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Telefonas: Roosevelt 7790

Atsistatydino Prancūzijos min. kabinetas
PRANCŪZIJA GRASINA VOKIETIJAI; 

PARYŽIUJE CENZŪRA
Bulgarija atsisako mokėti karo 

skolas

VOKIETIJOS PARLAMENTO SUSAU- 
RIMAS TOLIAU ATIDĖTAS

ATSISTATYDINO KA
BINETAS

PRANCŪZŲ NESUTIKI
MAI SU VOKIEČIAIS Mandžiūrijos miesto Ūinčow’o vienos gatvės reginys. Šį miestą užėmė japoną kariuomenė.

PARLAMENTO SUŠAUKI
MAS ATIDEDAMAS

PASKYRĖ APELIACIJOS 
TEISMAN

PARYŽIUS, saus. 13. — 
Vakar vakarą atsistatydino 
visas Prancūzijos ministerių 
kabinetas, kada radikalai so
cialistai atmetė ministerio pi
rmininko Lavai’io sumanymą 
užsieniu reikalą ministeri Bri- 
and’ą pakeisti radikalu socia
listu Herriofu. Ginčai jvvko 
atidarius parlamento sesiją.

BULGARIJAJ^ENORI MO
KĖTI SKOLŲ

SOFIA, saus. 13. — Bulga
rijos vyriausybė, lygiai kaip 
ir Vokietija, paskelbė, kad ji 
daugiau negali mokėti jokiu 
karo skolų.

NORI VISŲ SKOLŲ ‘PA
NAIKINIMO

ROMA, saus. 13. — Italų 
laikraščiai daug rašo apie Vo
kietijos atsisakymą mokėti re
paracijas. Šie laikraščiai pa
žymi, kad jau laikas panaiki
nti ne tik reparacijas, bet ir 
visas karo skolas.

BERLYNAS, saus. 13. — 
Vokietijos vyriausybės paske
lbimas, kad ji daugiau ne
galės mokėti reparacijų, išju
dino ne tik Prancūziją, bet ir į 
kitas valstybes, kurios iš tų 
reparacijų gaudavo sau žymią 
paramą.

Prancūzija savo keliu deda 
pastangų prieš Vokietiją su
vienyti visas kitas valstybes. !

Praneūzįjos vyriausybė pla
nuoja Vokietiją ekonomiškai 
sužnybti. Jei to būtų per ma
ža, planuoja iš naujo užimti 
Pareinį. Įsiveržimas Vokieti
jon tačiau bus paskutinė prie
monė, kada visos kitos prie- Į 
monės neduos reikalingų sek-1 
mių.

Prancūzų nesutikimai su vo
kiečiais didėja ir pradeda at
siliepti visam pasauly. Kyla 
nauja politinė painiava.

BERLYNAS, saus. 13. — 
Nei vokiečių tautininkų par
tija, nei fašistų partija nere
mia kanclerio Brueningo su
manymo, kad parlamentas pra
ilgintų prezidentavimą prezi
dentui Hindenburg’ui.

Be to, nuolatinis parlamen
to komitetas nutarė nešaukti 
sesijon parlamento. Iš to ma
tosi, kad kanclerio sumanymas 
neturės pavykimo, kad be gy
ventoji) balsavimo negalima 
prailginti prezidento tarnybą.

CHICAGO JE

RENGIASI PRIE SUVA
ŽIAVIMŲ

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

DR. MATULAITIS IŠ- eiti į jo namus, Kapočius ne- 
TREMTAS I SOLOVKUS? prileido. Pasinaudodamas pro- 

________ ga, jis norėjo inkriminuojan-
Susikūrus nepriklausomai eią medžiagą išmesti pro lan- 

Lietuvai dr. Matulaičio var- Tačiau namai buvo apsu- 
das buvo plačiai žinomas, kaip pB ir vienas kriminalinės po- 
reakcionieriaus iš principo, lieijos valdininkas stovėdamas 
Nė viena valdžia jis nebuvo kieme, norėjusį išmesti litera- 
patenkintas. Grįžęs po karo Girą Kapočių sugriebė už ra- 
iš Rusijos dr. Matulaitis ap-'nkos. Kapočius prieš trejetą 
sigvveno Marijampolėj. Ta- metl? baigė Marijampolės mo
čiau 1923 metais už priešval- kvtojų seminariją.
stybinį veikimą dvejiems me-----------------------
tams buvo ištremtas į Vilka-j 75 KALAKUTUS PEP AK I 
viskį. Ištrėmimo laikui išėjus,' LAPĖ PAPIOVĖ 
dr. Matulaitis grįžo vėl į Ma-į Šventežeris, Seinų aps. Ne- 
rijampolę. 1925 m. pabaigoj j senaį Priepuntų dvaro 100

PARYŽIUJE CENZŪRA

NESTIPRI KINŲ VY
RIAUSYBĖ

PARYŽIUS, saus. 13. — 
Čia įvesta cenzūra visoms į 
užsienius siunčiamoms žinio
ms. Tad žinių siuntimas suvė- 

I luojamas.
Vyriausybė kol kas nenori 

, pripažinti cenzūros įvedimo.

JAPONAI JEHOLO PRO
VINCIJOJ

MUKDENAS, saus. 12. - 
Japonų kariuomenė pradėjo 
veikti Jeholo provincijoje, Ma- 
ndžiflrijoj, kur esama daug 
kinų “plėšikų.”

DINGO LAKŪNAS

ŠANGHAJUS, saus. 13. — 
Nauja kinų vyriausybė Nan- 
kinge jau pradeda griūti, anot 
apturimų žinių. Matyt, į vy
riausybės priešakį vėl bus pa
kviestas Čiang Kai-šekas.

BAGDADAS, Irakas, saus. 
12. — Arabijos tyrynuose din
go britų lakūnas Warburton.’- 
as, kurs iš Cairo skrido į šį 
miestą. Jo ieškoti pasiųsta 40 
lėktuvų.

SUNAIKINO JAPONŲ 
KAREIVIŲ KOMPANIJĄ

TOKIJO, saus. 12. — Ant 
Takušan—Tungliao geležinke
lio kinų kareiviai staiga užpuo
lė vieną japonų kompaniją ir 
kone visus kareivius nukovė.

AREŠTUOTA GANDHI’O 
ŽMONA

SURAT, Indija, saus. 12. — 
Policija areštavo indų vado 
Gandhi’o žmoną Kasturbai, 60 
m. amžiaus.

INDIJOJ UŽDRAUSTI 
SUSIRINKIMAI MILITARIŠKAI PA

LAIDOTAS
BOMBAJUS, saus. 12. — 

Britų vyriausybė uždraudė vi
sokius indams susirinkimus. 
Kur daugiau kaip penki žmo
nės susirenka, jie nusikalsta 
krašto tvarkai ir už tai gali 
patekti kalėjiman.

PRAVEDĖ 2 BILIJONŲ 
DOLERIŲ PROJEKTĄ

WASHINGTON, saus. 12. 
— Senatas pravedė vyriausy
bės projektą skirti du bilijo
nus dolerių krašto finansų at
statymui. Šie pinigai bus kre
ditan duodami bankams, geli 
žinkeliams, apdraudos kompa
nijoms, ir kt.

Respublikonų ir demokratų 
partijų suvažiavimai įvyks bi
rželio mėnesį Chicago stadi- 
jume. Demokratų partijos kra
što komiteto pirmininkas Sho- 
uee’air ja*Mspžiūrėjo stadiju- 
mą ir nurodė, kaip turi būt 
įtaisytas suvažiavimui. Sausio 
23 d. atvyks respublikonų pa
rtijos krašto komiteto pirmi
ninkas, kad nurodyti stadiju- 
mo vidaus patvarkymą.

SMURTININKŲ AUKA

Nepriklausomosios drabužių 
valymo ir dažymo įstaigos, 
2810 So. State gat., vedėjas 
B. Rosenberg’as, 46 m. amž., 
atkakliai kovojo prieš smurti
ninkus.

Užvakar vakarą trys smur
tininkai jį nužudė.

PARYŽIUS, saus. 12. — 
Miręs Prancūzijos karo mini- 
steris Maginot’as militariškai 
palaidotas. Gedulingosios pa
maldos įvyko šv. Liudoviko

koplyčioje, Invaliduose.

ATSISTATYDINO TEI
SĖJAS

WASHINGTON, saus. 13. 
— Atsistatydino vyriausiojo 
krašto teismo teisėjas Oliver 
Wendell Holmes’as, 91 m., am
žiaus. Prez. Hoover’is atsista
tydinimą patvirtino.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DAWES’AS UŽ HOOVER’J

1925 m.
pas jį, kaip įtariamą komunis-

------------- tą buvo padaryta krata. Jo
Federalinį teisėją AVilkerso- bute rasta kompromituojan- 

n’ą prezidentas Hoover’is pa- čios medžiagos, o ant viršaus 
skyrė teisėju į apygardos ape- jo namų da.r ir sprogstamo- 
liacijos teismą 7-ąjam distri- sios medžiagos. Dr. Matulaitis 
kte. buvo suimtas. Teismo tardv-

______________ tojas už 6,000 lt. užstato jį
iki teismo paleido. Tačiau pa

likęs užstatą dr. Matulaitis, 
metęs viską, išbėgo į SSSR.

PASISKELBĖ BŪTI 
KANDIDATU

Į Illinois valstybės guber- Iki dabar jis gyveno Minske 
natorius kandidatu pasiskelbė Buvo gudų akademijos ir 
O. N. Custer iš Galesburg’o. Bedievių organizacijos pirmi-
Jis yra respublikonas.

Praėjusiais metais Chica- 
goje kas aštuntas žmogus šau- tmu 
kės policijos per telefoną.

Ambasadlorius Davves’as įsi
žeidžia, jei kas sako, kad jis 
nori būt kandidatu į prezide
ntus, kad pakenkti prez. Hoo- 
ver’io kandidatūrai.

Ambasadorius pareiškia, 
kad jis rems prez. Hoover’į, 
nes prezidentas, anot jo, pasi
žymėjo ekonominiu rekordu.

UNIJA ATŠAUKĖ NU
SPRENDIMĄ

Praneša, kad šoferių unija 
atšaukė savo nusprendimą už
drausti privatiškiems automo
biliams važiuoti kartu su uni 
stais lydint numirėlius į ka
pus.

Rock Island geležinkelių ko
mpanija paskelbė, kad ji to
mis dienomis į savo dirbtu
ves pakvies 1,700 darbininkų.

AIRIAI NORI NUVERSTI 
NELSONO STOVYLĄ

DUBLINAS, saus. 12. — 
Šio miesto centre yra britų 
lordo Nelsono stovyla. Airių 
tarpe kilo klausimas, ar gi ne
būtų geriau, kad Nelsono sto- 
vylą nugriovus ir toje vietoje 
pastačius šv. Patriko stovyla?

Šis klausimas Dubline pla
čiai svarstomas. Lordo Nelso
no stovyla čia pastatyta dau
giau kaip prieš šimtą metų. 
Šiandie ji kenkia net trafikai 
O’Connell’o gatvėje. Nelsonas 
buvo britų admirolas.

kalakutų negrįžo vakare. Šei
mininkas išsiuntė tarnaitę jų 
paieškoti. Kalakutai buvo ra
sti beržynely sutūpę. DaliV 
žemėje tupėjo, o kai kurie me
džiuose. Tarnaitė, nepajėgda
ma jų namo parvaryti, paliko 
vietoje nakvoti. Ryte ir viso 
to didelio kalakutų pulko tik 
25 gyvi rasta, o 75 papiauti. 
Spėjama, kad tai lapės *-*■

! darbuota.”

ninkas. Be to, Minske dr. Ma- j 
tulaitis buvo iki šiol laikomas 
vietos komunistų vadu. Įdo- 

pažymėti, kaip praneša 
Segodnia”, jog dabar dr. 

Matulaitį bolševikai suėmė. 
Suėmė ne bet kas, bet G. P. 
U. Matyt, ir ten jis buvo opo
zicionierius. To paties laikraš
čio pranešimu dr. Matulaitis 

’ ištremtas į žinomą koncentra
cijos stovyklą Solovkų saloj.

Bet svarbiausias dalykas, 
kodėl ši Nelsono stovyla Du- 
blinui būtų reikalinga? Nelso
nas ųeturi nieko bendra su 
Airija. Jei ir turi, tai tik tiek, 
kad ir jis kitados prisidėjo 
prie airių persekiojimų. Ant 
paties paminklo parašu aukš
tinamas britų imperijalizmas.

Daugumas airių reikalauja, 
kad! vietoje Nelsono būtų pa
statyta Airijos globėjo šv. Pa
triko stovyla ir viskas.

BAIGIASI BUTŲ KRIZĖ?

Narni) savininkų atstovas 
Kauno miesto taryboj p. Cho- 
dos miesto tarybos posėdy pa
reiškė, kad būtų nuoma žemu
tiniame mieste Kaune jau žy
miai
di, už kuriuos dar nesenai bū
davę mokama po 600 litų mė
nesinės nuomos, dabar moka
ma esą po 500—400 litų.

Yra žinių, be to, kad visa
me Kaune šiuo laiku esą jau 
apie 300 tuščių butų, kurių 
dauguma — didesnieji butai 
su patogumais.

PRIEŠ KARININKO 
BAUDIMĄ

WASHINGTON, saus. 12. 
— J. V. konsulo apnu’imo 
Mukdene klausimas už inkia- ii

mas. Valstybės depąrtau mtas 
pasitenkina tuo, kad < l trys 
mušeikai japonai bu. nubau
sti. Bet šis departamentus pa-< 
taria Japonijai nebausti mili- 
tarinės policijos viršininko — 
japonų karininko Mukdene.

BUS PRAVESTI TAR
DYMAI

AVASHINGTON, saus. 12. 
— Senato įsakymu teisingu
mo-departamentas praves tar 

. . _T . .dvmus tikslu patirti, kaip vy-
kriminališkieji jsta- 

mai Hawaii salose. Ten nese
nai vieno karininko žmona kri 
minališkai užpulta, dabar gi 
vienas įtariamas užpuolikas 
nužudytas.

SUĖMĖ “STREIKŲ OR
GANIZATORIŲ”

Kriminalinė policija suėmė 
žymų Lietuvos komunistų pa
rtijos veikėją — streikų or
ganizatorių Lauryną Kapočių, 
gyvenantį Kaune. Iki šiol Ka
počius gyveno pasivadinęs 

Kai naktį
kriminalinė policija norėjo į-

NEW YORK, saus. 12. —
“Railway Express Agency” 
tarnautojams ir darbininkams, 
kurių yra daugiau kaip 50,000, Marcinkevičium, 
mažina atlyginimą.

FILIPINIEČIŲ MISIJA

WASHINiGTON, saus. 12. 
— Andai čia atvyko filipinie
čių misija rūpintis gauti sa
loms nepriklausomybę.

Misiją sudlaro 5 abiejų Fili
pinų įstatymų leidimo rūmų 
atstovai ir 2 sekretoriai.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandie numatomas 
lietus, vakare — sniegas ir 
šalčiau; rytoj daug šalčiau.

1

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.”
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DIENOS KLAUSIMAI
EMMEESON'AS NEBEKANDIDATUOJA

iriomis dienomis lllinoiso valstybės gu
bernatorius galutinai pareiškė, kad jis nebe
stato savo kandidatūros kitam terminui. Prie
žasčių aiškiai nepasako. Galima tik spėti, ka i 
nori poilsio, nes šiai valstybei jis nenuils
tančiai tarnavo per ilgus metus. Tačiau pa
sisako iš politikos visai nepasitrauksiąs. Jam 
rūpės partijos reikalai, o taip pat norės, kad 
jo Vieton būtų išrinktas tinkamas asmuo.

Daugumas žmonių šiandien pripažįsta, 
kad p. Louis Euunerson’as buvo geras ir rū
pestingas valstybės vadas. Jam teko vado
vauti valstybei labai sunkiais ekonominės de
presijos laikais, kada reikėjo rūpintis ir 
smunkančio biznio ir bedarbių šelpimu. Jis 
tuo ir rūpinosi. Jau kelinti metai jo sudary
tas fondo komitetas rūpinasi bedarbių šelpi
mu. .i.ąMSg’jkLdKS

\ alstybės reikalai irgi tvarkingai buvo 
vedami. Visur kriziai, visur trūkumai, o vals
tybėj ligi šiol viskas tvarkoje.

Kai kas manė, kad p. *Enimerson’as ne
teks savo populiarumo po to, kai nepasirašė 
proliibicijos atšaukimo akto. Bet jis, matyti, 
aiškiai suprato, kad toks atšaukimas nedaug

bernatorius. Be abejojimo, lietuviuose jis bū-j 
tų radęs stiprios paramos.

Spauda spėlioja, kad gub. Emmerson’as 
savo vieton remsiąs žinomų politikų Omerų 
N. Cusler’į.

GERAI IR TAS

DRAUGAS

APŽVALGA
Bolševikų armija

“Darbininkas” įdėjo ilgo
kų rašinį apie Sovietų Rusi
jos vadinamųjų “piatilietkų”
ir raudonųjų armijų. Padaręs

Pagaliau ir Jungtinių Valstybių senatas keletQ paHtabų dėĮ n(1,
susirūpino ekonomine depresija. Šiomis die- (pasisekiinų vykinant penkių 
nomis priėmė įstatymų, kuriuo autorizuoja-,,^ planQ> . raud ;a 
ma surinkti $2,000,000,000 bankų, geležmke- j aruiij4 rašo;
lių, apdraudos kompanijų ir panašių įstaigų
paramai, žinoma, paskolos pavidalu. į

Tas fondas padės bankams ir kitoms 
finansinėms • įstaigomsy pergyventi dabartinį 
krizį. Galimas daiktas, kad tuo bus sustab
dytas bankų uždarinėjimas ir kitų įmonių 
bank r litavimai. Bus atgaivintas pasitikėjimas 
finansinėmis įstaigomis. Pinigai, išimti iš 
bankų, pradės vėl ten grįsti. Jie bus paleisti 
į apyvartų. Tuo būdu atsigaus susmukęs biz
nis. Išsijudins ir pramonė. Atsiras daugiau 
darbų. Kartu sumažės nedarbas.

Senato padarytas žygis yra džiuginan
tis. Nors jis galėjo ir daugiau tuo reikalu pa
daryti. Apie tai plačiau rašėme vakarykščiam 
numeryje.

SKOLŲ MOKĖJIMO BĖDOS

Vokietijos vyriausybė griežtai pareiškė, 
kad ji jokiu būdu negali mokėti nei reparaA 
ei jų, nei skolų. Neturi iš ko. Kitos Europos i 
valstybės, į tai lyg atsakydamos, pasisako, 
kad negali mokėti skolų Amerikai. Taip pat 
neturi iš ko. Ir nenorėdamos Jungtinės Vals
tybės turės dar metams duoti skolų mokėji
mo moratoriumų. 0 gal teks jos visai dova
noti. i x !

Vargšas Dėdė Šamas dėl Europos bėdų i 
turi gerokai nukentėti.

TAI BUS KARŠČIO

Respublikonų ir demokratų partijų kon
vencijos šiemet įvyks birželio mėnesį. Abidvi 
Cbicagoje. Majorui Cermak’ui pavyko jos 
Čia pakviesti. Kadangi tose konvencijose busX - 7 - • ”O ,

reikšmės gyvenime teturės. Ir dėl to drįso ne- į nominuojami kandidatai į prezidentus, dėl tiri 
pasirašyti. Vien dėl tokios drąsos jam reikia
atiduoti kreditų. Po to įvykio vis dėlto savo 
populiarumo nenustojo.

Mums, lietuviams, p. Emmerson’as yra 
gerai žinomas ir palankus. Ilgus metus bū
damas valstybės sekretorium, jis turėjo pro
gos pažinti gana daug lietuvių. Būdamas jau 
gubernatorium, p. Emniersonas mums daug 
garbės ir pasididžiavimo suteikė, kada 1930 

/ metais, spalių mėn. 26 d., specialiai atvyko į 
Ashland Auditorijų Cbicagoje, kur minėjome 
Vytauto Didžiojo 500 ujetų mirties sukaktį. 
Jis mums pasakė palankių ir nuoširdžių pra
kalbų, kurių ligi šiai dienai gerai atsimename.

Taigi, mes lyg ir gailimės, kad p. Em
merson’as nebestato savo kandidatūros į gu-

A. Vienuolis.

PAS TAKOS TEISĖJU
Taikos teisėjo kamera pilna žmonių. 

Už stalo sėdi taikds teisėjas ir sekreto
rius. Abu jau nebejauni džentelmenai 
ir abu, matyt, prityrę bylose. Bylininkų
— tik du: vienas mažutis liesutis žmo
gutis, parišta ranka, užlipvtii antakiu ir 
sutaršyta kasa. Jis nuolat supa parištų 
rankų ir vis vivelaja. Antras bylininkas
— dar kresnesnis: jo sudraskytas švar
kas, veide — nagų žymės ir ironiška šyp
sena. I^aikosi jis išdidžiai.

Advokatų, teisininkų ir šiaip smal
suolių nebetelpa kameroj. Visi čeža, šne
ka, karščiuojasi, įstatymuose rausiasi ir 
visų akys nukreiptos į tuos du mažučiu 
žmogiuku bylininku. Vieni, matyt, už
jaučia vienų, kiti — kitą.

Humišęs ir taikos teisėjas ir jo sek- 
retorius. Ir jie abu rausias popier’mose 
ir nuolat tarp savęs kugždąs!:

— Iš proto galima išeiti su tokiais

afsfe:'1...1
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“Toliau, tokiai armijai 
pajudinti reikia tobulos 
transportacijos, o sovietų 
susisiekimas apverktinam 
stovy. Galop kyla klausimas1' 
dėl armijos ištikimybės. 
Kareivis neis muštis dėl 
tuščio nieko, o priverstas
tai dalyti šaudys į orų ir 
pasiduos prie pirmos pro- 
gok Taigi klausimas, ar 
raudonarmiečiai, badaujan
čių pkininkų sūnūs, norės 
aukoti savo gyvybę už ko
munizmų, kurio susmukimą 
taip aiškiai mato,

Taigi raudonoji armija 
tur būt jau ne taip ištiki
ma, kad jos, tiek daug tu
rint, bolševikai neišdrįsta Mes stebimės, kad “V-bės 
pasiųsti nė mažos jos dalė- i vedaktoriai išėjo’ prieš atei- 
lės “darbininkų kiniečiu” jlaisvę ir pradeda vykinti 

į vadinamųjų “klaniečių pro-

politikieriams apriboti tei
ses politikuoti. Tas, žinoma, 
bus lygiai taikoma visų tau-, 
tų ateiviams, aišku, ir lietu
viams, kurių politikavimo 
laipsnis, nors mažėja, ta 
čiau dar tebėra nešvarus ir 
ne tik Amerikai, bet ir pa
tiems Amerikos lietuviams/
ir Lietuvai labai kenksmin
gas.”

Alums rodos, kad “V-bės” 
redaktorius nesupranta, kų 
rašo. Ar galėtų rastis lietuvis, 
kuris norėtų savo tautieči į 
veikimo nelaisvės. “V-bė” to 
nori. Bent taip iš jos rašinio 
išrodo. Reikia suprasti, kad 
jei Jungtinių Valstybių val
džia apribos tariamų “poli-

Koiegijoj besimokindami,, savo amžiaus sveikatoj, 48 m. 
ypač taip gražioj ir akį ve-i amžiaus, 
riančioj įstaigoj kaip Šv.
Panelės Marijos Kolegija,
Thompson, Conn., jie gaus 
daugiau tautinio susiprati
mo ir gilesnio gyvenimo pu-Į ri leidžia daugybę knygų an- 
žiniiuo. glų vaikams ir jaunimui, ne-

Auklėjimas neina šuoliais, i senai išleido knygų apie Pa- 
Jis slenka pamažu. Bet visi! baltės valstybes ir tautas, 
išmaningesnieji Tautos sū- tame skaičiuj ir apie Lietuvą, 
nūs supranta kokį svarini Knyga išleista labai gra- 
darbų padarė Marijonų Ko- žiui ir duoda pilnų ir gražų 
legijos Rėmėjui; jie numa- Lietuvos vaizdų. Joje yra 
to, kiek palaimos, padėkos trumpa Lietuvos istorija, įiiie- 
ir karštų maldų susilauks >tų ii kaimų aprašymas, lie- 
Rėmėjai iš jaunuolių, ku- tuvių papročiai ir kita. Skv 
rie galėjo įtilpt į tų brau- rius apie Lietuvų papuoštas 
gių lietuviui įstaigų.” .keturiais gražiais paveikslais.

Knyga apie Lietuvą
Lietuvos spauda praneša: 
Didelė anglų leidykla, ku-

Bernaičių Kolegija, tai vie-' Bf,tų gera’ kad tokios kn.v' 
tikavimų”, tai reikš, kad at-įna didžiausių lietuvių tauk- go> u' Amerikoje būtų prapla- 
eivių veikimo laisvė turės bū-Įnių tvirtovių šiame krašte. Ja dndos*
ti suvaržyta. Nuo to nuken-1 turėtų remti kiekvierfas lietu- 
tėtų mūsų organizacijos, spau-j vis, kuriam rupi lietuvybė ir 
da ir visas tautinis judėjimas Lietuva. Tie, kurie yra Mari-

Klaipėdoje eina naujas laik
raštis “Baltijos Aidas”. Re-

Amerikoje. Ku Klux Klan’U'j°mJ Kolegijos Rėmėjų dr- jy^toiium pasirašo J. Pocius, 
organizacija jau senai to sic- jos nariais, jie yra susipint u-J |Jina u kar^- sava^ėje. lšn>-

do, kad jį leidžia tautininkųkia. Tik jai ligi šiol vis dar siais lietuviais pilna to žo- 
nepavykdavo, nes tai priešta džio prasme. pai įja.
i-auja šio krašto konstitucijos Ypač šiemet kolegija stip

rios paramos yra reikalinga.
Juk tai pirmieji jos gyvavi
mo metai naujoj vietoj. Nau
jakuriams pradžia gyvenimo 
visada yra sunki, o ypač šiais 
sunkiais ekonominės depresi
jos laikais. Taigi kas dabar 
šiam tikslui aukoja, dvigubai 
aukoja.

dėsniams.

reikalams apginti.
Raudonoji armija asine-; o1 amU-

niškai gal ir drųsi. Ypač 
pasižymėjo kovose su dar
bininkais, dvasiškija ir bo
bomis. Bet, kaipo komuniz
mo reikalų gynėja, ji laiko-

Dirba gražų darbą

Amerikos lietuviai katalikai

DIDELI NUSIŽENGIMAI 
SOVIETŲ PREKYBOS 

ĮMONĖSE.

Sovietų valdžia susekė di
delių nusižengimų Sovietų 
prekybos įmonėse. Tardymas 
nustatė, kad eilė prekybos į- 
monių parodė didelio apsilei
dimo transportuojant prekes. 
Valstybei padaryta daug nuo
stolių. Prekės būdavo neįpa-

daug gražių darbų yra nudir-i Apaštalų sosto atstovas Lietu 
bę, bet ir dabar vis dar su- • vaj

ma labai saugioj atsargoj.” randa kilnių darbų. Vienas Į p0 to kaį pernai Lietuvos kuotos ai^a nepakankamai į- 
':šku, kad bolševikai yra i tokių darbų yra bernaičių ko-! vyriaus.yba į^kė išvažiuoti į' Pakuotos metamos tiesiog į

gi tik sav& žodžiuose ir įsteigimas. “Laivas Lietuvos arkiv. Bartoloni, !5agonus d autoindt>ilius. Eilė
dėl to darbo taip sako: santykiai tarp Šventojo Sos-!Prek-vbos organi^ laikg di'

“Daug žmogus padaro to ir Lietuvos buvo pairę. Da- |de^ Prek*tf atsargas sa'°
gerų darbų gyvenime. Ir už bartiniu laiku- jie šiek tiek ?ant'' buose, tuo taiįm rinkoj

Aišku 
galingi
propaganda. Ištikrųjų jų ga
lybė Rusijoj1 kai ant vištos 
kojos kybo. “Piatilietka” ne
pavyko, ūkininkai ir daugu
ma darbininkų prieš juos, ar-

juos, ir tik už juos Dievas atsitaisė. Popiežius prisiuntė' buvo jaučiama jų stoka. Taip

mija nors ir gerai apmoka
mos yra labai svarbiog. Jose bus daug “poli-1 įr ^uniai užlaikon)a, 1a. 
tinio karščio , nes kandidatų ir \ienoj ii kiečiau jog ištikimybė bolševiz-
toj partijoj yra po keli.

Z
LIETUVIŲ VARGAI VILNIUJE

Lenkų valdžia ir vėl uždarė dešimt lie
tuvių, švietimo drugijos “Rytas” laikomų 
mokyklų. Jos uždarytos dėl to, kad neva ne
silaikė nustatytos mokykloms programos ir 
neteisėtai naudojosi pašaline pašalpa.

Bet tai tik pretekstas. Lenkams rūpi vi

mui neužtikrinta. Užtektų 
šiek tiek didesnio krizio Eu
ropoje, bolševikų galybė į dul
kės subirėtų. Dėl to jie ir bijo
karo.

Yra kno džiaugtis
Brooklyno “V-bė”, besi

džiaugdama, kad zvaldžia up- 
ribavo ateiviams teises politi- 

sai panakinti lietuviškąjį judėjimų Vilniaus kaut, tarp kitokį), rašo:
krašte. Žinodami, kad mokyklos yra didžiau- “Tuo rimtai susirūpino 
sios tautybės tvirtovės, lenkai ir imasi jas! Amerikos vaįiižia, ir dabi’r 
griauti. I ruošiasi visiems ateiviams

moka dangumi. Kitų gerų naujų atstovų Monsignorų A n- konseivą, kavos, tiksli-
ir nuopelningų darbų tarpe tonio Aratų. įk’!'’ tnbako, n ,UlG 11 kiti tius-

1 1 i tai. SSSR komisarų taryba iri
komunistų partijos centro ko-

Marijonų Kolegijos Rėmėjai 
daro didelį, svarbų, tautai

Monsign. Arata
Šiaurės Italijoj. Kunigų semi-

• . t, . ..... .. 'initetas, susipažinęs su tardyišganingų ir Kristaus Baz- nanjų baigė Piacenzos diece-? _ . L * ,
nyčiai naudingų darbų, pa-i zijoj. Dirbdamas pastoraci-
dėdami Alarijonams pra- i,jos darbų, neužmiršo ir stinti

nio daviniais, nutarė patrauk 
ti trusto tarnautojus atsako-

plėst ir užlaikyti tikrojo
mokslo židinį — Kolegiją. 
Nėr paslapties, jog daug 
jaunuomenės bėga nuo mūs

. , ’ . . invbėn. Kaltinamųjų laruejų, įsigydamas kanonų teisią'u...: ..... ■........Ji.labai daug komunistų. Taipir tiiosoiijos daktaro laipsnį. A ...
m ,- . - - . . pat netvarka susekta ir piR-

J ohau baigė Romoje Acade-1 . .. , ,, i vincijos prekybos organuose,ima dei Nobih ir buvo pas-1 » j o »
bažnyčių, pranykdami pro- kiltas prie Šv. Sosto atsto-
testantų klaidų jūrėse ii

bylininkais, — kugžda savo sekretoriui žįsti kaltas? Pakartoju, kad tamsta esi 
taikos teisėjas ir ima antrų įstatymą i kaltinamas tuo, kad tada tai ir tada tai

dėl ko atsakingi asmenys iš- 
vybės Čekoslovakijoj, kur į«. [ia«tami jš partijos, atleidžia

mus tautai padarydami > buvo šešerius metus. Prieš at- ind vietų ir atiduodami teis- 
stambių žaizdų. Rėmėjai su-'vykdamas į Lietuvų jau šeši j mui.
teikia bent išrinktiesiems j metai buvo patarėju prie §v ;____________
tautos vaikams šviesesnio,Kosto atstovybės Portugalijoj.'-SKAITYKITE IR PLVITN- 
rytojaus vilčių. Lietuvių! Monsign. Arata yra pačioj ? KITĘ “DRAUGĄ” 

arbatinėje ?

knygų, savo gyvenime ne tokias bylus 
sprendžiau ir išsprendžiau, o čia matau, 
arba pačiam priseis dimisijon pasiduoti 
arba visų mūsų įstaigų likviduoti... O pa
žiūrėk, jonas sekretoriau, bent ar mūsų 
jie nuovados?

— Mūsų, ponas teisėjau, jau mes 
taiji norėjome jais nusikratyti, taip no
rėjome, bet nieko nepadarys — abu pri
sirašę.

— Tai juodžiausios mano gyvenime 
valam los, — persikreipęs sako taikos 
teisėjas ir ima trečių įstatymų knygų.

įsibrovei su ginklu rankoje į svetimo vai 
dynių prisiplėšti svetimo turto it' kruvi
nai sumušei savo kaimynų pilietį č'ian 
Jang-C'hun-Čajų SzeL Kų tamsta į tai 
pasakysi ?

— Chi chi chi chH... Du ha halma! 
— nusikvatojo atsakovas Jošė Zava ir 
išsižergęs paklausė:

— Aš f! Į svetimo valdymų?!
— Taip, tamsta... Tamsta dar juo

kies!.. Sumušei, sukruvinai nekaltų žmo
gų, su ginklu rankoje įsibrovei į jo val
dymų ir dabar dar juokies! Va, aš tąm+tų

Visas keblumas, ponas teisėjau, I tuojau visais įstatyčiais...
tas, kad mes jų kalbos nesuprantame ir 
jų ĮM*j>ročių nežinome.

— Prie ko čia kalba, priejko čia pa
pročiui: čia svarbu surast toks įstaty
mas, kad abi šalis patenkintų ir kad mes 
savo teisvi»ę iškrikytfnnėni... Pažiūrėk j 
juos, — ir taikos teisėjas, piktai pažvel 
gęs į atsakovų jiaklausė:

— Na, pilieti Joše Zava, ar prisipa-

— Chi chi dvi chi!.. Hu ha ha lum! 
— kvatojasi atsakovas Jošė Zava.

— Na, nori Tainsta pasiaiškinti ar 
ne f Kitaip aš Tamstų tuojau...

— Aš nekaltas ‘du eiki ojri chi...
— Kaip hekaHuš! O kas jj sumušė?!

Pažiūrėk į kų jis jmnaSus...
— Tai ne aš... Aš tik gyniaus... Sė

dėjome įneš abu su , uo arbatinėje...

— Kokioje 
teisėjas.

— ‘MandžiūiŲos” arbatinėje, kur 
prie viešojo kelio... Sėdime, geriame ar
batų, šnekučiuojame, geišomis gražuoju- 
mės... Staiga, girdime — kieme triukšmai.. 
Išbėgome. Žiūrim, egi chunchuzas kapt 
nįio tvoros geišos marškinius ir aida! Aš 
jį vyt. Jis mane neleist, — ir Jošė Zava 
jiiktai pažvelgė į savo skundikų Oiang- 
Jang-Chun-Č'ajų Sze — Įsikabino į marš
kinius, muša mane, drasko... O iš kitos 
arbatinės išbėgo girtas raudonarmietis ir 
kajit mane už kelnių!...

— Neteisybė, jmnas teisėjau, meluo
ja, meluoja: jokio raudonarmiečio ne
buvo. Visi matė. Aš liudininkus galiu pri
statyt, —- jiertraukė atsakovų skundėjas.

— Palauk, duok jam jvosakyt, — su
draudė jį teisėjas.

— Ir kajvt mane iš užjiakalio...
— O iš kokios arbatinės išbėgo bis 

raudonarmietis?
— Iš “Mongolijos” arbatinės, kur 

greta mūsų “Mandžiūrijos”... Va man

jiaklausė ( keljies ir suplėšė, — ir Jošė Žavu, jiasi- 
kreijvęs į taikos teisėjų, jvarodė jam jm- 
darytų skriaudų.

— Tamsta, atsargiau su savo kelnė
mis — čia damų yra, — jiostebėjo jum 
teisėjas.

— Netikėk jum, ponas teisėjau: jokio 
raudonarmiečio nebuvo — jis pats sau 
kojnlanias jier tvorų jiersiplėšė kelnes...

— Palauk, Netrukdyk. 0 kas tų ar
batinę laiko?

— Kokiu ten arbatinė, jnmas teisė
jau, — jiasuko skundėjas; — tik vienas 
vardas, kad arbatinė: imbrikuose samu- 
gonkų ĮMiduoda ir lik iš stiklinių geria...

— Palauk, tai reikalo neliečia, — su
draudė jį taikos teisėjas ir klausinėjo 
atsakovo -toliau:

— Na, o pasakyk man atsakove, chun
chuzas tui tai ji su marškiniais ir jvtv- 
bėgo ?

— Taip ir jials'go, jmiiae teisėjau... 
O jis .man va veidų sudraskė..

(Bus daugiau)

-
*' . ’ ’ J . S . <

/
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Įdomios kontestininkų lenk

tynės
V

Varakulis nesulaikomai.eina į pirmąją vietą iš- 
statydamas pavojun Rašinskienę ir Stanciką, ku- 

v rie tačiau nemano pasiduoti. Smarkios lenkty
nes eina tarp Stulginsko, Petrausko ir Gilienės.
Gubysta ir Janušauskas visiems suprizą padarė

.Jubiliejines “Draugo” lel- čius, roselandietis Gaižauskas, 
kos kontestini nkai-ės ko to- hridgeportietis Taraška taip 
linu, to dauginu įgauna ener- pat žymiai pirmyn pasivarė, 

„ gijos dirbti kilnu katalikiškos'ypatingai Kazlauskienė. Rct 
K-spaudos darbą. Petras Vara-} nestik lysk i t manydami^ kad

LIETUVIAI AMERIKOJE TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 
GAVĖNIOS METU

kulis ne veltui anų dien pasa- jie ir pasitenkins tokiu što
ke, jog švietė dar nebuvo gir- viu Anaiptol. Kurių dieną jie 
dėt, kad kas jį, kontestininkų gali ir šimtais balsi} apsišnr- 
garsiosios “iš senovės dienų” įvavusius kontestininkns-es pa- 
Ašt uonioliktos, pralenktu. Į vyti ir pralenkti. Kokias ži-

WINDS0R, ONT.
(KANADA)

Darbai pradėjo gerėti. For
do automobilių dirbtuvių fan- 
drės pradėjo veikti, bet be
darbių yra labai daug, nors 
bedarbiai didelio skurdo ne
mato. Kanados valdžia bedar
bius šelpia; šeimynos gauna 
pieno ir duonos, o kitiems mai
sto produktams nusipirkti 
valdžia moka $4.00 savaitėje; 
duoda anglių kurui ir kai ku
riems užmoka nuomą, o neve- 
dusiems tam tikrose valgyk
lose valdžia duoda nemoko
mai pavalgyti.

X.
deli; ūkininkai susirūpinę, kad 
šiais metais nebūtų neder- 

i liaus.
P. J. A.

WEST PULLMAN, ILL
X Panelė Virginija Kuka- 

lytė buvo sunkiai susirgusi, 
bet padarius operaciją Rose- 
land Community ligoninėj, ei
na geryn.

X Mūsų bizierius p. A. Suc- 
cila buvo sunkiai sunegalėjęs, 
bet geram gydytojui 
rint jau sveiksta.

Nuo vasario 14 d. ligi 21 d. 
New Havęn, Conn., šv. Kazi
miero par.

Nuo vasario 22 d. ligi 28 d. 
Philadelphia, Pa. Rv. Jurgio 
par.

Nuo vasario 29 d. ligi ko
vo G d. Norwood, Mass. šv. 
Jurgio par.

Nuo kovo 7 d. ligi 13'<1.

K LIETUVOS KONSULA
TO CHICAGOJE.

Šie asmenys, gyvenantieji A- 
merikoje, ieškomi:

Galaunė Povilas, Ameriko
je vadinosi Paul Holovina. 
Gyvena Chicagoje.

Jakštas Antanas, (Jono sū
nus). Tarnavo Amerikos ka

nas, kas kų nors apie juos ži
notų, yra prašomas suteikti 
žinių. Bet kokia žinia bus 
brangiai įvertinta.

Lietuvos Konsulatas,
Romu 1904
201 Nortli Wells Street 
Chicago, Illinois.

ŽUVŲ RIEBALAI 
RAS.

KU-

pnziū-

ri uomenėje. Gyveno Chicago 
Paterson, N. J. Šv. Kazimie-:je> Atsiliepė jo tėvas Jonas 
ro par. į,lakštas.

Nuo kovo 14 d. ligi 20 d. i 
Newark, N. J. Rv. Trejybės!

•žpereitų savaitę kaikurie 
Įontestininkai-ės su juo tik 

sposus krėtė, o šiandie, žiūrė
kit, jis, pralenkęs tokius 
smarkuolius, kaip Varkalienė, 
Gilienė, Petrauskas, Stulgins 
kas, pasidarė “šmėkla” Ra- 
šinskienei ir Stancikui. Jis 
dar daugiau pasakė: esą, eis 
man iš kelio ir tos “stroš- 
nios” alfabetiškos raides

nias rytojus neša, niekas ne
gali pasakyti. Dėl to visi kon- jo praliejimo nesukėlė. Galį 
testininkai-ės turi budėti. Maskva iš “džiabo” pašalin- 

“Strošni” gandai. Į ti, kad komunistai kraujo pra- 
Vajaus vedėjo dešinę ausį liejimo trokšta, kaip gervė 

pasiekė “strošni”
Rytinių valstybių, kad Wor- 
cester’is ir Hartford’as žada

Prancūzų mokslininkai išty 
rė, kad Viduržemio jūroj ir A- 
tlanto vandenyne gyvenančių 
didelių žuvų — ryklių taukai 
esanti visai nebloga madžia- 
ga motorams varyti. Ryklių 
taukai esą tik 10% menkesni

Kilinskai Stasys, Motiejus 
ir Juozas. Kilę iš Radžiūnų 
k., Alytaus vai. ir apr. Sta
sys ir Juozas gyveno Brook- 
lyn, N. Y. Motiejus Cleveland, 
Ohio.

Rymavičius Viktoras. Kilęs 
iš Šiaulių. Gyvena Chicagoje.

Stagis-Stogis, Kazys. Kilęs 
į iš Dargaičių k., Pašvitinio 
vai., Šiaulių apskr. Gyvena I 
Moline, Illinois.

j Monstavičius Pranas. Tar- Į
, . Įnavo Amerikos kariuomenėje. Į
kurie norėtų susilaukti Tėvų L, '... . U Gyvena Clncagoje.Marijonų su misijomis, pra-.
šome kreiptis šiuo adresu: Zaica Petras (Antano sū- 
Marian Fathers 2334 S. Oak- nūs). Tarnavo Amerikos ka- 
ley Avė. Chicago, III. Arba riuomenėje. Gyvena Chicago- 
kurie norėtų gauti kurį iš .le-
Thompson, Conn. St. Mary’s Zaromba Juozas. Kilęs iš 
College. į Padaurininkų k., Kvedernos

—— Į vai., Tauragės apskr. Gyve
na Chicagoje.

Ankščiau išvardyti asmenys Į 
i prašomi atsiliepti ir kiekvie-1

par.
Nuo' kovo 14 d. ligi 20 d. 

M.ontello, Mass. Šv. Roko par. 
X Praėjusį sekmadienį mū- Į (moterims).

sų bažnyčioje per sumą labai j Nuo kovo 21 d. ligi 27 d.
solo “Avė 

daininin-
Maskvos agentai nerimau- giedojo _

ja. Nedarbas baigiasi, o krau- ^ai^a pagarsėjęs
kas p. K. Pažerskis. West-
pulmaniečiai norėtų, kad p. 
Pažerskis dažniau atsilanky
tų.

Montello, Mass. Rv. Roko 
par. (vyrams).

į Jei įvyktų kokios permai
nos, pranešime vėliau. Taip 
pat vėliau bus pranešta ir

LABDARIŲ CENTRO 
VALDYBA

Pirm. A. Nausėda 
1024 Center St.
Tel. Lincoln 3044

Rašt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

Ižd. Kun. F. Kudirka 
2334 S. Oakley Avė. 
AGITATORIAI:

Kun. J. Mačiulionis, 
2334 S. Oakley Avė.

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša
3347 Auburn Avė.
M. Šlikas

10555 S. State St.

apie misijas, laikomas po Ve-
gandai iš Į vandens. Pirmiau policija juos' Sausio 1G .d., 7.30 vai. dykų.

'išvaikydavo, o dabar ' nieko'V“k- P“™P- salf'je bus ,wl"
_____ _ _______ nedaro, mato, kad niekas jų i™ Lietuvos vaizdeliai kruta-

isus Vakarų kontestininkus į neklauso; susirinkę parėkauja ■muose paveiksluose, kuriuos
ožio ragą “varyti”. Už die
nos, kitos tie gandai, gal, pa- 

R(ašinskienė) ir S(tancikas). jaiškės. Kurie laukia suprizą,
Trys valio, Petrai!

Smarkios lenktynės išsivys
to tarp Varkalienės, Gilienės, 
Petrausko ir Stulginsko. Nė

tie, gal būt, tikrai jų sulauks.
Žodžiu, šis “Draugo” va

jus pasidarė tiek įdomus, 
kad ne vien tik kontestinin-

vienas nenori užpakaly palik-j kai, bet ir visa katalikiškoji 
ti. Visi keturi eina veik greta visuomenė juo sudomėjus ir 
ir nežinia, kas bus toliau. kasdien seka kontestininkų

...... • • pažangą.Netikėti supnzai Ti •| Iki sausio 12 d. kontesti- 
Daugelis kontestininkų, galininkų stovis buvo toks: 

jau buvo ir pamiršę Gubystą V. Stancikas, I70o W. 47
st., Chicago, III........... 238,180

,O. Rašinskienė, 1639 S. 50 
Avė., Cicero, III........... 230,220

iš Brigbton Park (.Chicago,s) 
kolonijos, kuris ilgą laiką 
ant vieno tūkstantėlio stovėjo, 
o A. J. Janušauskas iš Ciee- 

\ ro buvo net iš vajaus “žemla- 
pio” išbrauktas. Jiedu perei
tą savaitę padarė tokį visiems 
suprizą, kuris daugeliui, be 
abejo, net kvapų užims. Janu
šauskas dar taip pasakė: žūt-

ir išsiskirsto — jaučiasi daug 
nuveikę.

Šiemet pas mus lig šiol vi
sai nešalta. Parkai visi ža
liuoja, kviečiai išaugo per di-

Bugentavičius, Chicago, lb 
linois .............. . 42,700

Bacevičius, Chicago, Illi
nois .......................... 24,200

Vaicekauskas, 4242 S. Ma- 
plewood avė., Cbicago, III. 

................. ............. 24,000
P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 

PI., Chicago, III......... 36,150
J. Vaičaitis, 424 Dean St.,

Scranton, Pa...............  25,850
P. Varakulis, 724 West 18 į A. Langman, 1334 So. 48

St............... . .............. 229,900 !Ct., Cicero, III............  17,700
A. Stulginskas, 1628 S. 501 Rėkus, 1350 Wabansia avė., 

avė., Cicero, III......... 155,200 Chicago, III................ 13,900

rodys p. Lukšys.
X Sausioi 17 d. 2 vai. po

piet įvyks parapijos metinis 
susirinkimas parap. salėje. 
Bus duota praėjusių metų a- 
pyskaita ir renkamas šių me
tų parapijos komitetas.

X Sausio 31 d. parap. sa
lėje įvyks labai gražus vaka
rėlis, kurį rengia mūsų jau
nimas Vyčiai. Visas pelnas 
parapijai.

Rep.

KENOSHA, WIS.

Gerbiamuosius Klebonus,

M. Varkalienė, 6315 South 
coln avė., Chicago, III. 145,420

F. Gubysta ......... 139,500
P. Petrauskas, 14 Johnsonbūt nepasiduosiu savo kaimv 

/ v nams; Gubysta taip pat pareis ;St., Binghamton, N. Y. 137,910 
** kė, kad šiame vajuje turės ne Ag. Gilienė, 1313 Emerald

kas kitas, tik Brighton Par- 
k’as “lydyti”,

AVisconsino valstybės kon- 
testi įlinkas Mandravickas, po 
“konferencijos” su vajaus ve- 
dėju, vienu metu pralenkė 
Bacevičių, AukškalnĮ, Pabijo- 
naitį ir pradėjo grųsinti Gilie-

Ip. Taraško............  11,500
Gaižauskas, Roseland, Illi

nois .............................. 8,700
8,500 

S. 50

Ave., Chicago, III. .. 13*6,860 
A. J. Janušauskas, 1301 S.

50tli Ct., Cicero, III. .. 95,350 
Misiūnas, Roseland, Illi

nois ........................... 92,380
V. R. Mandravickas, 815-45

st., Kenosha, Wis.........78,(KM)
J. Aukškalnis, Gary, India-

nei. Bet ar jis Gilienę pra- aa ........... . .................. 61,600
iks, tai didelis klausimas. O Kazlauskienė, 4356 S. 

'Roselandietis Misiūnas, ku-1 Rockwell st., Chicago 54,450 
ris kaip ir Gubysta, Janu- J. žvirblis, 1513 — 35 Avė.
šanskas, buvo “pamirštas”, 
tik vienu vizitu “Draugo” 
administracijon pralenkė visą 
eilę kontestininkų ir nori Ja
nušauskų užpakaly palikti.
Kaip su jais toliau bus, vė
liau pamatysim.

Marųuetteparkietis Staniu
lis, parašęs gražų laiškų va
jaus vedėjui ir su “maladiec” 
pakomplimėntavęs, pasakė, 
kad nors jo “sosiedka” Var
kalienė “smetonų nugraibė” 
bet jis dar parodys, kaip reik 
plati Marrjuette Parke dirva 

y naudingais grūdais (kat. span 
da) apsėti. Pasisekimo, Sta
seli !I

Melroseparkietis Žvirblis 
brightonparkiečiai Kazlaus
kienė ir Vaicekauskas, north- 
sidiečiai Rėkus ir Bugentavi-

Melrose Park, III. .. 49,900 
S. Staniulis, 6651 S. Talman

A. Nemčiauskaitė .
A. Valančius, 1226 

avė., Cicero, III. ......
Sutkus 1007 Eight st.,Wau-

kegan, III.................... 6,250
A. Condratas, Pliila, Pa.

................. 4,700
A. Žolynienė, 6709 Archer
avė., Chicago, III......... 2,500

M. Povaitienė, 700 S. 9 st.
Herrin, III.................... 1,000

Grybas, Chicago, III. 1,000 
Valuckas, Melrose Park,

111.................................. 1,000
Varaitis, Luzerne, Pa. 1,000
Mikalauskas ............. 1,000
K. Sabonis, Chicago, Uli-

42,800'.nois .............................. 1,000

Nors dabar visur nedarbas 
ir žmonija kenčia begalinį var 
gą ir skurdų, tačiau atsiranda 
geraširdžių žmonių, kurie at
jaučia seserų-mokytojų reika
lus ir aukoja pagal savo iš
galę. Štai, gruodžio 27 d.,Šv. 
Petro parapijoje įvyko moky
klos vaikelių metinė Kalėdų 
pramogėlė seserų pranciško- 

’ 'nių naudai; davė pelno $70.10.
Reiškiame nuoširdžią padė

kų pirmiausia par. klebonui 
didž. gerb. kun. Bubliai už pa 
raginimų parapijom} paremti 
šį tikslų savo gausingu atsi
lankymu. Pagaliau esame dė
kingos visems, kurie bet ko
kiu būdu prisidėjo ar tai dar
bu ar atsilankymu, kad rengia 
mas vakarėlis gerai pasisek
tų ir atneštų daug naudos. 
Priimkite mūsų nuoširdų dė
kingumų už jūsų pavyzdingą 
darbų ir pasitikėkite mūsų 
nuolatine malda..

Dėkingos
Seserys Pranciškonės

REMKITE TUOS PROFE- 
SIJONALUS IR BIZNIE
RIUS, KURIE GARSINASI 
“DRAUGE.”

avė., Chicago, III.

BILLY’S UNCLE

“JŪSŲ TAUPMENOMS”

CHICAGO CITY 
BANK AND 

TRUST COMPAN\r
HALSTET) PRTE 63-ČIOS

Didžiausias Bankas Pietuose

Laivakortės į Lietuvą
GERAIS LAIVAIS VISADA SMAGU, SAUGU 

IR PATOGU KELIAUTI PER JŪRES

Visi, kurie tik rengiatės vykti į Lietuvų, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras 
greičiausiais ir patogiausiais “NORT1I GERMAN 
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.

IŠPLAUKIA'.

EUROPA JAN. 16
DRESDEN JAN. 21 BREMEN JAN. 23

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja;

Iki Klaipėdos................................... $105.00
Kitais laivais Iki Klaipėdos .... $94.50

Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių. 
Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS. •

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669

VV OūOts

/



I D P a n n a c Z
<<uis. 13, 1932

\

LIETUVOS VYČIŲ BAULIN 
GO LYGOS STOVIS

w. L. Pet.
West Side 42 y 824
Providence 34 17 667
Nortli Side 1 27 24 529
Bridgeport 23 28 451
S. Chicago 19 32 373
North Side 2 8 43 163

Pradedant antrų pusę bau-
lingo sezono, pasirodo atmai
na. Gary ratelis, kuris per il-

HEALTHIBST 4 TH GIRL

3£J?S

tinį Bridgeport laimėjo per 
22 skritulius.

BRIDGEPORT
Urba 201 193 226

C H I C A G O J
ČESLOVO SASNAUSKO 

VYRŲ CHORAS
dienraščio “Draugo” meti* 
iniam koncertui, kuris įvyks

------------ i šio mėnesio 24 d. Lietuvių
Liet. kat. vargoninkų kuo- Auditorijoje.

pa Cliicagoje laikė savo susi
rinkimų, kuriame suorgani

zavo vyrų chorų ir jį pavadi
no garsiojo mūsų kompozito
riaus Česlovo Sasnausko var
du. Choras susidės iš vargo
nininkų ir įžymesnių daininin-

Prašome visų vargonininkų 
laiku susirinkti..

Rašt.

PADĖKA.

patamavimų ir vargonininkui 
p. V. Daukšai ir visam šv. Co 
Icilijos chorui.

Dėkojam pp. Kupsčiams už 
jų pasidarbavimų ir visiems 
giminėms ir visiems tos puo
tos dalyviams.

Dėkojam šeimininkėms už 
jų skanių pietų pagaminimų• I
ir taip pat merginoms už jų
nrandagų patarnavimų.

Puota įvyko pp. KrinZių
. . ., " ~ .... svetainėj (4600 So. Wood St.).•mucijanto tėvo Vilmo .

kų. v adovaus komp. A. Po- Kviecinskio C. P., kuris laikė -pgvas y Kviecinskas C P 

ir Kviecinskų šeima.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUDA”

This new cheese 
treat

ible

Patintai

Now—Kraft-Phenix’ new achieve- 
ment! Rich mellow cheese flavor 
plūs added health aualities in 
wholesome, digestible form.

Velveeta retains all the valuable 
elements of rich milk. Milk sugar, 
calcium and minerals. Every one 
caneat itfreely!

Velveeta spreads. slices, melts 
and toasts beautifully. Try a half 
pound package today.

P

954 1059 915
PROVIDENCE

Rimkus 202 154 15 L
Rasbid 187 154 151
Cernauskas 191 189 183
Bakutis 226 171 163
Kačinskas 211 171 203

1017 816 893

Gertrude dane lleikes, six- 
teen-year-old higli scliool 
giri Irom Dakota City, Neb., 
wbo was selected as the lieal- 
tbiest giri in America at the 
tenth national boys’ and 
girls’ 4-H olub congress in

pirmas Šv. Mišias Šv. Kry
žiaus parapijoj, gruodžio 27. 
d. 1931.

Pirmiausia dėkojam gerk.
klek. kun. A 

piaziu ^rjpĮ<aį jr asįstentams kun. 
ir

per- cent perfeet, the bigliest r

cius. Oficialiai choras vadin
sis — Česlovo Sasnausko vy
rų choras, vargonininkų įs
teigtas. f

Tai bus pirmutinis lietuvių. • S v. Kryžiauschoras, pasivadinęs
Sasnausko vardu. Tai gražus a r • • , . .. į,, Švarkui ir kum Deksniui.1
musų “muzikos tėvo ir gar- j, • - • , , - 1& Kun. Švarkui nz jo dalyvavi- 
saus lietuvių tautos vyro pa- . . . ....

. . j r mų programoj ir tėvui Alton-gerbimas. . .sui u z jo tokį gražų pamoks- 
Be abejojimo, šis vyrų cho- |# bažny{ioje ir daiyvavi„-.ų

Zdo in a 4 H eon P*eluose- —
malte m a 4-n COH- Jinninn licri SinljVniP žinome, ligi šiol valgo- anis 11Ž •

sistatydino iš lygos ne dėl nu
siminimo, bet dėl kitų aplin
kybių. North Side antras ty
mas jų vietų, užima. Kaip ir.
tyčiom, pirmų vakarų nau- South Cliicagos ratelis smar
jam tymui teko žaisti prieš jų kifti spyriavosi prieš West ___
kuopos pirmų ratelį. Antras kide, bet pasirodė, kad pri- 
tyiiias nedaug pagarbos paro- ^ru^° spėkų, nes pralaimėjo 
dė savo broliams, laimėdamas visus tris žaidimus. West Si- 
savo pirmų žaidimų lygoje ir toliau darė pažangų į pir- a7.HRiiukfts N S 
supliekdamas pirmų tymų per 1U^ vietų, dabar turi užėmę tų ,
9 skritulius. Kiti du žaidimai Po54icij}l Per 8 žaidimus, 
teko pirmam tymui.

Dobrovalskis W. S. 
Naikelis N. S. 1 
Zevatkauskas S. C.

SOUTH CHICAGO
NORTIi SIDE No. 2 C. Kibelkis 166 183 190

W. Kisiel 127 201 137 Zevatkauskas 183 159 162
Andrews 182 139 128 Lash 163 148 123
Dember 172 150 140 Pečiulis 180 193 169
X Kaminskas 174 148 139 A. Kibelkis 149 174 147
Urbonas 151 149 182

841 857 791
WEST SIDE 1

806 787 727 Vaičiūnas 155 196 190
NORTH SIDE No.t 1 įGiedrainis 192 186 197

Drazdauskas 176 130 145 Dobrovalskis 201 202 197
Naikelis 180 184 190 Žemaitis 201 190 192
W. Kaminskas 112 134 134 Zaura 149 194 158
Manstavich 148 172 189
J. Kisiel 181 177 1711 908 968 934!

797 803 828
INDIVIDUALIS STOVIS i

Rasbid Prov.

Dember N. S. 2

Rimkus Prov. 
Manstavich N. C. 
Micevicli Brid. 
Lash S. C.

o°* lems už jų pasidarbavimų ir 
nininkų choras ir šiaip jau bu- p M Peržinskienei už gražų
vo geriausias vyrų choras A- __________________________
menkoje. Dabar perorganizuo j NAUJAS IŠRADIMAS
t°s, papildytas ir gavęs nau ! deksnio galinga mostis,
. ... . . kurios pasaulis per šimtus metų lau-JU vaidų, JIS, spėjame, dar pla fcė jau yra gatava. Deksnio Galinga
čion i5p-»ii-«5u [Mostis yra sudaryta iš 18-kos skirtin-

ivia.li |gQ elementų> iš visų kraštų svieto

šia proga norime pranešti, Įflll’L Y,i8O*1’į< medž1*w. alt«ju- neks- 
A ° r ’ nlo Galinga Mostis kaipo saules spin-

kad Sasnausko vyrų choras dūliai, pasekmingai gydo: Reuma- 
in , . .... . , ... .. tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skauto 1.40 daillllOS Draugo jubiliejl- įdėjimų. Rankų, Kojų tirpimą, ir ar- 

lB7.27juiu.ne koncerte, sausio 24 d.,
166.17 Lietuvių Auditorijoj. Tai bus 
164.19 | pirmas jo pasirodymas.
163.47 ' ___ _____

175.47
172.38
171.16 
169. 5
168.17 
168.13

163.33 
160. 2 
155. 
154. 
153. 2 
151.12 
149.

RIUS KURIE SKELBIASI 
“DRAUGE”.

žmonių yra pagiję, 
nežino apie tai.

o milijonai da

CHICAGOS IR APYLINKĖS 
VARGONININKAMS IR 

BU V. VARGONININKAMS!'

Ketvirtadienį sausio 14 d. 
lygiai 1 vai. popiet Beetliove 
no konservatorijoje įvyks Chi 
cagos ir apylinkes vargoni
ninkų, dabar vadinamo Česlo
vo Sasnausko vyrų choro re
peticija, pasirengiant mūsų

Iieksnio Galinga Mostis yra tiek 
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra- 
žinazn. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN'8 NEW DISCOVERY 
OJNTMENT. Kaina 75 centai. 
DEKEN’S OINTMENT ČO. 

HARTFORD, CONN.

Naujos
Nadios

KRAJFT

yelveeta
T The Delicioui New Cheese Food

Bridgeporto tymas suteikė ‘ Gedrainis ws
Providenc’ui vienų žaidimų iš ^aura \y.S
trijų, bet antram didžiausiam Vaičiūnas WS.
žaidime laimėjo 1059 ir antrų j£įsįe| y s 1
didžiausi* skaičių per tris Kacinsklls ‘ ’
žaidimus, būtent 2938. Provi- Oramont Bri(,
dence padarę 1017 P’rnuiin Urba Brid
žaidime, kurį laimėjo. Pasku-; žemaitis WS. 
_ _____________________ 1

Carpson Brid.PAT M’DONALD Bakutis Prov.
|C. Kibelkis S. C. 
į Cernauskas Prov.

193.10 
193.13 
190.35! 
186.43! 
185.23' 
184.35 
183.30 
182.47 
179.38; 
179.16 
178.20 
177.29 i

LACHAWICZ IR SŪNUS
PAGRABŲ VEDĖJAI

Visą pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00 
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų 

Padarome affidavitus reikale Insurance ir visus 
Notary Public reikalus.

Chicago, III. Cicero, III.
2314 W. 23rd Place 1439 So. 49 Court

Telef. Roosevelt 2515 Telef. Cicero 5927

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
(John Bagdztunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telepbone Randolph #717
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 909# 
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9609

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

MieBto Ofisas 7 7 W. Washlncton St 
Roem 1608 Tei. Central 2978

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv.. Ir Subatos 
— < Iki 9 vaL

414# Archer Avė. Tel. Lafayette 7#«7

CHICAGO F0RWARD

T-J—

Pinigai Jusy 
Kišeniuje!

Sirguliavimai, negalėjimas atlikti 
savo darbo prideramai, rūpestis apie 
jūsų sveikatą, išima pinigus iš jūsų 
kišeniaus. Gera sveikata, vikrumas, 
aiški mintis ir nedrebanti ranka įdeda 
pinigus į jūsų kišenių.

Mark

Namų Tel. Hyde Park 8895

A. A. 0LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH I>A SAL.LE STREET 
Room 1984 Tel. Randolph #888
Valandos nuo 9 ryto Iki B vai. vak 
2241 So. Halsted 8t. Tel. Vlctory 9561 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
TTtarn., Ketv. Ir gnbetos vakare

Trumpųjų baugų konver
teris $23.75- 
jus prie jūsų radio galima 
girdėti Europų.

Naujas mažutis radio ve
rtės $60, už $26.00

Naujos console radios, pa
sirenkant: Philco, Boseli, 
Sparton, RCA Victor. Pa
darytos parduoti po $100. —
už $4-9.00

Radio ir phonografas ko
mbinacija vertės $150., 9 tū
bų screen grid su elektriki- 
niu laikrodžiu ..
už $75.00

Kitų radio kainos

$19. iki
Gražūs grojikliai pianai

p° $95.00

los. F. Biidrik,
3417 So. Halsted St
Tel. Boulevard 8167-4705

Gražus lietuvių progra
mas duodamas N’edėliomis 
iš stoties \VCEL — 970 kvl. 
— nuo l iki 2 vai. po pietų. 
Ketvergais nuo 7 iki 8 vai. 
vakare. Duodami JOS F.. 
BUDR1KO krautuvės.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thts a Pamena Vlvanl and In- cludes face powder. JI.00; Rouge, 75c, Tlaau. Crcani >l.l»0, Depllatory $1.09, 
Faclftl Astrlnuent $1.75, Bath Salt t.00, 
Toilat Wat<y $1.25. Perfume $9.75, Brll- 
liantlnc 75<< Skln TVhitener 75c. Totai Valu® $12.00. Spėriai prlce. $1.»7 for all ten plec.s to Introduca thls line.

Vardas ..................................
Adresas ..............................
Siunčiame per paštą GOD

Pinigai grąžinami, Jei 
nepatenkinta..

Be. Van 58O-5th Avenue, New York

Stop 

Jt cliing

BSkin
nuo , Nesirūpink niežėji

mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. 35c., 60o.,
$1.00. ,

žemo
FOR SKIN I Q P i t\ r IO '-I S

PROBAK
. teikia 
barberiškų

skutimosi
patogumų

namie

(PROBAK 61AOF1

PA1N-EXPELLER*
Įrcg. J. V. Pat. Biure, 

pagelbės jums užlaikyt jūsų sveikatą, jūsų fizišką patvarumą, jūsų 
užrlarhio išgales. Tai yra geriausias linimentas iš visų žinomų lini-

Trade

uždarbio išgales. Tai yra geriausias linimentas is visų žinomų nni- 
sustingimą, skaudėjimą iš persidirbusių, pail- 

AUS!
Parsiduoda Visur

mentų. Išima gėlimą 
susiu muskulų TUOJ 
Kaina 3"»c. ir 7ftc.

* Tikrasis turi INKARO vai»baženkl|.

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA 8ALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. Ir Su-
batos nuo 7:80 Iki 9 {

6200 .8. HAI^TED STREET
Tel. Wentworth t IRI Murinę Co.,Dpt. H. S.,9B.OhioSt.,Chiear»

Tyro., Aiškios, Rvelkoe

GRAŽIOS AKY#
Yra didelis turtas

Murinę valo, švelnina gaivina 
be pavojaus. Jus ją pamėgsit. 
Knyga “Eye Care” arba “Ey. 
Beau^y” ant pareikalavimo.

į Y t

Pat McDonald of New York, 
the Veteran athlete wlio has 
representod the United Sta
tes in three Olympic ganus 
and who hopes to be a. com- Į 
petitor in the 1932 gailies, a 
bout to toss the 16 pound 
hanuuer as be tralus l'or the i
t,ryouts. Pat won bis first Marshall Dsiubanik, for- 
chttm|iionship in 1907, and ward n the University of Chi- 
bis lašt in 1931 when lie tuok cago baskethall team, is oue 
the Mount Vernon weight of the best players in tliat 
throwing title. bunch.
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C H I C A G
asmenų, kurie įstojo į knygos 
leidėjų eilės. Tokis visuome
nės, ypač, mūsų inteligentų pri 

Sausio 10 d. pp. lnsodai bu-1 tarimas užtikrina, kad minė- 
vo pakvietę pas savę puikios | toji knyga tikrai išeis iš spau 
vakarienės keletu svečių ir dos šių metų pavasarį ir, pla-

ENERGINGAS ČIKAGIE 
ČIŲ DARBAS

Tcl. Cicero <756

DR. P. ATKOČIŪNAS
D « nti s tas 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptlekoe

Vai.: 9-9 Cicero, III.

D A K T A R A

Oakley
spaudos komitetų, kuris nese
nai susidarė ir ryžosi išspaus
dinti brolių Jurgėlų išverstų-

čiai skaitoma, žymiai patar
naus pasaulio taikos vykdy
mo reikalui. Susipažinus su

gas” 2334 So 
Cbicago, Ilk).

Aptarta prenumeratos riu 
kimo būdai.

ave„ nutarta stoti išvien su minė
ta organizacija kovoti prieš 
neteisėtus teksus. Pasak kai

Tel. Ganai 0357 Kės. Proepect <660

DR. P. 1ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1831 SOUTH HALSTED STREET
Reatdeaolja 6(00 8. Artesian Av 

Valandos: 11 ryto Iki 4 po piet,
• Iki 8:80 vakare

jų W. Scanlon’o karo apysa- praėjusio didžiojo karo bai
sybėmis, žmonijoje visai suma

Be to, komitetas yra iš- teksai bus 10 nuošimčių aukš- 
spausdinęs atsišaukimų i vi- tesni už pirmesnius; dėl to

kurių valdininkų, busimieji Tet Canal 6764 Rea- Repuonc 6350

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Chi

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S.
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tek Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, Tel- i<rf»yette 5793

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. VVestern Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavltt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimų

kų “Dieve, pasigailėk niū
sų!” (apie 400 pusk). Po va- žės ir greit dings noras nau-!suomenę, raginant iš anksto nekilnojamojo turto vertė ei-
karienės, kuri taip puikiai ga
minama tik nepaprastai iškil
mei, įvyko šio komiteto posė
dis.

Pasirodo, kad komiteto na-

dotis karu ir nebebus noro 
pergyventi tai, kų žmonija 
norom — nenorom iškentėjo 
1914 — 1919 metais.

Knygos prenumeratų linkti
riai yra labai atsidėję savo virf ko„,iteto lumal>
savanoriškam darbu, ir rū-|o piniginSs 1H„.|aidoa 
pinasi lietuvių literatūros pkt-1
tinimu Amerikoje. Kaip jau 
buvo minėta, visi komiteto 
nariai įsirašė aukščiau minė
tos knygos leidėjais, patys su
darydami komiteto fondo pa
grindų. Be to, per tokį trum-

kiai turi būti siunčiami:

DR. A. RAMUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS

Tel. Prospect 1930.

užsiprenumeruoti šių Knygų ir na žemyn. Atrodo, kad poli- 
tuo būdu būti jos leidėjais, tikieriai tik juokus daro išT . . v.Leidėjų bei prenumeratorių visuomenes ir verčia žmones 
pavardės bus išspausdintos stoti kovon prieš neteisėtumų. ’ 
knygoje. ! Nutarta šaukti masinį susi-1

Visi amerikiečiai nuošir- rinkimų sausio 31 d. 1932 111. ' 

bei če-1 Prašomi stoti į leidėjų šaukiant visus be skirtumo 2130 WE8T 22nd STREET 
eiiės ir paremti tų gražų rei- narius ir nenarius, kuriems 
kalų. O pinigus prašoma siu- tik teksų klausimas rūpi.

Gydo staigias ir chroniškas 11<-h« 
vyrų. moterų Ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdienų uuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seiedomis tik 
lškalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

CHICAGO

Ofiso Tel. 
Of. ir

Victory 3687 
Rez. Tel. Hemlock 2374

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

Antras ofisas ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

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

Office: 4459 S. California Avė.
i

Nedėlioję pagal sutartį

1) komiteto kasininkui: Mr. aukščiau minėtiems asine-i
S. Krukag (Peoples Furnitu- 
re Co., 4177 — 83 Archer
Avė. Cbicago, Ilk).

2) komiteto J sekretoriui:

mins.

A. J. M.

Kun. L. Draugelis, sekr. WEST SIDES ŽINIOS.

pų laikų atsirado jau eilė kitų Kev. L. Draugelis (“Drau-

G B A B O R 1 A 1:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CH1CAGOJE

Laidotuvėse pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš
dirby stės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tol. 
Victory 4888.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Cbicago

1439 S. 49 Court, Cicero, III. 
Tel. Cicero 8917

I /Trumpa žinute buvo praneš
ta, kad p-lė Jeva Lecaitė, il- 

, Spulkos narių metinis susirin- gus metus buvusi Aušros 
kūmas. .Vartų parapijos klebonijos

Dollar Savings, Building and tarnaitė — šeimininkė, pasi- 
Jx>an Association, lietuvių traukė nuo savo pareigų pa- 
spulkos narių metinis susirin- silsėti.
kūnas įvyko sausio 7 d. spul- Per devynis metus ji be sa
kos ofise (6812 So. Western vo tiesioginio darbo, rado lai- 
Ave., Cliicago). ko pasidarbuoti taip parapi-

Spulkos valdybos nariai pra jos, taip dienraščio “Draugo“ 
nešė apie veikimų praėjusiais naudai. Ne vienam “Draugo“ 
metais; paaiškėjo, kad spulka piknike jai teko šeimininkau- 
patlidėjo nariais ir kapitalu, ti, parapijai taip pat yra su- 

Skaitytas spulkos audito- rengusi daug pramogėlių,

MARQUETTE PARKO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai ’

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6222i
Rezidencija: 6628 So Klchmond 

Avenue Tel. Republic 7 868 
Valandos 1—S & 7—8 vai. vak. 

NedėlloJ: 10 — 12 ryto

Tel Grovehill 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vau.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraeomis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MAltUUETTE RUAD

Tel. Wentwortb 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREE’< 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Rea Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyč’<a dykai.

3307 Aubura Avenue

Kienis reikalams. Kaina, priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

EZERSKI
LIETUVIS GRABO RIU|

o f I ■ a ■

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9177

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Talmam Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138 
Cbicago, III.

Ofiso Tel. Victory 6893 
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

6558 SO. HALSTED STREET
Vai. 2-4 ir 7-9 valu vakare

DR. MAURIGE MHN oi J. A. I0IH
Gydytojas ir Chirurgas 

>31 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedėl. nuo 10 iki 12 dienų

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St. 

Kampas 31 Street
Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

10-12

OFISAI:
4981 — 14 SL 2924 Washlngt<>. 
14-12, 2-4. 7-9 12-2. 4-6. Blvd

Išskiriant ketverge po pietų
Tel Cicero 662 Tel. Kedzie 2450-24,

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
47 99 We»t 12 PI. Nedėllomla
Tel. Cicero 2888 Susitarus

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS EB

BAISAM UOTO JAS 
Turiu automobilius viso

liaus P- A. Kiepuros praneši- kurios davė gražaus pelno; jis t 
mas, iš kurio paaiškėjo, kad buvo sunaudotas kaikuriems 
pelnas tapo padalintas tarp klebonijos įtaisymams. Be a- 
špulkos narių 6% pagal jų į- bėjo, parapija dėkinga jai dėl 
mokėtus į spulkos kasų pini- gražaus pasidarbavimo.

_lgu». Tas rodo, kad spulkos lwkia

DENTIST AI
DR. CHARLES SEGAL DR. T. DUNDULIS

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET 
Tel. Rooeevelt 7588

, „ , kad p-lė
valdyba ir direktoriai augę- Seimininkavime vva

Wjo š'a,s sunkiais laikais ne gaW patyn,si Kam teko ru.
gauti jos gamintus valgius, 
kiekvienas tai pripažins.

P-lė Lecaitė daug metų yra

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEUS
DENTISTAS

Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJ AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto niro 10—12 nuo 2—4 po 

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4142 Archer Avenue

Vai.; 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 iki 4 ir 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto

Telefonai dienų ir naktį . 
Virginia 0036

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 6202-8418

Nulludimo valandoje kreipkitės 
prie manęs. patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

tik įrašyti daugiau narių į 

spulkų, bet ir gražaus pelno 
padarė spulkos nariams. j 

Taip pat turiu pažymėti, 
kati išrinkti du nauji spulkos tarnaV[lsi ir Ciecroj pas gerb. 
direktoriai: pp. Antanas K ui- klebonų kun. Vaičunų. 
žinąs ir Pranas Kairys, pla
čiai žinomi Cliicagoje kaipo 
teisingi ir darbštūs visuome
nės darbuotojai. Taigi špil
kos direktorijatas susilaukė 
dviejų darbščių ir patikimų 
narių.

Valdyba 1932 metams iš
rinkta iš šių direktorių: Jos.
Juškevičius prez., Geo. Grybas 
vice-prez., K. J. Mackus sekr., i 
Geo. Stungis ižd. Linkiu spul
kos valdybai ir direktoriams 
gerų pasekmių šiais metais

Parapijoms.

AKIŲ GYDYTOJAI:

sUgW‘i<LIĖtW5s

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

4645 So. Ashland Ąve. 
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WE8T 22nd STREET
(Kampas Leavltt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 9 vakare 
Seredoj pagal sutartų

Ofisas Tel. GrovdhilI 0617
Rea 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai. 2-5 Ir 7-9 P. M. Kotv. 9-11 

A. M. NedėlloJ susitarus

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4910 SO. MICHIGAN AVENUB 

Tel. Kenwood 5197
Valandos:

Nuo 9 Iki 11 valandai ryte;
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio Ir ketvirtadlenlr

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DEN TĮSTAS 

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

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vak. 

Utarn. ir Ketv. vale pagal nutartį

Tel. Hemlock 8709

Res. Tel. Prospect 9819

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisas 6155 South Kedzie
Rez. 6425 So. California Avė. 

VaL: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv,

Tolo. Cicero 1260 X-Ray

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

I Palengvins aklų Įtempimų kuris
darbutis spulkos ir jos narių iraivos skaudėjimo,

svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karšų. Nulmu 
cataraotus. Atitaisau trumpų

gerovei.
Spulkos narys.

DR. fiUSSEN

PRIEi TEKSUOTOJUS.

Manpiette Park 
Piliečių Kliubo 

I komiteto susirinkimas įvyko 
sausio 8 d. Pirmininkaujant

LIETUVIS DENTISTAS 
VaL: kasdien nuo 10 v. ryto Iki k

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomls susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, UI.

t* ir tolimų regystf.
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodanča mažian- 
■las klaldaa

Speclale atyda atkreipiama moky-
I i.,♦ klos *alku«lama
j t. A l. j valandee nuo 10 ryto Iki 8 va- 

vykdoiliojo k*1’"- Kodėllomla nuo 10 iki 18.
KRNIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU 
Daugėlų atsitikimų akys atltaisomoe 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

DR. SUZANA A. SLAKIS*
Specialistė Motery ir Vaiky,Ligy 

4145 Archer Avė. (Kampas Frandsco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto; 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge Iki t vai.).
Seredomls Ir Nedėliomis pagal susitarimų.

Ofiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tei. Hyde Park 3395

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų) 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ ORABOBIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

tulv. J. J. G,rišiui, susirinki-j 
inas išklausė kliubo komisijos, 

į pranešimo, kurį suteikė adv. I 
i J. J. Grisius ir adv. C. P. Ka
lis. j(e susižinojo su “Asso j 
ciation of Real Estate Tuk--!I
payers“ prieš teksine organi-, iaktuvis 
zaeija. Ji jau turi sutraukus 
apie 40,000 kovotojų prieš ne
pakenčiamus . teksus, jų kova 
jau sujudino politikierių dė
mesį.

Komisijos pranešimo išklau
sius ir apsvarsčius dalykų, wed*u«mM:

Tel. Boulevard* 7589

Tel. Tards 1888

DR. G. SERNER
AKIŲ SPECIAUOTAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET 

JCatoPU Halsted 8t.
Valandos: nuo 19—4: nuo 8—8 

! Ud U.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 9864 
Gasaa X-Ray, eto.

Phone Hemlock 8061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Elstraotlon
Vai. 9-9. Ned. 9-19 

8198 SO. WBSTBRM AVM.

Ofiso Ir Bes. Tel. Boul. 6918 Ofiso Ir Res. Tel. Boul. 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St)
Vai.: 1-9 Ir 8;8*-S:89 vai. vak. VaL: 9-4 tr 7-9 vai. vakare 

NedėlloJ susitarus NedėlloJ aurttarse

DR. A. G. RAKAUSKAS
’ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarnlnkals, ketvergats Ir pėt 
nyčlomis nuo 9 Iki 12 v. ryto, nuo 
1 Iki 4 Ir nuo 6:30 Iki 8 v. vak. 
Chtcagos ofiso Tel. Grovehill 32«a

KENOSHA, WIS. OFISAS:
5817 — 6th AVENUE

Vai.: panedėllais, seredomls Ir sti- 
batomls nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 Iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

Tel. Central 797# 
Rea, Longbeach 8452

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Fagal sutartįDp. C.K. Kliauga

DENTI8TA8

Utarnlnkals, Ketvertais Ir Bubėtomis 
3420 W. Marųuette Rd. arti Wpt.h rn 

Avė. Phrmc Hentlock 7828 
(•..n-'.l. lįsi’ Ser. doms Ir I-, l nvi'loiflS

1891 io. Halsted Street

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, N0SES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs InHtniktorhM Vlennos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas ii 447-49 PttUfleM Bldg.. M B. MasMogton HA, Chicago, UI.
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t DRAUGO -IUBU-IEJINIS
KONCERTAS ŠOKIAI

BE

Sekmadienyje, Sausio-Jan. 24 d. 1932 m.
Lietuvių Auditorijoje, 3133 So. Halsted Street

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, ku
rioje dalyvaus įžymiausios Chicagos lietuvių meno 

pajėgos.

C H I C A G O J E
PRANEŠIMAS CHICAGOS 

APSKRIČIO KUOPŲ 
VALDYBOMS.

giais valgydinami. Kaip neap
sakomai brangios tos mote
rys, kurios valgius gamino.

L. R. K. S. A. Chicagos aps
kričio valdyba, vykdydama 
gruodžio 20 d. 1931 m. meti
nio suvažiavimo nutarimus, 
šaukia nepaprastą, suvažiavi
mą kuopi} valdybą sausio 17 
d. 1932 m. 2 vai. popiet šv.
Jurgio parapijos mokyklos 
kambariuose (33 ir Aubnrn 
avė.) Bridgeporte, Chicago,
111. Kviečiami visą kp. vir
šaičiai į šį nepaprastą suva
žiavimą, kur bus plačiau 
svarstomi vajaus reikalai. $25.75 
Kp. valdybą suvažiavimas tu
rės pagaminti vajaus paskel
bimo planus Chicagos apskri
čio ribose. Vajaus pasisekimas 
pareis nuo mūsą bendro pasi
darbavimo.

Auki} per kauliuką vakarą 
sudėjo ponios ir ponai:

P. A. Baltadonienė 
O. Davidonienė $5.00;

Po $2.00: P. Masiliūnienė, 
A. Preimonienė, M. Andriso- 
nienė.

Po $1.00; P. Plerpienė, A. 
Šukienė, P. Ališauskienė, O. 
Valiulienė, P. Kielotienė, P. 
Vaitienė, J. Valiulis, P. Ke- 
liotis.

Smulkią $1.75' Iš

$5.00,

viso

Bulvariškė.*

T0WN OF LAKE

Plačiai žinomos veikėjos p- 
lė M. Laurinskaitė su savo mo

Taigi, dar pakartojame, kad j tina Pranciška Laurinskiene 
būtinai visą kp. valdybos d a-j išvažiavo į Brooklyn’ą, New 
lvvautą šiame nepaprastame |Yorw, sausio 8 d. į savo bro

lio, Antano Laurinsko Vestu-suvažiavime.
Chicagos Apskričio valdybai

J. A. Aukštaitis, pirm.,
K. Rubinas, rašt.

GARFIELD PARK.

ves.
P-lė M. Laurinskaitė yra žy 

mėtina veikėja, ypač yra daug 
širdies įdėjusi į Įabdarią są
jungą, taip pat daug yra pa 
sidarbavusi Šv. Kazimiero A- 
kad. rėmėją, mergaičią soda- 
iicijoje, Moterą sąjungoje ir

Apie Garfield parko lietu
vią kolonijos veikimą mažai
kas girdėti, nes kas Ciceroj, • Marijoną Kolegijos rėmėją 
tas ir pas mus. Mes taip ir tarpe. Ji visur uoliai darbuo 
norime būti su Cicero tokioj
vienybėj. Kas tik dalyvauja 
Ciceros veikime, tai ir bulva- 
į-iškią, dėl to atskirą žinią iš laimingai grįžti 
mūsą kolonijas ir nėra. Bet 
šią žiemą užėjus tokiems blo
giems laikams, ir matydami 
kiek Ciceros žmonės biednus 
šelpia ir vaikučiams pietus 
duoda, ir mes nutarėm kiek
vieną ketvirtadienį rengti kau 
liuką žaidimo vakarą iš eilės 
pas kiekvieną ir tą pelną ati
duoti Cicerui vaikučią pie
tums ruošti. Gausingiausias 
vakaras įvyko pas ponus Bal- 
tadonins sausio 7 dieną. Šios 
kolonijos įžymiausi ir 
niausi žmonės suprašė dau
giausia svečią ir visus labai 
vaišino. Tikietą nėra, duoda
ma “kiek loska”. Ponia Bal-
tadonienė daugiausia duoda ir 
džiaugiasi mačiusi ir vieš
nioms papasakoja, kaip vai
keliai skaniais šiltais val-

labai gera. Šokėjai atrodė lyg 
figūros sapne.’*

Pamanykit, kaip gražiai lai
ką praleisite, jei atvyksite ki
tą sekmadienio vakarą sausio 
17 d. 8 vai. vak. į naują pa
rapijos svet. 44 ir Fairfield 
avė.

Vyčiai dalyvauja.
Lietuvos Vyčią 30 kuopa vi 

Įsa dalyvauja Nekl. Pras. Pa
nelės Šv. parapijos choro šo
kią vakare, kuris įvyks sausio 

i 17 d.
Mat

LANKĖSI GERB. KUN. 
AMBOTAS

J. PRANEŠIMAI
Šiomis dienomis Ghicagoje 

lankėsi gerb. kun. Jonas Aiu- 
botas, Hartford, Conn. liet. 
par. klebonas, , Federacijos 
dvasios vadas ir žymus mūsą 
visuomenės veikėjas. Ta pro
ga atlankė “Draugo” redak
ciją ir kitas mūsą žymiausias 
įstaigas.

są mergaitės pasižadėjo stoti. 
Bravo mergaitės, nepasiduoki
te.

šią abiejų draugiją 
jaunimas laiko stiprius san
tykius tarpusavy. Tai parodė 
per L. V. 36 kuopos šokius 
sausio 10 d. Meldažio svet.

j kur visi choro nariai daly-, . . , . .
,, . v v • • t ti su jais bowhng. Todėl kvie-vavo. Mat, šią abiejų jaunimo | d .. ®

, , , .tunas priimtas ir nutarta va-skyną dvasios vadas yral . r e
y.i i

I’-
Vytis Ed. Rimkus perskaitė 

laišką iš Westville, III., kvie-; 
: čiantį mus atsilankyti ir žais-

! žinoti sausio 17 d. Nepasiduo
kite, vaikinai, nuvažiavę te
nai, nes mesj išlošėm bowlin- 
gą iš ją, kai jie buvo atvažia
vę į Chicago prieš Kalėdas.

Toliau pirmininkas išreiškė 
padėką visiems vyčiams ir vy

rams. Jeigu kiti parems juos'tėms, kurie bendrai ėjo prie 
sausio 17 d. tai ir jie neuž- ^v- Komunijos gruodžio 20 
mirš paremti kitą.

kun. A. Valančius, kuris visa
da nori pagelbėti šiam augan
čiam jaunimui sustiprinti tar
pusavio santykius.

Choras visiems kitiems siun
čia šį pakvietimą, ypač L. V. 
kuopoms ir kitą parapiją cho-

Cherry. Į d., prisisegę po baltą rožę. Į
einant į bažnyčią, sugrojo 
maršą, sužibo elektra ir žva
kės. Buvo malonu žiūrėti.

Šv. Mišias laikė gerb. kun. 
Vaitukaitis, kuris pasakė 

tinis sus-mas įvyko sausio 7'FTažų pamokslą ir sveikino 
d. nuosavam klube. Sus-mą a-! vyčių 4 kuopą, kad taip gra-

DIEVO APVEIZDOS PARA 
PIJA.

X Liet. Vyčią 4 kuopos mc-

tidarė pirm. Šaltimieras. Ko
respondentais išrinkti A. 
Vardauskas ir A. Bučas. 

Pasilinksminimo komisija
jasi. .

Linkime Marytei ir jos ma
mytei gerai pasilinksminti ir deda pastangas, kad tik dau- 

į Chicagą. giau mūsą vyčius palinks- 
Rep. minti. Į komisiją įeina Kle- 

--------- boniūtė, Daukšaitė ir Var
dauskas.

----------- P-lė Vidmontaitė pranešė,
Leap Year šokiai. kad mergaitės sportininkės 

Brighton park sausio 17 d. gerai žaidžia ir kad paskuti- 
yra diena, kurią visi turėtą nį kartą žaidė prieš Brighton 
atminti. Gal 1970 m. labai Parką ir mūsiškės laimėjo, 
sena moterėlė, atsidus ir savo Valio, mergaitės!
anūkams sakys: “Mano my- Kažin, kas pasidarė su mū- 
limi, aš prisimenu vieną link- są vaikinais, pradėjo jau po 
smą vakarą, kurį praleidau truputį snausti, bet, nors ir 
sausio 17 d. 1932 m., kada snausdami vistiek laimėjo 

dos-ljūsą diedukas ir aš atvykom basketbolo žaidimą praėusį 
j Nekl. Pras. Panelės Šv. pa- sekmadienį.. Pabuskite, vaiki- 
rapijos choro ketvirtą metinį nai nepasiduokite mergai- 
šokių vakarą, naujoje parapi-1 tems!
jos svet. 44 ir Fairfield gatv.1 Buvo atsilankęs svečias

BRIGHTON PARK

žiai pasirodė. Giedojo solo 
mūsą vytis varg. Sabonis “Tė
ve Mūsą”. Malonu turėti tokį 
vytį 4 kuopoje. Altoriai buvo 
labai gražiai papuošti painio
mis. Po mišią visi suėjo į sve
tainę, kur radome baltus sta
lus su iškeptais keksukais. 
Pusryčius pagamino A. Var
dauskas. Pirm. Šaltimieras dė
kojo visiems ir geri), kun. 
Vaitukaičiui už gražias ir 
iškilmingas šv. Mišias ir mū
są varg. Saboniui už tokį grą
žą giedojimą.

Po bendrą pusryčią visi 
nuėjome fotografuotą.

f

Pranešu, kad ateinantį 
ketv. sausio 14 d. įvyksta se
nos valdybos išleistuvės ir

Svetainė buvo didelė ir aukš- kun. Sbields iš Sacred Heart 
ta, gražiai išpuošta, žiburiai Parap. Ragino mergaitės Įsi- 
su šviesomis padarė roman- rašyti į Catholic youtb toraa- 
tišką įspūdį, ir mnzikę buvo ment — Basketball. Todėl mū-

Bridgeport. — Palaimintos 
Lietuvos dr. metinis susirin
kimas įvyks sausio 13 d. 8 
vai. vak. Lietuvią Auditori
joj. Malonėkite laiku atvykti, 
nes yra daug kas aptarti.

Nut. rašt. G. Pakeltis.

! neleido jam grįžti ligi karo 
į pabaigos.

Po ketverią metą jis par- 
kviestas į Ameriką ir dirba 
viename iš įžymiausią Ameri
kos lėktuvą fabriką. Jo pada
rytais lėktuvais keliavo Byrd 

i per šiaurinį ašigalį, per At- 
lantiką, ir Kingsford Smith 
aplink pasaulį. Ar. V.

GRĮŽTA Iš BRAZILIJOS

Šiomis dienomis iš Brazili
jos į Lietuvą grįžo apie 30 lie
tuvią šeimą. Grįžo suvargę, iš
badėję.

/ A*

R, ANDRELIUNAS
%

%

RED JOS ATSAKYMAI.

F-s. Tamstos kor-ja per vė 
lai gauta. Įdėta kita kor-ja 
tuo pačiu reikalu.

ŽMOGUS, NECMES 10 
MILIJONŲ DOLERIŲ

Išnuomuojamas 4 kambarią 
flatas su šiluma ir visais ki
tais patogumais. Kam reikali
nga, prošome kreiptis:

f. KULIKAUSKAS
2322 West 24th Street

Chicago, III.

(Marąnettc Jewrlry & Radlo)
Pirkusieji pas mus už |6 ar dau

žau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Tel.
Hemlock 888(1

/

Pasaulinio karo dienomis, 
kai aviacija nebuvo išsiplėtus, 
santarvininką lakūnus vieną 
po kito naikino nežinomas ne
išvengiamas priešas. Jie kri
to kaip varnai. Sugebėjimas 
ir strategija nieko nereiškė. 
Atsirado naujas baisus gink
las. Niekas nežinojo koks. Vie
ną dieną miglotame ore pakly
dęs nusileido prancūzą pusė
je vokietis lakūnas. Apžiūrė
jus jo lėktuvą rastas kulko
svaidis, kuris leido kulkas per 
besisukantį propelerį. Tai bu
vo įtaisymas, kuris po vienos 
nakties permainė visą padan
gės karą. Tą išrado 25 metu 
vaikinas iš Olandijos — An
tanas Fokker.

Pirmiau naudojant lėktuvuo 
se kulkosvaidžius nebuvo ga
lima šauti į priekį, kad nenu
neštą lėktuvo propelerio. Tuo 
tarpu sokiečiai jau vartojo tą 
Fokkerio išradimą, kurį valdė 
tas pats vienas lakūnas vie
toje dviejų.

Anglijos šnipai tuoj susiži
nojo su įFokkeriu, kuris tarna
vo Vokietijos kariuomenėje, ir 
siūlė jam 19,000,000 dol., kad 
tik jis paliktų vokiečius ir grį
žtą į Olandiją, bet vokiečiai

Didelis, 4 kambarių namas, 
geras beismentas, elektra, ge- 
sas, vanduo, garadžius ir pusė 
akerio geros žemės, arti mo
kyklų, bažnyčią, Storų, graži 
apylinkė, gera transportacija,

Sav. parduoda labai pigiai 
3 flatų namą po 5 kamb. Mo
demiškas štymu apšildymas. 
Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokė
ti, likusią mažais išmok, arti 
mokyklos ir šv. Antano baž
nyčios. Arti Douglas Pk. ‘L’. 
1622 So, 51 Avė. Cicero, III.

EXTR A
LIETUVA PAVEIKSLUOSE 

1931 Metais

Nuotraukas Darė
C. G. LUKŠIS

Ką Tik Iš Lietuvos Parvežti 
Nauji įdomus krutami

paveikslai
Bus pirmą kartą rodomi 

Amerikoje

Seredoj ir Ketv. Sausio 13,
14 Lietuvių Auditorijoj 3133 
So. Halsted St., Chicago, III. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 
35c., Vaikams 10c.

Pėtnyčioj Sausio 15, 1932 
Liberty salėj, kampas 14 ir 49 
avė. Cicero, III. Pradžia 7:30 
vai. vakare. Įžanga 35c., Vai
kams 10c.

Subatoj Sausio 16, 1932
Šv. Petro ir Povilo par salėj 
12259 So. Emerald avė., Wost 
Pullman, III. Pradžia 7:30 v. 
vak. Įžanga 35c., Vaikams 10c

tinka paukščiams ir daržo- 
naujosios priimtuvės. Bus gra- vėms. Mažai įmokėti. Balan-
ži pritaikinta programa, bus 
dainų ir daug visokių žaidi
mų. Todėl kviečiame ir kitas 
kuopas atsilankyti.

Vyfcių Karvelėlis.

sas kaip renda. Ateik tuoj.

J. M. MASHKEM 

4443 So. Wood Street

2-ras aukštas, užpakaly

Nedalioj Sausio 17, 1932 
Parapijos Ralėj, Ind. Harbor, 
Ind. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Įžanga 35c., Vaikams 10c.

Ut. Sausio 19, 1932 Meldą 
žio salėj 2244 W. 23 PI. Chi
cago, III. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Įžanga 35c., Vaikams 10c.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųžies 
Ir patarnavimo. Sau
kit

GREEN VALLEY 
PRODUCTS 

Olselis šviežių klausi
nių, sviesto ir sūrių.

4444 SO. PAULINA STREET 
Tel. Boulevard 1889

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
į kitus miestus.

-<

ĮVAIRUS KONTRAKTOR]

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktortns 

Statau Įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemlock BEI t

Telef. Republic <894

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORTUB 
Statau namus kaip muro taip Lr

medžio nuo mažiausio Iki didžiausio 
Kainos prtelnacnlansloa
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RTU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

lapes Telef. 
Hemlock 1817

Namų Telef 
Republic 8888

JOHN YERKES
Plombini A Heetlng Lietuvis 

KONTRAKTO RTU«
Mano darbas pilnai garantuota* 

Kainos prieinamos
2422 WEST 69th STREET

/I




