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AMERIKA NĖ KIEK KARO SKOLŲ 

NENUKELSJVOKIETIJA
Naujas Laval’io kabinetas 

silpnokas

PRANCŪZIJĄ IŠTIKO BLOGIEJI LAIKAI; 
DAUG BEDARBIŲ

KOVA DEL HINDEN- 
BURGO

i BERT,YNAS, saus. 14. — 
Vokiečių fašistų; ir tautininkų 
partijų vadai intriguoja tiks
lu atsikratyti prezidento Hin- 
denburgo baigus jam šiemet 
tarnyba.i J -

Jaunųjų vokiečių ordeno or
ganizacija ėmė veikti už pre
zidentų Hindenburgų. Reika
lauja jj iš naujo išrinkti pre
zidentu gyventojų referendu
mu.

LIETUVOJE

LIETUVOS KONFLIKTAS 
SU ČILt RESPUBLIKA?

PREZIDENTAS NORI BŪT, 
KANDIDATU

NAUJAS KABINETAS 
NESTIPRUS

PARYŽIUS, saus. 14. —Į 
Naujas Prancūzijos ministeriųį 
kabinetas, kuri sudarė Lava- 
l’is, yra nestiprus. Ateinantį 
antradieni parlamentas svars
tys apie jo likimų. Parlamen
te susidarė stipri opozicija
prieš Laval’į. I*

I
Kad gelbėtis, Lavai’is, kaip,- 

AVASHINGTON, saus. 15. Pranešta, į naujų kabinetų' 
Gauta žinių, ka<f Praficffri at^al sergantį Brian-J

WASHINGTON, saus. 15. 
— Paštį} departamento sekre
torius Brown’as paskelbė, kad 
prezidentas Hoover’is nuspre
ndė šiemet iš naujo laimėti 
kandidatūrų j prezidentus.

NENUKELS SKOLŲ Į 
VOKIETIJĄ

zijos vyriausybė padarė planų, 
kad J. Valstybės dalį prancū
zų karo skolų nukeltų į Vokie
tijų, jei Vokietija negalės mo
kėti nesųlyginių reparacijų.

Čia paskelbta, kad kaip vy
riausybė, taip kongresas jo
kiu būdu nepripažins to Pran
cūzijos! plano ar sumanymo.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

BELFASTAS, Airija, saus 
15. — Šį miestų ir apylinkes 
ištiko lengvas žemės drebėji
mas, ko čia nebūta per 300 me
tų.

Žemės drebėjimas buvo jau
čiamas ir Valijoj.

HITLER’IS VYKS 
LONDONĄ

LONDONAS, saus. 15. — 
Vokiečių fašistų vadas Hitle
ris pakviestas į Londonu. Jį 
pakvietė Britų ekonomiškoji 
sąjunga.

BELGIJA ATSIPRAŠO

Vaizdelis iš kratančiųjų vaizdų, pagamintų Jurgio Wasbingtono 200 metų gimimo su-! 
kaktuvių minėjimui. Tai Bunker Hill kautynės revoliucijos metu.

---------- —......... ................. ........... . ............................ ............ ................................................ .

KATALIKŲ SKAIČIUS 
PASAULY

ŠALTIS NEPASIEKĖ 
CHICAGĄ 1

BRIUSELIS, saus. 14. — 
Belgų laikraščiuose pasirodė 
straipsnis, kuriuomi įžeista J. 
Valstybės ir senatoriai Bora- 
li’as ir Johnson’as pavadinta 
ignorantais.

Belgų užsienių reikalų mi
ni steris aplankė J. Valstybių 

{ambasadorių ir asmeniškai už 
tai atsiprašė.

ŽADA PASITAISYTI
... BRIUSELIS, Belgija, saus. 
14. — Olandų katalikų žurna
las Het Schild paduoda sta
tistikų apie pasaulio gyvento-

------------ I jus. Paaiški, kad katalikų yra
MONTE OARLO, Monako, daugiausia, negu kitos kokios 

saus. 14. — Valstybės minis-! religijos žmonių.
teris Piette, kurs buvo ir mi-i ... ,
... . ... , . . . i Visam pasauly yra 1,850,-nistenu pirmininku, valstybės' , „„. v . t. , ........ , ,1/4.334 žmones. Šiame skaičių-

pnncu, ,t«ke savo atastaty. l vra k4talikaj
dinimo raStą, Į^-

jaus sekėjų yra 304,027,114. 
Protestantų apie 164 milijo
nai. Žydų arti 16 milijonų.

d’ų. Bet vargiai šis sutiks.

IR MONAKO TURI KRIZI

SUŠAUKĖ NAUJON SE- 
SIJON VALSTYBĖS 

RŪMUS

3 ASMENYS SUDEGĖ

; Pagonų 122,239,817.

JAPONAI PUOLA KINUS

Illinois gubernatorius Em- 
merson’as įstatymų leidimo rū 
mus sušaukia kiton nepapras- 
ton sesijon, kuri ims tvarky
tis ateinantį antradienį vaka
rų. Naujai sesijai gubernato
rius paveda sumažinti algas 
valstybės ir miestų tarnauto
jams. Taip pat pataria rūma
ms sušaukti konstitucinį suva
žiavimų.

Iš oro biuro pranešama, kad į
ėjęs Chicago link sniegas ir j VVASHINGTON, saus. 14. 
šaltis Minnesotos valstybėje Krašto vyriausybė jx*r iz- 
oro spaudimo sulaikytas ir pa- departamento sekretorių 
suktas į šalį. Tuo būdu Chi- Mellon’ų pasisako, kad ateity 
caga su apylinkėmis ir apdrau U gyvens išimtinai pajamomis 
sta nuo šalčio. ir neužtpauks jokių paskolų.

Tas pat biuras praneša, kad> 
nepaprastas oras gyvuoja vi- • 
sam krašte. Vakarų valstybė-!

DAUG DUONOS PA- 
VOGTA

Čilės valdžia buvo užsakiu
si Klaipėdoj Lindenau verfė- 
se du motoriniu laivu: “Pre-» 
zidentų Montt” ir “Preziden
tų Ibanez.” Firmai buvo įmo
kėti rankpinigiai ir laivai jau 
baigti statyti. Laivus besta
tant Čilėje pasikeitė valdžia,- 
ir dabar naujoji valdžia nepri
pažįsta senosios valdžios su
tarčių ir užsakymų. Tokiu bū
du Lindenau firma gali turė
ti didelių,nuostolių. Todėl fi
rma prašo Lietuvos valdžios, 
kad tarpininkautų šiame kon
flikte ar blogiausiu atveju pa
ti laivus nupirktų. v

MŪSŲ FUTBOLININKAI 
ŠVEICARIJOJ

Mūsų futbolistai, išvykę j 
Šveicarijų, gruodžio nsėn. 26 
d. turėjo rungtynes Winter- 
tur’e.

Šios rungtynės baigėsi 3:2 
(2 : 1) mūsiškių naudai.

Mūsų futbolo komanda tu
rėjo antras rungtynes Berne. 
Rungtynės buvo gyvos ir įdo
mios. Visų laikų rezultatai bu
vo vienodi. Tačiau 89 minutėj, 
mūsiškiams krito dar vienas 
golas. Tokiu būdu rungtynių 
rezultatai buvo gauti 2 :3 mū
siškių nenaudai. '

se siaučia negirdėti šalčiai, o 
rytų valstybėse — nepaprasta 
šiluma. Vakar Bostone buvo 
apie 64 laipsniai šilumos, New 
Yorke — 58 1. Marietto, O., 
95 laipsniai.

Tuo tarpu Washingtono ir 
Oregono pakraščiais siaučia 
sniego pūgos. Kai kuriose Ka
lifornijos dalyse prisnigo, ko 
nebūta per 50 metų.

EAST ST. LOUIS, III., sau
sio 14. — Iš vietos trijų val
gomųjų daiktų krautuvių nak
tį pavogta 348 kepaliukai duo
nos ir nemažai kitokio maisto.

TELŠIŲ—KRETINGOS
LEŽINKELIO STATYBA
Spaudos žiniomis, nauja Te

lšių — Kretingos geležūikelio 
statyba sparčiai varoma. Že
mės darbų iš viso numatyta 
2,500,000 kub. metrų kic ’s, o 
jau atlikta apie 2,500,000 kub. 
metrų. Nepaisant vėlaus ru
dens, žemės darbai tęsiamu 
Pastatyti tiltai per Salantos, 
Akmens upes ir kiti. Tiltas 
per Salantą siekia 100 mtr. il
gio, per Akmenos upę — 60 
metrų. Kelio tiesimo darbai 
eina normaliai ir geležinkelis, 
spėjama, bus baigtas numa
tytu laiku, 1932 metų rudenį.

VISAM GYVENIMUI 
KALĖTIKELLY’O PLANAS AT

GAIVINAMAS

LOGAN, Iowa, saus. 15. —
Arti šio miesto susikūlė auto
mobilius su troku. Automobi
lius užsiliepsnojo. Žuvo 3 as
menys;

____________ TSINGTA0, Kinija, saus.
KARO STOVIS PEIPINGE 14 — šiamfi mleste klnų laik 

•____  jaštis, rašydamas apie kėsini-
PEIPINGAS, Kinija, saus. "J*“ prieS J”*”1? imPerat»-

15. - Čia visai netikėtai pa- "I. P^lo, kad Resnu- 
mųsis reiškia korėjiečių nusi- 

; statymų kovoti už Korėjos ne- 
' priklausomybę.
j Čia gyvenantieji japonai ta
me rašte įžiūrėjo imperato
riaus įžeidimų. Tad sudegino 
laikraščio išleistuvės namus ir 
kinų tautininkų partijos pa
talpas. Japonai marynai grą
žino tvarkų.

skelbtas karo stovis.

MUSSOLINI’S UŽ KARO 
SKOLŲ PANAIKINIMĄ

Valstybės rūmuose, 
pranešta, atgaivinamas 
ly’o planas, kuriuomi norima 
gelbėti Cook’o apskričiai ir 
Chicago miestui finansiniam 
krizy. Sakoma, valstybės rū
muose dar kartų bus balsuo
jama tuo reikalu.

kaip
Kel

SUIMTI 9 BOMBININKAI

Gary, Crown Point’e ir Va- 
lparaiso, Ind., kalėjimuose { 
laikoma 8 vyrai ir 1 moteriš
kė. Visi kaltinami namų ir pa
rduotuvių bombavimais.

MOUNT STERLING, Ky., 
saus. 15. — Angliakasių unijos 
prezidentų Hightower’į teis
mas nubaudė visų gyvenimų 
kalėti. Jis pripažintas kaltu 
už kesinimųsi nužudyti šerifų.

ŽUVO MOTERIŠKĖ IR 
MERGAITE

NORI PANAIKINT! 
BOIKOTĄ

ĮSAKYTA BŪTI MAN
DAGIAIS SUŠAUKTA NEPARAS

TA SESIJA

MILANAS, Italija, saus. 14. 
— “Popoloi d’Italia” laikraš
ty ministeris pirmininkas Mu- 
ssolini’s pataria Europos val
stybėms išbraukti visas karo

ŠANGHAJUS, saus. 15. — skolas ir reparacijas. Tik tuo 
Japonai imasi įvairiausių prie bildu bus atsiekta taikos Ir 
monių, kad panaikinti savo gerovės.
prekėms boikotų Kinijoj. Šis 
boikotas neša didėlius Japo-

PRANCŪZIJĄ ŽNYBIA 
NEDARBAS

nijai nuostolius.
JAPONIJA ATSAKĖ 

J. VALSTYBĖMS

PALEIDO VISUS KALINIUS TOKIJO, saus. 14. - Ja- 
------------- ponijos vyriausybė atsakė J.

HAVANA, saus. 15. — Ku- Valstybėms ir pastarųjų notų 
bos prezidento Machado’s įsa- Mandžiūrijos klausimu. Atsa
kymu iš kalėjimų paleisti visi kymas įduotas J. Valstybių 
politiškieji kaliniai. ambasadoriui.

PARYŽIUS, saus. 14. ■ 
Prancūzija po karo visų lai
kų džiaugėsi gerbūviu. Staiga 
kilo nedarbas, kada Vokietija 
sustojo mokėti jai reparacijas.

Šiandie Prancūzija turi dau 
giau kaip-vienų milijonų be 
darbių. Dažnai įvyksta riau
šės. »

Chicago trafikos policmono- 
ms nurodyta ir Įsakyta būti 
mandagiais gatvėse, ypač su 
vizitoriais. Tada žmonės Chi- 
cagų ne tik dažniau lankys, 
bet ir pamylės.

HONOLULU, saus. 14. — 
Hawaii salų įstatymų leidimo 
rūmai sušaukti nepapraston 
sesijon. Bus tariamasi plinta
nčių saloje piktadarybių klau
simu.

KANKAKEE, III., saus. 15. 
— Namų gaisre žuvo Mrs. 
Royce, 44 m. amž., penkių vai
kų motina, ir Dora Denton, 5 
metų amžiaus.

PLĖŠIKAI NUSIVYLĖ

Trys plėšikai puolė A and 
P. parduotuvę, 2900 So. Union 
avė., kurių saugojo policmo- 
nas. Kilo apsišaudymas. Nie
ko nepelnę piktadariai paspru
ko.

20 METŲ KALĖTI

FLINT, Mich., saus. 15. — 
Turtinga Miss Helen J. Mor
gan, 27 m. amž., nužudė savo 
sužadėtinį. Teismo nubausta 
20 ligi 25 metų kalėti.

KALINYS NUŽUDĖ 
MERGINĄ

BELLEFONTE, Pa., saus. 
14. — Valstybės kalėjimo gy
dytojo Hickok namuose tarna
vo pasitikimas kalinys negras. 
Gydytojui nesant namie tas 
“pasitikimas” tarnas krimi- 
nališkai užpuolė ir nužudė gy
dytojo dukterį, 22 metų am
žiaus. Piktadarys kalėjime.

Gudžiūnai, Kėdainių apskr. 
Pro Skamaičių kaimų tekan
čios Dotnuvėlės upės lede ma
tyti daug įšalusių žuvų. Be to, 
kai kuriose vietose vandeniui 
nusekus, daug jų užduso oro 
netekę.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN
KĖS. — Šiandie debesuota; 
numatomas lietus ar sniegas; 
vidutinė temperatūra.

I

9

T

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.”
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DIENOS KLAUSIMAI
MIESTŲ NETVARKA

Pastaruoju laiku keliuose Jungtimi} 
Valstybių miestuose gyvenamas didelis fi
nansinis krizis. Cliicaga to krizio labiausiai 
paliesta. Jau netoli metai, kaip mokytojai 
negauna algų. Miesto tarnautojai irgi nere
guliariai apmokami. Miestas skolose pasken
dęs, nė cento ižde nebėra ir nenumatoma šal
tinių, iš kur būtų galima gauti pinigų bėga
miems reikalams apmokėti.

Kad iš tos būfies išgelbėtų, majoras Cer- 
mak’as sudarė planų ir jį įteikė valstybės le- 
gislatnrai. Tuo planu būtų pertvarkyta taksų 
mokėjimo sistema ir duota proga taksų mo- 

/kėtojanis išsimokėti dalimis. Kaip žinome, 
taksai visai nemokėti už 1930 ir 1931 m., bet 
ir už 1928 ir 1929 m. daug yra užsilikusių 
nemokėtų. Naujas pertvarkymas būtinai rei
kalingas. Be to miestas negalės iš tos bėdos i 

. i : .i !A*d
Tačiau legislatūra majoro planų atmetė.

tik balos buvo, o šiandien — vienas iš di
džiausių ir turtingiausių miestų pasaulyj*. 
Keturi universitetai, šimtai mokyklų, kolegi
jų, muziejų, galerijų, daugybė visokių kultū
rinių, labdarybės ir ekonominių bei finansi
nių įstaigų. Chicagos bankai ir visokios ko
mercinės sujungus turi tarptautinės reikšmės. 
Nė vienas miestas pasauly neturi tokios par- 
kų ir sodų sistemos, bulvarų, kaip kad Chi- 
caga turi. Su dideliu rūpestingumu rengiasi 
1933 m. pasaulinei parodai, kad parodytų Pa
sauliui, kiek per šimtmetį padaryta, kų šian
dien Chicaga turi.

Nežiūrint to, miestas šiandien priėjo prie 
visiško bankruto.

Prie to priėjo dėl to, kad vakarykščiai 
šio miesto vadai jo reikalais nesirūpino. Jie 
vedė tuščių kovų prieš Anglijos karalių, ku
ris su Chicaga nieko bendro neturėjo ir ne
turi; jie švaistė pinigus į visas puses, krovė 
mokesčius ant nuosavybių ir tuo būdų šian
dien jau prieita prie to, kad vadai nebežino 
kokį žingsnį toliau bežengti.

Kaip girdėti, finansinių sunkumų jau tu
ri New Yorkas, Philadelpliia ir kai kurie ma
žesni miestai. Ir tai vis ne tiek dėl esančios 
visame pasaulyje depresijos, kiek dėl netvar
kos ir dėl per didelio išlaidumo.

Dabartiniai kriziai ir miestų galvas turė
tų išmokyti taupumo. Ponas Cermakas jau 
įsuko Chicagų į tų taupumo kelių. Tik reikia, 
kad visi vienybėj padirbėtų, kad miestas bū
tų išvestas iš dabartinio krizio.

PROHIBICIJA AR BLAIVYBĖ

APŽVALGA
Tautininkų vargai SLA.
Nominuojant kandidatus į 

SLA. centro valdybų, dau
giausia balsi} gavęs socialistų 
sųrašas. “V-bė“ apie tai'pra
neša:

“Iš neoficialių šaltinių 
paaiškėjus, kad SLA. nomi
nacijose organizacijos tiks
lams ir idėjoms — tautybei 
— svetimas ir nedraugingas 
gaivalas — socialistai, po 
priedanga progresistų ir 
dėka to fakto, kad tauti
ninkai neturėjo bendro fron 
to, laimėjo keliose vietose 
net pirmas vietas, tautiniai 
nusiteikę pamatę, stipriai 
pasisakė už bendrų ir vie
ningų frontų ir griežtų tau
tinę linijų. Tautinės minties 
į SLA. kandidatai pasidavė 
SLA. gerovei, laikytis disci
plinos ir remti konferenci
jos nustatytus kandidatus“.
Norėdami sudalyti tų “vie

ningų frontų“, tautininkų šu
lai turėjo susirinkimų New 
Yorke. Susirinkime dalyvavo 
visi trys “tautininkų“ kan
didatai: S. 'Gegužis, Grinius, 
Bačiūnas. Grinius pareiškė,

vo kandidatūrų palaikyti.
Nors Grinius ir kiti sako 

jaudinančias kalbas, bet
“Ponas Gegužis — prie

šingai, nesutinka ir visiš
kai nepajudinamai užsispi
ria — kandidatuosiųs, ne
atsižvelgdamas jokių kon
ferencijų, jokių nutarimų... 
Konferencijoj ūpas darosi 
prislėgtas. Vienas kitas 
karštesnis smarkiai p. Ge
gužį pabara, mėgina sujau
dinti, bet jo niekas nevei
kia.“

Dėl to žiūrėkit kas toliau 
atsitiko:

“Veikėjai įžiūrėjo, kad 
jis nori likti amžinu prezi
dentu arba pavesti Susivie
nijimų socialistų kontrolėj. 
Del to veikėjai išrinko ko
misijų toliau veikti ir suda 
lyti bendrų frontų.“ I
Matote, koks vargas dabar ! 

tautininkams, kurie pat} s Į 
priperėjo SLA. bolševikiški} į 
ir socialistiškų elementų. Kų 
pasėjo, tų ir piauna. Minėtų- 
jį “bendrų frontų“ vargu jie 
sudalys, nes jiems visiems rū 
pi šiltos, apmokamos vietelės 
prie SLA., ypač šiais sunkiais 
depresijos laikais. Tautininkų

. . . . , ■ liberalų nesutarimu, be a-
'Yisi, kas tik sveikai galvoja, turėjo pro- sočia istai be jo žinios j° | bejojimo, mokės pasinaudoti

gos įsitikinti, kad visiška blaivybė policinė'-, vardų į savo sąrašų įtraukę 
mis priemonėmis nėra įvykdoma. Kurios vai- i Taip Pat jis pasisakė, kad jau 
stybės tų priemonę mėgino, skaudžiai nusi- j metų, kaip jis nebe socia- 
vylė. Nusivylė ir Jungtinės Valstybės, kurios
per 12 metų statymo keliu’manė visus žino

ristas.
Susirinkimas

socialistai.

Moterų Sąjungos vajus

Šio mėnesio pradžioje Mo
terų Sąjunga pradėjo naujų

tus milijonų dolerių tam tikslui leido, tačiau 'datuoti į SLA. pirm. Bačiūno Iiar^ prirašinėjimo vajų. Va

vertė Grinių
nes padaryti tikrais blaivininkais. Nors šim- rir Gegužį atsisakyti kandi-

lesto finansinis stovis dar, labiau susik.om-< nieko įš to neišėjo ir neišeis. Girtuokliavimas į naU(^ai- Tai padaryti jie atsr- baigsis š. m. liepos 1 d.
sakė. Tada liepė tarp savos Skelbiant vajų, centro pirmi-* • 1 — r • v / z ■» r ipilkavo. Iškovota teisė antrų kartų tų planų 

balsuoti. G jeigu ir šį kartų planas bus at
mestas, anot paties p. Cermak’o, nežinia, kas 
su Chicagos miestu atsitiks. Nebent mokyto
jai ir toliau dar pasiaukos mokyti, negauda
mi algos, o policija ir kiti tarnautojai taip 
pat sutiks eiti pąreigas be algų. Bet miestas* 
ir kitokių reikalų bei obligacijų turi, kuriems 
reikia didelių pinigų sumų.

Pasirodo, kad legislatoriai nedaug te
kreipia dėmesio' į Chicagos miesto reikalus. 
Jie politikų varo. Jie kažkokių koncesijų rei
kalauja. Legislatoriai nori privesti miesto va
dus prie to, kad visos jų užgaidos ir politiš
kos ambicijos būtų patenkintos.

Bet tokiems ponams reikėtų atminti, kad 
netrukus įvyks rinkimai. Jie statys savo kan
didatūras. Prašys už juos balsuoti. Piliečiai 
turėtų įsidėmėti tokių vyrų vardus.

Chicaga, tai vienas iš pažangiausių 
įmestų pasaulyje. Juk prieš -šimtų metų čia

eina pilna vaga. Geria vyrai, moterys, geria 
berniukai ir jaunos mergaitės. Tas duoda 
pradžių visokiems blogumams, kurie visame 
krašte taip labai praplito. Niekada istorijoj 
tuo atžvilgiu taip blogai nėra buvę, kaip da
bar.

Prieš probibicijos laikus gražiai veikė 
blaivininkų organizacijos. Blaivinimo darbas 
joms sekėsi. Probibicija išardė tas naudingas 
organizacijas. Kilnus blaivinimo darbas sus
tojo ne vien mūsų lietuvių tarpe, bet ir visa
me krašte. Gaila. Jis- šiandien reikalingesnis, 
negu kuomet nors pirmiau. z

Taigi, žmoėms reikia ne prohibicijos, 
bet blaivybės organizacijų, kurios kultūrinė
mis priemonėmis blaivintų visuomenę.

Kolno kardinolas savo ganytojiškame 
laiške sako, kad krikščionims kiekvieno arti
mo garbė, geras vardas, gyvybė ir turtas tu
ri būti šventas ir neliečiamas.

susitarti. Nesusitarė. Paga
liau balsavo. Daugiausia bal
sų gavo Bačiūnas. Mažiau 
Grinius ir Gegužis. Grinius 
atsisakė, bet Gegužio nepri
vertė- tai padaryti. Atsisako 
ir Bačiūnas, bet anot “V- 
bės.“

“Kyla trukšmas. Konfe
rencijos dalyviai protestuo
ja, kad Bačiųnas neturįs 
teisės atsisakyti, kada visų 
daugumos pareikšta už jį 
nusistatymas. Scrantonietis 
D. Klinga įsikarščiavęs Ba
čiūnų net pavadino ‘yelloiv' 
už konferencijos suvedžioji
mų!“

Vis dėlto Klinga atsiprašė, 
o Bačiūnas, berods, sutiko sa-

ninkė taip rašo “Moterų 
Dirvoje“:

“Didesnė dalis Amerikos 
lietuvaičių moterų ir mer
ginų da nepriklauso prie 
Mot. S-gos, dėl to, turime 
dėti daug pastangų, kad 
kuodaugiausiai jų pritrau
kus, prirašius prie kilnios 
mūsų organizacijos. ,

Prie Moterų S-gos priva-, 
lėtų priklausyti kiekviena 
dora lietuvaitė, moteris ar 
mergaitė, katalikė.

Kiek patirta, visų kultū
ringų tautų motery s yra ge
rai susiorganizavusios; tuo 
būdu jos atlieka didelius 
savo tautai darbus.

Mes, lietuvės moterys, 
taip pat galime susiorgani-

KUN. JONAS ŽVAIGŽDYS
Kun. Jonas Švagždys, Montello, Mušt., 

lietuvių parapijos klebonas, šiomis dieno
mis mini kunigavimo 25 metų sukaktį.

Kun. J. Švagždys Įšventintas kunigu 
19(X> m. Į Amerikų atvyko prieš dvide
šimt metų. Pradžioje darbavosi Brooklyn, 
N. Y. ir Paterson, N. J., o 1919 m. per
sikėlė į Naujųjų Angliju, kur ir dabar 
tebesidarbuoja. 1918 m. trumpam laikui 
buvo išvykęs Pietų Amerikon. Kun. J. 
Švagždys yra gerai žinomas visai mūsų 
išeivijai, nes jis jau senai darbuojasi lie
tuvių katalikų visuomenės dirvoje. Jis y- 
ra vienas iš tų kunigų, kurie karštai re
mia mūsų spaudų ir organizuotųjį veiki
mų. Jis pats dirba, vadovauja, rašo. Kun. 
J. Švagždys yra veiklus A. L. R. K. Fe
deracijoj, L. D. S., L. R. K. S. A., pilno
sios blaivybės platintojas, Bernaičių Ko
legijos Rėmėjų Garbės narys ir kitose mū
sų organizacijose. Dabartiniu laiku kun. 
Švagždys eina A. L. R. K. Federacijos pir
mininko pareigas. /

Sausio 3 d. Brockton’e, Mass., Šv. Ro
ko lietuvių parapijoje iškilmingai minė
tos did. gerb. kun. Jono Švagždžio 25 
metų kunigavimo sukaktuvės.

zuoti, tik šiame reikale rei
kia daugiau pasišvęsti.“ 
Jaunos lietuvaitės reikia

prie Moterų Sųjungos prira
šyti, nes:

“Jaunos mergaitės, pri- 
klausydamos prie jauname- 
čių skyriaus, išliks gyvos 
lietuviškoje dvasioje, iš
moks dirbti visuomeniškus 
darbus, iš mažens pripras 
prie veikimo ir nebus pa
vojaus joms ištautėti. ’ ’ 
Šios organizacijos pirmi

ninkė taip pat pabrėžia, kad

sųjungietės, tiek daug gražių 
ir kilnių darbų turėdamos, 
mestų į šalį visus asmenišku 
mus ir nesusipratimus.

Ir mums rodos, kad jau se 
nai laikas taip pasielgti. Nie
kas tiek daug nekenkia .orga
nizacijų veikimui, kiek vidu
jiniai nesusipratimai, asme
niškumai ir kivirčai.

Mes linkme, kad šiais me
tais sųjungiečių tarpan grįž
tų susiklausymas ir vienybe 
ir kad jų vajus būtų sėkmin
gas.

PAKLYDĖLIO AŠAROS
Prievaizdas šaukė:
— Išeik!
— Kur?
— Į bažnyčių!
— Neisiu!!
— Kodėl neisi?

Vaclovas įsirėmė į šonus ir vieną gran- 
dinėn apkaltų koją į priekį pastatęs at
šovė ;

— Todėl, kad man kunigas grandinių 
nenukals!

Kiti kaliniai išėjo. Jie ėjo koridoriais 
grandinėms žvangindami, susikaupę, bet 
galvos žemyn nulenktos, lyg jos būtų sun
kios, kaip švino gabalai. Gal būt ne vie
nas iš jų jautė sąžinės prikaišiojimus, gai 
būt ne vienas eidamas bažnyčion galvo
jo, kaip jis pažvelgs į kuklų koplytėlės 
altorių, iš kur žiūri Kristus.

Vaclovas paliko vienas. Jo širdis su- 
skilojptflkstančius atskirų dalelių ir kiek
vienų ėmė plakti savo ritmu, savo gyve
nimu, o akyse pasirodė juodi rutulėliai.

Jis atsigulė ant grindų. Ir štai pirmu 
kart savo gyvenime jis pajuto, kad jam 
baisu. Baisu ne prievaizdos, kurs stovėjo 
už durų ir žvangino raktais, ne Viršinin
ko, kurs dažnai ateidavo pas juos į ka
merų ir gųsdindavo nubausiųs karceriu, 
kur į trečių dienų teduoda pietus, ne re
težių, bado ir šalčio, bet kažko dar gerai 
nesuprantamo, tik kažkur gilumoj širdies 
jaučiamo, kylančio...

Ant cementinių grindų, akis išplėtęs 
gulėjo Vaclovas ištisų valandų ir nega
lėjo pajudėti. Pavasario vėjas pro kalėji
mo kiemų, sandėlius, malkų krūvas už
klysdavo pro jo mažų langelį į kamerų, 
primindavo jam plačius laukus, kaimų, jo 
kūdikystę. Jis matė save lakstantį po 
miškų, laipiojantį į medžius; jis matė sa
vo žemų motinų. Pirmiau kaž kodėl tie 
prisiminimai negraudino jo širdies, jie 
buvo kažkur dingę, apšarmoti jo praei
ties. Dabar taip ūmai ir be ypatingos 
priežasties jie sukėlė jo sieloj tikrų aud
rų ir jis pašokęs nuo grindų pradėjo sinar 
kiai vaikščioti po kamerų.

Tuo tarpu pro pravirus koplyčios 
iangus pasigirdo choras. Nors ir išvargę 
kalinių balsai, bet “Patrem omni“ skam
bėjo sutartinai, širdingai, patraukiamai.

Vaclovas priėjo prie lango, įsikabino 
į grotas ir ėmė klausytis. Giesmė veržės 
pro langus, į kiekvienų kalinio kamerą, 
į gatvę, į visų pasaulį, sutriuškindama 
grandinius, raktus, akmeninį karstų — 
kalėjimų. Tos giesmės ir to žmogaus, kurs 
su plasdančia širdimi tų giesmę giedojo, 
jokie žmogaus pančiai nei apkalti nei nu
marinti negalėjo. Su ja buvo jr yra pats 
Dievas.

Vaclovas visa siela įsiklausė.
Vaclovo kameroj kalėjo 10 žmonių. 

Visi jie buvo dideli nusikaltėliai, gran- 
'dinėmis sukalti, strbpiai saugojami. Pa
sivaikščioti po kalėjimo kiemų jų taip 
pat neleisdavo, o jei kąda ir išleisdavo, 
tai labai trumpam laikui, dešimčiai mi
nučių. Ir pati kamerd buvo parinkta pa
čiam požemy, kur storiausios sienos ir 
gyvo pasaulio nematyti.

Vaclovas kalėjime jau penkti metai.

Jį nuteisė iki gyvos galvos už plėšikavi
mus ir žmogžudystę.

Dar jaunas būdamas Vaclovas buvo 
doras pamaldus ir gerbiamas vaikinas. 
Nei tėvai, nei pažįstamieji juo nesiskun
dė ir tikėjo, kad Vaclovas bus aukšta.-; 
žmogus. Bet vokiečiams- užėjus, jis ėmė 
klysti. Suradęs netinkamus draugus, jis 
pradėjo vaginėti ir visai atšalo nuo ti
kėjimo, nuo gerų papročių. Ne kartų Vac
lovų rasdavo girtų, plūstantį kunigus ir 
bažnyčių. Jei Vaclovas kai kada ir susi
laikydavo, tai jo draugai, visokie svieto 
padaužos jį suįgundydavo, ir jis norėda
mas pasirodyti daugiau išmanus tokių 
šlykštybių pripasakodavo, kad net au
sys rausdavo. Nelaimingų motinų pasipa
sakojo vietiniam kunigui. Kunigas liepė, 
kad ateitų pats sūnus. Nuėjo. Pasižadėjo 
mesti blogus draugus ir buvo besitaisąs.

Išaušo pavasaris. Vaclovas dirbo prie 
anglių krovimo. Bet nelaimė... Vokiečiai 
maržai mokėdavo; seni draugai iš kažkur 
turėdavę daug pinigų ir Vaclovas vėl pa
teko į jų rankas. Pateko ir nebeištrūko.

Nuo to laiko Vaclovo rankos liko kruvi
nos, o širdis užkietėjus. Jis eidavo su jais 
per kaimus, vaginėdavo, užstodavo žmo
nes ant kelio ir plėšikaudavo. Vokiečiai 
keletą jų sugavo, sušaudė, o Valdovas at
sidūrė toli nuo gimtinės, už Kauno ir 
čia sutiko pirmąsias Lietuvos kūrimosi 
dienas. Buvo stojęs į kariuomenę, bet 
greit iš*jos pabėgo ir nuėjo senais savo 
ir draugų keliais. Apiplėšė ūkininkų ir 
nužudė jo samdininkų, kurs norėjo pa
sipriešinti. Juodi keliai atvedė Vaclovą 
į požemį, sukulė grandinėmis, užtemdė 
saulę ir atėmė žmogaus vardų.

Mišios baigėsi. Pro langų buvo gir
dėti seno kanauninko pamokslo žodžiai.

Per Vaclovo skruostus riedėjo karš
tos ašaros. Kodėl? Jis pats JoRiu būdu 
negalėjo suprasti. Tik kvailas Jam rodės 
visas jo gyvenimas, baisi praeitis. Už ką 
jis dabar nebeteko motinos, -nebeteko gy
venimo, už kų jis surakintas, stumdomas, 
nemylimas. Dėl pinigų? Dpi prabangos, 
dėl noro keletu dienų pasilinksminti, 
pagirtuokliaut!... (Bus daugiau.)
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RYTAI RUOŠIAS PULTI VAKARUS
Binghamton’as grąsina Čikagai

■ ............. .... ......
50th Ct., Cicero, III. 118,150 

Misinnas, Roseland, Illi
nois .........,............ 101,3280

V. R. Mandravickas, 815-45
st., Kenosha, Wis......... 78,000

J. Aukškalnis, Gary, India
na ............................... 68,100

Bedarhiii demonstracija Vašingtone ir 
jo peticija

Smarkios lenktynes eina kontestininky tarpe

’’ \ 7;T Rockweil st., Chicago 54,4501Pntriko T,araPU°s nbose, Pitt-ljas Garner’is įsakė 
s, kiekvie-| .fts ękįcaff0 pj ©2 900 8^ur8b» La., įsikūrė įdomi be- perskaityti rezoliucijų

štai kas rašoma iš Bing- iškeltas “gudrybes”, t. y. viė- 
hnniton’o vajaus vedėjui: toj vieniems metam

“šv. Juozapo parapija rė- mim užprenumeruotų “Drau- 
uiia “D.”, “L.” ir bendrai!gų'” dviem, trim ir net de- 
katalikiškos spaudos vajų. šilučiai metų! Su tokiomis

“Sausio 10 d. šv. Juozapo i‘‘gudrybėmis” p. Petrauskas 
buvo metinis susi- konteste tuojau _ atsidurtųparapijos 

rinkimas. Svarstyta aktualie
ji parapijos reikalai. Perinkus 
parapijos komitetų, pradėta'

pirmoje garbės ir laimėjimo 
vietoje, o, vajui pasibaigus, 
laivas tiesiai “atvažiuotų” į 

svarstyti klausimų dėl naujos iBingbamtonų ir p. Petrauskų 
bažnyčios statymo, nes dabar su kūnu ir dūšia paimtų dy- 
pamaldos laikomos jau prade- kai Lietuvon nuvežti ir atgal
tame skiepe. Pastačius bažny
čią, skiepas virstų svetainė, o, 
i?al, ir mokykla, ko labai trū
ksta.

‘Gerb. kleb. kun. K. Skrip- 
ko paaiškino, kad jis turi 
pagaminęs kaip ir projektų

parvežtų.
Bingbamtono lietuviai! Vi

si pasėkite savo gerb. klebo
no pavyzdžiu! Jūsų kolonija' 
bus auksinėmis raidėmis įra- j
syta jubilėjinėn “Draugo” va-,

jaus knygom
(planų) naujai bažnyčiai sta-Į Vajaus vedėjas,
lyti ir tik laukia kad darbu 
pagerėtų, nes dabar, tokioj 
didelėj bedarbėj, sunku rei
kalingas kapitalas sukelti.
Parapijonys pranešimu buvo 
patenkinti ir dabar laukia tik 
geresnių laikų.

Praėjusį šeštadienį “Drau .grįžo patenkintas, su džiaug
ei Kazlauskienė, 4356 S. I^°” skiltyse rašėme, kad Šv. smo šypsena. Kongreso vedė

tuoju u
Iš

darbių sodyba, kurios pilie- Tuo laikotarpiu bedarbiai 
čiai turi savo tarybų, polici- demonstrantai serenadavo 
jų, sveikatingumo sistemų, ka Kapitolio Antkainį, grojant 
riškų tvarkų ir drausmę, r.et jų orkestrui. Nors jie ir už- 
ir savo majorų (burmistrų), pildė visas gatves per kelio- 
kuriuo yra išrinktas anos pa- likų blokų, tačiau visi tvar- 
rapijos klebonas kunigas Jo- kingai laikėsi ir nepakėlė Jo
kūbas R. Cox’as.

Nūngi žymėtina, kad tos 
naujos sodybos majoras, bū
tent kunigas Jokūbas R.
Cox’as, įvykdė nepaprastų bo

S. Staniulis, 6651 S. Talman 
avė., Chicago, III......... 60,900;

Bugentavičius, Chicago, Il
linois ........................... 51,700

J. Žvirblis, 1513 — 35 Avė. 
Melrose Park, III. .. 49,900

P. Pabijonaitis, 2320, W. 23 
PI., Chicago, III.........  36,150

J. Vaičaitis, 424 Dean St., 
Seranton, Pa................  25,850

A. Valančius, 1.226 S. 50 
avė., Cicero, III......... 25,750

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

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

Vakariečiai eina pirmyn vie- J 
ui kitus lenktyniuodami.

Bingbamton’o grųsinimai 
Vakarams visus kontestinin-

24,000
; A. Langman, 1334 So. 48
Ct., Cicero, III............. 17,700

Rėkus, 1350 AVabansia avė.,
Chicago, III................ 13,900

Ip. Tantška............. 11,500
A. Condratas, Pliila, Pa.

................................ 9,200
kus ragina dirbti “Drau-1 Gaižauskas, Roseland, Illi-

vajuje. Stancikas pabn-'nois ............................... 8,700
A. Nemčiauskaitė .. 8,500 
Sutkus 1007 Eigbt st.,Wau-

kio triukšjno.

Toji peticija kongresui bu
vo lyg kokia drama, raginan
ti kongresų atbusti prieš pa

inių, be abejonės, bu? vrnžių 
' ir vaisingų.
i Kunigo Cox’o bedarbiu po-I . ..
iticiją, rezoliucijos pavidalu, 
kurią jis patiekė prezidentui 

i I Inoveriiii ir kongresu’., išver
tę, čia duodame:

Bedarbių peticija frezoliuci
ja).

KADANGI mūsų Tėvynėje,
•Jungtinėse Valstybėse, kraš
tas yra turtingas, žemė duoda 
gražu derlių, svirnai ir aruo
dai pilni grūdų ir javų, par
duotuvėse nieko netrūksta, 

sandėliai pripildyti gėrybių, 
iždinės kupinos aukso, o visi 

verslai smaugiami dirbtuvių 
ir kasyklų ir ūkių gamybos 
nepaskirstytu perteklium;

KADANGI tuo pačiu laiku, 
11 milijonų vyrų ir moterų 
aukoja savo protų ir prakaitų

KADANGI išmetimai iš na
mų pastogės už nuomos ne
mokėjimų dauginasi, šeimos 
išblaškomos bei išskirstomos, 
ir tvarkingos draugijos gv 
veninio dėsniai yra naikina
mi;

KADANGI milžiniški turtai 
šiose Jungtinėse Valstybėse 
tapo sukrauti į rankas tiktai 
keleto turtuolių, kurie turi ir 
valdo ne tik pačių industriją, 
bet ir natūralius žemės tur
tus, kaip anglį ir aliejų, vari

(Tųsa ant 4-to pusi.)

. x •• v. vojų lr pasiskubinti išspręstidarbių demonstracija pačiame , . ,. . , ,
vr \ /n nš • 4 • v nedarbo problemų ir paskubė-Vašingtone, (D. C.) ir tai be .. ,, , , ,.. . . . v . , . ,. ti su pagalba bedarbiams. Bu- - .
jokios pagiežos ir be jokių tJnai reikali kad viskas darbų valdovams, tačiau ne
grumojimij nuversti valdžių is , ’ . , . ,4 ; . . A kas tik galima, butų įvykdyta,pat pamatų ir nauja statyti , , x. v. ’ x ,. , . kad šių žiemų butu suteikiasavais pagrindais. ,, , , ,.

m T • T 1 -v ™ pagalba bedarbiams.Tas kunigas Jokūbas R.
Cox’as, subūręs per 10,000 be- ^aja tvarkinga demonstra- 
darbių vyrų, iš. pat Pittsburg- susidėmėjo plačioji publi 
ho jų priešaky žygiavo i Jung ka krašto laikraščiai,
tinių Valstybių sostinę, Wa- neišspręsta nedarbo pro- 
shington, D. C., kad demons- bĮema> lyg kokia mirtinoji e- 
truotų prieš kongreso atida- Pi^eniija, slegia visus žmones 
rymų, sausio 7 dienų, ir įteik- ’r ve,cia Patį kongresų, nors 
tų rezoliucijos pavidalu be- nenorintį, imtis priemonių ir 
darbių peticijų Jungtiniij Vai- Prad^l k$ nors, kad būtų su- 
stybių prezidentui Hooveriui le’kta gyvenimo atspara be- 
ir kongresui, kad pasiskubin- dalb'anis ir J V šeimoms,

N et ikras Aspirin!
‘PURTANČIAI dėžučių ne
tikro aspirino atsirado 

rinkoj. Saugokitės. Nerizikuok 
ir stačiai atsisakyk priimti, jei 
nėra parašyta “Genuine Bayer 
Aspirin.” Neimk j savo vidu
rius tableto be “Bayer”. įspėk 
apie tai savo šeimyną, ir savo 
draugus. Nepriimk, nors ir 
aiškys, kad tai "tas pat” arba 
“kaipir” tikras Bayer Aspirin.

Reikalauk ir imk tik šitokią 
dėžutę su parašu “Bayer”.

kas tik galima, būtų įvykdyta, ,sinmto .i°khl pasekmių;
KADANGI tie vyrai ir mo 

terys, išleidę paskutinius 
skatikus, nusilpninti sveika
toje, nualpę nuo bado ir al
kio, sielvartų nuslopinta jų 
dvasia, jiems stinga pastogės 
ir jie tampa šalčių, sniego ir 
lietaus aukomis, ir stovi ba
daujantieji duonos prašančių
jų eilėse — tylios ir nebylės 
ekonomiškos santvarkos au
kos ir simboliai;
KADANGI jų vaikai nepaval 
gvdinti, badauja ir kūdikiai 
be pieno, dažnai net be ava į

NEKENKIA ŠIRDŽIAI

|go
“Po jaukaus parapijos ’rei-jgęs ne tiek Bingbamton’o, 

kalų apsvarstymo, ant galo P. kiek Rašinskienės, dešimčia 
P. Petrauskas užsiminė apie
dienraščio “D.” vajų ir sakė

tūkstančių balsų pirmyn pa- kegan, III..................... 6,250
žengė. Kitaip Rašinskienė bū- a. Žolynienė, 6709 ’ Archer

dedas visas galimas pastan-|tų ji pralenkus. Gilienė, ne- aVe., Chicago, III......... 2,500 itlJ i pagalbų bedarbiams. Kunigas Jokūbas R. . ;ox ’as
gas, kad Bingbamtono koloni-j paisydama Stulginsko purti-Į M. Bovaitienė, 700 S. 9 st. 
ja laimėtų pirmų vietų. Visi j mosi, kasdien neduoda jam Herrin, III. 1,000
vienubalsu pritarė. Gerb. kle-1 ramybės. Ji sako tol nenu-

Ta peticija buvo įteikta Ponija viešų pagarbų uz to 
pačiam prezidentui Hooveriui kiiJ J° dn^ ir sugebėjimų į- lynės ir be žieminių drabu-

Valuckas, Melrose Park,
bonas pasakė, kad. ir jis yra rimsianti, kol jo nepralenk- xil................................... 1 000
J — 1_____ _ L L T\ ą » t . , • . ... i ••••••• .................................... }dalyvavęs “D.” konteste ir 
laimėjęs pirmų vietų, kai kle
bonavo Detroit’e, Mich. Be to, 
kleb. sakė, kad čia reikia ir 
gudrybių. Kokių? “O-gi, sa-

sianti ir nepradėsianti grųsin- 
ti Varakuliui.

Varkalienė, Janušauskas,

Varaitis, Luzerne, Pa. 1,000
Mikalauskas ............. 1,000
K. Sabonis, Chicago, Illi-i

ir senatoriui Jokūbui J. Da- vykdyU tokių tvarkinga de- 
vis’ui ir atstovui Clyde Kel- aionst1 acijų, kokia įvyko pa- 
ly’ui, kad jiedu jų įduotų pa-’^ame Vašingtone, lr pasek- 
čiam kongresui.

Viduramžio sulaukęs kun.
Misiūnas, Grybas, Staniulis,! nojs ............................ 1,000 Cox’as, kurs pats įsitikinęs ir į
po saldžios arbatėlės pereitų' 
antradienį Aušros Vartų pa-Į 
lapijos salėje, tiek įgavo e i 
nergijos, kad, kaip toj liau-

Skaitykite ir platinki
te lietuvių katalikų die- 

lies dainoj: meška tų vilkų, nraštj “DRAUGĄ” ir

ko, reikia dien. “D.” užrašy
ti ne vieniems metams, bet 
dviem, trims ar daugiau, 
kad išsyk gavus daugiau bal-

.. . . itas Vllka« *9 lapę, ta lapė tų; remkjte tuos biznierius
Čia kontestminkas p. Pet- kiškį, tųs kiškis tų katę, ta'. - . . , .

rauskas pastebėjo štai kų: esu, j katė tų pelę, ta pelė tų grū-Įir Pr<)ies,ona'lis> KUnf 
kažin ar vajaus vedėjas leis dų'...., pradėjo viens kitų “kų-į garsinasi Jane. 
daryti tokias gudrybės. Kle- sti”
bonas patarė išmėginti. Sako:
“aš pirmas užsirašysiu “D.” 
trims metams; matysi, kų kon
teksto vedėjas darys; jei mano 
prenumeratų priims, balsus 
pripažins, tai pripažins ir ki
tų.”

Grųsina Chicagai.
“Mano manymu kontesto

taip pat pareiškė peticijoje, 
kad gali įvykti kraujo pralie
jimas, jei valdžia atsisakys 
šių žiemų sušelpti bedarbius, 
pats nužygiavo į Kapitoliij 
prieš pat 12 vai., kad turėtų 
skirtų audijencijų pas patj 
prezidentų Hooveri Baltuose 
Namuose. Po audijencijos jis

Varkalienė nerimsta, 
kad Gilienė ir Stulginskas

žiu, jų kūno auklėjimas su
varžytas ir augimas stabdo
mas, virsta bado aukomis;

Skausmas Pečiuose
Nežiūrint ar tai butų dieglys, 
ar ištampyti muskulai, greitai 
yra palengvinamas su linimentu

PAIN-EXPELLER

DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRlįĮ MALDAKNYGIŲ
e*na’ Janu8auskas- j BALSAS BALANDĖLĖS, juodais odos aptaisais (labai pa- 

3 • e^au^kas ’iarn ant kebo naši į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50 
stovi; Misiūnas - kad Janu- JĖZUS MANO PAGElLBA, dideliomis raidėmis (literiomis) ' 

u a& J*2 ji • inandresnks ’ juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50 
5^ ,aST taniuks kad Žvir-, PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapu

blisir Kazlauskienė jiems ne ' kraštais, kaina ....................... ....................................... $1.50
^arbės daJa, dėl to ir pralenkė MALDŲ RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais

... v. ’ U S a nis’ Bugentavi- (nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50
edejo Įspėjimas chicagie- cius, Conradas nors arbatėlėj MALDŲ RAINELIS, juodais aptaisais, paauksotais la

mams yra vietoj. Binghamto-1 nedalyvavo, bet vakar po ne-, pų kra§tais, kaina .. 75c
ne gyvena gerai patyręs kon-imažų skaičių balsų savo sus- MALDę rINKINELIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos, 
testo laimėtojas, senas karys ;!kaiton įrašė. į 8U sagutgmis> kaina ................................................... $f 75

Kas bus ryt, koks kontesti- MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina.......... $1.50
nin ų stovis bus savaitėj bai- MALDŲ KNYGELE, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 
gianties, ti ryt si nosime. O MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c. 
sian e ontestniinkai-ė.-, stovi AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for-
to ei ®Je* i mato paauksotais lapų kraštais, kaina ...................... $1.25

V. Stancikas, 1706 W. 47 KANTIŠKOS, juod. apt. Tilžės spauda ......................... $1.75
lcag°’ ........  248,180 MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais

O. Rašinskienė, 1639 S. 50, (Tiižgs)> kaina ........... ............. ........ ..................... $1 50
MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75 

ara uis, 7 4 West 18 AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt............. 75c.
a q " 237,400 ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato,

tu ginskas, 1628 S. .)O jUod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais..... $3.00
ave, Cicero, III. .155,200 ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, raud. kraštais $2.25

g. nenė, 1313 Emerald ANIOLAS SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide-
Ave., Chicago, III. .. 151,410 ISs knyge|fe> kaina ....................  ............ 8............

Varkalienė, 631.) South Viršminėtų maldaknygių turime ne po daug, tad su už-: 
C°t? T? pk’ca^°’ Pk 147,320 sakymų pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės

. Gubysta ........ 139,500 gajftų gauti, nuo jūsų kaipo dovanų.

“DRAUGAI PUBLISHING COMPANY

jam ėmus savos kolonijos gar
bė rūpintis, laimėjimas gali 
būti tikras. Tat, chicagiečiai, 
apsižiūrėkite, nes bingliamto- 
niečiai tariasi • surinkti iki 
300 metinių “Dr-go” skaity- 

jpi tik nebus per trum
pas tam laikas. O reikia ne
pamiršti, kad šv. Jono Krikš
tytojo dr-ja uoliai dirba už sa
vo pinu. p. P. P. Petrauską, 
kad tik jis laimėtų. Žodžiu, 
visa kolonija gyvai susirūpi
nusi “Dr-go” vajumi.”

Parapijonas.
Mano prierašas. Aš ne tik 

nieko nesakyčiau, bet labai 
džiaugčiaus, jei Binghamtono i 
kontestininkas p. Petrauskas 
pradėtų išdarinėti jūsų klebo
no gerb, kun. K. Skripkans

St., Binghamton, N. Y. 137,910 
A. J. Janušauskas, 1301 S. 2334 SOUTH OAKLIY AVBNUE, CHICAGO, ILL

LIETUVIAI
GARSINKITE , 

DRAUGĄ”6C

Kasdien, skaitydami mūsų dienraštį “Drau
gų,” kartu patėrnijate mūsų Lietuvių ir kita
taučių biznierių pagarsinimus. Reikalui esant 
jūs tuos biznierius, kurie mūsų dienrašty gar
sinasi atlankote.

Būnant Jų ofisuose ar krautuvėse neuž
mirškite pakartoti, kad skaitėte jo biznio pa 
garsinimų “Draugę”. Jam bus begalo įdomu 
tai žinoti, ir Jis tokių žinučių pageidauja. 
Tuoin kartu Jūs ir aktualiai paremsite savo 
dienraštį “Draugų”.

Remkime ir Platinkime 
“Draugų”!

Savo Dienraštį

Tariame mes Jums iš anksto ačiū.

“DRAUGAS”
2334 SO. OAKLEY AVE.

Tel. Roosevelt 7791 Chicago, III.

m
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DRAUGU’* Penktadienis, Saus. 15, 195H

LIETUVIAI AMERIKOJEBEDARBIŲ DEMONSTRA 
CIJA VAŠINGTONE 

IR JŲ PETICIJA
(Tąsa iš 3 pusi.) 

ir geležį, ir net vandens ga
minamą elektrą;

KADANGI atskiras vertei
va ir amatininkas buvo pra
šalinti iš biržos — rinkos, iš 
darbo ir užsiėmimo, tai atski
ras darbininkas arba tas vie
netas, kurių daugelis sudaro 
galingą organizaciją;

KADANGI saujelė žmonių, 
kurie valdo milžiniškus tur
tus, stiprina savo jėgas vals
tybių ir tautos valdžioje ir 
savo įtaka nurodo, kaip vai
ruoti legislatūrą; .. , . .

KADANGI mes, bijodamie- i“*“™“ Į žmonos IMevui gi
si, kad laisvė ir lygybė nepra- “S: b“ls“'lk“ . lr k““1“-"1-, meldžiasi, o vyras 
.. ’ ................ ; _ . Nors bolševikai

TORONTO, KANADA gyvenant

matant Dievo namuose, grau- parengimui nepakenkė ir ne- Paskiau pasipilė salėje tarpu
čiu dorosi. Klebono pan oksiąs nuviliojo pas save tikrų tėvy-Įsavis sveikinimai ir linkėįi- 
vėl išspaudė ne vienam ašarą. ,nainių, į Maskvos bučių gau-imai. Pusvalandis pasilinksmin valdžios ponų. Gėda būtų su 
Žodžių, Toronto Ir t. parapi-' domų. Tik patartina rengė- ta ir laimingai baigtas vaka-mimo, kad užjūryje

tarp svetimųjų, o kaip gra- joj tai buvo žymiausios Kalė-Janis, kad ateity veikalai bū- ras. 
ižiai pasiruošta brangiai Kris- dų šventės

veikalą. Maskvos bernai ne
gali nė Naujų Metų sutikti be

pasižymėjo pa-;tų taikomi visiems dalyviams,
taus gimimo šventei. Atšilau maldumu ir tvarka, va, au- kaip suaugusiems, taip ir jau- gerb. kleb. ir P. B. Vaškevi- j mėjimas. 

jaut kleb. kun. P. Garmui. najai kartai, vaikučiams.

tokiais “idealais” gyventi.
Į darbą katalikų eilėse!

žūtų, kad laisvi žmonės nebū
tų pakeisti perkamais ver
gais, kad monopoliniai trus- 
tai nevaldytų šios šalies, kad 
šis nepakenčiamas skurdas ir 
vargai nepagimdytų kruvinų 
sukilimų ir kad neprasidėtų 
bendroji revoliucija, tai šių 
Jungtinių Valstybių žmonės y- 
ra pasiryžę aukoti savo tėvy-

Lietuvių judėjime.
Visų tautų išeivija plačiai Ke 

pasiekus taippat ir daugelis'cios prįešų, vieni pajuokauti, 
mūsų brolių lietuvių yra į- kįtį pa.sįžiūrėti; bet pamatė 
vairiose šalyse, įvairiuose savll i>roiįų lietuvių pamaldu- 
miestuose. O iš tų išeivių di-j,n.j —gnig bedievių sąžinė ne- 
delis skaičiaus mūsų brokų rimauti ir daugelis atsilankiu 
lietuvių katalikų skaito bran-!sįų atšalėlių ėmė tinkama, elg 

tis Dievo namuose, kaip ir vi
si katalikai. Tik vienas kitas 

18 Į matėsi su tlžkietėjusia širdi
mi. Graudu buvo pamačius 
vedusias poras: bažnyčioje 

garbę teikia 
suole sė-

sakosi, Kad ,Įintis sau svajoja šimtus ndn-

gų dienraštį “Draugą”. To
ronto mieste lietuvių yra 12 
šimtų, o laikotarpiais, 
darbų suvažiavus, mieste gal
ir daugiau būna. Kolonijoje

jie nevienodi, bet jie visi yra

daugelis atšalėlių Bužny-

čių; sąžinė verkia, bet nepa
raudoni, vienan Maskvos įa- gjduoda, nes draugai bedie- 
gan pučia ir visi vienodi prie- viai gaiį pasijuokti. Tai visa
šai kaip Bažnyčios, taip ir sa- •__________ __________ \
vo Tautos. Gėda tai grupei.
Katalikų pusėje visi išvien 
dirba kaip Bažnyčios labui, 
taip kultūros taip lietuvybės 
plėtimui tarp svetimųjų gy-

... , ... i ;venant. Turi savo parapiją,nę tikrajai demokratijai, kur v .; , . .iv. bažnyčią, salę susirinkimams,kiekvienas asmuo, skurdžius
ar turtuolis, galės turėti ly
gią progą dirbti ir pelnyti 
tinkamą pragyvenimą taip,

parengimams. Greit švies kle
bonija, — vėl žymus darbas 
parapijonių su dvasios vadu. 
Draugijos yra; pašalpinė, jau-kad visi galėtumėm atgauti . ... , ,, . ,° . . . mino Švyturys ”, kiu.uridfiigyvenimo pusiausvyrą, kuri 

užtikrina kiekvienam patenki-1 
nimą ir teikia ramybę patiems 
žmonėms; i

ir tikybinė ir kitos. .^Dai’Ęo
pradžia parapijai tverti buvo
sunki, bet su kantrybė, vie-

m , . ,. .. . . , nybe viskas nuveikta ir šian-TAD bedarbių armija, kum-! ... , . ., ,. ,
T , -V TO ^1 , L dle 3au k4 klta Sah matyti

" . , . ... . . į katalikų eilese. Štai, per kalenama, patiekia peticiją, kad , . . . .
būt, IŠSPRĘSTA: pll”a hC‘UV1’

bažnytėlė Kristaus gimimo va
1) kad kongresas pasirūpin

tą aproprijuoti penkis bilijo
nus dolerių, išleidžiant ar par
duodant bonus, kad tie pini
gai būtą leisti darbams pradė
ti tautiškoje konstrukcijoje, 
įskaitant vieškelių taisymą, 
valstybinių namų ir ligoninių 
statybą, miškų išplėtimą, pot
vynių kontroliavimą ir van
dens jėgos konservaciją;

2) kad Kongresas tuojau 
aproprijuotų kelioms valsty
bėms ir jų apskričiams, pagal 
jų reikalavimą ir bedarbių 
skaičių, pakankamą pinigų 
sumą išdalinti bedarbiams per 
veikiančius pašalpinius sky
rius, kad vargdienių bedar
bių šeinių nariai gautų duo
nos, drabužių ir pastogę; _

3) kad Kongresas apropn- 
juotų pinigų sumą, kaipo pas
kolą sustiprinant ūkininkus, 
išlaikančius ir maitinančius 
visą tautą;

4) kad Kongresas apropri- 
juotų pinigų sumą pakeliant 
iki '60% visų didžių pajamų 
pertekliui, kurį pelnė, prade
dant 1931 metais; kad tuojau 
įvykdytų pakėlimą federali- 
nius paveldėjimų mokesčius 
iki 70% visiems dideliems 
nuosavybės įgijimams, ir ski
riant didžių palikimų mokes
čius; ir tebūnie toliau

NUSPRĘSTA, kad tos rezo
liucijos nuorašas būtų gerb. 
kunigo Jokūbo R. Cox’o įduo
tas Jungtinių Valstybių Pre
zidentui, vice-prezidentui, 
kaip vadovaujančiam senato 
oficialui ir Kongreso vedėjui.

Samata.

landoje suteikti garbę. Choras 
su orkestru gražias giesmes 
sugiedojo, sužavėjo visus da
lyvius. Ne vienam asmenini 
nuriedėjo ašara iš susigraudi-

A.

A lA
ANTANAS J. SURILA

mirė. sausio 14, 1932 m. 4:05 
vai. ryto. Sulaukęs pusamžio. 
Kilo iš Mažeikių Apskričio, 
Viekšųių parap., Žiogaičių Kai
mo. Amerikoje išgyveno 26 
metusi

Paliko dideliame nubudime 
seserį Ona lt- švogerį Jonų. 
Kareckus, du pusbroliu Anta
nus Šimkus ir pusbrolį Joną. 
Mileską ir giminės, o Lietuvoj 
brolį Joną.

Kūnas pašarvotas 1319 So. 
50 Ct. Cicero. Laidotuvės įvyks 
subatoj sausio 16. Iš namų 3 
vai. bus atlydėtas į Šv. An
tano bažnyčią, kurioj JVyks 
gedulingos paTnaldos už velio
nio sielą. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę;
Sesuo, švogeris, Pusbroliai Ir 

Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. 
Eudeikis, Tel. Yards 1741

REMKITE TUOS PRGFE- 
SIJONALUS IR BIZNIE
RIUS, KURIE GARSINASI,

bRAUGE.’««

Tenka tarti širdingas ačiū Kas tik galit, jūsų laukia lai
Vargo Vaikas.

[raitei už paruošta vaikučių 
Parapi,jos chorui surengta' Gruodžio 31 d. par. salė- programą. Nors tų vakarą 

pramogėlė su užkandžiu gi no- je šv. Jono Kr. pašalpinė dr-j raudonukai tik skersai gatvės 
džio 27 d. parap. salėje. Kle- ja surengė gražų vakarą, i italų parap. salėje sačo vaka- 
bonas savo pastangomis su- Programą sudarė vaidinimas rą suruošė ir manė pakenkti 
rengė tai bažnytiniam chorui i“Kuprotas Oželis”. Veikaliu- katalikams, bet imtys negalė 
ir per Kalėdų šventes daly, a- kas suvaidinta gana gerai.1 jo nė programos atlikti, nes 
vusiems muzikantams. Pra- [Programą paįvairino klebono tuojau “guzikuoti dėdės” už

dėta vaišintis įvairiais sal- [ir mokytojos B. Vaškevičaitėn draudė vaidinti revoliucinį 
dainiais, pyragaičiais ir t. t. ' pastangos. Vaškevičiąitės pa-

Buy g lovos with what 
it savos

NAUJAS IŠRADIMAS
DEKSNIO GALINGA MOSTIS,

rengti mokyklos vaikučiai daly
vavo programoj su dainomis;
žaidimais, vaidinimu,
macįjomis ir t. t.. Plati įvai- Mostls yra sudaryta iš 18-kos skirtin

gų • elementų, iš visų kraštų svieto 
l'i programa tęsėsi per 3 vai girių visokių* medžių aliejų. Deks- 

iiio Galinga Mostis kaipo saulės spin-

Jaustasi prie stalo, kaip vie 
ims šeimos vaikai. Toliau se
kė įvairios kalbos, linkėjimai 
choro vedėjo, svečių tarpo ir 
paskiau iš klebono. Pažaista,
padainuota. Tenka tarti šir-j publikai nenusibodo. Sutikus ^o„^td“p^e“ningai gydo: Keuma.
dingas ačiū gerb. klebonui už naujas metus, 12 vai. choras Kiknk,i- Nugaros skau-

i J ’ dėjimą, Rankų, Kojų tirpimą ir ar-
programos surengimą, o daly- ' sugiedojo ištraukų iš Kalėdų šalusį kraują, niksteįėjimą ir šiaip 

J . . , . * I . . , .. . visokius skaudėjimus. Tūkstančiai
\ įanis visiems laikytis vieny- i giesmių. Klebonas sveikino j žmonių yra pagiję. o milijonai <ia 

' nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek 

■ — ’ verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
TTfil TVTTIi’f'A^ ? i naudos gydymo. Gvarantuojam: jeiguUjLiAS iVllJliurAO Į nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra-

CTTCTTPPT’KTA TfTTTYT'K'T Ižinam. Parsiduoda visur. Klauskite bUbilFKlMA KUrtlIVį. |taip; DEKEN,g NEW UIKCOverx

.i.j.Įr. kurios pasaulis per šimtus metų lau- 
Ut v.a jau yra gatava. Deksnio Galinga

bės — dirbti kartu su dva-' visus sulaukus 
sios vadu. | —————

Gruodžio 26 d. par. salėje
altoriaus moterų draugija su
rengė vakarą su programa.
Buvo suvaidinta veikalas 
“Laimės Ieškotojai”. Artistai 
pusėtinai atliko savo roles.
Gražios publikos atsilankė ne-!milljonai m,otinų žjno-t kad tas E7
mažas skaičius. Nors raudo- , tas gelbsti vaikams ir kūdikiams 

i • , , i 1 nuo dieglio, slogu, sukietėjimo, vi-
nukai tą pat vakarų rengė ne- duriavimo ir tt. Fletcherio parašas 

mokamus šokius, bet katalikų [ ^ctijJ.iekvien° paWet°' SaUS°k'8 lm‘‘

“Musų kūdikis nubudindavo mus i OJNTMENT. Kaina 75 centai.
naktimis po keletą kartų iki pra. 
dėjome duoti jam po truputį Cas- 
torijos”, pasakė viena motina iš Io- 
wa. "Po to gerai miegojo ir visiškai 
atsinaujino”. Vaikų specialistai reko
menduoja Fletcherio Castoria; ir

DEKEN’S OINTMENT CO.
HARTFORD. CONN.

ADVOKATAI

Nerelk mokėti 50c. ui 
dantų mostį. Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk. kaip gerai JI vei
kia. Ją vartotadainas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘
DOUBLE
ACTING
'ifpBAKING
I\VP0WDER

Tėmyk keikę gražu
mą Ir jų šviežumo

išlaikymą.

PIRMI MORGICIAI
PARDUODAMI PAS

Justin Mackiewich

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS 
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph 6727
2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.

Telephone Roosevelt 9096 
Name: 8 iki 9 ryto Tel. Rcpub. 9699

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1592 Tel. Central 297 8

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų. 

SAMEPRlcr
f '\FOROVIR * -
? 40YEARS Į
25 ou neės for254 '
MILL1ONSOF POUNOS USED 

BY OUR COVfRMMFNT

ezssirsrr- ~'r ~• r - ■ - .r** t vi" ■

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
6 iki 9 vai.

414 5 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

JONAS VARDAUSKAS
mirė Sausio 14, 1932 m. 9 vai. ryt, sulaukęs pusam
žio. Kilo iš Panevėžio Apskričio, Naujamiesčio Par. 
Niaukunių Kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metus.

Paliko dideliame nubudime moterį Kostanciją, dvi 
dukteris Onų ir Adelę, 4 sūnūs Povilų, Kazimierų, 
Leonardą ir Edvardą, du žentu Feliksą Vitkevičių ir 
Kazimierą Karbauską, dvi marčias Onų ir.Stanisla
vą, tris anukus, švogerį Pranciškų Ališauską, švo- 
gerką Pauliną Rabašauskienę, švogerį Joną Raba- 
šauską, o Lietuvoj brolį Motiejų Sereiką ir švogei- 
ką Anastaziją Adomaitienę ir švogerį Petrą Adomaitį 
ir gimines. Namų tel. Republic 77'67. Buvo narys S. L. 
R. K. A. 101 kp. ir Vienybės Dr-jos.

Kūnas pašarvotas 6104 So. Franciseo avė. Laido
tuvės įvyks panedėly, sausio 18. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėtas į Gimimo Panelės Šv. par. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir 
palžįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę: Moteris, Dukterys. Sunai, žentai,
Marčios, Švogenai, švogerkos ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grab. Kadžius, Canal 6174

TAI YRA GERIAUSIAS INVESTMENTAS ŠIUOSE 
LAIKUOSE

$4500 niorgičius ant naujo namo, 2 pagyvenimų po 5 
kambarius, Brighton Parke.

$2,000 niorgičius ant naujo bungalow, vertės apie $7,000 
$2,500 niorgičius ant naujo bungalow, vertės $8,000. 
$4,000 niorgičius ant mūrinio namo, 2 pagyvenimų, po 6

kambarius ir lotas ekstra, vertės $12,000.
$l,00į) niorgičius ant mūrinio namo, West Side, vertės

$6,000.00.
Taipgi turime ir kitų morgičių, visados galima 

pasirinkti.
VISI MORGICIAI ATNEŠA 6% KAS PUSĘ METŲ

Morgičiai niekados nepuola ir vertė visados vienoda.
Taipgi skolinam pinigus ant PIRMŲ SAUGIŲ 

MORGIČIŲ naujose apielinkėse.
Dėl platesnių žinių apie investmentus kreipkitės į 

musų ofisų, mes turime patyrimų ir jums paaiškinsime 
dykai.

Mackievicli
MORTGAGE BANKER

2342 So. Leavitt Street
x Telefonas Canal 1678-9

Namų Tel, Hyde Park 3395

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA SALDE STREET 
Room 1934 Tel. Randolpb 938!<
Valandos nuo 9 ryto Iki 6 vai. vak 
3241 So. Halsted St. TeL Vlctory 0561 

Valandos — 7 Iki 9 vakare 
Utarn., Ketv. lr Subatos vakare

Tel. Randolph 5187

ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su
batos nuo 7:30 Iki 9 J

6200 S. HALSTED STREET
Tsl. Wentworth 1881

Jos Nieks 
Nekviečia

į
Ar žinot, kodėl Jos nieks . 

nenori? JI pati to nežino. v 
Jos kvapas nemalonus. O 
to visi nekenčia. Išgarga- 
lluo darni su Listerine, išva
lysime burną ir užmušime 
ilgų perua Vartok kas
dien.

LISTERINE

Mins UKCLE

SKIHIICHIK INOS
Mrhen aoofMikp te

Right frora the firet toach, antisepticu 
hcaling Žemo takea the itehing 
misery out of mosųuito bites, rashes, 
and many other skin afflictions. Try 
it also for itehing, peeling toes. 
Bathers and other outdoor folks 
thank cooling Žemo for relief frora 
sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff fede when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It ln> 
stantlv eases razor-smart. AIways 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

5R.VF17 ,J



Penktadienis, Saus. 15, 1932

CHICAGOJE
TOWN OF LAKE. Mūsų veikėja sk. pirm. p. J. 

Čepulienė kų sumano, tų ir

f

D R X n C X s
Tel. Cicero 6756

DR. P. ATKOČIŪNAS
DAKTARAI:

D e n t i s t a s 
1446 SOUTH 49 COURT

Ant Jankausko Aptiekus

Cicero, III.Šv. Kazimiero Ak. rėmėjų padaro. .Labai darbšti. Apie 
1 sk. metinis gausingas sus-1Centro sus-mų pranešė p. J.
mas įvyko sausio 10 d. Svars- Čepulienė, pasveikinusi gerb. 1----  _ , ------------------------
tyta apie vajų kaip jam tin- i Motinos Marijos vardu visas jėgas, kad pramogos pavyktų, savo namų. Viename iš tų nu- 
kamiausiai pasirengti; mitai- Į rėmėjas ir geradares. 5 Nutarta rengti kauliukų žai-nių, 4443 So. Wood st., turi

P. J. Stugienė taip pat gra- dimų vakarų ir organizuoti įrengęs savo parduotuvę, kur 
žiai darbuojasi; visuomet įra-1 soda liečiu basketbolo tymų; iš darbuojasi jo žmona Ona ir 

Šedienė, kuri tik nesenai grį-į^° nau3ll narių. Ji yra mūsų i rinkta komisija tuo dalyku rū- kartais jų jauna Marytė, 
žo į mūsų tarpų darbuotis po ^k. iždininkė. Į pintis. Kai dabar “Draugas” pa
ilgos ir sunkios ligos, vėl yra ] 1 sk. rėmėjos darbuojasi vi-Į Po sus-mo buvo įteiktos do- yar- smarkį4 agitacijų už sa- 
mūsų ligonė. Rėmėjos, nepa- sos vienybėje. | vanos sodalietėins, kurios per vųjų biznierių rėmimų, tai y-
mirškite jos aplankyti. Rėmėja. Į ištisus metus kas mėnesį ėjo pa> tokius biznierius, kaip p.

Rėmėjos rengia “food sho-! ------------- |Prie Šv* Komunijos. Dovanas reikia atsiminti.
wer” sesutėms penktadienį' Iš sodaliečių veikimo. [įteikė dvasios vadas kun. M.
sausio 15 d. 7 vai. vak. par.1 Nek- Pras* Pan- &ven- Iner" j Varlys. Dovanas gavo pane- vielinis,
avet. Geraširdžiai mūsų biz-Galicijos metinis gan-j lės: B. Kalvaitė, M. Laurins- ---------------------
ieriai ir kiti tautiečiai, m 
įamirškite suteikti savo aukų, \ 

kų nors iš valgomų daiktų, j Bumsaitė. 
kurie galėtų ilgiau išbūti, ar
ba šiaip kokių
sios savo valOI7 „
vakarų loš kauliukais ir pa-įPelno parapijai. Vitkauskaitė, A. Labuckaitė,
vaišins visus gardžiais užkan- i Mergaitės 
džiais.

ta rengti vajaus vakarų kovo 
13 d. Komisija išrinkta. P. Al.

Vai.: 9-9

Tel. Canal 0357 Res. Proapect 0*68

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas

1831 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija (600 S. Arteslan Av< 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

( iki 8:18 vakare

1 singas sus-nias įvyko sausio kaitė, L. Kegavičaitė, B. To-
10 , , . , - ,. 11 •. -x- o m i -i u- a tt Town of Lake. — Sausio 17d. Įsirašė nauja nare p-le lenkaite, S. loleikaite, S. br- ..

Surengtas šokių 1 bonaitė, A. Navickaitė, S. Na- \ . va ’ V’ PraaUS Paia‘ 
• • parap. sve- vickaitė, S. Jurgaitė, A. Emu- W lakltamgas nau-

jos svetainėms ■"

Tel. Canal 6764 Res. Republic 5358

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETKIKAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

vyrų. moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir seiedomls tik 
iš kalno susitarus 

Ofisas, laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

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. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, Tel- 
Tel. Prospect 1930.

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2 330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. v. 

Nedėlioj pagal susitarimą

Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ

'vakaras naujoje atidarymas.
yra pir- 

atidaryta su
vsnr o.,•»./,«, va, ,a7 Mekaitė. ~Visoš~šodalie- labai idomia pramoga- Sakyli 
visur giaziai \ei- .v. kas bus negalima, reikia tik

kia, visuomet deda visas savo 'tes buvo pavaisintos gardžia _ /

ų aukų. Atnešu- tain^e labai Sražiai pavyko; | šaitė, A. Razbadauskaitė, S. svetainė> kuri
. vLsind t, jaunimo buvo daug ir gauta Lešinskaitė, M. Zaroųaitė, E. Wauja ^taine^ Run 

gių, rėmėjos id .. . niain aukšte, bus ati<
i- i • itpInn narammi. Vitkauskaite. A. Ijabuckaite. 7

, , . patiems ateiti ir pamatyti,kavute ir pyragaičiais. Visos . . * J .

G R A B O R I A 1:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS

Viskas nesibaigs popiet, tęsis 
net ir vakare, nes bus muzi
ka ir pasilinksminimas. 
Metrikų šeimynos.

Gros

sau prie grabų iš- 
dirbystės.

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

Laidotuvėse pa- 
tarnauju geriausia ^tarnauju laidotuvėse kuopiglausia. 
ir pigiau negu kiti , Relka,J„-"! man°

todėl, kad priklau darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Cliicago

Ofiso Tel. Victory 3687 ,
Of. ir Rez. Tel. Heinlock 2374

DR, J. P. POŠKA
3133 S. IIALSTED 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. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Canal 6223

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tei. Republic 7868 

Valandos 1—3 & 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj: 10 — 12 ryto

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L YlIŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vau.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraaomis po pietų ir Nedėldienlais 

tik susitarus
2422 W. MARQU£TTE ROAD

Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Wenfworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8193

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vak: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyč'tM dykai.

3307 Auburn Avenue

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. 
Tel. Cicero 5937

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

BALZAMUOTOJ AS
Turiu automobilius viso 

kietus reikalams. Kaina priei
nama.
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, III.

skirstėsi patenkintos ir gerai 
nusiteikusios darbuotis visuo
met vienybėje. ‘

Mergaitės, kurios dar nepri
klauso prie šios draugijos, pa- Visi seni ir jauni parapijo- 
tartina visoms įsirašyti ir sto- nai, šios parapijos bičiuliai, 
ti po mūsų dangiškos moti- kviečiami į šį nepaprastų į vy
lios, Šven. Mergelės Marijos kį. Užtikrinama, kad visi bus 
vėliava. Nesigėdinkiine, kad patenkinti, 
mes esame lietuvaitės, bet var- AteUdte įr atvažiuok;te yi. 
tokime visos mūsų tėvynės Lie 
tuvos kalbų visur ir visuomet;
tuomet busime tikros Lietuvos! 
dukterys.

Sus-niai įvyksta kiekvienoj 
mėnesio kas antrų savaitę 1! 
vai. popiet.

Valio sodalietės! Laikyki
mės nepasiduokime!

si.

Koresp.

APIE VIENĄ DARBUOTO
JI "

Aidas.

BRIDGEP0RT.

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS 

Ofisas

4603 S. Marshfield Avenue
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

<443 So. Talman Avė. 
Tel. Virginia 1290

' . Yards 1138
Chicago, m.

S. M, SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tel. Roosevelt 7583

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th Ir Paullua Sts.

Tel. Boulevard 6203-8418

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

A. R. D. 2 sk. iždininkė ir 
Mot. Sų-gos 1 kps. veiklioji 
narė p. J. Šaltenienė sunkiai 
serga/ jau kelinta savaitė. Ji

1 gyvena 929 W. 33 PI. Sųjun- 
' gietės ir rėmėjos prašomos 
mūsų brangių veikėjų atlan
kyti ir užjausti jų sunkioje 
ligoje. Duok Dieve p. Šaite- 
nienei greit pasveikti!

AKIŲ GYDYTOJAI:

Town of Lake. — Mūsų ko
lonijoj netrūksta užsitarna
vusių lietuvių biznierių ir dar( 
buotojų. Šiuo talpu ‘Draugo' j

skaitytojams priminsiu apie į ........ ..... ...... . . t.
Pranciškų Levickų. Jau yra' SUGRJŽO IŠ LIETUVOS 

kokie 25 metai, kaip jis gy
vena šioje kolonijoje. Jis ma
tė šios kolonijos augimų, lie
tuvių įsigalėjimų, parapijos ir.
draugijų steigimų. Tų viskų; 
jis ne tik matė, o prie to ir 
pats prisidėjo. j

P. Levickas yra toks uolus 
darbuotojas, kad jis dėjosi 
prie visų gerų lietuvių

DR. VAITUSH, OPT.

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

N;
i

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiansiai reikalingas.

J. F. EUDEIK1S 8c CO.
JŪBŲ ORABORIAI 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue

Fot Telefonai: YARDS 1741 ir 174

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų {tempimą kuria 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 

darbų. Visuose darbuose jis »vaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
, • V , • T mo- skaudamą aklų karštį. NuimuOUVO piiesakyje. Jau yra apie cataractus. Atitaisau trumpą rsgys- 

15 metų, kai jis yra valgomų- j *’,klnlu.

jų daiktų parduotuvės savi- i sukimuose, egzaminavimas daro- 
. . , • , , . 8U elektra, parodanča mažlau-ninkas. Nors p. Levickas, kaip sias klaidas

turi ' - 8PeCi*Ie atyd* atkreipiama mole*-

DR, MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Flaza 3200

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

DENTISTAI

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZEL1S '
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET 
(Kampu Leavitt St)

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTU
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102. So. Halsted St.

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

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJ  AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vak 3-4 Ir 7-9 vai. vakare '

OFISAI:
4981 — 14 St. 3924 Waahlngton 
19-12, 3-4, 7-9 12-2, 4-6, Blvd.

Išskiriant ketverge po pietų 
Tel. Cicero 662 Tel. Kedzle 2450-2451

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Rezidencija
47 >9 Weet 12 PI. Nekėliomis
TeL Cicero 3888 Susitarus

Vai.: 2—4
pietų: 7—8:30 vai. vakare 

Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 Archer Avenue

Vai.: 11 ryto Iki 1 po pietų 
2 iki 4 Ir 8 iki 8 v. ▼. 

Nedėliomis nuo 10 Iki 12 ryto

Telefonai dieną ir naktį 
Virginia 0036

Valandos Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 9 vakare 
SeredoJ pagal sutartų

/

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Teis. Cicero 1268

DR. GUSSEN
X-Ray

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

vai. vakaro
Nedėliomis Ir Seredomls susitarus 

4847 W. 14 ST. Cicero, III.

Vai.;

Ofisu Tel. Grovehill 0617
Res. 6707 S. Artesian Ava

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road 
Vai. 2-5 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-13 

A. M. Nedėlioj susitarus

A. L DAYIDDNISi M. D.
4910 80. MICHIGAN AVENUE 

Tel. Kenvvood 5197
Valandos:

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

apart šventadienio Ir ketvirtadienit

Hemlock 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road 

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

litam, ir Ketv. vak. pagni sutartį

Tel. Hemlook 87M
Res. Tel. Prospect M19

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Ofisu 6155 South Kedzle
Rez. 6425 So. California Ava.

Vai.: 2-4, 7-9 v. v.
i . i m—

Išskiriant Ketv.

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
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 ( vai.).
Sercdomis ir Nedfiliomis pagal susitarimą.

Otiso Tel. Latayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3J95|

ir visi mūsų biznieriai,
dirbti ilgas valandas, bet jie!. Valan<*°8 nu° i® ryto iki s va- 

■ , , d kare. Nedėliomis nuo 10 iki 13.
: vis randa laiko visuomenės kreivas akis atitaiso j trum- 
, darbams. Dešimtas metas kai f.4 laiką su nauju išradimu 
i tarnauja šv. Kryžiaus par. be *Rodų. Kainos pigiau kaip kitur 
I komitete. j 4712 S. ASHLAND AVĖ.
I p r _ . Tek BouJevard 7589i r-nui Levickui visad rupi
i medžiaginis lietuvių kilimus. T<1 Tar4, lgJ#
įTodėl nuo senai jis priaidė- eP»MI?P
|jęs yra prie “Lietuvos” sko- Mlv. vJ. OCjIviNiLiv
linamosios ir statybos spul- lietuvis akių specialistas
kos. J au devinti metai, kai tea . 1darbuojasi direktorių skaičių 
je. Praėjusiame direktorių su-! 
si rinkime P. Levickas išrink-j
tas tos ssulkos kasininku. P.T . , . iLevickas savo gyvenime turt-(
jo gęrų pasisekimų, turi porų nu. 19 U.

klos vaikučiams.

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampu Wabaah Avenue 

Tel. Pullman 9856 
Gaaaa, X-Ray, eto.

Phone Hemlock 2081

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gu Eztractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-19 

(869 SO. WESTBRM AVB.

Ofisu ir Aktolų Dirbtuvė
756 WEST Sfith STREET

Kampas Ralsted St. 
Valandos: nuo 19—8; nuo 4—1 

BUU 18 IW 13.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Utarnlnkais, Ketvergals ir Bubėtomis 
8420 W. Marąuette K<1. arti Westem 

Avė. Phone Hemlock 7828 
Panedėllals, Berodo ms ir Pėtnyfiioms

1921 ko. lUUted Street

Otiso Ir Res. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Res. Tel. BoaL 5914

DR. BERTASH DR. NAI KELI 8
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL>
Vai.: 1-1 ir 8:89-8:89 vai. vak. VaL: 3-8 ir 7-8 vai. vakare 

, Nedėlioj susitarus Nedėlioj

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS: II KENOSHA, W1S. OFISAS:
2415 W. MARŲUETTE RD. 5817 — 6th AVENUE
Vai.: utarnlnkals, ketvergals Ir pėt
nyčiomls nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo Val-: Panedėlials. seredomls Ir su- 
1 iki 4 Ir nuo 6:30 Iki 8 v. vak. batomls nuo 1 Iki 4 ir nuo 6 iki 
Chlcagos ofiso Tel. Grovehill 8282 8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

Tel. Central 7079 
Rea. Longbeaeh 9453

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pągal sutartį

DR. B. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Bovsf Instruktorius Vienuos UnlviMrtrt© Per B Mėtos 
vOfln« 1447-49 PHtaflelrt Rldg-, &5 K. Wuh4ugtaa St-, Chkcagn, I1L
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DRAUGO JUBILIEJINIS
KONCERTAS

I

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

•B£

C H I C A G O I E
AKADEMIKIŲ ORKESTRAS nors ir netikėtai. Pradžia bu-

‘ DRAUGO” KONCERTE

Kas bus sausio 24 d.?

vo kaipo paprastai, bet vėliau 
svetainėj bėga vienas mažutė-

įdainuoja gerai išsilavinę imi- 
1 sų dainininkai. J. Romanas, 
p-lė B. Rubinaitė, L. Tandi- 
gulskis ir kiti. Kalba apie dan

ŠOKIAI
Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, ku

rioje dalyvaus įžymiausios Chicagos lietuvių meno 

pajėgos.

varke, taip kad jau dabar pa
rapijos mokykloje duodami 
pietūs 30 neturtingu vaiktičių. 
Pirmuosius pietus davė pats

tų higieną, dentistas Kliauga, kun. Vaitukaitis, antrą dieną 
adv. J. Bordenas domina klau Valuckių šeimyna, trečią J.

lis ir didelis, ir tuojau ranku sytojus depresija. Juokdarys Seibutis (mūsų gerai žinomas
Kam ir klausti — visi žino, | plojimai ir šauksmai. Gerai į Čalis Kepurė pasakojo naujus bučeris), ketvirtą'( A. Grišius 

žinomi Damen K of C žaidė-;ir skanius juokus, o tarpais (taip pat -bučeris). Ponas 
jai. Svetainė tuojau subruzdo griežia rinktinė ir žavinti mu- Vardauskas yra prisidėjęs ir 
ir žiūrėjo į žaidėjus. Lauksi- zika. Bet tai ne viskas; pra- dar žada kurią nors dieną su-

Šio svarbaus ir reikšmingo me toliau kitų ratelių rezul- nešėjas praneša, kur ir kas teikti pietus. Pietus

kad tą dieną įvyks dienraš
čio “Draugo” jubiliejinis 
koncertas.

ga-
tatų. lietuvių organizacijų, parapi- mina pp.: Valuckienė, Šiau-

Mūsų ratelis taip pat pra- jų ir draugijų yra veikiama, lienė, Matjošaitienė ir Mile-
laimėjo Brighton Parko rate- Besiklausant šių pranešimų, rienė.

keletą kartų jau yra žavėjęs piui. Vis dėlto publika paten- dar labiau džiaugsmas ima/ Klebonas ir tie vaikučiai v-i 
publiką. Orkestro narės turi kinta atkakliu žaidimu. Kitą girdint, kad tiek daug yra rft labaį dėkingi geradariams* 

mūsų lietuvių gyvumo ir vei- beį šelpgjamjį, • /y

Reporteris.

koncerto programoje daly
vaus šv. Kazimiero Akademi
jos mergaičių orkestras, kuris

labai gražią uniformą. Drau
ge su orkestru pašoks gražų 

’šokį Elena Kazmauskaitė, o

sykį geriau pasiseks.
X Sausio 17 d. Amer. Liet. kimo.

Politikos Kliubas rengia šo-! Rodosi, kad tik ką pradėjai
padainuos Felicita Nausėdai-j kius parap. svet. Gros pui- klausyti, bet jau pranešėjas
tė. Emilija Poškaite gros klar 
netu solo, o Agnietė Kulbo

kus orkestras. Įžanga pigi. sako, kad šios programos va- 
Laiką praleisite labai liuks- landa baigiasi, ir tik kitą an-

PRANEŠIMAI
naitė — kornetu. Viena iš ge- mai. Pradžia 7:30 vai. vak. tradienį girdėsime kitą pro- Marąuette Park. — šv. Ka
riausiu pijanisčių A. Palilio- 
nytė skambins pijami. Taip 
pat akademikės rengia kažko
kį suprizą — trejetą iš obol, 
klarneto ir basono. Tai nau
jenybė.

Akademikių dalyvavimas 
mūsų dienraščio koncerte įneš 
daug gražaus įvairumo.

PAGAVO LAIKRAŠČIŲ 
VAGĮ.

Dievo Apveizdos Parap. —
Šioje koloijoje “Draugo” a- 
gentu ir išnešiotoju yra rim
tas ir rūpestingas vyras Pet
ras Varakulis. Bet atsitikda
vo taip, kad kai kurie “Drau-j 
go ’ ’ skaitytojai k artais ‘ ‘ Dr-Į 
augo” nerasdavo. Tai buvo 
nesuprantamas daiktas. Paga
liau trečiadienio rytą viskas

t
išsiaiškino — tapo pagautas 
vagis.. Pasirodė, esąs lietuvis. 
Išsiaiškino, kad jis ne vien 
“Draugą” vogdavo. Pagautus 
vos į kailį negavo.

Policijos nuovadoj jam pa
sakyta, kad jei dar tame 
“darbe” bus pagautas, tai 
gaus mažiausia 6 mėnesius 
šaltojoj sėdėti. •

NORTH SIDE.

■H£

X Vas. 9 d., Užgavėnių va- gramą, ir taria “labanakt”, zimiero Akad. rem. 8 sk. ren- 
karą, Šv. Vincento a Paulio Jei tos programos būtų du gia kauliukų žaidimo vakarą 
dr-ja rengia pasilinksminimo ar tris kartus ilgesnės, tai tie sausio 17 d. Gimimo P. Šv. 
vakarą su šokiais. Pelnas skir- žiemos vakarai būtų trumpes- parap. auditorijoj. Pradžia 
iamas bedarbiams ir betur- ni ir malonesni. 6:30 vai. vak. Įžanga 25c.
čiams. Tikiuos, neužmiršite ir: j§ tikrųjų, Peoples Fumi- Plovimų bus tokių, kokių 
atliksite didelį darbą, atsi- ture Kompanija yra verta rėm- turėjo per praėjusį para- 
lankydami. klausytojų didžios paramos PU053 Nazarą. Tai bus malonu

X Sausio 20 d. Liet. Vy- priekyboje ir padėkos.
čių 5 kuopa turės šeimynišką (____________
‘šunim būram’ parap. svet. į WEST SIDE.
Bus naminių pyragų ir kavos.' ________

kiekvienam laimėtojui. Komi 
sija: p. Čereškienė, p. Kaz- 
mauskienė ir p. Žvinakienė.

1 Taip pat rėmėjos rengia va-
Turėsime žaidimų, šokių ir Labdarių 7 kuopa rengia 39, vakarienę su programa šv. 
tt. Įžanga tik 10c. Norime pa- šokių vakarą sausio 17 d. Pet- Kazimiero Akad. naudai va- 
matvti svečių iš kitų koloni- ro Fabijonaičio svetainėj sari° 21 d. toj pačioj svetai- 
jų. Tikimės, nesigailėsite at (2303 W. 22 PI.). Pradžia 6 Įžanga tik 50c. Malonėkit 
silankę. Tadgi iki pasimaty- vai. vak. Visiems žinoma nepamiršti dienos ir vietos*.

labd. sąjunga. Ji dirba gai-'Ateikit i svetainę nevalgę, 
lestingą darbą; visos kuopos,,nes hus valgių kaip Lietuvoj 
rengia vakarus, kad surinktų Per Velykas.-I I

po 1,000 dol. ir pastatytų še

rno.
F-s.

Onutė.

Sausio 16 d., ateinančio šeš- 
. tadienio 7 vai. vakarą pp.

. . .... . Nea‘sil,ks.lr t kW«h nei"*- žolynų „arauose (6709 Archer
rą Čikagoje buvo lietingas šus tukstantines. Netolimoį at- k- T„ . ,

. v v • - J avė., Chicago, Ilk) Kolegijosoras: tas, be abejones, sulai- eity įsdigs seneliams prieglau .... . ... ..., . , v • ® rėmėjai rengia steigiamąjį sk.
ke daugumą žmonių namuose, da. Visi mes turime remti tuos susir-nkim • kur- 
ilgas žiemos vakaras nesma- kilnius darbus, kurių vaisiai RUSinn imą’ 1 uri pr nie 

nuobodu. Bet 7 valan- bus įamžinti...

LIETUVIŲ RADIJO PRO 
GRAMA.

Praėjusio antradienio vaka-

neliams prieglaudą, kad jie 
galėtų ramiai pailsėti.

DIEVO APVEIZDOS PA
RAPIJA.

visus šios apylinkės lietuvius 
1 atsilankyti, nelaukiant asme
ninių pakvietimo laiškų. Su 
pagarba Antanina Žolynienė

X Visi, kurie lankėsi St. 
Phillip’s Gymnasium, buvo 
patenkinti, pamatę rungtynes

gu
dą, lyg iš įpratimo, prisleuki į 
arčiau prie radijo, norėdamas 
nusiraminti ir sužinoti, kokios
žinios, muzika ir dainos plau-Į ________
jkia oro bangomis. Nustatai I Pasirodė, kad daugelio šet- 
radiją IV. G. E . S. stočiai ir mynų bei neturtingi) našlių 
išgirsti lietuvių radijo pro- vaikučiai ateidavo popiet mo- 
gramą, kuri nuolat kas antru- kyklon, bet nevalgę. Tad gerb.

Metinis Amerikos Lietuvių 
Dak. D-jos susirinkimas į-

ŠOKIŲ MOKYKLA
Norėdami išmokti šokti val- 

dienį eina Peoples Fumiture klebonas kun. Vaitukaitis ė- są, fontrot ir kitus Šokius, tai 
Kompanijos pastangomis. mėsi ieškoti priemonių, kaip kreipkitės adresu:

tarp stipriausių lygos ratelių, j Kiek tai džiaugsmo, patyri- tuos vaikučius aprūpinti, kad 
Taip pat turėjo progą pama- mo ir naujų minčių gauni, tai jie gautų pavalgyti.
tyti garsųjį Ciceras ratelį nu
silenkiant prieš Bridgeportą,

negalima išreikšti; dainuoja 
gražias lietuvių dainelės; jas

Praėjusią savaitę susišaukė 
keletą darbščių moterų ir sut-

W. MISEVIČIUT* 
5209 So. Halsted Street
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

vyks dr. A. L. Yuškos namuo
se (2422 West Marąuette

Road, kampas '69 gat., Cliica- 
go, Ilk), antradienį sausio 19 
d. 8:30 vai. vak.

Naujos valdybos į vada 1932 
metams; senosios valdybos ra
portas už praeitus metus; d r. 
V. S. Nares’o referatai ir ki
ti nemažos svarbos reikalai.

Todėl kviečiame gerbiamus 
kolegas nesivėluoti.

Dr. A. L. Graičiūnas.

ANT RENDOS. Pigiai išsi- 
renduoja 4 kamb., štymų šil
domas ir kiti patogumai.
2300 W. North Avė. Chicago 

Tel. Armitage 5849

IŠRENDAVIMUI KAMBA
RYS

Tinka merginai ar vaikinui, 
ar ženotai porai, prie mažos 
šeimos. Visi parankumai. At
sišauki t :

3440 Emerald Avenue
2-ras angštas iš fronto

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

J. KULIKAUSKAS
2322 West 24th Street

Chicago, III.

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.

Didelis, 4 kambarių namas, 
geras beismentas, elektra, ge- 
sas, vandtuo, garadžius ir pusė 
akerio geros žemės, arti mo
kyklų, bažnyčių, štorų, graži 
apylinkė, gera transportacija, 
į Loop tinka paukščiams ir 
daržovėms. Mažai įmokėti. Ba
lansas kaip renda. Ateik tuoj.

J. N. MASHKEN 

4443 So. Wood Street

2-ras aukštas^ užpakaly

. RENGIAMAS ADMJN1S- 
| TRACINIS LIETUVOS 
I ŽEMĖLAPIS

Per apskričių viršininkus 
pranešama apskr. inžinieria
ms, kad jie pažymėtų (užbrė

žtų) visus Lietuvos I, II ir III 
rūšies kelius 1:100,000 maste
liu. Tą medžiagą surinkus no
rima išleisti, Lietuvos admini
stracinį žemėlapį.

E XT R A
LIETUVA PAVEIKSLUOSE 

1931 Metais

Nuotraukas Darė
C.'G. LUKŠIS

Ką Tik Iš Lietuvos Parvežti 
Nauji įdomus krutami

paveikslai
Bus pirmą kartą rodomi 

Amerikoje

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

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

Nedėlioj Sausio 17, 1932
Parapijos salėj, 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.

Seredoj, Sausio 20, Nekal
to Prasidėjimo Panelės Šv, 
par. salėj Brighton Parke.

Subatoj ir Ned. Sausio 23.
24 Šv. Petro ir Povilo dr-jos 
salėj Myrtle ir Hamilton avė. 
Grand Rapids, Micb.

Ned. ir Sub. Sausio 30, 31
Šv. Jurgio par. salėj 1313 
Westminster St. Detroit, Mieli

Ketv. ir Pėtn. Sausio 28 ir 
29, 1932, Lietuvių salėj Dix 
Avė. ir 25th St. Detroit, Mich.

R. ANDRELIUNAS
( Marųnette Jewelry * Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dail

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

Tel.
Hemloek 8S80

4844 so.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųStee 
Ir patarnavimo, šau
kit

OREEM VALLEY 
PRODUOT8 

Olselis Šviežių klausi
nių. sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1889

AR ŽADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockroell St.

Tel. Republic 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokius dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.

Mes pervežame daiktus iš ir 
kitus miestus.

ĮVAIRUS KONTRAKTORl

M. ZIZAS
Namų Statymo Kontraktorlns 

Statau Įvairiausius namus prieinama
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telsfonaa Hemloek BSSt

Telef. Republlo <«»«

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUS 
Statau namue kaip muro taip Ir į

medžio nuo mažiausio iki dldžlauato 
Kainos prieinam laualoa.
2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemloek 2323

JŪSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO r rus
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Kas turit namą ar ūkį Lie
tuvoj ir norit mainyt ant mc 
dinio namo su grocernu ir bu- 
černe, tai atsišaukit arba par
duosiu tą prapertę visai pi-
giai.
1308 So. 49 Avė. Cicero, UI.

Pan. ir Utarn. Vasario 1 ir 2
Parapijos salėj, 1922 I>eo St., 
Davton, Ohio.

Sub. ir Ned. Vasario 20 ir 21
Šv. Kazimiero p. salėj, Whar- 
tou St., Pbiladelphia, Pa.

Sapoa Telef. 
Hemloek 1847

Namų Telet. 
Republlo (888

JOHN YERRES
Plumblng A Heatlng IJetuvU 

KONTRAKTORIUS
Mano darbaa pilnai garantuot*.- 

Kainos prieinamos 
2422 WEST 69th STREET

I 1




