vakaras Rockforde.

RAGINE, WIS.
KLAIDOS PATAISYMAS

# Can’t help but put in ano- Koresp. iš Racine, Wis., 

ther crack. I saw quite a few |“ Draugo” Nr. 20 (sausio 25 

d.) parašyta, kad kada reikė- 

bažnyčia padidint ir pagra

žint, parapijonai sudėjo $1,100 

per metus. Žinoma, tada buvo 

'geri laikai,” turėjo būt para- 

!pijonai sudėjo $11,000 per me

tus. B. V.

ja mok. J. Grimas, dekoraci
jos p. Alfonso Juškevičiaus.

Kaulių statybos darbus apy
linkės ūkininkai visokeriopai 
rėmė, todėl atidarymu nema
žas susidomėjimas. Šis pats 
veikalas sausio 15 d. numaty
tas pakartoti pradžios mokyk
lų mokiniams.

VILNIUJE DAUGĖJA 
BEDARBIŲ

where. ALVITO ŠAULIAI PASI
STATĖ NAMUS

Start ing Saturday, Feb. 4th, 
there will be a Catecbism 
Class for children who nttend 
tbe publie. schools.

Girls Sodality and all wom- 
en! Communion Sunday Feb. 
5th.

Carrier Pigeon

Alvitas, Vilkaviškio apskr. 

i Vietos šaulių būrys pasistatė 

'savo namus, kurių atidarymo 

) proga sausio mėn. 8 d. stato 

Į p S. Čiurlionienės “Aušros sū 

'nūs,” 4 veiksmų dramą. Vai

dins daugumas Alvito ir apy

linkės mokvtojai-os. Režisuo-

“Vilniaus Rytojus” rašo, 

kad paskutiniuoju metu Vil

niuje daugėja bedarbių skai

čius. Šiuo metu mieste yra jau 

6,000 užregistruotų bedarbių. 

Daugiausia bedarbių yra ne

kvalifikuotų darbininkų tarpe.

Ofiso Tel. Yards 0344
Res. Tel. Boul. 624C

DR. Y. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

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

Nedėliomis 10:30 Iki 12.
756 West 35th St. Chicago, I1L

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA 
DĖMESIUI

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau už..iregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty

rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš

pildys.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę 
Parodą, Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk

tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame

riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 

skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su

teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor

tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą, ir visus 
pasaulio kraštus.

'AKORCIU AGENTŪRA
2334 So OAKLEY 7^

«■■■■■■■■■■■■

; Reumatizmas sausgėloj
■ Neslkankyklt* savęs skaus-
B mals. Reumatizmu, Sausgėle, ■ 

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

CAP8ICO COMFOCND mo- ■
■ atls lengvai prašalina vtrSml- —
■ Dėta ligas; mums šiandie dau-
_ gybė žmonių siunčia padėka- ■ 

vones pasveikę. Kaina 60c per g
■ paštą 65c arba dvi už $1.06.
B Knyga: “HALTINI8 8VEI- ■ 

KATOS" augalais gy dyties, kai- ■
■ na 50 ' centų.

■ Justin Kulis Z
8259 SO. HALSTED ST. ■ 

B Chicago. 111. ■

TEL.
•’ooętv -i

V7*0

‘DABAR 
JAUČIUOSI 
PILNA 
GYVUMO”

Irnamt Lydia E. Pinkliam's 
Vegetable Compound

Taip šimtai moterų sako. Jis stip
rina nervas... duoda geresnį apeti
tą... geriau miegi... atleidžia galvos 
skaudėjimą, nugaros skaudėjimą... 
sunkiosios dienos pakenčiamos.

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

SULIESĖJO 10-CIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

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

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
heavojingai imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus In
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms. visai pigiai teatselna. 
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute
lio nenuliesėsl. tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Krusehen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
Ir turi saugotis.

VARIGOSE VEINS .
Gydomos Nauju Būdu

.'***•'’

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

dirbti po senovei, nebent jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vatą

I tų. ei negelbės aptiekinlnkas grąžins 
pinigus.

/fine
TEXTURE

in your cakts.

THE DOUBLE TESTED 
D0U6LE ACTING

■ff» BAKINC IVV POWDER 
SAMEHtlą
*forover 5
42 YEARS

2 » ,,,tn« rs f,,,
miilionI or pouhdj ufto nv CM0 6OU ON MINT
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Šeštadienis, sausio 28 d., 1933 D R A IT G A S

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
VYČIŲ 14-TA KUOPA

M. S. Centro Raštininkė M. ,rų; o jei kuri neatsilankys, ne- 

Vaičiūnienė savo automobiliu,'gaus dovanos. A K T A R A I:
Beje, kalbant apie šokius, į 

susirinkinuj. buvo atsilankęs 

Yyčių Centio pirm. Antanas 

Jxipinskas, kuris kvietė mūsų, 

kuopų į Centro šokių vakarų, i 

kuris bus vasario 12 d., Mar

šoferiaujant jos sūnui Juozu

kui, komisijų nuvežė ir par

vežė. .

Pertikrinus apskrities fina

nsini stovį, pasirodė, kad dar 

niekad apskritys nėra buvęs 

taip stiprus finansais, kaip

Vietinė Vyčių 14 kuopa lai

kė susirinkimų pirmadienio va 

karų, sausio 23 d., mokyklos 

kambaryj. Susirinkimas nebu

vo labai skaitlingas, nes vai

kinų ir merginų “basketball 

tymai” žaidė „ patį vakar,, s]"'',' Tl uodi^s‘ dovinoš i"»«“ >“ įmokėta pėsčio.

ąuette Park parapijos

nėję

Šv. Mišios narių intencija 

bus laikomos sekmadienį, sau

sio 29 d., Šv. Kryžiaus baž 

nyčioje. Narės prašomos atla

nkyti.

Vakare per šokius bus pri

imamos moterys ir mergaitės

vėtai 'dabar. Ižde randasi virš $100,'į draugijų nuo 16 iki 40

! r ai k parapijos svotai- i . . . I ,, .
1>. Lapinskas paaiškino,!0 šv; Kryžmus ligoninės ka-.metų veltu., be Įstojimo mr,

Nors susirinkimas nebuvo skai 

tiingas, bet susirinkusieji bu

vo pilni sumanymų ir ūpo.

Visi pranešimai vienbalsiai 

priimti. Įtaportas iš “Blizzard 

Frolic” buvo visų įdomiau

sias, nes visi norėjo žinoti 

kaip pasisekė, lš raporto ma

tyt, kad vakaras labai gra

žiai pasisekė, bet dar rapor

tas nepilnas. Svečių buvo pil

na salė. Matėsi Vyčių iš Mar-

kuopai skaitlingiausiai atsilan T“ “kmė8> ku°met Tei’

kiusiai. Tos dovanos jau kuip-kiai,ia gražioj, vienybėje, kuo- 

ir atiduotos. Kam? Ciceros

kuopai!

Visus kviečia atsilankyti.

Valdyba, ir reng. komisija

L. Vytė iš Cicero

CHICAGOJE

met nėra apskr. kaprizų, tuš

čio putimosi ii- veikimo truk

dytojų.

Po atlikto darbo, pp. Petro

šiai viešnias pavaišino skania 

vakariene, sveikais ūkio val

giais.

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

SIDABRINIS JUBILIEJUS

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

2446 So. 4 91 h Ct. Cicero, 1)1.
Utar. Ketv. lr Pėtnyčiomis 

10 — 9 vai.
8147 S. Halsted St. Chicago
Paned., 8ered. lr Subat. 2 — 9 vai. 

Pbone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.

Arti 47th Street

TeL Canal 4122

DR. G. L BLOŽIS
DENTISTAS

2201 "VVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 0 tkl 12 ryto 
Nuo 1 lkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. LAFAYETTE 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 lkl S vai. vakaro 
Seredomls lr nedėliomis pagal

sutarties

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
Res. 6737 S. Artesian Avė.

VAIŠĖSE ANT ŪKIO

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 WEST 25th STREET

Vai.: 2—4 popiet lr 7—8:30 vai. vak. 
Tol. CICERO 642

lr
2924 W. W ASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashington Blvd. 

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

Cicero 662. Rez. tei. Cicero 2883

I Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St. 

Canal 0700

DR. J. J, SIMONAITIS dr. j, j, KOWARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette ltųad
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7850

PHYSICIAN AND SURGEON
2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunuay by Appolntment

HEMLOCK 8151

DLFlA ?'™AS DR. V. S. NARES
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

TEL. CANAL 9492

Ateinantį pavasarį Šv. Jur- 

pirm. ir Apskrities ' gio parapijos parapijonai tu- 

Petrošienę, ku- rėš nepaprastas iškilmes. Bus 

paminėjimas Jo Malonybes 

praloto M. L. Krušo sidabr.- 

C’u nio kunigystės jubiliejaus.

Parapijonai savo metiniame 

susirinkime nutarė ta proga 

brnkietų birželio 18 

Šv. Jurgio parapijos sa

lėj. Tam sumanymui vykinti 

išrinkta komisija, kurion įei 

na gerb. kun. J. Šaulinskis, 

M. Kareivienė, EI. Ne-

Sveikinti reikia M. S. Cen 

tro viee 

pirmininkę p

Boulevard 7889
Rei. Hemlock 7691

Sausio 22 d.. Mot. Sų-gos

ąuette Park, Brighton ParkJCh. apskrities finansų knygo-. . • , nu-
-.o.. r- . •• n n-, I a-! • • i * i • i n, nors ir toliau nuo Chicago.*
18-tos Kolom los, North Side, ms pertikrinti rinktoji komi-1 , . , •
... x o-i • -v i•• v v -v- • - gyvendama, randa laiko ir ga-
\\ ėst Side ir įs kitur. Musų sija M. Vaičiūniene, E. Mic- ?. .. , . ,. • „
, , , . .. .... - n n , ... _ įbniybes darbuotis M. S
kuopa labai jiems dėkinga; ne keliumene, C. Dobrovolskiene, . ... ...

r -X- , , • X - lt 1 X- »x r» 1- Apskr. ir visos orgamzacijus
gali tikėtis, kad ir mes atsi-'Apskrities rast. It. Mazeliaus-1

lankysime į jų parengimus, 'kienė, ižd. S. SakalienėJŲ

Vietinė kuopa taipgi dėkinga |vestų darbų atlikti buvo

pa-

nu-

vykus pas Apskrities pirmi niai

Palinkėjusios geriausių sek- 

niūsų sandarbininkeip. Grigui, groserninkui ir p

A. F. Pociui, laikrodininkui, Įninkę V. Petrošienę, kuri pa- padėkojusios už malonias vai- 

už suteiktas dovanas minėtam sikvietė pas save į ūkį už Le šes> grįžome- kupinos gražaus

vakarui. mont, Ilk, miestuko.

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
ILGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS

ir

surengti 

d.

praleidusio^;upo ir smagiai

L X r • •* oo J- p-nios■ šventadienio, sausio 22 diena, , . _ r,. . , . . .
i . . . . xi.. dvanene, Sidabriene ir kun.
Ikun daugiau atrodo i pava- _ . , _ ...

. v. ’ S. Petrauskas. Komisija jau
! sari negu į žiema. |. . . • x • i -

, . daro pasitarimus apie tai, kaip

Viena buvusiu , . . .
ko geriausia prisirengus prie 

šių J. M. praloto page r btuvių 

Vietinis;TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 10 ryto lkl 8 vakare

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2420 Wcst Marąuette Road

VALANDOS: „
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare \ 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. 0456 S. MAPLEVVOOD AVE.

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. litll SL Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkata, Ket vergsią lr Subatomis 
2420 W. Maroueite R<1. erti Weatern

Avė. Pbone Hemlock 7828 
Panediltala, Seredomls Ir P«tnv«om*s 

1891 So. Halsted Street

AKIŲ ftYDYTOJAIi

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

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

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

Office; 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atulšauktl, o 
dėl, kad priklausau
prie grabų lšdirbyiJ- 
tėa

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 4174 
SKYRIUS

8238 S. Halsted St.
Tel. Victory 4088

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 2515 arba 2515
8314 W. 23rd PL, Chicago

I143SLB. 49 Court, Cicero, HL
TU. CICERO 5997

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

TelefonsA Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automobilius visokiem*1 
reikalams. Kaina 
3319 AUBURN

Cbicago, Bl.

Draugija Šv. Franciškos Ry 

jmietės moterų ir mergaičių re 

r.gia didelį šokių vakarų drau

gijos 20 metų gyvavimo suka

kčiai paminėti. Dr-jos įsteigė

jos buvo trv3 narės: D. Jur- 

g.itaitė, J. Ambrazaitė ir M.

Pranešimas
DR. VAITUSH, OPT.

Phone Canal 6122

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

prieinama.
AVENUE

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

Moterų Sų-gos Chicagos ap

skrities susirinkimas įvyks šį 

'sekmadienį, sausio 29 d., Au- 

i ši os Vartų parapijoj, 2 vai.

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.; Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas 3lst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. V. 
Nedėliomis lr iventadieniais 10—1J

Oželaitė. H lų dar randasi na- !popiet Praiau sk<litlin8° “ vi 
sų kuopų atstovių atsilanky

mo. Susirinkimo programoje 

turime eilę įvairių reikalų ap-

Tel. CICERO 254

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 985.00 

KOPLYČIA DYKAI I
L344 S. 50th Avė., Cicero, Ul.

rė sesuo J. Ambrozaitė. Jinai ; 

buvo pirmininke per daugelį 

metų. Nors ketvirti metai kai 

nepirinininkauja, tačiau neat

sisako pasidarbuoti draugijai.

ši draugija yra stipra; tur

to Viri $2,859.93. Tai gražus 

stovis.

Valdybų sudaio: pirm. — E. 

Navickienė, pagelb. — J. Je- 

sulaitienė, nut. rašt. — S. Ka- 

napeckienė, fin. rašt. — A. 

Levanauskienė, ižd. — S. Pau

kštienė.

turti.

Apskr.
pirm. V. Petrošienė

CHICAGOS CIVIC 
OPEROJ

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
rvaigimo. akių aptemmio. nervuotu- 
cno. skaudama akių karšt]. Nuimu 
sataractus. Atitaisau trumpą regyste 
ir tolimą regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
itsl tikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažlau- 
tias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo 19 ryte iki 9 vaka
ro. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO j TRIIM 
PA LAIKA 8U NAUJU IŠRADIMU.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7127
•
Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo * lld 
12 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 lkl 8 vaL vakare Ltaruiukala 
lr Ketvergais.

Kea. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. lr Kės. TeL Hemlock 1174

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 1-1 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
piet- Utarn. lr Subat. nuo 2-6 vak. 

Šventadieniais pagal suLarimą.

j

Nepaprasti dalykai dedasi Daugailų atsitikimų akys atitaisomos

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame ui atvežimų mirusio imogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. z 
"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 jums 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 BUDKKKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Dldyzta Oflau

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

Vakaras bus saus’o 29 d., 7 

\al. vakare, School Bali, prie 

48-tos gatvės ir Donoro st. Mu 

jZika — brolių Metrikių. Do

vanas gaus 5 narės, išbuvusios

20 metų, o 17 narių 10 metų lūs,” sako manegerius 

neėmusios pašalpos. Jos asme- jEnvin Russell. “Joks 

niai turės atsilankyti į vaka-

Civic Operoje prie Madison 

st. ir Wacker Drive. Kuomet 

finansinė krizė uždarė dauge

lį teatrų, o kiti pasitenkina 

neskaitlinga publika, Chica 

gos Operetta Company “ge

riausia tos rūšies šiais laikais’’ 

stropiai auga ir didėja stip

rumu ir biznyje.

“Tas dalykas yra natura- 

David 

biznis

b« akinių. Dabar kainos perpug pl- 
negu buvo. Mu»q kainoa pt-

gesnės, kaip kitų.
. 4712 S. ASHLAND AVI. 

TeL Boulevard 7589

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 2 lkl 4 lr nuo 
I lkl 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7890 
Mamų Tel.l Prospect 1980

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeJ. Virginia 0036

DR. MAKUK1UO

PRANEŠIMAS
Persikėliau 1 erdvesne ir patogesni

šiandien nėra sėkmingas, jei 

jis netarnauja vien publikos 

įeikalavimams.”

Dideliu spirfdėjimu ir spal

vų mirgėjimu baigia antrų sa

vaitę Chicagos Civic Operoje 

“Liepsnos Daina“ (The Son,g 

of tbe Flaine”).

Įdomi, žavėjąnti, nepapras

tai lengva opera. Gal niekuo 

,met nebuvo tokių ovacijų,

9RIIR Ul ROril \tr haip kad <lahar gird5si iž chi-JLuUU VIa Uvlll Oll« j cagos Operettės lankiusiųjų.

1.1. BAGDONAS
[Aidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa

šaukite

Republic 3100

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare
GYUO VISAM LIGAS VYR) IR MOTKIIU PER 28 METUS NEJUURUIT 

KAIP I ASISENfUl SIOS Ir NEIAGVDOMON JOS YRA
Kperlnllftkat gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoju per duiiKel| metų Ir išgydė tūkstančius ligonių. Patail- 
mos dykai OFIso VALANDOM: Kasdlo nuo 11 vulandos ryto Iki 1 
valandai lr nun 5—8 valandai vakare Nedėltomls nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4300 Wk*T Mik 8T., kanpaa keeėar Ava TeL Oavrford 5*7,1 

I I ■■■ —■ I SI Bl l ES I O.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU 8UCIALI8TAB

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 80. VVESTERN AVE. 
Chicago, 111.

Vai.

erdveeną
vietą

8323 SO. UALMTKD ST. 
nuo 10 ryto iki 2 po pietų 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Phone BOULEVARD 8483

ir

Ofisas tr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET 

Kampas Halsted 8L
Valandos: nuo 19—4: nuo 6—1 

MaSSIInmler n»« IS Iki t«

25 METy PATYRIMO
Pritaikyme akinių dei visokių 

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA,

. DR. MAURICE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Piaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dieną 
Nuo 2 iki 2 po pietų 
Nuo 7 lkl 9 vakarė 
Nedel., nuo 11 lld 11 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ugų 
ryto nuo 16—11 nuo 2—4 »o

Tel. Grovehill 1696

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

Seredomls po pietų ir Nedėldlenlal* 
tik susltarua

9419 W MARQUETTB ROAD

Rea Pbone 
Kngleerood <441 
Ventwortb 2904

Office Phone 
Wentworlh 1449

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakar-e

VaL: nuo
pietų: 7—9:29 vai. vakara 

Nedėliomis 19 Iki 11 
Telefonas Midway 2880

OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUB URS, AIRIJA K. JARUSH
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- physical therapy & midwtfe

— - Naujoj vietoj
6109 SO. ALBANY AVE.

Phone HEMLOCK 9252
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Patarnauja prie gimdymo, duodu 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523

žtas. Pastebėkit mano iškabas. 

Valandos nuo 9:30 ryto iki

^nussage, eleolric treutiucnt Ir mag- 
netlc blankets Ir t.t. Moterims lr 
merginoms patarimai dovanai. Patar
nauja patine arba ligjnluej.

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Tel. ,Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart- 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED S I RĘ ET 
Vai.: 2-4 Lr 7-9 vai. vakare.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
35th756 W.

uliso vai., nuo 1-i. nuo

STREET

4 20-9.2*
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V, STANCIKAS UŽKARIAVO PIRMĄJĄ 
VIETA “DRAUGO” VAJUJE

S. Balčiūnienė Su 296,506 Balsais Pralenkia 
S. Staniulį ir A. Stulginską

Tai bent rungtynės. Stanci
kas varėsi ir vargo dieni} ir

Pirmeilių stovis

jau pradėjo prisirengimo dar
bą.

X Sunkiai serga mūsų se
nas parapijonas St. Sirvydas. 
Jis randasi savo sesers priežia 
roję Melrose Parke. Jau kele
tą sykių j. aplankė gerb. kun 
P. Gasiūnas.

X Kun. Dr. V. Bartuška jau 
už poros dienelių rengiasi ap
leisti Chicagą. Da vyks j Pen-

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

MUZIKALINIS PROG 
RAMAS

——
Šeštadienis, sausio 2$ d.. 19'

V. Stancikas, 1706 W. 47t1. ,nsyivanlJI( ap|ankyti savo sc 
431,805 nq (jyangy h pažįstamų. Va-naktį, bet savo tikslų atsiekė. Chicago> nl.

Šiandien jis pirmoj vietoj. __ ___ _.x.
P. Labutis, 9,7 W. 34tb St., sario pabaigoje“Draugo” vajuje ir sako ki

tiems kontestininkams: “Pa
vykite mane jeigu galite.”

S. Balčiūnienė tą patį įki
ro. Ji pradėjo silpnai, bet kai J & Balčiūnienė, 2212 W. 23rd
pradėjo, tai kasdien tik kįla .^t-, t hieago, III.......... 296,506

(Cbicago, JU................ 421,092
A. Švilpauskienė, 103 No. 20

■Ave., Melrose Pk., III. 341,435

Amerika.
žada apleisti 

Ašt,

KAS GIRDĖT VVEST SIDF

ir kįla. Ir sakosi, kad ji nepa
sitenkins koi neužims pirmos 
vietos.

A. Stulginskas, 1628 S. 50th 
Ave., Cieero, III.......... 223,935

X Vakar Aušros Vaidų baž
nyčioj atlaikyta gražios iškil
mingos Mišios už a. a. ark. J.

S. Staniulis, 6651 S. Talman iMn(ulevifia„s slcliJ.
Kontestas eina visu smar- Ave., Cbicago, 111. .. 208,504' . . -. .’ X S) sekmadieni, sausio 29 S. Stašaitis, 1413 S. 48th 1 1kuinu ir kontestininkai neno

ri viens kitam pasiduoti. Ct., Cicero, III. 106,750

CHICAGOJE

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

p. Sauris. su savo solistais ir 
kvartetu; bus įdomu pasiklau
syti gražaus jų dainavimo.

Bus atlošta net dvi juokin
gos komedijos.

d., Aušros Vartų parap. salėj 
įvyksta M. S. 55 kp. “bunco” 
žaidimas. Jau kelintas sekma
dienis kai mūsų parapijoj į- 
vyksta “bunco” žaidimai. Ir 
neikia pripažinti, žmonės no
riai jas lanko, nes kiekvienas 
nori pabandyti savo laimės, 
smagiai laiką praleisti, na, ir 
paremti naudingus sumany
mus.

Taigi ir šį sekmadienį “bu
nco” bus begalo įvairi, tuomi,

Sekmadienį, sausio 29 die
ną, 3 vai. popiet Šv. Kazimie
ro Akademijos Auditorijoj į- 

jvyks Akademijos muzikos skv 
liaus programas.

Studentai ir seselės moky
tojos kviečia visus muzikos 

įmėgėjus, o ypač tėvelius ir 
gimines pasidžiaugti mūsų a 
teities artistų gabumais.

Ypatingai pagražins šį pro
gramą p-lė Aldona Briedytė 
ir p-lė Aldona Paliliūnaitė, ku 
rios jau yra žinomos kaipo ti
kros artistės.

Be to, Akademijos Praizinis 
Orkestras pilnai patenkins vi
sų muzikalius jausmus.

VISKAS VELTUI

KONCERTAS IR TEATRAS
------ :-------  Taip pat bus duodama do-

Parapijos choras, vedamas .vanos: pikčiausiam susiraukė- 
varg. Kasto Sabonio, sekma- lini ir didžiausiam nuliūdėliui kad pačios sąjungietės priga- 
dienį, sausio 29 d.. Dievo Ap- su ta sąlyga, jei išsilaikys ne- mino įvairių gražių rankų da- 
veizdos parapijos svet. rengia sijuokę. jrbo dovanų. Be to, komisijos
koncertą ir teatrą'. Įžanga 
ir 50c.

Choras

35c nares pp.r,. , , , . . . -------■ Klikuniene ir Bal-(iirdct kalbant, kad visi mus v _ . , , ............................................. .. . ciuniene darbuojasi įvairiais
. , , .. .v — biznieriai ir parapijonvs atsi- , . , , ,susidedantis is 7o , , . * , budais, kad pramoga butu se-

, - , v. .lankys i vakarą, kad linksniai ,narių padainuos daug gražiu.' , . kminga.
naujų ir negirdėtų dainų. Muši .: - r Į Popiet įvyksta musų para-
parapijos choras, kada tik ką raT)1^ 
surengia, koncertą, ar teatrą.
publikos neužvilia. Ji visados 
būna pilnai patenkinta. Už tat 
ėboro vakarui visados būrui!]-oneerpj 
sėkmingi.

Tas daug priklauso nuo mū
sų gabaus .muziko varg. K. Sa

įdomaus lietuvių radijo prog- 
TMino, leidžiamo Peoples Kur
ni ture Co. krautuvių pastan
gomis iš stoties WGE8.

Į Programas susidėjo iš dai- Į
jnų, muzikos ir kalbų. Peop-1------------------------------------------------ ----- ——...... ............... .—-----
lies Furniture Co. duodama gatvė. Reikia užsiregistruo- čia kūno skausmus, kaip rim
tuos programus nepaiso nei j11 Budriko krautuvėje. '.mutizmų, neuralgiją ir skaus-
darbo, nei išlaidų, kad tik jie! kaipgi Budriko programai mą nugaroje.
būtų gražūs. Be muzikos ir į- ]bnna penktadieniais 4 vai. po ( Mostjes van]as vra 
domių kalbu iš sveikatos sri- PietU 8tot,es WAAF, 910 k. Įdio?, Mostis> kuri tyrinėjimu

“DRAUGO" METINIS KONCERTAS
VASARIO - FEBRUARY 5, 1933 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj

ties kalbėjo dr. Atkočiūnas,
! dentistas. P. F.

LIETUVIŲ VALANDA

S.

Gimimo P. Šv. parap. Mo
kyklos rėmėjos rengia “bun
co” ir daug “door prize”, pro 
gramą ir užkandžius, vasario 
12 d., 2 vai. popiet, parap. 
salėj.

Kviečiamos tos motinos, ku
rių vaikai lanko parap. moky
klą. Bus draugiškas pasikalbė
jimas ir viskas, kas virš minė
ta, veltui.i ’

Brangios motinos, nepamir
škite šio vakaro. .\

Vakaro komisija: pinu. p. 
■ Trust ir kitos deda pastangų, 
kad viskas kuo geriausiai pa-

Ryt dieną, nuo 1 iki 2 vai. 
po pietų, bus gražus ir įvairus 
radijo programas iš stoties 
WCFL, kurį duoda Jos. Kk 
krautuvų, 3417 S. Halsted st.

Programe dalyvauja žinomi Į 
dainininkai Kazys Pažerskis, 

'poniu Pažerskienė, Jonas če - į 
paitis, Ona Vaicuk ir Stasys 
Puta.

Taipgi Budriko akordinistai 
palinksmins visus gera muzi
ka.
Budriko radijo ir rakandų

Kitas dainininkų if muzika
ntu kontestas įvyks trečiadie- 

I . .nio vakare, vasario 1, Mark 
ĄVliite Sąuare svet. Halsted ir

EXTRA
pijoj M. S. Cbieagos apskri- 

Mūtų choras, parapijonys ir lies susirinkimas. Tikimės, kad 
visi biznieriai taip pat rengia- jr apskrities atstovės pasiliks 
si važiuoti į metinį “Draugo” |Pas mus vakare, kad smagiai 

Dailės Mylėtojas i,aik$ praleistų. Kviečiame.
________ (Taigi kaip visos kuopos narės,

taip West Sidės ir kitų kolo-

vyktų. Panevėžietė

RADIO
RADIJO PROGRAMAS

X Parapijos metiniame su- njjų svečiai nuoširdžiai kvie-
. . . . ...... tdrinki,ne Prag-iusi ^adier4;čiami atsilankyti į “bunco”
borno ir jo muzikales seuny- padaryta daug svarbių nutari- !^nidįma 
nos. Taip ir ui sykj bus kas nių įr iškelta gražių sumany-Įr'e 
nors nepaprasto.

Koncerto programas susidės 
iš choro, solistų, duetų, kvar
tetų; dalyvaus Lietuvos Vy-

mų, kurie bus vykdomi par. 
naudai. Vasario 26 d. įvyks di
delis par. balius su visokiais 
margumynais. Komisijoj, į ku-

čių “Dainos” choro vedėjas rių įėjo darbštus parapijonai

JUS GALITE pa
siųsti pinigus Lietu
von per musų Pini

gų Siuntimo Skyrių
šmokant Amerikoniš- • •

• kais Doleriais arba litais 
žemiausiomis kainomis 
ir persitikrinti musų 
greitu pristatymu.

MES mokame cash už 
Lietuvos Laisves Bonų 
kuponus ir perkame Bo
nus augščiausia kaina.

& Tritst Company
♦ ISO SOUTH HALSTCO STREET

CHICAGO

1
Pradžia 6 vai. vaka-

Ta pati

Praeito antradienio vakate 
ir vėl Chicagos ir apylinkės 
įadijo klausytojaiųs buvo ma
lonu pasiklausyti gražaus ir

Laikas Pradėti 
Taupyti

Jūs sutaupysite landrės bilas. 
Jūs sutaupysite ant drapanų, 
nes namie skalbiamos drapanos 
tveria du kart ilgiau.

Tegul naujas civilizacijos iš
radimas sutaupo jūsų sveikatų 
ir laiką. Tegul mašina plauna 
jūsų namuose drapanas pigiau, 
geriau ir balčiau.

Naujos 1933 Elektrikinės 
Plaunamos mašinos po

$49.00
ir aukščiau

$5.00 įmokėti, o kitus -po 
$1.00 į savaitę

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

Telefonas — Boulevard 4405—8167

Nuolatinis gražus programas Nedėliomis WCFL 970 
k. nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

\VHFC 1420 k. ketvergais nuo 7:30 vakare 
WAAF 910 k. Pėtnvčiomis nuo 4 po pietų

Negirdėta Amerikos Lietu
viams Naujiena 

C. G. LUKŠIS ATVEŽĖ 
Pačių lietuvių Lietuvoje pa

gamintą Pirmąją 
Lietuvišką Filmą 7 Dailų 
“ONYTĖ IR JONELIS”

l-'ilmos pastatyme dalyvavo Valsty
bės Dramos Baleto Artistai ir Val
stybės Dramos Studijos Mokiniai.

Visi Amerikos lietuviui būtinai tu
ri pamatyti tą filmą, nes joje apart 
labui gražių kaimiečių ir miesto gy
venimo vaizdų bus daug gražių ir 
įspūdingų Lietuvos vietų. Apart to 
Ims (domūs paveikslai iš .lamui V- 
kininkų Katelių Darbuotės Ir daug 
kitų visokių (vykių Lietuvoje,

BUS RODOMA: i
Sausio 29 d., šv. Jurgio parap. sve- 

, tainėje. Bridgeport, Chleago, III.
Siuisio 31 d., I.iuosybės svetainėje, 

Cieero, III.
Vasario 1 d., šv. Petro Ir Pau

liaus prfrap svet.. West Pidiman, IIL
Vasario 2 d., West Side I.ltli. Au

ditorium (buvusi Mcldažio), 2244 W. 
23rd PI., Chleago, III.

Vasario 5 Ir 6 d.. Visų šventų pn- 
I rap. svet., Roseland, III.
| Vasario 7 ir 8 d., ftv. Mykolo na- 
! rap. svet., Nortli Side, Cltieago. III.

I PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE

ĮŽANGA 25c, VAIK. 10c

Naudokitės Proga
Inžinieriaus Naujas Išradimas 

dėl pečių sutaupo gasą tki 40%. 
I'žueten'uotas Instrumentas vadi
nasi GAS MASTER. Apgaubia 
ugi-) iš apačios ir aplinkui taip. 
kad šiluma nieknip negali veltui 
išeiti. I'gnls būna daug karštes
nė Ir liepsna, nors daug mažes
nė, greičiau užvirina vandeni Ir 
puodas neaprūksta. Instrumentas 
padirbtas tš plieno, parsiduoda 
tik po 5Oe. Norintieji persitikrin
ti, po (10 dienų išbandymo. Jeigu 
nesi patenkintas, pinigai sugrąži
nami. Kurie jau vartoja GAS 
MASTER, gauna mažesnes gasų 
bilas. Greitai pats Instrumentas 
save apsimoka.

Reikalaujam Agentų
Dabar yra gerinusia proga tap

ti mūsų AGENTU, ftl naują Išra
dimą žmonės perk* iš pirmo pa
matymo. Geras uždarbis dėl •- 
genių, pasinaudokite proga.

Tlie Gas Master
t DistriMiii; Co.

Not Ine.
6812 S. VVestem Ave.

Tel. Prospect 3140

patvirtinta, kad ji numarina 
skausmus greičiau, negu kitos 
mostys. Jei jūs kenčiate nuo 
virš minėtų skausmų, pamė
ginkite džiarą už 50c, kuria 
galite įsigyti pas jūsų aptie-

. x . . .. , .korių. Jūs mėginsite ja ir pri-tvje trinimo mostų kuri vra , ‘ -•, . . , , rodysite savo draugams. Rasis

KĄ REIŠKIA RŪŠIS?

Ir šiais laikais publika įve
rtina rūšį, prekę bei pageri
ntus daiktus. Mes turime min-

branginama visų tų, kas ken- visuomet laimėja.

EXTRA IEŠKOME PASKOLOS
Dirbtuvė — verta $60,000. 

‘sorime gauti paskolą $6,00!) 
ant pirmų morgičių.

PERSIUNČIAM DOLERIUS Atsišaukite “Draugas” Pub 
J LIETUVĄ SPECIALIU 8

APMOKĖJIMU
5Oc

Co., 2334 S. Oakley Ave. Bov 
84.

Telegramomis į bile paštą

Parduodame laivakortes vi
sais geriausiais laivais

Mainome čekius

OFISAS ATDARAS: 
Pirmadieniais, trečiadie

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

CENTRAL
SERVICE
BUREAU

4641 S. Ashland Ave.
B. ZALESKI, vedėjas

ANT RESDOS
4 kambarių fialas, šiltu vandeniu ap
šildomas, su ar be garadžiaus $20.00. 
Randasi

1446 S. 51st Ave., 
CICERO, ILL.
ATSIŠAUKIT;

1444 S. 51st Ave. 
Telefonas CICERO 593

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

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

Reikale esant tele- 
formokite Englcwood 
5840

P. CONRAD 
0023 So. Halsted St.

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

Rfl Y-DIO SALVE
MOSTIS, ypatingai gert. 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimą, kuomet kitaa neį
veikia.

PamSglnkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai įsiga
lėjusi kaip:

RUMATIZMĄ
etrenų diegimą

ŠALTĮ MUSKULUOSE
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą paruėginsit RAY—DIO 
most) ir pajusit palengvinimą. Jūs 
visuomet laikysite ją savo namuose. 

Jūsų apteikoj — Bftc

▼BL. BBaUBLIC - MO2.

J
v

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band-anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. ^eigu norite gerų 
anglių kreipkitės Į Grane Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kainą negu kur kitur.

Green Valley gerinusios an
glys dėl pečių dideli lnmp-
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 7860 

Valandos 9 ryte iki 6 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7968

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais- Utaminkais ir Ketvergais 
‘ — 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avc. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phono Canal 5233
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenne 

Chicago, m.

*

Jei titanai pirkti aotomobtlt. ateik 
pae mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vieną U geriausių ruStų automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą tr 
nebrangia kaina

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVENUE 
Telephone lafavette 7119

T" 1‘MIV-I: Zč. yv '

.MORTGAGE RAMKERS bonus

SIUNČIAM PINTGUS J LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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