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Lietuva bus pakviesta skolų konf erencijon
I. V. SANTYKIAI SU JAPONIJA 

PAGERĖJO, SAKO MINISTERIS
BOLŠEVIKAI KOLIOJA J. V. DEL 

NEPRIPAŽINIMO

Kinija reikalauja, kad japonai 
apleistų Šanhaikvvaną

IR LIETUVA BUS PA
KVIESTA

SANTYKIAI PAGERĖJĘ
I

TOKIJO, saus. 24. — Japo- 

WASHINGTON, saus. 23. Įnų užsienių reikalų ministe- 

— Anų dienų prezidento Hoo-j ris .Učida pranešė parlamcn- 

ver’io pasitarime su preziden-,tui, kad Japonijos santykiai 

tu elektu Roosevelt’u nutarta su J. Valstybėmis del Mand- 

Anglijų pakviesti konferenci- žiūrijos kiek pagerėjo.

jon karo skolų reikale. w j -----------------------------------------------

Dabar ton skolų konferen-

cijon pakviesta jau ir Italija.

Pranešta, kad artimiausio-1 TOKIJO, saus. 24. — Japo-

mis dienomis bus pakviesta nų parlamente buvo puolami 

dar Čekoslovakija, Lietuva ir'militaristai del jų savarankiš- 

kitos Europos valstybės, ku-'ko veikimo Kinijoj. Karo mi-

Augusta Golf National kliubas, Augusta, atidarė “tobulų” golfui mušti aikštę, kuriai 

planus pagamino buvęs golfo čempijonas Bobby Jonės ir dr. A. Maekenzie.

IŠVIEN DIRBA
REIKALAUJA DAUGIAU 

SMULKMENŲ
PASKYRĖ PARKAMS 

BOARDUS LIETUVOJE
LONDONAS, saus. 24. SPRINGFIELD, III., saus.

Anglijos vyriausybė nepasite- 24. — Gubernatorius Horne- 

nkina pakvietimu iš Washing- r’is paskyrė Chicagos vakari- 

tono karo skolų konferencijom 1 nių parkų boardui 6 iš 7 na- 

rios pereito gruodžio mėn. 15 nisteris gen. Araki atsakė, kad j Iš valstybės sekretoriaus Sti- rius ir Lincolno parko boar- 
d. užsimokėjo savo skolų da- japonai militaristai jokio sa- Įmsono daugiau smulkmenų rei dui 7 narius. Be to\ 2 narius 

lis. IV
arankiškumo neturi. Jie su- kalauja. Nori žinoti, koki kiti paskyrė j prekybos komisijų

NEUŽSIMOKĖJUSIOS NE
BUS KVIEČIAMOS

Įtartinai dirba su užsienių rei-

f ‘
įkalu ministerija.

KOLIOJA J. VALSTYBES

klausimai

rybose.

bus svarstomi de- ir 3 narius — j pramonės ko-

MAKEDONIEČIŲ RIAUŠĖS

misijų.

TAI DARBO!

NAIKINAMI LIETUVIŠKU
MO PAMINKLAI

PIRMOJI ŠIAIS METAS “DRAUGO”
EKSKURSIJA | LIETUVA

> ' 1
Dienraščio “Draugo” lai va prasidės Šventi Metai, o šve- 

korčių. agentūra susitarė su ntasis Tėvas ragina tikinčiuo-

Prancty.ų laivų linija organi

zuoti pirmųjų šių metų eks- 

Įkursijųį Lietuvų didžiuliu, at- 

! naujintu laivu “ILE DE FRA 
NCE”/'kuris išplauks iš New 

Yorko BALANDŽIO 29 D.
t

Su p. James F. Nolan’u,

sius gausingai lankyti Amži- 

nųjį Miestų — Romų. Tai bus 

ekskursija per Romų j Lie

tuvą.

Ekskursija susidarys iš dvie 

jų grupių: viena vyks tiesiog 

i Lietuvų, o kita per Romų į 

Lietuvų. Plačiau bus kitų kar-

Prancūzų linijos atstovu Clii- tų parašyta. Prašome iš anks- 

cagoje^ plačiai tartasi, kad to prie šios ekskursijos reng- 

tuo pačiu laivu ir tuo pačiu tis. Kreipkitės tuojau į “Drau 

laiku Nuorganizuoti ekskursi- go” laivakorčių skyrių. Klau- 

jų ir j Roma, nes nuo bal. 2 d. skite informacijų.

CHICAGOJE J, E. VYSKUPAS BŪČYS 
IŠVAŽIAVO

NAUJOS APGAVYSTĖS
f

Tilžės miesto parke, vadi

namoj Jukūbinėje, vienos di

desnės parodos proga prūsų 

lietuviai dar senai prieš karų 

buyo pastatę lietuviško sti

liaus namelį. Pats namas yra 

paminklinės reikšmės ir žino

mas Lietuviško Namelio var-

Susekta, kad Cbieagoje pa-

9
sireiškų naujos rūšies apgavy

stės. Apgaunami daugiausia 

mažųjų namų savininkai. Ir

štai kaip:

1
Numatoma auka apturi at-

Vakar vakare dešimtų va

landų J. E. Vyskupas Petras 

Būčys išvažiavo į Seattle, Wa- 

sb. Nors tik dvi dienas Chica

goj išbuvo ir daug darbo tu

rėjo, tačiau spėjo atlankyti Šv. 

Kazimiero Seserų Akademiją 

ir Bernaičių Kolegijų, Hins-

WASHINGTON, saus. 25. 

— Valstybės sekretorius Sti- 

mson paskelbė, kad karo sko

lų konferencijon nebus kvie

čiamos valstybės, kurios neuž

simokėjusios savo skolų da

lių pereito gruodžio mėn. 15 

d. O neužsimokėjusios yra: 

Prancūzija, Belgija, Vengrija, 

Lenkija ir Estija. Paskiau, po 

kovo 4 d., šis klausimas pri

klausys nuo naujo prezidento.

MASKVA, saus. 24. — Ce

ntro komunistų susirinkime 

raudonieji vadai kpliojo J. Va 

lstybių vyriausybę, kuri netu

ri pasiryžimo bolševikų vald

žių pripažinti.

ATĖNAI, saus. 24. — Niao 

ussa, Makedonijoj, apie 2,000!

25.WASHINGTON, saus 

- Kada Roosevelt’as užims

darbininkų sukėlė riaušes, pro prezidento vietų, tik vienoj II- 

testuodami prieš miesto vai- j linois’o valstybėje daugiau 

dybų, kuri audeklų gamybos,kaip pustrečio tūkstančio res- 

pramonei skyrė naujus mokės- publikonų neteks federalių da- 

čius. 4 riaušininkai žuvo ir 5 rbų. Į jų vietas naujas prezi-

KINŲ REIKALAVIMAS 
JAPONAMS

sužeista.

PASIRINKTI “DŽIABĄ” 
— 40 CENTŲ

^pii

virutę.; Pažymima, kad nori

ma nupirkti jo namus ir už-[dale, III. Jo Ekscelencija pa

mokėti j pinigais. Pakviečiamas įstebėjo daromų tų mokyklųdu vokiečiai šį pavadinimų pa . (

keitė “Heimatshaeschen” va- i ofis^ Kada ž,n0Sus nueina pažangų ir džiaugiasi, kad lie- 

rdu Na,,,ely> buvo laik„n,„S: -o,b1o„ vieton, jau, prane- j tuvi, katalik, visuomenė jas 
Prūsų Lietuvoje naujesniais

laikais rastos senienos ir nyk-! pareiškiama, kad ofisas turi

i I

šama, I;ad jis pasivėlinęs. Bet Įremia.
Kaip ilgai J. E

stantieji šiaip įvairūs lietuvių lakstančius pirklių ir i vienų, 

kultūros palikimai. Dabar visi ai dvi dienas galės namus pa- 

brangesni muziejiniai ekspo-,rduo^l’(^e^ patamavijnų i.-

dentas turės paskirti demokra-1 natai atiduoti miesto muzie-|^a^no ^ns užmokėta 10 dol.

i tus.

užtruks to

limame Seattle mieste, neteko 

sužinoti.

Nors J. E. Vyskupui Petrui 

pernai suėjo 60 m. amžiaus, 

vienok gerai išrodo, pilnas e-jui. Šiame namelyje teliko tik 

keli lietuviško stiliaus suolai 

ir stalai, kurie turi parodyti 

senos “ memel laenderiškos” 

kultūros ūkininko buto vidaus 

įrengimų.

Pastaruoju laiku, apskritai, 

tiek vokiečių spauda, tiek ofi

Šie dukčiai, sakoma, čia at-

vykę i$ New Yorko ir jau ši- vergijos ir su dideliu įdomuIŠRINKTAS GARBĖS 
NARIU TECHNOKRATAI BE 

PATALPOS
m u seka Amerikos lietuvių ir 

visos mūsų tautos gyvenimo 

eigų.
J. E. taip pat pareiškė sa-

NANKINGAS, saus. 25. — 

Kinų vyriausybė pakartoja ja

ponams savo reikalavimų, kad 

jie apleistų Šanbaikvvano mie

stų. Be to, kinai kaltina ja-

LONDONAS, saus. 24. —'A- 

nglijos civilinių inžinierių in- NEW YORK, saus. 24. — 

stitutas savo garbės nariu iš-J Tech nok ratai savo darbo vė

saus. 24.,ponus už įvykdytas tame mie- rinko prezidentų Hoover’į. idimui neteko tinkamos patal

pos. Prieš juos uždarytos Co-

WASHINGTON,

— Visi aplikantai, kurie rū- [ste skerdynes, 

inasi gauti federalį darbų, tu 

,ė» nusipirkti įvairių darbų 

rašų ir už tai užmokėti 40c.

Kongresas taip nusprendė.

SERBŲ KARALIUS 
RUMUNIJOJ

nitus įmonių nuskriaudę.

ŽUVO MOTERIŠKĖ
Ties ; Roosevelt road ir InJvo džiaugsmų, kad yra suma- 

i- dependęnt bulv. nuo dviejų nyta šiais Jubiliejiniais Me- 

cialios įstaigos vengia minė-! aukštų'namų žemyn nukrito Į tais surengti Amerikos lietu- 

DAUGIAU 100 AREŠTUOTA lumbia universiteto durys. Be ti Prūsų Lietuvos kultūros va-1taip vadinamas mūro stogelis 'vių maldininkų ekskursiją į

ATSISTATYDINO UNIVER
SITETO PREZIDENTAS

URBANA, Ilk, saus. 24. — 

Illinois universiteto preziden

tas Chase atsistatydino. Jis su 

tiko būti New Yorko univer

siteto kancleriu.

APIPLĖŠTAS BAJNKAS
FRANKFOR.T, III., saus. 

25. — Vakar trys plėšikai a- 

piplėšė vietos valstybinį ban

kų. Apie 1,300 dol. pagrobta.

BUKAREŠTAS, saus. 24. — 

Atvyko Jugoslavijos diktato

rius, serbų karalius Aleksan

dras, pas savo svainį, Rumu

nijos karalių Karolį.

RINKIMAI GRAIKIJOJ

to, keturi nariai išėjo iš tech- 

BERLYNAS, saus. 24. — nokratų organizacijos 

Fašistų su komunistais riau

šių metu daugiau kaip 100 

riaušininkų areštuota. Kaip 

žinoma, 3 asmenys nužudyta.

DAUG NUKENTĖJO NUO 
GAISRO

KARO STOVYKLOS 

PALIEKAMOS

AVASHINGTON, saus. 24. 

— Kongreso žemesnieji rūmai 

nusprendė, kad piliečių mili- 

tarinio lavinimo stovyklos ne-

SOFIA, Bulgarija, saus. 24. turi būt panaikintos. Ir reika-

ATENAT, saus. 25. — Grai-----------Bulgarijos miestų Mėsėm-- ljngas išlaidas paskyrė.

.kijos parlamentan rinkimai paĮbrija, ties Juodąją jūra, išti-

skirti kovo mėn. 5 d. ko didelis gaisras.

VATIKANO SUSISIEKI
MAS ORU SU J. VAL

STYBĖMIS

žiaus valstybinis sekretorius. 

Jo Eminencija pasiuntė A-

merikos katalikų kunigijai ir 

visiems katalikams Šventojo

VATIKANAS, eaUR. 25. - T5™ XI l»iminin,»'

,T , ,, ... . T „ Sis laiminimas pasiųstas a-
Aakar tarp v atikano ir J. Va- x. .... , , . . ...

t # ipSotftlloKflm delegatui W 
LONDONAS, saus. 24. —jlstybių atidarytas komercinis ngtOne, Jo Eksc. arkivyskupui 

P. Fumasoni-Biondi. Pastara-

MILLS PRIEŠINAS IN 
FUACIJAI

BAIGĖS STREIKAS 
LONDONE

Atšauktas busų tarnautojų per radijų susisiekimas. Šį su- 

streikas. Apie 13,000 tarnan-Įsisiekimų atidarė Jo Eminen- 

tojų grįžta į darbų. cija kardinolas Pacelli, popie-

____ ___ ___________

rdų, jį praleisdami “memel- ir vienį, moteriškę užmušė ir Roma. 

laendiškos” kultūros vardu, dvi sužeidė. Šios moterys lau-

--------------------------------------------- kė gatvėkario, kada nelaimė

įvyko.LIETUVOJ PLEČIAMAS 
CIKORIJOS AUGINIMAS

Lietuvos cukrinių runkeliu 

augintojų draugija, nebegalė

dama daugiau plėsti cukrinių 

runkelių auginimo, nutarė Lie 

tuvoj organizuoti cikorijos au- 

ginimų. Cikorijos perdirbimu

I

DAUG TRIUKŠMO

Chicago kilo daug triukšmo, 

kada viešųjų mokyklų boardas 

pasiryžo mokytojams ir moky

tojoms mažinti atlyginimų. Šis 

Mirė^ policmonas M. Marcu->^’aus*nias s’aI1dien hus iSsprę

PAŠAUTAS POLICMONAS
MIRĖ

sson, 34 m. amž. Anų dienų jį 

vienas - trijų plėšikų pašovė. 

Patsai įšovėjas buvo sugautas, 

rūpinsis pati cukrinių runke-Įkiti du paspruko. Jis nenori 

lių augintojų draugija. Ciko- pabėgusiųjų išduoti.

slas.

PLĖŠIKAS SUŽEIDĖ 
GYDYTOJĄ

WASHINGTON,

— Abiejuose kongreso rūmuo

se vis dažniau svarstomas do

lerio infliacijos klausimas. Ta

čiau iždo sekretorius Mills in

fliacijai griežtai priešinasi.

rijos manoma Lietuvoj augin

ti apie 100—150 ba. J cikori- 

saus. 24. jos auginimų manoma daugiau 

įtraukti smulkesniuosius augi

ntojus.

Plėšikai apiplėšė Metropoli-

MOTERIŠKĖ — ŠERIFAS
Lake apskrities, Indiana va

lstybėje, šerifu paskirta Mrs.

PRIEŠ PADŪKIMĄ

Praeitų penktadienį ir šeš-

Ties Elizabeth ligonine, 143 J 

No. Claremont ave., plėšiko 

užpuolė išėjusį iš ligoninės <li. 

M. G. Luken, 50 m. amž. I’l-

tadienį, pietinėj miesto daly ad<as jį pašovė, kada gydyt

šuo įkando keletu asmenų. Jis 

nušautas. Pasirodė, kad 

jis buvo padfikęs. Sveikumo 

departamento komisijonierins 

nukentiejusiug įspėja, kad jie

jas pasipriešino.

O-

ORO STOVIS
CHICAGO IR A PY! JN- 

KES. — Debesuota; šiandienLillian Holley, kurios vyras
sis gi tai visa persiųs vysku-'tau Life Insurance ofisų, 39091— šerifas, andai žuvo kovoje [tuojau eitų gydytis prieš nu-[rytų numatomas lietus; maža 

pams. W. North ave. ' su bepročiu ūkininku. matomu padūkimo ligų. temperatūros atmaina.

t
■t
f

—. —---------------------------------------------____ _________________
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PRENUMERATOS KAINA: Katama — 99.99. Pu
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DIENOS KLAUSIMAI

NEVEK AGAIN!
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šiandien Rusijoj, ir tvirčiuusios valios as

mens būdą palaužia. Mes esame visai nusivy

lusios; mes, kurios norėjome būti jtikrintos 

komunizmo verte. Rusija yra kraštas, kur net 

ištikimiausi įstatymams, jei ir bent kiek lai

kosi, turi peržengti sovietų įstatymus. Tai 

yra didžiulė skurdo ir veidmainystės kara

lystė.”
Matote, dvi komunizmo šalininkės, savo 

akimis Rusijos “rojų” pamaeiusios, įsitiki

no, kad komunizmas yra didžiausia žmonių 

nelaimė. Būtų vis dėl to gera, kad ir mūsiš

kiai komunistų rėmėjai savo akimis galėtų 

pamatyti šiandieninę Rusiją, tada gerai ga

lėtų atsakyti komunistų agentams, nurodyti 

jų parsidavimą ir veidinainingumą.

< ŽMONIJOS VILTIS

fr
* v
r* \*

*• * *

D R AU G A S

. /

LIETUVIU KATALIKU VIENYK
2334 SO. OAKLEY AVE., CHIOAOO, itL.

A. L. R. K. Federacijos Reikalai

Trečiadienis, sausio 25, 1933

Perskaičius Chicago Tribūne Aivos Chri

stensen ilgą rašinį apie Rusiją, susidaro toks 

įspūdis, kad Sovietų Rusijoj ištikro gera tik. 

apribotam skaičiui bolševikų komisarų ir ka

riuomenei, kuri savo durtuvais kruvinąjį bol

ševizmą palaiko. Darbininkams ir kitų luo

mų žmonėms dabartinė Rusija, tai tikras pra

garas. Visi žmonės ten kenčia baisų skurdą 

ir vargą. Nė vienam kitam pasaulio krašte 

nėra taip baisu, kaip bolševikijoj, nes prie 

visų tų vargų, skurdo ir net bado, prisideda 

bolševikų palaikomas teroras, nelaisvė, be

viltis. Gyventojai neteko individualybės, iš jų 

norima atimti žmoniškumo jausmas ir pada

ryti paprastais mašinos įrankiais, traktuoja

mi it kokie gyvuliai.

Keletą mėnesių išbuvusios Rusijoj ame- 

rikbnės, važinėjusios ten automobilium ir 

traukiniais, patyrė, kad Rusijoj prie bolševi- 

kų rėžimo ne tik jokios pažangos nepadary

ta, bel kraštas klampinanulfc į didesnes balas. 

Ktir tik jos nepasisuko, visur susitiko su ne

tvarka, nešvarumais, apsileidimu.

Aiva Christensen ir jos draugė taip pat 

pastebėjusios, kad bolševikų komisarai visko 

turi. Jie automobiliais važinėja, pertekliuje 

gyvena, lėbauja, kuomet vargšai darbininkai 

ir jų šeimos tarpais duonos kąsnio neturi, al

kį kenčia. Vadinasi, komunistų vadai ne dar

bo žmonėms, bet sau žemišką rojų Rusijoj 

įsisteigė.

P-lė Christensen, baigdama rašyti savo

įspūdžius, pastebi:
“Laike mūsų keturiolikos savaičių ke

lionės, Marijona L. ir aš netekome, drauge, 
penkiosdešimts keturių svarų. Taip pat pa
mėtėme daugumą savo filmų ir užrašų, pa
darytų prieš pasiekiant Taškentą. Vieną kar
tų kelionė buvo verta varg6. Bet never a- 
gain!

“Mes nepatariam nė vienam amerikonui 

I»ttkartoti mūsų kelionės automobiliu. Netik

rumas, baisenybė ir neteisingumai, kokie yra

Buvusis pastarojo karo metu Anglijps 

premjeras Lloyd George, liberalas, kurs eina 

70 metus amžiaus, pareiškia, kad yra tik du 

žmonės, kurie gali gerai nusimanyti, kas šia

ndien pasauly darosi. Tie žmonės yra Stali- 

n'as ir Mussolini’s. Vienas yra sovietų Rusi

jos diktatorius, o kitas — Italijos. Pirmasis 

— bolševikas, o antrasis — fašistas. Žinomas 

Amerikos koliumnistas A. Brisbane paremia 

li. George’o pareiškimą.

Kiekvienam protaujančiam žmogui turi 

būt aišku, kad George’o ir Brisbane’o nuo

monė yra visiškai klaidinga. Abudu klysta 

kas link vyrų ir metodų. Geležinės rankos 

valdymo metodas yra lygiai klaidingas, kaip 

teroro metodas. Šis metodas išgriauja visokią 

žmonių laisvę, juos pakeičia vergais. Visokia 

priespauda pati savaimi yra pražūtinga ne 

kam kitam, tik patiems valdovams. Laikui 

bėgant prispaustieji visados atsisuka prieš 

savo engėjus ir su jais ugnim ir kardu atsi

skaito.

Be to, tie žiaurieji metodai niekuomet ne

gali duoti taip labai reikalingos gyventojams

laimės ir džiaugsmo, pasitenkinimo ir vilties. I kaina Katalikų Bažnyčios dva 

Jie sukelia tik nepasitikėjimą, dažnai didelę šiai, išsklaidydamas visokias 

baimę ir pagaliau pagiežą. abejones, priduodamas

Pagaliau, abiejų tų žmonių sistema yra organizacijai daugiau jėgos

GRAŽŪS DARBAI RANDA Boyle, kuris priduoda daug

PRITARIMO

Amerikos Lietuvių Kata

likų Federacija daug didelių 

ir kilnių darbų yra nudirbusi.

Dirbo ji tautai, dirbo Bažny

čiai. Negali būti geros valios 

žmogus, kuris to mūsų organi

zacijų organizacijai nepripa

žintų. To pripažinimo nelau

kiama iš tautos ir Bažnyčios 

priešų. Bet visi tie, kam rūpi 

tautos gerovė, jos sveikata, 

garbė ir dorovė, nekartą jau 

yra viešai pažymėję Federa

cijos nuopelnus. Ne vienas 

mūsų tautos vadas yra davęs 

savo moralinę paramą Fede

racijai, užgyręs jos programą 

ir veikimą, ne viens Lietu

vos vyskupas yra padėkos žo

dį prisiuntęs už gausingą pa

ramą katalikų aktualių darbų 

ir tautos kultūros kėlinio rei

kalų.

1932 metais Federacija su

silaukė ir Amerikos vyskupų 

pripažinimo ir užgyrimo. Lie

tuvių katalikų organizuotąją 

visuomenę nemažai nudžiugi

no J. E. vyskupas Boyle, ku

ris praėjusių melų kongrese, 

įvykusiame Pittsburge, pasi

rašė po Federacijos konstitu

cija, pripažindamas ją atitin-

\isus gyventojus padaryti uniformuotais, sa

vo vergais ir išnašiomis mašinomis, kurios 

tarnautų tik anų dviejų vadovaujamoms par

tijoms.

Tikrasis žmogus, kuris geriau už visus 

kitus nusimano, kas pasauly darosi ir kas 

žmonijai reikalinga, yra Katalikų Bažnyčios 

Galva — popiežius. Jis yra ne koks politinis 

partijos vadas, nei diktatorius, nei kas kitas, 

tik krikščionybės Tėvas. Jo siūloma pasau

liui priemonė nėra policinė lazda, ar šautu

vas, bet Kristaus pasakytas ant Kalno Pa

mokslas. Tas pamokslas tai vaistai, koki šia

ndien mirusiam pasauliui reikalingi.

Valstybių valdovai ir tautų vadai yra 

raginami daugiau įsigilinti į popiežiaus en

cikliką “Quadragesimo Alino.” Tenai ir gi 

ras viską, kas pasauliui reikalinga.

ir autoriteto, įvesdamas ją į 
bendrą Amerikos Katalikų vei 
kimą. Po J. E. Pittsburgo 
vyskupo pripažinimo, Federa 
cija be kliūčių priimta į Na- 
cionalę Katalikų Gerovės Kon 
ferenciją, kaipo autonomiška 
organizacija. Tai buvo stam
bus mūsų laimėjimas, jau da
vęs mums gražios publikaci
jos Amerikos ir kitų kraštų 
katalikų spaudoje.

Bet čia dar neapsistojame. 
Darbštaus mūsų iždininko 
kun. M. Kazėno rūpesčiu A.L. 
R. K. Federacija ir kitą laišką 
gavo iš J. E. vyskupo H. C.

drąsos ir energijos katalikiš

ką veikimą plėsti. Laiškas to

kio turinio;

Brarigus Kun. Kazėnas:

“Aš tikiuosi, kad Tam 

sta rasite laiko plėsti A- 

merikos Lietusių Kata 

likų Federaciją. Ji turėtų 

būti suorganizuota visa

me krašte. Ištikro, kong

resas, kuris buvo Pitts 

buvge, parodė jums kiek 

daug gero ji padaro die

cezijoj, kurioj ji yra su

organizuota.

“Aš tikiuos, jei turėsi 

laisvo ~ laiko, jį Tamsta 

pašvęsi šiam geram dar

bui ir kad Tamsta ir kiti 

lietuviai kunigai šiame 

krašte dirbs, rems ir va

dovaus Katalikų Akcijos 

darbą Federacijoj.”

Šis laiškas rašytas 1932 m., 

j gruodžio 31 d. Pasirašo pats 

: vyskupas. Jo turinis aiškus ir 

| laimi reikšmingas. Mūsų vei

kėjams bus dideliu akstinu 

padidinti savo veikimą lietu

vių katalikų vienybei stiprinti 

ir Katalikų Akcijai plėsti.

Taip pat yra gautas labai 

prielankus laiškas ir iš Balti- 

more, Md. arkivyskupo J. E. 

Michael J. Curley, kuris užgi

rio Federacijos veikimą sa-

mūsu ro J. E. Arki-

vyskupas pažymi, kad jis 

džiaugsis, jei tik Federacija 

Įtrauks lietuvius katalikus Į 

kotaiikiškąjj veikimų.

Jau buvo pranešta, kad vys 

kūpąs H. Boyle ir Amerikos 

Lietuvių Kunigų Vienybę uz- 

gyrė. lr tai turi daug reikš

mės. Mes, pasaulininkai žmo

nės tuo džiaugiamės, nes tai 

priduos daugiau orumo lietu

vių kunigų organizacijai. Tas

J. A. V. kariuomenės private C. Slack’as, dešinėj, ypa

tingai pasižymėjęs Didžiajame K a iv. Prancūzijoj, netikėtai 

susitikęs H. Kuhler’į, kairėj, buvusį vokiečių kareivį, kurį, 

draug su kitais devyniais vokiečių kareiviais ir dviem kulk^ 

svaidžiais, Slack’as buvo paėmęs į nelaisvę arti Verdur 

spalių 8 d., 1918 m. Kuhler’is dabar gyvena Union City, N.

vomis tautiškomis ir katali- į tų savo dėmesį. Taip pat dar 

kiškomis organizacijomis, dau kartą primename, kad prie 

Federacijos priklausančios

organizacijomis, dau kartą primename, 

giau ir nuoširdžiau veikti.

Garsina- lietuvių vardą.

Įstojus Lietuvių Katalikų 

Federacijai į National Catho

lic Welfare Conference, daž

nai ir plačiai yra garsinamas 

lietuvių katalikų vardas Ame

rikos spaudoje. Tos organiza

cijos oficialis organas “Catho 

lic Action,” sausio mėnesyje, 

keliose vietose rašo apie mūsų 

Federaciją. Kadangi tas žur

nalas yra skaitomas pačių vei 

kliausių ir šviesiausių Ameri

kos katalikų, vyskupų, kuni-

draugijos ir organizacijos pa

sirūpintų, kaip galima ankš

čiau, užsimokėti savo metines 

duokles.

Vasario mėnesio darbai.

Federacijos apskričiai ir 

skyriai vasario mėnesi turi 

pašvęsti prisirengimui prie 

katalikų veikimo ir spaudos 

savaitės, kuriai laiką koloni

jos gali pasirinkti kovo ir ba

landžio mėnesiuose. Centrali

nės organizacijos taip pat 

prašamos dėtis prie tos savai-

gų ir pasaulininkų, dėl to toks tės, kad pagelbėti Federacijai 

lietuvių garsinimas yra bėga- Jr i namo narių skaičių per tą 

lo naudingas. Reikia tik žiū- laiką padidinti.

rėti, kad tas gražus darbas 

nenutruktų.

Dar kartų primename

Sausio mėnuo jau baigiasi. 

Tai buvo draugijų ir organi

zacijų metinių susirinkimų 

mėnuo. Federacijos centro vai 

dvba turi pranešti, kad toli 

gražu, ne visi apskričiai ir sky 

riai prisiuntė į sekretorijatą

gi reikalinga sekmingesniam; naujai išrinktų valdybų var 
mūsų veikimui.

Taigi, matote, kad gražūs 
darbai visur randa nuoširdaus 

pritarimo. Tik mums patiems 

reikia labiau susirūpinti sa-

Nepainirškime, kad ir vasa

rio 16 d. netoli. Šiemet jau 

sueis 15 metų kaip Lietuvos 

Nepriklausomybė paskelbta. 

Tą svarbų ir begalo reikšmin

gą įvyki gerai prisirengkime 

tinkamai paminėti. Tai aps

kričių ir Federacijos skyrių 

pareiga. Vasario 16-toj reiktų 

paminėti ir Klaipėdos atvada

vimo 10 metų sukaktį, nes šį 

mėnesį tą paminėjimą pamir- 

tų apie tai priminėme, bet dar į $ome’

Federacijos sekretorius.

dus ir adresus. Jau keletą kar 
tų apie tai priminėme, bet dai 
kartą matome reikalo primin
ti ir prašyti, kad valdybos į 

sekretorijatą prašymą atkreip

PASTABĖLĖS

Priėmus 20 konstitucijos amendnientą, va

dinamam “Lame duck kongresui” nusuktas 

sprandas. Dabar visuomenė lauks, kad panašų 

žygį kongresas padarytų ir prohibicijos įsta

tymui.

J. E. Vyskupas P. Būčys tiek yra užsiė
męs darbais, kad Chicagoje tegalėjo pabūti 

dvi dieni ir tai jos buvo pašvęstos atsako- 
iningam darbui.

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draug?” ir 
remiate visus tuos pro 
fesiotialus ir biznieriu^^ 
kurie garsinasi jame.

Kuu. A. Petrauskas, M. I. O.

Praeities Patyrus
(Tęsinys) *

Rusų vyriausybei vargas buvo tas, 

kad tuo metu panašių revoliucijų buvo 

apimta visa Rusų imperija — nuo vaka

rų ligi rytų, nuo šiaurės ligi pietų! Jei 

vienoje kurioje tvirtovės sienoje atsiran

da kad ir didokas plyšys, tai dar nedi

delė bėda — jį greit galima užlopinti. 

Vargas tuomet, jei visos sienos ir ne vie

noje kurioje vietoje, bet perdėm suskyla- 

suaižėja, tui kad ir menkučiai atrodytų iš 

pažiūros plyšeliai, ženklas tačiau luitų 

rikliausias, jog tvirtovės dienos yra jau 

suskaitytos ir netrukus ji turi žlugti.

Rusą valdžia pajuto pavojų, tik tur
būt nesuprato, kad jis toks didelis. Ban
dyta buvo jam užbėgti už akių, tačiau 
jmvartota ne tikrai reikalingos tam prie
monės. Stengtasi jis pašalinti puspriemo- 
Uėinis: švelnumu, jiažadais, šiokiomis to- kiamū atmainomus...

Keliolikai metų tos puspriemonės pa

vojų sulaikė, bet dėl to kai trūko, tai su 

visu smarkumu ir viską sutriuškino į 

smulkiausius gabulėlius. Iš didžiosios Ru

sijos vien griūvėsiu kalnai tebepasiliko!

Iš tų griūvėsiu, tarsi anasai pasakiš

kas paukštis, feniksu vadinamas, nauja 

nepriklausoma Lietuva kartu su daugeliu 

kitų į ją panašių laisvų valstybių išlėkė...

Savieji prieš savuosius
Be abejo, šioji revoliucija būtų daug 

greičiau baigusis ir būtų neprivedusi Ru

sijos prie tokios suirutės, kokioje yra ji 

atsidūrusi dabar, jei būtų buvus išlaikyta 

vienybė. Deja, tos visų pageidaujamos vie 

iiybės kaip tik trūko. Jos trūko rusų vei

kėjų tarpe, trūko ir mūsų veikėjams. .Jau 

didžiojoje Konferencijoj Vilniuj tasai vie 

nybės trūkumas pasireiškė. Konferencijos 

dalyviai susiskaldę j dvi viena antrai prie

šingas partijas. Vieni norėjo vien taisyti 

kas bloga valdžioje ir visoje valstybėje, 

Bedarant perdaug didelių jierversmų. Va

dinasi, pasitenkino konstitucine monarchi

ja, Lietuvai ir kitoms tautoms suteikiant 

plačią autonomiją. Antri vėl — kad viskų

griaut iš pamatų ir kurti kuo laisviausią 
respubliką.

Toji nevienoda nuomonė tęsėsi ir to

liau. Todėl darbas kaip reikiant negalėjo 

sektis. Iš pradžios visi mielai prie-sąjū

džio prisidėjo, nes visi jautė reikalingu- 

'mą Rusijai nusikratyti senojo biurokra

tizmo. Pastebėję tačiau, kad kairiausioji 

ąrovė stengiasi savaip visą perversmą nu

kreipti, daugelis rimtesniųjų pasitraukė 

šalin, nenorėdami savų brolių krauju su-, 

tepti savo rankas. Tokiu būdu nejučiomis, 

rimtesniesiems pasitraukus, visas revoliu

cijos vadovavimas pateko į .jaunuolių pra- 

mušgalvių arba net daugelyje vietų sta

čiai į kriminalistų rankas. Todėl, šalia ga

na malonių ir žmonėms naudingų įvykių, 

šioje revoliucijoje galima rasti kuo bjau

riausių užpuolimų, nekalčiausių žmonių 

nuskriaudimų, kerštavimų, sudeginimų, a- 

piplėšimų.

Užuot \ isienis bendras jėgas nukrei

pus prieš bendrą visiems priešą -— rusų 

biurokratizmų, pradėjo kovoti savieji su 

savaisiais. Užuot kovojus su caro valdžia,

pradėta kovoti prieš tikėjimą ir Bažny

čią. kurie kaip tik reikalingiausi žmonių 

taikai ir gerovei išlaikyti. Taigi, vieton 

statyti gerovė, stengtasi ji išgriauti iš pa

grindų. Tokiu būdu revoliucija virto dau

giau bedievybės platinimu, nekaip kova 

su rusų biurokratizmu. Žmonių suprati

mu šie trys žodžiai: socialistas (cieilikas), 

bedievis ir revoliucijonierius. buvo gavę 

vieną ir tą pačią prasmę.

Taip dalykams pakrypus, be abejo, 

kiekvienas doresnis žmogus jau negalėjo 

jokių artimesnių reikalų su tokia revoliu

cija turėti. Kairieji įširdo ir prasidėjo 

šmeižtai laikraščiuose, mitinguose, vieši 

užpuldinėjimai ant klebonijų ir pp.

Kolektoriai
Tokių, savo pasielgimu kairieji suter

šę revoliucijon vardą ir atstūmę kilnes

niuosius nuo savęs, sumanė varu išreika

lauti iš gyventojų aukų, kati turėtų už 

ką toliau varyti savo griovimo darbą.

Prasidėjo lankymasis po klebonijas, 

po ūkininkus, po dvarininkus savos rū

šies kolektorių, arba “aukų” rinkėjų. Ge

ros aukos, su revolveriu išreikalautos 1

Berenkant tas “aukas” atsitikdavo

visko. Htai pavyždžiui, Vincuose, netoli 

nuo Maj ijaniĮMilės? dėl ių “aukų” net žmo

gui gyvybė atimta. Buvo štai kaip:

Vintų kaimelyje nuo senų senovės gy

veno keli žydeliai ir laikė paplentėje kai- 

čiamas, kad keleiviams būtų kur sustoti 

ir ypač žiemą’ Susišilti. Keleiviai, kaip ke

leiviai, o vietiniai mėgėjai paimti po bur-

' YT ■
nelę tui nuolatos tenai susirinkę luiką pra

leisdavo prie stiklelio ir kortų.

Taigi “kolektoriams” tokia vieta la

bai patogi. Vieną dieną jie ir užeina. Ra

nda užėjusį vietos gyventoją Kubilių. Ne

pamenu, kuo jis buvo vardu. Jau paZ-ia- 

me smagume. Pradeda “kolektoriai” sa- 

| vo darbą. Pareikalauja revoliucijos rei

kalams “aukų.” Kubilius atsikerta ir ne

nori duoti. 6ie reikalauja varu, grąsinda- 

iųi revolveriais. Galimas daiktas, kad ir 

“kolektoriai” po kokį gurkšnelį dėl ši- 

J Imuos buvo išmaukę. Prasideda ginčai, 

stumdymuisi. Pagalios Kubilius ištraukia 

j “kolektoriums” iš runku “aukų” sąra

šą, perplėšia ir meta šalin. Aie paspau

džia revolverio gaidelį, pykšt ir Kubilius

guli negyvas! (Daugiau bus)

t
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WISCQNSIN’Ū LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVIOKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

RAGINE, WIS.
IŠ ŠV. KAZIMIERO PARA

PIJOS DARBUOTES

KENOSHA WIS.
METINIS SUSIRINKIMAS

Šv. Onos draugijos metinis 

susirinkimas jvyko sausio 15 

d. Į naują valdybą įėjo: pirm. 

— R. Bitautienė, vice pirm. — 

O. Stankienė, kasos globėja — 

O. Lauraitienė, maršalka — E. 

Laučienė, fed. atstovės — p. 

Laučienė ir M. Baradinskienė.

Orkestrui vadovavo P. Mar- 

čiulaitis. Meliodijas ir dainas, 

kaip jis sakė, pagamino VI. 

Juzėnas. Orkestro nariais bu

vo: K. Marčiulaitis, J. Kise- 

rauskas, A. Kaminskas, Al. Lu 

koševičius. Daug juoko buvo, 

kaip 5 vyrai — muzikantai 

vos ne vos pavilko mažą šu- 

Uelį.

Programą vedė, veikalą mo

kino ir pats lošė V. Juzėnas, 

tat būta duug darbo. Bet VI. 

Juzėnui negana to; jis dirba,

Sausio 15 d. buvo metinis 

parapijos susirinkimas. Pirmi 

ninkaujant kleb. kun. A. Ba

linsimi, parapijos sekr. Zizmi-

Iš jaunosios kartos, kurios jau 

pradeda dalyvauti mūsų orga- kur tlk einį už tat garbė yra 

nizacijose, yra: nut. rašt. dr-joms, vpae Vyčiams tokį

•
sė K iserau skaitė, fin. rašt. 

E. Karčiauskaitė, kasos glo 

bėja buvus rašt. E. Laucaitė 

t ir ižd. — Ona Vadapolaitė. Vi 

sa draugija patenkinta nauja 

valdyba ir tuojau sudarė pla

nus šių metų veikimui. Pirmu

tinis nepaprastas įvykis — tai 

moterų “ristynės” ir bunco 

party, kovo 12 d. Šis parengi

mas visų laukiamas, nes juo

ko bus vyrams, kaip moterys 

“grobus laužysis.” O “risti- 

kės”, sako bus iš kitur.

bernaitį turėti savo narių tar

pe.

Komedija buvo vaidinta du 

kartu tą pačią dieną. Pirmą 

kartą žmonių atėjo nedaug, 

bet antrą kartą, vakare, susi

rinko daug ir visi buvo pa

tenkinti. Džiaugiasi ir rengė-

‘ APSIMOKA GARSINTIS’

ta
* ’ »'x -

z—

•■'V . jšg y '
-r

vaidino “Svetimos (šj Bažnyčios ir tautos darbuo-j 

s.” šv. Kaziiniero nn toją asmeniškai pažinojo, bu-'

čiai čia 

Plunksnos,” Šv. Kazimiero pa 

rap. svetainėje.

Žmonių priėjo pilna svetai

nė, dėka p. Zizminsko (parap. 

sek.) pastangoms. Veikalas, 

kuris tęsėsi beveik porą- vala

ndų, visus patenkino.

Po lošimo įvyko šokiai. Ska 

nią vakarienę lošėjams paruo

šė Zizminskienė, Zaleckienė ir

vo jo parapijonys. O Jurgis 

ir Ona A Makauskai net ilgo- 

kai tarnavo pas kun. Adomą. 

Jie užprašė už velionio sielą 

šv. mišias, kurios bus laikomos 

ateinantį šeštadienį.

LABDARIŲ DIRVA

Seimo rezoliucijos
1 lapkričio mėnesyje įvykęs

nskas perskaitė visų metų pa

jamas ir išlaidas, iš kurios pa- ĮVasiliauckienė. Per vakarienę 

sirodė, geras parapijos stovis. pasakyta daug komplimentų.

Nežiūrint sunkiųjų laikų, be 

kitų išlaidų, atmokėta skolos 

$500 ir dar Naujus Metus su-

J. Vaičkus visiems dėkojo, y- 

pač lošėjams už gražų vaidi

nimą. Kalbėjo ir biznierius ke-

tikom turėdami parapijos ka- nosbietis VI. Jakutis.

soj virš $400. Skolos ant vi

sos parapijos nuosavybės yra 

$1,500. Nuoš. per metus reiks 

mokėti tik $75. Taigi ir sakau, 

kad parapijos stovis puikus.

Tai sėkmės sutartinos darbuo

tės parapijonų su savo myli

mu klebonu. Kun. A. Balins- 

ku. Reikia lik mums ir toliau 

tokios vienybės, kaip darbavo

mės per 10 metų.

Mūsų parapijos mokesčiai 

nėra dideli. Šeimyna metams 

moka $10, pavieniai vyrai —

$10, o merginos' $V. Žinoma, iš X Metinis parapijos susiri- 

jaunimo mokestį moka tik tie, nkimas, sulig klebono paskel-

Muzikantai St. Sliipikis ir 
P. Steponaitis visus žavėjo 

puikiomis ineliodijomis. Tai 

buvo tikra “veselija.”

Po vakarienės visas jauni

mas

X Girdėt, mergaičių sodali-j 

cija rengia bendrą jaunimui 

pokylėlį parapijos svetainėj. 

Jis įvyks vasario 4 dieną.

T. P.

Šokiai tęsėsi iki vėlumos. 

Visi skirstėsi pasitenkinę. Bra 

vo, raciniečiams už tokį puikų 

vakarą!

SHEB0Y6AN, WIS.

j Lietuvių R. K. Labdarių sei-

mas, Nekalto Prasidėjimo par. 

salėj, Chicagoj, priėmė šias re

zoliucijas, kurios ligšiol dar 

nebuvo paskelbtos:

A. A. KUN. ADOMO GRI
NEVIČIAUS LAIŠKAS

Šis laiškas buvo rašytas Ju

rgiui Aldakauskui, Shebovgan, 

Wis., kurio tėveliai yra ilgo

kai tarnavę pas velionį, kun. 

Adomą. Jis nušviečia tojo ga

rbingojo Bažnyčios ir tautos 

darbuotojo paskutiniąsias gy

venimo dienas.

j
“Garbė Jėzui Kristui!

Atsižvelgiant į tai, kad lie

tuviams būtinai yra reikalin

ga senelių ir našlaičių prieg

lauda ir kadangi tam tikslui 

yra nupirktas ūkis, kuriame 

prieglaudos turės būti pasta

tytos, kadangi tas ūkis lig

šiol dar nėra išmokėtas, dėl to 

13-sis seimas nutaria prašyti 

Lietuvių Labdarių kuopų ir 

visos organizuotosios visuome 

nės padidinti pastangas, kad

“Mylimasai Jurguti! Labai ko greičiausia išmokėti sfco-

esu Jūsų laišku patenkintas 

ir širdingiausiai dėkoju. Ra

šai, kad esate sveiki iš Dievo 

malonės, žinoma reikia Jam 

(Dievui) rankelę bučiuoti. Ti-

kurie dirba. Be to, ir šeimy- bimu, įvyks ateinantį sekma- kitės, kad Jūsų laiškas ras ir 

jai, kad jų didelis darbas liko juos, kurios savo vaikus į kat. Mienį, sausio 29 d., po .pasku- mane sveiką. Tiesa, lovoj ne

atjaustas. 'mokyklas leidžia moka tik $6 tiniųjų mišių. Bus išdalinta

Amerika — garsinimosi kra 

štas. Įvairiausios rūšies pra

monininkai, biznieriai neturi 

pasisekimo, jei nesigarsina.

“Apsimoka Garsintis” — 

tai veikalas išverstas iš anglų 

r kalbos. Jį išvertė žymus mūs 

scenos mėgėjas VI. Bitautas. 

Visiems apsimoka garsintis. 

Delko lietuviai būna svetimų

jų išnaudojami? Jie nemoka 

gerai garsintis. Jei vaikinas 

nepasakys savo sužieduotinei, 

kad jis geriausias pasaulyje 

žmogus, ar jis sužavės jos šir

delę? Daugelis žmonių valgo 

vištos kiaušinius vien dėlto, 

kad ji visiems labai garsinasi. 

Žiūrėk, nespėjo kiaušinio pa

dėti, o jau ir rėkia: “kvak- 

kudak, kvak-kudak.” Tas ir 

mums reikalinga, tik niekas 

nežino kaip. Veikalas “Apsi

moka Garsintis” mums viską 

išaiškins. Lošime dalyvauja 13 

X vyrų iš Šv. Vardo draugijos. 

Tai pirmas toks veikalas lie- 

įių kalboje. Žemaičių Juzė

PASIŽYMĖJO

Labai naudinga yra lankyti 

gražias jaunimo pramogas. 

Klaidą daro tie, kurie su pa

nieka žiūri į savo brangųjį 

jaunimę. Kooperavimas su jau 

nimu abiem pusėm yra naudin

gas.

Susirinkimas
Sausio 15 d., tuoj po sumos 

buvo kviečiama susirinkimas, 

kad atgaivintų Šv. Vincento 

a Paulo draugiją, bet esant 

dviejų dr-jų mėnesiniams su

sirinkimams, nebuvo vietos. 

Žmonės nelaukę dr-jų susirin

kimų baigos išsiskirstė. Sau

sio 29 d. nebus jokių dr-jų su

sirinkimų, tat bus gera proga 

visiems geros valios žmonėms 

susirinkti. Be to, sus-mas ap

kalbės ir seserų pranciškieeių 

rėmėjų reikalus.

ATVYKSTA RACINIEČIAI

per metus. Bet kada reikėjo atspausdinta metinė parapijos 

bažnyčią padidint ir pagražint, apyskaita, 

parapijonai sudėjo $1,100 per) X Ketvirtadieny, sausio 19

guliu, bet nei sveikas, nei li

gonis. Žinote, pernai sausio 

mėnesy gripas buvo mano šir

dį įkandęs, ir sunkiai sirgau,

las ir pradėti daryti planus

siunčiu Lietuvos baltos duo- 

nukės gabalėlį. Beje, malonūs 

vaikeliai, linkiu uoliai moky

tis ir per mokslą tapti gerais 

ir naudingais žmonėmis. Jei 

surasiu “Žvaigždutę”, vaiku

čiams atsiųsiu. Visiems geriau 

siu metų, kad prie naujo pre-

reikalingų prieglaudų staty

mui. Seimo dalyviai siūlo, kad 

Lietuvių Labdarių centras ne

trukus paskelbtų rinkimų va

jų, kad sukelti reikiamą pini

gų sumą ūkio skolų išmokėji

mui. Į talką tani darbui pasi

kviesti visas mūsų organiza

cijas ir draugijas.

II

Labdarių centro valdybai ir 

visiems uoliesiems labdarių 

veikėjams seimas reiškia nuo

širdžią padėką už didelį pa

sišventimą dirbant kilnų lab

darybės darbą.

III

Seimas dėkoja dienraščiui 

“Draugui” už nuolatinį ir nuo 

širdų Labd. Sąjungos darbų 

garsinimą ir rėmimą. Dėl to 

visuomenė raginama, kad tą 

vienintelį tikybinės ir tautinės 

minties lietuvių dienraštį A- 

merikoje platinti, nes kuo dau 

giau namų mūsų “Draugas” 

lankys, tuo geriau seksis dir

bti labdarybės darbą.

IV

Labdarių seimas su pasigai

lėjimu turi pastebėti faktą, 

lad jo dalyvių tarpe nedaug

zidento darbų atsirastų, tai .tebuvo profesionalų (gydytojo

metus. Žinoma, tada buvo ge-Jd. choras buvo surengęs var- buvau jau visus š v. paskuti

nius sakramentus priėmęs. A- 

čiū Dievui, širdis praėjusią va 

sąrą Birštono vanose sustip

rėjo. Bet maža mano ligelė ek- 

zenia labai iniršo ir labai ji 

mane dabar vargina, net dak-

I
ri laikai. 'gonininkui Justui Balsiui iš-

Šiame sus-me nieko naujo leistnves. J. Balsis išvyko į 

nenutarta; viskas liko po seno. AVorcester, Mass. užimti var-

Susipratę parapijonai, be abe- gonininko vietą. Choras buvo

jo, kiek galėdami rems para-į šiam savo mokytojui atminčiai 

pijos reikalus, kad ir sunkiais įteikė dovanėlę.

laikais, nes kataliko žmogaus) X Sausio 14 d. Petras ir O- Jarai nepajėgia jos prašalinti, 

šventa pareiga rūpintis para-'na Gelbudai minpjo sidabrinį 

pijos reikalais. įvedybų jubiliejų. Iš ryto tėvai

Taigi, gerbiamieji racinie- su visa šeimynėle, penkiais šil

čiai, nieko mums daugiau ne

reikia, kaip tik vienybės dar-

numis ir dukrele, išklausė šv.

buose su savo klebonu. Kaip gai surengė jiems pokylėlį pa- 

per 10 m. darbavomės, taip j rapijos svetainėj. Svečių dalv-

darbuokiniės ir toliau. Dievas 

laimins ir nežiūrint sunkiųjų 

laikų, viskas eis gerai. Kur 

vienybė, ten galybė. B. V.

BRUTALI ŽMOGŽUDYSTE

Dievas man davė gerą žmogų, 

ekzemos žinovą, kuris apsiė

mė mane iš jos išgydyti. Jau 

penkis7 kartus buvau ir darė

mišių. Vakare artimieji drau- inan> taip sakant, operaciją.

Turbūt, dar po kelių operaci-

vavo virš 70.

Šeštadieny, sausio 21 d., Sil

iijų toji liga prasišalins 

liks silpnos akys, mažai jau 

jos mato. Dėlto ir šv. mišių

not

vestras ir Marijona Suprikai nelaikau. Labai gražiai prašau

bus ir dolerių ir duonukės. Pa

rašykite. — Sveiki, su Dievu.”

“Jūsų tėvelis,

“Kun. Adomas Grinevičius
8 d. gruodžio, 1932 m.”

nė vieno). Labdariai ir jų da

rbų rėmėjai prašo, kad atei

tyje mūsų profesionalai, ypač 

gydytojai, drauge su visa or- 

(Tęsinys 4 pusi.)

VAŽIUOJANČIU I LIETUVĄ 
DĖMESIUI

Sausio 29 d. pas mns atvyk

sta brangūs raciniečiai su la

bai gražiu veikalu “Giliukin- 

gfis vyras.” Be to, bus pridė

ta daug įvairių juokingų “šu

nim burum.” Reikia primin 

ti, kad raciniečiai ne pirmą ka 

rtą mus atlanko ir visuomet 

pasižymi gražiais programais.

Sausio 20 d. anksti rytą ne

toli miesto rasta negyvas Fe

liksas Žilius, 45 metų amžiaus. 

Brutaliai nužudytas ir netoli 

nuo kelio pamestas. Rado tik 

apatinius drabužius ir kakla

ryšį. Eina visokie spėliojimai, 

tikrų žinių nėra.

Velionis buvo nevedęs. Pa

žįstamieji sako, kad Lietuvoj

taip pat minėjo 25 metų savo 

vedybų sukaktuves.

Dieve duok, kad abi porelės 

laimingai sulauktų auksinio ju 

biliejaus!

X Girdėt, kad mūsų artis- 

tai-mėgėjai rengiasi vaidinti 

didžiulį veikalą “Dešimt Me

tų Smuklėj” Racine, AVis. 

Nors iš vardo šis veikalas, gal,

centukus, ką būtum man at

siuntęs šv. mišioms, surinkęs 

savo gerąjam kunigėliui ati

duoti, kad už mano sveikatą 

šv. mišias atlaikytų. Šiuo lai

šku tavo geruosius tėvelius 

sveikinu ir prašau pasimelsti, 

kad geriausis Dievulis dar duo 

tų mano akims šviesos, kad 

galėčiau Jėzaus ir Marijos va-

kam pasirodys neatitinkąs rdą viešai pas altorių garbi- 

šiam laikui, bet jis yra labai nti.

“Daug būtų kas rašyti, ale 

Tad pa-

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks

to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 

ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 

visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty

rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš

pildys.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę 
Parcdą Chicagojė. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame

riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 

skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su

teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor

tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 

pasaulio kraštus.

Bet šį kartą bus vienas iš pui-[buvęs gerų tėvų; Racine girni-

kiausių, nes patys taip sako.

v. . Taigi kenoshiečiai, turim 

Musų jaunimas — Vyčiai . ... ,. . .... , ..
.v .. , juos sutikti skaitlingu atsilan-

vel pasižymėjo. Sausio 15 d.',_________ . ___________

jie vaidino 3 veiksmų komedi-
įkymu į Šv. Petro parapijos

ją “Svetimos Plunksnos.” Arei 

kalas gana ilgas, bet vaidi

nant gražiai, kaip mūsų Vy

čiai sugeba, nenusibostų, jei 

jis dar ilgesnis būtų. Matomai, 

daug jėgų dėta tinkamam pri- 

rengimui. Vaidintojų buvo 10 
ir kiekvienam buvo pritaikinta 

rolė. Prie žodžių, pritaikinti ju 

dėjimai, veikalą darė gyvu ir 

išaukė visiems gardaus juoko. 

Tat, kur toji komedija bus vai 

dinama ir jei taip bus atvai

dinta, patartina visiems ją ma 

tyti.

Taip pat įdomus buvo nami

nis Vyčių orkestras: muzikos 

įrankiai — jų pačių namie di- 

' rbti. Orkestras gražiai išpildė 

įvairias meliodijas. Buvo gar

daus juoko. .

svetainę. Pelnas vargšų nau

dai. • Vargšas

nių neturi ir pats prie jokių 

draugijų nepriklausė. Rap.

SVEČIŲ TEATRAS

įdomus pamatyti. Girtybė, ne

žiūrint kur, namie ar smuk- [akinis labai kenkia 

lėj, visuomet veda žmoniją į

vargą ir pražūtį.

X Daugelis sbyboyganiečių
gėrisi aprašymu, tilpusiu ne

lieku kitam kartui. Dabar bai

gdamas laiškelį širdingiausia

senai “Drauge” apie a. a. 
kun. Adomą Grinevičių. Mat,

Jus visus sveikinu ir visiems 

linkiu sveikatos ir kitokių Die 

vo malonių. Galop sveikinu 

šventoms metų šventėms —

««r

IU AGENTŪRA
Sausio 22 d. kenoshiečiai vy- čia yra nemažai tokių, kurie Kalėdoms ir Kalėdų Kilčiai

BILLY’S UNCLE
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4 draugas
Trečiadieniu, sausio 25, 1933

LABDARYBĖS SKYRIUS. kp.: A. Mažeikaitė, B. Kalvai-j Auka $5.00. Federaeijos sk.: 
tė, O. Navickaitė, M. Sūdei- A. Bacevičių, P. Maskolaitis. 
kienė, M. Martišienė, O. Sriu- šv. Mykolo dr-ja: P. Vašku* 
bienė. Auka $25.00. Mot. Są- nas, T. Mačys. Auka $3.00. Šv. 

gos 21-ma kp.: J. Čepulienėj Juozapo: V. Rėkus, K- Šerpe- 
E. Gedvilienė, S. Bartkui tė. tis, F. Vaškūnas. Auka $3.00. 
Auka $25.00. šv. Kryžiaus Ak. Gimimo par.: šv. Kazimie- 
Rėmėjų 2-tras skyrius: J. Sto- ro Ak. Rėm.: P. Atkočiūnienė, 
gienė, A. Bagdonienė, O. Sriu- P. Prosevieienė, P. Grasinskie 
bienė. Auka $3.00. Sodalicijos: nė. Auka $5.00.

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.)

gauizuola lietuvių visuomene 

ir labdary nės darbus dirbtų ir 

seimuose dalyvautų. Jei mūsų 

profesionalai bendrai darbuo- 

sis su lietuvių visuomene, tada 

ir obalsis “savas pas savų” 

greičiau bus įvykintas į 

niinų.

Labd. seimo dalyviai 

Brighton Park. Labd. Sų,ju« 

ligos kp.: J. Valakis, Kūlikam 

skus, Kasparas, Samoška, Si

monavičius, Žilienė. Auka 150 

dol. Saldžiausios Širdies dr-ja:! 

P. Grybas, J. Gajauskas, A.1 

Samoška, Auka $5.00. Fede- j 
racijos 19 sk. — P. Vaikutie- j 
nė, P. Vaicekauskas, A. Kli

mas, Tretininkų — P. Mila

šienė, O. Gubistienė, M. Pet

kienė, M. Ramanauskienė. Au

ka $3.00, Apaštalystės Maldos: 

P. Šeputis, P. Bliudienė, P. Sa 

moška, P. Kazragienė. Auka 

$5.00. Šv. Kazimiero Ak

į E. Agentaitė, O. Rumšą. Au- 

įka $5.00. Apašt. Maldos: K. 

Veceriūtė, A. Mikolaitienė, O. 

Kalvaitė. Auka $5.00.

Cicero. lulgl. 3 kp.: A. Va
lančius, K. Sriubienė, B. Pa- 
lubhiskien’, M. Časienė, J. Vi 
Įkas. Auka o.OO dol. Šv. Var
do dr-ja: J. Mikolainis, P. Ja
kaitis, A. Stalkus, J. Pakaus- 
kas. Auka $2.00. Visų Šventų: 
A. Rabašauskas, O. Daujotie
nė, M. Feizienė, t). Aleksam!-

Visų Šv. par. šv. Onos dr- 

ja: 1). Žukauskienė, J. Jasin

skienė, P. Plekavičienė, E. Ši

dlauskienė. Auka $5.00. L. R 

K. S. A. 33 kp.: P. Gedvilą, 

V. Miknis, M. Šlikas.

Aušros Vartų par. Labd. 7 

kp.: L. Jusevieius, V. Jusevi- 

čienė, Bartkus, V. Zaurienė, P. 

Fabijonaitis, Stumbrienė. Au

ka $25.00. Aušros Vartų dr-ja: 

J. Simonavičius, O. Bartkienė, 

Višniauskienė, Gadeikienė. Au

, • w v xi • - ii ka $5.00. Liet. Kol. Rėm.: A.

raviciene, V. Vaškiene. Aukai *

$2.50. Sv. Antano: A. Janušan- |Ur>bas’ K Kanevičius, Fede- 

S. Pasockis. Auka $5.00. raci->os sk; A- aryba"’ A-
P. Ganmliauskįe. |ldžia!’.Dr- R A‘k»fi«"ai!-

r m ii. i . Budrikienė, Šv. Kazimiero A-
J. Mutk’.ene, A. Stulgins- j ’ , . _ _

, • i t> i i- - i Afi kad. Rėm.; Stumbrienė, Bud

ims, A. Rakauskiene, A. Mda-į ’ ’
K. V . v, r> i- rikienė, M. Dobrovolskienė, E.

.... šiene, Sv. Pranciškaus: P. Ka. i ’ ’
sk.: Pautiene, Anužiene, Aukai . , .,. _ ... Bitinaitė. Auka $3.00......♦---------- Valanciene. Die

ski- 
Rožancavos
nė.

$5.00. Šv. Kazimiero: G. Pa- 
keltis, Kvietkus, J. Jesiūnas, 
J. llaagis, J. Tamašauskas, A. 
Balčius. Auka $5.00. Liet. Ko-

J v.

vo Motinos: E. Vaičaitienė, M. 
įPaseckienė. Auka $5.00.
terų Sų-gos 2 kp.: S. Saliukie 

nė, 1L Juzaitienė.

West Pullman. Labd. kp.: 

;D. Gudžiūnas ir L Mažeika. 

Auka $10.00.

Melrose Park. Labd. Sųjun-
legijos Rėm. sk.: A. Bunibu-į ’ ~ ~ igos kp.: K. Žvirblis, Bagdo-

lienė, Tatraškienė, O. Kulikau Šv. Mykolo par. Labd. Sų- nienė, A. Švilpauskienė, Misa- 
skienė. Auka $3.00. Nekalto gos (5 kp.: F. Andruškevičienėjvičiūtė. Auka $5.00. Jėzaus Ka 

Prasidėjimo draugija: G. Ra- VI. Tamaševičienė, V. Strioga, ’nčios dr-ja: K. Žvirblienė, O. 

zalienė, Balsienė, Ginevičienė, V. Dumbauskienė. Auka $5.00. A aičiūnienė, M. Simašiškis.

Kazlauskienė, Kleidienė. Auka Šv. Cecilijos: V. Diržis, P. Ma- 
$5.00. Sodalicijos: O. Šuniškai-įskolaitė, A. Rugienis. Auka 
tė, A. Gritaitė, F. Narbut, S. $3.00. Rožancavos: M. Kulike- 
Gudėnas. Jučienė, M. Kareckienė, P. Du-

Šv. Kryžiaus par., Town of mbliauskienė, A. Rikflnienė, A. $25.00. šv. Vardo dr-ja: A. Va

Lake. Labd. Sąjungos 1-nm Martinkienė, U. Daugirdienė. ]rdauskas. Auka $3.00. Treti-

Auka $3.00.

Dievo Apveizdos par. Lab
darių kp.: Slaugalvienė, P. Va 

luckas M. Cesnavičius, Auka

ninku: O. Senčauskaitė, M. Jo- 
niunaitė. Auka $3.00. Federa
cijos 15 sk.: A. Grišius, O. Zda 

nevičaitė; Apaštalystės Mal

dos: O. Šalčius, U. Auškaluie- 

nė, M. Kavaliūnaitė, O. Augai 

tė, K. Vitkiūtė. Auka $5.00. 

Rožancavos: A. Stasytienė, B. 

Ixičkauskaitė. Auka 15.00 dol.

Šv. Jurgio par. Labdarių 

l<p.: U, Gudienė, O. Paleliūnie- 

nė, J. Dimša, A. Rokas O. Nau 
jokienė, Auka $50.00. Šv. Pe

tronėlės dr-ja: A. Vaicekaus

kienė, A. Grigonienė, A. An

tanavičiene. Auka $5.00. šv. 

Kazimiero; J. Šaltienė, S. Bu- 

jčienė, J. Ežerskienė, P. Vai

cekauskienė, M. Malinauskie

nė. Auka $5.00. Nekalto Pra 

sidėjimo: R. Čerkauskaitė, F 

Papolįs. Chicagos Federacijoj- 

'apskritį atstovavo: A. Žvirblis

ir B. Nenartonis.

i
1 L. R. K. S. A. Chicagos ap

skritį: A. Kazlauskas, V. Pe

trauskas ir P. Aukštaitis.

' Dienraštį “Draugų” atsto
vavo L. šimutis.

Iš gerb. kunigų dalyvavo: 

'kun. II, Vaičiūnas, kun. J. Pa

škauskas, kun. J. Mačiulionis. 

kun. A. Linkus, kun, M. Ur

bonavičius, kun. P. Vaitukai- 

jtis, kun. A. Briška, kūn. A. 

Valančius ir kun. Jonelis. .

Dalyvavo adv. J. Grišius ii 

visa eilė svečių.

Dargis, Tvarkdarys i). Kleinis.

Delegatai į centro susirin- 

Ikimus; B. Nenartonis, Al. Da- 

'rgis, St. Staniulis,

Delegatai į L. R. K. Fede

racijos skyrių: Al. Dargis, J. 

•Butkus, S. Kybartas.

Pramogų langinio komisija: 

•j. Butkus, St. Staniulis, St 

Kybartai’.,

Marįuette Park

labdarių 23 kuopa laikė per 

7 metus apmirusios kuopos at

gaivinimo susirinkimų, kuris 

sušauktas Bernardo Nenarto- 

nio, J. Dinišos ir kitų pasidar 

buvimu. Susirinkimas buvc 

sausio 15 d. Būrelis geros va 

lios žmonių vienbalsiai nuta

rė, neatbojant blogų laikų, at

gaivinti apmirusių kuopų. 2? 

kuopos susirinkimai nutarta 

laikyti kiekvieno mėn. tretį se
kmadienį, 2 vai. p. p. parap 

svetainėj. Nariai visi mokėjo 

duokles, kas kiek išgalėjo, dėl 

to Įplaukų buvo viso $5.80.

Vienbalsiai išrinkta 1933 m.

t
;valdyba iš šių narių:

Dvasios vad. gerb. kun. A

I
•Baltutis, pirm. B. Nenartonis, 

,vice pirm. J. Butkus, fin. rašt. 

S. Staniulis, nut. rašt. S. Ky

bartas, ižd. Petras Gailius, iž

do glob. R. Andreliunas ir AL

23 kuopos valdyba ir nariai 

kviečia visus geros širdies žmo 

nes prisidėti prie to prakil

naus labdaringo darbo. Labda

rybės tikslas ir veikimas, ma

nom, yra visiems gerai žino

mas.

Nut. rašt. S. Kybartas

jijistruotas žurnalas rado di- 
Idelio pritarimo Amerikos be
simokinančios jaunuomenės 
tarpe, nes šis žurnalus dvel
kia jaunatve ir optimizmu 
ugdydamas prisirišimų prie 
doros, tikybos ir tėvynės.
Ncparirškite ir 1933 metams 

šį Įdomų žurnalą vžsiprenume 
ruoti,

adr. “At. Spinduliai” Ala
nas Laisvės Al. 3.

JAUNŲJŲ DRAUGAS - 
“ATEITIES SPINDULIAI“

1930 metų pradžioje pra- Į 

dėtas leisti Lietuvoje šimpa- Į 

tiškas jaunesniesiems moks

leiviams skiriamas mėnesinis

DRAUGO

Don’t 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
būti pavojingas. Palengvins i 5 
minutas Musterole, “counter-trrit- 
ant"! Panaudotas sykį kas valan
dą per 5 valandas turi pagelbėti. 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir 
slaugytojų..

Pagelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakowska

“P«r suvirs du metu turėjau neapsa
komai geliama ranks. Naudojau įvai
rius Iinimentua, plasterius ir mestis. 
Tačiau niekas napagelbėjo. Paga
liau išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Fain-Espellerio visi skausmai prany
ko. Ai dabąr esu visiškai sveika, 
aėiu stebėtinai geram vaistui Pain- 
Eapelleriai.”

S. N.
Philadelphia, Pa.

PAIN-EXPELLEfi

9'^

PROBAK
teikia

barberiškų
skutimosi

patogumų
namie

CIT!

BOBUTĖ
ATEINA

VAI1TOK WEI4>ONA TABLETl S

Aptiekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių "History of Rhe- 
umatism” dykai. Kreipkis j:

WK14>OMA CORP.
Desk 8, Atlantic City, N. J.

Stop
Įtching 
3 Skinf

Nesirūpink nležėjl. 
mu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

lr kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekose. ISc., 40o., 
11.00.

žemo
( PROBAK BlADfcl FO& S K 'D l^Ri'rnTlONi

METINIS
KONCERTAS-SOKIAI

ĮVYKS

Sekmadienyje, Vasario-Feb.

_____
■ ——

1933
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 South Halsted Street

Koncertas Prasidės 5-tą valandą po pietų 
ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ

Programe dalyvauja p-le E. MICKŪNAITĖ, coloratura soprano, neseniai sugrįžus iš 
Europos kur ji dainavo Italijos ir Lietuvos operoj. Taipgi dalyvauja žymiausieji Chicagos 
lietuviai solistai ir solistės. Dalyvauja du didžiuliai Chicagos chorai: Lietuvos Vyčių “Dai
nos” choras po vadovyste J. SAURIO ir Sasnausko vyrų choras po vadovyste komp. A. 
POCIAUS.

Dalyvaus šv. Kazimiero Akademijos orkestrą, kuri yra pagarsėjusi tarpe Chicagos lie
tuvių. Akademikės šoks lietuviškus šokius.

Po koncerto bus smagūs šokiai prie geros muzikos.
Tikietus galima gauti pirkti jau dabar visose kolonijose. Pirkitės iš anksto, nes gali jy 

pritrūkti.
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
Duok Dieve, kad nebūtų ša

lta tų sekmadienio vakarų.

X Šiomis dienomis tapo ap

vogti Dr. Gusseno namai. Dr 

Gussen su šeimyna buvo išėjęs 

į parap. svetainę pažiūrėt p. 

Lukšio judomųjų paveikslų iš 

Lietuvos. Grįžę namo rado vi

skų apversta. Išnešė biskį pi

sergančių žmonių — jaunų ir Taip put turini ir kitokių du

selių. dau ilgas laikas, kaip lykų kas link miestelio page- 

Elena Petrošienė serga. Dabar rinimo svarstymui. Susirinki- 

jau eina geryn. Sunkiai sirgo mas bus vien lietuvių namų 

Kvederienė, restorano sav. (ii- savininkų. Skaitlingai susirin- 

rdėt, kad jau sveiksta. Senai kit. Namų Siviniakų valdybų 

jau kai serga J. Šileikio žmo

DAKTARAI:
X Ciceroj vagiliukai vėl pra 

dėjo landyti per langus ir, pro 

gai pasitaikius, iškrausto na

mus. Lietuviai, būkite atsar

gūs. dei kas nužiūri tokius 

“paukštukus”, tuoj praneškit 

policijai.

Sauso 18 d. naktį išvogė Ar

lausko ir Zakaro kraučių ša

pų. Pavogė apie 30 “kautų”.

Pp. Zakaras ir Arlauskas kai buvo alkani. Daktarišku Įkas* Jls uuugeii \aigsų mai- nuo į iki 2 vai. po pietų, ku- 

biznį varo labai sėkmingai; ne instrumentų visai nelietė. t,na savo duonele, 0 kiek au- rįs buvo duodamas dos. F. Bu-

tik patys sau padaro gyveni- Dr. Gussen ligonius priima koja ParaPl-»U vakarienėms, pi- driko radijo įr rakandų krau- 

mų-

ms

ginusiai apmoka.

X Po nelaimės teko suseiti

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

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

vai.

III.

na.

X Sunkiai serga d. Cerkau- 

skaitė, parap. mokyklos 8 sky- 

I liaus mokinė.

RADIO
Pereitų sekmadienį vėl te- 

X Serga taip pat dideli.-, ko pasiklausyti lietuvių radi-

nigų ir. valgio. Matyt, vagiliu- j var£sll prietelius P. Miliaus- j() programo iš stoties WCPL, 
kai" buvo alkani. Daktariškų kas- Jis daugeli vargšų mai

tina savo duonele, o kiek au-

bet duoda darbo ir kelie- kaip ir pirma. Po gaisro jo , 

lietuviams, kuriuos neblo-' ofisas dar gražiau įtaisytas.

X P-no Kiserausko aptiekoj*? 

išpardavimas dar tebesitęsia, 

dei kam reikia reikalingų da-

knikanis. Nebuvo ir “Draugo” 

pikniko, kuriam nebūtų paau

kojęs duonos. Rap.

10 — 8 
3147 S. Halsted St. 
Paned., Sered. lr Subat.

Chicago 
2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7842

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo I Iki 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomis pagal

sutarties

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6147 ĮVEST 25th STREET
iVal.: 2—4 popiet lr 7—8:30 vai. vak. 

Tel. CICERO 662
lr

2921 W. WASHINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washington Blvd. 

4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai; Kedzie 3460—2451; arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2883

p. Zakaras ir paklausti ar va- 

koncertų,

Office Phone 
Prospeet 1028

Res. and Office 
2369 So. Leavitt St. 

Canal 0706

Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617
Rea. 67 37 S. Artesian Avė.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marąuette Road

Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 
Nedėlioj susitarus

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago 

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

Tel. Canal <132

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

tuvės, 3417 So. Halsted st.

Be gražių dainų, kurias ge

rai sudainavo J. Čepaitis ir S. 

Puta, buvo puikus lošimas. Bu 1 

driko akordinistas sugrojo gra

TEL. LAFAYETTE 785»

DR. F. C, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL. <4<2

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Węst Marąuette Road 

VALANDOS;
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Ūtarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį 
Rez. 6456 S. MA1'LEWOOD AVĖ.

Šv. Antano parapijos mote

rys rengia gražų vaidinimų, o
Boulevard 7889

Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Tel. Cicero 1260 X—RA Y

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

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

dykų, atsilankykite į Keserau-
po to šokius parapijos naudai r,nklni meliodi-

sausio 29 ,1., parapijos avėtai-!«’ už kttri« “bpėjinu, skina, 

nė,j. Kviečia visus parapijoms. I”“1 dovana “ Jainl» knygutė, 

atsilankyti, į gražų vakara. į Beje, pranešta, kad sausio 

Mes, Šv. Antano parapijonai, 25 d. vakare rengiamas didelis 

paremkim kilnų moterų dar- ,dainininkų ir muzikantų kon-

remia, mes tur.,., būtinai 'toki > Taip pat kvieKa hulvariS- ,testas> Mark White ,

biznierių remti. Kan, važiuoti klus ir Chicagos veikėjus. Ti. |svetainėj, Halsted ir 30 gatvė, 

j miestą, jei mes galiui gauti ,k'etiu p,gfls- t,k po 25c' Mttatl .įžanga visiems veltui. Kontes-

‘ ‘ Draugo ’ ’ziuos

kad vagiliai taip nuskriaudė.

’-as Zakaras atsakė: “šiur, 

važiuosiu” ir prašė palaikyti 

dolerinius tikietus. Aš manau, 

kad neatsiliks nei p. Arlaus

kas.

X Ciceriečiai dabar tik šneka 

apie “Draugo” koncertų. Aš 

spėju, kad svetainė bus pilna 

publikos; gali net trukti vie

tos.

1 sko krautuvę, 4847 W. 14tli st., 

X Ciceriečiai, neužmirškite

p. d. Lipskio muzikos ir ra

dijo krautuvės, 4916 W. 14th 

si. Matote jo didelį skelbimų 

“Drauge.” O kas “Draugų”
Tel. Canal 0257 Res. Prospeet 6659 Tel. Lafayette 5793

pigiau vietoje ir dar pas savo, 

žmogų. |

X Ciceroj dabar yra daugi

GRABORIAl:

pareiga remti savo parapijų, 

nes jei parapija gyvuos, lai 

ir draugijos neturės vargo; vi 

siems bus gerai.

Kviečia Komisija ir Klebonas

te gali dalyvauti jauni ir su

augę. V.
, l

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRAĘORIUS 

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

OFISAS
<68 West 18 Street 

Tel.,Can«ię4J7 4 
SKYRIUS

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

LACHAVICH 
IR SONUS

LIETUVIS GRABORIUS
“^tarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
hoikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbą busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 1111 arba 8118

2314 W. 23rd PL, Chicago

1438 S. 49 Court, Cioero, HL

TKL. CICERO 1817

Lietuvių Namų Savininkų 

susirinkimas bus sausio 29 d., 

parapijos svetainėj, 8 vai. va

kare. Susirinkimas yra šaukia

mas kas link paskolos užtrau

kimo ant mūsų miestelio. Dėl 

to visi namų savininkai kvie

čiami atsilankyti. Žiūrėkime, 

kad miesto valdžia neuždėtų 

per daug mokesčiųmums

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko-
v .

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas

Turiu automubilins visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, Hl. MOTIEJUS LEGERAT

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTt’VIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6203—8413

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Tel. CICERO 294
SYREVVICZE

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas 

galimas už 916.<0 
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, IlL i

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite SUDIEKI pirm negu krelp- 
sltfts kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

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

Mirė Sausio 2 2. 1933 m., 7:90 
vai. ryte. 47 metų amžiaus.

Kilo iš Suvalkų Itėd , Lan
keliškių parap., Pagirnelio kai
mo. Amerikoje i išgyveno 26 
metus. Z

Paliko dideliame nuliudini9 
moterį Agotą, po tėvais Stariu- 
tė, dvi dukteris Oną ir Eleną, 
du sunu Pranciškų lr Albinų ir 
gimines, o Lietuvoje šešias se
seris, dvi puseseres lr gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 Ro.z | 
Hermitage Avė.

Laidotuvės jvyks Ketvirtadie
ni. Sausio 26, 1933, iš Eudeiklo 
koplyčios 8 vai. bus atlydėtas 
j Sv. Kryžiaus parap, bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę Moteris, Kūnai, Duk
terys, Seserys, Puscscrės ir Gi
minės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

Eudeikis, Yards 1741

DOMININKAS 
STANKUS

Mirė Sausio 21, 1933 m., pus
amžio metų. Kilo iš Šiaulių ap
sk,r., Papilio niiesto, Ameriko
je išgyveno 22 metu.

Paliko dideliame nuliūdint, 
brolj Kazimierą, brolienę Mari
joną, brolio dukteris Eleną, I- 
reną ir sūnų Bronislovų, Brolie
nę Mortą. Star/kienę ir jos duk
teris: Seselę M. Teresią, šv.
Kazimiero Kongreg. Marijoną 
ir Bronislovą ir jos vyrą Pran
ciškų Vaišnorą ir gimines, o 
Lietuvoj brolj Pranciškų ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 4149 So. 
Campbell Avė.

Laidotuvės jvyks Ketvirtadie
nį, sausio 26, iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas j Nekalto Prasid. 
švenč. Panelės parap. bažnyčią, 
kurioje jvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pantai 
dų bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nuliūdę Broliai, Brolienė:?, 
Brolių Valkai ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja grab. 
Antanas Petkus, Tel. Cicero 
2109—859J.

Dr. C.K. Kliauga
DENTI8TA8 

Utarnlnkals, Ketvergals lr Subatomis 
‘1420 W. Marąuette Rtl, arU IVestern

Avė. Phone Hemloek 7M28 
Panedėllais, Seredomis Ir Pltnvčlomis 

1821 So. Halsted Street

AUŲ ftYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą, kuris 
Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio. nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti. Nuimu 
sataractus. Atitaisau trumpą regystę 
Ir tolimą regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
it ai tikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
nas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto iki S vaka- 
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM

daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kalima pi.

4712 S. ASHLAND AVĖ. 
TeL Boulevard 7589

I. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa

šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

ALEKSANDRA
MEŽLAIŠKIENĖ
Po tėvais GrlgorovLtz

Mirė sausio 24 d, 1933 m., 
12:35 val. ryto, pusamžimui. 
Kilo iš Raseinių apskr., Kel
mės paxup. Amerikoje Išgyveno 
30 metų.

Paliko dideliame nuliudlme 
vyrą Antane, dvi dukteris Lll- 
clllą Ir Antaniną, žentą Danie
lių Slaitls, anūkę Lucillą lr gi
mines. >

Kūnas pašarvotas 2154 West 
23rd St. Tel. ('anai 0285. Laido
tuvės jvyks šeštadienį, sausio 
2 8 d.. Iš nurnų 8 vai. bus atly
dėta j Aušros Vartų parapijos 
bažnyčią, kurioj Jvyks gedulin
gos painu Idos ui velionės sie
lą. Po pamaldų bus nulydėta j 
šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Žen
te.*, Antikė Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis Ya.rds 1741.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU 8PCLALI8TAS

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t 

Valandos: nuo 14—4: nuo
■edMiemtet «»s 1S Iki 1 •

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare
O WISSIG,

Specialistas iš 
Rusijos ,

GYDO VISAS LKJAS VVKŲ IR MOTKRę PF.R 28 MĖTI S NEŽU IHNT 
KAIP IZSISENC.II SIOS Ir NEMGYDOMOR JOS YRA

Rpecinliškat gvdo ligas pilvo, plaučių, inkstų lr pustės, užnuodtjlmą krnu- 
J*. odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, gaivos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paalapting.'ui ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari- 

I '‘<i <>l-ls»> VVI.AMmis: Kasdie nuu 11 valandos ryto Iki 1
v’iiHHibii ir nuo 5—8 valandai vuksr* Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
420(1 WkAT 3Slh bi'., kJUnouK Ksater A»e. Iri. trawfor<J ?>.’>' 1ksmpss Knsler

......... i ■

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Blione Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliotais pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7217

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo • iid 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 Iki 8 vaL vakare in.ii.niini.iiia 
lr Ketvergals.

Res. Tel. Hyde Park 3305

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst 8treet 

į Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—8 v. V. 
I Nedėliomis tr šventadieniais 14—11

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. lr Res. TeL Hemlock 2274

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-0 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-4 po 
piat. Ūtarn. lr Subat. nuo 8-6 vak. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

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

OF'IHAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,
jfiso valandos; nuo S iki 4 lr nuo

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE ^ĮRS. ANELIA K. JARDSH
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk

štas. Pastebėklt mano iškabas.

sutarti
Ofiso Tel. t Boulevard 7820
Mamų Tel.i Prospeet 1**0

PRANEŠIMAS
Persikėliau 1 erdvesnę ir patogesnę 

vietą
8325 SO. HALSTKD ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarusnn i lif v i mrunnirDRi Ji Wi KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas Lr Chirurgas 

6859 SO. IVESTERN AVĖ. 
Chicago, iii.

TeL Grovehill 1696

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

Berodomla po pietų ir Nedšldleniaig 
tik susitarus

9421 W. MARUUETTE ROAD
. DR. MAURICE KAHN _

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SU. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
t

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
YAI^NDOS:

Nuo 10 iki 12 dieną
Nuo 2 iki 1 po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedai, nuo 1* iki lt dieną

Res. Phone
Englewood 4441 Office Phone
Wentworth 2999 Wentworth 8449

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREh’.T
Tai.: 1-4 lr 7-9 vai. vakare

Tel. Lafayette 10X6

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECUALISTAS

Dtlovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Vai.: ryto ano 1*—11 nuo 1—4 po 

pietų: 7—8:14 vai. vakaro.
Nedėliomis lt Iki 11 

Telefonas Midway 2880

OR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Tel. Wentworth 3000
Rez. TeL St» wart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgu

Valandos nuo 9:30 ryto iki 

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra

skirtų valandų. Room 8. 

Phonu Caual 0523

PHYSICAL THERAPY & MIDW1FK 
Naujoj vietoj •

6109 SO. ALBANY AVĖ.
Phone HEMLOCK 9262

Patarnauja prie gimdymo, duodu! 
massage, electrlc trnatment Ir mag- 
netlc Mankete ir t.t. Moterims lr 
merginoms patarimai dovanai. Patar- 
uzuy* oazui* arba ligyninej.

6558 S. IIALSTI.l) STREET 
Vai : 2 t ir 7 J \ nl. vakare.

Ofiso lr Res. Tel. Boulevard 691*

DR. A. J. BERTASH
-/Ti w .s i i;LET

Oti^o \L . nuo 1-*. nuo 1.30-t.Sl
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SMARKIOS LENKTYNĖS “DRAUGO" 
VAJUJE

F. A, Condrotas ir M- Misiūnas 
smarkiai varosi pirmyn

“Draugo” vajaus kontesti

ninkų stovy kasdien įvyksta 

atmainų. Vienų dienų vieni pa

daro pažangos, kitų dienų kiti.

F. A. Condratas, Philadel- 

phia, Pa., kontestiniflkas sma

rkiai pradėjo veikti ir šian

dien mes. jį matome greit ki- 

laftt kontestininkų eilėse.

for our eontestants in next 

veeks issue of this column.

3. Any amateur athlete is 

eligible to partieipate; tliere is 

no i'ee of any kind.

4. 15 free throws will be re- 

quired in the eontest. 3 free 

throws for praetiee will be all-

_____________ owed.

Avė., Cicero, Jll..................... 84,502 į 5- Contestants will be re-
P. Fabijonaitis, 2231 W. 23 quired to step off the free

i cHitiwr

KAS GIRDĖT WEST SIDE
X Praėjusį pirmadienį Pa

liulio salėje bolševikai buvo 

surengę prakalbas. Kadangi 

šiaip į balševikų prakalbas nie

WEST PULLMANO 
ŽINELĖS

X Šio mėnesio pradžioje, 

kleb. kun. A. Linkus su var

Tw/iadioni>
sausio 1933

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS
VASARIO - FEBRUARY 5, 1933 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj
čių, kraštų reikalavimams. Tu-1 da iš rudens, nes sausesnės 

lūdama tai galvoje, Lietuvos dirvos. Dirbami ir kiti žemės

Pk, Chicago, III..................... 83,507

A. Gilienė, 3131 Emerahl

throw line after each shot.

G. Gvin shoes or stoekings

lius neina, tat jie pasikvietė Son’n*nku pradėjo lankyti pa-

dr. Naikelį su paskaita apie 

“žandų surakinimų:” Vadi-

rapijų. Parapijonys kalėdnin 

kus gTažiai priima ir apdova-

Ave., Chicago, UI... 62,175 j will only he allowed during

O. Rašinskienė, 1639 S. 50th eontest.

'nas, dr. Naikelis su savo pa- noJa-

įkaita pradėjo bolševikams ta! Sausio 12 d., 9 vai. va-

cukrinių runkelių augintojų 

draugijos valdyba paskuti- 

iniam savo posėdy nutarė išti

rti visas lietuviškų bulvių ek

sporto sųlygas ir, rinkai esant, 

įsteigti Lietuvos bulvių augi

ntojų organizacijų. Tokios or-

ir sodybų tvarkymo darbai. 

Ūkininkai skuba arti, nes bi

jo, kati dėl arimų gali susivė

luoti vasarojaus sėja. Be to. 

jau ūkininkai įsitikinę rudens 

arinio naudingumu.

Avė., Cicero, III....................  59,708

K. .šerpetis, 1710 N. Girard

Further Information of this 

tournament is given daily in

mauti. Prakalbas rengė įkarę paakinusi) veikėjus pp. g-anizacijos uždavinys būtų ap 

2 apskr. ir LDS. 84 kp. į ; jl IU? ?s.1». f \ 'i rūpinti augintojus reikiamo- REIKALINGA
st., Chicago. 111..................... 59,210 the “Daily Times.”

F. A. Condrot, 1706 EL May- Į You mav enter this eontest

M. Misiūnas smarkiai dar . . . ...... ,, . . -
, . . t, i □ n- j omensing Avė., Philadelphia, >bv giving vour name, address,

buojasi po Roselandų, \\ ėst T1 i • n .
Pullmanų ir So. Chieagų. Jis

dabar varosi prie to, kad pra

Pa........................................................................ 39,504 age, and scbool or orgamza-

M. Misiūnas, 245 AV. 108th tion to tlie team Capt., who

;st., Chicago, III.....................  37,859 !Avilį in turn send the narnės

i A. Bacevičius, 1850 Waban- to Al. Kumskis, Draugas Pub. 

sia Avė., Chicago, III. 28,250 Co., 2334 So. Oakley Avė. Or

Marąuetteparkietis S. Sta- J Ona Aksomaitis,' 100 Har-'see him any Saturday morning 

niulis taip pat nepasiduoda.

Pastaromis dienomis jis prale

nkė S. Stašaitį ir S. Balčiu-

lenktų F. A. Condratų, K. Še

rpetį ir kitus.

nienę; dabar stovi penktoj vie

toj.

Visur veikiama. Vieni kon

testininkai smarkiau darbuo

jasi, kiti lėčiau, bet bendrai, 

visi eina pirmyn.

Kontestininkų stovis:
P. Labutis, 917 VV. 34th_ st., 

Chicago, III..................................... 384,341

V. Stancikas, 1706 VV. 47tli 

st., Chicago. III.................... 372,436*

A. Švilpanskienė, 103 N. 20 

Avė., Melrose Park,

Tll.................................................................... 341,435

'mon Avė., Detroit, M i- at tlie League games at St.

cliigan....................................................... 18,634 George’s gym.

V. Mandraviekas, 815 — 45 Į ----------------------------------------------

st., Kenosha, VVis. .. 18,501 |

Paul P. Petrauskas, 14 John- I 

son st., Binghamton,

N. Y............................................................... 24,507

Pr. Žebrauskas, 2253 S. Oak

ley Avė., Chicago, III. 17.350

J. Motikaitis, 1305 S. Slst 

Avė., Cicero, III. .. 16,409

A. Gubysta, 4355 So. Mozart 

Avė., Cbieago, III. .

J. J. Aukškalnis, 1354 Har

rison st., Gary, Ind. 13,757

V. Gaižauskas, 148 E. 107th

HAVE YOU ENTERED

Tlie first Lithuanian Catlio- 

lic basketball tournament, spo

nsored by the Lithuanian Ca- 

tliolic Athletii Board, vili 

have its beginning at the bąli 

of St. George, about the mid- 

dle of Fehruary. Have you

15,500 done anvthing about it? VViil 

you enter? Remember, men. 

this is Imt a trial, a tęst of 

what our young people could

X Praėjusį šeštadienį West I 0,,ai Žitkevičiai, kaip aklomis, surašyti bulvė-

Side lietuviai turėjo skanaus kitais metais, taip ir šjmet su-<s inti Hltartis (panašiai,

rengė šaunia vakariene, kurioj• , , , , .
, , ,* kaip kad dabar yra su eukr.
dalvvavo daug svečių. } ... . . . , , , —«

v runkelių auginimu), tas bulves

<L’,Pa’'aP: Sa* į nuimti, paruošti eksportui ir Juoti

juoko. “ Užkrankiuoti” Cbica-

'gos lietuviški bolševikai 

nešiojo po namus savo šlamš

telį, kuriame agituota, kad vi-buvo rodoma judamieji pa-1 eksportuoti> 

įseum’a ir pagar-1'('ikslai “Over tlie hill”. \ ai- _________

cm

si eitų į Coloseum’ų ir pagar

bintų darbininkų verguvės Ruzams buvo lodoma 2 vai. po 

sijoj įsteigėjų Leninų. Kadan-1 P’etų, o vakare 7:30 vai. au

gi lietuviai atsisakė šlamštelį J guriems. Žmonių atsilankė vi- 

priimti, tat, neturėdami kur dė putiniškai. V eikalas gražus ir Į 

ti, išdalino italams. Ar daug Ižmonėms patiko, bet gaila, Šiemet dėl nepaprastai lietin- 

VVest Side italu skaito lietu- bad operatorius nesumanus, 1 go rudens ūkininkams labui

PO KALĖDŲ ŠVENČIŲ — 
PRIE ŽEMĖS DARBŲ

$1,800 del pirmų morgičių 
ant geros ūkia 120 akrų su 
daug gyvulių ir visais įran- 

Reikale esant galime 
pragyvenimų del vyro 

ar moterei per depresijos lai
kų. Atsišaukit greitai j “Drau 
gų”. Turime įplaukų kas mė-

'darė ilgas pertraukas, kas er

zino publika. Pelnas ėjo mo

kyklos palaikymui.

X Sausio 29 d., parap. sa

viškai ir ar daug jų buvo Co- 

loseume, neteko patirti.

X Ateinantį sekmadienį sų

jungietės parap. salėje ruošia 

didelę buneo party. Per žaidi-—j ruošiama balius ir šokiai,

mų duos skanaus užkandžio. Ypač kviečiamas jaunimas,

X Vakar pas pp. Brazai. nes muzika bus Pirmos rflšies> 

čius kalūdninkai turėjo poi|.’bMent F. Paliliūno. Reikia pa

,nesį po $30, galime mokėti kas 
Pernarava, Kėdainių apskr. mėnesį.

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė., 

Box 75sunkiai ėjosi šakniavaisių va

lymas ir rudens darbai. Po Ka

, „ v. . . ant RENDOS
lėdų švenčiu gi vėl daugelis 4 kambarių flatas, šiltu vandeniu ap- 

. . šildomas, su ar be garadžiaus $20.00.
ūkininkų pradėjo arti dirvas. Randasi

Dabar arti geriau kaip bet ka- 1445 S. 51st Avė., 
CICERO, ILL.
ATSIŠAUKIT:

1444 S. 51st Avė. 
Telefonas CICERO 593

MOTINA HELENA
žymėti, kad ir suaugę turės Pasa’,Uot 5’itr™"l,nė *°!*"*V ,5e,;l°

’ * ov * tnkMnnčtus su žolėmis
“good time.” Kviečiame sve

j šio valandėlę, Ponia Brazai- 

itienė iškėlė turtingų vakarie

nę, kurioj, l>e vietos kunigų, 

dalyvavo ir svečių: bizn. Jas-

St., Cllicago, 111..................... 13,650 do. VVe will see whether tliey inauskas su žmona ir kiti. P-as

A. Janušauskas, 1233 S. 49 Į can stiek together. AVhether
■ L

A. Stulginskas, 1628 So. 50 Cicero, Tll.

Avė., Cicero, III.................... 223,9351 A. J. Sutkus, 1007 8tli St.,

S. Staniulis, 6651 S. Talman ĄVaukegan, 111. ...... 9,508

12,653 it’s \vorth attempting anv-

tolius iš visur, laikų gražiai 

praleisime. Rap.

Ave., Chicago, III. .. 157.500 

S. Balčiūnienė, 2212 VV. 23 

... 135,003

J. Endžiulis, 1713 N. Marsh- 

field Avė., Cbieago, III. 9,506
-st., Chicago, 111....................

S. Stašaitis, 1413 Š. 48tli

Ct., Cicero, Tll..................... 106,750 Maplewood Avė., Chicago,

A. Valančius, 1226 S. 50th III............................................................................. 9,002

Pr. Vaičekauskas, 4242 So.

- ACTIVITIES -

Lithuanian-Cattiolic-Grammar-ScIiBols
Of Chicago

SOCIAL - SPORTS - EDUCATIONAL
By AL. KUMSKIS, Phy. Dir.------------------------------------------------

Stanley P. Mažeika Donates “Championship 
Basketball Trophy” To Be Awarded The 
Champions of The Lith. Cath. Gr. School

Basketball League
ALL BASKETBALL PLAY
ERS OF THE LITH. CAT- 
HOLIC YOUTH ARE IN
VITED TO PARTICIP 
ATE IN THE “DAILY

TIMES” FREE 
THR0W CONTEST

ii- a large and beautiful tro 

phy and will give our young j 

basketeers t. goal to shot ar. i 
The Lith. Atliletic Board of 

ithe Lith. Catli. Gr. Schools 

appreciates this splendid gift 

and wish to thank Mr. Mažei-

thing similar in the future. lt 

all depends on you. VViil we 

have your entry? Send entrees 

addresserl to The Lithuanian 

Catliolic Atliletic Board, 3230 

South Auburn Avenue.

VVe have plenty of material. 

VViil rve got its cooperation? 

You atidėtos have the suppoit 

of your clergy. VViil you co- 

Įoperate with them? VVith your 

jenthusiastic cooperation, I’m 

Įšure this tournament will be 

Į a success.

VVe have at least eight K of 

L teams. Tliere are about as 

many CYO teams. This makes 

a totai of sixteen, būt I’m sure 

\ve could have more. I’m sure 

each parisli can enter at least 

two teams, some may enter 

even three or more. Pari lies 

outside the city are welcome 

to compete. VV-aukegan has a 

team or two; Gary and India

na Harbor vvili send in their 

entrees; how about Chicago 

Heights, VVest Pullman and 

Roseland?

,1. Brazaitis yra mūs parap. 

vargonininkas ir uolus veikė

jas. Ponia Brazaitienė yra vei

kli M. S. 55 kp. narė.

NORIMA ORGANIZUOTI 
LIETUVOS BULVIŲ

AUGINIMĄ

Ligšiol Lietuvoj auginamos 

X Parap. choras, vedamas įvairiau, ių atmainų bulvės dau -

varg. J. Brazaičio, uoliai ren

giasi prie vakaro parap. nari

niai. Vakaras įvyks vasario 26 

d., parap. salėj. Bus atvaidin

ta juokipga komedija “Vel

nio išsigando.” Vaidinime da

lyvaus visas choras.

gumoj tik savo L rašto reika

lams. Tačiau manoma, kad 

Lietuvoje bulves būtų galima 

auginti ir eksportui. Tik tada 

reiktų daugiau auginti tag bul

vių atmainas, kurios geriau a- 

tatiktų, bulves importuojam

Nuostabi nauja kombinacija gyvy
bės priduodančiu žolių. Žymėtinas at
radimas. Tūkstančiai kurie buvo sun
kiai apstrprę, dabar sveiki. Nežiūrint 
kiek daktarų ar vaistų esi mėgi
nęs be pasekmių, čia yra viltis.

Motina Helena Didžioji Žolių (ly
dytoja. 4732 S. Asliland Avė., pasiūlė 

| 5 d. naminį žolių trealBientą. dykai, 
i ITž aprašymų ligos gausi dykai $1.00 
[vertės Blood Tonic arba $1.50 Speeial 
Herb remedy. įdėkite 25c apmokėti 

j paštui, pakavimų ir išsiuntimų. Atei
kite ar parašykite šiandien.

4172 Archer Avenue 
3415 So. Halsted Street 

1125 S. Michigan Avė. (Rtoscland)

RAY-MO SALVE

------------------------------ ka for his interest and sup-

A popular figure amongst port given to our Lithuanian 

our Lithuanian youth is Stan- youth in our grammar schools.

ley P. Mažeika, a successful1 -------------------------- - -------------

and prominent business man FREE THR0W CONTEST 
of Bridgeport, where he con- OPEN TO EVERYCNE
duetą his uudertaking estab- ------------------------ —

,lishment. The “Daily Times” free

Štili a young man himself throw editor has issued an in- 

he realize the benefits of atli- vitation to all boys, and girls 

Ieties to our boys and girls. to take part in this free throw 

And in order to stimulate our eontest. Here are some of the 

^;youth’s interest in athletics tournament facts, and playing 

and to award them for their rules.

■efforts in these athletic con-Į 1. Separate competition will 

tesis he has donated a beauti- be beld for men, boys, women, 

»fui trophy do be awarded tbe and girls. Senior 18 years and 

EviniU'is op tlie ehampions of over. Tnter 15, 16 and 17. Ju- 

■onr Litli. Cath. Grammar nior igider 15.

fetehool Basketball league. TtJ 2. A gym will be designated

STANLEY P. MAŽEIKA
Donates trophy to be award- 

ed winners of tbe Lith. Cath. 

Gr. School Basketball League.

50cmiui LiETumiu50c

REKORDAIVIENAS VIENAS

Trumpam Laikui. Pasinaudokite Proga ir 
Išgirskite Šiuos Rekordus Budriko 

Krautuvėje
, k *

16275 Daili Teta lr Žiogelis šokis 
16274 KraučiuiKas ir Aš MergelS
16272 Namo — Liaudies Daina tr Oi Kad Išauštų — Vyrų Oktetas 
16268 “Miss Lietuva’* ir Ar Tu Žinai Broli 
16267 Atskrend Sakalėlis Ir Aš Užlipau ant Kalno — Duetas 
16270 Rytų Daina Ir Turkų Vestuves
16264 Gegužinė Polka — tr Su Armonika J B ra žili jų.
16262 Kukutė Valcas ir Myliu. Tango
16265 Link Mergelė Ir Nemuniečlų Polka
16257 Atsiskyruą su Mylimąją ir Vasaros Grožybės 
16261 Adomo Ir Jlevos Polka ir Rinkai Man Berneli 
16255 Kariškas Vaizdelis šokis ir Sudiev Sudiev 
16261 Svetima Padangė ir Studento Sapnas 
16213 Duok Rankų Polka ir Ieškau Tavęs Polka 
16218 Kam Man Anksti Kelti ir Ant Kalno Malūnėlis 
16237 Kiaulė. Dialogas lr Ubagai Atpuske
16240 Pavasaris Lietuvoje ir Kad Aš Augau Pas Tėtušį 
16247 Dumblas ir šis-Tas — Dialogas 
16153 Onytė Ir OI Dainos — Seserų Duota*
16177 Nnšl|o Polka ir Mano Polka
16201 Vestuvių Polka ir Marcinkonių Polka

SIUNČIAME Į KITUS MIESTUS
»

Jos. F. Budrik, Inc.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4405—8167

LEIDĖJAI LIETUVIŲ PROGRAMŲ
WCFL — 970 k. Nedėliomis nuo'l iki 2 vai. po 
pietų
WHFC — 1420 k. Ketvergais nno 7:30 vakare.

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per šį vestuvių sezo
nų, kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonuoklte Englewoo«l 
5810

P. CONRAD 
0023 So. Halstel St.

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

MOSTIS. ypatingai gert. 
del didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimų, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite Ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmų, giliai įsiga
lėjusį kaip:

RUMATIZMĄ
ETRfiNŲ DIEGIMĄ

ŠALTI MUSKULUOSE 
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGĮ
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBTMĄ
NVfunns SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartų paiučgtnstt RAY—DIO 
most) tr pajusit palengvinimų, JO. 
visuomet laikysite Jų savo namuose. 

Jtlsų aptelkoj — 60c

JOHN R. BORDEN
ADVOKATAS

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

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėllo. Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockvrell St.

Utarninko. Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 lkl 9 

Telefonas Republlc 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietį,

Vakarais: Utarninkais ir Ketvergais 
— 6 lkl 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

5332 SoJ-ONG Avc.
tu. MO1

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illlpola anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės } Grane Coal 
Kompanijų, ten Jus gausite ge
riausias anglis ir už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

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

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

Phone Roosevelt 2072 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS CO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, m.

Jai manai pirkti automobllj, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų Iž geriausių rūšių autotnobl- 
Uus — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų lr 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44S2 ARCHER AVENUE
Telephone Lafavette 7129

n "i: k ' nTi' imi wie/£'(5',

LM0RT6A6E BAHKERS

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRTSIRASYKITE Į MOŠŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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