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Europoje pasireiškia kitas politinis krizis
JAPONŲ KARIUOMENE EME VERŽTIS 

ĮJEHOL
■ ■ ■■ i.iĮĮ.iy ..i,,, ■■ ■

SERBAI STAČIATIKIAI KOVOJA 
PRIEŠ JĖZUITUS

a jo ras Cermakas da neišėjo 
iš pavojaus

KITAS EUROPOJE KRIZIS, JAPONŲ KARIUOMENĖ 
VERŽIAS

PARYŽIUS, vas. 19. — Eu
ropoje pasireiškia naujas po
litinis krizis. Šįkart dėl Bal
kanų. Kiek čia, tiek kituose 
Europos miestuose žmonės 
vieni kitų klausia, kas ištik- 
rųjų tu res įvykti.

Gal nieko ypatinga neįvyks, 
bet visur susinervavimas yra 
labai didelis.

Visoj Europoj kalbama, kad 
daromas slaptas Vokietijos 
su Vengrija ir Italija sutari
mas, kurs yra taikomas į 
Prancūziją.

Toliau, Jugoslavijai gręsia ‘ Į

PEIPINGAS, vas. 19. —
Japonų kariuomenė pradėjo 
veižtis į Jebol provincijų, pir
miausia prieš Kailu miestą. 
Kinų kariuomenė kol kas ver
žimąsi sulaiko.

JAPONŲ ULTIMATUMAS

PEIPINGAS, vas. 18. —
Japonų kariuomenės vadovy
bė Mandžiūrijoj pasiuntė ulti
matumų kinų kariuomenės va
dui Jehol provincijoj. Reika
lauja, kad kinai apleisti! Ka 

revoliucija. Serbai stačiatikiai miestų ir visų, provincijų. ^ 
spaudžia kroatus katalikus.
Šie pastarieji reikalauja lais
vės. '

Rumunijoj pasireiškė dide
lis darbininkų sąjūdis prieš 
vyriausybę, kuri prieš darbi-

Prezidentas elektas Roosevelt’as ir jo sandraugai Nourmahal laive, Miami', Fla., uo-

MIRĖ KUN. ANTANAS PETRAITIS
• t ' ■ f ' ■ .« -■ -L'f,
Lietuvos laikraščiąį prane

ša, kad. sausio 25 d. (Skirsne
munės parapijoje mirė kun. 
Antanas Petraitis. Palaidotas 
Skirsnemunės kapinėse daly
vaujant 12 kunigų. A. a. kun. 
A. Petraitis yra gimęs Skirs
nemunės par. 1861 m,

Velionis Amerikoje išgyve
no virs 25 metų; Buvo klebo
nu Šv. Juozapo par. So. Chi

cago j. Šių vietų apleido 1930 
m. pavasarį ir išvyko į Lie
tuvą. Velionis pasižymėjo kai 
po astronomas. Daug laiko 
šiam mokslui jis pašventė. 
Turėjo nuosavų observatoriją 
ir geriausių aparatų astrono
mijos mokslui gilinti Ameri
kos vakaruose.

Visų. savo turtų velionis už
rakė Saleziečiams.

CHICAGOJE

TEISĖJAI GAVO GRASINI
MUS

Cook’o apskrities teisėjas 
Jarecki ir vyriausiojo teismo 
teisėjas Sullivan, kurie veikia 
mokesčių mokėjimo klausi-

DU KARALIAI YRA KAN
DIDATAI Į EXKARA- 

LIUS

BUKAREŠTAS, vas. 18. — 
Europoje šiandien yra du ka
raliai, kurie visai netikėtai 
gali exkaralių eilėn pakliūti. 
Tai Jugoslavijos karalius A- 
leksandras ir Rumunijos karu
lius Karolis. Pirmasis neten-b t .ka savo valdinių pagarbos, ka
dangi serbams leidžia valsty
bę terorizuoti. Antrasis gi — 
lėbauja, be jokio reikalo ki
šasi į krašto politikų.

ste. 2. Henry A. Wallaee iš lova, kur numatomas žemės ūkio departamento sekretorium • grasinančius Iaiš-
Roosevelt’o kabinete. 3. W. J. Guy, kurs Los Angelese buvo kaltinamas žmogžudystėje ir,, ’ *
ir teismo išteisintas. . • . KdS*

Nepaisant to, teisėjas Jare
cki šeštadienį atsisakė nagri
nėti apie 100,000 bylų, užves
tų prieš 1928,1929 ir 1930 me
tų mokesčių mokėjimų. Nus
prendė, kad užvilkti mokes
čiai turi būt mokami.

GRIUVĖSIUOSE RASTA 
GYVA MOTERIŠKĖ

NEIŠĖJO IŠ PAVOJAUS

MIAMI, Fla., vas. 19. —

ŠVENTASIS TĖVAS AP
GAILI KĖSINIMĄSI PRIEŠ 

ROOSEVELT’Ą
NEUNKIRCHEN, Saar te- ĮVakar vakaro gydytojų žinio- 

Kinų vadas nusprendė uiti- ritorija, vas. 18. — Vakar mis, pašautas*-Chicagos majo- 
griuvėsiuose rasta dar gyva
viena moteriškė. Sunkiai su
keista. Nežiūrint gydytojų pas 
tango, ji mirė.’

IŠVYKO Į EGIPTĄ

malumų neigti.

SERBAI PRIEŠ JĖZUITUS

VATIKANAS, vas. 10. — 
ras A. Cermak’as dar neišėjo šventasis Tėvas Pijus XI ap- 
i.š pavojaus. Širdies specialis-1 gaili> kad j. Valstybėse ke
tas gydytojas pareiškia, kad gintasi prieš prezidento elekto

BELGRADAS, vas. 28. —
ninkus stato kariuomene. Dar,^cr^ s^ačiątikių atstovų gro
bininkai žudomi. jP?. įdavg Parlamentui (sobra-

T, v . . _ rijai) projektų, kuriuo nori-Italija jau senai yra sųrysyi T 4, . .
su Vengrija. Jei
ištiktų revoliucija, Italija tuo-88 intl‘ Ka,allk'! pn<“s" par*

AREŠTUOTI MILITARI- 
NIAI VADAI

pasveikimas dauginusia pri
klausys nuo majoro širdies 
stiprumo. Šiandien pacijentas 
yra pusiausvyroje. Artimiau
sios dienos pasakys, kurion

DUBLINAS, vas. 18. — A- pusėn jis links, 
reštuoti du aukštieji airių mi-

Roosevelt’o gyvastį. Nurodo
ma, kad kesintasi prieš įžy
mų vadų didžiojo krašto, kurs 
yra Popiežiaus širdžiai bran
gus.

jau pasisavintų Dalmatiją, o!'am™te. dangm"u “"!■ vai- litariniai vadai. Kalbama, kad
Vengrija atsiimt, Banato teri-4°-Sl’2?r?ls yc<^ ata'-,ai pne ’’e darė PrieS de
, .. t • • •• • Jugoslavijos suskaldymo,torijų. Ir jei Rumunija viduje. J

jie darė sąmokslų prieš 
Valeros vyriausybę.

ZANGARA NĖRA ANAR
CHISTAS

KAS KUR, TAI IR JIE

BERLYNAS, vas. 18. —

būtų suparaližiuota, ji negalė
tų Jugoslavijai gelbėti. Bul
garija gi yra Italijos pusėje, 
o Austrija mėgintų su Vokie
tija susijungti.

♦

MORGIČIAMS MORATO
RIUMAS

FRANKFORT, Ky., vas. 18. 
— Kentucky gubernatorius R. 
jLaffoon paskelbė atsišaukimų,

Į tai visa atsižvelgus, Eu- kad per 6 mėnesius savanoriai 
ropoję reiškias . nauji karo (neverčiamai) būtų vykdomas 
debesys. Balkanų valstybės y- valstybėje visiems išsibaigu 
a-to priežastis.

NEW YORK, vas. 18. — 
Admirolas Moffett apgaili, 
kad šio krašto laivynas nes
tiprinamas. Sako, tuo būdu 
vyriausybė kviečia J. Valsty
bių. priešus karan.

10 SODŽIŲ VALSTIEČIUS 
LAUKIA BAUSMĖ

siems morgičiams moratoriu
mas.

BAYSIDE, N. Y., vas. 19. 
— Mirė buvusis čempijonas 
kumštininkas Jini Corbett.

MASKVA, vas. 19. — Ka
zokų teritorijos 10 sodžių val
stiečių nepristatė sovietų vy
riausybei reikiamos kiekybės 
javų grūdų sėklai. Matyt, visi 
šių sodžių gyventojai bus Si
biran ištremti.

TA ŠVENTOJO TĖVO 
KARŪNAVIMO 
SUKAKTUVĖS

VISKĄ ATIDUODA

MADRIDAS, vas. 18. — 
Didelis Ispanijoj žemvaldis 
Miguel Sanchez Dalp, kurį ra
dikalų vyriausybė persekioja, 
paskelbė, kad jis paveda vy
riausybei visus savo nekiloja- 
mns turtus ir tegul ji vykdo 
agrarines reformas. Jis nori 
matyti, kaip daug tų turtų ra
dikalai pasiglemš.

WASHINGTONE PAMINĖ- tb, O. P. Buvo daug prelatų.
Pamaldų metu bažnyčioje 

buvo visa eilė diplomatų, įžy
miųjų juristų, karo laivyno 
ir kariuomenės vadų, kong-

WASHINGTON (per paš- 'reso narių ir šiaip šio mies
tą). — Šventojo Tėvo Pijaus ,t° pasaulininkų.
XI karūnavimo 11 metų su-; Diplomatai, atstovavo sias
kuktnvės Jin iškilmingai pa- iv“,stybes: Prancūziją, Italiją,

U • 1 va. Vokietijų, Japoniją, Peru, Beiminėtos pamaldomis krašto .. „ .... ■■ \ .
katalikų šventovėje - Sekai- kiję> Austriją, Bulgariją, Ou- 
te Prasidėjimo bažnyčioje.

BRINDISI, Italija, vas. 18. 
— Italijos karalius su žmona

SUGAVO TRIS PLĖŠIKUS Savoia laivi1 išvyko į Egiptą. 
■ Karaliaus laivų lydi du krui-

Trys plėšikai į pavogtų au
tomobilį įsivarė du So. Water 
gatvės pirklius ir leidosi va
žiuoti tiksiu juos apiplėšti.
Slaiga vienoj gatvėj susidūrė 
su policijos automobiliu. Tad

zeriai.

NUKRITO ANT STOGOs »

BROOKLYN, N. Y., vas. 18. 
— Ant vienų namų stogo nu
krito ir susikūlė Waoo lėktu-piktadariai savo valdomų au-

tomobilį paleido atbulą ir ma-!vrs- Vairininkas Longobardi
Žiniomis iš Rusijos, bolševikų,'šina susikūlė su kitu automo-‘lcngval su'ze‘stas 
bedievių organizacija tuojau biliu. Visi trys vietoje suimti 
ėmėsi energingiau veikti prieš įr pirkliai išvaduoti, 
krikščionybę, kada Šventasis

AVASHINGTON, vas. 18. —
Prieš prezidentų elektų Roo
sevelt’ų pasikesinntojas J. Za- 
ngara nėra anarchistas, nė 
kokis nors kriminalistas, pas
kelbė J. Valstybių teisingumo 
departamento autoritetai. Iš
tirta ir patikrinta, kad J. Za- . „ , vv. , . , o,,r m a j x iT} . , vr scvikų prieš krikščionybę vei- lo, 2415 Throop gat., dazylųngara gyveno Paterson’e, N. * , ; v . ..xu:i~ __ **
J, buvo mūrininkas, priklau
sė į darbininkų unijų, buvo 
ramaus būdo, nepriklausė nė

Tėvas Pijus XI paskelbė 
Šventuosius Jubiliejaus Me
tus.

Čiai aiškinama, kad tas bol-

VOS IŠGELBĖTAS GAZO 
KUBILAS

MIRĖ PASKUTINĖ SESUO

NBW YORK, vas. 18. — 
Mirė Mrs. Douglas Robinson, 
71 m. amž., paskutinė mirusio

' . | prezidento Tbeodore Roose-
iSalia milžiniško gazo kubi-jvelt,o

kimas rusų tarpe yra be pasi- dirbtuvėje iškilo gaisras. At 
sekimo. Tai nykštukų darbas, vykę gaisrininkai vos išgelbė- 
Tačiau jis smerktinas ir tas jo kubilų, kuriam buvo vienas

kokioms slaptoms organizaci
joms ir buvo taupus.

ZANGARO BYLA ŠIAN
DIEN

bus jų kaktose įspausta.

MONTREALIO ARKIVYS
KUPAS GRĮŽO

Chicago j areštuotas Elroy 
Hunt, 26 m. amž., kurs Kana
doj apiplėšė banką ir atpyš-milijonas kubini, pėdų gazo. j

Kitaip gi baisiausia katastro- Į _______ ■
fa būtų įvykusi.

BLOGI LAIKAI

atemalą, Lietuvą, Čekoslova- 
Pamaldose pirmininkavo kijų, Airiją, Jugoslaviją, Pie- 

Jo Ekscelencija apaštališkas tų Afrikos Uniją, Daniją, Ko- 
delegatas J. Valstybėms arki- (lombiją, Egiptą, Sijamą ir Pa- 
vvskupas Pietro Fumasoni- namą. Be to, Belgija, Kube, 
Biondi. Iškilmingas ankšta- Portugalija, Lenkija, Šveica
ras Mišias laikė Amerikos rija, Olandija, Venezuela, Ka- 
Katalikų universiteto prof. nada, Nikaragua ir Costa R5- 
kun. dr. Fr. Lardone, o pa- ca turėjo savo mlitarinius at
moksią sakė kun. dr. Ig. Smi- stovus.

MIAMI, Fla., vas. 19. —
Vakar kriminaliniam teisme 
teisėjas Collins nusprendė, 
kad šį pirmadienį turi prasi
dėti byla J. Zangarai, kurs 
kėsinosi prieš prezidento ele
kto gyvastį ir šaudydamas 5 
asmenis sužeidė.

PREZIDENTAS ELEKTAS 
NEW YORKE

NEW YORK, vas. 18. — 
Iš Floridos vakar grįžo pre- 
izdentas elektas Roosevelt’as. 
Policija jį stropiai saugoja.

_ _ _ _ _ * ?- ** T •- -

NEW YORK. — Laivu Be-
rengaria iš Europos grįžo Jo Teisėjo Burke teisme vienų 
Eksc. Montrealio arkivysku- nedidelių namų morgičius už- 
pas G. Gauthier. Tuojau išvy
ko į Montrealį.

TREČIU KARTU MIRTI 
NUBAUSTAS

ROCKFORD, Iii., vas. 19.-- 
Vakar čia trečiu kartu buvo 
nagrinėjama byla ir trečiu 
kartu Russell McWilliams, 18 
m. amž., nubaustas mirties

VILNIAUS GIMNAZIJOS 
BUTAS PRIPAŽINTAS 

TINKAMU

Prieš kurį laiką Vilniaus
. vaivados valdininkas apžiūrė-darytas. Suplūdo net 20 ad- ‘ję8 vi|nim3 ,ietnvi t<>
vokalų kad gauti darbą priėmę bntl> „j kad 
to likvidavimo. - l„įrl tinkamaa mokyklai. M

Kai kas pastebėjo, kad ir, to “Ryto” draugijos atstovai
advokatus blogi laikai ištiko.

MOKA MOKESČIUS

Kai kurių miesto dalių gy-

tnvo apsilankę pas Vilniaus 
vaivadą ir pranešė tikrą gim
nazijos rūmų stovį. Vaivada 
pažadėjęs patikrinti padėtį.'

Vaivada buyo nusiuntęs spe-
ventojai, gavę sąskaitas, jau cialę inžinierių komisiją į Vy
nioką mokesčius. Kai kurie tauto Didžiojo gimnaziją, ku- 

bausme. Jią nužudė gatveka- žmonės randa, kad, jų mokės- j ri pripažino, kad gimnazijos 
rio konduktorį 1931 m. vasa- čiai už 1931 metus 25 nuošim- bulas esąs tinkamas mokyk- 
rą. . 'čiais mažesni. lai.
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jiėdos kraštą dėl to, kad per Klaipėdos kraš
tų vokiečiai tikisi išjudinti Vokietijos sienų 
revizijos klausimų. Patogiausia atrodė pra
dėti nuo Klaipėdos dėl to, kad čia, jų nuo-

GIRTYBES 2AUNGUMAS
Girtybė yra didis žmonijos nelaimė, kam vaidai, kam be 

mone, pasipriešinimas turėjo būti silpniau- priegag. jį kįekvienam reikalo žaizdos, argi ne tiems,
Hus‘ . ... , .... jžnogui kaip medžiaginiu, taip kurie ...užsinuodinėja stikle-

Be sienų revizijos klausimo išjudinimo'dvagįnįu atžvilgiais. Girtybė lių tuštinimais ” sako Šv. Ria- 
vokieeiai turi dar ir kitų tikslų, kuriuos kar- visiemg daUg blogtt padaro. jį. (Priežodžių knygoje
tais ir gana aiškiai pasako. Štai “Hambur- gurįja žmogaus turtų, svei XXIII, 39, 30). Kų bekalbėti 
giselier Correspondent” laikrašty Memelland- kaU ir įgvilioja paskutinį su-'anie kitus įvairius žmogaus 
bundopirmimnkasprof. E. Boersclmiann, y-Lkiai uždirbtą centą; jį, r0-'girtuoklio veiksmus! Jei blai- 
patingai griežtai pabrėždamas vokiečių troš-'do8> į,ute atima gyviems nelengva yra numalši-
kimų atplėšti Klaipėdą nuo Lietuvos, sako vcnį,n0 pasisekimų ir užtrau- nti kūno geidulius, kuomet pa 
toliau, kad Vokietijos ir Lietuvos susitarimo kia skurdą kaip ant pavienių,1 gimdos užpuola, kaipgi suge- 
pagrindu turis būti principas “Lietuva bi-'taip ir ant šeimynų. Pasiskai- bes atsispirti pagundai atėjus 
čiuliskai sujungta su \okietija.” Kų toks su-'taKį net įr nedidelių tautų sta1 pasigėrę bei aptemdytu pro- 
jungimas mums žada ir kurlink jis gali nu- |tįstiką, kiek apskaičiuojama ’ tu žmonės? Šventoji Dvasia 
vesti lietuvių tautų, pakankamai jau mus pa-įplaukiannjjų pajamų įg svai-Įsako: “paleistuvingas daiktas 
moko Klaipėdos krašto istorija vokiečių jun- i ginamųjų gėrimų, iš tikrųjų, yra girtybė’’ (Priež. XXVI,

kaip mergaites, taip ir vaiki
nus, su pamėgimu geliant svai 
galus. Senesniais laikais, ypač 
mergaitės, nedrįsdavo, bent ki
tiems matant, girkšnoti ir dau 
gelis visai bijodavo prie lupi’ 
svaigalų stiklelį prinešti. Gi 
dabar jaunuose metuose, apie 
16—17 metų amžiaus, gavę 
svaigalų, su pasigerėjimu juos 
geria. Žinoma, tėvai tuos gė
rimus šutina, verda savo na
muose, juos ragauja patys, 
tat ir vaikeliams nepavydi la
šelio suteikti. Tuo būdu vai
kus pripratina prie svaigalų.
Gi vaikams paaugėjus, jie be 
svaigalų jau negali apseiti.
Tai yra tikrai apgailėtinas ir
labai liūdnas apsireiškimas. T . ,Lordas Clydesdale, įžymus 

Kai kurie gal statys klau- britų lakūnas, kuris mėgina
simų, kodėl taip yra? Atsaky- orlaiviu perskristi - per aukš- 
mas yra, kad žmonės namuose čiausį Everesto kalnų (29,002 
patys gamina svaiginamus gė- pėdų aukščio). Everesto kal-

DIENOS KLAUSIMAI |

BLYKŠTI VOKIEČIŲ AGITACIJA
-------

Chicagos Federacijos apskrities sureng
tame Lietuvos Nepriklausomybės 15 metų ir 
Klaipėdos krašto atvadavimo 10 metų sukak
tuvių paminėjime priimta rezoliucija, kurioj 
piktinaniųsi vokiečių šlykščia agitacija prieš 
Lietuvą. Pasirodė, kad toji rezoliucija yra 
labai vietoje. Tik kų atėjusiame “Tr.” ran
dame rašinį,'užvardintų “Sirenij balsai,” ku
riame taip pat piktinaniųsi vokiečių darbais. 
“Tr.” rašo:

■Gražiojoje senovės graikų poemoje apie 
Odisiejaus kelionę į savo-gimtinę, tarp kita 

tko, yra vienas aprašymas. Odisiejui su drau
gais tenka plaukti pro salas, kur gyvena si
renos. Tai esu labai gražios moteriškės ir jos 
taip nuostabiai dainuojančios, kad jūrininkai 
pametą irklus ir vairų, nevaldomas laivas 
srovės pagaunamas ir sudaužomas į povan
denines uolas ir visi jūrininkai žūstu, dainų 
gražumo suvilioti.

Taip pasakoja senovės poema, kaip sako
ma, aklo dainiaus Homero sukurta. Bet šian
die mes norim pakalbėti apie kitas — mūšų 
laikų — sirenas.

Visi skaitėm pereitame “Trimito” nume
ry skaudų laišką iš Prūsų Lietuvos (“Biau- 
rns vokiečių žaismas”) apie tai, kaip įvai
rios vokiečių draugijos kiršina'gyventojus 
prieš Lietuvų, kokiais biauriais šmeižtais juo
dina Lietuvos valdžios darbų Klaipėdos kraš
te, kaip net graso Lietuvai ginkluota jėga 
atplėšti Klaipėdos kraštų nuo Lietuvos ir ligi 
1935 metų prijungti prie Vokietijos, kad ga
lėtų toliau varyti <jar nepakankamų, jų su
pratimu, vietos lietuvių gyventojų nutautini
mų ir suvokietinimų. Skaitėm taip pat (“Lie
tuva ir Vokietija”), kad Vokietijos valdžios 
nesudraudimas vokietininkų kiršininio prieš 
Lietuvos valstybę yra priešingas visame pa
sauly pripažįstamiems tarptautinės teisės dė
sniams, kurių ir pati Vokietija yra pabrėžti
nai pasižadėjusi griežtai laikytis įeidama į 
Tautų Sąjungos narių tarpų..

Taip pat pereitame “Trimito” numery 
(“Ko siekia Berlynas?”) matėm, kad visos 
vokiečių pastangos dabar kreipiamos į Klai-

ge ir dar Lietuvos nepamiršti kunigaikščio daros nejauku. 
Isenburgo projektai kolonizuoti Lietuvų at
keltais iš Vokietijos gilumos didvokiečiais 
ūkininkais ir tuo būdu visiškai suvokietinti 
Lietuvų. Kad šita mintis yra gyva ir tik lau
kiama progos, kada galima bus jų realizuoti, 
tat skelbia ir senai vokiečių kartojamas šū
kis “Drang nacli Osten” — veržimasis į ry
tus, t. y. pirmučiausia į Lietuvų.

Ir kaip tik čia vokiečiai (kad ir kaip 
tas, rodos, jiems nepritinka) imasi Odisie
jaus sirenų vaidmens. Vokiečiai puikiai ži
no, kas yra Lietuvai Vilnius. Žino, kad kiek
vieno lietuvio mintyje Vilnius, Didžiojo Vy
tauto sostinė, yra nelyginant jūreiviui Šiau
rės Žvaigždė, kuri jam naktį rodo kelių ir 
kurios lietuvis ilgisi, kaip ilgisi jūreivis sau
sos žemės sklypelio plaukdamas ilgų ir aud
ringų jūrų kelionę. Vilnius lietuviams yra 
Jeruzalės miestas, kurio atvadavimo viltis 
teikė vis naujų ir naujų stiprėjimo ir augi
mo jėgų.

Turėdami aikų tikslą atplėšti Klaipėdos 
kraštų nuo Lietuvos, atskirti Lietuvų nuo iš
ėjimo į jūrų, — uždarę “langų į Europą,”
— ir “bičiuliškai sujungti Lietuvų su Vokie-

1).
Taigi aišku, kad girtybė y- 

ra visų dorybių naikintoja;
Girtybė ardo sveikatų ir tru 

mpina gyvenimų. Tai aiškiai
rcdo medicinos mokslas, ir kiemui koksai vagis plėšte plėšia 
kvienas gydytojas girtybę pri- i žmogaus širdies dorybes, o 
pažįsta kenksminga žmogaus 3U vietoj, girtuoklių širdyse i rimus. Griežtas bei netikslus nas yra aukščiausias kalnas 
kūnui. Girtybė daugelį žmo- sėja nedorybes. Ir neveltui įvedimas proliibicijos nemaža visam pasauly. Randasi Azi- 
nių nuvaro be laiko į kapus; šv- Kažte pasakyta: “neapsi- padarė žmonėse reakcijos: ku- joj.
nemažai nuvaro ir į beproty

K&a. A. Petrauskas, M. I. C.

Praeities Pabyros
4 Valdininko kerštas

Marijampolės viršininku tuomet buvo 
Pstkovskij. Žmogus be aukštesnio moks
lo ir be gabumų. Jo mėgiamiausias dar-^ 

įbes buvo per išilgas savaites važinėti po
) apskritį ir su savo prieteliais medžioti gi

riose ar kur pelkėse. Išdidumo tačiau bu
vo neapsakomo. Kas kartą turėjo nelai
mės kuo jam nepatikti, tai jau žiūrėk! Jis 
tau keršys ant kiekvieno žingsnio.

Aš aprašydamas Barbieriškio raštve
džio bylos eigą, pataikiau kaip tik vir&i- 
Slttfcui į sopamąją vietą. Man nė kam ko, 
k>d,t&eai raštvedys buvo artimas viršini
nko prjetelius. Taigi dabar, pastebėjęs sa
vo prieteli-ų nemalonioje padėtyje atsidū
rusį dėl mano korespondencijos, pasiryžo 
vitstiek nedovanoti ir šiokiu ar tokiu bū-

r* * f - < ' ■ »■ . •

4a man pakenkti.
Lyg tyčia pasitaiko tani ir gera pro

gaukite, girtuokliai nepavel- rie prieš įvedant prohibicijų į

buvo blaivas., dabar yra gir- n08 tai dary.
tuokliai. Nors nuo pat protu- sk,.iaudlj dan)

m- * • j • v ibierios pradžios buvo draud-i.- - , . ,, . . .Tiesa, mažai gerdami zmo-L. J 1 . . . . . tunui kenkdami jo ^sveikatai
■Girtybe yra didis .nusikal-;nes Dievui nusikalsta, bet tie,, pardavinStii ,)et j,, " ; “ įtraukd“u P™ S“'-

timas prieš AukšSausųjį. jk'ine is pradžios geria mažai, i6d;rbinįjimui- krautuvių lan-
ilgainiui pripranta ir mažu pa ! . v . , , ., , . be įvairių nelaimių ir nusikal-

bę. O kiek iš priežasties įvai- dės Dievo Karalijos” (I Kor.
rių lig-ų girtybė žmonijų pa
liečia?

Žnogus yra sutvertas Dievo

VI, 10).

v . • . , . i. guose viešai buvo laikoma bei+: m • • -. • , ■mažu tampa girtuokliais. O, . ... .... tunų. Taigi įeikia daugiau de-pardavineiama įvairus iran-L- _ r _11 J v ti pasišventimo apsaugojimui
paveikslu, o tasai paveikslas 
per girtuoklybę tampa suterš
tas, subiaurotas. Šv. Paulius
kotalikg žmogų vadina Dievo įslinėse Amerikos Valstijose. buvo
gyvojo Bažnyčia (II Kor.,VI, Nors ir prolnbicijai veikiant, L artimo Ne,
-no a Voin iroii.no nriivmnij tat iau nemažai išgeriama svai i , ..... ® . iyra gan daug žmonių, kuriegalų. Tiesa, yra tokių, kurie' v. . ,. v .... .. . . savo svečius prievarta raginaprieš prohibicijos įvedima vi- -. . . ... iv,. . i svaigalus gerti ir, rodos, bru-

16). O kaip galima prilyginti 
žmogų girtuoklį nustojusi pro 
to ir pasivertusį į neprotingą 
gyvulį? Tokio žmogaus, sako

vas”. Iš girtuoklio burnos ve- 
tija,” įvairūs vokiečių -biindai” nesigėdi-1^,., veržUii piktažodžiavimai
na net mūsų Vilniaus viltį panaudoti savo 
propagandai.. Greta visų šmeižtų prieš Lie
tuvą, grasymų ir net kiršinimo pavartoti e- 
konoipinę priespaudą (skatinimas apsunkin
ti ekonomines derybas su Lietuva dėl to, kad, 
pav., Lietuvoje švenčiama Klaipėdos atva
davimo diena, ką jie vadina “provokacija” 
(Koenigsberger Allgemeine Zeitung, 1933. I. 
3), greta viso. to, tarytum norėdami ir mus 
kuo nors paguosi i, skelbia, kad tik “bičiuliš
kai susidėję su vokiečiais” mes galį tikėtis 
atgauti Vilnių. Priešingu atveju, be vokiečių 
pagalbos, Lietuva būtinai nueisianti antro
sios Liublino linijos keliu (Koenigsb. Allg. 
Zeit. 1933 I. 12).

Šitas vokiečių spaudos (ir kas už jos 
stovi) metodas nukreipti Lietuvos akį nuo 
vokiečių “Drango” tikslų turi būti labai ge
rai suprastas ir įvertintas visos Lietuvos vi
suomenės. Tai, kad iš tikrųjų Vilniaus var
das yra mums be galo brangus ir kad vokie
čiai, Versalio sutartimi turėję atsižadėti Le
nkijos naudai 46,150 kvadr. kilometrų, irgi 
negali to pamiršti, toli gražu nereiškia, kad

ga. Petrogrado katalikų arkivyskupui pra
šant, Seinų vyskupas sutiko duoti vieną 
lietuvių kunigų į Varšuvos kariuomenės 
apygardą eiti kariuomenės kapeliono pa
reigoms. Vyskupas kaip tik skyrė toms 
pareigoms eiti mane.

Gavęs tą paskyrimą, susyk supratau, 
kad dabar atsidaro p. Patkovskiui durys 
man pakenkti. Be apskričio viršininko 
paliudijimo į kariuomenės kapelionus 
nieks neįsileis. Taigi norėsi, ar nenorėsi, 
vistiek reikės taikintis su viršininku ir 
gana.

Bet kaip čia taikinsies, kad viršinin
kas triumfuodamas visiems giriasi, ’ kad 
parodysiąs, ką tai reiškia vyriausybę kri
tikuoti. Aš, teisybę sakant, jokios vyriau
sybės nekritikavau, tik pasipiktinau, kad 
valdininkai nenori taikintis prie vyriau
sybės išduotų įstatymų, kurie valstiečiams 
leidžia laisvai apsispręsti savus reikalus 
ir skirtis sau tinkamus valsčiaus tarnau
tojus. Aš palaikiau vyriausybę, o ne kri
tikavau. Patkovskiuį tač iau kitaip atrodė.

Bandžiau kiek-ne-kiek švelninti san

geriančių žmonių skaičius y- 
ra didelis. Imkime kad ir Ju- kiai: katilukai, mašinerijos ir 

jt.t. Be visa to, kai kuriuose
savęs ir kitų nuo tų barnių 
nuostolių, kaip medžiaginių 
taip ir dvasinių, nuo praradi
mo turto, sveikatos ir visokių 
nupuolimų doroje. Gi kurie ne 
si stengia tai daryti, pasirodo

sai svaigalų negerdavo, o pro Vz*'*'- * 7 je$4 silpnos valios žmonės ir
šv. Paulius, “dievas yra pil-įhibicijų įvedus gana dažnai iš |J(? ^laSisirZaut“ tų S"'

sigena. Kas blogiausia, kada . . v . . . . įvertją.° . v . kartumynų, tai seimininkasne vien suaugę žmonės geria, . . v . . . . . .. . . Y _. . bei seimininke parodo nepasi-bet ir jaunimas. Pirmiau re- ,  ................................. _. .. __ tenkinimo ir įvairiais budaisir keiksmai. Girtuokliai sunau 
doja laiką ne Dievo pagarbi
nimui, bet Jo rūstinimui. Gi
rtuokliai kelia vaidus namuo-

tai galėjai matyti jaunuolių 
tarpe šioje šalyje išsigerian- 
čių, bet dabar, prohibicijos

išmetinėja arba prikaišioja 
nemeiliais išsireiškimais.

se ir piktiną* žmones. “Kam'metu, dažnai tenka pastebėti, j Šitokis pasielgimas yra la-

jie širdingai norėtų tokio Vilniaus būties su
tvarkymo, kaip kad trokštų Lietuva. Jų pa
čių žodžiais tariant, “bičiuliškas Lietuvos 
sujungimas su Vokietija” yra pagrindinis ti-* 
kslas, į kurį patraukti panaudojamas net Vil
niaus vardas. Ką teks sujungimas galėtų duo
ti Lietuvai, atsimenant dar kryžiuočių kolo
nizavimo metodus, gali būti visai aišku. Te
gu toks sujungimas net iš tiesų padėtų su
vienyti Nepriklausomą Lietuvą su Vilniaus 
kraštu — šiaip ar taip, suvienijimas eitų ta
da nebe Lietuvos labui, bet “bičiuliškam są
jungininkui” dar toliau į rytus pasistūmėti.

Kada viduriniais amžiais krikščionių pa
saulis siuntė žmones atvaduoti Viešpaties 
Grabo, niekas nebūtų pamanęs kviesti bend- 
ron kovon už Jeruzalę netikinčiuosius. Siek-

tykius su p. Patkovskiu. Per Velykų šven- j 
tęs užsikvieČiau jį pas save. Atėjo, bet 
visą laiką išsėdėjo pas mane kaip ne sa- j 
vas, nenorėdamas priimti jokių vaišių. į 
Rusų Velykoms atėjus, aš kartu su kitais 
savo draugais taip pat jį aplankiau. Vi
sur, rodos, buvo mandagus, kaip ir užsi
miršęs visokius piktumus. Maniau, pereis 
viskas sklandžiai. Juo labiau, kad žanda
rai buvo man palankūs ir žadėjosi gerą 
išduoti paliudijimą.

Nieko tačiau tai visa nepadėjo. Kai 
atėjo iš gubernatoriaus paklausimas apie 
mano ištikimybę rusų vyriausybei, p. Pat- 
kovskis pasistengė pabrėžti, kad aš esąs, 
priešingas rusų valdininkams ir teismams, 
nes aš juos viešai kritikavęs. Gubernato
rius jau buvo naujas, labai didelis, biuro
kratas, tai jam to tik ir reikėjo.

Kadangi į tokią svarbią kariuomenė
je vietą, kaip apygardos kapelionas reika
lingas buvo paties Karo ministerio patvir
tinimas. Todėl mano popieros turtjo perei
ti per Ministeriją. Popierose pats guber
natoriuj sava ranka, kaip aš paskui suži

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

VILNIAUS GIMNAZIJOS
BUTAS PRIPAŽINTAS 

TINKAMU

Prieš kurį taiką Vilniaus 
vaivados valdininkas apžiūrė
jus Vilniaus lietuvių Vytaujo 
Didžiojo butą rado, kad jis

dama Jeruzalės išvadavimo, krikščionija jau
tė, kad išvadavimas tik tada bus tikras, ka
da išvaduos tie, kuriems Jeruzalė yra brangi.
Bet jei vadavimas siūlomas netikinčiųjų, tų, n( ra tinkamas mokyklai. Dėl 
kurie patys siekia paskiau jo vaisiais pasi- to “Ryto” draugijos atstovai 
naudoti, tokio vadavimo priėmimas būtų buvo apsilankę pas Vilniaus 

šventenybės išniekinimas. Lietuva niekada vaivadą ir pranešė tikrą gUn- 
nesutiks, pasinaudojant jos dužiausiuoju nazijos rūmų stovi. Vaivada
skausmu, kaip viliojamu sirenos balsu, nuvi- pažadėjęs patikrinti padėtį. 

Vaivada buvo nusiuntęs spėliojama į pražūtį.
Lietuva ir Vokietija yra kaimyninės val-jcbdę inžinierių komisiją į Vy- 

stybės ir kaip kaimynės valstybės jos turi taut0 Didžiojo gimnaziją, ku- 
daug bendrų reikalų. Kaip valstybės ir kaip ri pripažino, kad gimnazijos 

butas esąs tinkamas mokyk-Tautų Sąjungos nariai, jos abi turi laikytis 
paskelbtų tarptautinių sutarčių ir tarptau
tinės teisės dėsnių. J^i Vokietija tuos dėsnius 
peržengia, Lietuva stengsis jas apginti vi
sais tais būdais, kurie yra jos galioje.”

nojau, įrašė: Kun. Petrauskas kritikavo 
vyriausybę ir teismus, todėl mano nuomo
ne, jis netinka karo kapeliono vietai už
imti.

Mano laimei atsirado viens geras ma
no prietelius, kuris Ministerio kancelia
rijos vedėjui paaiškino: Tamsta, kas šian
die tos valdžios ir teismų nekritikuoja? 
Mano nuomone, kaip tik tokia žmogus tin
ka į kariuomenę, kuris sugeba blaiviai 
žiūrėti į gyvenimą ir‘klaidas nuo neklai
dų atskirti. Tas paaiškinimas padėjo...

Tik tokiu būdu, su pagelbininkais ir 
užtarytojais pasisekė man tapti karo ka
pelionu. , j, ,

Būki kaip skruzdelė, kuri darbščiai 
renka visa, kas yra naudinga ir gera. 
Darbštumas sukurs grožio rūmus, laimin
gą Lietuvą — skruzdėlyną, kuria gėrėsies 
tu pats i/ kiekvienas praeivis.

• * •
Savo molinai, jos teisiems dėsniams 

esu dėkingas už pflsisekimą, savo likimą 
ir viską, ką gera esu padaręs. Nesvyruo

Į

lai.

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

ju tvirtindamas, kad vaiko ateitis pi 
minusia nuo jo motinos pareina.

• * #
Daug žiuąi ir moki, mielas broli, ti 

nemoki to, kas tave kilniu padarytų - 
nemoki atsidėjęs dirbti ir nemoki bū 
geras.

Napoleonas
Be abejo gulima išmokti būti laimi] 

gu ir lengvų lengviausia mokyti kitus la 
mės. Gyvendamas tarp žmonių, laiminai 
čių savo likimą greitu laiku ir tu prade
laiminti savąjį. M. Meterlinkas• ♦ •

Koks baisus būtų pasaulis, jeigu n< 
gimtų nuolat kūdikėliai, nesantieji su si 
vinį nekaltybę ir didžiausio tobulinimo
galimumą. Reskinf

• • •
Kalba yra žmogaes gyvybės atspii 

dūlys.
• ♦ •

Kalba skiria žmogų nuo gyvulio. Br; 
nginkime, didinkime tą skirtumą!

Rygiškių Jonas

iroii.no
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NAUJA CENTO PRAMONE TUO JAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno iki penkių centų "Big Flash” Special. Krautuvė* perka vienų, du tris ar 
daugiau po $1.00. Pardavėjui įeina $2.20 Cash ir pardavėjau gauna ‘•Dovanų" kurių 
gali parduoti už $1.00. Viskas .reikalinga parūpinta Jums kainuoja 6 5c. Užsisakykite 
išmėginimui tuzinų už $7.80 ur pasiuskit 72c paštu. Chlcagos vyrai atsišaukite į ofisų.

IŠ ŠV. ANTANO PARAP.
PARISIAN

SU Nurtli Dcarborn Street,
RING COMPASNY

"IKtpt. J.” CHICAGO, IBI,.

DAKTARAI

SUSIRINKIMO

Sausio 29 d. įvyko parap. 
susirinkimas, kurį atidarė 
kleb. kun. 11. J. Vaičiūnas.

Visųpirma -padarė praneši
mų iš viso parapijos stovio, 
kaip reikalai tvarkomi, kiek 
buvo pajumi} ir kiek išmokėji
mų ir kas buvo nuveikta per 
praeitus metus.

Didžiausios pajamos buvo 
sekaųčios: už suolus $5,362.00, 
sekmadieniais ir per šventes 
$1,021.47, sekmadienių ir šven 
eių kolekta $4,253.87, mėnesi- 

kolekta $1,543.87, Velykų
auka $1,500.60, Kalėdų auka 

024.16.
iusų klebonas kasmet per 
ėdąs ir Velykas aukoja po 

šimtinę jmrapijai. Ir ne tik asmuo, sutuoktuvių buvo 32; 
parapijai, bet duosnus ir įstai, mirė 32. Pirmųjų Komunijų 
goms. Visi žino. Dėlto pas j priėmė 89 asmenys. Padirma

n«

DR. S. A, DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144# So. 49th Ct. Cicero.
Utar. Ketv. Ir Pėtnyčiomls 

10 — 8 vai.
f.1*7 Halsted 8t Chicago
raned., Sored. Ir Subat. 8 — 8 vai.

Tel. LAFAYETTE 1057

DR. A. RA6KUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St 

(Prie Archer Are. netoli Kedzle) 
▼alandoe: nuo t Iki • vai. vakaro 
Beredomla Ir nedėUomia pagal

sutartie*

111. 6147 WEST 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet Ir 7—1:30 vaL vak. 

Tel. CICERO #62 
Ir

2024 W. WASHINGTO17 BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngton Blvd. 

4:80 — 6:80 kasdien 
Telefonai; Kedzle 2460—2461; arba 

Cicero #6.1. Kės. tel. Cicero 2888

Pirmus parapijos piknikas 
•davė pelno $1,271.93, Federa
cijos 12 skyr. piknikas —$878- 
76, antras parap. piknikas — 
$978-76, bazaras — $938.76, 
mokyklos pajamos ir mokyk
los vakarai — $2,134.45. Ki
tų mažesnių pajamų nei nemi
nėsiu. Viso pajamų gauta — 
$27,594.39.

Skolos 1932 m. atmokėta 
$7,100.00. Viso išmokėta $27,- 
143.78. Šv. Antano parapija 
skolos turi $42,150.1|0. Visa 
toji skola parapijonų rankose. 
Jokiam banke parapija neturi 
skolos.

Parapijos nuosavybė ap
drausta ant $280,000.00, o ap- 
kainuota ant $500,00.'K). 

i Per 1932 m. pakrikštyta 71C
mus viskas ir auga, kaip ant vota 325, katalikų tikėjimų
mielių, o skola tirpsta 
sniegas.

kaip'i priėmė 8 asmenys. Vaikų mo-

3,435. Tai toks Šv. Antano pa 
lapijos stovis.

Parapijonai atsistojimu pa
reiškė padėkų klebonui už jo 
nuveiktus darbus. Klebonas 
taip pat parapijonains už gra 
žų darbavimųsi.

Trustistai šiems metams;— 
F. Stanislovaitis ir A. Valan
čius, Jr. Į komitetų išrinkta 
1.8 vyrų. Senieji ir naujieji 
nariai žadėjo smarkiai darbuo 
tis, kad sėkmės būtų kaip ir 
pereitais metais.

Senieji komiteto nariai nu
sitarė Užgavėnėse turėti nepa 
prastų vakarų. Bus &era mu
zikų, senieji ir jaunieji galės 
prieš užgavėsiant pasišokti. 
Visi parapijonai kviečiami į 
tų gražų vakarų. Kviečiami ir 
bulvariškiai dalyvauti. Jei kas 
čikagiečių norėtų pamatyti, 
kaip ciceriečiai baigs mėsiedų, 
lai atvažiuoja. įžanga tik 25c.

Beja, nutarta šįmet sureng-

Phone PULLMAN 0856

DR. P. P. ZALLYS
D ENTISTAS 
30 East Ulth Street 

Prie Y. M. C. A_, Roeeland

DR. A. G. RAKAUSKAS
Perkelia savo ofisų iš 

Kenoshoa j Chicagų 
Pradės savo praktikų apie 

VASARIO 25 D. 
Galutinos informacijos bus 

paskelbta vėliau

kykloje yra 396. Šeimynų pa- ti tris parap. piknikus, baza-
.rapijoj yra 676. Viso sielų—

G R A B O R I A h,

J. F. RADŽIUS '
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

Phone Boulvvard 7841

DR. C. L VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Ofiso Ir Res. Grovehlll 0#17 Offioe Phone
Res. 67 37 S. Artcsian Avė. Proepect 1028

Res. and Offic* 
2358 So. Leaviti su 

Canal 070#

dėl, kad priklausau 
prie grabų lšdirbys- 
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 617# 
SKYRIUS

8238 S. Halsted St. 
Tel. Vlctory 4088

 , 1 iti—

Laidotuvėms patar 
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti f.o- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516 

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, III. 
TEL. CICERO 5927

rų, parapijos vakrienę.
Draugijos taip pat rengia 

vakarus parap. naudai. Tai 
gražūs draugijų darbai.

Pas mus, eiceriečius, ačiū 
Dievui, draugijos dar' gerai 
gyvuoja. O tai dėl to, kad tu
rim gerų dvasios vadų, kuris 
visuoir.c-t budi ir ragina prie 
darbų Bažnyčios naudai ir 
visuomenės gerovei.

Ciceroj yra vietos ir Labda

nių, kad ir toliau taip vado
vautų.

Čia, gal, kai kas užmes, 
kad mes per daug gi rėmės, 
kad gavo klebonų į puikybę 
keliame. Visai ne. Visi mes jį 
pažįstam, tat ir mano žodžius 
gali visi patvirtint.

A. Valančius.
*_____ ' __________

CHICAGOJE

' BRIDGEPORTO 
ŽINUTĖS

AUDITORIJOS REIKALAI

Vasario 13 d. Chicagos Lie 
tuvių Auditorijos Bendrovės 
direktoriai ir draugijų atsto
vai laikė savo mėnesinį susi
rinkimų savo salėj. Kadangi 
kaikurie direktoriai ir atsto
vai vėlinosi, tai susirinkimas

Tai. Canal <122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 West 22nd Street
(Kampa* Leavltt 8t.) 

Valandos: Nuo 8 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki t vakar* 
Šaradoj pagal sutarti

Boulevard T 600
Rea. Herolock 7681

DR. A. P. KAZLAUSKAS
D E N T I S T A S

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

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomls sueitarua 
4847 W. 14th St Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarnlnkals, Ketvergaig Ir Subatomls 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western

Avė. Pbone Hemlock 7828 
Panedillais. Seredomls ir Pėtnyčtomts 

1821 So. Halsted Street

l
AKIŲ ftYDITOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

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

2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-4 Ir 7-8 vak. Ketv. 8-12 ryto 

NedėlloJ susitarus

TEL. LAFATETTE T«58

DR. F. C. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 8482

PHYSICIAN AND 8URGEON
2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 aud 7 to 8 P. M. 
Sunoay by Appolntmeut

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 12 ryto; 7 Iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį 
Res. 6466 S. MAPLEWOOD AVĖ.

Tel. Canal 0267 Rea Proepect <659 Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATŪRIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Reaidenclja «08 So. Arteeian Avė.

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

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomls ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

Auburn Avenne

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Gr&boriug ir Balsamuotojas
Turiu automubilins visokiems 
reikalams. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, UI.

p e(^eracUa^ v*soins į tegalėjo prasidėti 9 vai. vak.
Direktoriai ne visi atsilankė, 
gal nenorėjo būti išrinktais į 
darbininkus koncertui vasario 
19 d.

3307
Z

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET 

Tel. Boulevard 6208—8418

Tel. CICERO 824

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas natarnavima* 
galimas už 136.00 

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

katalikiškoms draugijoms, ku 
rių susirinkimuose visuomet 
ir klebonas dalyvauja.

Katalikiškoji spauda pas 
inus taip pat žydi.

Mes, Šv. Antano 
nai, linkini savo 
ros sveikatos ir Dievo malo-

ANTANAS PERUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

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

Nedėlioję pagal sutartį

Ofiso: Tek Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 919)

DR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
venerižkų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted S' 
Kampa* Slat Street 

VaL: 10—11 y. ryto. 8—#. 7—0 y. , 
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—12

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
Mti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 

Cold Bonų komiteto raportas ‘no- “Raudamų, akių karšti. Nuimu j. , , .... . sataractus. Atitaisau trumpa regysteparode, kad per sausi-įplaukė ir tolimą regyste.
paiapijo-Kq... ičlnirlu Knvn chTOC, ' ,1>riren8lu teisingai aklnlua visuoselriobnniii <«> ° lsialdų DUŠO $į/d- ttaltiklmuoae. egzaminavimas d»ro-

Kieoonui ge- Taigi rankų DarodaDčl»
centai, I BpaclaU atydą atkreipiama mofcy

... Uo* ▼•Ikučlama.Koncerto rengimo komiai- valandos nuo lt ryto Iki 8 raka-

DR. SUZANA A. ŠLAK1S
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TaL LAFAYETTE 7227

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo 8 Iki 
12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi 
nuo # Iki 8 vaL vakare Utarnlukal* 
Ir Ketvergais.

Rea. Tel. Hyde Perk 8206

Oflao Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Rea TeL Hemlock 887«

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

Antras ofisas Ir reaidenclja 
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.; nuo 9-12 rytais: nuo M 
vak. Antro Of. vaL: nuo 2-0 po 
plat. Utarn. ir Subat. nuo 1-6 vak 

Šventadieniais pagal sutarimą

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

_____  OFISAS
jos raportas parodė, kad vis- tRmvAs°AKi8PATiTAisotli truk ASHLAND AVĖ.,

“* ...... — — — * Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4 Ir nuo
I 11d I vaL vak. Nedėliomis 

sutarti
Ofiso Tėti Boulevard 
Mamų Tel.: Proepect

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos Į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikė/ mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinių beturiu graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl termenų. Pašaukite BUDRIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Dldynla Oftaaa

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

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

Republic 3100

i2506 W. 63ril Str.
Tel. Lafayette S572

J. Utdevlčius
Ura bortus 

ir
BalNtMiiuotoJat

Patarnauja Chi
cago j e Ir apylin
kėje.

Didelė tr grali
Koplyčia dykai

4002 Archer Avė.

kas tvarkoje.
Dėl kokios tai priežasties 

B-vės dėžutė su pinigais ir do 
kumentais buvo patekus į po
licijos rankas. Dabar tas jau 
atgauta, bet pinigų besą, sto
ka. Dėl pilno dalyko ištyrimo' 
išrinkta komisija, kurion įei
na J. Balčiūnas, Liubinas ir 
P. Petraitis.

Toliau susirinkimas nutarė 
šaukti šėrininkų susirinkimą 
vasario 26 d. 1 vai po pietų 
Auditorijos salėj, 3133 So. 
Halsted st.

Visi šėrininkai prašomi su 
siiinkti, nes bus išduotas ra 
portas nuo pat Bendrovės su- 
siorganizavimo. Išgirsite vis
ką apie Bendroves dabartinį 
stovį. Atstovas.

pą laurą su nauju mradimu 
Daugailų ataltlklmų aky* ątitalaomoa
be aJdnlų. Dabar kalno, nerpua Bl------ negu FT

kaip kitą.
4712 S. ASHLAND AVI

Tek Boulevard 7589
JL

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNERz
LIETUVIS AKIŲ 8PCIAU8TA8

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET 

Kampu Halsted 8t
Valandos: Ouo 19—4: nuo 

Medėllnmta? S«o 1B tirt 11

PHONE GROVEHILL 0087 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais it sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgą* 

6869 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

03. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ut ____

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau J erdvesne Ir patogesni 

vietą•Mfi 80. HALSTED ST. 
nuo 19 ryto iki 2 po pietų to 

nuo t Iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 IMI 12 

Phone BOULEVARD 8488

GARSINKINTES
“DRAUGE”

Daktaras
Kapitonas

Pasaulioiame kare
VISAS ligas 
KAir t ists

W!SSIG,
Specialistas 18 

Rusijos
F,R 28 MICTI’R HBttURUrrGYDO VISUS LIGAS VYRŲ IR MOTFRŲ BF

P I ZstSENL.ILSlOS (r NEIAOYDOMOH JOS YRA
Spectaftftkal gydo llgaa pilvo, plaučių. Inkstų Ir pustė*, utnuodljlmą krau
jo. odos. Ilgas, žaiadns, reumatizmą, galvos skausfnus, skausmus nuga- 
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas Ilgas Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite člą ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 11 valandos rvto Iki 1 
valandai Ir nuo 6—8 valandai vakare Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
42UO ULsl 2«lh SI , kampai Krelcr A'»- Tel ( reafonl .■.M I

Wl| I |WI*T2MN0 ruvh»wi i”1 •" —r

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

DR. MAUR1CE KANN.
Gydytojas ir Chirurgas

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plast 3200
VALANDOS:

Nuo 10 Iki 18 dianą 
Nuo 2 Iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo II iki 18 dianą

TaL GrovehlU 1696

| DR.A.LYDŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 8-11 ryto 2-ė ir 7-0 vak.

Šaradomis po plotų ir Nadėldianiait 
tik susitarus

8022 W. MARQUETTE ROAD

Rea Ptooaa 
Snglewood 1141 
«antworU» 8000

Office Phone 
Went«orth 0000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

6558 S. HALSTED STREE1
0al.: 2-4 ir 7-0 vaL

DR. CHARLES SEDAI
Perkėlė savo oftaą po 

4729 80. ASHLAND AVI
SPEC1J AUSTAS

Dtiovų. Motorų Ir Vppų Ugų 
VaL: rjrto nuo J6—18 ano i—4 p* 

pl0tų: 1—S:M vai. vakaru 
Rodėllomls 10 iki 18

Talefonan Mirivav 2X80

Teh Lafayette 1016

DR. F. J. LGWWK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STRKET

DR. JOHN SMETANA,
0PT0M1TRISTAE

1801 S. ASHLAND AVENUE TeL L^yette 7875

DR.DAYIDV.EFFRONPlatt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėk it mano iškabas.

Tel Wentworth 3000
Rea. TeL Stevrart 819)

OR. H. BARTON
Gydytojas Ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREE7 
Vai : 2-4 ir 7 b vai. vakare

PHYSICIAN & SURGEON
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Ofisas ir Rezidencija 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Canal 0523
4458 S. California Avė.

\ aiandoh. 2 J po piet 7-9 vak.

Tel, Ofiso Boulevard 6813-14 
Rez. Vlctory 2341

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

Oflao vąL. nuo 1.8; ano «.20-8:80



C H I C A G O J E
vaikučiams lankantiems mo
kyklą padariusios, neatsisa
kys šį vakarėlį paremti. Nors 
ir sunkūs laikai, bet varčiau 
atsisakykime kokią, kitą vietą 
atlankvti, bet nuo šio vakarė- 
lio neatsisakykime, nes sesu
tėms parama labai reikalinga.

Vasario 14 d. įvyko mėnesi- jžauga 25e. Dėlto, atsiminkite 
is susirinkimas Šv. Teresės ,vasario 22 d. Pramoga bus

ŽINIOS Iš BRIGHTON 
PARK

ŽINUTĖS IŠ BRIGHTON 
PARK.

’ nugi,jos. Komisija šokių va
karo, kuris įvyks Užgavėnių 
vakare, vasario 28 d., puikioj 
mūsų svetainėje, pranešė, kad 
"•'karo pienai eina kuo pui- i 

; Tikietn daug išpar-
r rr aŽPi

"kimĄs smagaus
. rėlio.

parap. salėje.

Nekalto Prasid. P. Šv. pa
rapijos dramos ratelis, apie 

~U1 kurį jau daug buvo minėta, 
ruošiąs prie vakarėlio, kuris į- 
vyka kovo 5.Šiam vakarui kun. 
Valančius, ratelio direktorius,
turi prirengęs labai juokingą 

Kita? draugijos vakarėlis, komediją “Andriaus Šelmys- 
i gegužės mėn. Motinų Die- tės.” Šis veikalas pirmą sykį 

noje, pagerbimui motinėlių. bus lošiamas lietuviškai. Jis 
Vėliau pranešiu, kas bus ren- verstas iš anglų kalbos su
giama tam, vakarui. 

Susirinkime perskaityta da-
pagalba mūsų darbštaus L. 

ričio, kuris nuo tokio darbo
lis konstitucijos, kurią drau- niekuomet neatsisako. Kun. 
gijai ruošia komisija, suside- Valančius daug darbuojasi, 
danti iš valdybos, sykiu su p. kad vakaras būtų sėkmingas. 
E. Zuriene, V. Grytiene ir pa Vakarą remia Federacijos 
galba mūsų dvasios vado kun. Brighton Parko skyrius. Vi- 
Valančiaus, kuris, progai pasi sas pelnas skiriamas parapi-
taikius aiškina naudingumą 
draugystei priklausyti prie

jos naudai.
Iš praeitis žinome, kad šio

Katalikių Moterį} Federacijos raĮe]jo veikalai visuomet ge- 
(Council of CatholioWomen),' rai pavyksta. Atsimenate, kiek 
prie kurios priklauso daug mus prijuokino “Karolio Te- 
katalikiškųjų organizacijų; ta „ šig veikalas bas dvigu. 
kiek jos iš tos .Federacijos pa bai juokingesnis. Dat0, „ks. 
smandoja, o, kas svarbiausia, tant pamatyti “Andriam 
susiorganizavus visoms drau- šelmystes,” patartina gerokai 
gijoms j vienų grupę, bus stip £onūg susiveržti, nes juoko 
ri jėga kovoti daugelį dabar-į b„, užtektinai.
tinių katalikų priešų. Tikimės,
kad greitu laiku ir mūsų dr- 
ja priklausys Federacijai.

Po susirinkimo įvyko sma
gi “Valentine party,“ kitame 
mokyklos kambaryje. Šeimi
ninkės Paulikienė ir Gurriste- 
rienė puikiai papuošė stale
lius. Ir valgiai tai dienai bu
vo pritaikinti. Visos gavo po 
puikią, raudoną širdelę, karš
tos kavos, o atminčiai kiekvie 
nai narei duota dainų knyge
lė, širdies formoje. Iš tos kny 
gėlės padainuota visos dainos, 
net kamrarys skambėjo nuo 
smagaus dainavimo.

Vasario 22 d. parapijos 
svetainėje įvyks kortij ir kau
liukų žaidimo vakarėlis, vieti
nių Šv. Kazimiero seselių 
naudai. Girdėtis, seselės turi 
labai puikių dovanėlių-praizų. 
dėlto tikimės, kad geraširdžiai 
žmonės, atjausdami sesučių 
padėtį ir atsimindami, kiek

P-lė Elena Jovaišaitė. viena pirmutinių L. V. Chiėagos Apskr. 
choro narių, keliais atvejais ėjusi raštininkės pareigas.

žumas sudarė gyvų gėlių bu
kietą. Jaunų modelių apsiėji
mas ant estrados buvo tikrai 
artistiškas. P-lei S. Statkai
tei tai ne pirmas sykis; jinai 
jau kelis sykius yra dalyva
vus; mieste “Fashion Show.”

LIETUVOJE
(Musų korespondento).

PADĖKOS ioblš
Nuoširdžiai dėkojame už suteiktą paskutini patarnavimą, a. a. 

VINCENTUI NUTAUTUI gerb. Klebonui Skrlpkui ir kųn. Vai
tukaičiui, ačiū Didžiai Gerb. iš tolj atvykusioms Tėveliams kun. 
Juozapui Svirskul ir kun. Juozapui Marčlut, net iš Gary Indiana 
atvažiavo ir tokifjo.e Šaltyje nesibijojo Ir į kapus nuvažiuoti, 
kad tuomi savo užuojautą mums išreiškus. Jaip pat ačiū Jiems 
ir už šv. Mišių aukas. Nuoširdžiai ačiū sakom tiems Gerb. Tėve
liams už šv. Mišias ir už užuojautos žodžius prisiųstus. Didž. 
Gerb. Kun. Deksniui, Kun. Paškauskui, Kun, V. Černauskui, Kun. 
\V. Zolp, Kun. Bazenik i.r Kun. S. Seikauskui, Pasijonistui, Ačiū 
Gerb. Kun. Jurgaičiui ir Gerb. Kun. Baltučiui už apj-upinlmą mu
sų tėvelio ligoninėje. Ačiū Seselėms Kązimlerletėins ■ ligoninėje 
ir Vienuolyne už šv. Mišių aukas, gausias m aidas ir ligoje pa
tarnavimus. Ačiū vietinėms Seselėms už maldas, suteiktą mums 
užuojautą Ir bažnyčios papuošimą. Ačiū Visų Šventų mokyklos 
Sesutėms ir vaikučiams už gausias maldas. Ačiū visoms Sesutėtns 
iš kur tik užuojautą gavome.

Didžiai ačiū Gerb. ponui Daukšui už gražų giedojimą ir 
tiems, kurie prisidėjo prie choro. Ačiū poniai Pieržinskienei už 
solo pagtedojliną. Nuoširdžiai ačių visiems, kurie tik prisidėjo su 
šv. Mišių aukomis ir užuojauta. , r .

Neturme nei žodžių išreikšti ■ visikus dėkingumą už Tamstų 
didelę užuojautą dėl mino mylimo vyrą Ir tėvelio .rfilrtles,. jai 
Jis Jums atlygina savo maldomis.; nes gyvas būdama* buvo labai 
dėkingus už mažiausi patarnavimą jota sutelktą, lai be abejo 
miręs liks dar dėkingesnis.

Ilsėkis šaltoje žemelėje mus mylimas vyre ir tėveli.
Nuliūdę žmona, dukterys, Sesuo M. Antania, sūnūs ir giminės.

BŪRĖJOMS ATIDAVĖ 
7,500 DOL.

Mis. Rose Scbanda, iš Jo- 
lieto, kurios vyras yra kalė
jime nubaustas už žmogžudy
stę, atvyko Chicagon ir krei
pės į čigones, kad jos išburtų

jai laimę. Būrėjos sakė, kad 
jo3 vyras nekaltai apkaltintas 
kad gali tikrąjį kaltininkų 
nurodyti. Tik reikalinga už 

,1a i ne maža pinigų suma.

Ši įvairenybė publikai labai 
patiko. Tad kreditas, ir garbė, 
jaunai mūsų “designer” ir jo
sios pagelbininkėms, Geriau- 

Dramos ratelis tai pat si’-1 sėkmių Statkaitei taip gra
rengiasi prie kito vakaro, bū- profesijoj.
tent kovo 19 d. Tą, dieną ra-
telis važiuos į Bridgeportą, į maloni.
Šv. Jurgio parapijos salę, kur 
loš “Baidyklių Parodą.“ Mat, 
ir kitos parapijos tėmija Šio 
ratelio veikimą. —W. Ii. Y.

Vakaro nuotaika buvo labai

Nors ir krizio metai, tačiau 
piliečiai degtinę maukia išsi
juosę. Nepajėgdami nusipirk
ti valstybinės, prasisunkia na
mie ir niaukia. Dažnai paritai 

dabar į.q £r mu^tynių, net ir pakau
šius- prasislialdo. Kas pažyme 
tina, kad šitokių reiškinių ne-

Vilniaus klausimu 
jau niekas nieko nebekalba ir 
nebedaro. Iš tarptautinės are
nos šis klausimas taip pat lyg J pasitaiko pavasarininkų tar- 
ir išstumtas. Atrodo, kad ir | pe Tokius elgesius praktikuo 
mums patiems šis klausimas Į ja bepartvviai, arba kitų da 
jau nebe galvoj. Labai gaila, bar lal>ai madnų organizacijų 
Mūsų tautos vyrai vėl turėtų 
jį judinti. Po Hagos T ribų - 
nalo sprendimo mums jau

MUSŲ TEATRUOSE
"So This Is Africa” dabar rodo

mas State — lake Teatre. Y,ra ma
noma, kad tai vienas iš juokingiau
sių veikalų, kuriame lošia svarbiau
sias roles’ turi Bert Wheeler ir jo 
draugas Robftrt Woolsey.

Palace Teatre matysite John Ba- 
rrymore ir Charles "Chlc" Salė lo
šiant ‘Topaze.”

Tai tikra pilnoje prasmėje kome
dija.

6 RAMO 
BARGENAI

nariai.

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Midget Ratilo pagauna Pollce Ca- 
lls — 1033 .......................... 90.50

10 Tubu KCA Radiola už 930.00 
0 Tūbų Croslcy 1033 už . . 920.00 
10 Tūbų ,RCA Victor už . . 980.00 
14 Tūbų ZeZnith Ratilo ver

tės 9200.00 už ................. 970.00
0 Tubų Philco 1033 Radlo 930.00

NAUJAUSI LIETUVIŠKI
Per šj vestuvių sezo
ną. kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant tele- 
fonuoklte Englewood 
5840

P. CONRAD 
6028 So.' Halsted St.

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

REKORDAI TIK 
PO 50c.

1

16269 — Aukso miglos ir Meilės 
tu mums nedainuok. Grigaitis 
ir Pauras

16272 — Namo, ir Oi, kad išauš
tų. Karo Mokyklos Choras.

16271 — Kur lygūs laukai Ir Su
tems tamsi naktužėlė. Karo 
Mokyklos Choras.

1C270 — Rytų daina ir Turkų 
vestuvės. Liet. viešbučio orkes
tras.

16276 — Palangos juroj Ir Aš 
myliu vasaros rugiagėles. Liet. 
vieš. orkestras.

16277 — Himnas. Lietuva Tėvy
nė iMusų ir Liet. popuri. Liet. 
Vieš. Orkestras.

16278 — Noriu miego Ir Karinin
kų fokstrotas. Liet. vieš.orkestras

16266 — Aržuolinial pamatai Ir 
Mokslas darbas. Stasys Pauras.

16267 — Atskrend sakalėlis ir 
“Ant kalno. Vanagaitis ir Sto- 
gis.

16256 — Ulonai Ir Ar aA tau se
sė. Vanagaitis, Stogls ir Ozelle- 
nė.

16268 — “Miss Lietuva” ir Ar tu 
žinai broli? Deneika ir Petraus
kas. -

16273 — Kaukazo vaizdelis. Lie
tuvos viešbučio orkestras.

16275 — Žirgelis ir Daili teta. 
Vincas Niekus, baritonas,

16278 — Krlaučiukas ir Aš mer
gytė. Vincas Niekus, baritonas.

16263 —: Atbulinis ir Vargonin
kas. Vincas Niekus, baritonas. 

16268 — Gegužinė polka Ir Su
harmonika J Braziliją. Liet, vie
šbučio orkestras. *

16255 — Kariškas vaizdelis Ir 
Sudiev. D.. Dolskls

10265 — Link mergelė ir Nemu- 
nlečių polka. Mahanojaus lie
tuvių orkestrą

16259 — Plikiu Ir Toks vaikinas 
polka Mahanojaus lietuvių or- 
kesra.

16258 — Aukšti kalneliai ir Ak 
norėčiau. Mahanojaus lietuvių 
orkestrą.

16262 -— “Oi atmink” ir Užau
gau Lietuvoj. Vanagaitis ir O- 
zelienė.

16261 — Studento sapnas Ir Sve
tima padangė. Pauras Ir Grigai
tis .

16260 — Nuovadoje ir Amerikos 
lietuvių priėmimas. D. Dolęlfis.

16257 — Atsiskyrus-su mylimąją 
Ir Vasaros grožybės Pauras ir 
Giedraitis

16227 — Jurgio Ir Ūkininkų pol
kos. Pennsylvanijos anglekaslai

16226 — Sunku gyventi našlaitė- 
llocns Ir Garnys atplesdenp. 8. 
Pauras. ' '

16213 — Duok ranką Ir Ieškau 
tavęs polkos Mahanojaus liet.

• orkestrą .

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St
Dėl pataisymo jūsų radijo 

pašaukite
Tel. Boulevard 4705—8167

Žmonės labai laukia, kokie 
bus 1933 metai, kadangi 1932 
metai buvo sunkoki. Galvojam, 
kaip kovoti su krizių. Ką ža
da rytojus? ■ ' -‘-iv.

lengviau. Šį darbą, turėtų pra 
dėti mūsų Užsienių Reikalų’

. „ .' . i Ministerija. Juk dabar tikrai
vasario 5 d. laikytame susi-_  ,.~K._ j ,___ _ . _ _ [pasaulis mano, kad mes ap

sipratome su esamąja padėti-

Susirinkimas

rinkime dalyvavo įžymi mūsų
______ _  S gos nare dr. Suzana Šlakie-

SĄJUNGIEČIŲ VEIKIMAS nė’ ®Peci.lalista moterų ir vai- 
. kų ligi}, turinti ofisą prie Ar-

Moterų S-gos 20 kp. “Pros- Ąve‘ Taipgi labai malonu 
perity“ šokių vakaras visais kad prie kuopos pri-
atžvilgiais 'pavyko. Svetainė s’1asč Račkienė, plačiai žino- 
buvo artistiškai išdekoruota J1"10 ^r" ^®^<ans žmona, 
sniegu ir dolerių ženklais ($).| Dr. Račkus nesenai perkėlė 
Prie gero p. Stirbio orkestro ofisą į Brighton Parką, 3051 
šoko rinktinio jaunimo artipil- W. 43rd St. Sąjungietės džiau- 
nė svetainė. Daug buvo sve- giasi turėdamos savo tarpe 
čitt iš Cicero, kurių tarpe ma- daktarę, o dabar sulaukusios 
tesi ir įžymių sąjungiečių: A. ir gerą kalbėtoją, asmenyje p. 
Šatkienė, viena iš M. S. stel- Račkienės. Vilija
gėjų, ir buvusi C. pirm. K. Į —---------------------------------
Sriubienė, Melrose Parko kp.
organizatorė, uoli M. S. ir La
bdarių S-gos darbuotoja, p.

darbo ir energijos yra padėju i pirm.
sios/ kiek įdomių vakarėlių su 
ruošusios, kiek naudos ’ mūši}

Baltas buldogas ‘ ‘ General 
Grant”, S. Almondo (iš Los 
Angeles, Cal.) dovana prez. 
elektui Roosevelt’ui.

Gerdžiūnienė, M. S-gos 2 kp.

Ponios M. Panavienės rūpes
tingai buvo įrengtas bufetas.

Pusę po dešimtos kp. pirm. 
M. šriupšienė pranešė, kad 
prasidės madų paradas ir per
statė O. Nevulytę vakarui va
dovauti. Pirmiausia dvi ma
žos mergaitės D. Simish, V. 
Lynch parodė savo “madas.“ 
4 m. vaikutis (Junokų sūnus) 
išnešė parašus su suknių, var-

mi ir Vilnius jau mums visai 
nebesvarbus, jei nieku nesirū- 

! pinam?

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 79(0 

Valandos 9 ryte Iki B popiet
\Vest Side: 2151 W. 22nd St

Į Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčios 
| vakarais 6 Iki t
1^ Telefonas Canal 0680
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republlc 9800

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
laivakorčių agentūra 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

CLASSIFIED

NAMŲ! SAVININKŲ ATTDAI l • i v
dais titulais* mažvtig dirbo Mu’ų blur*a patarimus na- Lenausia kaina — Cash užUiliS, UlUlaiS, mažylis GirOO mų savininkams reikale nesuslprati- T>onl PoloS-.
Ticr ištign nnummn Anon ' 'nw ,u rendauninlnkais. Mažą narinėper .Stlsą programą Angu-;^^ Ek^ ir CCTtinkatu9 depozi.Gold Bonds, mor-

rtų patarimas visose n-jAli-ia i-
si.rnis mndqs rndvti nrndėiA namų "av1nlnk'J ir rendauninkų rel- lr cestums maaas rocyti pradėjo kalalR neturtfne 8kyrlų /tdara . J?4 vr.-t. Tft «
pati madų sumanytoja “dėsi- ka"d**-n nuo-• val- nru >kt « vai. ’l- JNorth La Šalie St., 
gner’* S. Statkaitė. Ją sekė
Juliokaitė, Svažaitė, Vaičekau 
skaitė, vietinio biznieriaus du
ktė. Visos pasirodė ant estra
dos po kelis kartus, skirtingo
se madose jiasipuošusios. Suk
nelių įvairumas, spalvų gra-

vak. Šventadieniais nuo 10 ryto Iki Rnnm Q1« 
plet Įžymus namai orlgtnallo ir vie-, OTn 01D 
nlntelio namą savininkų biuro Chlca-
«oje.

LANDDORDS rureau op 
CB1CAOO 

Inkorporuotas 
1(89 West Dlvlslon St 

Tel. Armltage 2951—2152 
Męs esame Jau 8iuo adresu virk 80 m

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

i

CASH U* JURŲ SENĄ AITKSA. 
Mes mokame augičlusla kalną už 

sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantla laikrodėlius, lom
bardo tlkletus.

HOME RF.FINERS, 
Kesner Bl<lg. 

ė No. Wabash Avonue
Kambarys 800

Nusa-Tone
Tikrasis TONIKAS — tonikas, kuris 
atgaivina Jūsų organizmą. Jeigu jūs 
esate tik pusiau žmogus arba mo
teris, pamėginkite NUGA-TONE. Įde
gu jūs nebūsite užganėdinti gauto
mis pasekmėmis, doleri, kur) jūs už
mokėjote savo vaistininkui bus su
grąžintas — NUGA-TONE ima visą 
atsakomybę. Ne laukite nei dlųpos 
arba nesikankinkite nei vienos nak
ties, gaukite butelj DABAR —■ jūs 
geriau valgysite, — geriau miego
site — ir būsite pilnai sveikas ir 
normališkas. •

Senų Laikų Vaistas
Palengvina Gėlimą Pečiuose

“Per du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo 
pečiuose. Išbandžiaiį visokius lini- 
mentus, bet nė vienas nepagėlbėjo 

e man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-Expellerį ir tik po dviejų 
išsitepimų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleria yra
geriausias ii visų liuiraentų.”

J. 8.
t-ockport, N. Y.

PAIN-EXPELLER

Kiekvienas Tardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės } Crane Coal 
Kompaniją, ten jus gauslts te- 
rlauslac anglis ir už mažesnę 
kalną negu kur kitur.

Green Vaiky geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas .........$8.50
Pocahontas lumps ....$9,00 
Summer Creek lump ..$8.00

Jei manai pirkti antomobfll, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes. užlaikome 
vieną 18 geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurte yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu

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

4499 ARCHER AVENUE 
Telepbone Lafavetta 7199

MES MOKAME CASH
#85.00 už #100 

Už Lietuvos Bonus 
ant didesn;u sumų

$86.50 už $100
$875 už #1,000

L. KAUFMAN & GO.
134 N. LaSalle St.
Priešais City Hali 

Kambarys 610

The Most For Your Money
by

PEOPLES COAL CO.
2 tons or more

III. Lump...................,$5.50
Ky. Mine-Run ........ $5.20
W.V. Pocahontas M.R. $6.50 

Tel. Pullman 5517

TUMONIS COAL GO.
Offers an attractive 
Febrnary Bargain

Genuine Pocahontas 
Mine Run 50% coarse

2 to 4 tons................$6.50
4 tons or more .. .... $6.25 
Tel. PULLMAN 8296-8092

Užsukite Statlon WCFL.. 970 k. 
nedėlioję, 1 vai. po pietų. Nuola
tinis Lietuvių Radlo Programas. 
Statlon WHFC., 1820 k. ketver- 
gals 7:90 vai. vakare.
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