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Konferencija karo skolų klausimu atidėta
ISPANUOS RESPUBLIKOS VYRIAU 
SYBĖ VARŽO KATALIKU SPAUDA
Įdomūs japonų pasiryžimai 

Mandžiūrijoj

BRITŲ VALDOMOS INDIJOS PRINCAI 
SUSIROPINO SAVO ATEITIMI

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

IS VILNIAUS KRAŠTO

A

KONFERENCIJA ATIDĖTA

LONDONAS, saus. 21. —
Anglijos vyriausybė paskelbė, MADRIDAS, saus. 20. —! 

kad karo skolų ir reparacijų Ispanijos vyriausybė nuspren-i 
klausimais konferencija, kuri dė vykinti naujos konstituci-' 
lurejo Įvykti ateinantį pirma- jos 26 straipsnį, kuriuomi re-1

ISPANUOS VYRIAUSYBĖ 
PRIEŠ JĖZUITUS

dienį Lozanoj, atidėta toles
niam laikui.

KARO SKOLŲ KLAU
SIMAS

Arkansas’o valstybės miestely Mount Ida majoru piliečiai išrinko Mrs. J. G. McLane. 
miantis norima sugriauti jė- savQ vaUybon pasiskyrė taip pat moteris. Ir štai taikos teisėjas jas visas prisiekdina.

• , n •• • T i ’ •' miestelis turi apie 600 gyventojų.zuiti? draugijų ir konfiskuotu____  1 .m-____________________________________________________
jos turtus.

PARYŽIUS, saus. 20. — 
Patirta, kad tarp Paryžiaus,

Jėzuitų draugija kreipės tei-; 
sman. Nutarta kovoti prieš tą 
konstitucijos straipsni, kurs y-1 
ra neteisingas ir neteisėtas, i

ŠVENTASIS TĖVAS PA
SKELBĖ TRIJŲ DIENŲ 

MALDAS

CHICAGO JF CHICAGA LABIAUSIA 
NUKENTĖJĘS

— “Dziennik Wil.” rašo, 
kad paskutiniuoju metu Vil
niaus mieste ir apylinkėse die
na iš! dienos labiau įsigali* dė
mėtosios šiltinės epidemija. 
Nėra beveik tokios dienos, kad 
nebūtų naujų susirgimų. Esą 
ypatingai sunku kariauti su 
epidemija, neg liga rodosi }- 
vairiose miesto dalyse, o ne 
vienoje vietoje.

— “Vilniaus Rytojus” ra
šo, kad po gausingo Vilniaus 
miesto delegatų važinėjimo į 
Londoną, pagaliau susitarta 
su anglais dėl prieškarinės Vi
lniaus miesto skolos likvidavi
mo. Sutarta, kad Vilnius su
mokės anglams 400,000 sv. ste
rlingų arba 13,000,000 zlotų ir 
tuo bus likviduota 1912 m. Vi
lniaus paskola. Pusę tos su
mos pasižadėjo sumokėti len-

------------- kų' valstybė, o kitą pusę, dau-
Žinionūs iš Wasbingtono, giau kaip šešius milijonus zlo- 

Chieago miestas yra labiau- tų, turės sumokėti miestas, 
šia nukentėjęs dėl Volsteado Kol pinigai bus anglams grą- 
įstatymo. Ir nėra vilties pa- žinti, tol miestas turės mokėti

ktį. Teatro dramos skyrius 
šventės proga pastatė estų ra
šytojo Artūro Adzono istorijų 
veikalą “Keturi karaliai”. 
Siužetas, paimtas iš estų su
kilimo prieš kardininkus 1343 
m. Keturi estų seniūnai, ruoš
dami sukilimą, prašė pagalbos 
ir pas Lietuvos kunigaikščius 
Kęstutį ir Algirdą. Veikale y- 
ra visas paveikslas, vaizduo
jąs seniūnų pasitarimą Psko
ve, pas Algirdą, dalyvaujant 
Kęstučiui.

Veikalas turėjęs didelio 
sisekimo.

KAUNO ZITIEČIŲ 
KOČIOS

ROMA, saus. 20. — Šven-
T .radono ir W»,hioH„oo d. V>'riaUS5’Ws ™,pe- tasis py X1 k
Londono ,r II ashingtono d- „dnotas kataiikl(

"EI Debete” leidimas už. vy- damos įvykK Lozajlos reparn.
urna pratęsti nuo birželio m "ank>l>*‘“ kaltlI""u»’ kad J> »<'- eijų konferencijos pavykintą.
•!0 d Hri eruodžio mėn 11 d' PaVar,0Ja gr,eŽh’ PnemonnJ Jo šventenybė ragina katali- 
dli d. ligi gruodžio men. 15 d. prie5 radikolus, kurie ivairio- „„„„ :
Ivtidflnfiri Ivonfprpnciios rpon t • • , kus sživo mnlnomis kreiptis jivanangi Komerencijos repą- R0 Ispanijos dalyse pradeda * 
raciją klausimu negalima vi- pnlti ir deginti įatalikl} baž ‘ 
sni paneigti, tai ji įvyks ir jo

plomatiniu keliu sutarta vo
kiečių reparacijoms moraton-

nvcias iri įstaigas.
je dalyvaus tik vieni finansi

niai ekspertai.

Prieš gruodžio men. 15 d.,
tuo jaus po rinkimų J. Valstv- MUKDENAS, Mandžiūrija. 
bėse, bus sušaukta karo skolų sans 20. — Prieš atvyksiant 
konferencija. j Mandžiūriją T. Sąjungos ta-

JAPONŲ PASIRYŽIMAI

Liurdo Mariją M., kad 
Ji konferencijos dalyviams į- 
kvėptų teisingumo ir mei
lės dvasią, taip kad veikiau 
pasaulis sulaukti? ramybės ir 
taikingo tarpusavio gyvenimo.

,’enc

AP|PLĖŠĖ BANKĄ

rvbos skirtiems atstovams, ja
ponų kariuomenės vadovybė 
pasiryžusi įvykdyti du daly- 

BERLYNAS, saus. 20. kng pirmas — išnaikinti vi- 
Vokietijos vyriausybė ne ma- sam kra§te kinug “plėšikus.”

BRITANIJAI PARŪPINS 
KARO LAIVUS

Penki plėšikai po vidunak
čio įsiveržė j M. C. Mott’o na
mus, Mundelein miestely. Pa
grobė jį ir jo namiškius ir 
rytmetį apiplėšė Mundeleino 
banką.

Mott’as yra šio banko kasi
ninkas.

Pagrobta 3,500 dolerių.
Praeitais metais tuo būdu 

šis bankas apiplėštas ir pa
grobta 10,000 dolerių.

gerinti stovį.
Kongreso komitetui taip a- 

pie tai liudijo kongreso atsto
vas; Sabath.

IŠVYKO Į POTVINIŲ 
PLOTUS

kasmet po 400,000 zlotų palū
kanų. Laikraštis stebisi, iš kur 
miestas galėsiąs surasti to

kią sumą pinigų, jei dabar 
magistratas negali suvesti ga
lų su galais. “Dziennik Wile- 
nski” gruodžio 2 d. rašo, kad 
buvusiame specialiame anglų 
skolos likvidavimo posėdy nu-

Kauno zitiečių Kūčios pra
ėjo iškilmingai ir įdomiai.

Kiekvieną metą zitietės ren
gia bendras Kūčias savo salė
je, Seimo g. 8, į kurias užpra
šo garbingų svečių. Praeitais 
metais zitiečių Kūčiose dshį 
vavo 200 zitiečių ir .sreeiC 
Malonėjo atvykti į Kūčias ir 
aplotkas sulaužyti Jo Eksce
lencija Kauno Arkivyskupai 
J. Skvireckas ir jo Prakilny
bė šv. Tėvo atstovas monsin
joras Arata. Garbingus sve
čius sutiko tautiškais rūbais 
apsirengusios su gėlėm; • ra
nkose zitietės. šv. Tėvo atsto
vas prabilo į Kūčių dalyvius 
gražia kalba šv. Tėvo vardu 
sveikindamas krikščionių dar-

VOKIEČIAI SUSIRŪPINĘ
LONDONAS, saus. 20. — 

Kai kurie Indijos princai pa 
bugo apie savo valdomų val-

UŽDARYTA TRYS 
BANKAI

Michigano ežero federalinės
pakraščių sargybos 15 vyrų Į tarta dar kartą nusiųsti de- 
su valtimis išvyko į potvinių' legatą į Londoną, kur jau ga-1 bininkių, sv. Zitos vardu susi
plotus, Mississippi valstybėje. į bitinai bus visa sutvarkyta, j būrimą. Jo Ekscelencija Arki- 
Tenai jie prisidės prie gyven-j “Viln. Rytojus” rašo, kad j vyskupas atstovo kalbą išver- 

šalčiams prasidėjus gana sma-ltė lietuvių kalbon ir nuo savęs 
rkiai pradėjo žmonės sirgti pridėjo sveikinimą linkėdamas 
gripu. sekti Kristaus gyvenimą.

— Atėjus žiemai, Vilniuje Kūčių dalyviai sugiedojo 
padaugėjo bedarbių skaičius. “Sveikas Jėzau”, o viešnia 
Vien tik krikščionių bedarbių

tojų gelbėjimo.

NAUJI MOKESČIAI
Miesto pajamų komisija

Cook apskrity uždaryta dar 
, trys bankai: Stockmen’s Trust

žai susirūpino gavusi žinių, Antras — Mandžiūriją pada- stybilJ sau»urn9- Ta<1 pasiūlė <( Savings bankas, Halsted ga- svarsto sumanymą skirti mo- 
rvti nepriklausoma valstybekad Prancūzija jokiu būdu ne 

išsižada nė dalies reparacijų.
Vokietija tame nieko kita 

nenumato, kaip tik santykiu 
su Prancūzija pablogėjimą Ir 
finansinę katastrofą.

GAL NUTRAUKS DIPLO
MATINIUS SANTYKIUS

na

Britanijai kas metai savo lė 
šomis parūpinti po vieną karo 
laivą Indijos pakraščių apsau
gai.

Įvykiai Mandžiūrijoje pa- 
BUENOS AIRES, Argent.i- veik® princus Pagalvoti apie 

saus. 20. — Artimiausio-

YRIGOYEN’AS BUS 
TEISIAMAS

ŠANCHAJUS, saus. 20.
Kinų vyriausybė yra pasirv- nėjama 

diplomatinius,

mis dienomis iš Martin Gar
da salos čia bus grąžintas bu- 

Ivusis prezidentas Yrigoyen’as 
ir jam iškelta byla bus nagri-

ANGLIAKASIŲ RIAUŠĖS

tvė ir Garfield bulv.; Servi- kesčius už įvairios rūšies spo 
ce State bankas, 5601 W. No-

... . . .mieste priskaitoma apie 5000rtus ir lutus rengiamus pasi-1» . ržmonių.
rth avė., ir Westwood State 
bankas, Elmwood Park’e.

PROKURORAS PRIEŠ ŠO
FERIUS UNISTUS

linksminimus. Tuos mokesčius 
norima panaudoti bedarbii? 
šelpimui.

žusi nutraukti 
santykius su Japonija.

Pranešta, kad į kinų vyriau
sybės priešakį žada grįžti ne
senai pasitraukęs iš vyriausy
bės gen. Čiangj Kai-šekas.

IŠVYKO ATSTOVYBĖ
NEW YORK, saus. 21. —

BELGRADAS, saus. 20. — 
Šalia Despotovaco angliaka
siai sukėlė riaušes, kada ka
syklų kompanija norėjo juos 
apmokėti čekiais, tinkamais tik

.1. Valstybių atstovybė - 31 kompanijo. parduotuvėje, 
asmuo, iSvyko į tarptautinęI ?lanJSn! 2 "'K>iaka"M

Cook apskrities prokuroras 
Svvanson’as paskelbė, kad jis 
energingai kovos prieš šofe
rius unistus ir kitus, kurie 
trukdo numirėlių lydėjimus į 
kapus. Tuo reikalu bus kreip 
tąsi į “grand jury.”

IR NEW YORKUI FINAN
SINIAI VARGAI

NEW YORK, saus. 20. — 
Šis miestas pergyvena tokius 
kaip Chicaga finansinius var
gus. Vakar miestas gavo iš 
bankų vienuolikai dienų pus- 
trylikto milijono dolerių pa
skolos su 6 nuoš. palūkana.

ŽEMES DREBĖJIMAS

nusiginklavimo
Ženevoje.

konferenciją žuvo ir keletas sužeista.
GELEŽINKELININKAI STA

TO KLAUSIMĄ

LIMA, Peru, saus. 20. — 
ŠĮ miestą ir apylinkes ištiko 
smarkus žemės drebėjimas. 
Kai kur sugriauta namų.

WiASHINGTON, saus. 21. 
— Portorikai gubernatorium 
prez. Hoover’is paskyrė J. R. 
Beverly’ą iš Texas’o valsty
bės.

DIDINS MOKESČIUS 
UŽ ALŲ

BERLYNAS, saus. 21. — 
Šio miesto valdyba planuoja 
padidinti mokesčius už suvar
tojamą alų.

Geležinkelių kompanijų ve
damose derybose su geležin
kelininkais pastarieji pagaliau 
iškėlė klausimą, ar kompani
jos turi teisę mažinti darbi
ninkams atlyginimą.

POLICININKAI BUS 
NUBAUSTI

ADDTS A B AB A, Abisinija, 
saus. 20. — Tie visi policinin
kai, kurie šio miesto gatvėje 
parbloškė J. Valstybių atsto
vą Southard*ą, bus viešai nu
bausti, anot Abisinijos vyriau
sybės pranešiibo.

— “Kurjer Wilenski” rašo, 
kad per paskutinįjį laiką Vil
niuje labai padaugėjo likvi
duojančių pramonės Ištaigi? 
skaičius. Viso to priežastimi, 
rašo laikraštis, esanti sunki e- 
konominė krizė, kuri numari
no visą prekybą ir pagaliau 
privedė prekybos įmonių savi
ninkus prie galutino materia- 
lio griuvimo. Tačiau charak
teringa esą, kad per lapkričio 
mėnesį susilikvidavusioR 30 
prekybos įmonių, visos esan
čios žydų. Žydai skundžiasi, 
kad prie to privedę kai kurių 
grupių boikoto akcija.

lietuvė amerikietė p. Kubilie
nė piano pritariama gražiai 
sugiedojo “Tyliojoj nakty”. 
Kūčiose dalyvavo nemažas A- 
merikos lietuvių būrelis, dau
giausia apsigyvenusių zitiečių 
viešbuty, Seimo g. 8 nr. ir 
Kauno kunigų.

NORI MAŽINTI KARININ
KŲ SKAIČIŲ

WASHINGTON, saus. 20. 
— Kongreso atstovas Collin- 
s’as, dem. iš Mass., turi pro
jektą sumažinti krašto kariuo
menėje karininkų skaičių 
tuo būdu sutaupyti per met 
apie 2 milijonus dolerių.

LIETUVOS KUNIGAIKŠ
ČIAI ESTŲ SCENOJ

ORO STOVIS

CHICAGO TR APYLIN
KĖS. — Šiandie iš dalies de
besuota ; vakare numatomas

Nesenai estų teatre šventė lietus ar sniegas; temperatū- 
savo 25 metų gyvavimo suka- ros stovis nenustatytas.

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje augę.”
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OJENOS KLAUSIMAI
KONGRESAS — VARGO RALIINIS

Dalis krašto spaudos ir galingos organi
zacijos iškelia labai rinitus kaltinimus kon
gresui. Pradedant didžiuoju kaitų kongresas 
visų laikų, be jokios atodairos švaisto mili
jonais dolerių. Nė į vienų krašto vyriausy
bės reikalavimų kongresas neigiamai neat
sako. Dėl visa ko vyriausybę tik pakritikuo
ja ir po to skilia reikalaujamas sumas. Vy
riausybė tuo patenkinta. Kas jai galvoje a- 
pie didėjančias valstybės skolas. Pirmoje vie
toje jai rūpi ne gyventojų būtis, bet biuro
kratijos tukinimas.

Kas metai didėjant krašto išlaidoms, kar
tu turi didėti ir mokesčiai. Mokėdami aukš
tus mokesčius, žmonės netenka pinigų. Įmo- 
ninkai turi nutraukti visokį veikimų savo įs
taigose. Iš to kyla nedarbas ir vargas. Spau
da tad ir daro išvadų, kad šiandieniniai kraš
to vargai plinta iš kongreso ir kad kongre-. 
sas yra Viso vargo priešastis ir šaltinis.

Krašto organizacija “Federation of A- 
ni^rican Business” šiomis dienomis taip pat 
iškėlė rimtų kaltinimų kongresui. Jam įdavė 
meinorijalų, kurs senate buvo skaitomas. Mi
nėta organizacija reikalauja, kad kongresas, 
niėko nelaukdamas, tuojau žymiai sumažintų 
valstyb&s išlaidas. Ypač reikia mažinti arba 
ar visai .panaikinti tas išlaidas, kurios yra 
Abejotinos vertės, be kurių būtų galima ap
sieiti.

Štai kelios iš to memorijalo ištraukos:X
Mokesčiai turi būti mažinami, jei norima 

atgaivinti žemės ūkį, pramonę ir prekybų, 
šiandie viso krašto (visokia valdžia išleidžia 
daugiau, kaip vienų ketvirtį visų krašto pa
jamų. Nei vienas kraštas, nei jokia tauta ne
gali -atsilaikyti .prieš tokį spaudimų ir ne
gali-gyvuoti. Jūs, kongreso atstovai, taip pat 
atskirų valstybių įstatymų leidinio rūmai ir 
miestų valdžios, esate perdėm atsaKomingi už 
-šiandieninę krašto būtį. Jūs įsakėte mokesčių

rinkėjams iščiulpti iš visokio “biznio” gyvy
bės kraujų. Tuo keliu surinkti pinigai iš- 
barstomi nereikalingoms programoms jūs e- 
sate palankūs. Bet jus verčia jos remti orga
nizuotos mažumos. Tuo nepasitenkinate. Jūs 
pritariate steigimui įvairiausių brangiai atsi
einančių komisijų, komitetų ir nepriklausomų 
biurų, kad jie reguliuotų “biznius”. Griau
nančiais nuostatais jūs vargau įstūmėte kraš
to geležinkelius. Ir šiandie jūs norite, kad gy 
ventojai mokesčiais atitaisytų tas jūsų klai
das.”

Kitoje memorijalo vietoje sakoma:
“Jeigu jūs nesumažinsite išlaidų taip, 

kad jos būtų pusiausvyroje su pajamomis ir 
negalėsite gauti paskol&s padengti iždo ne
pritekliui, j mus vienatinė priemonė tada liks 
tik paskelbti pinigų infliacijų. Tokiam atsi
tikime dar didesnis vargas kraštų paliestų. 
Visi monetariniai turtai būtų nušluoti. Mes 
visi senai būtumėm kapuose, o žmonės vis 
dar .minėtų tos rūšies įvykį. Pinigų gi in
fliacija yra ne tik galima, bet ir numatoma. 
Jei kongresas be jokios atodairos nesąmonin
gai barsto milijonus, o iždas nepritekliaus pa
dengimui nuolat užtraukia paskolas, valsty
bės kreditas mažėja. Jei kreditas visai suma-I 
žės, tada niekas nenorės iždui skolinti. Štai 
ir nelaimė.” . ..r. j_ I-A

Memorijalu kongresas raginamas nieko 
nelaukiant mažinti visokias krašto vyriausy
bės išlaidas. Išgriauti įvairius politiškuosius 
darbus, kurie daug milijonų praryja.

Įdomu, ar kongresas paklausys tų įspėji
mų.

PASTABĖLĖS.

‘ įS-nos” ir “V-bė” jokiu būdu negali iš
spręsti klausimo, ar p. Vinikas jau yra šio 
krašto pilietis, ar ne. Jos ginčijasi, lyg dvi 
bobos, ir prie nieko neprieina. Ne veltui p. 
Vinikas įsigijo “diplomatijos” diplomų. Su
sek, jei nori, kokios šalies piliečiu tas ponas 
yra. Tiesiog tai neatmezgamas^tUtfegas.

KAUNO ARKIVYSKUPO IR vėjui Viešpačiui Dievui, kad
TEN, KUR RUOŠIAMI įsirado žmonių, kurie 1915
LIKT. INTELIGENTAI metais rugsėjo m. įsteigė Vil- 
VILNIAUS KRAŠTUI. ! niuje lietuvių gimnazijų. Stei- 

------------- j gėjas buvo a. a. d-ras J. Ba
dai retas kuris lietuvis gal- j sanavičius, prof. M. Biržiška 

vodamas apie Vilnių pamano, ir p. P. Gaidelionis. Jie savo 
kodėl iš tiesų šiandien Vii- žygiu išgelbėjo Vilniaus kraš-
nius yra tokiam stovy ? Kodėl to lietuvius nuo 
jis ne Lietuvos sostinė j Į tai slaviškoje jūroje, 
daugelis lietuvių įvairiai at
sako, bet rodosi, kad mažai; 
kas, o gal ir nieks neatkrei
pia dėmesio į vienų, bene svar 
biausių priežastį. Vilniaus 
kraštas iki šiol neturėjo lie
tuvių inteligentų. Tai skamba

LABDARYBĖS SKYRIUS

VISŲ LIETUVOS VYS
KUPŲ RAŠTAS DĖL 

LABDARYBĖS

J‘s, iš begalinio savo gailes
tingumo, kuogreičiausiai leis
tų laimingesnius laikus Ir 
kenčiančiųjų brolių vaidu 
mes turime melstis Kristaus 

išmokyta malua; “Kasdieni-
Gruodžio 14 d., 1931 r.,

Kauno arkivyskupas J. E. J.
Skvireckas ir visi Lietuvos nes mūsų duonos 

ms šiandien”.|vyskupai pasirašė ir paskel- 
Pla'" iinj |lė šitokį raštų dėl lubdary-

! Lės.
(Žiur. “Dr-go” No. 11) 

“Bažnyčios Galvų džiugina
Be abejonės, daug buvo pa

daryta klaidų ir gimnazijų įs
teigus. Pamatinė klaida — Į mintis ir tvirtas pasitikėjl- 
per silpnas Vilniaus krašto imas, kad tikintieji Jo balsų 
ūkininkų vaikų ėmimas ton išgirs ir gausios aukos plauks 
gimnazijon, kur mokėsi dau- ,į vyskupų rankas, kurie pus

duok mu-

“Pagaliau savo 
liausiąs Bažnyčios 
primena, kad mūsų geras žmo
nijos Išganytojas, niūris pa- 
drusinti ir suraminti, pažadė
jo gausiausiai atlyginti už 
visa, kų gera padarysime vie
nam iš mūsų maž:ausiu bro
lių, lyg kad tai būtų Jam pa
remi padaryta. Ypač tie an- 

I gėlai, kuriuos Dievas pastate 
i vargstančių vaikučių globė-

rašte Vy
ti anyt«> jas

. . 'giausia pabėgėliai iš Kauno k ui jas dalins vargstantiems,
įesiog pai o si’ ai, o etgi j. guvalk kraštų. Tik vieto-į Tačiau, jei kame yra labda-

vra tiesa. .... i , . , , . .» _. .mis labiau susipratusių kuiu- rvbes darbais pasižymėjusi 
Lietuvių inteligentų stoka'gų raginami ir kai kurie ūki- įstaiga ar organizacija, vys-

Vilnaus krašte yra pamatinė j ninkai palaikomi ėmė siųsti kupai galėsiu jai pave ti j.įį^ jr f.ar„.aįs įtriks žemės ir 
mūsų tautos tragedijos prie- savo vaikus lietuvių gimnazi- aukų rinkimo ir šelpimo rei-1
zastis. Kai buvusiose Kauno jom Taip atsirado pirmieji Imlų.
ir ypač Suvalkų gubernijose Vilniaus krašte lietuvių inte-. Bet kad žluonių pastangų, 

ligentai, kurie parvažiuodami kad ir kilniausių, be Dieve 
į tamsius sodžius atostogų pagaibos neužtenka, Šv. Tė- 
kartu įnešdavo nors po mažą' karštai ragina vįsu.% sių. 

ventojų tarpe tautinio atgi-1 spindulėlį šviesos. Ta šviesa ,tj savo maldas viso gero Da.
mimo darbų, tai Vilniaus kraš !metai į metus augo; lietuvių

dar spaudos draudimo laikais 
lietuviai inteligentai, kilę iš 
tų kraštų, varė lietuvių gy-

Komunistai pyksta, kad kun. Cox’o be
darbi!} “armijos” kelionė į Vašingtonu turė
jo pasisekimo, o jų “armija” nieko gero ne
pasiekė, save tik juokui išstatė.

Dr. Martynas Yčas.

2EMJU0B VYSKUPAS PRANCIŠKUS 
lAKtvrcius

.(Tęsinys)

♦ VSliau prie pietų stalo geireroiag Lu- 
ŪvntiDCTas Įdek susimąstęs pareiškė: aš 
nera&Hu priežasčių priešintis tam, kad 
Kaiserliche Ręgierung pripažintų Lietuvą 
Savarankiška valstybe, ypač kad ji mono 
sudaryti su Vokietija konvencijas.

Grįžęs Berlynan vyskupas nuėjo pas 
reichskanclerį grafą ilertling’ą,kuris jam

dangaus Viešpačiui tai. kų iš 
gcios širdies būsim: padarę 
vaikučiams ir vargšams išgel
bėti. Tie patys ange’a'. taip 
pat išprašys iš Aukščiausiojo 
labai gausingų atlyginimų vi- 

(Tęsinys 3 pusi).

te lietuviai gyventojai mažai Į moksleivių skaičius ėmė di- ' nia lietuviškasis Vilniaus kras zijon, o iš čia į Pilypo gatvę 
dėti. Deja. Politinės krašto j to sodžius, su kuriuo jaunieji j 12, kur išbuvo iki 1931 metų,
permainos daug sutrukdė lie j inteligentai 
tuvių inteligentų didėjimui, 
bet jau nenuslopino prtųsidė- 

Vil-

kas suprato apie lietuvybę, 
kaipo apie sųmoningų dalykų.
Nebuvo kaili jų žadinti, netu
rėjo savo inteligentų. Prieš
karų galėdavai pereiti ištisus i jusio, vietomis masinio
Vilniaus krašte valsčius, ku-j niaus krašto ūkininkų verži 
riuose ne tik nebuvo jokio mosi mokyti savo vaikus,, ku-Lilžiaus gyvenimų, kuris tik 
lietuviij tarpe inteligento, bet Tie daugelis rasdavo prieglau-1 dabar darosi gyvesnis, bunda.
netgi iš ten nebuvo visai ėję 
mokslų nei vienas gyvento
jas.

Tat darosi suprantama, 
kodėl Vilniaus krašte vėliau
siai atėjo tautinis atgimimas.

— studentai ir ' kada perėjo į gražiai atremon 
mokytojai ne tik betarpiškai' tuotus K. Stašio namus, Dom 
susiduria, bet vieni mažiau, i brovskio g. 5 (Dėl šių namų 
kiti daugiau neša šviesos ži- į lenkų spauda pakėlė isteriškų
būrį į vargingų ir tamsų so-

Prabilo ilgai tylėjęs p. Coolidge’ius, bu
vęs prezidentas, kurį kai kas vadina Ameri
kos “sfinksu”. Jis prabilo apie krašto gero
vę ir finansus. Well, jei “sfinksai” apie tai 
jau kalba, gal kada ir susilauksime geresnių 
laikų.

klyksmų, kad lietuviai perka 
Vilnių).

Dabar gimnazijoj yra 330 
dos Lietuvių Komitete nuken- o bunda todėl, kad yra kauk mokinių, visi iš Vilniaus kraš- 
tėjusiems nuo 4<aro šelpti (da- žadinti — yra lietuviai inteli- to. Ypač. juntamas šiemet mo- 
bar — Lietuvių Labdarybės gentai. Jie ruošiami Vytauto kinių padidėjimas, o labiau- 
Draugija)., <f a . ;Didžiojo gimnazijoj, kuriai'šiai pirmose Klasėse. Mokinių

Iki 1924 metu beveik visi vadovauja žinomas pedago- gimnazijai duoda daugiausia 
pabaigę Vytauto Didžiojo gas matematikas dir. M. Šikš-, veikiančios lietuvių mokyklo?

! sodžiuose.
Gimnazija, nors joje lanko

teligentų, bet daug jų buvo ne klausomon Lietuvon. Tiesa, Jos tų šešiolikos metų gyve-jsį Vilniaus krašto gyventojų 
iš Vilniaus krašto. Be to jų buvo aiškinama sunkiomis mmas Ile visuomet buvo vie- vaikai, negauna jokios iš len- 
veikimas apimdavo visų Lie
tuvą, o i Vilniaus kraštų spe

Tiesa, prieš karą pačiame Vii • gimnazijų išvažiuodavo iš 
niuje buvo daug lietuvių in-

Lietuvos spauda pranešė, kad “parduos 
P. Smetonų”. Kaip tai? — pamanėm. Tačiau 
paaiškėjo, kad parduoda laivą Prez. Smeto-

Vilniaus, daugiausia ‘ Nepri-

nys.
i Vytauto Didžiojo gimnazi-

politinėmis sąlygomis. Gal iš llo^ai’- pirma trūko ge- kų valdžios pašalpos ir ver-
dalies taip, bet nežiūrint į tai, 10i> patalpos, o ir (tos, kulias čiasi tik lietuvių visucmei. x

cialaus dėmesio beveik ne- galima buvo rasti išeitis ir tur^9> buvo svetimos. Pir- aukomis.
kreipė. 0 reikėjo... Vilniaus1 jaunuomenė užlaikyti vietoje. 1Ha*s gyvavimo metais ji vei-1 Taip atrodo trumpai su
kramto lietuvių.lenkinimas jau! Sunku dabar kų nors kaltinti, kc l’oliuliankos g-vėj 14. Čia giauuus Vytauto Didžiojo

i išbuvo iki
lietuvių lenkinimas jau 

toli prieš karų buvo vedamas 
organizuotai. Tuo tarpu prie- 
šakcijos nebuvo jokios.

Taip dalykai tęsėsi iki di
džiojo karo. Atėjus vokie

čiu
m. Tais me- 
Mickevičiaus 

Ig-vę 38. Bet 1921 metais spa-
Vvtauto lių 1 d,> ienkų P°licii°s, stu

dentams padedant, jėga bu-

konstatuojame tik faktų. nsuuvo iki 1919 
1925 metais tam bėgimui l^a*s *

buvo padarytas galas ir nuo 
to laiko visi, baigę 
Didžiojo gimnaziją, lieka Vil-

gimnazija. Ji kasmet išlei
džia po kelias dešimtis bai
gusių gimnazijų mokinių, ku
rie stoja lietuvių kultūros 
ir tautinio atgimimo darban.

uos vardu. Tikras vargas: Šliupo laivynas j čiams, rodos, dar labiau negu- niuje. Metai į metus jaunųjų ?° išmesta gatvėn. Kurį lamą q tiar|,o visi turi užtekti- 
nuskendo, o “P. Smetona” parduodamas, j Įima buvo svajoti apie kažko- lietuvių inteligentų skaičius buvo nutrauktos pamokos, vė-inai ir jį dirba su pamėgimu. 
Kur besivažinės mūsų jūrininkai? kius sumanymus. O betgi a t- didėja, o tai jaučia visų pir- iiau prisiglaudė žydų gimna- “L. A.”.

KUN. JURGIO TILVYČIO - ŽALVAR
NIO MIRTIS

Kun. Jurgis Tilvytis, žinomas rašy
tojas, poetas, ateitininkų himno autorius, 
mirė Panevėžy gruodžio 24 d., ant kapi
nių besakydamas pamokslų broliui mari
jonui G. Gyliui. Jo laidotuvės buvo Ma
rijampolėje gruodžio 27 d. 1931 m.

Kun. Jurgis Tilvytis buvo visoje Lie 
tuvoj plačiai žinomas asmuo. Jo vardas 
su pagarba minimas išeivijoje, kur tik y- 
ra platinamas jo rašytas ir leistas “Gies
mynas”. Marijonų vienuolija neteko uo-

glaudų. Žiemos metų jis turėdavo į 140 
našlaičių ir kelias dešimtis senelių. Savo 
atsidėjimu, rūpesčių, darbštumu įstengė 
sužadinti visuomenę, kad šelptų visus ne
laiminguosius prieglaudose ir įstengė iš-

laidotuvės. Į jas nuvažiųvo keletas klieri
kų, brolių, kun. Kačergius iš Kauno, kun. 
Guturavičius iš Marijampolės. Kun. J. 
Tilvytis atlaikė gedulingas pamaldas ir 
Mišias už velionį; išgėrė arbatos; sugrįžo

laikyti. Užtat nuliūdo visas Panevėžys; : klausyt išpažinties; mat, prieš Kalėdas
• a__ iri. . a? a- • i • i..... r j.__ ....................jo tragiška mirtis supurtė visų 
Buvo taip.

Lietuvą. ' daugiau ėjo prie šv. Sakramentų. Kiti 
: kunigai pabaigė bažnyčioje pamaldas ir

Panevėžio misijos namuos gyveno du ' išlydėjo br. Gabrijelių į kapus. Kapai ga-

parėiškė, kad generolas Ludendori’a 
jam jau praneš, iŠ jo pusės ‘kliūčių laus- pasiaukojusio, kilnaus nario
srfteikti Lietuvai nepriklausomos valsty
bės prįpažininu) ir kad jis reichskancle
ris vykstąs tų patį vakarų pas kaizerį ir 
turįs vilties parvežti iš jo Lietuvai nepri
klausomybės “TJrkunde”. Kaip žinome, 
grafas Hertling’as savo pažadus, duotus 
Bernaičių vyskupui, kuris tuo metu buvo 
faktinai visos Lietuvos vyskupu, išpildė.

(“L. A.”).

(Pabaiga)

Kun. Jurgis gimė 1880 m. bal. 8 d. 
Gruodžio 7 d. 1903 m. buvo išventintay į 
kunigus. Į marijonų vienuolijų įstojo ko
vo 23 d. 1922 m. Vienuolijoj būdamas, ėjo 
svarbias pareigas Marijampolėje, vadova
vo statybos darbams prie marijonų gim
nazijos ir nuo 1927 m. Panevėžio misijos 
namų vyresniojo pareigas. Pasiėmė glo
boti viso Panevėžio vargšus ir apleistuo
sius. Sudarė senelių ir našlaičių 10 prie

iiiarijonai: brolis Gabrijelius Gylys, za
kristijonas, jau senas žmogus ir kun. Jur
gis Tilvytis. Brolis Gabrijelius turėjo silp
nų širdį ir kas vakaras guldamas pasis
tatydavo prie lovos nors neuždegrų grab
nyčių. Gruodžio 22 d. br. Gabrijelius at
sikėlė. Kiek pavaikščiojęs, padavė kun. 
Jurgiui bažnyčios raktus, • pasakęs, kad 
jaučiasi negerai, nuėjo gult. Kun. Tilvy
tis nuėjo bažnyčion; atlaikė Mišias, atli
ko visus kitus žmonėms patarnavimus; 
sugrįžo namo ir išgėrė arbatos. Bet žiūri, 
kad br. Gabrijelius nebekelia. Nuėjo į jo 
kambarį. Brolis ramiai guli, susidėjęs ran
kas ant krūtinės; šalia grabnyčia. Šau
kia, judina jį, bet jis nebejuda, — ramiai 
numiręs ilsisi.

na tolokai už miesto. Kai išlydėjo, kun. 
Jurgis dur klausė išpažinties. Ant k&pų 
atlydėję, pašventino duobę, įleido ir pra
dėjo giedot “Angelas Viešpaties”. Į tą 
tarpų ateina kun. Jurgis, paklausia, ar 
buvo sakytas pamokslas. Jani atsako 
“ne”. Kun. Jurgis atsistoja ant duobės 
krašto ir pradeda sakyti pamokslų. Sa
kęs gana rainiai, nesi karščiuodamas ir ga
na ilgokai. Kalbėjo apie netikėtų mirti. 
Ragino visada būt pasiruošusierns, nes ir 
Išganytojas pasakė: “Nežinote nei dienot, 
nei valandos...” Tuos žodžius taręs, su
kniubo pats ant duobės krašto; vos ntp 
krito į duobę. Sugriebė kelt. Kun. Gutu- 
ravieiug davė absoliucijų. Deda vežiman, 
skuba į ligoninę. Sutikęs juos gydytojas

mo. Šaukiu kitus du gydytojus. Bet ir 
tie patvirtina, jog kun. Jurgis Tilvytis 
tikrai miręs...

Kun. Jurgis Tilvytis savo pareigas 
ėjo iki pat mirties. Savo mirtimi patvir
tino Jėzaus žodžius, kad žmogus nežino 
nei dienos nei valandos, kada turės duot 
Dievui apyskaitų. Tikime, kad jo, nors 
nelaukta, bet šventa mirtis pažadins dau
giau jo dvasios sielų jo nebaigtiems dar
bams tęst; kad Dievas duos marijonams 
'ir Panevėžio vargšams naujų žmonių gai
lestingumo darbams dirbti.

Amžinų atilsį suteik jo sielai, Viešpa
tie, ir amžinoji šviesa tegu jam šviečia!

MANO MEILĖ.

Man ugnis širdy 
Kaip asai savy 
Skęstu jausmais, 
Skrendu sapnais 
Bet vis prie Tavęs 
Mylimosios Šalies!

Gruodžio 24 d. buvo br. Gabrijėlio praneša, jog kun. Jurgis miręs. Veža na-

i
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I ARnARYRF^ SKYRIUS ' organizaciją pasaulyje ir Lie-igėliai ir našlaičiai rastą sau, '‘Pagaliau, kai yra tokia ma, kadangi Kristi,., yra pa-, “(pas.) t Justinas, Teisią 
LMDUntl I UkO OKI niUui |UVoje yra žinoma Šv. Vin- t.nkamą patalpa ir nuoširdžią !labdaringa organizacija viso sakęs: “Palaimiu'i gailestin-! Vyskupas.

Krikščioni.4:ą globą. |.u« Lietuvoje, tai butu galiniu gieji, nes jie laimės gaiiestin-| “(pas.) t Kazimieras, Pa.
"Draugijai priklausančią:“ "et reik^tl?» kaJ ♦*« sl<y įgunio”. (Mat. 5, 7). 1nevėžio Vyskupas,

ruriu darkąs yra labai kilnus:, ‘ ,,ku "Visus tikinčiuosius kurie) "(pas.) t Juozapas, Kaiše

cento
Todėl ir raginamo G<*rb. Ku-

Paulo Draugija.
(Tęsinys iš 2 pusi.)

šioms tiems. buri'- nuošir i1 *giją pasirūpint', kad, ka
susi rūpiusdžiui susirūpins vargdieniu 1 "s,‘ parapijose t ;s draugi- 

gyveniiuu. Matyti, tą mus ra- -in> įkyrią dar nėra, jie butą 
minančią mintį norėjau n- pri i<‘isgti, o tikinčiuosius kvi - 
minti, Šv. Tėvas ir raštu vai ! 1,1 'Iniugiju gausiu
kučią ir vargdieniu šelpimo -a' <l»‘tis. Pašalpos, aukos tu 
'••'kalu Hv. Angelu Sargą •'“iii Imti, ypač daba 1 dėl pi- 
š-.entėje, spaliu mėn 2 <1. ka- nig»l stokos, sunešamos ir su- 
talikiškam pasauliui paskelbė, vežamos daugiau* pn•dūktais:

“Jeigu dabar mes, Afyiimie- kaip grūdais, mėsa, daržovė-■ 
ji Kristuje, žvilgterėsime i su- J’ ls ir t. t. Neužmiršti reikia ■ 
vo krašto gyvenimą, pastebė- parinkti ir drabužiu ir kitą 
sime, kad šiuo laika ir pas gyvenimo reikmenų.

iu s,

i • i • . « ,, » i inun i\ ii n \ i | HllUi
„ .u x i 4 • auką pinigais, pr o.luais *,i .... , ............................... . . .nelik gali šelpti pa.\«i g<‘- . . . . į labdarybės darbą saus lai- domi Vyskupas.w . ... ... ... ipalniziais, pusiu - i pi nėr: ’ ‘ 1užsimokėdami Drengi mi 1 * •' • 1 i

nario mokerni ir duodami au-
,, , • . • 1 a*s <‘>s ir prie j> prisidės, "(pas) t Mečislovas Reiingijos centrą j ta; vietas,!. .... . , . . 1 u ’’ 1 imi

)šv. Tėvas ypatingu būdu lai-inys, Vilkaviškio Vyskupas 
į-.iiin, Tas palaiminimas yra Į Koadjutorius.”

sitis žmones surasti, .pi padėlį. "Baigdami si imisą laišką, i minus laidas ir paties Aukš-1 ______________
ištirti, juos aplankyti, krikš- Mylimieji Kristui*, dar kartą ) č'musiojo Viešpaties palaimi- SKAITYK ITK III l’LATIN 
eiouiskai suraminti ir Drau- primenami, kad iv. visus ’ab-i minimo. Amen. KTTlj’ “DRA.UGA”'
gijos nustatytą pašalpą, įteik- dalingus otrbus. kūrinos pa-l .... _____________________________________________

. ‘ j ■ . ... 1 a “Kaunas, 1931 Leta gi uo
li. Moterys ir mergaites ga-1 darysite artimui vnstans1 ... _ . NAUJAS IŠRADIMAS

DEKSNIO GALINGA MOSTIS,

kn liet. dar varge alsi diiril- ur didesnis vra va ga-

lėtą surinktus senesnius* pa- vardan, džio mėn. 14 d.gausite begaliniai,
j- ‘i vai geliam-? drabužius tinka-!gausų užmokesni pas Dnn-į

mus padėtis yra laba5 pasun- t.k yra galimybės, I urėtų įsi- a ai pataisyti ir sutvarkyti, I gaus ir ž m ės Vapiti. Mūsą! 
bėjusi. Tiesa, pas mus, <lan- teigti io.s draugijos laiko- kaip tai daroma yra ir kilose i geri darbai išprišys mums' “(pas.) t Antanas, Vilka 
ginu žemės ūkio šalyje, nėra mos priegbindos,. kur pavai- i š.Jyse. Dievo rna’onę i” gailestingu-1 viskio Vyskupas.
tok o didelio nedarbe, kaip)-------------------- -—-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
po-e kraštuose, kur via daug'
ištikiu fabriką ir pramonės: 

n’ra čia tiek daug baisaus 
vargo, kaip labai dideliuose 
kitą šalių miestuo- ?. Tačiau 
ir pus mus, ypač. u lestuose, 
užtenkamai yra skurdo ir a-, 
š r. u. Reikia tik pažiūrėti 
nors j Kauno ir kilu didesniu 
mūsų miestų pakraščius i> ' 
pusiebėsiiue, kaip susikimšo- Į 
siu, apiplyšusių ir pusalkaniu! 
žmonių būriai gyvena. Vaikai!
<’užnai, dar visai jaunučiai 
būdami, atrodo išu-Je. išsc-! 
kę, išvargę ir ankstyvos kūno) 
uogelės apimti. Bet gi. ir kai-;
r. un&e daug varguobą, senu-)
Č-ių ir senelių vaikščioja iš ua-i 
nu; i namus, vargingai elge-, 
lemdami dėl kasdieninės diio-l 
uos kąsnelio. Žiemą jie lirai !
<|o pusnenns nuo Kam.? į kai-! 
mą ir turi duoti ke'ią kiek
vienam pravažiuojančiam, gi
liai isibrisdami j sniegą. Gy- 
vena jie menkutėse, mažai! 
ap.šldomose grįtelAe. Yra'I
taip pat ir kaimuose daug; 
apleistų ir sunkiai vargstan-1 
čių vaikų — našlaičių.

"Dabar kuomet už‘•••a zie-j 
na su šalčiais, tas vargdie 
nių ir našlaičių skindas ir 
' argas dar labiau padidės 

“Visa tai matydami ir nu
manydami, ir atsižve'gdam: j •' 
tėviškus mūsų Vyriausiojo i 
Ganytojo Romos Popiežiaus; 
paiaginimus, ir mes, Lietuvos)
A y skapai, kreipiam'i i Gar-Į 
bingąją kunigiją i,- j jus vi-Į
s. is, Mylimieji Kristuje, ir ra
giname prisiimti sau j širdį 
n.ūmi žodžius ir ypač šiai-

luais gyvai susirūpinti pa- 
rgėlių ir našiai o j šelpimo! 
globos reikalu. Kas dau į 

.i u išsigali, tegul šiandien)
• avęs paklausia, ar jis negalė
tą priimti ypač šaltos žiemos 
Jiil u į savo nanjb j savo šei
myną bent vieną nevirinti glo
bos pavargusį broli — seserį 
Kristuje, bent vieną vaiką, 
kuriam, kad ir jo tėvu name
liuose, gal perdaug yra šalta 
ii nėra ko pavalgyli. Jei taip 
padarysite dėl mūsų dieviško- i 
jo Išganytojo, jūs priimsite 7į 
patį į savo pastogę. Gerai pa
darys kiekvienas, jei pats vie
nas sulig savo išgalėmis, šelps 
sau žinomus pavargėlius, ku
rie tik pašalpos reikalingi ir 
verti. Bet dar geriau eina šel
pimo darbas ir yra vaisi ilges
nis, jei daugelis žmonių su
siburia į vieną organizaciją 
pavargėliams ir našlaičiams 
šelpti.

“Viena tokių labdaringų

1

LISTERINE
relieves

SORE THROAT
x t i*- ‘kurios pasaulis per ftimtus metų lau- }(pUS) | .TllOZapUS, Kauno jau yra gatava. Deksnio Galinga 

A r k i vyskupą s,

Copr , 1932,
The American Tobacco Co.

Mostis yra sudaryta IS 18-kos skirtln- j 
gų elementų, ifi visų kraštų svieto 
girių visokių medžių aliejų. Deks
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmų. Rankų, Kojų. Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų. Ir ar- 

j šalusi kraujų, nikstelėjlmų. ir šiaip 

visokius skaudėjimus. Tūkstančiai 
i žmonių yra pagiję, o milijonai da 
I nežino apie tat.
’ Deksnio Galinga Mostis yra tiek 
‘ verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig 
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebotų taip kaip rašom, pinigus gra
finam Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERV
OINTMENT. Kaina 75 centai.

DEKEN’S OINTMENT COi
j HAHTEORD. CONN.

Liste.rine užmuša slogų ge
malus veik akymi.rkoj! Tas 
lengvina gerklę ir šalina so
pėjimų. Llsterino apsisaugo 
nuo slogu. Nesenai tirta. 102 
žmonių per 2 % žiemos 
mėn, Kurie gargaliavo ou 
Listerine sirgo, 1-3 mažiau, 
1-3 trumpiau i.r (j lengviau, 
negu tie, kurie negargalinvo. 
l.ambcrt I’harmacal Co. St. 
Louis, Mo.

Reduces COLDS

ADVOKATAI

~JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

ADVOKATAS
105 W. Adams St. Rm. 2117

Telephone Randolph i!727

: 2151 W. 22 St. 6 iki 9 vale.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

i A. A. SLAKIS
I ADVOKATAS 
Miesto Ofisas 77 W. \Vashington St 
Room 1502 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

! Vakarais: ITtarn., Ketv., ir Subatos 
6 iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

A. A. OLIS
ADVOKATAS

, 11 SOUTH 1A RALLE STREET
Room 19J4 Tel. Randolpb 03.8*

I Valandos nuo # ryto Iki B vai vsl 
3241 8o. Halsted St. Tel Vlctorv 05* 

Valandos — 7 ik, 9 vaka>
Utarn.. Ketv ir subatos vakar.

66%

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 50c. už 
dantų rnost). Listerine To- 
oth Pašte gaunama po 25c. 
Tėmyk. kaip gerai JI vei
kia. Jų variotadamas per 
metus sutaupai 13 00

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

LUCKIES nėra gerklę erzinanti priežastis"
“Žinoma, aš rūkau LUCKIES. Aš ju:»s rūkau jau nuo 1917 metų. Per tuos 
14 metų aš išmėginau visokių rūšių cigaretus, bet LUCKIES yra vieninte
liai, kuriuos aš mėgstu. Be to, savo profesijoj aš turiu rūpintis savo gerkle, 
o LUCKIES nėra gerklę erzinanti priežastis.”

6666

It’s toasted
lusu Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosulį

Neperifampamas Cellophane Uilaiko tq "Spraglnlmo" Skonį Vltuomet Švleilu
UŽSUK RADIO LUCKY STRIKE PROGRAMAI —60 moderm'kif mmtltių iu geriausiais pasaulio lokių orkestrais it Walter HFiuchelI, kurio 

pasakojimai apie šiandiene tampa ry tojaus iinios, Programos kleks ima Autsadienį, Kels irtadienį. ir šeštadieni, vakarais per N.B.C, radio tinklų.

Tel. Randolph 5187

i ALFRED B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SAI.I.E STREET
! Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su- 

j bato, nuo 7:30 iki 9 |
6200 S. HALSTED STREET 

Tol. Wentworlh 188,

< SKINITCHING ENDS>vh«n soofMftg Žemo ta uoerff
Right frora the first touch, antiseptic. 
healing Žemo takea the itehing 

I misery out of moeųuito bites, rashes,
! and many other skin afflictions. Try 
i it also for itehing, peeling toes.
! Bathera and other outdoor folks 
i thank cooling Žemo for relief frora

sunburn. Douse it on ivy-poisoning. 
Pimples and dandruff f adė when safe, 
antiseptic Žemo is applied. It in- 
stantly eases razor-smart. Always 
have Žemo nearby wherever you go. 
Any druggist. 35c, 60c, $1.00.

' • - > V *1

DOUBLE
ACTING
tfpBAKINC
I\Vpowder

Tėmyk kelkų gražu
mų ir jų šviežumo 

išlaikymą.SAMEPR|q
- "^FOROVIR 2*
? 4OYEARS
25 ounces for 254 ’

.■
lll

lfl
ll

MILLIONSOF POUNDS USED 
BV OUU GOVERNMENT

killtts uncle
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DIENRAŠČIO DRAUGO 15-M. SUKAKTI

KONCERTAS. U ŠOKIA
*^r.x
I® Sekmadieny

r 2

tai

IJ
.Šoksim, trypsim, jauni 

būsim, visi smagiai pau- 
liosim; visi muzikos ban
gose vaisę suksime gra-V-* •••ziaii

LIETUVIŲ
Auditorijoj
3133 S. HalstedSt.

Koncerto Pradžia 4 vai. po piety

a

1

ŠOKIAI PRASIDĖS

Šimtai Lietuviu Nemiega Naktimis !
Tūkstančiai lietuvių Čikagoje ir apylinkėse nepaprastai susidomėję klausimu, kurie jubiliejinio '‘Drau

go” vajaus kontestininkai-ės laimės lenktynių pirmenybes? Visi kontestininkai taip susirišo su plačia ja lietu
vių visuomene, kad vakar uždarius balsus spaudoje, šimtai jų draugų, prietelių, rėmėjų naktimis nemiega 
ir nekantriai laukia sekmadienio, “Draugo” koncerto per kurį išgirs pranešimų.

BELIKO KONCERTO
Dvi dienos kontestininkams didelių pastangų, o visiems neramumo ir didelio lūkesčio didelių suprizų!

KAS LAIMES, O 
DIDELIS

BOK L. AUDITORIJOJ 
VISATEN SUŽINOSI!
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Kį SVEIKINSIME SAUSIO 24 D:?
Tik dvi dienos liko lenktynėms

Sekmadieniui, sausio 24 d., joj, teks išgirsti nemažus su-

Tel. Cicero 8766

DR. P. ATKOČIŪNAS
D e n t i s t a s 

1446 SOUTH 49 COURT
Ant Jankausko Aptiekos

Vai.: 9-9 Gcero, III.

DAKTARAI.

t. y. jubilėjiniani “Draugo” 
koncertui besiartinant, visi 
kontestininkai-ės padvigubin
ta energija dirba, stengdamie
si viens kitrj, pralenkti, kad 
sausio 24 d. laimėjus kontesto 
pirmenybę. Devyni kontesti
ninkai-ės lenktynėse veik ba
lansuojasi dėl pirmenybės; aš- 
tuoni kovoja dėl antros vietos, 
o kiti lenktyniuoja dėl tre 
čios. Kurie kuriuos pralenks, tuviai, gyvai 
sunku pasakyti.

prizas.
Bet palaukite, dar turime 

dvi dienas ir per tų laikų kon visas savo pastangas dide- prie M. S-gos. Kalbėjo ir Mot. 
testiiunk, lenktynių davi„i8i | ^<““8 padaryU! TukJS-gos centro raštininke M.
gali visai kitokie būti. Kokie | rf“eiai lietuvn» »epaprastai ( Vaičiūniene, ragindama visas
jie bus, niekas nežino: sužino-jdoluisi j4s» le»ktynenns; "'“y1® rtot‘ 1 S « derė
sime tik sausio 24 d. (sekma- draugai, proteliai, rėmėjai vi- les Įrašyti į jaunai,iečių skyr. 
dieni), Lietuvių auditorijoj.,j«Į P^tamieji stato sau k’»n- Vakaro vedėja buvo 11. Ger 
Ne tik sužinosime, bet ir pa- snnv»

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6658

DR..P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija. 6600 So. Artetiian Avo. 
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų

6 įki 8:30 vakare

matysime jų veidus. Dėl to vi
si, Cliicagos ir apylinkės lie- 

sekę kontesto

kas laimės pirmenybę džiunienė. 
ir visi sekmadienį, sausio 24 Kursai, šį mėnesį vietos sų- 
d., ruošias į Lietuvių audito- jungietes turės vakarinius kur 
rijų, kad išgirdus linksmų sus, kur bus mokomos valgius

Vakar smarkiai pasivarė 
tancikas, tačiau Varakulis jį

eigų kviečiami sausio 21 d.:naujien« ir širdingai jus pa- gaminti ir siūti. Šeimininkės 
sveikinus. bus mūsų Ciceroj gerai visųatsilankyti į Lietuvių audito 

rijų į jubilėjinį “Draugo”
pralenkė. Jo (Vaiakulio) kai-! koncertų ir pasveikinti iaimė- 
ba ir dedamos pastangos ver- i tojus.
čia daryti visokių spėliojimų. į Koutestininkams svarbu.
Jei tik jo “rivaliai” greit ne- Dvi dienos beliko lenl.ty- 
sukrus ir iki šeštadienio, sau- nėms; dvi dienos beliko pasi- 
sio 23 d., 12 vai. dienų, nepa- ry&imui nusverti savo pusėn 
daugins savo balsų, ant ryto-! pirmenybės laimėjimų. Tat, Į 
jaus, per jubilėjinį “ Draugo” j kontestininkai-ės, padvigu- 
koncertų, Lietuvių auditori- binkite energijų, sukaupkite

~~ G K a B O R I A 1:

Pabrėžiu, balsai bus pri žinomos virėjos p. Vasiliaus- 
i niurni iki šeštadienio, sausio kienė ir p. Šneiderienė. Čia 
24 d., 12 vai. dienų. Kiekvie- bus gera proga visoms atei- 
nas-a stengkitės savo balsų ti ir pasimokyti gražių daly- 
skaičių dauginti, nes vienas, kėlių. Galės dalyvauti sųjun- 

! kitas balsas gali lenktynes lai- gietės ir nesųjungietės.
Knygų tikrinimas. Sausio S 

d. Moterų Sąjungos 2 kuopos 
knygos buvo tikrinamos pas 
p. S. Vilickienę (kuopos tvar- 
kadarė), buvusios kuopos 

, raštininkės motinos namuose. 
Komisijai (V. Petrošienė, B.

----------- • Jurgelaitė ir A. Jakaitienė)
Mot. S-gos 2 kuopa. Mūsų baigus savo darbų, p. Vilic- 

kolonija gal yra viena iš darb kienė su savo dukrele p. Če- 
ščiausių; visi juda, kruta lyg sokienė pakvietė visų valdy- 
bitelės, nepaisant depresijos bų ir komisijų prie skanių 
geriems, gražiems tikslams. (Ji užkandžių ir gardžios kavų 
ceros ižmonės nesigaili savo Visos gailėjosi, kad p. 
centelių. Užtat bravo cicerie- česokienė atsisakė nuo rašti- 
čiai, laikykimės ir nepasi- ninkės pareigų, bet ji pasiža- 
duokime kitoms kolonijoms. dėjo kitais metais vėl būti

mėti.
Kontesto vedėjas.

Iltimi AMEKUOJfc

CICERO, ILL.

J. F. RADZIUS
>IGIAUSIAs LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

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

OFISAS
66 8 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 So. 
Halsted Street, Tel. 
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

aama.
3319

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko- 
plyč\ dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUS

Ofisas
4603 S. Marshfield Avenue 

Tel. Boulevard 8277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

4443 So. Tolinau Avė. 
Tel. Virginia 1290 

Yards 1138
(Jhicago, III.

1439 S. 49 Court,'-Cicero, UI.
Tel. Cicero 5817

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS IR

Tel. Canal 6764 Res. Republlc 5360

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETK1KAS
Gydo staigias ir chroniškas ligas 

vyrų, moterų ir vaikų 

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima kasdieną nuo 
pietų iki 8 vai. vakaro. 

Nedėliomis ir sei edomis tik 
iškalno susitarus

Ofisas, Laboratorija ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X — Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
Cor. So. Leavitt St. Tel. Cauai 6222

Rezidencija: 6628 So Richmond 
Avenue Tel. Republic 7 868 

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

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0904 

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

Sausio 2 d. Mot. S-gos 2 valdybos narė. Mūsų kolonijos j-------
kuopa buvo surengus puotelę į sųjungietės, nors per Drau- 
kuopos senai ir naujai valdy- ’ nesigiria dažnai, bet jos 
bai pagerbti p. Gasiunų gra-• ^aug veikia. Laukiame jauna- 

BALSAMUOTOJAS Į įįoj rezidencijoj. Kiek tejn rna- ! mečių ir suaugusiųjų vakaro, 
Turiu automobilius viso- lonumo, vaišingumo. Rengimo nes kų sųjungietės sumano, 

tiems reikalams. Kaina priei- komisijos narės (pp. Petrošie- tų if padaro.

D E N T I S T A I

AUBURN AVENUE 
Chieago, III.

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18 STREET
Tai. Roosevslt 7 SU

I. J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

t VEDĖJAS

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

Tel. Boulevard 6203-841*

nė, Šneiderienė, V asiliauskie
nė ir Rašinskienė) parengė 
skaniausių vakarienę. Buvo1 
pareikštų gražių minčių ir lin-:
kėjiinų. Apie tai sųjungietės ir 
dabar dar tebekalba. P 
seckienė sakėsi nežinojo, kad' 
sųjungietės tokioj gražioj vie
nybėj gyvena, dėkojo p. Pet
rošienei ulž pakvietimų. P. Pa- 
seckienė žadėjo įstoti į Są
jungų (ji yra mūsų kolonijos i 
veikėja, per 6 metus buvo 
Dievo Motinos Sopulingos dr- 
jos pirmininkė).

Visos sųjungietės ir vieš
nios liko labai pateųkintos,',

Double — check.

REMKITE TUOS PRO PE
ŠI JON ALUS IR BIZNIE

RIUS, KURIE GARSINASI 
a ' ‘DRAUGE.”

AKIŲ GYDYTOJAI:

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR. VAITUSH, OPT.
r

Nuliudimo valandoje kreipkitės

S Kiksuos, o labiausiai kūpi-
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai. | nos energijos darbuotis atei-

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

[AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTŲ 
MeB visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramųj 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingaB.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JVSTJ GRABORLU 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hertnitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTASty tautai ir Bažnyčiai.

j ‘ Kerštinga Meilė’ .
i 10 <1 r ui r ųvotninSi hnvn ln ūkių aptemimo, nervuotu-1U U. par. svetainėj BUVO la- mo skaudamų akių karštį. Nulmu
bai įspūdingas vakaras Mot. Ch^ractus. Atitaisau trumpų regys- 
,, ... , . »r tolimų regyste.O-gOS 2 kUOpOS naudai. Komi- Į Prirengiu teisingai akinius visuose
siia buvo sudaryta iš e-abi i iatetttkimu<>8e- egzaminavimas daro- Stja uuvo suuajyta 1S ganių ma8 gu elektra> pa,rodanča mažlau-

veikėjų (M. Gerdžiunienė, A. Bi“
. . . . ’ Speclale atyda atkreipiama moky-

Jakaitienė ir A. Stasaitiene). Įklos vaikučiams.
< Daug gelbėjo komisijai musų kar„. Nedėiiomi> nuo 10 iki 12.

| nenuilstanti K. Lazdauskienė, kreivas akis atitaiso i trum- 
. . v. .. , P4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMUtai tikrai geros širdies luote- j Daugėlų atsitikimų akyft atltalsomoH

ris, niekuomet neatsisako pa- be *klnlų- Kalno" plfrlau ka,p k,tur, , , , , V •. 1 i 4712 S. ASHLAND AVĖ.I sidarbuoti kuopai. Veikalas Į 
|j“Keržting« Meilė” ir kome-' TeL J’™1'”"* 

dija “Šalaputris” labai gerai T#, Tip<1b 1b„
suvaidinta. Padėka pridera CUDMUn
p. Lupeikiui. Komisija turėtų 1 DK. vJ. 
paskelbti “Drauge” visų vai- lietuvis akių specialistas 

dilų pavardes.
Kalbėjo ir kleb. kun. H. J.

Vaičunas apie Mot. S-gos or
ganizacijų, linkėdamas, kad Į orinae ir Akinių Dirbtuvė 

Ciceros kolonijoj nepasiliktų 756 WEST 35th STREET 
nei viena moteris nei mergai- * r ’ "f|1***
tSt katalike, nepriklausanti mm ,e iki ig.

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M. I. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Clii- 

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. Prospect 1930.

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir ltez. Tel. Hemloek 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 SŪbat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

‘Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YDŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Va-. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seraaoiuis po pietų ir Nedėldieniais 

tik susitarus
2422 W. MARtiUETTE ROAD

DR. J. J. KOVVARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

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

Nedėlioj pagal susitarimų

Tel. Lafayette 5793

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

Office: 4459 S. Caiifornia Avė 
Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. H ALSTED STREE1 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Engiewood 6641 
Weutworth 3000

Office Phone 
Wentworth 3000

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47 Street

Tel. Canal 6222

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 WEST 22nd STREET
(Kampas Leavitt St.)

Valandos Nuo 9 Iki 1* ryto 
Nuo 1 iki 9 vakare 
SeredoJ pagal sutarta

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. HųĮsted St.

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

10-12

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

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

OR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

DR, S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 l’LACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis 
bus.

2924 W. \VASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Bulvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Vai.:
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 6 iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dienų ir naktį 

Virginia 0036

Boulevard 7589
Rez. Hemloek 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tale. Cicero 1260
.. Palengvins akių įtempimų kuris'

Kerštinga Meile . Sausio esti priežastim galvos skaudėjimo. DR. GUSSEN

Ofisas Tel. Grovehill 06i7
Res. 6707 S. Artesian Avė.

Tel. Grovehill 0617

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGA8 ” 

2423 West Marųuette Road
Vai. 2-6 ir 7-9 P. M. Ketv. 9-11 

A. M. Nadėllo] susitarus

X-Ray

L1ETUV18 DENTISTAS 
Vai.: kasdien nuo 10 v. ryto iki 9

vai. vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14 ST. Cicero, III.
0

DR. P. P. Z ALLYS
DENTISTAS

30 EAST lllth STREET
Kampas Wabash Avenue 

Tel. Pullman 0866 
Gasaa X-Ray, eta

Phone Hemloek 2061

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eitractlon
Vai. 9-9. Ned. 9-11 

66.9 80. WE8TERN AVB.

Dp. C.K. Kliauga
D E N T I i T A S

Utarnlnkais. Ketveri
2420 'W. Marųuctte 

Avė. Phone
Panedėlials. Seredoms1 

So. R-

i x a. i
'rg^L ir S
e M arti 

lBilo<-k 
omswr P( 
aigtart St*

Subatomls
We»tern 
7828 

Pėtnyčloms 
SfMtet

I

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

Tel. Kentrood 6107
Valandos:

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

apart šventadienio ir ketvlrtadlonir

Hemloek 8151

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Weat Marąuette Road

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

Utarn. Ir Ketv. vak. pagal nutarti

TeL Hemloek 9799

Res. Tel. Prospect 9619

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ivat: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

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

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki S vai.).
Seredomis Ir Nedėliomis pagal susitarimų. .

Otiso Tel. Laiayette 7337 Rez. Tel. įlydė Park 3395Į

Oflao'lr Res. Tel. Boul. 5913 Ofiso ir Rez. Tei. Boul. 6914 i
DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted St.)
Vai.: 1-8 ir 6:16-8:26 vai. vak. VaL: 8-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedeiloj ausi t aru. Nedėlioj susi tarša

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS: II KENOSHA, WIS. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD. I 5817 — 6th AVENUE
Vai.: utarnlnkais, ketvergais ir pėt 
nyčiomls nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 ir nuo 6:30 iki 8 v. vak. 
Chicagos ofiso Tel. Grovehill 3282

Vai.: panedėlials, seredomis ir su- 
batomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

Tel. Central 7079
Rez.. Longbeach 9458

Vai.: 1-4 vai. vak. ir 
Pagal sutartį

DR. B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLĖS SPECIALISTAS

Buvęs Instraktortus Vienuos Universiteto Per 5 Metus 
Ofisas 1447-49 PKtofleld Bldg., 55 E. Ww*Ungton 8L, Chieago, Ilk



i »i n s i s r<<vr?irta<ner»M, bens. ij,

C H I C A G OJE kuriam Dievas šimteriopai 
teatlygina už prakilnią jo šir
dį.

SPORTAS
“DRAUGO” B-VĖS 

ŠĖRININKAMS.

sausio 17 d. Šiame susirinki- 
j me darbštūs veikSjai, gerb. 
'kun. Pi-. J. Vaitukaičio vado
vaujami, rūpinosi praplėsti

TOWN OP LAKE.
SPORTAS.

labdarybės darbi), po visą, pa
rapini) ir skatino, kad kiekvie
nas Įstoti) darban gelbėti be
darbiams vargdieniams ir jų 
šeimoms. Be to, rūpinamasi 
ateity tęsti ti) kilni) labdary
bės darbi). Badosi daug pri
jaučiančių asmenų, kurie pri
sidėjo veikti ir darbuotis lab-

Dra ilgo ’ Administracija. I*1”^ lityje. Buvo išrink- 
Iti du atstovai j Federaciją,

šiuomi nuoširdžiai kviečia
me 'Draugo” Bendrovės šėri- 
jlinkus atvykti į metinį susi
rinkimą, kuris įvyks šiame 
mėnesyje, t. y. sausio (Jan.) 
28 d., 1932 m. 7:39 vakare, 
Aušros Vartų parap. svetai
nėje, 2323 W. 23 PI., Ohicago, 
III

Jjietuvių ristikai šiuo tar
pu dažnai pasirodo lietuvių 
publikai. Praėjusios savaitės 
pabaigoje lietuviai ristikai tu

X Moterų s-gos 21 kuopos 
kauk žaid. vakaras pp. Sudei
kių name pasisekė. Pp. Sudei
kiai visus mandagiai priėmė 
ir gardžiai pavaišina. P. .1.
Čepulienė ir p-lė S. Bartkaitė Ritosi “drapiežnas dzūkas” 

Bancevičius su nesenai atvy-atnešė didesnes dovanas, k u 
rios buvo leidžiamos lai ėji
mui.

X Sąjungiečių siuvimo ir 
virimo pamokos įvyksta kas

"DRAUGO” KONCERTAS

Bridgeport. — Dabar šioje 
kolonijoje žmonės daugiausia 
kalba apie “Draugo” jubi
liejinį koncertą, kuris įvyks 
ateinantį sekmadienį, sausio 
24 d. Lietuvių Auditorijoj. 
Be abejonės, tas koncertas 
bus didžiausias Čikagos lie
tuvių šios žiemos parengimas.

Kadangi ta pramoga įvyks

1
kad palaikytų glaudžius ry
šius visuomeniškame katalikų 
veikime.

Pietūs mokyklos vaikams.
Dievo Apveizdos parapijoje y- 
ra daug bedarbių vaikų, moki
nių. Gerb. kleb. kun. Pr. J. 
Vaitukaitis įvedė nemokamus 
pietus mokyklos vaikams, ku
rių tėvai yra nedarbo auka. 
Badosi geros širdies žmonių, 
ir įsteigta virtuvė vaikams. 
Šį pirmadienį pietus vaikamsmūsų kolonijoj, tai mums, i

, • ,v ,• v , „ , laukojo lietuviu labdariu vie-bridzportieciams, bus pato- Į . _ 1 . . *.
giansia atsilankyti. Todėl mes 
“Draugo” koncerte būkime 
gausingiausi. Iš anksto jsigy- 
kitne tikietų. Jų galima gau
ti pp. Šimkų parduotuvėj (7C0 
W. 31 st.), pas kontestinin 
kę p. A. Dilienę, (3131 So. 
Emerald avė.) ir p. Gudų 
parduotuvėj (901 W. 33 St).

Atsiminkime, kad pramoga 
bus trejopa: koncertas, kurs 
prasidės 4 vai., vakarienė 6:30 
vai. ir šokiai 8 vai. kiekvienai

e

pramogai yra atskiri tikietai. 
■ Šiuo tarpu visus kitus rei
kalus atidėję, atsilankykime 
i “Draugo” jubiliejinį kon
certą, kur tikrai turėsime 
daug malonių įspūdžių.

Ten būsintis.

DIEVO APVEIZDOS PARA 
PIJA.

Lietuvių labdarių vietinės 
kuopei susirinkimas įvyko

line kuopa. Antradienį pietus 
“fundijo” pp. Paplauskai, lai 
kantieji grosernę ant Canai- 
port Avė. Pasitikima, kad vi
si labdariai ateis į pagalbą 
bedarbių vaikučiams su pie
tumis vaikučiams mokykloje. 
Vaikučiams pietus gamina 
kas dieną ir dykai patarnau
ja šios šeimininkės: M. Šau
lienė, Valuckienė, Milerienė ir 
Bakutienė. Iš kitų draugijų 
vaikučiams pietus “fundije” 
Brolių ir Seserų Susivienijimo 
draugija. Who is next?

šv. Vincento a Paulio drau
gijos susirinkimai Įvyksta 
pirmadienį^ 7 vai. vak. parap. 
svetainėje. Tą vakarą susi
renka bedarbių šeimos ir 
gauna reikalingą gyvenimui 
pašalpą. Iki šiol pašalpa duo
dama apie 40 bedarbių šei
moms. Viso šelpimo priešaky 
stovi ir vadauja pats gerb. 
kleb. kun. Pr. J. Vaitukaitis,

KODĖL LIETUVIAI?
Kodėl Lietuviai - Visados Pasitiki

Svetimtaučiams, O Ne Tautai?

Per praėjusius dvejus metus Lietuviai ėmė pini
ngus iš savo Lietuviškų Bankų, ir dėjo, kavojo, į sve
timtaučių.

O Lietuviškos Bankos atsilaikė ir stovi stipriai, kaip 
— Gibraltaras.

Del to gi, vietoje imti pinigus iš savo bankų, tu
rėtumėte ištraukti iš svetimtaučių, ir šalintis nuo ne
kuriu spekuliantų, ir nekokių didmiesčio bankų, ku- 
kurių spekuliantų, iš kur negauna, ne tik nuošimčio, 
bet ir sumos.

MftS.
Taigi, REMKIME SAVUOSIUS ir VIENYKI-

Lietuviai, kurie pasidės pinigus prieš pabaigą 
šio mėnesio gaus pilną nuošimtį nuo pradžios naujų 
metų. i

Universal State Bank
3252 So. Halsted Street

Kampas 33rd Street

Chicago, Illinois *

nuj lietuvių golfininkų kliubo 
10 meti) sukaktuvėms. Tad 
kviečiame visus narius ir na 
res dalyvauti šiame svarbia
me susirinkime.

L. G. K. Valdyba.

lietuviai eheckeristai, tų vakarą sausio 22 d. 7:30 va1, 
patį vakarą pradės savo ga-ivak. Šv. Antano pa r. svotą i - 

rėjo pramogą lietuvių parapi-pu^’ni žaidimą dėl liet. eheeke- nej. Mamytės, leiskite savo 
jos salėj Marąuette Parke. rill ,(‘,npi°md-o. .T. Zapustas ir dukreles, tegu jos pamato, ką 

mūsų katalikės mergaih'

kusiu iš Anglijos ristiku Auk
štaičiu. Ėmėsi arti valandos. 
Nors “anglas” pradžioj rodė
si, kad ims viršų, bet galu

L. Mengėla yra finalistai. 
Bus labai įdomių susikirtimų. 
L. 0. K. žaidimas įvyks.

L. G. K V.

antradienį Davis Square l ark gaje Bancevičius parito 
salėje. Visos mergaitės ir ino- glą”. Toj pat pramogoj lie- 
terys prašomos atsilankyti; tuviams buvo naujenybė pa- 
malonu ir naudinga dalyvauti matyti kumštynes. Kumščia-
tose pamokose. vosi aštuoni negrai.

X Town of Lake lietuviai . ... . ,. . v. .. . ,, Klta» nstikų pasirodymasrengiasi valiuoti į “Draugo

lan-

Programa prasidės punktu TARPTAUTINĖS KARIUO- 
aliai 6 v. v. įžanga tik 25 cn.: MENĖS PROJEKTAS

Alb. Plančiūnas. i -------
____________ ! Prancūzų parlamento narys

Cicero, III. — Jaunamečių j M^rgonine pasiūlė įnešti i 
sooial-vakarus. Mūsų jauname i Sąjungą tarptaut ine -
tės sąjungietės rengia soeial- kariuomenės įsteigimo projek

tą. Ši kariuomenė turėtų būti 
visi) pirma panaudota ramu
mui ir taikai tolimuose rytuo 
se sugrąžinti.

LABDARIU CENTRO 
VALDYBA

PRANEŠIMAI

; koncertą, kuris Įvyks sausio
24 d. Lietuvių Audkorijoje 
3133 So. Halsted St.

X Sausio 15 d. įvyko Šv. 
Kaz. Akad. rėmėjų 1 skyrius 
“food shower”. Gerai pasise
kė; buvo žaidimas su kauliu
kais. Rėmėjos visus pavaišino 
kavute ir pyragaičiais. Daug 
pas i dari tavo mūsų veikėjos p- 
lė A. Mažeikaitė, p. J. Čepu
lienė ir p. M. Sudeikienė.

X Šv. Pranciškaus vienuo
lyno rėmėjų 3 skyrius rengia

įvyks penktadienį sausio 22 
d. Šv. Jurgio par. salėj. Risis 
Bancevičius su pagarsėjusiu 
pasauliniu ristiku Bilui Dimi- 
tral ’iu.

Ten būsintis.

PAS GOLPININKUS.

Šiandie prasideda ‘Indoor’ 
žiemos sezono lietuvių golfo 
tumamentas, trečias iš eilės. 
Bus žaidžiama naujame ir’gra 
žiame Liet. Golfo kliubo

nine hole Indoor Course” 
kauliukų žaid. vakarą sausio 739 West 33 st žaidinio hQ. 
23 d. pp. Katauskų name dfls <«Medal hoIes„ per 4
(4423 So. llonore St.). Pra- dįenas yjsį kontestantai žai- 
šoma visų gausiai atsilankyti džia 36 gkyleg vien?J dieng?
ir paremti sesutės. Ponai Ka- kurią jam parankiau ir ma- 
tauskai visus priims ir pavai- žiau kirčių r,.r nugft
š*ns- lėtoju. Gali dalyvauti tik lic-

X Labdarių S-gos 1 kuopa tuviai golfininkai. Sausio 21,
rengia puikų vakarų su valdi- 22, 23 ir 24 di-enos 
nimu parapijos salėj vasario kompeticijai Vladas .Jurga-
21 d. Komisija rūpinas, kad 
viskas gerai pavyktų. Ypač 
mūsų gerb. pirm. Sudeikienė n„ga|5toj„, Fore> „isi' K„|fl'_ 
į,įėjusi visų širdį ir labdarių ninkai , golt-o si
veikimą.

lionis dabar yra čempionas. 
Kas iš lietuvių bus Šių metų

X. Y. Z.

VARGŠO PADĖKA.

dabrinė taurė ir du prizai bus 
įteikta nugalėtojams.

Šiandie 8 vai. vak. įvyks 
lietuvių Golfo Kliubo metinis 
susirinkimas, savam bute. Bus 
renkama nauja kliubo valdy-

na
ro. Jos turi savo pa-i link su li
ninio vakarėlius ir, priklau- 
sydamos prie jaunamečių są
jungiečių, gauna ir pomirtinę 
Jos moka s-gai per metus iš 
viso $2.25. Jaunas mergaites 
priima nuo 5 iki 16 metu am-

North Side. — Sausio 24 d. žiaus. Taigi, sąjungietės jau- 
įvyksta didelis vakaras, kurį nametės, nepamirškite visos 
rengia draugystė po globa Šv. ateiti ir atsiveskite savo drau- 

Ceeilijos. Vakaro tikslas — ges: kurios norės-galės po to 
I pagerbti senus narius, kurie įsirašyti. Dont forget Ju i • 
j yra nesirgę per 10 ir 20 metų. Girls a good assured for all 
Bus vaidinama labai juokin {bose who will ©ome.
ga komedija ‘Po paskelbimo’, 
kuri, aš manau, prijuokins vi
sus. Bus gražių dainelių, ku
rios visiems patiks. Po to

Come one Come all.
Elena Vaičiūnaitė, koresp.

ŽIURKĖS SUĖDĖ AUTO
MOBILĮi prasidės gralžūs ir linksmi šo

kiai prie gero orkestro, ku-
. J

riani vadovauja p. Stirbis.' Išbadėjusios žiurkės viena- 
Gros lietuviškus ir vėliausius me kaime Alpėse užpuolė au- 
amerikoniškus šokius, kad ga- tomobilį ir sugraužė jį visą, 
lėtų pasilinksmint visi. seni ir išskyrus metalines dalis.
jauni. Bus įrašomi nauji na- j_______________  _______
riai. Nariai(ės) prašomi atsi-1
vesti savo draugus(es) ir i- 
rašyt juos.

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

RaŠt. P. Fabijonaitis 
2320 W. 23 PI.

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

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

V. Duoba
2328 W. 23 St.

J. Dimša
3347 Aubnm Avė.
M. Šlikas

10555 S State St.

EXT R A

TR0KŠSTA PRANEŠTI 
APIE SAVO 

SKILVĮ

LIETUVA PAVEIKSLUOSE į 

^931 Metais «

Z \
' R. ANDRELIUNAS 1

(Marrynctfc Jcwclry * Radio) 
Pirkusieji pan m„n „g j5 ar dau. 

ginu bus dykai nufotografuoti.

j 2650 West 63 St., Chicago, UI. 
Tel.

Hemlock 83«o

para to.

“Aš noriu pranešti 
kitiems apie mano 
patyrimą su Pape'e 
Diapepsin”, sako 
Mrs. B. Eastman, 
1200 California St.
Denver, Colo. “Aš

Nuotraukas Darė
C. G. LUKŠIS

Ką Tik Iš Lietuvos Parvežti 
Nauji įdomus krutami 

paveikslai
Bus pirmą kartą rodomi 

Amerikojeišbandžiau daugelį 
dalykų nuo nevirs 
kinlmo, bet nė vie 
nas man nieko ge
ro nepadarė. Tada 
draugas prikalbėjo j l». par. salėj, Marųuette Park, 
mane paimti ke-;(Ulicago fl| 

pastebėtino

K et v. Sausio 21, Gimimo Šv.

ŠiO i 
pre-:

t Pėtn. Sausio 22, Parapijos
"Dabar a.š valgau net kopūstus be ; i • ; pnrv i,.,i 
iio nesmaerumo naskiau. Jie man ' “ ’ -imi-jokio nesmagumo paskiau. Jie man

! pirmiau tiesiog kankindavo. Aš ne- '' 
j besu' nė tiek nervuota, kiek būda- | 
vau; jaučiuos daug stipresnė ir •

Širdingai dėkoju visiems ge
radariam.>, kurie manęs, netur §įemg metams įr daUg kitų, sveikesnė kiekvienu žvilgsniu.”

tingo ligonio, visų bėdų su- permainų turėsime pa- 'iššauktu toki eeiuzianung,* panoal salėj Mvrtle ir Hamilton avo.
spausto, pasigailėjote pirmiau gaTO nutarimaig. Taip “X”,;*“X Orand Rapids, Mieli.
ir dabar, per šv. Kalėdas ap- pftį. apsvarstysime pasirengi-1ncša aP*e' tok* pat pasisekimą., ne-Į ________

" galima abejoti apie kasdieninį už-
—— ................... , tiklmumą Pape’s Diapepsin telki- UtOM. ir Ser. Sausio 26, 27
turto sveikatos ir palaimini- ' PMtelbos kenčiantiems nuo skll-

mo jūsų gyvenimui, kad nė I filos nekenksmingos. I saldainius 
panaSlos tabletės pašalina aitrumą,

lankydami ir per laiškelius 
suteikėt man ramybės ir už
uojautos aukeles.

Gerb. kun. W. V. Smilgius, vįenas nepatekti) į tokią ne- , vėmimą, gasus, išpūtimą, gaivos 
pats prieglaudoj būdamas, da- kaip aš.
linasi paskutiniu centeliu su prašau gailestingų lietuvių ', 
vargšais: 1931 metais išdali- pagalbos, neapleisti manęs Į 
no $437.50. Jau per 2 metus vargšo ligoje. Dr. Simonaičio, 
ir mane daug sušelpė, apie gero gydymo dėka jaučiuos i 
$80.00. Ir dabar per Kalėdas geriau, ir yra viltis pasveikti. Į 
man aukojo: $5.00 gerb. kun. Būdamas jums dėkingas;

nuoširdžiai . :XToU8Mm\“’ *r k"ua

Statome namus senus
priimame mainus Padarome 
visus legališkus popierius. Te
ikiame advokatiškus patari
mus dykai.

2608 W. 47 St.

«44 SO.

Wm. J. Kareiva
Savininkas

Del geriausios rųšles 
Ir patarnffvlmo, šau
kit

GREEM VALLEY 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1S89

Subatoj ir Ned. Sausio 23.
24 Šv. Petro ir Povilo dr-jos

d. Šv. Petro 
roit, Micb.

par. salėj, Det-

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

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

pp. Plančiflnai mafeum ir aš galėsiu darbuo
tis labdarybės srity.

J. Lapinskas,
1432 So. 49 Coųrt, 
Cicero, III.

Smilgius,
$2.00, Šv. Antano par. kleb 
gerb, kun. Vaičunas $3.00. ,

Aplankydamas p. A. Janu-' 
šauskas ir Panelės Sv. jauni) 
merginų sodalicija šelpia varg 
šus, išdalino maisto ir dova
nėlių. Šv. Vincento dr-jos sky
rius ū* labdarių 3 kuopos na
riai ir komitetai pagirtinai 
daug darbuojasi ir, kiek galė
dami, šelpia vargšus.

Per Viešpaties Dievo ir 
Ižmonių gailestingumą pirmiau 
ir dabar gavęs gausias aukeiės 
ir dovanėlės esu patenkintas ir 
visiems geradariams, lanky
tojams ir aukotojams dėkin^ 
gas tariu širdingiausia ačiū.

MelsdiAui jums, geradariai 
iš ViešpOes Dievo didžiausio

Pan. ir Utarn. Vasario 1 ir 2
Parapijos salėj, 1922 Leo St., 
Dayton, Ohio.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS. RUSIŠKOS SULFURINtS VANOS 

IR ELEKTROS TRZATMENTAI
KAINOS NUPIGINTOS

Dabar Buvo
35c ROc

. ROc 7Rc
. 7Rc 1.00

IRO 2.50
IRO 2.00
2.50 3.00
3.R0 4.50
100 1.RO

ROc 75c

12

St«MM ir 8howcr ........................................................
Strani, Tnb ir Shotvor .................................................................... ftOc
Slcain ir Elektrom maudynė ........................................... 7Re
Turkiška Elektros maudynė Ir kambarys 1.R0
Sulfiirinė maudynė ........................................................................ i.JM)
Pilna* F.lcktros trytmentas ir Mrusoidal mašina
Plhm« Trytmmtas ..................................................
Rlcktroa šlasaias .............................................................................. 1.00
Vaistų ar alkoholio trynimas .......................................... ROc

Moterį) skyrius atdaras Utarninkais nuo 8 iki 
vai. nakties.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Norėdami išmokti šokti val

są, foxtrot ir kitus šokius, tai 
kreipkitės adresu:

W. MISEVIČIUTĖ
5209 So. Halsted Street
2-ra8 augštas iš fronto 

Tel. Yards 4554

Sav. parduoda labai pigiai 
3 flatų namą po 5 kamb. Mo
derniškas štymu apšildymas. H*m,ock

AR 2ADI 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 Kontraktoriua 

Statau įvairiausius namus prieinama 
kaina

7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
Telefonas Hemloek B6S(

Talaf. Republie «IM

D. GRICIUS
OENERALIS KONTRAKTORIUB 
Statau namus kaip muro taip ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio 
Kainos prtelnamiaualoa

2452 WEST 69th STREET

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
NAMŲ STATYMO KONTRAK

TO RIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.

Telef. Namų Telef. 

Republlo t<8R

1657 W. 45th Street
So. Paulina St. Tel. Boulevard 4552

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, UI.

JOHN YERKES
Plumbing A Heatlng Išetuvis 

KONTRAKTORIUB
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kalnoa prieinamos 
2422 WEST 69th STREET




