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Pabaltija yra nuo bolševikų apsidraudusi

BOLŠEVIKAI APRAItnOJ A NEPASISE 
KUSIA SAVO “PIATILIETKį”

Japonų kova su kinais šalia 
Šanhaikvvan atnaujinama

PABALTIJA JŪROJ 
PASIRENGUSI

BOLŠEVIKŲ NUSISKUN
DIMAI

RYGA, saus. 7. — Pabalti- MASKVA, saus. 7. Bol-
jos-valstybės, kaip tai Švedi-įševikų laikraščiai raudoja ir 
ja, Suomija ir kitos jūroje y-'pasauliui nusiskundžia, kad 
ra stipriai pasirengusios prieš jiems visiškai nepasisekė su 
Rusijos bolševikus, jei šie ke- .IU “piatilietka.” Jų tikslas 
gintųsi šiuose mažuose kraš- buvo per penkis metus įvesti 
tuose sukelti savo naudai re- sau “rojų.”
valiucijas. Karo laivynams ir 
pakraščių apsaugai didelės su
mos išleistos.

Karo laivynų kol kas neturi 
Lietuva, Latvija ir Estija. Šios 
dvi pastarosios turi po kelis 
senus buvusius rusų laivus. 
Latvija tačiau jau planuoja 
įsigyti laivyną pakraščių ap
saugai.

Visam valstybės ūky tačiau 
nepadaryta pažangos. Šian
dien Rusijai trūksta maisto ir 
visų kitų žmonių gyvenimui 
reikalingų daiktų
viena netvarka.

Vyriausybė traukia tieson
daugelį komunistų valdininkų.

TŪKSTANČIAI ŽUVUSIŲ 
IR SUŽEISTŲ

CHICAGOJE

BOARDAS PRIEŠ ĮKAI
NOTOJĄ

ŠIANDIE (VYKSTA MIRUSIO 
• C. COOLIDGE LAIDOTUVĖS

NORTHAMPTON, Mass., skaičius kitų valdininkų.
j Cook’o apskrities turtu įkai- 
’notojas Jacob
kad ikainavimų apeliacijos ~ . . , . , ,. . v' , , ,C. Coolidge laidotuves. dienio, o žemesnieji rūmai dus

boardas įs naujo perkratvtu i , v,. . .,* ‘ 10:30 ryto lavonas įs namu tusti rvtoj.
sumažintus asmemskus mokės-, ... . . ..M,,|w. . . bus nulydėtas j kongregacio- 1!
'čius apie 100 turtuolių, kurie! , .. . ,v , . .

n -4. na,U maldnanų. Is tenai gi — pasgyvena “Gold Coast srity. . ... ,, , . .į Plymouth, v t. Ten kapuose dori 
į Tačiau boardas priešinas. į bus palaidotas šalia savo tė- 
Jis sako, kad pirmiau jam tu- |VO, sūnaus ir kitų mirusių na- 
ri būt įduoti aiškūs įrodymai, miškių.

Tai oro pranašas H. J. Brosvne savo laboratorijoj, Wa- kad jis klaidingai mokesčius •-------------------- .
shingtone. Jis numato, kad kovo mėn. 4 d., kada bus inau- sumažino. Be to, sako jis mo- PREZIDENTAS HOOVER’IS Anglijos, Vokietijos, Austrijos 
guruojamas prez. Roosevelt’as, bus šalta ir nejaukus oras.

GAVO ŽMOGAUS AUSĮ IR 
LIEŽIUVĮ

ATPLAUKĖ ŽYMIAI 
SUSIVĖLINUS

. . .saus. 7. — Šiandien ivvkstai Del šių laidotuvių senatas
s ėmė rūpintis,! . . . . . . .

r mirusio buvusiojo prezidento nutraukė posėdžius iki pimia-

kesčius mažino pačiam Jacob- 
s’ui rekomenduojant. Jacobs 
tai nuginčija.

LAIDOTUVĖSE

Be to, senatas i laidotuves 
siuntė atstovybę iš 20 sena
tų.

EUROPOS SPAUDA APIE 
MIRUSĮ COOLIDGE

AV ASHINGTON, saus. 7'. -

HAVANA, Kuba, saus. G. 
Pramonėje — Nežinia kas paštu prisiuntė 

žmogaus ausį ir liežiuvio ga
lą buvusiam Oriente provinci
jos kariškam gubernatoriui,

NEAV YORK, saus. 6. - - 
Dvi dienas susivėlinęs iš Eu-

AŠTRIAI NUBAUSTI

&

Iž visus tuos nepasisekimus inajoruį <)rtiz, kurs pagarsėjo
juos kaltina.

PASPRUKO IŠ BAUSMI
NĖS KOLONIJOS

z. T- AVILLEMSTAD, Olandų Va ŠANCHAJUS, saus. G. — IŠ , . ... ’ *_ , ..... kam Indijos, saus. G. — Ne-Šanbaikvvanė pabėgusieji ki- .. , , .... v. ., . dideliu bliovimu laivu čia at-
nai pasakoja, kad tą miestą

žiaurybėmis, ypač prieš stude
ntus.

Prie siuntinio prisegtas gra
sinantis laiškas, kariam pažy
mima, kad jis turės žūti.

Spėjama, kad tai bus stu
dentų darbas.

Uždarytos H. O .Stone 
ropos atplaukė North Germanįc0. investinimų uždarytos į- 
Lloyd kompanijos didelis ke- baigos prezidentą H. F. No- 

rcott’ą ir kitus keturis virši-leivinis laivas “Bremen”. At- 
lantike jis praleido dvi bai-

lir kitą kraštų spauda paduo-
----------- į da palankias paraiškas apie

AVASHINGTON, saus. G. — mirusį buvusį prezidentą Coo- 
Šiandien specialiu traukiniu į|lidge. Tik prancūzų spauda 
mirusio C. Coolidge laidotuves į mirusį kritikuoja. Sako, jis 
jNorthamptone išvyko prezide-į nepažinojo Europos. Pažymi, 
ntas Hooveris, keli vyriausio-į kad šiandieniniai Europos ki
jo teismo teisėjai, visa eilė virčai su Amerika yra miru- 
kongreso atstovų ir nemažasĮsio Coolidge palikimas.

ninkus federalis teismas nu-

japonai sunaikino patranku 
šoviniais ir orinėmis bombo
mis iš lėktuvų. Tūkstančiai ki
nų žuvusių ir sužeistų.

vyko 15 kalinių prancūzų ir 
italų, pasprukusių iš prancū
zų bausminės kolonijos Trini- 
'dad.

ATNAUJINO KOVĄ

ŠANCHAJUS, saus. G.

DARBININKAI LINK? 
STREIKUOTI

AV ASHINGTON, saus. 6.
Japonų kova su kinais atnau-;Amerikos Darbo federacijos 
jinta Tašib paupiu. Vyksta prezidentas Green pareiškia, 
skersai upės apsišaudymai. į kad organizuoti darbininkai

PAPRASTUS LAIVUS 
KEIČIA KARO LAIVAIS

PARYŽIUS, saus. 7. — Ke
lis Kolombijos keleivinius lai-

• prancūzai Rouen’e, Pran- 
oj, pakeitė karo laivais 
ir siunčia atgal Kolombijai. 

Šie laivai bns naudojami A- 
mazonos upėje prieš Peru res
publiką. . .

AIRIJOJ RINKIMŲ KAM 
PANIJA

ŽINIOS IŠ LIETUVOSsias audras. Bangos jo visą p)audė po 20 metų kalėti ir po 
viršų skalandino. Bet iš kelei-!!5,000 dol. pabaudos. Kitus du 

;vių niekas nenukentėjo. — po 2 metu kalėti ir po 5,000
’ dol. pabaudose

Ši aštri bausmė jiems kliu
vo už dideles suktybes, kad 
privedė jų vedamą įstaigą prie 
bankruto. Milijonus dolerių 
jie pragaišino ir tuo būdu 
daug žmonių nukentėjo.

TRAUKINYS SNIEGE
PĖSČIAS PER BELGIJĄ 
VOKIETIJĄ IR LENKIJĄ 

LIETUVON

ir T“magąryčiom!L”_kurįąs taip 
pat už 7 litus nori parduoti.

AVHITEFISH, Mont., saus. 
6. — Rocky kalnuose, arti 
Blacktail, Mont., Great North
ern geležinkelio keleivinis trau 

TAYLORVILLE, Ilk, saus. kinys įvažiavo į didelius snic- 
6. _ vietos kalėjime laikomi 8° Plynus ir sustojo. Iš čia 
24 kaliniai, kaltinami žmog- Pastas kebo valytojas (snie-

24 KALTINAMI

žudyste. Jų tarpe yra Kineaid 
^policijos viršininkas ir ketu
rių angliakasių žmonos.

go nužėrėjas nuo bėgių).

AUKŠTINA MIRUSĮ 
COOLIDGE

LAUKIAMI KOMUNISTAI Visi Chicagos politiniai va
dai aukština mirusį buvusį 
prezidentą Coolidge. Pareiš-

AVASHINGTON, saus. 7. — 
Paskelbta, kad respublikonų

yra linkę streikuoti už G va
landų dienos ir penkių dienų 
savaitės darbo įvedimą.

partija prezidento rinkimų ka
mpanijai pernai išleido 2,670,- 
G52 dol.

MEKSIKOJ BAŽNYČIOS 
PERSEKIOJIMAS BAIG-

. SIS, SAKO ARKIVYS 
KŪPĄS

tai išsigema, jie ima greitai 
gęsti ir pūti, o gyventojai tuo 
metu vis daugiau stiprėja.

Kur diktatūra, sakė arkivy-

AVASHINGTON, saus. 6. — 
Čia lankėsi iš Meksikos ištre
mtas apaštališkas delegatas, 
Jo Eksc. arkivyskupas 1 Leopo
ldo Rui z y Flores.

Krašto Katalikų Gerovės 
konferencijos žinių tarnybos

sknpas, pasiaukoja krašto, vi
sų gyventojų gerovei, ji gali 
ilgiausius metus gyvuoti, ypač

TAYLORVILLE, III, saus. .5. . , . . ° .,

„ „ . . v. kia, kad nurusią buvo įžymus6. — Gauta žinia, kad i šią . v. ■. • • • v. , ,, . . ‘ , m krašto vadas ir visi zmc
anglių kasyklų sritį angliaka-i. , .... _. T. . .• , ‘ - L ’.v J?. IJuo daug pasitikėjo. Jis taišių kurstymui žada iš Chicago 
atvykti komunistai agitatoriai 
Kariuomenė jų laukia.

DIDINS KRAŠTUI MO
KESČIUS

NEAV YORK, saus. 7. — 

Prezidentas elektas Roosevcl- 

t’as turėjo konferenciją su ko-

sitarnavo.

žmones
v

UZ-

BUS GRĄŽINTAS CHI
CAGON

<lar tokiuose kraikuose, kur ngref0 demokrat, vada.s. Ta- 

žmonės demokratiSkai nenaši-1rtasi aPie f'"ansin« valstybės 

teikę. Bet partijinė diktatūra, Pad5ti' Ir In,tarta didinti m0'

kuri palaikoma tik vienos ko-1 kes,’ius už Pajamas ir kit,la'

, • ... • i . 'Podraug bus mažinamos išlni-kios partijos gerovei, ir kuru, 6 

ima neigti ir griauti pagrindi
nes žmonių teises, kaip nuo- . _ ____ _____ „ ....___

... .... • ? • .• 'kad 1933-34 metais valstybės I ... .. . . ...
savybes, tikėjimo ir švietimo J ,partijos stiprinimu, tik

dos.

Prezidentas

Petras Bajoraitis neturtingo 
Vilkaviškio apskr. ūkininko 
sūnus draugų suviliotas gy
venančių Argentinoj, išvyko 
ten laimės ieškoti, bet deja. 
apsiriko. Ir todėl nuo 1929 
metų iki šių metų beveik pus
badžiu nusibodus gyventi, nu
tarė grišti tėviškėn. Po dvie
jų mėnesių jūrėmis, daugel va
rgo patyręs pasiekė Bįelgijos 
krantus, be dokumentų perė
jo Belgiją, Vokietiją ir Lenkų 
koridorium ir... po mėnesio at
sidūrė Lietuvoj.

EUCHARISTINIO KONGRE
SO METU BUS PANEVĖ

ŽIO KATEDROS KON
SEKRACIJA

Kai kurios parapijos ir or
ganizacijos, pav., Šv. Sakra
mento brolija, sumanė šia pro 
ga padaryti Katedrai dovanų: 
kielikų, mišiolų, arnotų, kapų 
ir pan.

GELEŽINKELIŲ KON- 
BAIGIASI TARPTAUTINĖ

FERENCIJA

EMIGRACIJA VISAI 
SUMAŽĖJO

Del pinigų klastavimo New 
Yorke areštuotas Henry De- Paskutiniu laiku emigracija 
chow bus grąžintas Chicagon iš Lietuvos visai sumažėjo, nes 
ir čia jo byla bus nagrinė- kituose kraštuose gyvenimas 
jama. . |dar blogesnis. Per šių metų

------------------Ispalių mėn. iš Lietuvos iške-

Tarptautinė geležinklių kon
ferencija Kaune jau baigia sa
vo darbus. Gruodžio IG d>ko- 
nferencijos protokolas jau bus 
pateiktas konferencijos daly
viams pasirašyti.

TEISININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS

PRIEŠ MAJORĄ liavo 54, o per lapkričio mėn.
Lietuvos teisininkų draugi

ja gruodžo 17 d. šaukia ne-

DUBLINAS, saus. G. — Ai- atstovui arkivyskupas pareiš- 
ri.įoj vyksta parlamento rin- k ė, kad Katalikų Bažnyčios
kimų kampanija. Prezidentas persekiojimas Meksikoj ne ii- —o _ __ ----------- . . ___...........................................
de Valerą pareiškia, kad jo gai tęsis. Tas yra priešinga (laisvę, negali ilgai gyvuoti. ,’8 ®1(]^ ’* k SU Palani0,nls 'važinėjimais ir pramogomis
priešus remia Anglija.

elektas

tik 47 žmonės. Dabar ’^au-lpapras^. SUVažiavimą. Jo die- 
Cbicagos spaudoje ėmė rei- giausia važiuoja į Pietų Afri- n(,fvarkėj yra pris. adv. Bu- 

kštis balsai prieš majorą Cer-,ką, Jungtines Valstybes ir Ka-ijotos pasl<aįta apie reforniuo- 
mak’ą. Sako, majoras šiandien nadą.

n°7’|yra daugiausia užimtas savo
Ijanią advokatūros sutvarkymą.

vienais

LEGISLATUROS PIR
MININKĖ

ir kenksminga kiekvienos ten Tai ryškiai kalba praeities is- suka*ansuotos. 

politinės partijos, įėmus revo- torija.

Vienerių metų laikotarpiu 

sąlygos Meksikoj kiek pasi-

liucininkus, reikalams.

Pabaigoje bus vi. iems gy-

Ivėntojanis didelė painoka, y- keitė. Bet Bažnyčios persekio-
vi* i y • • i • • y » •• «« /--k « •

SAVOTIŠKAS KRIZIO 
ŠPOSAS

Į Miškų departamente įvyko 
ivaržvtinės parduoti popierme- 
džiams. Iš viso užparduota

Seda, Mažeikių apskr. Tur- 240,000 erdmeterių už 3,500.00 
gadienį vienas žmogelis nore- pfu. Popiermedžius užpirko 
jo nuvažiuoti į Telšius, bet nie'vietos pirkiįai, jų

Imtasi visų galimų priemo-.kas jo iš Sedos pigiau nevežė, eksportuos į užsienį, 
nių išgelbėti nuo mirties bau- kaip už 10 litų. Žmogelis, ii j
sniĄs žmogžudį plėšiką J. Va- gai nelaukdamas, turguje nu-į 
reclią. Tačiau teisėjas J. Pry- sipirko arklį už 7 litus ir rai- 
stalski, išklausęs įvairių ar-(tas tą pačią dieną pasiekė Tel- 
gumentų, nusprendė, kad skir- šius. Nuo arklio nusėdęs žmo- KfkS. — Šiandien debesuota; 
ta mirties bausmė nekeičiama.'gelis džiaugiasi pigia kelione popiet ir vakarą daug šalčiau.

VARECHAI NĖRA 
PAGALBOSPAŠOVĖ MERGINĄ

Douglas parke automobiliu- 

je sėdinčius R. Kapsą, 23 m. 

amž., ir Pearl Yusbas, 22 m.BTSMARCK, N. D., saus. G. pač liaudžiai, kuri 
— North Dakota valstybės le- kaip saugoti laisvę
gislaturos žemesniųjų rūmų ni-!• Meksikoj revoliucininkų di-jcijai. Revoliucininkų partija, pastarąją pašovė 
rmininke išrinkta Mrs. Minnie ktatūros istorija yra tokia pat,įkuri ilgą laiką valdo Meksi-i

išmoks. jimas vyksta. O tas yra prie

šinga pačiai krašto konstitu- amž., užpuolė plėšikas ir šią ORO STOVIS

CHICAGO IR APYLIN-
D. Craig iš Esmondo, respub- kaip ir kituose kraštuose. Di-,ką ir spaudžia gyventojus, kol J SKAITYKITE IR PLATIN-

likonė. ktatūra ir absoliutizmas grei- kas su nieku nenori skaitytis KITĘ “DRAUGĄ”

1
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DIENOS KLAUSIMAI

CALVIN COOLIDGE

laikais, kada žmonės turėjo darbo, visame 
krašte buvo geri laikai. .

Calvin Coolidge nenustojo savo populia
rumo ir tada, kada jis apleido Baltąjį Namą. 
Su jo nuomone skaitėsi ir politikai, ir pramo
nės bei prekybos vatini, ir darbininkai.

Kraštus ne be reikao liūdi dėl ex-prezi-

Kun. A. Petrauskas, M .1. C.

ĮDOMUS BENDRAKELEIVIS
Gelžkelio stotyje traukinio mokesčiu, dar turi I

Pagalios mano poilsio die- ,vienq, litą ir 10 centų piętuuis... 
nos Lietuvoje prilipo savo ga-|Thi prie šitokios tvarkos kas, 

dento Coolidge mirties. Jis neteko žyniaus'm Reikia kraustytis atgalios panorės važiuoti traukiniu, į 
i, politiko ir vado. į Ameriką prie savo kasdieni- kurį iš miesto reikia dar sum-1

---- ------------- Į nio darbo. Lydimas kun. K. Jdylis vežėjas ir primokėti 2 li-
KA1P MAŽINTI IŠLAIDAS į Matulaičio ir Bro. Daugirdo tu, o Kaune vėl iš stoties, i

----------- [vykstu iš vienuolyno į Mari- senamiestį norėdamas važiuo-
Šio krašto vyriausybė nebegali >abalan- jalllpOiės gepžkelio stotį. įti, mokėk arba autobusui Gi)

suoti biudžeto. Kaip neimsi, vis deficitas jin- “ Traukinys iš Ah'taūmn-,cv"tlJ’ arl,a f’alll,1-vkls taį ir j
sidaro. Kongresas taip pat susiduriu su neat- buyo kil.k .tuokėsi 5 iitus.
mezgamu mazgu. Nežiūrint to, vis dar poli-1
tikuojama, kalbama, ginčijamąsi, bet nepa
sukama tuo keliu, kuris žymiai sumažintu 
krašto reikalą vedimo išlaidas. Pastaruoju 
laiku galvojama žymiai sumažinti armijos, 
laivyno ir pensiją išlaidas, tačiau vis dar ne-

lukterti. Tomis keliomis minu
tėmis pasinaudodamas apme-

Tokioms aplinkybėms esant,’ 
kas norės važiuoti traukiniu?

čiau akimis nediduką, bet la-. Taigi beveik nieks nė neva- 
bai gražiai pastatytą stoties žiuoja, o jei važiuoja tai tik 
trobesį. Tikiai yra kuo pasi- asmens, kurie turi privilegijų, 
grožėti! Iš tolo pažiūrėjus, at t. y. kuriems nieko nereikia

.drįstama kalbėti apie įvairi, valdžios biurui^ ,u,.ftum priež saveu,oksti už ,,iliet arba kurie
išlaidų tnažininią, apie nereikalingų ‘ dziabų ;koUios i5 viduramžio'pilies at-Numažinta kaina' gauna bilie-

Visas kraštas liūdi dėl buvusiojo prezi
dento, Calvin Coolidge netikėtos mirties. A- 
biejų partijų vadai, visų luomų žmonės gai
lisi, kad mirtis pakirto gyvybę retų ypaty
bių žmogui, typiškam amerikonui ir nepa
prastų gabumų administratoriui.

Calvin Coolidge savo politinę karjerą 
pradėjo 1900 metais kaipo Nortliamptono ta-

a

rybos narys. 1907 m. išrinktas atstovų į Mas 
sachusetts valstybės butą. 1910 m. Northamp- 
ton’o miestas išsirinko jį savo majoru. Tarp 
1912—15 metų buvo Massaeliusetts senato na
riu; vienerius metus senatui pirmininkavo. 
Trejetą metų. būtent 1916- -17—18 metais, bu
vo tos pačios valstybės leitenantu guberna
torium, o 1919 ir 1920 m. — gubernatorium. 
1920 m. išrinktas Jungtinių Valstybių vice 
prezidentu. 1923 m., rugpiūčio 3 d. mirus ' 
prez. Hardingui, automatiškai jis pasiliko 1 
krašto prezidentu. 1924 m. įespublikonų par
tijos konvencija Coolidgc’ių nominavo kan
didatu ir lapkričio mėnesyje išrenkamas pre
zidentu, kuriuo išbuvo iki 1929 m., kovo 4 d. 

- Velionis pirmu kartu plačiai visame šia
me krašte ir visame pasaulyje pagarsėjo, ka
da jam būnant gubernatorium, sustreikavo 
visa Bostono miesto policija, dėl to kįlo su
mišimai ir riaušės, Gub. Coolidge tą klausimą 
greit išrišo, visą policijos sąstatą pakeisda 
mas kitais žmonėmis, karo veteranais.

Į politiško gyvenimo viršūnes velionis 
prasimušo ne tiiukšniavimais, ne demagogi
ja, bet tyliu darbu, atsidavimu savo parei
goms ir įgimtais administratoriaus gabumais. 
Kada jis buvo prezidentu net posakis buvo 
atsiradęs: “tyli kaip Coolidge’ius.” Bet ne
žiūrint jo ramaus būdo, neturėjimo iškalbos 
ir nežiūrint to, kad jis į daugelio klausimų 
atsakydavo tylėjimu, jis vis dėl to kaipo pre
zidentas buvo populiarus ir visų gerbiamas, 
nes tas pareigas ėjo su dideliu atsidavimu ir 
prie jų buvo gerai prisirengęs. Žinoma, prie 
iškėjimo jo vaido ir populiarumo daug prisi
dėjo ir toji aplinkuma, kad Coolidge’iui teko 
būti ir gubernatorium ir prezidentu gerais

panaikinimų, neatšaukiamas probibicijos įsta- ■ i -v • i *• i, i • j i • • • , • • •1 ; 1V. . , , . lv 'vaizdą. Ne vieną, rodos, čia tus, kaip mokiniai, kareiviai,
tymu, karu tndziausių skylę biudžete pa-,matai ,ruh(,si. be, visą .ų kn.

daro, išeikvojau! visai be reikalo šautus mt-! t vieni aukštcsni kiti
liionų dolerių valstvbės pinigų. i . T • ±-i- • •- Imesni. Įvairaus stiliaus, įvai-

Ekonomija valdžios išlaidų išlaikyme, pa- rį,j formų... Ypatingos išvaiz-

V. Mažonas, M. I. C.

Štai ir “Rojus” ■ aa

(Tęsinys)

Besistiprinant viešnioms užkandžiu, 
vis sukosi pasikalbėjimai bolševikų san
tvarkos temoje, kaip Dagilių šeimų per
nai liepos 12 tl. paliko Liverpulį, o 16 d. 
Londoną; kaip išlipus iš garlaivio Lenin
grade tuoj nusivylė.

6tai paklausus, kur sustoti, atvyku
sieji į “rojų” girdi paklausimą:

— O pinigų ar daug atsi vežė te t
— Ne daug.
— Na tai neverta buvo čia ir važiuo

ti, -— reikšmingai pastebėta.
Bet vis dėlto nurodyta užeigos na

mas; “Manėme, sako Dagilienė, kad po 
tiek rekomendacijų, jei ne veltui, tai nors 
už labai mažą užmokesnį mus pemakvy- 
dins, bet štai iš ryto milieijantas paėmė

valdininkai ir kt.

Su tokia tvarka tai ir
Ižmogus gudrus! Autobusai va-1 ■

ūk

Kun. prof. B. Urba, Kv. Juozapo parap. kle
bonas So. Chicagoje, kurį šį vakarą jo parapijo
nai pagerbia surengtame bankiete parapijos salėj.

zmoja saura kimšai AMERIK0S LIETUVIAI 
MOKSLEIVIAI

užkimštų keleiviai. Vienas jų ne seniai,, 
matyti, buvo grįžęs iš kuriuo-' 
neneš, kad su dideliu painė- '

naikinimas prohibicijos įstatymo ir krašto !jos langai, kaminai, stogas... . . .
biudžetą padėtų subalansuoti ir žmonių nio-: vidus įrengtas pagal naujau-i j? 1 n Htl’ ° rau irDs u> llu

'sios kultūros reikalavimus. 15 į ... v . _v- , i...m-.; .... •Be abejo, ir as neimčiau trati guliu kalbi jo apie Raiiskas pra
kesčių naštą palengvintų.

jvienos ir antros stoties pusės 
švarios erdvos aikštės. Iš mie

------------ | sto į stotį eina nauja plati,
Naujų Metų dienoje Chicago Herald Ex-i akmenimis grįsta, iš abiejų į 

aminei- pranešė, kad Lietuvoj nusižudė Naru- pusių medžiais apsodinta gat- 
tavieius, nužudytojo Lenkijos prezidento bro-įvė su plačiais cementiniais ša
lis. To laikraščio pranešimu, saužudystė pa
daryta “iš didelio patrijotizmo,” t. y. nebe 
galėjęs pakęsti to fakto, kad lietuviai nebe

PASTABĖLĖS
norite pamatyti tų kraštą

kiniu važiavęs, jei būčiau ne-jtybas ir didžiavosi lietuviška jllsu tėveliai 
\ 'turėjęs su savimi didesnio ba- Į kariuomene. Antrus, kaip pa

yra gimę ir
augę. Jūs norite žinoti ką vei
kia ir kaip gyvena to krašto 
moksleiviai. Tai galite lengvai
ai siekti išsirašydami mokslei- 

ndrakeleiviais, iš kurių žmo- St.i„ąs plaučių lioa. Sav o feJ*!vjallls .skiriamus inėne -inius
gus kaip iš kokių knygų daug g enime plačiai vandravojęs P°’įijustruotUs žurnalus: 
pasimokai ne kartą. ! pasaulį. Kelerius metus gyve

nęs Anglijoje — Skotlandijoje

gažo. Bet man šis važiavimas ’skui pa irode, buvo gelžkelii 
nepasiliko be naudos. Turėjau tarnautojas. Labai įdomus ti- 
progos susipažinti su savo be- pas. Žmogus jau nebe jaunas.

ligatviais. Keleiviams nema
žas patogumas! Stotis daro la- 
bai malonaus įspūdžio. Pana-

susitaiko su lenkais. Neįtikėtinas atsitikimas. gįu stočių retai kur gali išvvs-1 Trečiosios kia-es vagone
ti ,e tik Lietuvoje, bet ir kur! kta» Lietuvos tr...! oje U e -
kitur. Marijampolė ilgai sk„.l kiniuose likosi beveik tokia1“11 al
rdo be gelžkelio, bet kai su- PaL hokia ji buvo ir senovėj . v ,. . .

. . ■silaukė, tai turi kuo paridi- Vadinasi, vago-, alkla'.1-1- ™ pasaulinis ka'
Reikia gailėtis, kad ir mūsų tautoje atsi-'jžiuoti nas suskirstytas atskiromis k:i'ia’’ ..

randa žmonių, net aukštus mokslus baigusių. ■ 'maraitėmis (kupė), kiekvieno-‘ i mrhm- g-.. ūminiaikurie savo ranka atima sau gyvybę. Tokie «"'».tiktai'.kad "iaža kas ije rasi po du plačiu suolu. Sun. 8al veikesnis ir laimingesni.. »“

įvykiai neša tautai negarbe ir demoralizuoja Sakeliu šiandie noii na.. jaį jH> jokio minkštesnio apnm- r‘e-u ^at^ ^abar. •‘ATEITIES’’ pirmųjų ke-

rnūsų jaunąją Laitą. , - - ^alo. Lenta isobliuota, mula-! Reikėjo nelaimės, kad kinų pm-įn šimtu metiniu apsimokė-
* * * baigia ji stelbti. Bet kaipgi v . . -v , - ... i ,. . . . ,.. , - i tf d' . . v. . ir viskas, vakarui ate- pasaulinis karas. Anglijos val-

Japonai ir vėl puola Kiniją užgrobimo inestelb.", jei pačios valdžiom galima pia. idaryti dar an- džia piareikalavo, kad visi a- 
tikslais. Per keletą dienų išžudė kelis tūks-ųa’P '\a fcUt'aikyta, kad stei- ^.a paį pia(v.įų šuo-[teiviai iš Ru.-ijos grįžtų atg.-d
tančius civilių žmonių. Pasaulis tuo piktina-7^’^’ pagalvokit, kaip juo j(Į j{ur nor;n| gai[nia prisitai- j Rusiją, arba kad stotų j r 
si, bet nė viena iš didesniųjų valstybių nedrj- dingai sutvaikyta. sau gU0]js į,- patogiai mi
sta pasakyti japonams teisybės žodžio bei už
stoti skerdžiamus kiniečius. ‘

* * * tai 10 centų, o autobusu — 2 ’gamieji, tik už tai jokio nio- valdžia visus prašinančiuosius
Lenkų laikraščiai pradėjo rašyti, kad jų litai (Imu čia trečios kia ės kescio nieks neima. Biednes-S usodino varu į ’

valstybė išstatoma į pavojų, dėl nevykusios mokestį). Traukinys eina į 
politikos, dėl laisvamanių platinamo jaunimo j Kauną dvi ir pusę valandos 
tarpe ištvirkimo. Laisvamanybė nė vienai tau- ir tik vieną kartą per dieną,

nie ji —
vyres-

Kaip žinoma, velionis yra buvęs Lietuvos Ta
rybos narys ir yra pasirašęs po Nepriklau
somybės paskelbimo aktu.

tai neina į sveikatą.

• • £
Lietuvių Katalikų Vakarinių Valstybių

“ATEITĮ”
vėū> savo ^'UHyn;J: žmoną ir keletą o jaunesnieji —

ų dar i, šiandie (“ATEITIES SPINDULIUS”
ir būtų buvęs

'ghĮ

jusiu pr-rių kas antras asmuo 
gaus nemokamai po 1 egz. Pu
tino veikalo “Valdovas,’’ ku- 

in’. lio kaina perkant yru 4 lt.
kariuomenę. Daugelis pa-,

Ju tarpe buvęs ir
£ I č

• AT. SPINDULIŲ’’ pirmų
jų keturių šimtų metinių aj>- 
simokėjusių pr-rių kas ketvir
tas asmuo gaus veltui po kom-

niesiems tai yra nemažas pa-'siuntė į Rusijų per Archau- L.1'" ^mus) įdmimi1.
togumas. gaišk,. Karl Miy Telkal° Per Dy'

Vienoje tokioje kamaraitėje | , kura«’ ’ kurs P111'11“1 kaštu0’

“ 1 (Daugiau bus) ja 8 lt.

“Ateitie' '’ pr-tos kaina: mo- 

Skaitykite ir platinkite ksieiviams met. 10 lt., pustu.

Traukinio bilietas (tikietas, goti. Tokiu būdu Lietuvos 
iš Marijampolės į Kauną 5 Ii-1traukiniai yra kartu ir mie- mano bendrakeleivis. Ali

o autobusai eina tik pusant- kurią galima nuo išilgai va
ros valandos ir eina kas va- geną einančio karidorio užsi-
landą šen i; ten. Vadinasi au- daryti durimis, via astuoniems 

svarbi konferencija šiemet bus kovo mėnesio Įtobusu galima suskubti šuva ar dešimčiai susėsti vietos 
pirmoje dalyje, Chicagoje. žinėti į Kauną ir atgal, kol‘Dabar niekad nepasitaiko, kad

* * traukinys pasieks vieną kartą j visos vietos būtų užimtos. Ma
Kaip girdėti, nesenai jūisirodęs “Studen- .Kauną ir, užsimokėjęs už au-jno kamaraitėje buvome mes 

tų Žodis” visiems gero įspūdžio padalė. jtobuso abipusę kelionę vienu!trys: aš ir du mano bendra-

lljos

laivus ir įs-

dienrašti “Draugę” ir,5 (Lietuvoje: 6 lt.); nemo- 
remkite visus tuos pro- i "*»•. 2I) P™11-

fesionalus ir biznierius Adr> ab4ejŲ žurn. Kaunas 
kurie garsinasi jame. Laisvės Al. 3.

misaras taip pat reikalavo užmokėti, pra- | dom) taip sako. Ir nors jau kiek apsidairę ištisus 15 mėnesius. Manau, kad mano Bet mes jokių giminių Rusijoj netur 
dėjome reikšti savo nepasitenkinimą, aiš- • įa kitų girdėjome įspėjimą, kad ir ten ga- žmogus, knis dabar yra Lietuvoje, papo- ir dėl to nebijome visą tie ų, pasakyti
kindami, kad jau iš mūs i>airnta, kas rei
kia. Hiaip taip atsikratę nuo įkyrų išnau
dotojų, tuoj pradėjome nerimauti, kas bus 
su mumis, jei taip eis dalykai ir toliau. 
Juk mes atvykom čia užsidirbti, o ne pa
skutinius penus išleisti. Vyras teiraujasi 
dėl darlio, bet ir čia nieko tikro nesimato, 
jokioje amatų mokykloje jam rezervuotos 
vietos nesą. Kas daryti f Juk po 8 ar dau
giau šilingų už kiekvieną naktį negalime 
mokėti. Suradome didžiulį “Krestjanskij 
dom,” už kurio naudojimąsi sako nerei
kės mokėti. Bet koks ten nakvojimas... 
Lovų nėra, ant narų viens prie kito visi 
atsigula, nėra net atskirų ruimų vyrams 
ir moterims. G jau ir švarumas... Tiesiog 
gėda.pasakyti. Bet ką padarysi? Turime 
ir čia nakvoti. Žinoma visiems užmigti 
negalima, nes su savim ir daiktų turėjo
me. Vėl vyras iš ryto ieško pažadėto dar
bo. Sako gulėsiąs gauti užsiėmimo ant 
Kaukazo. Jau pradėjome tikėti, jai bol-iš mūs 8 šilingus už vieną naktį. O kai 

dar už tą pat nakvynę vėl kaž koks ko- Į ševikų “Raudonajame Name” (Krasnij

lime nieko nepešti, vis dėlto vykome Kuu- j šakojo Lietuvos laikraščiams, kaip jai i 
kazo link per Maskvą, praleidę niekais Rusijoj sekėsi, kaip pas bolševikus tyčio- 
savaite ištisą Leningrade. Maskvoj susto- į jasi iš žmogaus, kaip yra vargšai prigau-
jome taip pat “Valstiečių name” (Krest
janskij dom), nes sakė Čia kaipo sostinėj 
geriau įrengta nei Leningrade. Tikrai, yra 
kur ir at igulti atskirai nuo vyrų. Bet už 
tai reikia mokėti jx) 2 rubliu už naktį. 
Su mumis miegojo dar kitos 4 moterys. 
Matyti, kad jos mus ir apvogė: pagvelbė 
visą dėžę su drabužiais, brasletais, mal
daknygėmis. Skundėmės, lr nemanyta mi- 
licijonierių tą vagystę tirti. Sako, reikė
jo geriau žiūrėti... Kadangi ir Maskvoj 
neužtikrino aiškios vietos ant Kaukazo, 
vyras stengiasi rasti tinkamo savo ama
tui darbo Maskvoj, kiek galėdamas veikia

diriėjami, nekaltai žudomi, nes taip mus 
prašė gere.-ni Rusijoj žmonės {inskelbti 
po visą pasauli, kokį pragarą iš Rusijos 
padarė komunistai, ir dar tokį pat praga
rą kėsinasi, tykoja uždegti visame pasau
lyje.

— Bet kaili jūs išsprukote iš šio pra
garo. Juk bolševikai, žinau, labai bijo, 
kad apie tą pragarą nieks nežinotų už
sieniuose, nes tai gali labai pakenkti jų 
agitacijai komunistų naudai.

— Jr mes tai žinome. Žinome, kad vi
sus lAtos, kurie ką nors nepalankaus bo!-

(Daugiau bus)

O, Liek gi kartų kančia ir juokai,
Greta sau bendrauja ir rišas paikai 
Ir veltui ieškotum pradžios:
Taip buvo per amžius! Taip buvo ir Ims. 
Su tuo ir pasaulis nueis į kalius. Maironis

energingai. Bet veltui. Pinigų už nakvynes šėrikams gali paskelbti, tiesiog nugalabi 
mokėti jau nėra. Tada “Žilsojus” (butų • ja, juos izoliuoja nuo gyvenimo. Be to,

Kas nori būti laimingas, privalo mo
kėti abdiimikos meną, tai yra mokėti vi
sa paversti j auksą...

Liimė gyvenime - - tai tas pat, ką 
žuvis jūroj: vandens daug, o žuvies maža, 
ir tenka ji tam, kas moka jų gaudyti.

Pirožnikovas
• * •

At įminimas apie laimę yra tai savo
tvarkymo įstaiga) iškraustė mus į Pero- 
vo, 15 minučių kelio nuo Maskvos, ir ap
gyvendino mus mediniame barake. Na, ir

žinome, kad keršija net ir giminėms pali- rūšies konservuota luinu 
kasiems Rusijoj, jei sužino iš savo agi u 
tų, jog kiti giminės Lietuvoje ar kitur

prasidėjo mums čia tiki a Kalvarija per rašo ar sako blogai apie Rusijos tvarką.
Jautri šbdis ir tvirta valia puikiai 

sugyvena toje pačioje sieloje.

/



f šeštadienis, sausio 7 d., Mri'T B ft I U B X S S
ŽIŪRINT PER PLYŠĮ.

LIETUVIAI AMERIKOJE

PARAP. MET. SL-MAS.

Sekmadienį, sausio 8. d., I 
vai. po pietų Įvyksta ŠŠ. Pet
ro ir Povilo parapijos meti
nis susirinkimas, nuosavoj 
svetainėje. Parapijos susirin
kimas stovi virš visų kitų su
sirinkimų, nes jis liečia visus 
parapijomis, o draugijų susi
rinkimai saisto tik atskirius 
jų narius. Todėl visi kiti, iš- 
puolantieji draugijų susirin
kimai po sumos šiame sekma
dienyje, nukeliami Į kitų sek
madienį.

Šis parapijos susirinkimas 
saisto visus, priklausančius 
jos narius, kaip vedusius, taip 
ir nevedusius. Visi privalo, ir

»
 pa re i gno j a dalyvauti
susirinkime. Patirsite 

ir sužinosite parapijos būklę, 
kaip ji tvirtai stovi, ypač fi
nansiniu žvilgsnių. Visų, tik
rai priklausančių prie parapi
jos narių dalyvavimas šiame

įnycios ir visos parapijos gero- 
Įvei, Aukščiausias laimins imi- 
Į sų darbus, mūsų pastangas, 
tada sulauksime gražių ir 
naudingii vaisių iš savo dar
buotės.

Well, ir vėl Nauji Metai! 
Visi taip jų laukė, mat tiki
si, kad gal šie*metai atneš ge
resnę laimę žmonėms.

BINGHAMTON, N. Y.

iseimo, kurie dar nesate prida-j 10 vai. ryto, kurie turite įtei- 
vę savo adresų, ir nesate ap Įktų įgaliojimų teikitės greitai 
laikę įgaliojimo blankų, tai prisiųsti Centro raštinėn, kud 

i dar pirm seimo galite tatai

Šiame susirinkime bus ren
kami šiam metui nauji komi
tetai, kurių pareiga yra pa
dėti klebonui nešti parapijos 
sunkių naštų ir rūpintis jos 
reikalais. Į komitetus reik rin 
kti sųžiningi žmonės, uolūs, 
blaivūs, darbštūs ir pasišven
tę visiems parapijos reikala
ms. . ,

Kaip kas laukė Naujųjų 
Metų? Visko teko matyti! vie 
ni laukė iki 12 vai., o 
nuėjo bažnyčion pade 
kščiausiajaro už suteiktas ma-

Naujų Metų lauktuvių vaka 
re čia vaidinta “Betliejus,” 
trijų atidengimų veikalas. Žino

svečius. Apie 12 valandų sve 
teliui išsiskirstė. Ūkininkai la- padaryti, tik reikia greitai tas 
bai balių patenkinti. Kurie ne- atlikti nieko nelaukiant, nes 
galėjo dalyvauti labai apgai- laiko liko visai mažai. O kiek- 
lestauja, nes pirmas tos rūšies vieno šėrininko balsas vra bū-

v pasilinksminimas buvo. Kitas tinai reikalingas, kad būtų ga 
» sulaukę P1*s’lklko Kana daug. Žy-jtoks pasilinksminimas galės,Įima sudaryti legalis susirin- 
ėkoti Au i1,1PsnieP vaidilos, altoriaus mi būti tiktai u$ metų. jkimas, ir padaryti reikiamas

šių tarnautojai: J. Rakauskas
. . . — Erodas, V. Kolesinskas —

ones, kiti gražiai pasiseko’ ® 1 . iPie

būtų galima pertikrinti, ir su
klasifikuoti, tu pačia diena jei 
būtų priduota tik svetainėje 
įgaliojimai, tai negalima būtų 
tinkamai patikrinti, nes visų 
rekordų negalima nugabenti Į 
svetainę.

Apart šio atsišaukimo, Šio- 
mis dienomis t. y. prieš KalS- 
das tapo išsiuntinėti Į seimą.

Po balio atsitiko nelaimė pamainas, pakeisti konstituci-
muzikantui S. Jašiūnai. Su'> taiP kad be didelio var*° 
dviem vyrais jis motorcykliu i1)l"lt9 Salima turėti legalius sei ipakvietimai tiems visiems, ku- 
grįžo namo. Važiuojant susi-in'us- Ir Perorganizuoti B-vę, rie yra pridavę antrašus ir k ». 
dūrė su Fordu ir tain neini--laiP’ kad galima turėti rių turėjome gerus antrašu?.

veikti visk, kas .....................
klį; tie du vyrai tapo tiktai <bus toliau numatoma, naudin-
pritrenkti, o Stanislovas pa-

....... , . .. . ___ menėlių senukas, A. Valiu
liu ,12 vai. ir paskui nuėjo mie_______ m • , ir t> *•. \ir n “ dis — Velniūkštis, M. Bucins- 

kaitė — Angea's, S. Kvietkaus 
kas — Mirtis. Tris Karaliai — 
A. šidliškas, M. Kiela, kitų 
pavardžių nesužinojau.

Vaidinimas išėjo gana gerai. 
Laukiame daugiau tokių va
karėlių.

Per Naujus Metus gerb. kle- 
i bonas darydamas metų per- 
! žvalgų, per pamokslų, ragino 
i tėvus, kad savo namuose su

goti, o kiti... \Vell, lyg ir ne 
panašu į žmones... \Yell ki
ti kaip pradėjo laukti še.štad. 
vakare apie 8 vai. tai nusibu- 
do 4 vai. ryte. Pabudę, nela
bai galėjo gerai matyti, nes 
vieton vieno, matė du... stalas 
pilnas bonkų (tuščių, žinoma), 
ant “floro” pilna eigaretų 
nuodėgulių, pelenų... tie dar

ŠŠ. Pętro ir Povilo mokyk
los mokiniai, naujus metus 
pradėdami, Seselėms mokyto- ir gįandien negali'“išfigeriuo-
• _ t • 1 • • vjoms vadovaujant, pasirjžo 
kiekvienų penktadienį ištisai 
per devynis mėnesius priimti 
Šv. Komunijų, kad susilauk
tų laimingos mirties. Garbin
gas pasirižimas, nes Patsai 
Išganytojas duotuose savo

susirinkime yra svarbus, nes Į Pažadėjimuose šv. Marijai Ma 
patyrę, kaip mes stipriai sto-1 i'garitai Aliakok prižadėjo 
vinne, žinosite kokių priemo-! suteikti visiems, kurie vertai 
nių imtis tolimesniam veiki- j priims Jį Šv. Komunijoje at- 
mui, kad kas gera toliau to- i gailos dovanų jų gyvenimo pa 
bulinti, o kas peiktina prašu- j baigoje. Išganytojas užtikri- 
linti. Parapijai, ne tik jūsų na, kad jie mirs Jo malonėje, 
gerieji darbai, aukos, visokia j priims ŠŠ. Sakramentus ir 
parama yra reikalinga, bet irJJ° dieviškoji Širdis paskuti- 
jūsų mintys, patarimai vraineje jų gyvenimo valandoje 
j&i naudingi. Reik visiems ar
timesniais ryšiais jungtis, 
daugiau atsižvelgdami į pa
rapijos labą, negu j savo pa
čių naudų. Kada visi iš vien 
veiksime Dievo garbei, Baž-

ĮDOMI ISTORIJA
Pradžioje 1933 m. išeis iš 

spaudos didelė, graži knyga 
vardu “Šv. Pranciškaus Se
serų Vienuolyno Istorija.”
Šita įdomi istorija bus albumo 
pavydalo: didelio formato,liu 
ksiukinės poperos. Šv. Pranciš
kaus Seserų Vienuolynas, Pit
tsburgh’e, švęsdamas 10 me- i rėmėju 
tų sukaktį tų istorijų lei
džia sukakčiai paminėti. Is
torija bus arti 100 pusk, su

bus tikra priebėgos vieta.

Sektinas vaikelių pasirįži- 
mas. Kas nori būti laimingas 
šiame ir kitame gyvenime, tu
ri glaustis prie Šv. Jėzaus 
Širdies, iš kurios teka Jo die
viškų malonių šaltinis.

ŽINELES.

Sekim, sausio 8 d. per šv. 
' Mišias Šv. Vardo dr-Įa ir Mer
f gaičių Sodalieija eis in cor- 
1 pore prie Šv. Komunijos.

ti” kaip tai galėjo būti, kad vaikais ka|b(,tų Uetnv;.
jie neatmena, ka.la laikrodis -kai> o n(,vartotų 2argono> taip

gi ragino užsirašyti “Draugų”
'ar kitų koki katalikiškų laik- 

I aiap. saleje, paiapijony s įr juos skaityti kartu su
vaikučiais, kad ir jie geriau

mušė 12 vai.

Naujųjų 1irgi linksmai laukė
Metų. Šoko, (.ainavo ir tt. Įįgmoktų lietuviškai kalbėti. 
“Grinorių Duetas” palinks 
mino dainomis. Turėjo įdomių 1 j 
muzikų.

Naujųjų Metų šventėse į- 
vyko gražių pasižmonėjimų.
Būtent: pp. Mogolai turėjo 
gražių “pariukę” kur dau
giausiai dalyvavo rėmėjos ir... 

j pp. Kulvinskai turėjo puotų, 
savo sidabriniam sutuoktuvių 
jubiliejui paminėti. Dalyvavo 
daug svečių ir...

Naujųjų Metų dienoje, 
Roekfordo vyskupas iškėlė iš
kilmingą vakarienę savo vysv 
kopijos kunigams. Mūsų Tė
velis irgi dalyvavo.

Iki pasimatymo! —Aki.s.

HIGHLIGHTS
And don’t forget tlie Parent 

+ Sekim, sausio 8 d., par. Teacbers Confetti Dance Sun- 
salėj, 7:30 vai. vak. įvyksta !day Evening, Jan. 8th at the 
didelis šokių vakaras. Šis va- ^huisli Dali only 15 eents.
karas rengiamas 

Bus gera

mokyklos 
muzika ir Holy Name delegates from

pnesmetiniame
daugiau kaip 80 paveikslų. jnje, valdyba šiems metams, pa
joję bus smulkiai aprašyta jlikta ta pati. Pirnb_ s. Kas. 
lietuvaičių seserų atsiskyrimas !putįs, v. pirln. _ p pįmkus, 

nuo lenkių seserų nazeretiečių | ra?.t _ s Keliotis, ižd. — P. 
1 ir savojo, Šv. Pranciškaus vie

atsilankiusieji bus patenkinti, jaU Parishes are going to have 
+ L. R. K. A. S. įvykusia- a n,eetinŠ at St. James Parišk 

me priešmetiniame susirinki-on dan. 8th 7:30 o’clock.

ga organizacijai, arba jei nu
taikė į stulpą ir labai pavo- ’’fli sudarę kvoiumų ir reikia- 
jingai sužeidė galvų ir sulau- 111 skahlilJ balsų, nutartų li
žė kojų aukščiau kelio. dv\iduoti oiganizaeijų, tai kad

|būtų galima pravesti tokius 
•nutarimus. Be jūsų balsų to 
į padaryti nebus galimybės, ta
tai šito neprivalote pamiršti.

Stanislovas dabar guli šv. 
Luko ligoninėj, Utica, N. Y. 
Draugai ir pažįstamieji aplan
kykite ir paguoskite ligoni.

Farmerys

Pasitikėdamas, kad neliks 
nei vieno šėrininko, kuris ma
tęs šį paskutinį paskelbimą, 
neateitų į pagalbų, pasilieku 
viso gero linkėdamas,

Lithuanian Development 
Corporation

294 — 8th Avė., 
New York, N. Y. 

A. B. Strimaitis, 
sekretorius

Tėveliai paklausys savo va-
P. Į

UTICA, N. Y.
ŪKININKŲ BALIUS 

PASISEKĖ

LIETUVOS ATSTATYMO
BENDROVĖS PASKUTI

NIS PRANEŠIMAS

Šiuomi pranešu dar kartų, 
kad šis bus paskutinis atsišau
kimas į L. A. B-vės Akcinin
kus, pinu būsiančio metinio

Liet. Atstat. B-vės seimas 
bus sausio 10 d., 1933 m., Cor- 
nisli Arms Ilotel, 311 W. 33rd [SKAITYKITE IR PLATIN- 
St., New York, N. Y. Pradžia KITĘ “DRAUGĄ”

Telefonaa

CANAL

5059 ANGLYS
Taip, iųs ga

lite pirkti

Anglis

UŽ WHOLESALE KAINAS IS

Įsteigimo istorija. Pa 
taip pat įdomūs: len- 

^nazeretiečių vienuolyno, 
lietuvaičių seserų, atsiskyru
sių nuo lenkių, įžymių dvasi
ninkų, kurie darbavos už at
skyrimų, pirmųjų seserų įėju
sių j savo motiniškąjį namų, 
jų vadovių, naujojo vienuoly
no apylinkės ir statybos vaiz
dai, kunigai ir pasaulionvs, ku 
rie daugiausiai darbavos, ir

Gelažius, Iždo glob. — M. Ge- 
tautienė ir M. Bagdonienė, 
maršalka — A. Aštikis, atsto
vai į Federaciją — J. Pili- 
paitis ir S. Keliotis, atstovai 
į Čikagos apskr. — M. Sautė- 
la ir S. Keliotis, atstovas į 
Labd. Sų-gų — J. Digris.

-į- Parap. choro artistai 
uoliai ruošiasi prie didelio 
“Radijųšo vakaro.”

-j- Trečiad., sausio 11 d.

Gruodžio 26 d., 10 valandą 
susirinko ūkininkai į bažny
čių, kad išklausytų Mišių. Pri
sirinko pilna bažnytėlė. Kle 
bonas atlaikė Mišias, pasakė į 

pritaikintų pamokslėlį, atgie-l 
jdojo suplikacijas ir palaimino Į 
ŠŠ. Sakramentu. Tuomi ir bai- j 
*gės bažnytinės apeigos.
1 • • I12 vai. klebonijoj šeiminin
kės laukė su pietumis, kuriuos i 
pagamino ūkininkės: senoji ir 
jaunoji Lileikienės. Ūkininkai; 
suaukojo visokios rūšies pro- 
dūktų.

Antra baliaus dalis tai pa- j 
si'inksminiinas salėj, prie šau
nios ūkininkiškos muzikos. Vi
si šoka kaip ir miesčionys. Se
niesiems tai]) pat malonu buvo 
prisiminti lietuviškus šokius.

Vėlai vakare komitetas pra
nešė, kad dar bus traukiama

Matters of vital importance to i iš dėžutės laimė. Kam ji teks, 
Holy Name men will be dis-Įgaus karvutę! Laimė teko kun. 
cussed. Don’t forget delegates. Jankauskui iš East Uticos, šv.

------------- i Stanislovo parapijos klebonui.
Parent Teacbers are going!Jo baliuje nebuvo. Patelefona- 

to have a private supper on.vus, atvyko į balių; sutiktas 
Wed. Jan. llth, 8:00 o’clock. su trukšmu ir maršu, vaišino

_ . .... , . , mokyklos kamlmry, 8 vai. vak.reme naujau vienuolynų jam
Mokyklos Rėmėjoms, už jųįsikūrus, mokyklos, kuriose 

seserys pranciškietės mokyto
jauja, vienuolyno koplyčios pa 
šventinimo iškilmės, įvairūs 
vaizdai iš sesenj ir mokinių 
gyvenimo, buvusio Federaci
jos seimo 1932 m. atvaizdas, 
pirmojo Šv. Pranciškaus Rė
mėjų Dr-jos seimo atvaizdai ir 
daug kitų. Ši knyga bus tik
ras namų papuošalas. Užsa
kymai jau dabar priimami. 

Sisters cf St. Francis, 
Mt. Providence R. D. 9

South Hills, Pittsburgh, Pa. gų daiktų.

uolų darbavimosi mokyklos 
reikalais, bus surengta drau
giška puota.

+ Visi draugijų susirinki
mai turėjusieji įvykti šį sek
madienį, sausio 8 d., nukelti 
į kitų sekni. sausio 15 d. dė- 
liai įvykstančio visuotino pa
rap. susirinkimo.

X A. Rupšys, 809 Lincoln 
avė., pardavinėja “Draugo” 
kalendorius 1933 m. Visiems 
verta įsigyti gražų ir naudin

Savings Depozitai padaryti 
Drovers Banko) prieš 

Sausio 10 d. neš procentą 
nuo Sausio 1 d.

Nuolatinis augimas šitokiuose lai
kuose reiškia tvirtą nusistatymą 
pamatuotų naudingais patarnavi
mais ir teisėtais .principais.

Didi proporcija viso Drovers Banko turto susideda iš 
Cash ir U. S. Government užstatų.

Safo Deposit Boxe3 — Savings and Checking Acconnts 
Foreign Exchange — 1933 Cįristmas Savings Club. 

KALBAME LIETUVIŠKAI MATYKITE MR. STUNGIS

NATIONAL BANK 
TBDSTffSAMNGSHANK 

HALSTED IR 42 RA GATVE
Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Seredoj 

9 ryto—8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

Didžiausi
SAUSIO MENESIO

BARGENAI

$80.00 Seklvčioms Setai po
$29.50

$90.00 Drabužių plovyklas
$49.50

$70.00 Radios po
$19.75

$30.00 9x12 Kaurai
$14.50

$60.00 Valgyklos Setai
$19.75

$60.00 Virtuvės Pečiai
$29.50

$75.00 Plieninės lovos
$3.95

$20.00 Springsų Mat rasai
$9.50

$6.00 Vatiniai Matrasai
$2.95

$2.00 Stalinės lempos
98c

Leingvūs Išmokėjimai 
Pagal Reikalavimo

PEOPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS 
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400 
4177 83 ARCHER 4VE.

Lafayette 3171 
Chicago, III.

Geo. P. Taylor, Jr. Coal Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virS 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. 
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith

uanian Creain Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $8.50 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių storų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS;
Indiana Egg.................................. $6.00
Illinois Egg................................................................................. n 6.00
West Va. Lump.............................. M 7.50
Black Band Egg .......................... n 7.50
Black Band Lump ...................... n 8.00
Red Ash Erie Lump .................. n 8.50
Blue Grass Lump ...................... n 8.50
Fancv Lump .................................. n 8.50
Pocahontas Mine Run .............. n 6.50
Pocahontas Lump.......................... n 9.00
Pocahontas Egg .......................... M 9.00
Pocahontas Nut .......................... n 8.50
Pocahontas Pea.............................. n 6.75
West Va. Be dūmų, 50% rupūs M• • • • 7.25
Coke-Range dėl furnasų .............. 9.00
Canell Block .................. ............... n 9.50
Stoker Screenings ...................... 5.50
Best Grade Chestnut.................... >> 15.00

ORDERIUOK DABAR
MES PRISTATOME VISAME MIESTE 

Mes esame užbondauott miesto sverikal ir kiekvienas vežimas, kuris 
išvažiuoja Iš musų yardo. turi oficialaus sveriko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant tikleto svarumą.

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ 
AGENTORA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI-' 
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Lietuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

2334 SoOAKLETKvF!__________
AGENTORA 

&



OF CAGERS
DRAUGAS Šeštadienis, sausio 7 d., 1933

CLOSE GAMES
Cicero Defeats Bridgeport 

22-19 and Continues 
to Lead League

PROVIDENCE, MAR 
QUETTE AND TOWN 

OF LAKE ALSO 
VICTORIOUS

nors \vitli five baskets aini one 
'free throvv.

By M. C. Pavilonis

Tlie best K of L games ot 
tlie year were played at St. 
Philip’s Gyni lašt Sunday uf-i 
ternoon. If starting tlie New j 
Year riglit means anytliing 
tlien tlie K of L basketball 
fans are in for a real treat 
every Sunday for tlie ręst of 
tlie season.

CICERO ADVANCES T0- 
WARD ANOTHER CHAM

PIONSHIP, DEFEATS 
BRIDGEPORT 22-19

AVith Petrolaitis baek in tlie 
line-np, the two Žukauskas 
brotliers going greater tlian 
ever, and the ręst of the team 
detemiined to sėt baek the 
chainpionship contenders from 
Bridgeport, Cicero blasted 
[Bridgeport’s . championship 

ended liopes, at least temporarily by 
with a one point differenee/a 22—19 score. The Bridge 
one with a differenee of three
points and one vith seven 
points. All of tlie gailies were 
sizzlers. \

T\vo of the games

port team played a great ganie 
būt it was not good enough 
to defeat the great Cicero nia- 
cliine. Line up.

cents. Al Aletrick will play. 
lt seeins fu ir to say, tliat in

'the past this event was one 
of the most successful ever 
staged by any council. This 
eventful year of 1933 sliouhl 
ineet with practically tlie šame 
success. The responsibility 
rests entirely upon tlie shouhi- 

’ers of Edvvard Šiurna aml 
!“ Johnnie” Budrik. lt is tlie 
i most important \vork they 
have undertaken to date, aL 
tliougli the boys are well 
known in athletic circles, as 

■ntembers of tlie championship 
baseball team of Council 36. 
“Eddie” and “Johnnie” are 
doing lieroic work to put the 

[event over, and if you want to 
enjoy your evening to it’s ful- 
lest measure, you’ll be there 
and you won’t regret it.

THIS CAGE GAME

MARQUETTE TRIMS 
NORTH SIDE 23-21

In tlie iiist mix up Alar- 
ąuette dov ned t be North Side 
“Mountaineers” 28 to 21. Led 
by Yanzan.iitis wlio caged five 
field goals and 2 free thro\vs 
and aidėti hy splendid playing 
by the ręst of tlie team, es
pecially the Beinor Boys. Mur- 
quette out-sprinted the North 
Side ąuintet by a score of 28 
to 21. Zalenas starred for 
North Side caging three field 
goals and two free tliro\vs būt 
bis efforts were not enough 
against Marąuette’s team 
work.

CICERO 22

I'. Žukauskas, r. f.
(Talziunas, 1. f.
Petrolaitis, c.

1 Jurgel, r. g. 
įBudreck, r. g.
(J. Žukauskas, 1. g. 10 0

BRIDGEPORT 19
B F P

Klučinauskas, r. f. 2 10
Perutis, 1. f.
Jonikas, 1. f.
Jesen, c.
Laskey, r. g.
Rainis, 1. g.
Tenzi, 1. g.

GAMES TOMORROVV

V. Stancikas Nuverstas m Sosto j N. Y............................... 18,000 j
J. Motikaitis, 1303 S. 51st[ 

_____ - Avė., Cicero, 111.......... 16,400'

P. Labutis pralenkė Stanciką ir t\Gub>Z.la’ 43,%So Mo 
dabar pirmoj vietoj i A. j. janušauska,, 1233 s.

49th Ct., Cicero, 111. .. 12,650 
Fr. Žebrauskas, 2253 So.

Oakley Avė., Cbieago,

P. Labutis, kuris per keletą kontestininkas taip-gi pradėjo 
mėnesių smalkiai darbavosi ir smarkiau veikti ir smarkiai 
valėsi, kad pralenktų visus ki

SUORGANIZAVO ARTIS 
TŲ MĖGĖJŲ BŪRELĮ

visus ki- vejasi Cieerteėius A. Valančių, 1-JI, 11 550
tus kontestininkus, šiandien S. Stašaiti ir A. Stulginska, 1 ‘ ’ i........‘'

... i • oj. I 1 'L Aksomaitis, 1OO liarmon;pa,,..ke savo tiksi,, „ V. Sta- w 34th sfc> ])(,tl.uil

na,k,, nustunie ,, piniio, v,e- ^licago, ................... 273,939' A BaceviKus ]8no
tos, kurmi gan ilgai laikėsi. v įtik: \v jtii. . , . , i’ 1 i A- • oi •• V' fetanclka5 l',06 4<th šia Avė., Chicago, 111. 9,750

P. Labutis ir V. Stancikas ot <ų,m mnoir. v- , '
, . ,v. tmicago, iii.......... -63,-bo Y. Alanui ra viekas, 815 — 45

nuo pat vajaus pradžios smar- a AvilimnaVlnus nr> \T ‘»n c.i,. . . . L. . . A- Svilpauslcicne, 1O.> N. _U Kenosha, Wis. .. 9,500'
kiai eina 1 rungtynes ir viens: » • pi. m incec.
... . , , .v , , Ave*» Melrose Ik, Jll. 198,lo.) A j Sutkus, 1007 — Sth1
kitam nepasiduoda. Is karto < i-.,. •iis» rym, ~1 A. Stulgmskas, 1628 S. 50th st., ^Vaukegan, III

Avė., Cicero, III.......... 179,oS5 j Kadžiulis, 1713 N
S. Stašaitis, f413 So. 48th 

Ct., Cicero, III.
A. \_______,_____________ ...

Avė Cicero III 63 500 ^*r- Vaicekauskas, 4242 So. kauskaitė, Al. Panavas ir ki
p ’pabįjonaitiš 2231 W 23lIklaplewood Ave’’ cilicaS°> j1*- Si’e artistai-mėgėjai vaidins 

ro-o.. IH................................... 9,000 gražių komedijų “Amerika Pi-• • Ooj’Jvv ■

P. Labutis buvo užėmę i pirmų 
I vietų, tada Švilpauskienė iš 
i Melrose Park jį prašalino; po 
to V. Stancikas užėmė. O da
bar P. Labutis ir vėl užka
riavo pirmųjų vietų ir varosi, 
kad dar aukščiau pašoktų.

9,500
Mar-

Vincas Stancikas 
senai suorganizavo

kuris ne- 
artistų— 
įeina šie

pasižymėję a.■meilys: J. Pj 
kauskas, Z. BajorinaitėJ

mėgėjų būrelį. Į n

sbfield Avė., Cbieago,
cero, III.............. 80,750 m ‘ q ™ZJ’
r , v o --a,, .................................... Benaitis, P. Labutis, P.alancius, 1226 So. oOtb T » -r ▼ • v 1 1 J A I /-Si 1___ 1__• J • Al IA__ _

PI., Cbieago, III.

PROVIDENCE VICTORIOUS 
OVER INDIANA HARBOR 

23—22

Cicero v.s. Providence 
Į Vest Side v.s. Town of Lake 
j Marąuette v.s. Brighton 
Indiana Harbor v.s. North Šule

Led by Stanaitis and Stum
bris Providence defeated the 
Indiana Harbor outfit 23—22. 
This ganie was filled with 
tlirills and the outeome was 
never decided until the finai 
gun. Stumbris, played one of 
bis best games of the season 
whife Mikalauskas led the Ha- 
rhor cagers with three field 
goals.

STANDINGS 
K OF L BASKETBALL 

LEAGUE

T0WN OF LAKE N0SES 
OUT BRIGHTON PARK 

20—19

Cicero 
Bridgeport 
Marąuette 
Tovvn of Lake 
Brighton Park 
Nortli Side 
Providence 
Indiana Harbor 
West Side

"VYon Lošt 
6 0

The New Ye.ar’s sėt of ga
ilies were the most exciting,

, since the opening of tlie lea
gue’s scliedule. The attendance 

, vas fair, probablv, tlie otheis 
, vere štili clearing tlieir era- 
[r.iums, vliicli vas just as veli.

X Marąuette and North 
Side engaged in one of tliosc 
“see-sav” affairs. Marąuette 
jtoppliiig tlie entry from North 
Side, 28—20. Marąuette this 

[year, is the most improved 
team in the league. The Bei- 
ner boys and Yanzanaitis are 
real threats, conseąuently the 
other “Fives” are alvays in 
for a battle, encountering this 
“ąuintet.” J .Zalenas appears 
to be tlie outstanding member 
ef North Side’s ere v.

X Providence upset Indiana 
Harbor 23—22 in a tlirilling 
finisli. Tlie Indiana Harbor 
bovs actually look good. Tliey 
start off vith a slov and de- 
Įtennined passing gradually, 
būt rougli and furious going, 
ratlier bevilders tlie boys and | 
they generally get nosed-out 
in tl*; finai stages. This team I 
is no set-up for anyone in the

P. Fabijonaitis veteranas, K. Šerpetis, 1710 N. Girard: V. Gaižauskas, 148 E. 107th1
[-----------------------------------------  St., Chicago, 111.......... 48,350 St., Chicago, III
vore pretty-vell checkcd and A. Gilicnė, 3131 S. Emerald 

(tliat accounts for plenty. Th? Avė., Cbieago, III. .. 45,073
Zuk brotliers, Jurgel, Tulžiu-; S. Staniulis, 6651 S. Taliuan 
nas and Petrolaitis played A.ve., Chicago, III. .. 42,240
inarvelous gailies. Tovn ofi S. Balčiūniene, 2212 M. 23

M. Misiūnas, 245 AV 
Ph, Chicago, 111..........

J. J. Aukškalni 
rison St., Gary, Ind

rtyje” kovo 26 d., School Hali, 
48 ir llonore gatvių, Šv. Kry
žiaus parapijos naudai. Ši ko 

lOSth mediją yra labai publikos mė 
5,000 !giama. XX

1354 Kur- i----------------------------------------

8,4O0

5,000
Lake remains tlie only bar- St., Cbieago, 111.......... 30,000
ricr for Cicero, before they E. A. Condrat, 1706 E. May-

f.
LIEPIA BUV. KARALIUI 

GRĮŽTI MADRIDANarė acclaimed ‘cliampions’ a- .omensing Avė., Pliila.,
gain. This Cicero “Five” is|Pa............................... .. .
a liard team to beat, getting 1 O. Rašinskienė, 1639 S. 50th
hetter every year. It almost ;Ave., Cicero, III..........  22,800 panijos vyriausybės oficialiam
looks likę it’s ‘in the bag’, Paul P. Petrauskas, 14 Jo- 'laikrašty įdėtas įsakymas, kad 
būt let’s see vliat happens. hnson St., Binglianiton, į dešimtį dienų grįžtų čia prieš

vienų komisijų liudyti buvu
sia karalius ir kiti buvusios 
monarchijos valdininkai, ku
rie vra užsieniuose.

26,750
MADRIDAS, saus. 5. — Iš

LACHAWICZ IR SUNAI

S. C. L.

S. I). L.
B. A. L.

PATARNAVIMAS
dėl visįij piliečių 
visados vienodas

T-E-I-S-I-N-G-A-S
—LICITACIJA: kiSeninė liga. iš

gydoma—Jei vartojama
—SU VILTIMI geri vaistai.

Matykit mus.
—KOLEKTUOJAME: nusibankru- 

tijusių bankų procen
tus. morgičius, vekse
lius, notas, kontraktus 
ir taip toliau.

Matykit mus.
—APDRAUDA; nuo ugnies—na

mus, rakandus, auto
mobilius ir kitus reik
menis, atliekame

—VIEŠO NOTARO darbus kaip 
paliudymus ir kitokios 
rųSies dokumentus.

Visados krrtpkltės: 
Public Service Office

819 W. 35th STREET 
I’hone Boulevard 9122

Ofiso Tel. Yards 0344
Res. Tel. feoul. 624C

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

Playing vvithout the aid of 
Phil K rausė, Town of I jako 
was just able to outseore Bri
ghton Park to win 20 to 29. 
The sliooling and playing of 
Barskis and Karčauskas de
cided the ganie in favor of 
Town of Lake. Gudaitis of 
Brighton eaptured scoring ho-

COUNCIL 36

The Brighton Park cliapter 
of the K of I/s wifl liold it’s 
annual dance, January the 8 
at the former Meldažis Bali-I
room, 23rd PI. and Oakley 
Blvd. Entree as usual, will be 
about 8 P. M. and tlie fee 50

2 (league. Just a little more dash 
and they’ll “cash in.” Stoni-[ 
bris of Providence just about 
‘makes’ tlie team. His shoot- 
ing is a feature.

X Brighton Park gavę Town 
of Lake a leal score before 
suecumbing 20—119. 
v’itbout the Services of ‘Phil’ 
Kiauše, To\vn of Lake resort- 
ed to every’ strategy to eke 
out a win. If you don’t tliink 
games likę tliat shorten one’s 
life, ask “Johnny” Viscount.

X Cicero remained at the 
top of tlie lieap, whipping 
Bridgeport 22—19, it’s elosest 
rival. Kluchinskas and Jesen

Vai.: 9 iki 12 ryto. 1 iki 5, 7 
lki 8:30 vakare. 

Nedčliomts 10:30 iki 12.
756 West 35th St. Chicago, IIL

PAGRABŲ VEDĖJAI
IR

BALSAM UOTOJ Al
Pagr.aby kainos atitinka depresijos laiką 

Tolumas nedaro skirtumo 
Moderniška Koplyčia dykai

Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas.

CHICAGO, ILL.
2314 W, 23rd PI.

Telefonas Roos. 2515—2516

CICERO, ILL.
1439 S. 49th Ct.

Telefonas Cicero 5927

; Reumatizmas sausgėla
■ Nesikankyklt* savęs skaua- " 

g mals. Reumatizmu, Sausgėle, •
Kaulų Gėlimų, arba MėSlur

■ — raumenų sukimu: nea sk 
| dėjimai naikina kūno 
_ lr dažnai ant patalo paguldo.

CAP8ICO COMFOVND mo- 
® stis lengvai praAallna virSml- 
| nėta Ilgas: mums Itandlo dau- 
_ gybė žmonių siunčia padėka- 
B vones pasveikę. Kaina BOo per
■ paStą. S5o arba dvi už >l.*l. 
a Knyga: ‘'fiA ETINIS BVEI-

KATOS" augalais gydyttss, kai.
■ na (• esntų.

■ Justin Kulis
B 3259 80. HAL8TED ST. ■ 

I — Cbieago. III. ■
«<■■■■■■■■■■«

-,s orgsiiixa(-ilrx narių ir svečių rtaly'nns 
lel,nių DraiigljOM SavitArpin^s Pnšnlpns Vakn- 

.. .........lodei, kad šim, Draugijos Metiniai vakarai
yra ln: 4 maldingiausi ai laidai ) kurin,»s Mkaltlingos žmonių
mintos eina snu inf.terlškų įkvėpimų Ieškoti...................................

Dalyvaus garsnsis “IMrfitės" elmras po vadovyste Miko

šimtai 
Chieagos I 
r»--k<ine,Tt,

Progrsmo pradžia lygiai 6 v. v.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJOS SAVITARPINĖS PAŠALPOS

ETINIS VAKARAS --KO C E RTAS
NEDELIOJE, SAUSIO--JAN. 8, 1933, WICKER PARK SVET., 2040 WEST NORTH AVENUE

Jo/nvilo, “Itirihės" žvaigždės-dnlnlntnkal: Stogls, p-nla Gap- 
šlenė, Rimkus, Itnuiii-skas, p-lė Ktradomskaitė, Puta Ir 
daugelis kilų. )<lomu Ims pasiklausyti N„rthvvi-stern l'nl- 
versiteto Stygų Kvarteto, p-lės Valerijos C,vaikaitės, žy
miausios lletmaltės smuikininkės, smuiko dainos arba p-lės 
Zx,fljos 1‘aškeviėaitės. laimėjusios “Tribūne” dainų kontes-

te pirmų pralze. fh.i.mc vakare dalyvauja Ir visų mylimas 
dainininkas Jonas čipnltlA ir dar su glėbiu Juokų pribtks 
STEPUKAS. Taip Šitas vakaras tai bus vakaru vakaras — 
tokiu vakarų «u tiek skaitlingų meno spėkų, etiicagleėiams 
retai pasitaiko girdėti.

Nariai Ir .svcėlal, nepamirškite, kad šilas Draugijos

\ akarns-Koueertns hus Netlėlloje, Sausio 8. Būk pats, kal
bink savo visus draugus, kad Ir Jie ėta bfitų. Visihatgre, 
dainų ir Juokų programui eis šokini iki 12 valandai uaktiOs.
.... K v ieėia v įsus

CHICAGOS LIETUVIŲ DR JOS -SAVITA R PINf.S
PASAM'OH VAKARO RENGIMO KOMITETAS.

' A.----------------------------------------------------------------------------------------------

Įžanga svečiams 50 centy, nartams veltui,



Šeštadienis, sausio 7

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
RADIJO STOTIS A.J.J. į L. B. Kat. Sus. 48 kuojio* 

mietinis susirinkimas įvyks se- 
'kmadienj, sausio 8, 1 va 
pietų, Šv. Antano parap. mo
kyklos kambaryje. Visi nariai 
'malonėkite susirinkti ir savo 

Valdyba

North Sidės artistui įr) va
dovyste pp. Maskolaičių Cice- 
loje sausio 8 d., parapijos ko
miteto rengiamam vakare loš
du gražiu veikalu: “Gaila a- knygutes atsinešti, 
sų” ir “Bailus didvyris.” Vi
sas pelnas eis parapijos nau
dai.

vitaitė. Kitų valdybos narių 
neteko sužinoti.

Visų Šventųjų draugija sma 
rkiai platina tikietus vakaro, 
kuris

n r a r r. A s
Labdarių 3 kuopa rengia 

gražų vaidinimų vardu “Pota- 
šas ir Perlamutras”. Tui gra
ži komedija, pirmų sykį sta
toma Ciceroj, kovo 26 d. Bi-

bus vasario 5 .d., para- lietai jau yra gatavi. Kas no- 
1 pijos svetainėje. Bus vuidina- rite, galite gauti labdarių val- 

ma “Geltonas Šešėlis,” 8 vai. j dyboj. Veikalas gražus. Visi

Šv. Kazimiero Akademijos 
lėmėjų jaunamečių skyrius re
ngia “bunco party”, sausio 27 
d., A. Vaišvilų bute, 4899 \V.

Visi ateikite 7:30 vai. va 
kare j parapijos svetainę.

Taigi sekmadienį turėsim 23 PI. Visus kviečia paremti 
daug juoko Ciceroje. Be to, jų darbų. Pelnas skiriamas se- 
J. Brazauskas, nesenai grįžęs sėlių naudai. Gražus ir kilnus 
iš Lietuvos, papasakos apie ! darbas. Jaunametės turi gražų 
tėvynę Lietuvų. j būrelį narių ir visos gražiai
___________________________ ' darbuojasi, tik niekada nesi-Į

skelbia. Tat aš nugirdęs pa
skelbiu jų gražų darbų, kad i 
visuomenė paremtų ir priduo- j

. , - i tų joms lipo daugiau darbuo-Įidotuvems patarnauja man-1 * J 1 
. . . ,.v, . ■ « . • • tis. Jų valdvba sudaro pirm.dagiai, Simpatiškai ir labai pi-. ; • - 1. . ’ 1 . , , . 1 — P. Šileika tė, rašt. — J. Žil-giai. Liūdnoje valandoje pa-1 

šaukite

«J. I. BAGDONAS

Republic 3100

2506 W. 63rt Str.
Tel. CICERO 284

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $36.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Ave., Cicero, Iii.

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patar
nauju -geriausia ir 
pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

32 38 S. Haleted St. 
TeL Victory 4088

Pitone Boulevard 4139

A, MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 

"nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S.M.SKDDAS .
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

vakare. Draugija vi us kvie
čia paremti jos darbų. Visas 
pelnas skiriamas parapijos 
naudai. Gražus ir kilnus dar
bas! Vaidinimas visus paten
kins. Vaidinimui vadovaus 
kun. A. Valančius.

LACHAVICH 
IR SUNOS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. i 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mane 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt J 61 i arba 1(1<

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S, 49 Court, Cicero, UI
TDL. CICMRO 9997

Telefonas Tarda 1138

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

Cbieago, III.

L J. ZOLP
SKABO RTOI IK LAIDOTUVIŲ 

VKDSU Al
1650 WEST 46th STREET

Kampas MtM lr Paulina Ita.
Tai. Boulevard ElIS-SėlI

Nuliudimo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu almpaūž
tai,. mandagiai, gerai ir pigiau negu 
kitur. Koplyčia dėl šermenų dykai.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no j mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į j ūsą 

namus ir atveš į mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmeną ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvią graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl fiermeną. Pašaukite EUDEIKJ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

žinome, kad labdarių 3 kuopa 
visados gražius veikalus atvai 
dina. Tikietai tik 25c.

Šv. Antano parapijos mote
rys rengia vakarų su gražiu 
perstatymu ir šokiais. Visus

kviečia atsilankyti ir paremti 
savo parapijų. Pelnas skiria
mas parapijos naudai. Kilnus 
moterų darbas — remti savo 
parapijų. Vakaras Ims sausio 
29 d., 7:30 vai. vakare, para 
pijos svetainėje.

A. Valančius

GARSINKINTES 
"DRAUGE”

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, Iii.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis 

10 — 9 vai.
3147 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7042

DAKTARAI:
lel. LaVaYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo t iki 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomia pagal

sutarties

Ofisas Tai. Grovehill 1617
Rea. <7 87 S. Artesian Ave.

Tat Grovehill 0617

DR. J- J. SIMONAITIS
GYDITOJAR IK CHIRURGAM 

8438 West Marąuette Road 
rak: S-i lr 7-9 P.M. Kat. 9-19 A-M. 

Nedėlioj susltaraa

Office Phone Res. and Office
Prospect 1028 8859 So. Leavitt St

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2493 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

S to 4 and 7 to • P. M. 
Sunday by Appolntment

HEMLOCK 8111

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2429 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 Iki 18 ryto, 7 Iki 9 vakara 

ntarn. tr Ketv. vak, pastai sutarti

JONAS ALELIUNAS
■Mirė sausio 5 d., 1933 m.,

3:20 vai. po piet pusarnžiaiųt. 
Kilo iš Kuuno rėdybos, Panevė
žio apskr, Berniunų kaimo. A- 
nierikoje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
dukterį Onų Dobilauskienę ir 
žentą. Pijušą Dobilauską, anū
kę Dolores. Lietuvoj moterį Ko
briną, dukterį Elsie, motiną, se
serį, brolį ir gimines.

Runas pašarvotas 214 5 AVest 
2 3rd St. laidotuvės įvyks Ant
radienį, Sausio 10 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į Aušros 
Vaitų parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. I’o pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mus dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė, Lentas, Anti
kė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachavičius. Telefonas 
Roosevelt 2515.

STANISLOVAS
EŽERSKIS

Mirė Sausio 7 d , 193 3 m.,
4:40 vai. po piet, pusainžiaus. 
Kilo iš Tauragės apskr., Lau- 
kavos parap., Vonkių kaimo.

Amerikoje išgyveno 30 pietų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Ameliją, po tėvais Vir- 
šulaitė, du sunu: Bronislovą ir 
Joną; marčią Izabelę, anūką 
Bronislovą. 3 dukteris: vienuo
lę Seserį M. Rosaną, Sopliiją ir 
Oną; pusseserę Marijoną Petru- 
šiunienę ir gimines, o Lietuvoj 
3 brolius, seserį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 3320 Au
burn ave. Laidotuvės Jvyks Ant
radienį. Sausio 10 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėtas į šv. Jur
gio parapijos bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. I’o pamaldų Ims 
nulydėtas į šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai .kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tanius-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris Simai, Du
kterys, .Marti. Arnikas, Pusse
serė Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Mažeika. Y’ards 1138.

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street

— ... —__ __ j ________________

Tel. Canal 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 AVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

TEL. LAFAYETTE 765<

! DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4149 Archer Ave.
{Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL «4<8

Tel. Lafayette 5793

Į DR. A. J. JA VOIŠ
|Val.: 2 iki «5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. Califomia Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

Boulevard 7589
Kez. Hemlock 76 91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Resldencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
6 iki k:30 vakare

Ofiso: Tel. Victory 6893
Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligą ir 
venerišką ligą

Ofisas 3102 So, Halsted Si.
Kampas 31st Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v. 
Nedėliomls lr šventadieniais 16—11

Tel. Cicero 1260 X—RAY

PASTABA: Važiuoti į a. a. A. Lauraičio pagrabų reikia 
paimti \Vestern Avenue gatvekarį iki 197-tos gatvės. Tada 
imti 197-tų ir važiuoti į rytus iki May Street.

P-nia S. Lauraiticnė

BRONISLOVAS LAURAITIS
Mirė Šilusio 4, 1933 m., 5 vai. vak., 49 motų amž.

Kilo iš Panevėžio Apskr., Krikinavos parap., Ra- 
pikių kaimo. Amerikoje išgyveno 29 metų.

Paliko dideliame nuliudime moterį Stanislavų, po 
tėvais Rasmanskaitė, sūnų Bonifacų, brolį Dr. A. 
Lauraitį, seserį Antaniną Pocienė ir gimines, o Lie
tuvoje brolį Feliksų ir seserį Adelę Kanauska.

Kūnas pašarvotas 10631 So, May St. Beverly 
8789.

Laidotuvės įvyks Pirmadienį, Sausio 9, 1933, iš 
namų 8 vai. bus atlydėtas į Šv. Antano par. bažnyčių 
kurioje Įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečia visus gimines, draugus ir pa
žystamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę Moteris, Sūnus, Broliai, Seserys ir Giminės.

Laidotuvine patarnauja grab. Eudeikis. Tel. Yar
ds 1741.

i A
IGNACAS PUP1LIS
Persiskyrė su žiuo pasauliu 

sausio 4 d.. 7:10 vai. ryto, 1933 
m., sulaukęs 36 metų amžiaus, 
gimęs Ežerėlių apskr., Obelių 
parap., Dlčuntų kaime.

Amerikoj išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

moterį Agotą, po tėvais Žėkai
tę, sūnų Albertą ir gimines, o 
Lietuvoj du broliu Ir seserį.

Narys Red Rose Pašelpinio 
Kliubo. Kareivių Draugijos ir 
Sus. Rym. Kat.

Kūnas pašarvotas randasi 
1410 So. 4 9 Ct., Cicero, Iii. 
Telefonas Cicero 5779.

Laidotuvės jvyks subatoj. sau
sio 7 d , 8 vai. ryto tš Eudei- 
kio koplyčios į šv. Antano pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Vist a. a. Ignaco Pupelio gi
minės, draugai Ir pažystami e- 
sat nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse Ir suteikti Jam 
paskutinį patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nuliūdę liekame:
Moteris, Simus Ir Giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Telefonas
Yards 1741.

Keturnedėlio Sukaktuvės

ONA JONIKIENE
Mirė Gruodžio 9 d., 1932 rr
ir iškilmnigai tapo palaidota 
šv. Kazimiero papinėse. Kilo 
iš Girdžių parapijon. Jurbarko 
Valsčiaus, Žindočių kaimo.

Paliko dideliam? nuliudime 
vyrą Domininką, dvi dukteris 
Katriną ir Marijoną, du žen
tu Dr. J. Simonaitį Ir Pranclš- 

’kų Paplenį, dvi anūkes, vieną 
seserį ir 3 brolius lr gimines.

Sausio 9 d. įvyks gedulingos 
pamaldos ut a. a. Onos Joni
kienės sielą Dievo Apveizdos 
parap. bažnyčioje, 7:30 vai. 
ryte.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir drauges dalyvauti 
šiose pamaldose Ir po pamaldų 
atsilankyti į namus 182S So 
Union Ave.

Amžiną atilsį duok Jos sielai 
Viešpatie.

Nuliūdę .lonlkių šeimyna.

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, 111.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utaminkais, Ketvergis lr Subatomis 
2420 W. Marąuette ltd. arti YVestern

Ave. Pbone Hemloek 7828
Panedėliais, Seredomis tr Pėtnyčiomis

1821 So. Halsted Street

Plione Canal 6122
DR. S. BIEZIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 Bo. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

MRS. ANELIA K. J ARUSH
l’HYSICAL THERAI’Y & MID1VIFE 

Naujoj vietoj

6199 SO. ALBANY AVE.
Phone HEMLOCK 9252 

Patarnauja prie gimdymo, duodu 
massage, eleetrie treatnient ir mag- lr Ketvergals.
netic blankets ir t.l. Moterims ir 
merginoms patarimai dovanai. Patar
nauja namie a.iba ligoninėj.

AKIŲ SYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptenunlo. nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
2ataractua Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
nas eu elektra, parodančią mažiau
sias klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo lt ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartj. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM 
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

<712 S. ASHLAND AVI. 
TeL Boulevard 7589

Tel. Yarda 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PC ĮAUSTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo 10—4: nuo <—•
iki ia

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterą ir Vaiką ligą 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Olmo TeL LAI' A1ETTE 7 3S7

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo V iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vai. vakare Llamlnkais

Rea. Tel. Hyde Park 8295

DR. MARGELIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesnį 

vietą
3325 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8483

Tel. Grovehill 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak. 

Seredomis po pietų ir Nedėldieniaią 
tik susi tarus

2422 W. MAROUETTE ROAD

Rea Phone 
Englewood 66<1 
Wentworth 2006

Office Phone 
Wentworth 8966

DR. M. T. STRIKOL’IS OR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo I iki 4 lr nuo 
• Iki 8 vai. vak. Nedėliomia pagal 

sutarti
Ofiso Tel.: Boulevard 7820 
Namų Tel.: Prospect lUSO

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

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Lr Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago, 111.

_ DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 
Tel. Yards 9994Z

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną 
Nuo 2 ikį 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo II iki II dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

<729 SO. ASHLAND AVE.
Sl’ECU AUSTAS

Džiovų, Moterų Ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 16—12 nuo t—4 po 

pietų: 7—1:11 vai. vakara 
Nedėlioinis 16 iki 12

Telefonas Midway 2889

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 lr 7-9 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1809 WEST 47th STREET

Ofiso Tel. Vlctory 2687
Of.. ir Rea TeL Hemlock 2276

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

Antras ofisas ir rezidencija
6504 SO. ARTESLAN AVE.

Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 8-6 po 
piet. Utarn. lr Subat. nuo 2-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

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

Ofiso ir ltez. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
756 \V. 35th STREET

Ofiso vai.; nuo 1-3; nuo 6:30-3:38
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Artistė p-lė Emilija Mickūnaitė, kuri ne
perseniai žavėjo Chicagos lietuvius ir svetim
taučius savo gražiu, išlavintu balsu vėl atvyks 
Cbieagon dalyvauti “Draugo” koncerte, va
sario 3 d., Lietuvių Auditorijoje.

PRANEŠIMA!
West Side. — Altoriaus Puo 

limo draugijos susirinkimas Į- 
vyks nedėlioję, sausio 8 d., 
tuojau po mišparų. Prašau vi
sus narius atsilankyti į šį su- 
Firinkimų, nes bus svarstoma 
daug svarbių reikalų.

įkišt., A. Mikšaito

Lithuanian Amerfcan Politi
kos klubo susirinkimas Įvyks

silunkyti ir naujų narių atsi-1 dienį, sausio 8 d., Sv. Jurgio 
vesti, nes tų dienų įstojimas! parap. salėj, 1 vai. po pietų.
bus dykai. Valdyba Valdyba

Town of Lake. šv. Ago-; West Side. — Aušros Var
tos moterų n mergaičių drau-j tų Blaivybės draugijos meti- 
gija laikys metinį susirinkimų j nis susirinkimas ryt sausio 8 
nedėlioję, sausio 8 d., Šv. Kry d. tuojau po sumos parapijos 
žiaus parap. salėje, 2 vai. po mokykloje. Prašome Marijonos 
pietų. j Kairytės atvykti j susirinkimų

Narės kviečiamos ko skait- su Protok°hl knygomis.
tingiausiai atsilankyti, nes yra 
daug svarbių reikalų svarsty
mui. Valdyba

Valdyba

West Side. — Nekalto Pra
sidėjimo Panelės Švenčiausios

Brighton Park. - Moterų turcs sav0 “>5nesini
Sąjungos 20 kuopos „,eti.nš>Usl.nnk‘m» 88,1810 9 d ’ 1933' 

• • , . . , -oi IPrašome visu mergaičių atsi-susirmkimas įvyks sausio 8 d.,1 ®
2 vai. {io pietų, mokyklos ka-' 
m bary. Visos narės bėdinai a- 
teikite, nes bus svarstoma a-
pie ateinantį mūsų šokių va
karų. E. S.

J
Brighton Park. — Federaci

jos 19 skyriaus susirinkimas 
įvyks sekmadienį, sausio 8 d., 
1 vai. po pietų, mokyklos ka-

llankyti, nes yra daug svarbių
dalykų svarstyti. Valdyba

Brighton Park. — Labdarių 
8 kuopa rengia “party”, sau- 
sio 8 d., 3 valandų po pietų, 

:Bartašiaus bute, 4601 S. Fair
field ave. Įžanga tik 33c. Da
rbšti komisija uoliai rengias 
ko geriausiai patenkinti sve
čius; ji neria, mezga, verda,

.sausio 9 d.. Šv. Mykolo parap. 
svetainėj, 7:30 vai. vakare. Vi- 

: si nariai malonės susirinkti, 
kad aptarti apie metinį darbi
ninkų balių, kuris įvyks sau
sio 13 d. Koresp. F. Petraitis

’ Dievo Apveizdos parap. —
Šv. Onos draugijos metinis su
sirinkimas jvyks sausio 8 d., 

11 valandų po pietų, Dievo Ap
veizdos mokyklos kambaryje. 

1 Visos narės kviečiamos at-

mbary. Kviečia visų draugija L , , ... , ,• . f " '\kepa; atrodo tikras darbvme-
ivaldvbas ir atstovus, Arą la-L. -r>. * l □ iL . . Jis. Bus tat gerų dovanu, ku
bai svarbiu reikalų. I . v ,v. . v

J \ . nas geraširdžiai žmones su-
Piim., Vaičekauskas :aukos> jeį kas įg šalies norėtų

— paaukoti, prašome atnešti, pas
i Marąuette Park. — Šv. Ua- Bartašių. Iš anksto už tai dė- 
jrboios draugijos metinis susi-, pojame. Taigi, kviečiu, kaip 
I rinkimas Įvyks ateinantį sek- 'vietiniuR, taip ir įg kitų kolo. 
i madienj, sausio 8, 2 vai. po nijų svečius sykiu pasilinks- 
, pietų, parapijos salėje. Visos nii'nti ir j{Ugelptį vargšus, ku- 
jnarės kviečiamos skaitlingai rįa (]aUg randas. Girdėjau, kad. 
susirinkti, nes susirinkimai y- kus įr muzikantai. P-as Barta- 
ra svarbūs. Valdyba gjus geraį visiems žinomas ge-

raširdis aukotojas.
Bridgeport. — Labdaringo-, Ligi pasimatymo, 

sios Sąjungos 5 kuopos meti-• 
nis susirinkimas įvyks sekma-!

Korespondentė

FEB.

Visi Rezervuokite
RAUGO”

lomiTi

• Brighton Park. — Draugija 
Gvardijos Pirma Div. Šv. Ka
zimiero Karalaičio laikys me
tini susirinkimų sausio 8 d., 
parap. mokyklos kambaryje, 2 

! valandų po pietų. Visi nariai 
prašomi laiku susirinkti. Tu
rime aptarti daug svarbių rei
kalų. Taipgi išgirsite komite
to raportų iš metinio knygų 
.peržiūrėjimo ir draugijos sto
vio.

Kviečiami atsilankyti ir nau 
jų narių atsivesti. Mūsų drau- 
gija yra viena iš seniausių 
šioje parapijoj. Už mažų mo
kestį (33c į mėnesį) narys gan 
na pašalpos ligoje 7 dol. i sa
vaitę, ir nariui mirus išmoka-

Lietuviu Auditorijoj
3133 SO- HALSTED STR.

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus įžy
miausios Chicago’s lietuvių meno pajėgos.

IŠ ANKSTO ĮSIGYKITE BILIETĄ IŠ SAVO KOLONIJOS 
KONTESTININKO-KĖS.

PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ

Naudokitės Proga
Inžinieriaus Naujas Išradimas 

dėl pečių sutaupo Kasi, iki 4O<%. 
I'žnctcntilotas Instrumentas vadi
nasi GAS MASTER. Apgaubta 
ugii) 15 apačios Ir aplinkui taip. 
kad šiluma, niekaip negali veltui 
Išeiti. Ugnis būna daug karštes
ne ir liepsna, nors daug mažes
nė, greičiau užvirina vandeni ir 
puodas neaprūksta. Instrumentas 
padirbtas Iš plieno. parsiduoda 
tik po 50c. Norintieji persitikrin
ti. po tlO dienp Išbandymo, Jeigu 
nesi palenk Intas pinigai sugraži
nami. Kurie Jnu vartoja GAS 
MASTER. gauna mažesnes gasų 
bilas. Greitai pats Instrumentas 
save apsimoka.

Reikalaujam Agentų
Dabar yra geriausia proga tap

ti mūsų AGENTU, ftl naują Išra
dimą žmonės perina iš pirmo pa
matymo. Geras uždarbis dėl a- 
gentų, pasinaudokite proga.

The Ges Master
The Gas Master •

Not Ine.

6812 S. Westem Ave.

Tel. Prospect 3140

Em

ima iš kasos (iUdol. ir po 1 dol. 
nuo kiekvieno nario. Taigi y- 
Įra viena iš geriausių ir sau- 
igiausių ir pigiausių pašalpos 
dr-jų, prie kurios kiekvienas 
lietuvis katalikas gali priklau
syti ir būti aplraustu atsiti
kus nelaimei.

.Jaunieji nariai priimami vi
sai dykai, be įstojimo mokes
čio, o senesnieji už labai mažų 
įstojimą.

Taigi brightonparkiečiui, ne
pamirškite atsilankyti ir tapti 
nariais rtiūsų draugijos.

Valdyba

Brighton Park. — Sausio 10 
d. Įvyks mėnesinis susirinki
mas Šv. Teresės draugijos. Pra 
šome narių ko skaitlingiausiai 
atsilankyti.

j Taip pat nepamirškite, kad 
'su šiuo susirinkimu baigiasi 
mūsų vajus. Bus paskutinė 

!proga įsirašyti į dr-jų dykai. 
Po šio susirinkimo, įstojimas 
[bus 1 dol. Narės, ši bus pas
kutinė proga atvesti naujų na 
rių ir laimėti puikių dovaną,
kurių draugija paaukos tai, 

kuri daugiausiai narių įrašys. 
Iki šiol, smarkus vajus eina 
tarp S. Gudenaitės ir K. Ma- 
rozienės. Žiūrėsime, kuri lai
mės.

| Susirinkimas prasidės lygiai 
S valandų, parapijos mokyklos 
'kambaryj. Po susirinkimo na
rės bus pavaišintos karšta ka
vute ir skaniu naminiu ragai
šiu! W.H.Y.

j Galop Ims čigono šokis.
Visų programų išpildys 

Idealių K. Moterų Meno klu
bas..

Po to seks moterų ristv- 
nės. Sunkiojo svorio moterys 
bus po 300 svarų, o lengvojo 
svorio po 200 svarų. Po risty- 
nių Ims kviečiama iš publikos, 
kad kas su tomis tvirtmdėmis 

Ipersitikrintų. Chicagos risti- 
j kai galės Įsitikrinti, kokių yra 
•tvirtų moterų pasaulyje. Va
karas bus vienas iš įdomiau
sių.

Ant galo šokiams grieš ge
ra muzika. Pradžia 7 vai. Jžan 
ga 33 e. — Vietinis.

GARSIKKITĖS "DRAUGE'

EXTRA
PERSIUNČIAM DOLERIUS 

I LIETUVĄ SPECIALIU 
APMOKĖJIMU

5Oc
Telegramomis į bile paštų

Parduodame laivakortes vi
sais geriausiais laivais

Mainome čekius

MOTERŲ RISTYNĖS

Roseland. — Sausio 8d., 
Strumilo svetainėj prie 107 
gatvės ir Indiana Ave., Visų 
Šventųjų parapija rengia la
bai įdomų ir juokingų vakarų. 
Pirm ristynių bus suvaidinta 
trys veikalai po vienų aktų: 
“Girtuoklė su Blaivininku,” 
“'Dvi Kūmutės” ir “Čigonės 
Atsilankymas.” Visi trys vei
kalai pilni juoko ir daug pa
mokinimo.

Toliau seks dainos. “0 
sesutė sesutėlė” ir kitos.

RAY-BIO SALVE

RADIO
RADIJO VALANDA

Ryt dienų visi turės malo
numo pasiklausyti lietuvių ra 
dijo programo iš stoties WCF- 
rL nuo 1 iki 2 vai. po pietų, 
kurį leis Jos. F. Budriko radi
jo ir rakandų krautuvė adre- 
jsu 3417 S. Halsted st.
i ' . . .Programas, kaip dainomis, 
taip ir muzika bus tikrai gra

užus ir įvairus. Be to išgirsite 
'dar vienų svetį.

Leidėjai šių gražių radijo 
programų — Budriko kraut n- 
įvė — dabar turi didelį inven
toriaus ėmimo išpardavimų.
IKainos nepaprastai nupigin
tos ant radijo ir rakandų. S

OFISAS ATDARAS: 
Pirmadieniais, trečiadie

niais, penktadieniais 6 vai. 
vak., antradieniais, ketvir
tadieniais, šeštadieniais iki 
9 vai. vak.

CENTRAL
SERVICE
BUREAU

4641 S. Ashland Ave.
B. ZALESKI, vedėjas

MORTGAGE BAHKERS
REAL ESTATE 

Prisirašykite Į mūsų Spulkų 
Texy informacija suteikiama

Dvkai
2608 We§t 47th St.

SKAITYKITE TR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

CICERO, ILL.
Šv. Antano parap. Spulkoj yra 

ant pardavimo namas 5 kamb. ga
radžius. 5 lotai žemės ir sodas su 
vaisiniais medžiais. Randasi 528 Ri
ce Ave. Belle'vood, 111. arti Kata
likų Bažnyčios, mokyklos ir miesto 
maudynių, nuo VVashington Blvd. 
pusė bloko į žiemius. Galima nupir
kti už morgičius arba cash. Reikale 
kreipkitės vakarais pas sekretorių

J. MOCKUS, Jr.
1243 S. 49 Ave., Cicero

Telefonas Cicero 3615

KAINOS 5 TUBU
$19.39

10 TUEU

$39.50

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per šį vestuvių sezo
ną, kurie fotografuo- 
sis mūsų Studijoj.

Re ikale esant t de
tonuokite Englewood 
584(1

P. CONRAD 
0023 So. Ha',sted St.

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

MOSTTS, ypatingai gen. 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus sutelkia palengvi
nimą, kuomet kitas ne}-1 
veikia.

PamSginkite ir pamaty. 
kitę kaip greitai palengvi- I 
na skausmą, giliai Įsiga
lėjusį kaip:

RVMATIZMĄ
ETRfiNŲ DIEGIMĄ

ŠALTĮ MUSKULUOSE
PASTYRIMA NARIUOSE

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą parnSglnsit RAY—DTO 
most} ir pajusit palengvinimą. Jūs 
visuomet laikysite ją savo namuose.

Jūsų aptetkoj — 50c

5332 So. Long Avi
C fu fu

TKL. ainuai-ic : MO1

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band Ąnglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės } Crane Coal 
Kompaniją, ten Jus rausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ..........$8.50
Poeahontas lumps ___ $9.00
Summer Creek lump ..$8.00

y

Bile kur jūs būsite su 
C R D S L E Y Radio vi
sur pasieksite. Pagausite 
visas stotis.

Crosley Radio rr Victro- 
la Kombinacija groja re
kordus gražiai. Tiktai

$49.00
Budriko Krautuvė par

duoda Lengvais Išmokėji
mais.

Kiekvienas pirkėjas gaus 
gražių dovanų.

Jos. F. Budrik, Ino.
3417-21 Šo. Halsted St.

Dėl patuisvnio jūsų radijo 
pašaukite

Tel. Boulevard 4705—8167

Pirmieji ir nuolatiniai 
leidėjai Lietuvių Radio pro
gramų, VVC'FL Sekmadie
niais nuo 1 iki 2 vai. po 
pietų. WHFC ketvergo va
karais nuo 7:30.

Nepamirškite užsistaty
ti savo Radios.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 6 popiet
VVest Side: 2151 W. 22nd St.

Fanedėllo, Seredos Ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonus Roosevelt 90 90
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. VVashington 3t.l 
Room 905 Tel. Dearborn 7966’

Valandos: 9 ryto Iki 4 po pietų

Vakarais- Utarnlnknis Ir Ketvergais 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7 337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Roosevelt 2072 
STANTSLOVAS FABIONAS. Sav.

VVEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Enpressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Chicago. TU.

Jai manai pirkti automobll J. ateik 
pas mua pirmiau, nea mea užlaikoma 
vieną Iš geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nehrsnrta kaina
MIDLAND MOTOR SALES

44M AROHER AVENUE 
Telephone Lafayette tltl

Į
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