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Papen’as valdo Prūsiją; seimas paleistas
BOLŠEVIKAI SPAUDŽIA DONO 

KAZOKŲ KRAŠTO VALSTIEČIUS
TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ PAŠA

LINAMA Iš PETRĄ PI LĖS

UMUNU LAIKRAŠČIAI PROTESTUO
JA PRIEŠ KARO STOVĮ

PAPENAS VALDO 
PRŪSIJĄ

BOLŠEVIKAI SPAUDŽIA 
VALSTIEČIUS

BERLYNAS, vas. 7. - Prū-1 MASKVA, vas. 7. — Dono

siją. ėmė valdyti, taip vadinu- kazokų kraštan sovietų vv-

nias, triumviratas, kurio prie

šaky yra Vokietijos vicekanc

leris von Papen’as. Kiti du 

triumvirato nariai yra Conrad 

Audenauer, Prūsijos valstybės 

tarybos prezidentas, ir Haas 

Kerrl, fašistas, seimo narys.

Šio triumvirato nusprendi

mu paleistas Prūsijos seimas. 

Nauji rinkimai įvyks kartu sa 

rinkimais parlamentan — ko

vo mėn. 5 d.

TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ 
PAŠALINAMA IŠ 

MIESTŲ

HELSINKIS, Suomija, vas. 

6. — Žiniomis iš Rusijos, de

šimtys tūkstančių žmonių bol-

riausybė pasiuntė kariuomenę. 

Iš valstiečių atimami beveik 

visi javų grūdai. Nepalieka
ma nei duonai, nei sėklai. Dc-

SENATO MARŠALKAS 
PAKLIUVO

BEDARBIŲ DEMONSTRA
CIJA LONDONE ŠIRDINGA! AČIŪ!

\

| AVASHINGTON, vas. 6. 

Senato maršalkas (sergeant at

LONDONAS, vas. 6. — Va
kar čia ivvko milžiniška be

ariąs) D. Barry vienam žurna- darbių demonstracija, kurioje 

le parašė labai nepalankų se- dalyvavo daugiau kaip 100,000 

natai straipsni apie kyšius, darbininkų. Keliolika tūkstan- 

balsų pirkimus, ir t. p. Sena- čių policininkų buvo laikoma 

tas jį už tai suspendavo ir ve- atsargoje, nes numatytos riau- 

da išklausinėjimus. O gal dar šės.

ir žurnalas bus tieson traukia- j Bet policija į demonstravi

mas." jas nesikišo ir viskas ramiai

į baigės. Bedarbiai protestavo 

prieš vyriausybės ekonomiją, 

{prieš pašalpos bedarbiams ma

žinimų.

PRIEŠ ALGŲ SU SIMĄ- 
ŽINIMĄ

Gazolinos stotis Saharos tv- 

ryne, Afrikoj. Valdiškų moke

sčių rinkėjas nori išgauti ski

rtus mokesčius už parduodamų 

gazolinų. Bet prancūzų kom-

AV ASHINGTON, vas. G. - 

Žemesniuose kongreso rūmuo

se paduotas sumanymas, kad 

sumažinti kongresmonams al

gas. Dauguma balsų šis suma

nymas atmestas, o sumanymo

IŠKILMINGOS LAIDO 
TUVĖS

BERLYNAS, vas. 6. — Va

kar čia nepaprastai iškilmin-

linitys tūkstančių valstiečių panija, kuriai priklauso stotis, Į autorius pavadintas veidmai- gai valstybes lėšomis palaido-

išsiunčiama į žiemių Rusijų. nenori mokesčių mokėti. 

Pasipriešinusieji žudomi.

Sovietų vyriausybė sako, tai 

bausmė valstiečiams už jų ne

paklusnumų gaminti daugiau1 

.javų grūdų.

TURKAI GRASINA JA
PONAMS

ISTANBULAS, vas. G. — 
Japonai planuoja į Tokijo su-

imu.

ILLINOIS’O VALSTYBĖS 
MOKESČIAI

AVASHINGTON, vas. G. — I 

Krašto vyriausybė pereitais ’

ta du žuvusieji fašistų vadai, j 

kuriuos riaušių metu komuni-1 

štai nužudė. Dalyvavo šimtai | 

tūkstančių žmonių. Buvo ir į 

buvusis sosto įpėdinis.

LAIKRAŠČIAI PROTES
TUOJAKEISTI TIE JAPONAI jaukti pana.zijatinę jaunimo metais iš Illinois valstybės su-:

konferenciją. Turkai šiam pia rinko daugiau kaip 93 nulijo-1 __________________

nui priešingi? slie pareiškia, mus dolerių mokesčių. į BUKAREŠTAS, vas. 6. —

ta ir viešumon iškelta, kad kad jei japonai ir toliau laiky-Į Daugiau kaip Illinois kraš-|Kai kurie rumunų laikraščiai 

japonų Meiji cukraus kompa- s’s savo imperijalistinio nusi- to iždan sumokėjo New Yor- protestuoja prieš vyriausybę 

nija per keletą metų nemokėjo { statymo, visa Azija sukils ko, North Carolina ir Virgi-'del karo stovio paskelbimo.

TOKIJO, vas. 7. — Susek-

valstybinių mokesčių, o finan- l'nes japonus, 

sų ministeris nepatraukė jos

ševikai pašalina iš Petrapilės tieson. Kompanija tuo būdu 

ir kitų miestų. Tai tie visi, labai nusikalto. Del jos to “be- 

kuriems atsakomi pasai, o be gėdiškumo” japonai patrijotai 

pasų jie negali miestuose gy- žudosi.

venti.

Tūkstančiai žmonių pake 

liais klaidžioja, ieško prieg

laudos ir maisto.

VARŽOMI SUSIRINKIMAI

nia valstybės.

TURKŲ SUKILIMAS

Sako, kad toks stovis nerei

kalingas.

SĄJUNGA PRIEŠ 
JAPONUS

NEW YORKE DAUG 
SNIEGO

ISTANBULAS, vas. 6. —; _______________

įBrussos mieste keli šimtai re-j NEW YORK, vas. 6. ____

{ligingų turkų sukėlė maištus šiame mieste gerokai pasnigo. I VILNIUS, Okupuotoji Lie- 

,prieš pamaldose vartojamą tu Apie 18,000 bedarbių gavo lai-{tuva, vas. 6. —Lenkų teismas 

rkų kalbų. Turkai reikalauja kinąjį darbą — sniegų iš gat-j nubaudė po tris metus kalėti 

vių žerti. • tris gudus. Jie apkaltinti šni

pinėjimu bolševikų naudai. /•

_______________ [grąžinti senovės arabiškų kal-

ŽENEVA, vas. 6. — Tautų bų.

Sųjungos 19 os narių komite 

tas atmetė japonų įduotų tai-

BAIGĖS PALIAUBOS
KUR NORI GALI VYKTI
ATĖNAI, vas. 6. — Graiki-BERLYNAS, vas. 7. — Vo-įkos planų Azijos rytuose. Ko- 

kietijos vyriausybė varžo po- mitetas nusprendė Mandžiūri- jos vyriausybė paskelbė, kad

SPRINGFIELD, Ilk, vas. 6. 

— Nepasisekė gubernatoriui

litinius gyventojų susirinki-įjos reikale remtis Lyttono ko- S. Insull yra visiškai laisvas sutaikinti angliakasius. Tuo 

mus. Vyriausybė paskelbė, kad'misijos raportu. - lir gali vykti kur tik jis nori. įtampu baigės paskelbtos paliau

visi susirinkimai bus kontro-l........................ —■ ■ ......................... — ------------ ----------- .. bos. Angliakasiai kai kuriose

jojami. ISPANŲ BAŽNYČIA NUGA
LĖS SAVO PRIEŠUS

10 DARBININKŲ ŽUVO
NEAV YORK, vas. 6. — Lai

kraštis “Nevv York Herald 

Tribūne” tomis dienomis pa

davė savo korespondento žinių 

iš Madrido, I .panijos sostinės.

Korespondentas rašo, kad 

jam teko kalbėti su Šventojo 

i Sosto atstovu Ispanijai, Jo F-

-------------------------- jksc. arkivyskupu Tedeschini,

ARCHANGELSKAS, vas. 6. [apie Bažnyčios stovį Ispani

PARYŽIUS, vas. 7. — Re- 

naulto automobilių dirbtuvėse 

įvyko sprogimas. 10 darbinin

kų žuvo ir apie 100 sužeista.

VARU SIUNČIAMI Į 
MIŠKUS

— Sovietų vyriausybė nuspre

ndė žiemių Rusijoj varu sių

sti valstiečius į miškus, kad 

pastūmėti pirmyn sienojų ga

mybų. *<2T

GELEŽINKELIAI UŽ
DARYTI

joj. Jo Ekscelencija štai kų
jam sakė:

Katalikų Bažnyčia savo ša

knis turi liaudyje. Taip buvo 

visados, taip yra ir šiandien 

ir ne tik Ispanijoj, bet visam 

'pasauly. Visoki pasakojimai a- 

pie Bažnyčios santykius su va

lstybe, ypač apie tai, kad Ba-

LONDONAS. — Žiemių Ai- žnyčia savo galybę apturi dau 

rijoj geležinkeliais visokis ju- giausia per valstybės paramų, 

dėjimas nutrauktas. Geleži nkc- yra be pagrindo. Ispanijoj val- 

lininkai streikuoja. dovai buvo religingi ir tikėji-

LENKAI NUBAUDĖ 
3 GUDUS

OLANLŲ JŪREIVIŲ 
MAIŠTAI

Dienraščio “Draugo” vardu tariu širdingą ačiū visiems 
prisidėjusiems prie “Draugo” metinio koncerto pasisekimo.

Ačiū p-lei Emilijai Mickūnaitei už jos atvykimą Chica- 
gon ir malonumą, kuri ji suteikė' savo „skambančiomis daino
mis visiems atsilankiusiems “Draugo” koncerte.

Ačiū Šv. Kazimiero seserims ir šv. Kazimiero akademi- 
kėms už gražų pasirodymą su orkestrą ir lietuviškais šokiais.

Ačiū Lietuvos Vyčių “Dainos” chorui ir Sasnausko vyrų 
chorui, A. Pociui ir J. Sauriui, vedėjams už gražias dainas.

Ačiū solistėms ir solistams: J. Romanui, O. Juozaitienei, K. 
Pažerskiui, A. Giedraičiui, A. Čiapui, K. Saboniui, už jų pri
sidėjimą prie programos pagražinimo. Ačiū kvartetams už 
gražias pastangas patenkinti publiką.

Ačiū šeimninkėms ir šeimininkams ir visiems darbinin
kams už pagalbą, kurią suteikė, kad sudarius visiems ko 
daugiausia malonumo.

Ačiū publikai už gausingą atsilankymą ir katalikiškos 
akcijos parėmimą.

Ačiū kunigams klebonams ir jų padėjėjams, kurie žodžiu 
skatino atvykti į “Draugo” koncertą.

Jums pasilieku labai dėkingas
Kun. J. Mačiulionis, M. I. C.,

“Draugo” administratorius

CHICAGOJE
TEISMAS ATMETĖ 

APELIACIJĄ

TEGUL KLAUSIA ŠEI
MININKIŲ

AVestern United Gas and E- 

lectric Co. vyriausias inžinie- 

rjus Lundgren pasakojo vals

tybės prekybos komisijai, k&d 

Žiniomis iš AVashingtono, .naujus Chicagoj gazas yra be- 

vyriausias teismas atmetė dvi veik lygus senajam gazui. Tai 

apeliacijas iš Cook’o apskri- gį dirbtino gazo natūraliu iš 
ties mokesčių reikale. Mokės- Texas’o gazu atmiešimas ma

čiai turi būt mokami. «aį pakeitė dirbtino kokybę.

Komisija turėtų klausti šei 

mininkių, bet ne inžinierių. 

Jos daug kų pasakytų apie 

šiandieninio gazo kokybę.

CHICAGO MAJORAS 
GRASINA .

Cbicago majoras Cermak’as 

pasiuntė grasinimus valstybės 

legislaturai. Jis pareiškia, kad 

jei legislatura nepripažins pa

rdavimo mokesčių, Cbieagon 

bus pakviesta kariuomenė, 

kas, esą, brangiau čikagiečia- 

ms atsieis, negu pardavimo 

mokesčiai. Mat, daug čikagie- 

čių priešinasi šiems mokesčia

ms.

NUSTATOMI MOKESČIAI

Cook’o apskrities klerko o- 

fise darbas galvatrūkčiais vy

ksta. Nustatomi mokesčiai uz 

nekilnojamas savastis. Apie 

vasario mėn. 20 d. mokesčių 

sąskaitos bus siunčiamos.

HAGA, Olandija, vas. 6. — 

Sumatros pakraščiuos keli ši

mtai olandu karo laivyno iū-

PRIEŠ LIKVIDU0T0JU3

MIRĖ SENYVA MOTE
RIŠKĖ

mo reikalais buvo liaudžiai kasyklų srityse pikietavimą at reivių sukėlė maištus. Jie pa- 

bendri. Ačiū tokiam stoviui, naujina. Kariuomenė pareng- 'grobė vienų karo laivų ir pas-

kraštas daug garbingų dienų ta.

pergyveno.
Valstybė nieko tokio ypati

nga Bažnyčiai nedavė, išėmus 

sutartinų sugyvenimų, o tai vi

sos valstybės turi duoti Baž- AVASHINGTON, vas. 7. — 

nyčiai, jei joms rūęi dvasinė .Vakar kongresas pagerbė mi

PAGERBTAS MIRĘS 
COOLIDGE

pruko jūron. Paskui juos laivų 

eskadronas pasiųstas.

lllinois’o generalinis proku

roras Kemer imasi priemonių 

patraukti tieson likviduoto jus 

ir kitus, kurie likvidavimais 

kraujas sau didelius turtus.

Mirė Mrs. Dora AVestfall, 

84 m. amž., kuri buvo pergy

venusi didįjį Chicagos. gaisrą 

11871 m.

KOVOJA UŽ SAVO TEISES
RASTI ŽUVĘ LAKŪNAI

AVINNIPEG, Manitoba, v a-Į 
sario G. — Prieš savaitę du |

UŽ LIKVIDUOTOJO PA
ŠALINIMĄ

ir laikinoji žmonių gerovė. O.rūsį 30-ąjį krašto prezidentų lakūnai išskrido į Mackenzicj Uždarytų Bain’o bankų in- 

Bažnyčia kaip turėjo, taip tu-[C. Coolidge. į upės sritį ir dingo. Praneša, |dėlininkai Teikalauja, kad li-

kad sudaužytam lėktuve rasti kviduotojas Gilruth būtų pa- 

abiejų lavonai. šalintas ir jo vieton paskirtas

kitas. Pažymima, kad Gilruth

rėš nuosavųjį tvirtumą ir sa

vo pašaukimu visados už val

stybę bus aukštesnė.

Jo Ekscelencija arkivyskn- LOS ANGELES, Cal., vas. 

pas tiki, kad Ispanijoj Baž- 7. — Pagrobta P. Kalifornijos

REIKALAUJA 10,000 DOL.

GAVO PASKOLĄ

nyčia ne tik nebus sunaikinta, 
bet ir nesusilpninta. Šiandie
niniai įvykiai niekas daugiau 
nėra, kaip lik išbandymas, pa
skui kurį seka triumfas. Ji 
dovanos tiems visiems, kurie
jų pažeidė, ir pagaliau juos iš į JACKSONVILLE, Fla., va-

univ. muzikos fakulteto deka

no Skeele žmona Mary, 65 m.

MELBOURNE, vas. 6. -- 

Australijos vyriausybė paske-

bankų nelikviduoja taip. 

kaip reikėtų likviduoti.

ADVOKATAI IR TEISĖJAI
amž. Reikalaujama 10,000 dol. ,lbė, kad ji iš Commonweallh 

banko gavo 20 milijonų dol. 

paskolų.IŠVYKO JŪRON

AVASHINGTON, vas. 7.

Cbieagos advokatų sąjunga 

paskelbė, kurių teisėjų iš nau

jo nerinkti ateinantį birželio 

mėnesį į apygardos teismą, lš 

19-os teisėjų nepataria rinkti

AVASHINGTON, vas. 6. — 

Vedusios moterys, kurios ta

ri vyriausybės darbus, gausi

ngam susirinkime užprotesta

vo prieš tai, kad norima jas 

paleisti iš užimamų vietų Ir 

šias pavesti bedarbiams vy

rams — šeimų galvoms.

Svarbiausias vedusiųjų mo

terų argumentas yra tas, kad 

jos turi lygias teises su vy

rais.

ORO STOVIS

naujo maloningai priglaus, [ sario 6. — Prezidentas elektas A’alstybės sekretorius Stimson 

kaip tėvas savo palaidūną sfi-[Roosevelt’as išvyko jūron — savo parašu patvirtino 20-ųjį 6, kurie yra netinkami būti 

nų. . 1 •• Jį dešimčiai dienų atostogų. J konstitucijos priedų. 'teisėjais.

CHICAGO Hį APYLIN
KES. — šiandien debesuota; 

numatomas sniegas; vakare Ja 

bai šalta; naktį temperatūra 

numatoma žemiau 0.
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Bendradarbiams lr korespondentams raitų negrų- 
Kaa. Jei nepraioma tai padaryti lr neprlslundlama tam 
tikslai pedto tankių.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po niet
Redaktorius priima — nuo il:tt lkl 11:M vai.
Skelbimų kainos prlslnndlamos parelkalaraa.

kos agentų šaudymai. Tai stoties personalo i 

nariai buvo žudomi. Visi išžudyti, tik aš vie-j 

nas išlikau.

Kiek palaukus, Dzieržynski paskyrė nau

jų stočiai personalų, iš Gomelio proletarijato.

Buvai raštininko padėjėju? Gerai! Būsi 

šios stoties viršininku, sakė Dzieržynskis.

Atsisuko j kitų:

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
(M ūsų korespondento).

LIETUVOS LAIKRAŠČIAI kai kurie gimnazijų ir vidų

I . . J
ainių mokyklų pedagogai ir di-

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Ezoept Sunday. 
SUBSCRIPTIONS; One Tear — »•<••. Slx Montbs

— Three Montbs — ll.il. One Montb — Tlo.
Europa — One Tear — |T.li. Blz Montbs — li.il. 
Copy — .iio.

Af»ertlsln< m “DRAUGAS“ brings best resulta 
ALrertlslng rates on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av.. Chicago

Vieni mūsų laikraščių liko'rektoriai persekioja ir draud- 

tokie patys, kiti gi lyg ir pa- žiu mokiniams šiuos žurnalus 

O tu? Buvai laikrodininko sargu? Būsi keitė savo veidų ir išsipuošė Įskaityti, nors Švietimo Minis- 

telegrafininku. kitokiais viršeliais ir dailiau ,terija jų nėra uždraudusi

Mėsos parduotuvės tarnautojas paskirtas išpieštais pavadinimais. Taip, (“Naujoji Vaidilutė’’ dėl per- 

stoties viršininko padėjėju. Batsiuvio gizelis “Mū-ų Laikraštis” pavadini- daug sunkaus turinio mergai 

— telegrafininko padėjėju, ir t.t. mų ėmė spausdinti paprastu, Įčių-moksleivių nėra labai mė

Po to šis satrapas išvyko kitur raudonų- kukliu mediniu šriftu. Labai giama. Mat “N. V.” skiriama 

jų tvarkų vykdyti. 'gaila. Pernykštis laikraščio pa (akademinio išsilavinimo mote

--------------------------------------- (vadinimas išrodė daug įdomės-'rims ir mergaitėms, todėl vi

PASTABĖLĖS 'iiis. Na, užtat žada atsilyginti: (duriniųjų ir aukštesniųjų nio 

j— pagerinti turinį. Šitų kaltę kyklų mokinėms ji yra per su

A. L. R. K. Moterų Sųjungos seimas į- skaitytojai “Mūsų Laikraš- nki.

Kiti laikraščiai ir žurnalai 

taip pat žada dailiau pasipuo 

šti. Bet visu svarbiausia tai,

DZIERŽYNSKIS, RAUDONASIS BUDELIS

Tokiu vardu išleista knyga. Jos autorius 

yra Bogdan Jaxy-Ronikier. Autorius turėjo 

su tuo bolševikų budeliu artimų pažintį dar 

prieš karų. Paskiau su juo matėsi Maskvoje 

ir Gomely. Kaip Jaxv-Konikier, taip Dzier- 

žynskis abu lenkai. Šis pastarasis: mirė Mask

voje būdamas bolševikų čekos viršininku.

Štai ištrauka iš minėtos knygos, kaip 

raudonasis budelis Gomely šeimininkavo:

Tai buvo per pirmuosius bolševikų sevo- 

liucijos mėnesius. Aš (autorius apie save sa

ko) turėjau valdžios vietų Gomelio geležin

kelio stoty. Tenai iš pradžių dar niekas ne

atjautė bolševikų nagaikos. Tvarka buvo per

pus buržuazinė. Viena dienų staiga gauta ži

nia, kad į Gomelį šarvuotu traukiniu su če

kos agentais atvažiuoja Dzieržynskis. Žinia 

pasirodė teisinga. Visas stoties personalas su 

didele baime laukė šios čekistų vado vizitos.

Pagaliau atvažiavo traukinys. Dzieržyn

skis kai satrapas išlipo iš vagono, įėjo į sto

ties vidų ir, niekam nepasisakęs kas per vie

nas, tuoj pradėjo šeimininkauti. Pirmiausia 

jis įsakė savo agentams suimti visus įtaria

mus Gomelio gyventojus. Buržujai be niekur 

nieko tuojau sušaudyti. Paskui jis ėmėsi tva

rkyti stoties personalų. Per trumpų laikų jis 

tai “patvarkė” ir tų darbų žvėriškai užbaigė. 

Pradėjo nuo stoties viršininko: Kajp tu va

dinies? Klausė viršininko. Šis atsakė, kad 

Ivanovas. Ir norėjo aiškinti, kokio laipsnio 

tarnautojas, kad turi tarnybos kryžių, ir tt. 

Dzieržynski sušuko: Čia tu man tokius nie

kus pasakosi, dar apie kryžių, apie savo nuo

pelnus tarnyboje. Dzieržynskis atsisuko į sa

viškių būrelį ir klausė: Kų jūs sakote prieš 

jį ? Kai kurie atsakė, kad skirtū laiku jis trau

kinių neišleidžia. Jį patį reikia išleisti, tarė 

Dzieržynskis. Veskite jį laukan, įsakė agen

tams ir tuojau pašaukė prieš save kitus sro- 

ties tarnautojus.

Šių kvotimų metu lauke buvo girdimi če-

vyks šiemet, rugpjūčio 7-8-9 dienomis, Sbe- čiui” mielai atleis, by tik pat 

nandoah, Pa. Gaila, kad ne Chicagoje. Visuo- sai laikraščio turinys būtų i 

menė tikėjosi, kad visi kongresai ir seimai Įdomesnis. “Naujoji Romuva’

šiemet įvyks Chicagoje iš priežasties gar- [labai pagerėjo tiek išvaizdos kad jie nusistatę gerinti tun- 

siosios Pasaulinės Parodos. Šiaip jau žinoma, įtiek turinio atžvilgiais. Š. m. nį. Šito tik ir tereikalauja mfi- 

A. L. R. K. Federacijos kongresas ir Lietu (sausio 1 d. N-ryje talpino la- sų skaitytojai, nors nieko no

vos Vyčių seimas bus Chicagoje. bai įdomių ir visais atžvil- turi ir prieš išorę laikraščių

• * * giais rimtų ir teisingų kun. išvaizdų, ypačiai jei ji vis ge-

Darydami pastabų del Moterų Sųjungos Prof- *; Kemėšio paskaitų rinama ir gražinama, 

ioiinn lups nieko neturimu nrieš Sliennndnnb Bažnyčios ii \alst\bės ‘-dll-seimo, mes nieko neturime prieš Shenandoah 

lietuvių veikėjus. Mes žinom, kad ten yra 

veikli sųjungos kuopa, kad parapijos klebo

nu yra vienas žynius mūsų visuomenės veikė

jas ir rašytojas kun. J. Karalius, kad tai se

niausia lietuvių kolonija Amerikoje.

M

tykiai Lietuvoje.” Paskaitos
tęsinys tilpo š. m. sausio mėn.

8 <1. n-ryje. Nežinia kodėl “Lie 

tuvos Aidas” šitos paskaitos

nespausdino. Na, mat čia esą- redaktorium dabar pasirašinė-| ~redaktorįaį ir bendra 

ma šis tas ir sau nemalonu, ja p. D. J. Blynas. Ryšy su darhiai gį ,unklJ darbų dirbt

Berea, Ohio (netoli Clevelando) miestelis išleido įstaty

mų, kuriuo einant ne vien automobiliai ir paprasti vežimai tu

ri turėti užpakaly šviesų nelaimingiems įvykiams išvengti, 

bet taip pat ir bile gyvulys, jei vakarais jais naudojamasi 

gatvėse. Atvaizde parodoma, kokių šviesų mergaitė sugalvojo

Ilgai redagavęs “Lietuvos 

Aidų” p. V. Gustainis paga

liau iš tos vietos pasitraukė, arkliui, kai ji nori \UKurais juo paspoitauti (pajodinėti) po 

Vido’ luiestelį ir apylinkes.

Atsakinguo gi ‘ Lietuvos

ba
Prisiminkime, kai praėjusiais'šiom permainom eina vjsaį dovanai — be jokio už-

,metais “Lietuvos Aidas” grai gandai. Esą belgų laikoma .....
seimams pavesti vien, savattę .r ta, «uea- bstydav0 h. , I)irllllJsias vil.tas Kauno alektroa stotis, vellanti n,oįl!’ ° .• = ,

goję ir ta proga suorganizuoti gausingu lieta-i pausJindavosi ki(.kvi(jn4 . km , gu n|i(,st() <av|. -'‘"‘"S lietuviams s, resuo-

vių katalikų manifestacijų. Berods dar nėra' . ir j Kt.liu<>či„ stengiantis papirkine ■« l»«T;

vėlu apie tai pagalvoti ir pasvarstyti. Ar ne-!nų -.............. i—i : tina ne Men jau dėlto, kad ji

Jei “Naujoji Romuva”

Šiemet reikėjo visų mūsų organizacijų

gerai būtų tų klausimų plačiau pagvildenti 

mūsų spaudoje ir pasvarstyti A. L. R. K. Fe

deracijos'' tarybos sumanytame suvažiav 

kuris netrukus turės įvykti.

Kun. A. Petrauskas, M. L C.

Praeities Patyrus
Žudymai ir užpuldinėjimai iš keršto

Nemaža baimės įvarė ir įvairiausiu 

šnekų paleido į žmones nužudymas Gra

žiškių kaimo seniūno, rodos jo pavardė 

buvo Jurkšaitis. Kas jį nužudė, už kų nu

žudė? Taip ir likosi lig šių dienų neišaiš

kintas klausimas. Sako, nužudę revoliuci- 

jonieriai už šnipavimų rusų valdžiai. Grei

čiausia bus nužudytas iš keršto. Yra ži

nių, kad jau nuo seniai ėjo nuolatiniai jo 

ginčai ir piktumas su kai kuriais kaimy

nais. Taigi dabar imi jiricdanga revoliu

cijos lengva buvo upsiskaičiuoti su nemė

giamu asmeniu ir iš šio pasaulio išsibo

dėti.

Dėl šio įvykio kai kus turėjo, bėgti 

net į tolimų Anierikų, atsižadėję savo ū- 

kio ir tėvynės. Girdėjau aš šito liūdno į- 

vykio ganu smulkiai nupasakotų, istorijų, 

bet nepasižymėjau tuojau, dabar jau daug 

dalykų esu pamiršęs ir neguliu smulkiai 

nupasakoti.

Kad revoliucijonieriai dažnai buvo 

jmnuudojunu visokiems asmeniškiems gin

- Loję dvasinio turinio savait

raštis.

“Laivas” deda gražių strai

psnių apie tikybų, dorų ir Švč. 

Marijos garbinimų.

“Laivas” duoda iš Katali

kų pasaulio žinių, iš Amerl-
ti visas redakcijas, kad jos ne- , . .. - , • ,
... . v . , , sava, kad ji savųjų leidžiama, ,kos jr Lietuvos žinių

a- dėtu prieš jų nukreiptu straip- ..... It ....... . ! žemų.

- Jt 1 ' 1 kiek dėlto, kari joje labai daug į , „ .O| “T--------------” A ako į skaityto-
bar pasiimtosios linijos laikv- sniu. Ir p. A. Gustainis šituo .... .... .1 “Laivas atsa

žiavinie . - , • . . u „ 'dėmesio kreipiama į lituams-. , , .
Lsis, tai bus Visapusiai plonius klausimu buvęs “gnesnas. ... ... , . ., iii klausimus ir

I. ’ v , r. • • 1 • v ? tikos dalykus, kurių kitos en-' ‘ .
,ir remtinas žurnalas. lai ir buvę priežastini jo re- . ... . , . .. . ,. atlyginimo nereipn

• • * ‘ • Moksleivių žurnalai, k. a.: zignavimo. Kiek čia yra tie-

Prezidentas elektas F. D. Rooseveltas pa-(“Ateitis,” “Ateities Spindu- sos, tai jau kitas klausimas.

skelbė planų vykinti vyriausybės lėšomis di-'liai,” “Naujoji Vaidilutė' i “Spaudos Fondas” jau iš

dėlį darbų programų Tennessee valstybėj. Su- taip gi išpuošti naujais vir-■ leido I tomo IX sųsiuvinį Lie-

ciklopedijos šykštisi. Kai ki

tos enciklopedijos mūsų tauto- 

tyrai tepašvenčia vos vienų ki

tų skiltį, lietuviškoji enciklo

pedija šios srities straipsnių
manymas gražus. Jis duotų darbo keliems ši- sėliais. Labai įdomus ir tikrai tuviškosios Enciklopedijos. Tu ’. . , . i,

intams tūkstančių darbininkų. Nauda tų pla- simbohskas buvo uzpemykstis rinys prasideda žodžiu ’ Argi- |įj.r)j ju ra(dlne V(1]k

nų įvykdžius kraštui būtu didelė. i(1931 mt.) “Ateities Spindu- ninkai,” o baigiasi ‘Arminas. ’ ’ į .

** I ...... 1 .v« .. .. ... RlCk\ lCndlllO pilMUpvj.
* • * Jių” viršelis, vaizduojųs jau- Lietuviškoji Enciklopedija tu-i .

, ... • I . . . , ... : i:.......... i Dėlto Lietuviškoji Knciklo-
Valdžia ar šiaip ar taip turi šelpti be- ,natvę visa krutinę saules spi- rimo tvarkymu n išleidimu,/.i-

1 1 1 • • I • v I . • .4- i. +.. pCCl 1 Jei 11 \ 1 l’C II ll 1 Ili-l. “IV •darbius ir jų seimas. Tai eina mokesčių mo- >ndulius genančių. Jei siais noma, neprdygsta kitų taiuų 

kėtojų suskaitom Vykdant p. Roosevelto pla- (metais nebus sugalvota šiam panašioms enciklopedijoms, 

nų ir geras darbas būtų atliktas ir visa eilė ,^urna^ul geresnio viršelio tai Bet čia kaltas musų visuome- 

bedorbių darbo gautų. Tik reiktų žiūrėti, kad ‘reikėtų palikti užpernykštį, 'nės nesidomėjimas ir dėlto pe- 

politikieriai, tų darbų vykindami neskriaustų Beikia pasakyti, šie trys žur- rmažas prenumeratorių skai- 

darbininkų ir neeikvotų valstybės pinigij, jnalai, ypačiai “Ateities Spin- čius. Ir tai reikia tarti nuo- 

kaip dažnai tokiais atvejais pasitaiko. 'dūliai” ir “Ateitis” yra mo-Įširdus dėkui leidėjams, reda-

* • * [ksleivių labai mėgiami. Mat ktoriams ir bendradarbiams,

Kaune įsteigta žurnalizmo mokykla. Tai nesikiša jokion politikon, ikad jie aukoja laikų ir lėšas

Jž Vieną Dolerį 
Per Visą Žiemą
galite turėti kas savaitė

“L A I V Ą”
“Laivas” kas savaitė duo

bus pirma tos rūšies mokykla Lietuvoje. Jos nesiekia jokių partinių tikslų, [taip brangiam leidiniui leisti, Ida šešiolikų puslapių gražių 

naudingumas ir pasisekimas pareis nuo to. o tik auklėja jaunuolių sielų nors šis darbas nežinia kada Iasiskaitymų. 

kas jai vadovaus. ir protų. Tačiau nežinia kode’ išsimokės. Dabar, kiek teko

čams baigti, tai ne vienas yra įrodymas, 

imkime pavyzdžiui kad ir šitokį atsei

kimų:

Salia Pilviškių P. kaimo turtingas ū- 

kininkas viengungis (singelys) buvo su

manęs imti sau žmon.g Buvo besitariųs 

su viena turtinga mergina. Atnešė net jau 

ir užsakus. Tačiau, matyti, vienas kitu ne 

labai pasitikėjo. Sudeda juodu pas kle

bonų a. a. M. Olekų tam tikrų pinigų 

sumų, kaip užstatų, kad jei kuris jų dvie

jų- atsimestų ir nenorėtų tuoktis, tai su

viliotoji pusė, kaip atlygį už suviliojimų, 

pasiims tųjį užstatų.

Po kiek laiko vaikinas ir atsimeta. 

Mergina ateina pas klebonų ir reikalauja 

atiduoti jai tųjį užstatų, kurį buvo juodu 

sudėję j jo rankas. Klebonas Įiuts savo

mis ausimis girdėjęs jų dviejų sdtartį ir 

pripažindamas merginai tiesų, tuos pini

gus jai įr atiduoda.

Ar ųeįpyks už tatai jaunikis. Matyti, 

jis dėdamas tųjį užstatų manė, kad mer

gina pgbūgs jo “gerų darbelių,” kurių 

jam netrūko, ir pirmutinė pubėgs. Būtų 

pelnęs pinigų, ir būtų gulėjęs yėl panašių, 

meškerę kitai užmesti. Atsitiko tačiau 

priešingai. Jis pirmas pabūgo ir atsimetė. 

Kai ši pasiėmė užstatų — tai jau negerai.

Klebonas kaltas, kam ne jam, o anai ati

davęs pinigus? Vadinusi, klebonas jį nu

skriaudęs. Žinodamas, kad jokiame teis

me negalės bylos laimėti, dabar revoliu

cijai prasidėjus, sumanė pasinaudoti re- 

voliueijonierių nepalankumu kunigams ir 

nuskriaudusį jį klebonų pamokyti.

Vienų dienų popiete ateina du revo- 

liucijoiiieriuku pas klebonų. Senelis buvo 

gana šalto kraujo, o ypač kai jautėsi visai 

nekaltas esųs.

— O ko, vaikeliai, norėsite? — tėviš

kai jis juos paklausė. Šie pradeda jam 

grųsinti, kad atėję jį nubausti už pada

rytų piliečiui M. iš P. neteisybę.

— Kokių neteisybę ? Ar už tai, kad 

atidaviau pinigus jo sužadėtinei, kurių jis 

norėjo prigauti? — Ir čia smulkiai nupa

sakoja visų istorijų. Revoliucijonieriai vi

sai dar jaunučiai buvo. Jokių politikuvi- 

mų nesuprato. Kaip jiems kalbėta, kad 

reikių teisybę padaryti, taip jie ir norėjo 

teisingai elgtis. Iš klebono kalbos aiškiai 

supratę, jog ne klebonas čia nori netei

sybę daryti, bet tasai, kuris juos siuntė, 

atsiprašę klebonų ir išėjo sau numo.

Šventvagystės
Taip pat su šio kampo revoliucijonie-

riais jungiama įvairių kitokių dalykėlių,

“Laivas” vienatinis Ameri-

kaip pav.: Višakio Rūdos koplytėlės api

plėšimų. Žinoma, menkas tai faktelis, bet 

j vis žmonių mintyje ligi šiol yra užsilikęs.

I
Kai pradės pasakoti apie anuosius laikus, 

1 tai būtinai laimins ir Rūdos koplytėlės

išplėšimų.

Višakio Rūdoje jau nuo seno stebuk- 

j lingu yra laikomas šuimėlis. Ant kranto 

to šulinėlio stovi mažylė, labui menkutė 

' medinukė koplytėlė. Žmonės lankydami lų 

Į šulinėlį, ypač per atlaidus įmeta kai kas 

kokių auka. Kaimiečio — žinia, kokia au

ka: trečiokas ar dvylekis. Iš viso gal ir 

susirinkdavo rublis kitas, kaip pirma ru

siškais pinigais skaičiuodavo. Dalyko ta

čiau nesuprantantiems, atrodė, kad tenai 

turėtų būti kažin kiek aukų. Taip atrodė 

ir revoliucijonieriams. Neiškentė, neišplė- 

j šę dėželės su aukomis. Žmonės tų įvykį 

ir šiandie mini ir net nurodinėja, kas tai 

padalė. Nenorėjau tikėti, nes spėlioju ant 

1 vieno gana pasiturinčio ūkininko ir lai

kančio save gudresniu už kitus.

Taigi šitokį pasielgimai ir užtraukė 

kazokus, kurie paskui jau pliekė ar kam 

reikėjo, ar nereikėjo. O Buktiškių kaime 

vienų net negyvai užmušė.

(Daugiau bus)

už tai jokio 

i Lyginimo nereikalauja.

“Laivas” duoda žinias is 

misijų, apaštalavimo darbų ir 

kiekvienų mėnesį išaiškina Ma 

Idos Apaštalystės šv. Tėvo pa

tvirtintas maldos intencijas.

“Laivas” mūsų darbų sky

riuje plačiai informuoju apie 

Kolegijos vienatinės Amerikos 

bernaičiams šviesti aukštosios 

įstaigos reikalus, mokslų, pa

žangų.

“Laivas” pusei metų $1.09, 

metams $2.00, bendrai su Ko

legijos Rėmėjų naryste $3.09.
Rašykita:

“LA IV A S”
2334 So. Oakley Avė.

CHICAGO, ILL.

Garbė, kaip šešėlis, parodo žmogų 

didintų arba sumažintų, ir tik retai 

rani stovy.

I
. * # •
I ■ '

— Jaunystė be energijos, lai sakalas 

be sparnų, žemė bo saulės spindulių, 

vaisiaus. E. Ožeškiene
• * *

Nėra tikresnio pažymio blogo miestų 

sutvarkymo, kaip gausumas juose teisinin

kų ir gydytojų. Platonas
I • « •

i Teisingumas — vienintelis* pinigas, 

kuris imamus visame pusaulyje.

Kinų patarlė
Nuo manęs klojasi šešėlis ant kelio, 

nes mano paties žiburys neįžiebtas.

į •

Bitė iščiulpia medų iš žiedų, ir sikriš

dama, dėkingai jiems zvimbia.

Marga peteliškė yra tikra, kad žiedai 

privalo jai dėkoti. (

• * •

Ne kūjo dūžiai, bet lengvas vandens 

skalavimas savo daina tobulai aptašo ak- 

.ueiis uolas. Rabmdranat Tagore
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THOMPSON, CONN,
EPIDEMIJA! EPIDEMIJA/

nie gausios Dievo palaimos, ge 

.ros sveikatos ir kuo geriausio 

! pasisekimo.

Jnoz&po par. mokykla. RINKINIAI AR TIESA?/!

Kiek laiko atgal, kaip jau 

buvo rašyta, influenzos epide

mija j savo nagus buvo paėmu

si gan didį Šv. Marijos Kole

gijos studentu būrį.

DEBATAI

Sužinota, kad keletas lietu

vių bernaičių, lankančių Šv. 

(Kryžiaus kolegijų, Woreest'ir, 

Tiktai, j j,fass > kviečia Šv. Marijos ko

štai, iš kaz kur atsirado kitaįjCgjj0S studentus debatuoti,

epidemija. Ši epidemija nėra

liga, bet noras mokinių šir-

Biologijos pamokoje!
Mokytojas: — Adomuk, kasKiek kartų šių žiemų pas 

mus snigo, tiek kartų buvo tųi yra liūtas 

prietikių lietuviams su auto-l Adomuks: — Laukinis žvė- 

mobiliais. Sekmadienį sniego ris.

KUKULIAI
«

Įvairiuose miestuose dabar 
daroma automobilių parodos, 
kas kai kuriems mūsų bovli- 
ninkanis primena kelis įvykius

audroų ištiko nelaimė P. Pae.-1 Mokytojas: — O kas yra ka- su automobiliais

kštį, kuris be žado buvo nu- rvė?

vestas į ligoninę ir mirė.

Nutarta debatus suruošti už 

*,kokių keturių savaičių Šv. Ma 

dyse, noras lietuviškai rašyti, rįjos kolegijoje, Thompson, 

ypatingai versti veikalus iš a- ęunn. Koks klausimas bus pa- 

nglų kalbos j lietuvių kalba. jmtas debatams, galutinai ne-

Visoje Šv.' Marijos kolegijos, 

taip pat ir Marijos Kalnelių 

k^^fijos (Marian Kilis) isto-

r^^Hbėra pažymėta, kad ka-
ds^rors pirmiau būtų buvę kas 

nors panašaus. Dabar lietuviš

kai rašb ir verčia ne vien tik 

aukštesniųjų, bet net ir žemes

niųjų skyrių studentai. Tik tu

ri vienų kliūtį. Namuose ran

dasi tiktai vienas anglų-lietu

vių kalbos žodynas, kuriuo mo 

kiniai niekaip negali pasida

linti.

Kaip ilgai tfis noras bus mo

kinių tarpe, Dievas težino. 

Kuomet siautė pirmoji epide

mija, ji buvo neigiama, bet 

su šia reikia priešingai elgtis; 

reikia prašyti Visagalio, kad 

kuo ilgiausiai paliktų studen

tų širdyse, nes per jų Kolegi

jos nariai atneš daug Dievui 

garbės, o Tėvynei naudos. 

Kaip gera biitų, kad ir kiti iš 

įvairių miestų šių pačia epide

mija užsikrėstu!!

nutarta. Kas debatuos iš vie

nos ir kitos kolegijos, taip pat 

dar nežinoma. Šv. Marijos ko

legijos bernaičiams tinkamai 

prisiruošti prie pirmutinių de

batų padės jų gerb. gražbyly- 

bės mokytojas, adv. Pranas 

Būblys iš Worcester, Mass. Jis 

yra baigęs garsų Georgetown 

universitetą ir užima aukštą 

vietų šviesesnėje lietuvių visuo 

menėje. Jis nemažai pasižymi 

ir jaunimo tarpe. Per steigia

mąjį Aifterikos Lietuvių Kata

likų Studentų Organizacijos 

seimų jis buvo išrinktas gar

bės pirmininku.

Kurios kolegijos studentai 

debatus laimės, sunku pasaky

ti. Visi laukiame.

VAIDINIMAS

Mokykla tai mūs, Vaterfou- 

rio lietuvių, pasididžiavimas. 

1925 m. ji pastatyta rūpesčiu 

gerb. klebono kun. J. Valan-

wling alleys. Bet gražiausia, 
tai milžiniška salė. č'ia rodo
ma judamieji paveikslai. Ruo 
šiama vakarai, bankietai, paro

tiejaus. Mokykloj yra dvylika dos ir t.t. Šioje salėje pasireiš 

kambarių. Vaikų mokinasi arti kia visas viešasis lietuvių vei- 

500. Mokyklos skiepe yra bo- kimas.

Vaidinimo “Pranašvstė”

prieš Meriden vyčius (len-įuanian Catliolics) iš New Bri

kus). Šie atvažiavo pasidar- tain, New Haven, Bridgeport, 

bavus Skiddo Dumschott, vie- Ansonia, Hartford, Bristol ir 

tiniam prūseliui. Vakaras bu-,kitur. '

vo sėkmingas, nes salė buvo 1 _________________

pilna žmonių. Mūs vytės, ži

noma, turėjo pasiduoti Aetna 

Life Girls, bet vaterburiečiai 

A. B. C. supliekė lenkus.

Po lošimo buvo šokiai. Jau

nimas linksminosi, o lošėjai ir 

svečiai buvo pakviesti Vyčių 

kluban užkandžiui. Čia pasa

kyta gražių kalbų; kalbėjo: 

klebonas Valantiejus, kun.

Kripas, Mr. O’Donnell, Mr.

Cluney (laikraščio sporto ve

dėjas), Mr. Brennan, Aetna 

Life manageris, Mr. Dwyer,

Mr. Sloane ir daug kitų sve-

praktikos daromos beveik ka-1 timtaučių, kurių pavardžių

sdien. Studentams rūpi kuo ge

riausiai pasirodyti. Kol kas 

šįmetinis vaidinimas pasirodo 

AMERIKOS LIETUVIŲ KA- į bus žymiai geresnis negu pra-

TALIKŲ STUDENTŲ I-MOS 
KUOPOS VEIKIMAS

Sausio 28 d. įvyko pirmas 

šių metų sporto sekcijos susi

rinkimas, kuriame nutarta į- 

steigti kėglių ratelis (bowling 

league). Be to, per susirinki

mą nutarta artimoj ateityj į- 

steigti smarkų svaidinio rate

lį. Pramatoma, jog kolegista- 

ms šjmet bus gan didelis se

zonas. Visi laukia pavasario, 

kad pradėtų žaisti. Pernykštis 

svaidinio sezonas buvo sėkmi

ngas. Kol. lošė su stiprokais 

svetimais rateliais, tačiau ne- 

pralošė nei vieno žaidimo. Šį- 

-gi manoma toji garbė

fti. Visi nusistatę suplie

kti visus, kurie tik drįs atsi

stoti prieš juos.

NAUJI MOKINIAI
)

ėjusių metų. Režisuoja lietuvių 

kalbos mokytojas Jonas Pili- 

pauskas. Pirmas vaidinimas 

bus So. Bostone, Mass., vasa

rio 26 d. Kuo geriausio pasi

sekimo.

Stasys P. Vaičaitis (L. K.)

neatsimenu. Kalbėjo ir lietu

viai: toastmesteris šerifas Je- 

nušaitis, adv. Bobinas, adv. 

Balanda, muz. Aleksis ir kiti. 

Ūpas buvo labai gražus. Teko 

sužinoti, kad Aetna Life rate

ly yra ir dvi lietuvaitės: Ro

man ir Mircin. Romanauskai- 

tė — ratelio žvaigždė.

Valio lietuvaitės.

VVATERBURY, CONN.
Šv. Onos draugija buvo su

rengusi card party į kurių at 

silankė daug žmonių. Gražu 

buvo matyti tokį skaitlingų 

susirinkimų: ne vien moterų, 

bet ir vyrų. Visi linksmai kor

tavo iki vėlumos. Ant galo vi

si pavaišinti kava su pyra

gais. !• »

AETNA LIFE GIRLS VS. 
K. OF L

Norvvalke pirmadienį dėl ne

atsargumo įvyko nelaimė. K. 

Bailius, pasiprašęs kaimynų P. 

Gadinskų į talkų mane pasi

taisyti gazo paipas. Tur būt 

ne visai buvo užsukę paipas, 

kad Bai liaus sūnus, parėjęs iš 

mokyklos rado abu gulinčiu. 

Nuvežti į ligoninę pasirodė 

Bailius jau buvo miręs, o Ga- 

dinskas dar išgyveno keturias 

valandas, bet gyvybės negalė

jo išgelbėti.

Adomuks: — Naminis gyvu 

lys.

Mokytojas: — O kas yra ka

rvelis?

Adomuks: — Suprantama, 

ponas mokytojau, maža karvė.

V Skyriaus L. K.

Policistas kartų susistabdęs
G. Milinaitę sako.

— Tu važiavai 60 myliu į 

valandą. Ką turi sakyti?

— Gee, — atsakė Gertrūda, 

— tai aš jau labai gerai va

žiuoju, nes tik vakar išmokau.

7 DIENOMIS Į ,

LIETUVĄ
GREIČIAUSIAIS PASAULYJE LAIVAIS

Švč. Marijos kolegijoje stu

dentų skaičius nuolat didėja. 

Šiomis dienomis įstojo du nau

ji mokiniai: V. Dirsė ir Alfre

das Kanasas. Mat, Rytuose 

kai kur baigiama pradžios mo

kslas vasario mėnesyje.

Vincas Dirsė iš Brighton. 

Mass., pasižymi sporto srityje, 

ypatingai svaidinio žaidime. 

Muzikos mene jiš taip pat pa

sižymi. Griežia ant “banjo.”

Alfredas Kanasas taipgi gry 

nas lietuvis, paeinąs iš Quin- 

cy, Mass. Jis baigė Qnincy 

High Scliool ir atvyko j šv, 

Marijos Kolegiją, kad toliau 

tęstų mokslus. Jis pasižymi 

sporte footbolo žaidime.

Naujiems studentams linki-

Vaterburiečiai turėjo garbės 

matyti žaidžiant Aetna Life 

Insurance merginų baskteball Į Brookiyn, N. 

ratelį iš Hartford, Conn. Šis 

merginų būrelis bene aukš-

Moksleivių veikiamasis ko

mitetas turėjo trumpų, bet 

svarbų, posėdį adv. Balandos 

namuose. Kalbėta, kaip prit

raukus kuo daugiausiai jauni- 

prie mūs kuopos.

Vasario 25 d. rengiama šo

kių vakaras Šv. Juozapo sa

lėje. Įžanga bus visiems prei- 

nama. Turėsime garsiausių 

lietuviškų orkestrų Reno Tro- 

ubadours. Tai lietuviai vaiki

nai iš Hartfordo vadovauja

mi Plikūno. Šis orkestras yra 

griežęs įžymiuose klubuose, 

kaip Seven Gables ir kitur. 

Dabar, rodos, yra padaręs su

tartį griežti per radio z stotį 

Y. (W. B. N.

Q.). Taigi, visas jaunimas 

kviečiamas atsilankyti į tų

PROVIDENCE, R, I.
i ■ ■ —

Keletu metų atgal, jei kas 

užsimindavo apie lietuviškų ko 

lonijų Providence, tai stebėjo

si, nes daugelis nežinojo, jog 

čia gyvena tokių žmonių, kaip 

lietuviai. Tačiau, šiandien Nau 

josios Anglijos lietuviai ste

bis tuo, kad kaž kas pajudino 

providence’iečius iš gilaus mie 

go, kad pradėjo viešai veikti. 

Tiesa, ne didelį skaičių lietu

viškų šeimynų rasi šiame mie

ste, vienok visi šiais laikais 

pavyzdingai dirba Dievo gar

bei ir tautos gerovei.

Švento Kazimiero lietuvių 

bažnyčia nėra didelė, bet sek

madieniais jų pripildo pamal

dūs lietuviai. Šį pavasarį ke

tina statyti didesnę ir gražes

nę bažnyčių. Žemė jau nupir- 

įkta. Mūs klebonas kun. Vai

tekūnas. tuo ypatingai rūpina-

I •
Sl. x

Choras gerai suorganizuotas. 

Gražiai gieda bažnyčioje. Su

čiausiai stovi visuose Rytuo- šokių vakarų. Kviečiatie taip 

se. Duosnumu Mr. O’Donnell pat C. L. C. (Connecticut Lith- 

iš minėtos kompanijos ratelis

teikėsi atvažiuoti pas mus ir 
lošti su mūsų vytėmis “beni- 
fit game” mūs našlaičių nau
dai. Tai gražus krikščioniškas 
darbas; lai Dievas joms atly
gina už tai. Ratelis iš toli at
važiavo ir sutiko rungtis su 
mūsiškėmis, kurios daug pras
čiau lošia ir kurios negreit pa 
sieks tokį vardų, kaip Aetna 
Girls.

Buvo ir kitas lošimas (pre- 
liminary). Čia lošė B. A. C.

Torringtone vienas žmogus, 

norėdamas sužinoti ar užtek

tinai automobily alkoholio, už 

sibriežė degtukų. Įvyko spro 

girnas ir žmogui skaudžiai ap 

degė veidas.

Pinigų stoka daugelį verčia 

vesti mainų pirklybą. Vienas 

Missouri ūkininkas barzdasku 

čiui už darbų užmokėjo trim 

pūdais kukuruzų. Panašiai da

roma ir kitose vietose. Jei ir 

toliau taip bus, tai darbai ti

krai turėtų pagerėti, nes vie

niems reikės trokais savo mo

kesčius gabenti, o kitiems di

delių sandelių mokesčiams 

krauti.

ruošia gerus koncertus. Vaidi- gų”.

Kunigas Ilealy, airių .jumo

ristas, sykį buvo svečiuos pas 

vienų turtingų kaimynų, ku

ris, rodydamas jam savo įdo 

mias knygas sakė: “Štai ge

riausieji mano draugai!” Ap 

žiūrėjęs knygas kun. atsake* i 

“Taip, džiugina mane tas, kad 

tamsta nepiaustai savo drau

BREMEN-EUROPA
Specialiai traukiniai stovinti šalimais garlaivio 

Bremerhavene užtikrina patogiausių kelionę ; 
LIETUVĄ.

Pirkite laivakortes dabar savo giminėms Euro

poje, kurie rengiasi aplankyti Pasaulinę Chica

gos Parodų sekamų vasarų.

Informacijų klauskite pas vietinius agentus, ari,a

NORTH GERMAN LLOYD
130 W. Randolph St. Chicago

VAŽIUOJANČIU I LIETUVA 
DĖMESIUI

nime taip pat pasižymi kaip 

tikri artistai.

Ilgai miegojus Vyčių kuopa 

susilaukė gero žadintojo, tat 

jaunimas vėl pradėjo naudin

gų lietuviškų veikimų.

Ant galo visus stebina atsi

Šis juokas primena “Stude

ntų Žodį”, kuris eina nepiau- 

stytais puslapiais. Kai kur gal 

ir liks nepiaustytas.

to, kad nori pinigus taupyti, 

nes gerai žino, kad kitam ka

rui ji jau negaus čia pasko

Toledo Blade teisingai pa

stebėjo, kad Prancūzija Aine- 

radimos tokioje mažoje lietu įrikai neatmoka skolos dėl 

vių saujelėje būrelio inteligen

tų, kurie pareiškė noro prisi

dėti prie lietuviškojo veikimo.

Įsteigė Am. Liet. Studentų los.

Organizacijos kuopų, kuri ren ---------------------------

giasi prie smarkaus veikimo. Sakoma, kad netolimoj atei 

Pirmadienio vakarais, gerbia- ty darbininkai dirbs tiktai 30 

mo klebono pagalba mokinasi [valandų į savaitę. Bedarbiai ir 

lietuvių kalbos. ivisi tie, kurie dirba trumpas

Providence lietuviai kilo valandas, sako: “O, kad mums 

aukštyn ir aukštyn. Dieve duotų dabar tiek dirbti, lai

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 užsiregistravę, 

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 

Parodų Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk

tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame

rikų pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 

skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su

teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor

tes ant visų linijų ir geriai>sių laivų į Lietuvų ir visus 
pasaulio kraštus.

I<> (• <

ECIU AGENTŪRA
jiems padėk! padėtis pagerėtų

J. Kuprevičius (L. K.) neprašytume. 11
ir daugiau

Virėjas

TFl.
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Hitt and Runn—Evidcntiy This Cheese Was Made Long Before Washington Crossed the Delaware!
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'; nai kviečia į Berlynu, kad pa- 

virožytų ateitį. Sako, ji yra 
išvirozijus Mosariko, Brian- 

! do, Doumeraųue, Musilinio ir
Gerasis Pone Profesoriau.-— Tai lošia ligi ryto. Rytą aps- [rumunų cieooriaus likimų. Tai-

Prašau Į Mano Kampelį
--------------- Ražo prof. Kampininkas.-------------------

Iš viso svieto Tamsta daug valgę parsitempia po keletu gi gal galėtų pasakyti ir kada
laiškų gauni. Rašau Tamstai į desėtkų vežimų.
ir aš, ale mat, kadangi esu j Kur žmonės sueidami atai- 
labai senas ir nebeprimatau, neša laikraščių ir skaito vise
tai tur būt netropysiu para- kias navynas. Visi tik issižio-

aš klausausi.
pykti. Dabar man adresų už-i Visokių cūdų ten prirašyta, 
rašė mano antikas. Jis jau Tai bent smagtfę tai bent link- 
lanko vidurinę mokyklų (bigbjsina. Tada bent sužinai. Gi iš 
school). Alano 'durnu razumujtų kortų ir vežimų nėra jo- 
jis jau labai mokytas: skaito!kios naudos.

šyti adreso. Tatai prašau nė ję klausosi.

vokiškai. Anglų kalbos pas 
mus vidurinėse mokyklose ne
moko.

Na, tiek to. Verčiau aš!ir mane priėmė. Po vakario
Tamstai papasakosiu šj tų iš nės atėjo keletas susiedų. Atė

I

draugas
TĖVŲ MMUDNįį MISI
JOS CMĖMOS METU

čėsai pasiproyys. Pasikvies- įj

Kovo 6 12 dd. Nonvood
Mass. (Kun. A. Petrauskas, M

Balandžio 10 — St) dd. Ap- PARDAVĖ ARKLĮ UŽ 100

'•'♦••ndienis, vasario 7, 1933

kitę. Ag, ji yra pasakius, kad 
decembetiO mėnesy bus kri-

Kovo G — 19 dd. Moirtrea: 
Kanada, (Kun. J. J. Jakaitis,

reiškimo parapijoje, Brooklyn, 
N. Y. (Kun. J. J. Jakaitis, M. 
I. C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 dd 
Aušros Vartų parapijoje, Wo- 
reester, Mass. (Kan. A. Bliu 

llys, M. I. C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 dė 
jšv. Jurgio parapijoje, Phila 
delphia, Pa. (Kun. J. J. ,7a 
kaitis, AI. 3. C.)

Balandžio 3 — 9 dd. Athol

zės nulužimas, o pavasary visi I C )
išeis dirbti, ale aš nelabai esu 1<ovo 13 _ 19 dd Wuter. • 
linkęs moterims be.yvinti (vie pury, Conn. (Kun. A. Potrau- 
ryti)- skas, M. I. C.)

Kad pas Jus načynos bran- Kovo 13 — 26 dd. Šv. Ka 
gios, o arkliai ir visokie vai- zimiero parapijoje, Woroedter Mass. (Kun. A. Būblys, AI. 1

MY-Btfl SALVEVOKIŠKŲ MARKIŲ

Jonavos turguje ūkininkus 
N. pardavė arklį, už kurį jam 
norėjo sumokėti 90 litų, be* 
jis prašė 100. Priėjęs nepažįs
tamas pilietis įbruko 100 vo
kiškų ostmaikių, vietoje 106 
litų, pabučiavo, atsisėdo ant 
arklio ir nujojo. Ūkininkas 
pasigyręs žmonai, kad arklį 
pardavė už 100 litų, parodė jai 

i pinigus. Žmona pažino pinigus 
[geriau negu vyras, ji išaiški- 
.no, kad gauta ne 100 litų, bet 
'markių. Apgaviko nerado.

MO8TIS, ypatingai geru 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikta palengvi
nimu. kuomet kitas neį
veikia.

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

RUMATIZMĄ
ET K GNU DIEGIMĄ

SALTJ MUHKULUOSE
I-ARTY RIMĄ NAMUOSE

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartu pamėginsi t RAY—.DIO 
mostj ir .pajusit palengvinimu.. Jūa 
visuomet laikysite ją savo namuose. 

JQ«U apteikoj — 60c
Mass. (Kun. A. Būblys, AI. I |C.) 
C.)

Kovo 20 — 26 dd- Šv. An

gomieji tinksai pigūs, tai čia 
jūs patys kalti, kad mažai 
valgote, nedaug važinėjate.

Žmogus pasirodė labai geras i Imkit priklodų nuo mūs, čika-^'-no parapijoje, Detroit, Air 
giečių. Alės čia visi esam uni- (Kun. J. «T. 'Jakaitis, M. 
jistai daug valgyti, dėlto, sa- C-) 
kyšint, duonos, pieno, mėsos 
pristatytojai unijistai nespėja 
mums tų prodoktų pristatyti

Bekeliaudamas po svietų 
užėjau pas žmogų pernakvoti.

Pasitaisyk, ję pasakė pagarbintų, atsisė- 
akinius ir do ir užsidegė pypkes. Besiš

nekant paaiškėjo juos čia ne- 
Kadaise aš buvau nepapras- buvus jau net keletu dienų.! ir taip nuo vainos laikų net

po šiai dienai jie ima karališ-

savo gyvenimo, 
profesoriau, savo 
skaityk.

tas giesmininkas. Giesminiu- Mat tada lošė kortomis pul
kus žmonės, nežinia kodėl, va-!kos. Būta ir suktybių. Baltrus, 
dina kantonais., Atsimenu, į turėdamas zvonkų bartukų ir 
geri tada eėsai buvę. Būda- panelę, šaukęs dvidešimt. Jur-
vo, kai užtraukiant, tai net 
ugnis gęsta, langų stiklai by
ra. Svietas, būdavo, tik dyvy- 
jas ir pečiais trauko. O dabar 
jaunimas^ virto tikrais “dzie- 
dais.” Retai kur išgirsi žmo
niškų dainelę dainuojant

gis vieton “kazero,” tūzo me
tęs kitų kortų, gi tūzų pasilai
kęs. Vis dėl to Jurgis su Bal
trum gavę “žabalų.” Supykę 
ir išsiskirstę. Anų, suktybių ne 
galėję pamiršti nė dabar.- lo- 
jojosi bent keletu valandų,

vis tos haikos: visoki bublič-ikuo tik į sprandus nesusikibo, 
kai, tangai, šprotai ir kitokios I Jau anuo kart tai tikrai labai 
glupstvos. Senųjų čėsų dainas išsivanojo.
dabar mokyti žmonės surašo, Kitoj vietoj radau ginčijan- 
i knygas. Anot jų, senosios tis dėl kadaise loštų vežimų.

Ten vėl Tamošius vieton sa
vo “kazemos” diskos uždė
jęs svetimų neftų ir visų ka
ladę nuvertęs Jokūbui.

Ir taip daugelyje vietų de-

dainos tai tikra brangenybė.
Jiems viena daina brangesnė 
už avižų pūrų. Tai mat kas 
dedas.

Dabar, sakau, jaunimas su
gedo. Įeik į daugelį bažnyčių, das ilgais žiemes vakarais, 
tai neišgirsi žmoniškai gie
dant, ale mergos rėkia lyg 
avelės. Tartum čia būtų tvar-! 
tas. iGi bernai rėkiu ant viškų ' 
lyg katinai morčiuj. Kaip sau 
norit, bažnyčia jums ne tvar
tas ir ne marceviem rėkavi
mam vieta. Reikia netingėti 
ateiti keleių kartų į savaitę 
pas vargainistrų pasimokyti, 
tada ir pagiedosite gražiai.
Kodėl meg, būdavo, ir išsimo- 
kydavom ir savo darbus pa- 
dirbdavom. Ale jau bažny
čioj kai sugiedodavoin,tai bū
davo ko paklausyti.

Kitu kartu aš išvirožysiu, 
kuriose bažnyčiose negražiai 
gieda. Prašau pasistoroti ir 
pasiprovyti, ba tikrai taip 
bus.

Dabar mat užėjo žiema. II 
gi dabar vakarai. Paniislvkim, i

kas algas. Alės taip pat daug 
važinėjame, dėl to stritkarių 
kampanija taip pat nuo vai- 
nos laikų ima po z centus uz | \
žmogų. Ir mokame. Yra ii 
daugiau priklodų, ale tuo 
tarpu neturiu čėso visų sura
šyti.

Kovo 20 — Balandžio 2' dd. 
Cambridge, Mass. (Kurį. A 
Petrauskas, M. I. C.)

Balandžio 3 — 9 dd. Balti- 
more, Md. (Kun. J. J. Jakai 
tis, M. I. C.)

Balandžio 3 — 16 dd. Bro 
ckton, Alass. (Kun. A. Pet rau

Balandžio 10 — 16 dd. Vvc- 
stfield, Alass. (Kun. A. Būb 
lys, M. I. C.)

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS 4<DRAUGUJ”

ATLIEKAME

M

Rašyk dažniau, ponas Lau
rynai. Tavo groinatos nava- 
tnos ir visiems patinka.

Su didele pavožonę,

Prof. Kampininkas.

Sunku dabar gaspadoriam, 
mažažemiam ir bežemiam dar 
sunkiau. Alat visokios načynos 
yra brangios, gi grūdai, svies
tas, mėsa, gyvuliai, pienas gaį 
yra labai pigūs. Tai ir nėra 
už kų sugriebti lito. Tik mū
sų ponams dabar gerai: jie 
tai tik “tamabiliais” važinė
ja ir jokio krizio nejaučia.

Ar nenutuoki, prof. Kainpi 
ninke, kada čėsai pasiprovys, 
kada visokios načynos /bus 
pigesnės, kada mėsa, grūdai, 
pienas, gyvuliai bus branges 
ni. Kada mes daugiau litų tu
rėsime.

Su didžia uvoga,
Laurynas šnirpštokar

PROP. KAMPININKO PRI
DURKAS.

SULIESĖJO 10-CIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedere Iš Dayton ra
šo: Aš vartoju- Krusctrt© otiiiesėjimul 
— per vieną savaitę aš suliesėjau 
dešimčia svarų, todėl nerandu žodžių 
Išgirti tą vaistą.

Kad suliesėti lengvai, saugiai ii 
neavojingal imk pusę Kruschen pusę 
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina.

"DABAR
JAUČIUOSI 
PILNA 
GYVUMO”

Imant Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Oompound

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

Jeigu nesijauti pilnai sveika pa
mėgink šias gyduoles. Nusipirk bu- i 
telj šiandien. į

VARIUOSE ¥EWS
Gydomės Nauju Būdu

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME: * f

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

Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute- dir.bti po senovei, nebent jau dabar
iio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at-

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir tud saugotis.

priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais 
tų. ei negelbės aptlskinlnkas grąžins 
pinigus.

Tikietus, Bilas,
Plakatus, Laiškus,
Serijas, Konvertus,
Programus, Draugijoms Blankas,
Posterius, Konstitucijas,
Įvairius atsišaukimus, Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

M

Ir šiaip, ir taip varčiau Ali
... , . kabios praractvas, ale nieke

vyrai, kų veiksim vakarais. . ,,. , gera neradau. Bet jus Europo
Čia paklausykit senu) Lnurv- . . ., , .. v .J turite Terrcn T .adų, c.ysto
no. Dabar aš vaikštinėdamas l”. . , . . ,draminu kiaup virozytojų,

užtinu I>asij<urį^ džerma^ų palitikai daž- 
zmones. Juk reikia gi papra-i
jx) svietų dažnai

GRAAIOg
Ym didelis

Murina valo, švelnina gaivina 
M pavojaus. Jua ją pamšgstto 
Knyga “Eye Care” arba **Bja 
Boauty” ant pareikalavimo.

Murina Co., Dpt.H. S., 9 8. Ohio S<., Chicaco

Visais epaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Prt. Co.
To Ali Who Suffer Stomach 
Agony, Gos and Indlgestion
Money Back If One Bottle of Dare’s Mentha Pepsin Doesn’t Do 

"You More Good Than Anything You Ever -Uacd.
You can be so dlstressed with g»» 

and fuliness and bloatlng that you 
thlnk your heart ls going to stop 
beating.

Your stnmach may be so dlstended 
that your breathlng is short and ganpy.

You think perhaps you are auffo- 
oating.

You are dlzty and pray for ųuiek 
relief—what's to be done?

Just one tablespnonful of Dare's 
Mentha Pepsin and In ten minutes the 
gas dlsappears, the presslng on the 
heart ceases and you osn breatks desp 
and aaturolly.

Oh! "What blessed relief: hut why 
not get rid of such attaeks altogethėr? 
Why have Indlgestion at ali?

Wlth this vronderful medicina you 
con overcome indlgestion or dyapepeia, 
or any abnormal conditlon that keeps 
the etomach in constant rebelllon and 
one bottle wlll prove it.

Over 0,000 bottles sold i n one smali 
N»w Jersey tovn lašt year—ask your
self why? Demand Dare’s Mentha Pep
sin, a pleasant to take. health building 
stomach eliair that regular pharraa- 
Oists anyirhere in America guarantee

2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas Roosevelt 7790

»/WF*S imcts

šyti pernakvoti; lauke šalta. 
Pas vienus žmones sueina su- 
siedai ir ima vežimų lošti.

►ICC BAKING V^^fOWDEK
ŠAME PRICE 

todem

AS 43 YEARS ACO'
25 evncts '-254 

M'"'1

MitnoMSor poumos usto
"V nuo BNMl MT

daes ut Using. . 
Šaut. -in ~Buųimį
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Antradienis, vasario 7, 1933 DRAUGAS TT

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS nės valdžios. Tai 

priemonė laimėti.

Laikas nuo laiko “Drauge”

Cicerietis, geras “Draugo” si prie partijų primary rinki- j tilps daug’au svarbių prane- 

prietelis, A. Milauskus įsigijo mų vasario 28 d. Šimų iš Ciceio lietuvių politi-

giažų daižų piknikams. Vieta Naujas Cicero Lietuvių De- 

labai graži, medžiais apaugu- lllokratįškas klubas, susideda- 

si. Viskas moderniškai įreng- nUs apįQ 2(X) narįų sav0 

kandidatu į miestelio trustee

vienatinė .Phone pullman oasę

BR, T. P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 East lllth Street 

Prie Y. M. C. A., Roseland

DAKTARAI:
DR. ATKOČIŪNAS

ta. Daug žemės, apie 10 akrų.

Daug \ ietos pasivaikščiojimui. paskyrė žymų vietinį lietuvį 

A. Milauskus sakė, kad šių va- biznierių Juozų li. Lipskį, uo- 

saių daržų duos visiems vėl- {ų veikėjų ir narį daugelio vie, 

t ui. Kas noiės, galės gauti. tinių dr-jų, kaip Raudonos Ro 

Gera būtų, kad “Draugas”

surengtų vienų piknikų nauja

me darže.

žės, Lietuvių Kareivių, Šv. A- 

ntano, K. of C. Be to jis yra 

karo veteranas. Juozo R. Lip- 

skio kandidatūrų vienbalsiai 

užgyrė ir Cicero lietuvių na

mų savininkų dr-ja.

Dabartine "miestelio valdžia,

nių žinių kreipkitės į A. Ali- kurį^ kontroliuoja demokratų 

lauskas, 1837 So. 49th Ct., Ci-

Daržas randasi ant 87 gari 

vės ir Cork avė. (vienas blo

kas j rytus nuo Kean avė). 

Just ice Park, Ilk Dėl plates

nio veik nno. Tėmykite.

Prie progos primename, kad

kiekvienas cicerietis kas pir

madienio vakarų atsuktų ra

dijo ant stoties VVHFC, 1420 

kilocykles, 7:30 vai. vak. Iš- 

’girs įdomių pranešimų iš lie

tuvių veikimo politikoj. 

Cicero Liet. Politinis Korės.

CHICAGOJE

KAS GIRDĖT WEST SlflF

DENTISTAS
1448 So. 49th Ct. Cicero,

Utar. Ketv. lr Pėtnyčiomis 
10 — 9 vai.

8147 S. Halsted St. Chicago
- 9 vul.

cero, Ilk

CICERO LIETUVIŲ POLI

TINIS VEIKIMAS

Lietuvių pasiryžimas siekti 

politinio pasižymėjimo ir at

stovybės valdžioj eina smar

kiai ir su didesniu entuziaz

mu. Tas dabar dedasi Cicero, 

kur lietuviai smarkiai ruošia-

organizacija, nepaiso Ciceros' 

lietuvių reikalavimų, nors į 
prieš rinkimus visko žadėjo. 

Ypač daugelio nepatenkino bo

KVIEČIAME VISAS 
DRAUGIJAS

VVestsidės draugijos kaž ko

dėl nesupranta, ar nenori su-

ndsų klausimas, už kuri vai- prasti, vienybės reikalo. Mū- Į vienija 

dininkai smarkiai kovojo vi-įsų parapijoje gyvuoja Kata- 

sokiais būdais. Į likų Federacijos 23 skyrius,

Lietuviams politinė kova y- 

ra begalo sunki. Reikia vieny

bės ir didelio pasiryžimo. Rei

kia raginti ir kitataučius pi

liečius stoti į eiles dėl geres-

bet kada susirinkimai vra lai

komi,. tai nedaug atstovų at- 

silinko į Federacijos susirin

kimus. Reikia žinoti, kad kur

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

AI&
PETRAS MOCKUS

’JT'

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

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd Pk, Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Ilk

TEL. CICERO 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Tards 1138

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

Chicago, EI.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard (208—8418

Mirė vasario 4 d;, 1933 m., 
9:00 vai. ryto, 53 metų am
žiaus. Kilo iš Tauragės apskr., 
Naumiesčio parap,, Venckų kai 
mo, Amerikoje išgyveno 2 4 m.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Marijonų, po tėvais Mu- 
čaitė, du sunu: Jonų ir Anta
nų; dvi dukteris; Olesę ir Juo
zą pinų; žentų J. P. Rakštis ir 
anūkų Theodore, brolį Juozapų 
ir tris seseris: Barborą, Onų ir 
Julijonų, o Lietuvoj brolį Jonų. I 
ir dvi seseris: Rozaliją ir Pe
tronėlę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4C43 So. 
California avė. Laidotuvės Jvyks 
Seredoj, Vasario 8 d., iš namų 
9 vai. bus- atlydėtas į Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenčiau
sios parapijos bažnyčių 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

Suošlrdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažysta- 
inus-mas dalyvauti šiose laido
tuvėse.

Nuliūdę: Moteris. Siunti, Duk
terys, Žentas, Broliai, Seserys lr 
Giminės.

vienybė, tai ten ir galybė.

West Sidėje yra rodos, apie 

20 katalikiškųjų draugijų su Pluied.. 8drud. ir bubat. , 

nevisai mažu narių, skaičiumi.

Taigi, jei visos draugijos su

sijungtų į vienų, bendrų, ga

lingų Katalikų Federacijų, 

tuomet daug nuveiktų Dievo 

ir tėvynės labui. Vienas žmo

gus nieku negali nuveikti, bet 

kada susijungia į vienų ben

drų armijų, tuomet gali dide

lius kalnus nuversti.

Kitos Chicagos kolonijos 

jau pradeda smarkiai judėti— 

ruoštis prie katalikiškos ak

cijos: platinimo katalikiškos 

spaudos, rengimo prakalbų, 

paskaitų ir t.t. Taigi neapsi

leiskime ir mes westsiciečiai, 

jungkimės į Federacijų, kuri 

visas katalikiškas 

draugijas į vienų bendrų fron 

t.ų. Kada bus paskelbtas Fe

deracijos susirinkimas, pra

šome draugijų atstovų skait

lingai tasilankyti.

Ž i; ai y uitis.

+Praėjusį. sekmadienį Au

šros Vartų bažnyčioje per su

mų solo giedojo art. E. Mic- 

kunaitė. Bažnyčioje matėsi 

‘ net iš kitų kolonijų atvykusių 

žmonių, kad pasiklausytų gra

žaus giedojimo.

X Praėjusį penktadieni Šv.

Antano ligoninėj p-lei K.

Mikšaitei padaryta vidurių 

operacija. Par. choras, ku

riam p-lė Konstancija prik

lauso, linki kuo greičiausiai 

pasveikti.

111.

Phone Boulevard 70*1

OR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tei. Canal <121

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLADSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue

VaJ.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th SL Cicero, 11L

Vai.

Dl\ CnKn Kll£K.U^3
DENTISTAS 

Utarninkaia, Ketvergais lr Subatomis 
2420 W. Marų net te KU. arti VVestem 

Avė. Plione Hemlock 7 811M 
Panedėllals, Hereuouus lr Pėtnyčiomis

1821 So. Halsted Street

i.
▲KIŲ ftYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Tel. CICERO >94

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ui 835.60 

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

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

namus ir atveš į mūsų įstaigų, knr galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir ui 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 Modernižkos Koplyčios 
Dėl Žemenų. Palaukite EUDEIKĮ pinu negu kreip» 
ritės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didystė Ofisas

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

Tel. LAFAYETTE 80(7

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X-SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St

(Prie Archer Avė. netoli Kėdelė) 
Valandoe: nuo 8 liti 8 vaL vakaro 
Seredomla lr nedėliomia pagal

sutarties

Tel. Ofiso ir Ree. Grovehill 0617
Rea 6737 S. Artesian Avė.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 Weat Marąuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7068

DR. F. G, VVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Bes. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 8408

DR. S. A. DOW1AT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 WEST 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet lr 7—8:30 vaL vak. 

Tel. CICERO 862 
lr

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

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt SL 

Canal 07 06

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago 

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

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES |
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2120 Wost Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
Rez. 6456 S. MAPLEVVOOD AVĖ.

Tel. Canal 0257 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 lkl 4 po pietų 
4 lkl 8:30 vakare

Plione Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

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

Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

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 Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. w 
Nedėliomis lr šventadieniais lė—18.

II. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa

šaukite

Republic 3100

2506 W. 83rd Str.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tat LAFAYETTE 7887

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. lr Rez. TeL Hemlock 2874

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

_ Ofl»o vaL kiekviena diena nuo • Ud
^‘pSstim^galvo^Sdėji^ lia OU> (išskyrus seredomis). Taipgi ofl8° nuo 9-12 rytais: nuo 7-9

A "f* A
VINCENTAS NUTAUTAS

Mirė Vasario 5 d., 1933 m., 9 vai. ryto. Kilo iš Šiau

lių apskr., Šiaulėnų parap., Bernotų kaimo. Amerikoje 

išgyveno 33 metus.

Paliko dideliame nuliūdime žmonų Stefaniją po tė

vais Kazlauskaitė, tris dukteris: Stefaniją Skiudalie- 

nę (Lietuvoje), Seserį M. Antonia (Kaziirtierietę) ir 

Eleną, du sūnų: Vladislovą ir Vaclovą, dvi marčias, 

aštuonis anūkus ir dvi seseris (Lietuvoje), tris pus

brolius: donų, Vladislovą ir Ignacą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4636 So. Wood St. Tel. Ijttfayette 

6098. Jjaidotuvės įvyks Ketverge, Vasario 9 d., iš na

mų 9 vai. bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažny

čią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie

lą. Po pamldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 

pažįstam us-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, Dukterys, Sūnūs, Marčios, Seserys, 
Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius I. J. Zolp. Tele

fonas Boulevard 5203^-8413.

■vaigiino. aklų aptemmio. nervuotu- nuo 4 lkl H vaL vakare LlarniukaU 
mo, skaudamų, akių karštį. Nulmu 
sataractua. Atitaisau trumpų regyat* 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
itaitlkimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
uas klaida*.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiama

Valandos nuo II ryto lkl 8 vaka
re. Nedėllomls pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK 
PA LAIKA BU NAUJU U RADI M U.
Daugelių ataltlkimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pl-

£2S*k5r
4712 S. ASHLAND AVB.

lr Ketvergais.
Rea T«l. Uyde Park 8396

vak. Autro Of. vai.: nuo 8-6 do 
p.eu Utarn. lr Subau nuo 8-6 vak. 

Sveucadienuus pagal sutarimą.

Teh Boulevard 7589

TeL. Yards 1829

DR. fi. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted 81. 

Valandos: nuo lė—4: nuo 8—8
■•dAltemter amt, 18 Ud lt

25 METŲ PATYRIMO
Prituikyme akinių dėl visokių 

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių.

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

« WISSIG,
Specialistas iž 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PV.lt 3« .AUSTIrg NF.*ItKLNT 

KAAP UiSISlifKMVHlOS Ir NCMUYIMMIU8 JOM YRA
SpecialiAkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų lr pūslės, iiėnuodljimą krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga

nai roję, kosėjimų, gerkles skaudėjimą Ir pąglaptlngus ligas Jeigu, kiti ne- 
I .galėjo Jms iAąydytL ateikite čia it* poreMthrtnhHe ką Jh. Jums gali pada

ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir lAgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 11 valandos ryto iki 1 
valandai Ir puo 5-—8 valandai vakare. Nedėliotais nuo 10 ryto lkl 1 vai. 
4300 U ĖST 36(h bT., tampau ILeeier Avė. Tai. Crauford 5673

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk

štas. Pastebėkit mano iškabas.

DR. M. T. STRIKŪL’IS
GYDYTOJAS IR CH1RLKGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos: nuo S lkl ė lr nuo 
S lkl 8 vai. vak. Nedėliomia pagal 

sutartį
, Ofiso Tel.: Boulevard 7830 

Mamų Tekt Prospect 1980

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KABZEMCK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas- 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

- DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4G31 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 16 iki 12 dieną 
Nuo 2 lkl S po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedek nuo 16 lkl 18 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVB.
SPECIJALISTAS

Dilovų, Moterų lr Vyrų Ligų 
Vak: ryto nuo II—18 auo 1—4 ge 

pietų: 7—8:18 vai. vakaro.
Nedėliomis II lkl 18 

Talefonaa Midway 2880

Tel. Lafayette 7875

DR. DAVID V. EFFRON
PHYSICIAN & SURGEON

Valandos nuo 9:30 ryto iki . .

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra/ llsas 11 Rezidencija 

skirtų valandų. Roonf 8. 1 4458 S. California Avė.

j Phone Canal 0523 , Valandos. 2-5 po piet. 7-9 vak.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel Virginia 0036

DR. MAHGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnę 

vietą
83 38 SO. HAUSTED ST.

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

Šventadieniais nuo lo iki 12 
Pbone BOULEVARD 8488

Tei. Grovehill 1(91

DR. A. LYUŠKA ,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vale

Seredomis po pietų lr NedėidlamaU) 
tik susitarus

8421 W. MAHMUMTTH ROAD

Rea Phone 
Englevrood 1441 
VentworU> 8668

Office Phone 
Wentworth tesi

DR. A. R. McCRADlE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAI

6558 S. HALSTED STREET
VaL: 1-ė lr 7-8 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWN1K. j
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Teh Wantworth 3000
Rez. Teh Stewart 8191

DR, H. BARTUN .
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 & HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai vakara

Ofiso tr Rez. Tel. Boulevard 6913

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

O(lM YAtj BUO l-8i Bll *
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DAINOS MENO ŠVENTĖ
Lietuvių Auditorija nesutalpino žmonių, norė

jusių išgirsti turiningų programų 

KONCERTE BUVO SVEČIŲ I su snvo vadu muziku J. Sau

gą panaikins 
grįš prie ramaus

. »«3*visas

IŠ WESTVILLE, ILL., 
DETROIT, MICH., IR 
NET IŠ... KAIPĖDOS

įriti, margaspalvis šv. Kązi- 
imiero Akademijos asamblis 
' (orkestras ir grupė šokikių),

ri Ančradienis, vasario 7,8 1933'm •>; > ■ •, JĮ
ir vėl tapo atvežtas į sesers | leiclzia visipins,*kiuie mhn blo-rių atsilankymas būtinai rei- ngiasį prie bingo party, kuri 

gyvenimo.1 Pocienės namus ir tokiu bildu į go velija ir skriaudžia, plėš-,kalingas, nes bus svarstoma įvyks vasario 12 <1., 6:30 vai.
bylas

-*
ir

'Prirodymui teisingumo virš 
• • • * •niinėtimas pareiškimams turiu

manė, kud jau jam grįšta at-.darni mano garbę ir darydami į daug svarbia dalykų draugi-
gal sveikata už ką vargšas gy-

laiškus ir atvirutes, rašytus d y tojams pareiškė dėkingumą.
bet nežinojome, nei aš nei ma
no vyras, kad neužilgo reiks 
jam skirtis su šiuo pasauliu.

mūsų sūnui iš M t. ( 'lemens. 
Tadgi, rašau remdamos he pra 
simanymais, bet paremdama

pasikėsinimus ant mano tur
to. Būdama katalikė sulig mū
sų Motinos Bažnyčios, žinau 
gerai, kad Teisingas Teisėjas 
kada nors į tai atsižvelgs ir

jos labui. Valdyba

savo žodžius tikrais faktais. J r štai prieš pat Kalėdas gi į- Savo ištarmę pareikš. 
Dargi ir telefonu šaukė iš šta ir vėl Į tą pačią ligoninę,

smarkiai skausmų suimtas.
S. B. Lauraitis

Mt. Clemens prašydamas neši
na, ir nesenai sušvitusi Ame- rūpinti ir pareiškė: “kaip grį- 'Sužinojus iš jo advokato, kad 
rikos lietuvių padangėje aukš- šių į C'bieagą viską sutvarky-j mano vyras grąžintas į ligo
to vokalinio tobulumo pasie- sime ir visas bylas panaikin-'nine ir mirties pavojuje rau
kusi žvaigždė viešnia iš Pbl- sime ir t.t.’’ .įlaši, aplankėme ir jis pareiš-
adelpbia, Pa., p-lė Emilija „ „. ... kė, kad šauks iš “Naujienų”

Grant Ligoninėje i , . . v , . • •° * raporterj ir prasvs, kad visi
Kadangi velionis per kelis į tie rašiniai apie jį būtų atšau- 

1 langelis dainos meno mėgėjų, Įmetus sirguliavo, o ypatingai kti.
atvykusių prieš prasidedant 'paskutiniu laiku jo sveikatos 
programai jau negavo vietos stovis pablogėjo, iš Pocienės

RADIO
SIANDIE RADIJO PRO 

GRAMAS

Metinis dienraščio “Drau 
go” koncertas, įvykęs praėju
sį sekmadienį, Lietuvių Audi
torijoj, visais atžvilgiais buvo 
sėkmingas. Be abejo, tokius j Mickūnaitė.
koncertus, tokias dainos meno Publika netilpo Auditorijoj, 
šventes tik “Draugas” ir le
gali surengti. T programą su
traukta įžymiausio; vietinės 
mūsų dainos meno pajėgos, ne tik atsisėsti, bet ir stovėti, namų atvažiavo į Grant ligo-
kaip Romanas, Juozaitienė, Pa Margoje publikoje, be skaitlį-j ninę ir šioje naujoje vietoje 
žerskis, Giedraitis, Čiapas, Sa- 'ngos Chieagos lietuvių dvasiš- tik gavau ir vėl su savo vyru 
bonis, du dvigubi mišrūs kvar-j ki jos, įžymių biznierių, profe- susitikti. Tą pačią dieną atvy- 
tetai (iŠ Brighton Park su va-į sijonai ų, matėsi svečių iš to- kęs į ligoninę man telefona- 
du p. Giedraičiu ir AVest Side liniesnių miestų: iš AVestville vo ir kalbėjomės telefonu tą
sų vadu muz. J. Brazaičiu), 
geriausias Amerikoj vyrų Sas-

pačią dieną prieš operaciją

Bridgeport. — Dr-ja Palai
mintos Lietuvos mėnesinį susi
rinkimą laikys vasario S <1., 
8 vai. vak., Lietuvių Audito
rijoj. Nariai malonėkite laiku 
susirinkti, nes yra daug da
lykų svarstyti. Valdyba

vakare, parapijos salėj. Ren
ginio komisijų ir rėmėjos de
da pastangų, kad bingo būtu 
kuo sėkmingiausia. Mūsų ge
raširdžiai biznieriai aukoja 
gražių dovanų. Aukojusių va
rdai bus paskelbti vėliau. Vi
sų atsilankymas į bingo Ims 
labai įvertintas. Rengėjos

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va-1 
kare iš stoties WGES, 1360 k i-'I
docykles, pastangomis Peoples 

Šiokis tokis šių bylų užvc-(FurnUnre Co. krautuvių bus 
dimas tai buvo niekas kitas leidžiama gražus ir įdomus ra

Išvada

kaip išgavimas iš kunigo pi- dijo programas.

Brighton Park. — Mergai
čių sodalicija laikys savo su
sirinkimą šį vakarą, 7:30 vai., 
mokyklos kambary. Dvasios 
vadas kun. S. Jonelis paruošė 
labai gražią ir juokingą kome
diją “Pasitarimas tarp dvie-

NEW YORK, vas. 7. — Co- 
r.ev Island ištiko gaisras. Di
deli nuostoliai padaryta.

ŠEIMYNŲ DAR NESAMDO

veikėja J. Karpifltė su nioti-
ina, dain. M. Čižauskienė, M. Į net šešis kartus. Nuvykau į li- 

viiausko vardu choras su savo S. centro pirm. iš Detroit, Mi- 'gailinę drauge su savo sūnumi 
vadu komp. A. Pocium, did—cli., kun. dr. Bartuška iš Kiai- tą vakarą prieš operaciją. Vy- 
žiausias ne tik Cbieagoj, bet, pėdos ir kiti. jkdama pas velionį savo vyrą
gal, ir visoje Amerikoje lietu-j Plačiai apie koncertą' para- nuvežiau nekuriuos jam reika- 
\ių mišrus “Dainos” choras,; šysime rytojaus “ Drauge.” lingus drabužius ir vėl ramiai

t

—■--------- į ir maloniai šnekėjomės. Ap-
i gailestavo tą žygį, kuris įvyko 
■ir pareiškė, kad ypatingai ne- 
Įnori, kad tas išeitų viešumon

Kadangi “Naujienos” buvo. nas iš kunigų. Kunigus, tiesa, Bet sekančią dieną, kada li-

Dainuos geri
nigų, nes velionis prie to tai Į dainininkai, kalbės dr. Kliau- 
gražiuoju tai bloguoju vertė'ga dentistas ir B. Vaitekūnas, 
mane prisidėti. Kadangi tokiu taipgi bus graži muzika ir ki- 
fcfldu tas nepasisekė, o turė- ti įdomūs dalykai. Rap. XXX 
damas nęsąžiniškus patarėjus
ir būdamas po anų įtekme, o 
dar slegiamas sunkios vėžio 
ligos, neatsižvelgdamas į to

Draugija Šv. Onos rengia 5 
metų sukaktuvių vakarienę su 
gražu programų, kovo 19 d.,

viso pasekmes, žengė pirmyn parapijos svetainėj. Nuošird-

Alsėdžiai. Pas mus ūkinin
kai yra susirūpinę kaip šeimy
noms algas išmokėti už 1932 

jų mergaičių kurią atliks A. metus. Tiesiog nėra iš kur pi- 
Gritaitė ir S. Vitkauskaite. įnigų paimli, o girdėtis, kad 

Po susirinkimo bus “ lee ūkininkai nesiskubina šeimyną 
cream party” ir žaidimai. Na samdyti šiems metams, nes nė
rės prašomos atsilaūkvti ir žino kaip reikės metų gale iš- 
naujų atsivesti. Valdyba mokėti algas, jeigu bus tot

----------------- pat metai kaip ir praėjusio,
BING’O buvo. Ir pas mus šeimynai al-

----------- gą žada daugiau neduoti kaip
Šv. Kazimiero Akademijos 150 — 200 litų vaikui ir 100 

Rėmėjų 1 skyrius stropiai re-Į— 150 litų mergai.

4

DUOKIT IR MAN ŽODĮ
labai užinteresuotos mūsą by
la ir kadangi savo skaityto
jas informavo

mes visi katalikai gerbiame ir gonis dar gulėjo ant operaci- 
stalo, “Naujienose” jaugerbsime kaipo mūsų visuome- jos

vienpusiškai, įnės vadus. Prikergti kunigui pasirodė šmeižtai.. Lengva su- 
piesdanio.t kaltinimus vien tik prasižengimus, kuriuose jis prasti kas tą visą surengė, 
ant mano asmens, tai laikau nėra kaltas, laikau šmeižtu. Į Nors su velioniu vyru lan-

tuo pavojingu keliu. Kad ir 
tos bylos būtų įvykę, tai jau 
iškalno buvo galima pamaty
ti kad nebūtų davę pageidau
jamų pasekmių. Tadgi liko tik 
paskutinis kelias ir priemonė 
šmeižimo per laikraštį dar jo
kiam teismui neįvykus. Mano 
nusistatymas buvo yra ir bus 
geriau eiti tiesos keliu nors ir 
dėl to reikėtų nukentėti, o ne

žiai visi kviečiami dalyvauti.* i •
taip pat ir svečiai iš kitų ko
lonijų.

Per vakarienę įstojimas j 
dr-ją bus dykai. Gera proga 
bus norintiems įsirašyti.

Komisija F. J. O. J.

Bridgeport. — Draugija Sa-1 
ldžiausios Širdies Viešpaties 
Jėzaus laikvs mėnesini susiri- Į

Bvarbiu dalyku ir pareiga pa
rodyti dalykus tikroji1 švieso-

kėmės pas įvairius gydytojus, 
bet nė vienas tikrai negalėjo 
suprasti ligos iki tol, kol ne
buvo padaryta operacija. Ka
da pradėjo daryti operaciją

Atsilankymas į Mt. Clemens
Kada jau šiokią tokią bylą

3e- ‘ buvo užvesta mano vyras su-
Bylos tikslas luang išvažiuoti į M t. Clemens

Šios bylos tikslas, tai buvo Įlietai savaičių poilsiui. At- . .
... ........................... . j Art Clemens ir čia a- Pamate» kad įsigalėjęs vėžys,

las o ne persiskyrimo. Mano >'» **««•> !»«<* praleido-' I^utmiome la.psnyje ba.gr 
vyras, tiesa, užvedė Šiokia to-,1“ kel,tn dienų, aplankydami ™ J'

r kią persiskyrimo bylą, nes ki- PP- Bizauskus ir kitas žymias - i itaip neimtų galėjęs uLsti an- 3-tnvių šeimynas, gyvenančias » Pare1^'

trosios bylos, kurioje reikalu- Detroite. Is Mt. ( lemens drau- n 
vo iš kunigo pinigų. Kad gau- rašėme savo sūneliui laiš- 
ti pinigų per teismą tadgi ki- ,kus *r s^as įvykis aiškiai pa- 
taip ir nebuvo galima pasiel-iro^°’ ka<^ ^°s nesantaikos, taip 
gti. Kaslink įvairių kaltinimų, .dideliai išgarsintos per Kau
tai tie kaltinimai byloje turė- .iienas»” tarp mus nebuvo. Ka-
jo tiek svarbos, kiek praeitų dan^ man reik^° SŪžti ank‘ 

sčiaus į Chicagą prižiūrėti na
mus ir šeimyną mano vyras 
pareiškė, kad grįžęs į Chica-

vadovautis suktybėmis, kerštu jnkimą vasario 7 d., Chicagos 
ir neapykanta. Tą, Viešpats at-i Lietuvių Auditorijoj. Visų na

-3M.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

J
B.l?> - 

-’lEIKIEWICZ<S
o

trMORTGAGE ranker

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ 
I. AIVARO.R ČIŲ agentūra 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

metų sniegas. Dažnai girdime 
tam tikros rūšies akmenis ir 
ant gatvių kampų reiškiančius 
kaltinimus, bet kiek juose tei
sybės tai kitas dalykas.

Byla be pamato
Byloj, kurią mano vyras bu-

F »
vo užvedę.-, nė savo parašo 
nepadėjo ir neprisiekė, o ko
dėl taip pasielgė, tai aišku, 
kad nenorėjo būti atsakomin- 
gu už visą tą, ką jo advoka
tas byloje surašė. Iki šiol nei 
rašiau, nei laikraščių prašiau, 
kad ąpie mū ų bylą ką rašy
tų, nes jeigu ne velionio mir
tis, ne laikraščiai, bet teisme 
būtų buvę dalykai parodyti 
tikroje šviesoje ir jokis teis
mas manęs nebūtų apkaltinęs 
ir prikabinęs tokių prasižen-

tojai tą pamatę užvarstė žaiz- 
j, kad

ir nieko negelbės. 
Velioniui gi apie jo mirties 
pavojų nebuvo pranešta. Pa
buvęs nekurį laiką ligoninėje

“PASIRINK SAU KAS 
GERIAUSIO”

EXTRA
Negirdėta Amerikos Lietu

viams Naujiena 
C. G. LUKŠIS ATVEŽĖ

Specialus Pasiūlymas: 

5 Svarai “BURLEY 

BEST” Tabako

$1.00

Kentucky Burley natūra
laus lapo rūkymui tabakas.

Pačių lietuvių Lietuvoje pa- Del pypkės, cigaretu ar kram- 
gamintą Pirmąją 

Lietuvišką Filmą 7 Dailų 
“ONYTĖ IR JONELIS”

tymui. Pats gerumas. Skanus 
ir malonus. Neturi kemikalų 
ar kitokių netyrumų. Nėra pa-

------  gražintas, nei dekoruotos dė-
«•< *«« i«a» Į-gamu-

stybės pramos studijos Mokiniai. njo gerumo. 5 svarai padarys 
Visi Amerikos lietuviai būtinai (n- |

ri pamatyti lą filmą, nes joje apart 50 didelių maišelių (tol rūky- 
labnl gražiu kaimiečiu ir miesto gy- j , i • i , i
veninio vaizdų bus daug gražių IrJ'lO ai ba 40 SUSllklUių dėl kl&-

i • • , i Meinvos vielų. Apart to rntvn,o Tiesios- iš auirintoiogirnų, kuriuose nesu ir nebu-Į bus Jdoniūs paveikslai Iš Jaunų u-l č • 1 1 o K J •
k ininkų Ratelių Darbuotės tr daug
kitų visokių (vykių I.I<*tuvoje.vau kalta.

Tai šmeižtas mano asmens 
ir tą patį patvirtina kiekvie
nas protaujantis žmogus.

Maino atsakymas užtylėtas
“Naujienos” negalėjo neina 

tyti mano atsakymo virš mi-, 
nėtoj byloj, bet užtylėjo. Mat 
joms rūpėjo ne teisingas by
los užvedimo nurašymas, bet 
vienpusiškas šmeižtas, kadan
gi byloje buvo paminėtas vie

nus RODOMA:

Vasario 7 Ir 8 d., ftv. Mykolo pa
rap. svei., North Side, Chicago. 111.

Vasario 0 d., Parap. Svet. Raclne, 
YVU.

Vasario 10 d. Parap. Svet. Port 
\Vashlngton. Wl».

Vasario 11 d. Parap. Svet. Sho- 
boygan. Wls.

Vasario 12 ir 13 d. Parap. Sve*. 
Indlnnn Harbor, Ind.

Vasario 18 Ir 19 d. Parap. Svet. 
Sr-f Ingfleld, III.

Vasario 20 <1. Ijngles Tlieatre Weis- 
Ivllle, III. I

Vasario 21 d. flvenė. Pan. Nekalto 
Prasid. Parap. Svet. Marųtreiic Park

PRADtlA 7:30 VAU. VAKARE 

ĮŽANGA 25c, VAIK. 10c

Atsiųskit mums $1.00 ir mes 
tuojau prisiųsim Jums 5 sva
rų pkg. Burley “BEST TO
BACCO.”

INDEPENDENT TOBACCO 
GROWERS ASSOCIATION
207-8 McClure Bldg. 

Frankfort, Kentucky

1D DIENU RADIO
Išpardavimas

Kaip ant paveikslo parodo — 10 tūbų 
RCA Victor gražiame kabinete už. $49.50

12 Tūbų Crosley ...............................z. $49,50
8 Tūbų Fada gražiame kabinete .... $29.50
9 Tūbų Philco Radio už......................$35*00
11 Tūbų Majestic už . .. . $49.50
7 Tūbų Philco Automobile Radio .. $29.00 
Midget Radios po.........  ............................$7.95

Jos. F. Budrik, Inc.
3417>21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4705—8167

Nuolatinis Lietuvių kalboje radio programas WCFL 
970 k. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. WHFC 
1420 k. Ketvergais nuo 7:30 vakare. Pėtnyčiomis 
WAAF 920 k. 4 vai. po pietų.

PARDUODAMA 
Mūrinis namas — 5 kamb. 

šildomas, randasi

I NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus na-! 
mų savininkams reikale nesusiprati- ' 
mų su rendaunininkais. Maža narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visose Piirviapo 
namų savininkų tr rendauninkų rei- x
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara EJCO-l U/pot . Taliai
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. Wesl -riace. LillDai
vak. šventadieniais nuo 10 ryto iki pigiai. Atsišaukite 3821 Wt‘3t 
Piet. Įžymus namai originalio ir vie- P ° 
nintelio namų savininkų biuro Chiea- @3rd Place 
goję. Į

I.ANDT.OKDS BUREAU OF 
CHICAGO

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armltage 2951—2952 
Męs esame Jau Šiuo adresu virš 40 m.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

r£SH ’ ? JVSV auksą. 105 -ųų. Monroe St., prie ClarkMes mokame augščiusĮų. kainą uz '
sulaužytus senus aukso daiktus, dan 
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus.

HOME REFINERS,
Krone? Bldg.

5 Ne. Waiias!i Avenue 
Kambarys 600

Geriausia kaina — Cash už 
Real Estate Gold Bonds, mor- 
gičius ir certifikatus depozi
tų. 134 North La Šalie St., 
Room 316.

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per SĮ vestuvių sezo
ną. kurie fotografuo
sią m ilsi, Studijoj.

Reikale esant tele
fonuokite Kngicwood

I 584(1I
P. CONRAD 

0023 So. Hal-teil St.
(Jansen Stud.)

1 Res. 730 W. 62nd St.

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės I Crane Coal 
Kompanija, ten Jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios an- 
i glys dėl pečių dideli lnmp- 

aai tiktai tonas ........... $8.50
Poeahontas lumps ....$9,00 
Summer Creek lump ..$8,00

Telefonas State 7860 

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

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyėios 
vakarais 6 lki 9

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republie 9600

Jei manai pirkti automobll), ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
viena II geriausių rultų automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

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

MIDLAND MOTOR SALES
, «4M ARCHER AVENUB

Telephone Lafayette 7119

Mes Mokame Cash
$82.50 už £100

L KAUFMAN & 
COMPANY

134 N. LaSalle St. 
priešais City Hali 

Kambarys 610
i

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BAROENUS
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