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Anglija numato ginklavimosi lenktynes
VOKIETIJOS SOLISTAI JUNGIAS 
SU KOMUNISTAIS PRIEŠ FAŠISTUS
NAUJAS PRANCŪZIJOS

KABINETAS YRA SILPNAS

ANGLIJA NIEKO GERA 
NENUMATO

KOMUNISTAI PLANUOJA 
STREIKĄ

IjONDONAS, vas. 1. — Iš BERLYNAS, saus. 31. —
fašistų laimėjimo Vokietijoj i Kad užprotestuoti prieš faši-
Anglija nieko gera nenumato, 
o bloga — labai daug.

stų partijos vado iškėlimų ka
ncleriu, komunistai planuoja

Čia pripažįstama, kad Hit- visuotinų streikų paskelbti, 

ler’iui įsirangius kanclerio vie Prie jų jungias ir socialistų 

ton, tarptautinio nusig-inklavi- ) partija.

mo konferencija bus be jokių

sėkmių užbaigta. Yra baimės, 
kad artimą ateitį Europoje 
prasidės ginklavimosi lenkty
nės.

VOKIEČIŲ FAŠISTŲ 
PARADAS

SUDARĖ MINISTERIŲ 
KABINETĄ

Sir Malcolm Campbell’o iš Anglijos greitasis automobilis “Bluebird”, atvežtas į J. Val

stybes. Šiuo automobiliu jis sieks greitumo rekordo Davtona Beach, Floridoj.______________________

BUS SIUNČIAMAS ŠVEN
TAJAM TĖVUI PRAŠYMAS 

DEL ŠV. MARIJOS P. 
ĖMIMO Į DANGŲ

KONGRESAS TIK DIDŽIO
MIS ĮMONĖMIS RŪPI

NASI

I LIETUVOJE

WASHINGTON, saus. 31. — 

Pajūrio žemesnieji kongreso rūmai priST. JOHN, N. B.
(maritime) provincijų katali- pažino įstatymo projektų, ku

kai yra raginami pasirašyti rjuo norį.ina gejbėti geležinke- 

prasvmą, kurs bus pasiųstas jįų kompanijoms ir kitoms di

PAŠVENTINTA PRANCIŠ 
KO'NŲ GIMNAZIJA

PARYŽIUS, vas. L — Pra
ncūzijos parlamento narys E.
Daladier sudarė naujų minis- šventajam Tėvui Pijui XI. Po džiosioms bendrovėms. Būtent, 
t« nų kabinetų. I žsienių įei- pįežius bus prašomas, kad Šv. norima joms arba ilgesniam

BERLYNAS, saus. 31. — 

Vakar čia fašistų (nacional

socialistų) partijos batalijonai 

turėjo milžiniškų paradų, ku

riam dalyvavo apie 40,000 jau 

nų uniformuotų fašistų.

Paradas surengtas pagerbti) 

prezidentą Hindenburgą ir ka

nclerį Hitler’į, vyriausiąjį šios 

partijos vadą.

Parado metu visi kairieji e- 

lementai buvo išsislapstę.

kalų ministerių yra buvusis 

premjeras Bancour.

Marijos P. Ėmimas į Dangų laikui skolų mokėjimų pratę- 

būtų paskelbtas tikėjimo tie-'sti> arba paėias skolas suma 

Visi yra nuomonės, kad šis,sa (dogma). žinti.

kabinetas ne ilgai gyvuos. Tikima, kad šiam prašymui

MAIŠTAI OLANDŲ 
LAIVYNE

Pajūrio provincijose bus
rinkta dešimtys tūkstatičių ka

talikų parašų, o milijonai ki

tose pasaulio dalyse.

Gimnazijų Kretingoje paš-

KOMUNISTŲ RIAUŠĖS 
VOKIETIJOJ '

BERLYNAS, vas. 1. — Nc-

IIAGA, Olandija, saus. 31. 

— Olandų Rytų Indijų karo 

laivyno trijuose laivuose kilo 

maištai. Buvo iššaukta kariuo

menė jūreivių malšinimui.

JAPONAI IŠEIS IŠ T. 
SĄJUNGOS

TOKIJO, saus. 31. — Japo-
įmanydami kitaip kaip pro tęs- nų vyriausybė nusprendė iš- 

tuoti prieš savo didįjį priešų eiti iš T. Sąjungos. Imperato- 

Hitler’į, kurs pateko į kancle-)rius šį nusprendimų patvirti

nus, komunistai ima pulti fa- no. Pasirengta iš Ženevos al- 

šistus ir kiek čia, tiek kitur stęvybę atšaukti.

vvksta riaušės. Vakar keletas

asmenų žuvo. Daug sužeistų. STREIKUOS ŪKININKAI

NORI CENTRO PARAMOS , BUENOS AIRES, saus. 31
----------------------------- — Argentinos agrarų unija

P-LE EMILIJA MJCKONAITE VAKAR 
ŽAVINČIA! DAINAVO

P-lė E. Mickūnaitė vakarai- navo “Plaukia sau laivelis”, 
vyko Chicagon. Ateinantį sek-! “Draugo” koncerto metu 
madienį ji dainuos dienraščio sekmadienį Chicagos lietuviai 
“Draugo” koncerte. Vakar gaus progos išgirsti šių gar- 
vakarų ši garsi dainininkė Pe- šių artistę dainuojant Lietuvių 
oples Furniture Co. valanda auditorijoj, 3133 So. Halsted 
per radijų labai žavinčiai dai- gat.

CHICAGOJE

KOVOJA PRIEŠ MOKES
ČIŲ MOKĖTOJUS

H

PRAŠĖ REVOLVERĮ 
GRĄŽINTI

Šv. Pranciškaus bažnv-
čia, 441S AV. AValton gat., jau
nas plėšikas užpuolė G. Smi- 

įgiel, kada šis žengė į savo au-
Vyriausiam krašto teisme v- t°lnobilĮ. 

ra <lar dvi apeliacijos dėl Coo-1 S,y^iel akimirka pagriebė 
k’o apskrities neteisingų mo- Plk“s .11 atienitų revolverį ir

1 kesčių. atėmė. Plėšikas ašarodamas 
kad revolverį jam grų-Illinois valstybės prokuroras

.■ m ,v i T o* t- i j i i i j zintu. Jis pareiškė, kad gink- ventino Teisių vysk. J. Stau- Kerner deda pastangų, kad tos 1 . ... .<
.. • ' ' i- •• i -i i x E* priklauso jo tėvui ir jeigaitis. Ji norima pavadinti sv. apeliacijos butų atmestos. • 1 ■' ’’

IŠIEŠKOJIMUS

Antano kolegija. Gimnazija tu 
ri gražius rūmus, bendrabutį 
ir daug kitų patogumų, kurių 
kitos Lietuvos gimnazijos ne
turi.

Į tas iškilmes buvo suvažia-

MOKESČIŲ SĄSKAITOS

Pranešta, kad Cook’o aps
krity 1931 metų mokesčių są

skaitos bus išsiuntinėtos apie 

20vasario nien. 2U d. O kovo) 
mėn. 1 d. bus skiriamos baus !

TRYS KINŲ PUOLIMAI 
BE PASISEKIMO

NEW YORK, saus. 31. — 

|New York Life Insurance ko

mpanija paskelbė, kad ji nu

braukia savo morgičių išieško-

-------------------------- i jimų iš ūkių Iowa valstybėje

TIENTSIN, Kinija, saus. 31. (Tas reiškia, kad “foreclosure” 

— Kinų kariuomenė tris kar- procedūra nutraukiama.

tus puolė japonus Čiumenko-j ___________________________

įvo perėjime ties didžiąją šie-*

na. Visus 11 is kartus japonai

vę daug ir įvairių srovių žmo

nių. Kalbėjo Telšių vysk. J.

Staugaitis, p. Smetonienė, šv. mes už nenžmokėjimų. Nebus) 
ministeris, Kretingos pranciš- leista žmonėms nė atsikvėpti.
konų gvardijonas tėvas Augu-I-------------------- -----------
stinas (Dirvelė) ir k. Gimna-' GAVO PASKOLĄ
zijai palinkėta būti užtvanka ------------
prieš komunizmo plitimų Lie- Iš AVashingtono praneša, 
tuvoje ir auklėjimo darbe at- kad Illinois skubaus šelpimo

! jis negrąžinsiąs, tai gausiąs į 
i kailį.
1 Smigiel’iui širdis suminkš
tėjo matant apsiašarojusį plė
šikų. Tad, užuot jį sulaikyti, 
smogė jam į tarpakį. Plėšikas 

; susvyravo ir paspruko.

KIEK RASTA ASMENIŠKŲ
TURTŲ

Iš didelio debesio pasirodė 
mažas lietus. Asmeniškų tur
tų įkainotojas Cook’o apskri
ty už 1931 metus įkainavo vos 
908,581,235 dol. vertės tų tur-

nešti tikrai džiuginančių vai-(kom isi ja gavo 6,000,250 dol. tų. čia neįskaitomi geležinke- 
sių.

laimėjo. I

PLANUOJA SUJUNGTI 
BIURUS

TIK 5 VALSTYBĖS 
UŽSILIKO

AVASHINGTON, saus. 31. 

— Iki šioliai tik 5 valstybės 

nepatvirtino 20-ojo konstitu

cijos priedo.

Del

LIETUVIŲ BYLA
Šiomis dienomis Vilniaus a- 

peliacinianie teisme buvo na

grinėjama trijų lietuvių šven- 

čioniečių byla. Meidūnas, Mar-

j SPRINGFIELD, 111., saus.

31. — Gubernatorius Horner’is 

i planuoja kai kuriuos valsty

bės biurus krūvon sujungti ]-,-inas įr Sipavičius buvo kai 

(konsoliduoti).

paskolos iš “Reconstruction liai ir apdraudos kompanijos. 
Finance Corporation.” Tai tik į Palyginamai su 1930 nr., mo

kesčiai už nekilojamas savas
tis nedaug sumažinti.

Ir nori, kad žmonės mokes
čius mokėtų.

i vasario menesiui.

DEL KONDUKTORIO 
PAŠOVIMO

BRIGGS DIRBTUVĖS 
ATIDARYTOS

Suspenduotas poliemonas j VILKAVIŠKIO APSKRITY 
tinami šnipinėję Lietuvos nau- Roy Sullivan, 33 m. amž., pa- PANAIKINTI DU VALSČIAI 
tlai. Vilniaus apygardos teis- į vestas “granui jury” dėl gat-j Vaduodamosi ekonominiais 

me pereitą rudenį Meidūnas vėkario konduktorio pašovimo. sumetimais, Vilkaviškio aps-'

lėšų stokos uždaroma 

BERLYNAS, vas. 1. — Ka-Į nusprendė paskelbti viso kra-j Durando ligoninė, 637 So. 

ricleris Hitler’is deda pastan- što ūkininkų streikų. AVood gat.

gas, kad savo pusėn centro 

(katalikų) partijų patraukti.

ir Markūnas buvo nuteisti po 

10 metų sunkiųjų darbų kalė

jimo, o Sipavičius 6-šiems me

tams. Šį kartą, paaiškėjus

I DETROIT, Mich., vas. L —

Briggs Manufacturing Co. di

rbtuvės vakar iš dalies atida- kiek kitokioms

SUSPROGDINTA BOMBA/

SVEIKINA VOKIEČIŲ 
FAŠISTUS

ROMA, vas. 1. — Italijos 

fašistų spauda sveikina Vokie-

OBERAMMERGAU PLA
NUOJA ŠIEMET V. KAN 

ČIOS VAIDINIMĄ

OBERAMMBRIi AU, Bava

rija, saus. 31. — Viešpaties 

Kančios vaidinimo pildomasis
tijos fašistu partijų dėl pirnie- , i .. . .

A . komitetas nusprendė specialiai
nybės laimėjimo Vokietijoj.

SKOLŲ KLAUSIMU 
DERYBOS

AVASHINGTON, saus. 31. 

— Anglijos ambasadorius Lin- 

dsay šiandien išvyksta į An

gliją. Jis tui ėjo pasitarimų su 

prezidentu elektu. Pareiškia,

(lininiui preliudija. rytos su streiklaužiais darbi- Sipavičius išteisintas, o Mar

Apartamentinių namų kari- 
aplinkvbėms, doriuje, 6040 Kenmore ave.,

kjities savivaldyliė pereitais 

metais savo ribose panaikino 

du mažiausius valsčius: Kau

piškių — nuo kovo 1 d. ir IjH- 

nkeliškių — nuo gruodžio 31 

d. Tų valsčių seniūnijos tapo

Poetas eilėmis atvaizduoja n,nkals* kūnui ir Meidūnui patvirtin

tos ankstyvesnės bausmės. Vi-maro metu įvykusias baisybes.

Kada maras smaugė aplinki

nių sodžių gyventojus, Obera-
mmergau’o žmonės aptinki AVARM SPRINGS, Ga., sau- buvo sprendžiama prie uždarų 

miestelį sargybas pastatė, ku- s’° 31. — Sužinota, kad prezi- durų. 

rios neįleido jokio pašalinio dentas elektas skirs naujų a- 

žmogaus. mbasadorių Vokietijai. Sako-

Deja, vienas šio paties mie- m«, bus R Dunliam iš Chi-

NAUJAS AMBASADORIUS Jniaus kaip apygardos, taip ir 

-------------------------- apeliaciniame teisme ši byla

surengti šiemet minėtų vaidi

nimą. Šiemet sukanka 300 me

lų, kaip šį miestelį ištiko di-’stelio gyventojų iš svetur grį- Pa8° 

dysis maras. Tai {vyko 1633 žo. Jis buvo praleistas ir jia 

metais. Išlikusieji gyvi priė-|gu savimi parnešė maro perus, 

mė apžadus, kati jie kas de-.Neužilgo prasidėjo epidemija, 

šimti metai Dievo Motinos ga-|Daug žmonių iš baimės bėgo į 

rbei rengs V. Kančios vaidi- miškus, 

nimą.

UGNIS KAUNE PERNAI 
PADARĖ NETOLI 2 MIL. 

. LITŲ NUOSTOLIŲ

susprogdinta bomba. Namuose
gyvena 30 šeimų. Kilo pašiau-'paskirstytos prie gretimų ili- 

ba. |dosniųjų valsčių. Iš jų: Kau-

--------------------------------------------- piškiai buvo senas prieškari-

APIPLĖŠTAS OFISAS nis valsčius, o Lankeliškiai —

------------ j susikūręs tik po Didž. karo,

Septyni plėšikui apiplėšė kuris net nuosavos būstinės ne 

Prudential Life Insurance Co. turėjo. Buvusio Kaupiškio va- 

ofisą, 3961 Ogden ave. lseiaus būstinę apskr. saviva-

-------------------- Ildybė pavedė naudotis veik*
Pranešta, kad Chicagoj jau'liam Kaupiškių šaulių būriui,

Pernai Kaune buvo 150 gai- parduodami valstybiniai auto- (kuris dabar, jų gražiai atsire- 

srų, iš kurių 27 buvo dideli. Jmobilianis “laisniai” už 1933 montavęs, turi didelį patogu-

tik tiek, kad kovo 5 d. čia) Vienas vokietys katalikas

prasidės Anglijos derybos su

J. Valstybėmis 

klausimu.

karo skolų

PLANUOJA MAŽINTI 
ATLYGINIMĄ

SPRINGFIELD, Ilk, saus. 
Šiuo baisios nelaimės metu 31. — Gubernatorius Horner’is 

sveikieji gyventojai suplūdo planuoja sumažinti valstybės

. i metus.Nedidelių gaisrų buvo 89, degė 

31 kaminai. Trisdešimt vieną 

kartą ugniagesiai buvo išva-l 11 ŽUVO SNIEGO PŪGOJ 

žiavę veltui — be reikalo.

Daugiausia gaisrų buvo va-

poetas parašė naują vaidini-.bažnyč*ion ir ten karštai melz- tarnautojams ir darbininkams sario mėnesį, būtent, 28, o ma

mą, kurs šiemet bus vaidina- damies padarė minėtus apža- "atlyginimą nuo 5 iki 20 nuo- žiausiai — rugpiučio ir spalių

mas. Tai bus V. Kančios vai- dus. Dievas jų pasigailėjo. šimčių. mėn. — po devynis.

'mą.

ORO STOVIS
CHICAGO TR APYLIN-

SAN FRANCISCO, Cal., sau) K ES. — Iš ryto debesuota; 

šio 31. — Kai kurias Kali for- šalčiau; numatomas lietus, 

nijos valstybės dalis ištiko'kurį gali sekti sniegas; popiet, 

sniego pūgn. 11 asmenų žuvo. sakoma, padangės pragiedrės.
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Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po Biet

— ano lltM Iki 11:11 vaLBe—irt ortas 
Skelbimų kainos

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Pnbilsbed Daily.
■UBSOIUPTIONS: One Tear — fl.

— II-II. Tbree Months — |l.ll. *One Month — Tie. 
■urope — One Temr — |7-M- ■*> Months — KM. 
Oopy — .lie.

▲< vertiem* ln "DRAUGAS" brlngs best resni ta
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DIENOS KLAUSIMAI ~~j

SOCIAL FAŠISTAI VOKIETIJOJ

sekiojimus- kenčia. Taigi, Hitleriui užėmus 

kanclerio viet;), visi Vokietijos kaimynai, 

drauge ir Lietuva, labiau turės budėti.

PASTABĖLĖS

LOVIU KATALIKU VIENYBE
2334 SO. OAKLEY AVE., CHICAOO, ILL.

A. L. R. K. Federacijos Reikalai
Sandariečių laikraščio redaktorius rašo, 

kad “Amerikos lietuvių išeivija” pradeda 

gyventi trečių savo istorijos laikotarpį. Ko

kie tie laikotarpiai f Štai jie: “Pirmutinis, 

tai — atskirim&s tautinių reikalų nuo baž

nyčios (kažin kokios bažnyčios? — “Dr.” 

red.); antra — kova už Lietuvos nepriklau

somybę.” Dabartinis laikas, tai vidujinio sti

prėjimo, konsolidacijos ir “apsirūpinimo a- 

teičia.” Dėl “pirmojo laikotarpio” reikia 

pasakyti, kad p. redaktorius jį pats sugal

vojo. Tiesa, tada buvo varomas smarkus “be

dievybės vajus”, dr. Šliupui vadovaujant, 

tačiau tokio atskirimo “tautinių reikalų nuo 

bažnyčios” neįvyko. Čia kalbame apie tau- 

tiškiausių visuomenę, lietuvių katalikų visuo

menę. Laisvamaniai, kurie atsiskyrė nuo Ba

žnyčios, jie ir nuo tautinių reikalų atsiskyrė. 

Tai rodo gyveninio faktai. Kalbėti sandarie-

ŠVENTIEJI METAI IR MC- kimu kų nors gero šioje žemė-

SŲ VEIKIMAS.

Katalikų Bažnyčios Gal

va — Popiežius Pijus XI 

paskelbė Šventuosius Metus,'doru gyveniniu, 

kurie prasidės šiais metais ba 

landžio 2 d. ir baigsis 1934 

metais, balandžio 2 d.

Šiais metais sueina 1909 me 

tų nuo Pasaulio Išgany toj aus,

je nuveikti.

Popiežius visada ragina vi

sus katalikus, ne vien tik 

dvasininkus, apaštalauti, savo 

gerais dar

bais ir malda traukti visus 

žmones prie Kristaus. Tokį

apaštalavimo darbų vadina

me katalikiškų ja akcija.

Katalikiškoji akcija ir niū-

Jėzaus Kristaus, tragingos j sų, lietuvių, tarpe reikalinga 

mirties ant kryžiaus ir Jo iš vesti, kad palaikyti lietuvių

Vokietijos prezidentas Hindenburgas ga- , 

lų gale nusprendė pavesti krašto vyriausybės 

vairą, į “svetimtaučio”, sočiai fašistų vado, 

Hitlerio rankas. Tai nemažai nustebino pa

saulį, Vokietijos viduje gi daug triukšmo su

kėlė. Komunistai stengiasi net generalinį strei 

kų visame krašte sukelti.

Hitleris yra Austrijoj gimęs ir augęs. 

Tik pasaulinio karo metu jis atvyko Vokie

tijon, pastojo kariuomenėn. Po Vokietijos re

voliucijos jis pradėjo veikti kaipo demokra

tijos priešas. Už agitacijų prieš demokratinę 

vyriausybę pateko į kalėjimų. Po to tik 1928 

metais savo veikimų tepradėjo. Bet greitu 

laiku jam pavyko sumedžioti gerokų būrį ša

lininkų, su kurių pagalba Hitleris daug triu

kšmavo. Galų gale taip įsigalėjo, kad savo 

kandidatūrų į prezidentus pastatė, surinkda

mas net 13 milijonų balsų. Tačiau pralaimėjo.

Hitleris visada aiškiai pabrėždavo savo 

griežtų nusistatymų prieš mokėjimų repara

cijų ir skolų, varė ir y^į-cutplačhfnsių agita

cijų už pertaisymų Vokietijos sienų ir grą- 

žinimųVersalės sutartimi atkirstų nuo Vokie

tijos teritorijų. Be to, kaip jau minėjome, jis 

yra aršus demokratijos priešininkas.

Tačiau mes nemanom, kol Hitleriui sek

sis bent dalį savo programos įvykinti. Par

lamente jis neturi kontroliuojančios jėgos. 

Prezidentas nenoromis jį vyriausybės prieša

kyje pastatė. Vokiečių visuomenėj taip pat 

visiško pasitikėjimo neturi. Iš užsienių koo

peracijos nesusilauks, nes Vokietijos kaimy

nai prieš jį bus nusistatę, kaipo prieš žmo

gų, kuris kursto iš jų žemes atimti. Siaučiant 

ekonominiam kriziui, norint ar nenorint, su 
užsieniais tenka skaitytis.

Daug tulžies Hitleris ir jo šalininkai yra 
išlieję ir ant mūsų tautos dėl Klaipėdos kraš
to. Tilžės srities gyventojai lietuviai jų per-

numirusių prisikėlimo. 

Svarbesnio ir reikšminges

nio jubiliejaus už šį negali bū

ti ir nėra.

Kristus kentėjo baisias kan

čiams apie ateitį nėra prasmės, nes juk ir. (Uas jr mjr£ anį kryžiaus dėl 

taip jie “gyvais nabašninkais” vadinami.

Brooklyno “V-bė” pabūgo kryžiaus. Vie

noje savo laidoje tas “taradaikų” organas 

rašo, būk tai “Mūsų Laikraštis” perdirbęs 

Gedimino stulpus, ant jų uždėjęs kryžių ir

tautų prie Kristaus ir grųžin

ti Kristaus Bažnyčiai tuos, 

kurie dėl kokių nors priežas

čių nuo jos jau yra pasitrau

kę. Tai yra didelis, bet kilnus 

darbas, nuo kurio nė vienas 

susipratęs katalikas neturi 

teisės atsisakyti.

Kad apaštalavimo darbas

džio 29 dienų, didžiuliu 

De France” laivu.

Iš Romos ekskursantai va

žiuos į Lietuvų. Išlaidose 

daug skirtumo nesusidarys. 

Bet nauda atlankant Romų 

šiais Jubiliejiniais Metais la

bai didelė ir religiniu ir kitais 

atžvilgiais.

Popiežius skelbiamas Šven

tuosius Metus, išreiškė savo 

nuoširdų troškimų, kad šiais 

metais kuo daugiausia tikin

čiųjų atlankytų Šventųjį Mies 

tų — Romų, kur yra katalikų 

centras, Kristaus Įpėdinio 

sostas. Atlankiusieji Romų, 

aplankiusieji keturias bazili

kas

Petro, Šv. Pauliaus ir Šv. Ma 

rijos, atlikus išpažintį ir su

kalbėjus atitinkamas maldas, 

įgijami visuotini atlaidai.

‘Ile krašto atvadavimo 10 metų 

j sukaktį.

Renffkimės ir prie kataliki

ško veikimo ir spaudės platini 

mo savaitės. Tai pradėsime 

nuo kovo pradžios.

Organizacijos ir draugijos 

prašomos užsimokėti Federa

cijai metinius mokesčius.

Federacijos Sekretorius.

Už Vieną Dolerį 
Per Visą Žiemą
galite turėti kas savaitė

u LAIVĄ
“Laivas” kas savaitė duo

, , da šešiolikų puslapių gražių
Sv. Jono Laterano, Sv. rasiskaitymų.

“Laivas” vienatinis Ameri
koje dvasinio turinio savait
raštis.

“Laivas” deda gražių strai
Remiantis Popiežiaus ragi- psnių apie tikybų, dorų ir Švč.

žmonių išganymo. Kristaus 

gyvenimas žemėje, Jo pamoks

lai, Jo darbai, Jo mokslas, 

kančios ir tragingoji mirtis būtų pasekmingas, reikia prie

būtų buvę veltui, jei nebūtų 

buvę iš numirusių prisikėlimo.

tai naudojus kaipo savo emblema. Taip pa- į Kada viskas įvyko, kas bu- 

sielgusieji esu žemos rūšies politikieriai, nes j vo pranašauta, Kristus iš nu- 

“drįsta istorinius Lietuvos dokumentus ir

relikvijas klastuoti ir tuo jų garbę ir šven-

tenybę įžeisti.” Dėl kryžiaus baimės to laik

raščio redaktorių galvos, matyti, susisuko.

mirusių prisikėlė, tada visi 

geros valios žmonės suprato, 

kad ištikrųjų išsipildė ir vi

siems į Kristų įtikėjusiems 

dangus yra atidarytas. Dėl

Anot “S-rcs.” Illinois valstybė 

si palengvinti divorsuotų vyrų arba “alinio-į taus prisikėlimo dienų — Ve 

nijos vergų” būvį. Taip pat prideda: “Nusi-’lvkas švenčia kaipo didžiausio 

žudymas dr. A. Karaliaus, Chicagoj, iš prie

žasties jieišgalėjimo mokėti alimonijos sukė

lė didelį sujudimų ir nemažai prisidėjo prie 

minėtų reformų vykiniino.” Ar tik sanda- 

riečiai nepaskelbs nų^ižudžiusįjį socialistų dr.

Karalių ‘ ‘ divorsuotų vyrų patronu. ’ ’

jo gerai prisirengti ir tvirtai 

susiorganizuoti. Dėl to A. L. 
R. K. Federacija ir stengiasi,

niniu, Federacijos centras ir 

organizuos ekskursijų, pasiti

kėdamas, kad tie, kurie šiemet 

važiuos į Lietuvų, prisidės ir 

prie maldininkų ekskursijos, 

balandžio 29 d.

Tuo reikalu pasikalliėjus su 

J. E. Vyskupu P. Būčių, ku-

kad po savo vėliava sutraukti iįe nuolatinė būstinė dabar

visas lietuvių katalikų orga

nizacijas, draugijas ir visus

Marijos garbinimų.

“Laivas” duoda iš Katali

kų pasaulio žinių, iš Ameri

kos ir Lietuvos žinių.

“Laivas” atsako į skaityto
jų klausimus ir už tai jokio 

atlyginimo nereikalauja.

“Laivas” duoda žinias iŠ 

misijų, apaštalavimo darbų ir

yra Romoje, patyrėme, kad ir j kiekvienų mėnesį išaiškina Ma 

J. E. noru yra, kad lietuviai į Idos Apaštalystės šv. Tėvo pa
gėrus valios žmones, kad or- katalikai taip pat gausingai Tvirtintas maldos intencijas

ganizuotai ir plačiai būtų ga 

Įima dirbti apaštalavimo dar-

to Katalikų Bažnyčia Kris-Įbų, kuris taip labai yra reika-

triumfo dienų.

Ne veltui dėl to ir Popie

žius paskelbė šiuos metus 

šventaisiais“ metais, nes tas 

jubiliejus yra be' galo “ bran

gus kiekvienam krikščioniui. 

Kaip mes, lietuviai katali-

lingas ir prie kurio ragina 

pats Šventasis Tėvas.

Šventieji Metai turėtų būti 

akstinu padidinti mūsų pas

tangas sujungti visas mūsų 

organizacijas ir visus lietu

vius katalikus, kad viskų at

naujinti Kristuje. Kristaus 

i Prisikėlimo Jubiliejus tepri-

aplankytų Romų. Tas Federa- ‘Laivas” mūsų darbų sky-

cijos centrų dar labiau paska- riuje plačiai informuoja apie 

tino maldininkų ekskursijos Kolegijos vienatinės Amerikos

reikalais rūpintis.

Gerb. kun. klebonai, vei

kėjai, Federacijos apskričių 

ir skyrių valdybos yra prašo

mi šiame darbe parieti: 1) ra

ginti prie maldininkų ekskur

sijos dėtis ir 2) pranešti no

rinčiųjų Romon vykti vardus

bernaičiams šviesti aukštosios 
įstaigos reikalus, mokslų, pa
žangų.

“Laivas” talpina Kolegijos 

mokinių lietuviškus raštus, ku 

rie visiems aiškiai rodo, kad 

ttiokinanties angliškai, galima 

išmokti ir Kolegijoje puikiau-

Clevelande išeinantis neva tautininkų lai- min6sime tl} juM. i kelia kiekvienų lietuvį iš ap-

kraštis sako, kad nereiktų norėti, kad Lie

tuva būtų laisva nuo krizio, lyg kokiais čie- 

pais apsaugota. Mes sakome, kad reikia no

rėti. Kiekvienas geras lietuvis trokšta, kad 

Lietuvoj jokio krizio nebūt, kad ten visada

būtų “prosperitv.” Ar ne taip?

e e *

Šiandien ne tik darbininkai, bet ir darb
daviai jau suprato, kad ekonominę ir finan
sinę depresijų padidino valdžia, nesisteng
dama mažinti išlaidas, palaikydama aukštus 
mokesčius, nė kiek nesirūpindama santykiau
ti tarp darbo Tr kapitalo. Taip yra dėl to, 
kad apsukrūs politikieriai blogų laikų dar 
nematė.

, v. » i • sileidimo ir apsnūdimo, tesu-. 
lieju ir kuo siuos Šventuosius v . ! T ,. ..

žadina jo sirdvje troškimą1 Liuko nedaug. Manantieji

Metus atžymėsime ?

i Atsakant į šį klausimų, be 

! abejojimo, pirmoje vietoje pa- 

! žadėkime kiek galėdami taisv 

ti savo gyvenimų ir melstis. 

Tai gera, gražu ir reikalinga. 

Bet ir pats Kristus yra pa-

pasišvęsti ir dirbti Dievo gar

bei ir žmonių gerovei.

Maldininkų ekskursija į 

Romą

Šiuo tarpu A. L. R. K. Fe 
deracijos centro nariai svars- 

sakęs, kad tikėjimas be gerųĮ to pasiūlytų planų organizuo- 
darbų yra miręs. Malda taip
pat nebus taip reikšmin-

ti Amerikos lietuvių katalikų 

maldininkų kelionę (ekskur-

ga, jei ji nebus nuoširdi. Nuo
širdi ji negalės būti, jei nebus 
paremta artimo meile ir troš-

sijų) į Romų. Susitariama su 

Prancūzų laivų Jinija. Numa

tytų ekskursijų rengti balau

ir adresus Federacijos Sekre-Į^3^ kalbėti ir rašyti lietuviš- 

torijatui.

yra skaitomas ne

važiuoti į Lietuvų per Romų 

ir, kaip sakoma, vienu šuviu 

du zuikiu nušauti, jau laikas 

pradėti rengtis.

Nepamirškime Vasario 19 d.

Dar kartų primename, kad 

Federacijos apskričiai ir sky

riai nepamirštų suorganizuoti 

Lietuvos Nepriklausomybės 

paskelbimo 15 metų sukaktu

ves, vasario 16 dienų. Drauge 

reikėtų rengti ir Klaipėdos

kai.
“Laivas” .

tiktai Amerikoje,, bet ir Lie

tuvoje, Anglijoje, Brazilijoje, 

Argentinoje, Kanadoje ir net 

Afrikoje, kur tik randasi ka

ta1 i kų lietuvių.

“Laivas” pusei metų $1.00, 
metams $2.00, bendrai su Ko

legijos Rėmėjų naryste $3.00.
Rašykite:

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Ave.

CHICAGO, ILL.

Kun. A. Petrauskas, 1L I. C.

. Praeities Pabyrės
Vagių medžioklė

Rusams valdant lietuvę, labai daug 

būdavo įvairiau ių vagilių, kurie neduo

davo žmonėms nęi dienų nei naktį ramy

bės. Kiekvienų savo daiktelį laikyk ant 

akių, o ne tai bematant jo nebeteksi. Ru

sų įstatymai, neva draudė ir baudė vagi

liauti, bet ne daug kas paisė tų įstatymų. 

Vagių užeigos dažniausiai būdavo prie

miesčiuose, kur susirinkdavo iš viso pa

saulio nuskurėliai ir \alkatos. Dažniu il

sia i tuo amatu užsiimdavo žydeliai, ar či

gonai, ar rusai, kacapais paprastai žmonių 

Vadinami. Ne be to, kad ir iš mūsiškių 

nebūtų buvus i ų ta liga užsikrėtusių. Rusų 

policija buvo lengvai paperkama. Vagiais 

tikras gyvenimas. Pasidalino su policinin

ku vogtais daiktais, tai tiems bumų ir 

užčiaupė.

Kiek aš tik pamenu, jau nuo senovės 

žmonės baisiausiai nusiskųsdavo vagimis. 

Juk mūsų ir pasakose nuolat minimi “raz- 

baininkai,” vagių barnios kur miškuose, 

pakeleivių užpuolimai kur miške, ar iš po 

tilto... ■ '

Jei ramiu metu taip atrodė, tai ką 

bekalbėti, kai jieji, tie nakties paukščiui 

pajuto, kari valdžios jau beveik nebeliko, 

o jei dar'kiek įr liko, tai užimta revoliu

cijonierių gaudymu, o ne saugojimu pi

liečių nuo vagių? Tųda jie pasijuto visiš

koje laisvėje.

Ūkininkams parėjo tikras galas. Iš 

vienos pusės bijokis revoliucijonierių su 

visokiomis “aukomis,” iš kitos vėl kazo

kų ir žandarų, kurie gaudo kad ir ma

žiausius gandelius apie revoliucijų ir žmo 

nes traukia po tardymus, teismus... O čia 

vėl vagys stačiai per ūkis vagia viskų, 

neša, plėšia ir dar gurdina, jmdegsių, su

mušiu, ur šiaip kų padarysiu...

Ypatingai šie naktiniai paukšteliai 

baisiai buvo įsivyravę apie Marijampolę. 

Čionai yra keli priemiesčiai: Degučiai, 

Tarpučiai, Kalkinyčia, Kumelionių, arba 

kareivių vadinama, “Samanka”. Visuose 

J šituose priemiesčiuose, o ir pačiame mies- 

, te nemaža buvo įvairaus plauko moterų ir 

vyrų. Per dienų dienas jie sugulę kur mie

godavę. f darbų niekur neidavę. Nakti

mis vogdavę. \
Tiek jie buvę įsidrųsinę, kad viešai 

rinkoje, kartu su revoliucijonieriais, ant 

bačkos pasilypėję daug maža panašias 

prakalbas kalbėdavę: Vyrai, girdi, nekul

tūringas, esu, darba; spynomis rakinėti 

klėčių ir gyvenamųjų namų duris ar spin

tas... Bereikalingai tik mėtote, esu, pini

gus ir mums (suprask: vagims) darbų 

sunkinate... Nelaikykite šunų, nes jų išlai

kymą; daug kaštuoja jiuns patiems, ir 

mums taipogi... Kam ti * kalėjimai ? Kam 

policininkai? Kaili tas viskas?

Rodos, neįtikėtini dalykai, o sako, ti

krai taip buvę.

Lietuvis gana nerangus į visokias 

muštynes. Vely jis nukentės, negu pats 

eis su kuo vaidinti*, peštis. Taigi ir da

bar su tai.* vagimis nuo seniai žmonės vis 

dejavo, dejavo, skundėsi, kai kada sukeik

davo, bet vis dar laukė ir laukė geresnių 

laikų. Kai rusus šiaudų kūgis: niša, rusa, 

kol ugnis pagalios neišsiveržia į viršų. 

Tada tai jau nė vandeniu neužgesinsi. 

Liepsna kyla į padanges!
Taip ir Mai įjampoliškių širdyse ru o 

keršto ugnis nuo seniai, bet vis į viršų 

neišeiverždavo. Vieno mažo reikėjo atsi

tikimo, kad ta ugnis pagalios visa jėga 

užsiliepsnotų. Tokis atsitikimas ir įvyko. 

Aš pats savomis akimis to nemačiau, bet 

girdėjau tuoj jai to įvykio daugelį tai kal

bant.

Vienam, rodos, Not to Naujienos kai
mo ūkininkui vagys pradėjo naktimis vo

gti viskų, kų prigriebdami. Pagalios iš

vogė iš tvarto jam visas žųsis. žmogui 

užvirė širdis. Bet vis dar laikosi dantis 

sukandęs, laukia kus bus toliau. Atva

žiuoja vienų dienų jis į Marijampolę ko

kiais reikalais. Pasistato vežimų rinkoje. 

Pats ar į krautuvę įėjo, ar su kaimynu 

minutę šnektelėjo, grįžta prie vežimo — 

naujutukas botagas, kurį buvo pasilikęs 

unt vežimo, pavogtas... Lyg tyčia dar čia 

pat pasipainiojo visiems žinomas vagis... 

Tas, rodos, visai menkutis įvykis, išbai

gė vargšui paskutinę kantrybę. Suvirpėjo, 

kaip vėjo sujudinta nendrė, pykčio pe

rimtas, ir nė nesijuto, kaip suspigo tarsi 

amerikietišku sirena: rrruupp!.. Čiupt ran

ka už rungo ir, išsitraukęs, vožė vagiui 

per pakaušį!..

Žaibo greitumu perlėkė per visas rin-
* kas ir visa miestų kariškas šūkis: Mušt 

vagis!

i Kaip matai, ku,, gyvas metėsi į kovą. 

Kas su rungu, kas su lazda, kas su malkų 

skeltiniū, kas su kitokiu įrankiu — visi 

šaukia: mušt vagis 1 mušt vagis! O tur

gaus dienomis to gero rinkose kiek nori. 

Sukinėjasi npife vežimus, tykodami, kad 

kų pavogus. Taigi ir pradėjo šveist visus 

iš eilės, kurį tik sugriebdami... Vieni par

blokšti jau grJijo ant žemės pusgyviai

arba net ir visai negyvi. Kiti nešdinosi 

per žydų kiemus iš miesto. Žmonės paskui 

vejasi ir vis rėkia: mušt vagis! mušt va

gis!

Išvaikę iš miesto, pasileido ieškoti po 

gyvenamųsias jų vietas. Vagys, matyda

mi, kad nėra kur .jiems pasislėpti, bėgt į 

laukus. Pasidarė tikra tei. mo ir pagiežos 

diena. Dabar pasireiškė tikrumoje senelių 

sudėtoji patarlė: Vagie, kepurė dega! Iš

vydę, kas darosi su vagimis, dabar kum 

tik kiek sąžinė ne visai rami buvo, gin

damas savo kailį, velijo pirm laiko slėp

tis. Todėl .pasirodė pilni laukai bėgančių 

slėptis vagių. .Sako, pasirodė vagimis net 

tokių, kurių nieks nė neįtarinėjo.

Kiek tuomet nukentėjusių buvo va

gių: kiek pateko į kalėjimus, kiek buvo 

sužeistų, kiek net visai gyvybės nebeteko! 

Žiaurus, tiesa sakant, buvo teismas, teisin

ti, žinoma, to jokiu būriu negalima. Dėl to 

ir rusų teismas mušeikas nubaudė. Tas, 

kuris pirmas davė pradžių, turė.įo net bė

gti į Amerikų. Kiti buvo nubausti kalėji

mu ar kitokiomis bausmėmis. Vagys ta

čiau ilgam laikui aprimo ir nesirodė taip 

(Irusiai, knip pirma būdavo.

(Daugiau bus) ;
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RELIGIJA IR SPAUDA

WISCONSIN’O LIETUVIU MSKun. J. Mačinlionio, M. 1. i ligijoje ir geriau būsime ap-

kalba pasakyta rakau per ra

dijo ii W.(l.E.S.

Yra žmonių, neigiančių Sut 

vėrėjo buvimų; kiti neva tiki, 

kad yra Sutvėrėjas, kuris įkū

rė pasaulį, bet nuo Jo dau

giau nieko nesitiki gauti; tre

ti tiki į Sutvėrėjų ir laukia iš 

Jo amžinos laimės.

Žmogus, kurs tikisi apturėti 

nuo savo Sutvėrėjo amžinųjų 

laimę, brangina religijų labiau 

už viskų. Toks žmogus nesigai 

li nei laiko, nei darbo, nei sa-

saugoti nuo vagių, plėšikų, už

puolikų ir žmogžudžių.

“Draugo” kontestininkų 

vajus tęsis iki “Draugo” pik

niko, gegužio 14 d. Taijp dar 

ne per vėlu stoti į kontestų ir 

laimėti dovanų. O nauda re

ligijai bus didelė. Kontestinin 

kų dabartinis stovis: pirmoj 

vietoj V. Stancikas iš Šv. Kry 

žiaus parapijos; antroj — P. 

Labutis iš Šv. Jurgio par.; tre

čioj—A. Švilpauskienė iš Mel

rose Park; ketvirtoj—S. Bal

čiūnienė iš Aušros Vartų par.

VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

KENOSHA, WIS.
DIDELĖS IŠKILMĖS

ko pirm. 6 metams. Algos bu

vo $6.00; atimta $3.00; pridė

ta viee pirm. A. Lemešiui; nut. 

rašt. V. Juzėnas pats nuleido 

$5.00, liko $10; kasos globė

jams J. Kiserauskui, A. Gy

vo turto religijos reikalams ir penktoj A. Stulginskas iš Šv.

Antano par. Cicero, III.įps platinimui.

Spauda yra labai galingas 

įrankis religijos platinimui.

Žmonės be religijos įvairiu 

būdu prieina prie savo Sut

vėrėjo pažinimo. Vieni per certas> kuris jvyks 

savo gimines ar draugus kai- vasario 5 d. Lietuvių 

ba, kiti klausydami pamoks- torijoj. Programas šįmet ne- 

Jų ar įadijo religijinių prog- apsakomai geras ir bus labai 

ramų; bet labai daug žmonių jdomus> Dainuos kone visi

KONCERTAS.

Jau artinasi mūsų dienraš-

CIO “Draugo” metinis kon-

LIETUVIAI AMERIKOJE
NEW YORK, _

UKRAINIEČIŲ OPERA 
“MAZEPPA”

Vasario 4 d., šeštadienį, 8 

vai. vakare, Mecea Temple, 

133 W. 55 str., New Yorke, bus 

statoma ukrainų kalboje Pet

ro Čaikovskio opera “Mazep

pa.”

Pernai metų suėjo trys šim

tai metų Jono Mazeppos gi

mimo. Visa ukrainų tauta šve-

■«-
irioje figūruoju ‘Mazeppa su 
[Švedijos karaliumi Karoliam

Kijeve ir kituose Europos ce-, 

litruose. 1687 išrinktas kazokų 

valstijoje Ukrainų hetmanu, 

po Rusijos globa. Rusijos ca

ras, Petras Didysis, norėjęs 

Ukrainų prijungti prie Rusi

jos, bet Mazeppa užsispyrė vi

siškai pasilinosuoti nuo Rusi

jos globos.

Čaikovskis, rašydamas šią 

operų, savo libretto rėmėsi Pu

škino poema “Poltava,” ku-

Blogas Skonis Burnoje
Y.ra Įrodymų, kad negerai veikia vie-

|X11. Šiedu buvo santarvinin- 

(Tųsa 5 pusi.)

For COLDS, COUGHS
Sore throat, muscular rheu- 
matic aches&paine,apply Mus- 
terole, the "counter-irritant”

gauna tikėjimo dovanų skaity 

dami religinius raštus; kaip 

tai: religines knygas, religi

nius žurnalus ir religinius lai 

kraščius.

Dienraščiui “Draugui” la

bai rūpi Amerikoje tūkstan

čiai lietuvių, kurie, dėl sunkių 

gyvenimo aplinkybių, neteko 

tikėjimo ir jau yra nustoję

Lietuvos nepriklausomybės

15 metų ir Klaipėdos krašto1 ^uį aĮg0S papajkįnįog gan 

atgavimo 10 metų sukaktims idavo pO $3.()0). čia, gal, kiek 

paminėti rengiama iškilmės su meteisingai, nes jie dr-jos tur-

. v. . .. . . i ° 1 « •* . e *4 0. ftMUjriikų, rvuti iicfiriai rnuiu tic-

dideliu, gražiu, pritaikintu x • , • n Kavau. finansų ritė savo didvyrio sukaktuves, i na« ar daugiau svarbiausių organų.. ių saugoja l,aip savųjĮ, minusų . f . Gal virškinimas yra negeras, apetitas
Šimet Ukrainiečiu Dailės Te-'blogas, silpna eliminacija, viduriai ne 

‘ reguliarus, nenatūralūs miegas, ner-
atras priruošė šias sukaktuves |v*Skumas- ir viskas tas parado

. | reikalingilmą gero lr tikro Toniko
paminėti pastatant šį grandio
zinį veikalų — opera.

Ivan Mazeppa buvo Ukrai
nos hetrnanas 1687 

metais. Gimė mieste Mazepy.

programu. Dalyvaus visas pa

rapijos choras, vedamas varg. ’$12; įžd. K. Milašiui^. Dr-jos 

J. Kailiukaičio; įžymios afris-ĮįurĮas ne|oii $2,000. Narių 170. 

tės-solistės, įžymus kalbėtojai, Į^urįe negali užsimokėti o nori 

jų tarpe ir Lietuvos konsulas. dr.joj būti, nebūna išbraukia- 

Gerais laikais sis progra- nd dar per d mėnesius, 

mas būtų vertas daug pinigų,

.... . bet dabar tik lėšų padengimui 
nedėlioj,, . . . . , i

Audi- buS nnama 25C< VlSa ta! }Yyks klausomybės 15 metų ir Klai- 

vasario 12 d., 4 vai. popiet, 'pėdos m atgavimo sukak- 

Petro parap. svetainėje, Keno-|j.jrns paminėti, vasario 12 d., 

slia, Wis.

Fed. skyriaus sus-mas įvyko 

sausio 25 d. Lietuvos nepri-

Nusa-Tone
1 7f»Q buvo rekomenduojamas Gydytojaus 
J’U.l Specialisto kaip tik tokiame nesvei- 

kavime. NL'GATONE į pastebėtinai 
trumpą laiką pataiso sveikatą, ir at-

nci Ukrninni 1639 iveda organizmą prie natūralaus stonu, UK1U1I1OJ, 1O.,_. iUOKeSl kto Nekankinkltės patys ir nek.in-

RAY-DIO SALVE
Chieagos lietuvių žymesnieji 

solistai, Šv. Kazimiero Aka

demikės šoks naujus lietuviš

kus naujus šokius. Sasnausko

komisija J. Trakšelis, O. Lau- 

ciūtė, A. Lemešis darė prane- 

Sausio 22 d. įvyko metinis prirengiamojo darbo.

Šv. Benedikto dr-jos sus-mas. Pasirodė, stropiai rengiamos. 

Darant pranešimų apie ligo- Programas bus didelis ir labai 

nius ir mirusius dr-jos narius, įvairus, kokio buvusiose tau- 

pasirodė, kad 1932 metai dr-

kinkite 3a.vo draugų. Nueikite pan 
' savo vaistininką ir už Vieną Doleri 
nusipirkite mėnesiui treatmentą — 
NUGA-TONE parduodamas su pilna 

i garantija, po dvidešimts dienų gra
žinsime pinigus, jeigu busite neužga
nėdinti.

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listerine lr 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PHARMACAL 

COMPANY
| St. Louis, Mo.

KENČIANTIEMS PLAUČIŲ 
I.IGOMIS

Jei jus kankinatės džiovos, du
sulio, šalčiu, kosėjimu, bronchitis 
ir slogomis, ar kitomis plaučiu li
gomis, nieko nelaukdami paban
dykit Dr. F. J. Simanovskio im- 
nortuota šventojo Kalno Arbatą. 
Tai geriausia pasauly gamtos gy
duolė. Tūkstančiai dėkoja laiškais 
ir giria šią nepaprastą švento Kal
no Arbatą, kuri daug žmonių iš
gydė.

•Iir> šventenybė Popiežius Leonas 
XIII apdovanojo šv. Petro Ordenu 
šios gydančios šventoji* Kalno Ar
batos išradėją.

Pekelis jos tekaštuoja tik $1.20. 
Prisiunčiama į namus. C pakeliai 
$6.00. Rašykit ir reikalaukit:

E. G. HERB CO., Pp. 3».
"84 Seneea Avė., Rrooklyn, N. Y.

wrų choras, po vadovyste

/ / r, • - T - x pasirooe, Kati metai ar- tjnėse gventėse dar nebuvoAntano Pociaus, ir Lietuvos!- - , , - - c,- - l,nese bvemese <uir nemivo.
Vyčiu “Dainos” choras no.bUV° neseknnng,‘ S,rgusnJ I Pranešimas priimtas. fargša3

vytių narnos choras, po narių būta 20, iš jų keletas______________________________

vadovyste Juozapo Sanrio, L gana i|gai; j Karbaus. |

■ipildys dalį programo. kas gi TOt mctus ir (lr.ja'

šelpė. Mirė trys nariai. Jų ap

rūpinimas dr-jos iždui kaina-

RAGINE, WIS.
Bet hus brangi gyvenimo

religijos. Vieni is jų gyvena valandėlė, kad artistė Emilija 

toli nuo lietuvių bažnyčių; ki- Mickunaitg ig Philadėlphijos, 

ti per arti žmonių priešingų dalyvavusi Lietuvoje ir Itali- 

religijai,. kurie trukdo ir ne-!joje Operose, dainuos “Drau- 

leidžia tikintiesiems piakti- g0>> koncerto publikai. Nežino 

kuoti jųjų religijos; o dar ki-;nift> ar kada if vėl kita teks 

tų mintys pei daug užimtos prOga išgirsti p-lę Mickunai-

žemiško gyvenimo reikalais ir 

nesuranda užtektinai laiko pa 

siklausyti bažnyčioje pamoks

lų. Taigi katalikiškas dienraš

tis yra labai reikalingas vi

siems, kad žmogus galėtų re

ligijų atatinkamai pažinti, su

prasti ir pamylėti. Dienraštis 

“Draugas” laba? džiaugiasi 

tuom, kad' jau per 25 metus 

jis galėjo lietuviams, religijos 

atžvilgiu, tiek daug naudos 

padaryti.

Kristaus tikėjimas tai nė

ra pei laikinis gėrimas, nei lai 

kinis valgis, nei laikinis parė- 

das; bet jis yra pati aukščiau

sioji gyvybė, kuri žmogų iš 

mirties į amžinųjį gyvenimų 

perveda. Žmogus, kuris tiki j 

Kristų ir gyvena sulig Jo 

mokslu, neregės mirties per 

amžius.

Paskutiniais laikais Chica- 

goję priviso vagių, plėšikų ir 

žmogžudžių, kad net baisu 

iš namų išeiti, o namie ir ne

maža pasitaiko užpuolimų. 

Poliemonai vieni negali suval 

dyti ištvirkėlių, žmonių be re

ligijos ir doros. Religija yra 

vienintelis kelias iš tų visų 

nelaimių. Nemažiau privalo

mas dalykas palaikyti religi

jų, kaip poliemonus. Bet dau

giau bus naudos iš to, jeigu 

žmonės rūpinsis religija ir jos 

patys laikysis ir savo vaikus 

jos išmokys.

Kadangi religijai naudin

giausiu dalyku yra spauda, 

tat kiekvienas lietuvis teskai

to, platina ir remia “Drau

gų,” vienintėlį katalikų dien

raštį Amerikoje. Tada greitai 

darysime pažangų pirmyn re-

tę, nes neilgai jinai Chicagoj 

pasiliks. Norėtųsi, kad tokia 

įžymi artistė ilgiau su mumis

Vis laukiame geresnių laikų, 

vo virš $800. Kadangi sunkūs naujų darbų bei uždarbių, bet

laikai, dr-ja turėjo tik vienų 

25 metų jubiliejinį vakarų ir 

tai nedaug uždirbo. Tat neste

bėtina, kad ižde buvo neda- 

tekliaus. Be to, ir šiuos metus 

dr-ja pradėjo su keturiais li

goniais. Narių ūpas tačiau bu-

mūsų padėtis nesikeičia, tai 

raminamės nors savo kasdie

niniais šeimyniniais vargais ir 

reikalais. Štai mūsų kaimynai 

A. Šamai ioniai sulaukė savo 

ženybinio gyvenimo dvidešim

ties metų sukaktuvių, kurioms 

paminėti P. Samalionienė irvo geras. Sako, gal Dievas 

pasiliktų, bet artistas taip pat duos šiuos n,etns geresnius, o [M. Zeleckienė su kaiminkomis 

turi savo tėviškę, kurioje ma-,mes vienybėj dirbdami vėl ga [surengia visiems malonių pra- 

lonu gyventi ir laikų smagiai (l5sim dau? Sražhj darbų nu-imogėlę ir joje pagerbia pp. 

praleisti veikti. ' Samalionius. Jonas Zeleckas

gražiai prakalba, visi susirin-

Taigi “Draugo” koncerte 

bus daug malonumo, daug in

spiracijos, daug gražių įspū

džių.

Šv. Benedikto dr-įai galima ..... ... . .
, ... .. ,kusieii juos sveikina ir linki
buvo priklausyti uz mažų me- • ... , . . ....

, x- ne tv v , laimingai sulaukti netiktai si- nesini mokesti 2oc. Pašalpos i , , . . , . . •
i -x a- „a • -x t dabnnio, auksinio, bet ir dei-moketa $o.(X) į savaitę, ko ne

daro nei viena kita dr-ja. Da-

Koncertas prasidės lygiai har sulyginta su kitų dr-jų pa- 

5 vai. po pietų. Po koncerto 1 šalpa.

Metiniam sus-me pirm. J. 

Trakšelis pasiūlė, kad kas mė-

šokiai nuo 8 vai. iki 12 vai. 

Taigi širdingai kviečiam vi

sus atvykti nedėlioj, vasario'nesb atidarant sus-mų malda

5 d. į metinį “Draugo” kon

certų.

būtų kalbama už mirusius dr 

jos narius-es, o uždarant sus- 

mų malda, kad Dievas, per 

Šv. Benedikto užtarymų, teik

tų savo pagalbų dr-jai vieny

bėj ir meilėj veikti.

Renkant valdybų vienbalsiai 

prašant paliko visa senoji. 

Bet algos vieniems sumažin

tos, kitiems atimtos, kitam dar

Skaitykite ir platinkite 

dienraštį “Draugę” if 

remkite visus tuos pro

fesionalus ir biznierius,
kūne garsinasi jame. j pridėta. Pirm. J. Trakšelis li-1 lokautai.

mantinio jubiliejaus. Tokia tai 

pasitaikiusi sueigėlė mums ne

tikėtai paįvairina dabartinį ny 

kaus naujos gerovės laukimo 

gyvenimų. Seniai pasikalbame, 

jaunieji nieko nebodami prie 

progos pasišoka ir pasilinks

mina. Pagerbtieji visiems dė

koja už atmintį, atsilankymų 

ir linkėjimus. Žičkus

KOPENTIAGENAS, sau-. 

30. — Danijos vyriausybė ima

si priemonių, kad visam kraš

te per du metus įstatymo ke

liu būtų uždrausta atlyginimų 

už darbų mažinti, streikai ir

MOSTIS, ypatingai gert. 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimą, kuomet kitas neJ-1 
veikia.

Pamėginkite lr pamaty- ' 
kitę kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai įsiga
lėjusį kaip:

RUMATIZMĄ
ETRBNŲ DIEGIMĄ

ŠALTĮ MUSKULUOSE 
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGĮ - 
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartą parnėginsit RAY—DIO 
moatį ir pajusit palengvinimą, Jūs 
visuomet laikysite ją savo namuose.

Jūsų apteikoj — 50c

VAŽIUOJANČIU Į LIETUVA 
DĖMESIUI

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 
Parodų Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk

tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Anie

rikų 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 j Lietuvų ir visus 

pasaulio kraštus.

2334 So OAKTFT

« « «•

AGENTŪRA
it » ,70

LISTERINE
>

promptly onde odors ordinary 
antisOptics can’t hide in 4 days

Eat this fine 
cheese food 

oftener!

AatbiĄ 2a + + +
(TRIPtt PIUJ)

Nedyvai, kad milijonai mė
gsta Kraft Velveeta . .. užsi
tepti, atsipiauti, virti su Juo.

Minkštas, patraukiantis sko 
nis nuo seno Cheddar sūrio. 
Varškus, kaip pienas. Užtvir
tintas Almerican Medicai As
sociation. Užsipelnija aukštą 
maitingumo ratą plius, pilus, 
plius. Gauk kitą pakečlų nuo 
grocerninko šiandien.

KRAFT

ŲNCLE
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Trečiadienis vasario 1 d., 1933

“DRAUGO” METINIS

ĮVYKS

Sekmadienyje, Vasario-
ARTISTĖ

Juozas Brazaitis, Aušros Vartų parap. vargoninin

kas ir Sasnausko vyrų choro sekr.

'#1 ' =*- ■

i .
' :K.\. : i

'V'"’1
■

O&U&į:

p-le E. MICKUNAITĖ -x /■
■

A, i
■'S

Vladas Daukša, Šv. Kryžiaus parap. vargonininkas ir Sas 

nausko vyrų choro pirm.

LIETUVIŲ
AUDITORIJOJ
3133 South Halsted St.

KONCERTAS PRASIDĖS 5-tą VAL. 
PO PIETŲ

ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ

ĮŽANGA 

$1.10c, 85c — 55c

ŠOKIAMS
40c x

frt ytį

-v •&-

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRĄ

Programe dalyvauja p-lė E. MICKŪNAI 
TĖ, coloratura soprano, neseniai sugrįžus iŠ 
Europos kur ji dainavo Italijos ir Lietuvos o- 
peroj. Taipgi dalyvauja žymiausieji Chicagos 
lietuviai solistai ir solistės. Dalyvauja du di
džiuliai Chicagos chorai: Lietuvos Vyčių “Dai
nos' ’ choras po vadovyste J. SAURIO ir Sas- 
nausko vyrą choras po vadovyste komp. A. 
POCIAUS.

t

Dalyvaus šv. Kazimiero Akademijos or
kestrą, kuri yra pagarsėjusi tarpe Chicagos 
lietuvių. Akademikės šoks lietuviškus šokius.

Po koncerto bus smagūs šokiai prie geros 
muzikos.



i

Trečiadienis, vasario 1 d., 1933 D rf X ū G X 8 ,5

LIETUVIAI 
AMERIKOJE

(Tęsinys iš 2 pusi.) 

kai prieš Petrą Didįjį. Tuo nie

šią Čaikovskio operą. Operoje darytų daug pelno. Visi lietu- 

I dalyvių sąstatas: Thalia Sa-jviai turėtų prisidėti ir remti

jlanieva — Metropolitan ope

ros; 1. Velikanoff — Maskvos 

operos; A. čerkasky — Phila

delphia operos; B. Bussinger 

— Florentinos operos; M.

lu Ukrainos teisingumo minis-|^c'lvvtz *r <!aun kitų daininin- 

teriu buvo Kočnbei, kuris su klh °I)eros vadovybė maloniai 

Mazeppa tardavosi sukilimo kvie^ia ^tuvius susipažinti su 

prieš Rusiją reikalais. Kartą J ukrainiečių daina. J. V.
Mazeppa paprašė Kočubei du

kters Motria rankos. Merginos 

motina, kurios planai buvo ati 

duoti savo duktės ranką ki

tam, pasipriešino. Motria my

lėdama Mazeppą, prašo jo bė

gti ir susižieduoti. Merginos 

motina prikalbina savo vyrą 

Kočubei apskųsti Mazeppą en

PITTSBURGH, PA.
Visi pittsbūrgieeiai, net ir 

to miesto lankytojai, didžiuo

jasi aukštumu ir gražumu ar- 

kitektūros “Cathedral of Lea- 

ming”. Bet lietuviai dar dau-

ki lnų darbą. M. M.
NAUJOS KNYGOS D A K T A R A

giau> nudžiugo, kada praneš

ei Petrui. Mazeppa sužino ir ta> RaJ toje vįetoje fcug įsteig.

ta ir “Lietuvių Kambarys.” 

sušaudo. P°lta-,j^urįaine kus graįas tautiški 

vos mūšy (1708) caras Petras I papuo5alai ir rakandai, ku., 

pergali Muzepp< ir Karoli i rįuos įdėti Pitts.

XII. Pabaigoje Motria iš gai. burgh,o liehlviai.

lesčio miršta ant Mazeppos ra

suareštuoja Kočubei ir nutei

sia inirtin

nkų
Trečiadienį, vasario 22 d.,

Piliečių Klubo svetainėje, Sou- 

Visa opera dramatinga. Or-lthside, “Lietuvaitės” ratelis

WEST PULLMANO 
ŽINELĖS

X Sausio 29 d., parap. sa

lėj buvo surengtas šokių va

karas parapijos nainlai. Vaka

ras nepaprastai puikiai pavy

ko. Kadangi muziką turėjome 

gerą, tai ir jaunimo susirinko 

pilnutėlė salė. Kitas šokių va

karas taip pat parapijos nau

dai ir su ta pačia muzika }- 

vyks vasario 2b d., parap. sa

lėj. Įžanga tik 25 centai.

X Sausio 29 d., kleb. kun. 

A. Linkus su parap. komite

tais turėjo trumpą pasitarimą 

kas link parapijos gerovės. Nu 

tarta surengti šaunią vakarie

nę su gražiu programų. Va- 

i karienė įvyks balandžio 2 d., 

parap. salėje. Be to, prisiren

gimui išrinkta komisijos.

X Vasario 5 d. įvyksta die

nraščio “Draugo” nepapras- 

kestras ir ' chorų dalys labai Į (Bachelorettes) rengia šokių ' tai gražus koncertas ir šakiai 

įspūdingos. Ukrainų dainos .vakarą, kurio pelans skiriamas Lietuvių Auditorijoj. Girdėjau, 

sielvartingos. Jų tautiniai šo- kambario įrengimui. Ši grupe- *kad vestpullmaniečiai skaitli- 

kiai labai giazūs. Muzikos my |le jaunų, energingų pasiryžo ag-aį dalyvaus tame koncerte, 

lėtojams patartina pamatyti dėti visas pastangas, kad pa- Taip ir reikia.

’ ’ X Vasario 1 d., 7 vai. va-

GRABORIAl:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

Laidotuvėms patar- ^TUVIS GRABORIUS 

nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mana 
dėl, kad priklausau
prie grabų lšdlrUys-
tėa

OFISAS
868 VVest 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

8238 s. huu#ted st.
TeL Victory 4088

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt Žili arba 8818

2314 W. 23rd PL, Chicago

1432 8. 42 Court, Cicero, ILL 
TIK CICJSRO l»II

Phone 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. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Ką tik atspausdintos, nau

dingos knygelės, ir visiems 

patartina viena kita iš jų įsi- į 

gyti. Jų kaina visai nedidelė. 

Mokestį galite siųsti krasos 

(pašto) ženklais (stamps).

Gyvybės Šaltinis, parašė 

un. J. Vaitkevičius, kaina 10c 

Mąstymai apie šv. Jėzaus 

Širdį, vertė J. Vaišnora, M. 1 

C. Turi 208 puslapius. Kaina 

40c.

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. J. Vaitukaitis, kai
na 10c.

Žmonijos pradžia ir galas 
naudinga pasiskaityti, kaina 
35c.

Su Baltu Nuometu, eilės, pa

rašė J. Augustaitytė, naujas 

dalykas, vakarų rengėjai gali 

pasinaudoti. Kaina 50c.

Viršminėtas knygas galima 

gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 84. Oakley Avė., 

Chicago, UI.

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

2446 So. 49th Ct. Cicero, III.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomls 

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

Phone Boulevard 7041

OR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.

Arti 47th Street

TeL Canal 8111

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street

(Kampa* Leavltt St.) 
Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto 

Nuo 1 lkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7889
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 1(1 ryto iki 8 vakare

Tel. LAFAYETTE 1067

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 

3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle),. 
Valandos: nuo 1 lkl 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomis pagal

sutarties

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomi» susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, III.

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 WEST 25th STREET 
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak.

Tel. CICERO
ir

2021 W. IVASHINGTON BLVD. 
Kitus vai. ant Washlngton lllvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2 4 50—24 51; arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2 888

062

Office Phone
Res. 6737 S. Artesian Avė. Proepect 1028

DR. J. J, SIMONAITISM
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 \Vest Marąuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7650

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.

Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.

TEL. CANAL 0401

Res. and Office 
2 359 So. Leavitt Št.

Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SL'RGEON

2403 W. 63rd St., Chicago 

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

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį
į Rez. 6 456 S. MARLEWOOD AVĖ.

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 66 59 Tel. Lafayette 5793

kare, parap. salėj p. Lukšis 

rodys judamus paveikslus iš 

(Lietuvos. Kviečiame visus 

skaitlingai susirinkti.

X Vasario 16 d, vestpulma- 

’r.iečiai iškilmingai minės Lie

tuvos nepriklausomybės 15 nie 

tų sukaktį savoj parap. salėj. 

Programas bus gražus ir pat- 

rijotiškas; išpildys parap. mo

kykla; bus ir kalbėtojų. Rap.

Telefoną* Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Grąborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilins visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, UI.

I. J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6203—8413

Tel. CICERO 284

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėm* pilna* patarnavimo* 
galimas už 235.60 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Ave„ Cicero, Ilk

1.1. BAGDONAS
[.aidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa- į 
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rN SU.

ANTANINA 
KULIENĖ

Po tėvais Norbutaitė
K* 5

Mirė sausio 29 d. 1933 m. 
1:15 vai. popiet, pusamžlaus. 
Kilo ift Tauragės apskr . Skaud
vilės parap., Kalniškių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliudime, 
vyrą Antaną, dvi dukteris Ber- 
nice ir Stellą. lr 4 sūnūs: Vik
torą, Antaną, Joną lr Juozapų:
4 brolius: Antaną, Joną. Kazi
mierą tr Stantklovą Norbutus ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 6101 So. 
Green St. Tel. Normai 2478. 
Laidotuvės įvyks Ketvirtadieni, 
Vasario 2 d., iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėta į Oųr Lady Sollace 
bažnyčią, 6 2nd Ir S. Sarigamon 
St., kurioj įvyks gedulingos pa
maldos už vellonėe sielą. Po 
pų naldų bus nulydėtu į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nubudę: Vytas. Dukterys, Su
sai. Uruliai lr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- | 
bėrius Eudeikis. Yards 1741.

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarnlnkala Ketvergsis lr 8ubatomls 
9420 W. Marąuette Kd. arti Western

Avė. Phone Hemlrs-k 7S2M
Paned*11"’* (ąra-inrat. tr PKtnvėionus 

1821 So. Halsted Street

AKIŲ GYDYTOJAI!

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

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

Plione Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

DR. A. J. JAVOIŠ
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.; Tel. Drexel 9191.

DR. A. A. ROTH
2201 West 22nd Street Kuius “ Oarorga.

Specialistas odos ligų ir 

veneriškų ligų
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti

DR. VAITUSH, OPT.
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tel LAFAYETTE 7117

Palengvina aklų įtempimą, kuris Of“»° val kiekvlen* “““ »
_a» _ . . . .... I‘Jt ruln / i&t-Lrvpiiu unrn/l nm i u 1 T'u irt ori•sti priežastim galvos skaudėjimo, 

ivaigimo. aklų aptemmlo. nervuotu- 
no, skaudamą aktų karšti. Nuimu lr Ketvergaia.
:ataractua Atkaišau trumpą regyatf j Kea Tft, u,de ritlk 33U5 
r tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose------------------------------------------------
•tai tikimuose, egzaminavimas daro- 1 
naa au elektra, parodančią mažiau- 
nas klaidas.

Speciaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto lkl 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK
PĄ LAIKA SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų aky* atitaisomos 
be akintų. Dabar kainos perpus pt

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis lr šventadieniai* te—1» ,

Ofiso Tel. Victory 6687
Of. lr Rez. Tel Hemlock 2174

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9' D A > » 4 /lt 1 • r. i , •> »
nuo 4 Iki H vak vakare Ltarulukals

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo S lkl 4 lr nuo
8 lkl

vak. Antro Of. vai.: nuo 3-8 po 
piet. Utarn. ir Subat. nuo S-6 vak. 

šventadieniais Dagai sutarimą.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iž bile kokios miesto dalies. 
'Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namu3 ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, -nežiū 
rimt į tai, kr jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių grąborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl teraunu. Palaukite BUDĖKI pirm negu kreip
ėtės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas,

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

PRANCIŠKUS MACIJAUSKAS
Mirė sausio 29 d., 1933 m., 8:50 vai. ryto, 70 metų 

amž. Kilo iš Pavopinės iėdvbos, Tauragės apskr., Ba- 

tiškių parap., Liubiškių kaimo. Amerikoje išgyveno 

32 metus.

Paliko dideliame nuliudime 2 sūnus: Antaną ir Ka

zimierą; dukterį Valeriją Astrauskas, žentą .Juozapą 

Astrauską. 2 anūkus, brolį Joakintą ir brolienę Ievą, 

seserį Prancišką Šatienę ir švogerį Kazimierą Šatą ir 

seserį Oną Salaševičienę. tris brolių dukteris: Oną 

Kasputienę, Vincentą Kazlauskienę ir Teklę Mickū- 

nienę; Svogerius ir gimines. O Lietuvoje brolį Petrą ir 

gimines. - ✓

Kūnas Įiašarvotas 2333 VVe. t 23id St. Laidotuvės 

įvyks Ketvirtadienį Vasario 2 d., iš namų 8 vai. bus Į 

atlydėtas Į Aušros Vartų parap. bažnyčių, kurioj 

įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa

maldų bus nulydėtas Į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugu -ges ir 

pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnai, Duktė, Senerys, Broliai, G.minės ir 
Pažįstami.

laidotuvėms patarnauja graljorius Lachavičius. Te

lefonas Roosevelt 2515.

x - neFu Musų kainos pigesnės, kaip kitų.
<712 S. ASHLAND AVI. 

TeL Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIBTUV:8 AKIŲ 8PCIAJLI8TA8

Ofisas Ir Akintų Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 19—4: nuo 4—8 

Sx^au.ral.' nen IS Iki 1*

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių.

8 vaL vak. Nedėliomis pagal 
sutarti

Ofiso Tel.: Boulevard 1820 
Namų Tel.: Pruspect 1930

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

Trečiadieniais ir sekmad. susilarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

WISSIfi,
Specialistas iš 

Rusijos

DR. JOHN SMETANA,

DH. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir chirurgas 

4142 ARCHER AVENUE 

Tel. Virginia 0036

DR. MARGB1UO

PRANEŠIMAS
Persikėliau { erdvesnę lr patogesnę 

vietą
3325 SO. HiYLSTBD ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULKVARD 8483

TeL Orotehill 1596

DR. A. L. YUŠKA
| GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
| Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 
Beredomls po pietų ir Nedėldienlala 

tik suaitarus
2421 W MARQUETTB ROAD.

Res. Phone 
Englewood <641 
47enlworLh 2069

Office Pbons 

Wentworth

OYOO V II4AS LIOAtf VYRV IH MOTICMV PEJt 28 MFTU8 NESU RIMT 
KABP I ZSISEMf JLSlOS lr NEI&UY»OM<>« JOS YRA

8peclallškai gydo llgna pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuru- 
roj«. kosėjimą, gerki.* skaudėjimą ir paelspOngaa Mgaa Jeigu kiti ne- 
galtjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Pruktlkuoja per dmigelį metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mai, dykai. OR1KO VALANDOS: Kaadie nuo 11 valandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 UE8'r 20lh NT., kampas Keeler Avė. Tel. Uravvfurd 8&73

DR. MAURICE KAHN,
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VAIJLNUOS:
N.io 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 Iki I po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedel. nuo 18 Iki 12 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ugų 
▼»L: ryto nuo 18—12 nuo 2—4 *• 

pietų: 7—1:19 vai. vakare. 
Nedėliomis 18 Iki 12

Telefonas Midwav 2880
OPTOMETRISTAS

180t S. ASHLAND AVENUE ANELIA K, JARUSH
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- fhybical therapy a midvvife 

Stas. Pastebėki! mano iSkabaa. S(^^NV AVĖ.

Valandos nuo 9:30 ryto iki rhone hemlock 9252
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra r»twnauja prie gimdymo, duodu 

. _ - masHMge, elertrlc trratment Ir niag-
I skirtų valandų. Room 8. netlc blanketH Ir t.t. Moterims tr

merginoms patarimai dovanai. Patar-1 rhono Canal Uo23 MUJA wb< ugonlnąj.

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRUHGAB 

6558 S. LLYLSTED STUEE’

Vai.: 2-4 Ir 7-B vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEJ3T 47th STREET

Tel. Wentworth 3000

Rez. Tel. Stevvart 819

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED S'i KEEr. 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vak vakare

OfL.o Ir Rea. Tel. Boulevard 69X1

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th ST L'1.1,1’ 

Ofiso vai.; nuo 1-2; nuo 6:30-8.
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LABDARIŲ DIRVA
• 212 * • * SS *»* 2S * • * SIS * • * < 

SEIMĄ PRISIMINUS

Labdarių Sąjungos 13-tasis 
seimas įvyko lapkričio 20 d..
Nekalto Prasidėjimo šv. Pane
lės parap. salėj. Seimas prasi
dėjo su iškilminga suma ir pa Šitie: 5 draugijos, 23 atstovai, 
mokslu 10:30 vai. ryto. Šv. Mi-

A. Valančius kalba apie 
spaudą. Ragina, kad visi už
sirašytu “Draugą.”

Mandatų komisija raportuo
ja, kad seime yra atstovai iš: 
Aušros Vartų parap. — AVest

,,Karečkienė, A. Kazlauskas^ A. 
Atroškienė, O. Zdanevičaitė, 
K. Pautienė, B. Nennrtonis, A. 
Linkus, J. Vrba, S. Plenekus, 
K. Vaitkienė, S. Sančiunieno, 
Varsikūnienė, V. Paukštis, M. 
Feizienė, O. Doveitienė. $2.00 
P. Darsas.

BRIGHTON PARK

CHICAGOJE

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

: X Vasario 26 d. ruošiama 
“kaukių” arba maskaradinis

Trečiadieni'., vasario 1 d., 1933

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS
VASARIO - FEBRUARY 5, 1933 

Chicagos Lietuvių Auditorijoj

Sausio 15 d. mokyklos kam- galius. Visas pelnas eis parap.
naudai. Kas bus

v •sias laikė kun. Jonelis, jan 
asistavo kun. Vaitukaiti 
kun. Valančiu
sakė klebonas kun. Briška. I Visų Šventų parap., Rose- 

Tuoj po pamaldų buvo ben- land, 1 dr-ja, 4 atstovai, aukų
dri pietūs. Seimo posėdžiai pra $5.00.
sidėjo lygiai 2 vai. po pietų. Į Dievo Apveizdos parap. 18tb

gražiausiai
• vies

a gera muzika. Komisija dirba

aukų — $33.00. i bary, įvyko Labdarių 8 kuo-

Hv. Petro ir Povilo parap. - IP“* "w,inis brinkimas. Nau- ^redę*. gam dovanų. n

ir West Pulhnan, 1 draugija, 2 !•'“ vol,1’'b“ UŽSm6 vadovavimą . ..
i i ’ni tnvoi niikn .mm j Šiems metams. Kvietė visus ussljuosųs, tikietus platina, do iPamokslą na- atstovai, auku SltA.lMl. , T , . .. . •susirinkusius vengti nesusipra vanas renka. Į komisiją. įeina: 

timų. Knygų tikrinimo komi- j • ^danevieiute, Cesnavnuene, Į^.y. susį1>o.t?s 
sija davė pranešimą, kad josi^i‘as *’ ‘laug kitą

Į— Al. Dargužis, vice pirm. —-
J. Bakšys, ]I vice pirm. — O.

I Klebonintė, nut. rašt. — J.
jžitkiūtė, finansų rašt. _  E. vak vakare, Aušros Var-nininkus ir visi Sasnausko cho
įRimkintė, iždo globėjos_ Ru-mokyklos kambaryje. Reiks ro narius susirinkti ši vakai.n
\jzunas ir Rasdikas, ižd. _  P. apturti šiuo< dalykus: a) Vft-į šv. Jurgio parapijos mokyk-
Varakulis, maršalka__Kd. Ri-!sall'> 16 d. paminėjimą; b) Vu- los kambarį, ant antro aukšto,
nikus, korespondentas _  J. kurinių Valstybių X seimelio vadinamam “Musie Room”.
Bekenaitis. reikalus; e) Katalikų Akcijos Visi nariai būtinai turi suva-

Nutarta rengti šokius prieš spaudos savaitę; d) Federa- žinoti, nes įvyks svarbi repe- 
užgavėnes. Į komisiją jeina: |eUos •ųei,,,<) rengimą ir kitus ticija prisirengimui “Draugo” 
Al. Dargužis, Ed. Rimkus, A. įbėgančius reikalus. Taipgi bus koncertui. Repeticija prasidės 
Jankauskas. kun. A. Petrausko paskaita, dygiai 7:30. Rašt.

X Šiomis dienomis buvo su- Visi draugijų atstovai ir vi-
,-------- -------Oi. musų mylimas suomenininkai kviečiami į šį
klebonas kun. Albavičius, bet,'susirinkimą.

X Sausio 26,d. įvyko L. Ay- af.įįį Dievui, jau pasveiko iri Apskričio Valdvbv ’ • ,
ApsKficio vaiayD.i nias jvyks ateinantį sekmadu

Marąuette Park. — šv. Ka-
'zimiero Akademijos Rėmėjų 8

geriausioje tvarkoje vedamos. I X Sausio 26.d. įvyko L. Vy- a(yH-, Dievui, jau pasveiko ir ".......~........ skyriaus mėnesinis susirinki-
Kun. Briška atidarė seimą sn'st., B dr-jos, 17 atstovų, auku IireiSk8 S,rdinK* l“'1'*’ PP- 8» metinis 4 k"°lx>R vėl pradėjo eiti savo pareigas, i
malda. J prezidijumų, sekreto-$48.00. ' .Bumbulams už suteikimą bato išrinkta nauja valdyba kuri L x Sunkitli se,.ga K-,J Val-arinia Va • . f- • p ,- a
... . , ... v ...... i g . , p; i ir labai skanios vakarienės, energingai prisjzadėjo darbuo-, ... ' ‘^at’ '“kaunių 'po pietų, Gimimo Paneles Hv.njatą ir komisijas šie išrinkti: »'• Antano parap., Ciceio, ’ . . ” . . .Kstaite. Jau kelinta savaite ,i f:: iv»s;,ntn« . • • • v- ♦.' , . , ,T . o .i..nil„; • . on „* ,1,,,.,, 4.100 llsdave raportą ir “bunco par- tis. Į valdybų i eina dvasio. i va- , . IK.imto. Kolitu encijo. parap. svetainėje. Kviečiame

pirm. — kun. Anast. Valan- 8 draugijos, 30 atstovų, $139.-1 r .v , . J **,..................... ka! gub Evoje. Drauges pra- rengimo komisinis nudrinki
v- ,, , T <t • rji-.ni.,, ,tv” komisija. Susirinkimas įs- das kun. lg. Albavičius, pirm. v,,, • k^iihu
čius, pagelb. — adv. J. (Iri- 50 aukų. I • ,V1 _ t ° 1 somos ją atlankyti.
šius, rašt. — Ona (lubistaitė, | Šv. Mykolo parap., North 
pagelb. — Juozapas Encberis. Side, 5 draugijos, 20 atstovų,

nj, vasario 5 d., lygiai 1 va!.

I visas nares atsilankyti, nes y-

Mandatų ir finansų komisija: aukų $19.00.
Bacevičius, Fabijonaitis, Ged-Į Melrose Park, 2 dr-jos, 9 
vila, Mažeikaitė.

Rezoliucijų: A. Valančius, L

nei, B. Steponavičienei, M. Sa 
dauskienei, K. Simonavičienei

SVARBI REGISTRAVIMOSI 
PERMAINA RADIO

ir.as įvyks vasario 1 d., Auš- m lubai daug svarbių reikalų 
j ros Vartų parap. (West Side) j svarstymui.
8 vai. vakare svkiu su Fed.

Valdyba

atstovai, aukų $8.00.
Gimimo Panelės Švenč. pa-i

už pasidarbavimą ir auką, Ba- Sulig pranešimo Board of

Šimutis, K. Srubienė, J> Čepu- rap., 'Marąuette Park, 1 dr-ja,

rtašių šeimynai už suteikimą ^'lection Commissioners, įeina 
buto, už papuošimą salės, pla- 'nauJa teisė> užgirta gub. Hor-

3 atstovai, auka $5.00.
Nek. Pras. Pan. Švenč. pa

rap., Brighton Park, 11 dr-jų, 
57 atstovai, aukų $181.00.

Šv. Kryžiaus parap., Town 
of J^ake, 5 dr-jos, 17 atstovų, 
aukų $41.00.

Šv. Jurgio parap., Bridge
port, 4 dr-jos, 17 atstovų, aukų 
$10.00.

Viso draugijų 56; atstovų 
248; aukų $562.50.

Su mandatais salėj surinkta

lienė.

Maršalka — J. Dimša.
Sveikinimai

Kun. Valančius, kun. Briš
ka, kun. M. Urbonavičius — 
šv. Kazimiero Seserų vardu;
K. Srubienė — Moterų Sąjun
gos apskričio ir taipgi Lahua-1 
rių Sąjungos 3 kp. su čekiu 
$100.00; J. Šliogeris, B. Gry-į 

bas Labdarių Są-gos 8 kp.1 
sveikina su $150.00 pinigais; (
Kazlauskas sveikina nuo Fe- •
aeracijos Chicagos apskričio; Iš viso surinkta $610.-
Čepulienė 1 kp. (Town of
Lake); kun. J. Vaičiūnas Šv. I Seimas vienbalsiai priėmė 4 
Antano parap. klebonas (Cice- rezoliucijas, 
ro) sveikina su $25.00; L. Ši- Adv. J. Grišius ragina da- 
mutis — Amerikos Lietuvių ryti testamentus ir juose rie- 
Katalikų Federacijos ir “Drau pamiršti Labdarių Sąjungos. įfrys nau” nar;aį prisirašė. To
go”; kun. J. Mačiulionis — Kas piie jo Kreipsis, testamen- k;oj didelėj kolonijoj reikėtų 
Marijonų Kongregacijos; kun. to padarymas nieko nekainuos. '^aUgjntį tūkstantinė kuopa.
Paškauskas — Visų Šventų j 
parap.; kun. Linkus, Šv. Pet-' 
ro ir Povilo par.; Labdariu! 
Są-gos 5 kp.. sveikina J. Dim
ša.

Seimas pasibaigė 4:30 vai. 
vakare.

Rašt., Ona Gubistaitė, 
Pagelb., Juoz. Encheris

Seime labdarybei aukojo šie 
atstovai:

Chicagos Apskrities susirinki
mu. Turime keletą svarbiu rei-

LON DONAS, saus. 31. — Į- 
vairių Europos vyriausybių o- 

kalų aptarti ir taipgi kvieti-'įganai ir šiaip spauda reiškia 
mo konferencijon laiškus išda- nepasitenkinimo ir baimės dėl

... linti kiekvierion parapijon, ko- Hitlerio pa-kvrimo Vokietijos
radijo pro- h ••>■»« .... , . . . J .•v t A.-zt. r Jomjon. Prašoma komisijos na- kancleriu. Numatoma pačioigramo įs stoties \vCTL nuo I • , .... . . . , ,. :- . r, , . , , . , irius skaitlingai susirinkti. lA okietijoj galima netvarka, a-1 iki 2 vai. po pietų, kuri da-1 nv. n • i , „ LDr. P. Atkočiūnas, pirm. ^rba ir pervemmas. O tas gali

----------- 'skaudžiai į visą Europą atsi-
Šiuomi prašau visus vargo-1liepti.

LIETUVIŲ VALANDA

teko ,- - - . . .... . Pereita sekmadienį
tinimą tikietų, auką — pusę ner pereitą penktadieni, bū- klausytis Jietuviu 

i tono anglių; geraširdžiams Mi-j^en^ registravimasis precinkte
kuziams, kurie kiekvienam la-.(^ aldermoną ir kitų rinkimą
bdarių darbe prisideda gausia j 1^3 yra panaikintas Chicago, i jQg p Budriko radijo ir1 
auka; Gendroliams, B. Grybui,,^icago Heights Berwyn;'rakandų krautuvė, 3417 S. Ha- Į 
duonkepiams: Marozui ir Ka- Cleero n’ Summit, Evergreen gt progran . į^pįidė ži-'
valiauskui; graboriams už su- Park’ Sticknev ir Morton nne- !noiui raJįj0 daįnininkai: K
teikimą kėdžių, būtent: Zolpui, oteliuose. '.Pažerskis, J. Čepaitis, moterų
Emleikiui ir A. Petkui; krau-Į Tariau, teisė duoda kiekvie- 
tuvininkanis: Ciedraičiams, A. na,n rm -įregistravusiam pilie- 
Kišonui; lietuviškam muzika- r*111 Pro£$ atsilankyti į olisą 
ntui už grojimą lietuviškų šo- Board oi Election Commissio- 
kių, už atsilankymą kun. S. Jo ners> Room 308, City Hali, 
neliui ir A. Valančiui ir vi- ^arP 9 vai. ryte ir 9 vai. va-

j duetas ir kiti. Taipgi Budriko 
j akordinistai sudarė gerą ir 
smagią muziką.

| Beje, buvo pranešta, kad ki- 
i tas dainininku ir muzikantu

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

L J
-r B
?ltTKIEWIC/(S c-'
^HORTGAfiE BAHKER

PERKAM
Lietuviškus

. kontestas įvyks vasario 1 d.,
Šiems svečiams, aukotojams. kare> kad užsiregistruotų. Taip MarR WJdte s<iuarę SVetainė- 
Pelno padaryta nepilna šimti- pat suteikia galimybę perinai- gaĮ. dajyvaid; kontoS-
nė ($100.00), tai p. Žiauberie- n>'ti registrą v i mos numerį į Įžanga veltui. V.
nė dapildė. Išrinkta komisija k'kb Pa<‘>ame precinkte, anai
rengt išvažiavimą: B. Grybas, ’s vieno precinkto į kitą esan- 
J. Valskis, F. Gubista. Dar Kleetion Board jurisdikci

joj. Registruotis ir permainas 
daryti laikas yra iki vasario 
8, 1933, 9 vai. vakaro.

Kviečiame visus į bendrą dar-

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Iz A 1 V A K O .R C I Ų AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

bą. Korespondentė

CICERO, ILL,

Po $1.00: A. Šiurna, O. Bau- 
A. Šalčius, O. Au-

Šv. Antano parap. jauname- 
įčių choras stato scenoj operetę 
“Kuprotas Oželis” vasario 12

Valdybos raportai
Pirm. Nausėda savo rapor

te pažymėjo, kad veikimas ė- 
jo plačia vaga. Įplaukė $1,801.- ževicienė,
16, bet išlaidų per metus bu- gaitis, M. Sadauskas, O. Sta- d. Patariu visiems atsilankyti,
vo daugiau__iš viso $1,942.83. cilienė, A. Antanavičienė, Ši- nes matysite ko dar nematėte.
Toliau Nausėda priminė, kad d,auskienĖ Grigonis, kun.jPo lošimo, bus šokiai prie ge- 
įįy. Kryžiaus ligoninė prisiun- Mačiulionis, A. Rokas, 'M. ro orkestro. Ten būsiąs
tė jam raportą, iš kurio pa
aiškėjo, kad Šv. Kryžiaus li
goninė veikia nuo gruodžio 19 
d. 1928 m. ir yra gerume sto
vyje. Visų ligoninių asosiaciju 
pripažinta, kaipo pirmos rū
šies ligoninė.

Iki šiai dienai aptarnauta 
10,112 ligonių. Per keturis me
tus atmokėta $60,000 skolos.

Iždiriinkas kun. J. Mačiulio
nis išdavė savo raportą. Cen
tro raštininkas Fabijonaitis 
pranešė, kad buvo trys išva
žiavimai: Kapinių dienų, gogu 
žės 30 d., Labdarių ūky.

Adv. J. Grišius pranešė a- 
pie legališką sąjungos ir jos 
ūkio stovį.

Padaryta pertrauka, kurios 
laike huvo renkamos aukos.

L. Šimutis kalbėjo apie Kęs- 
, tttč.io 550 metų mirties ir J.

AVashington’o 200 metų gimi- 
!jno paminėjimą, kuris rengia
mas gruodžio 1 d., 1932 m.,
,6v. Agnietės svet. Paminėjimo 
visas pelnas eis labdariams.

Ar Esi Registnotas Balsuotojas?
JEIGU NE — tad, kad būti užrašytu į kny

gas ir turėti teisę balsuoti dėl Aldermoną, vasa
rio 28, 1933, reikalinga ateiti į ofisą Board of 
Election Commissioners, Room 308, City Hali, 
tarp 9 vai. ryto ir 9 vai. vakare bi kurią dieną 
(išimant sekmadienius ir šventes) iki vasario 8, 
1933..

Legislatura sutvarkė taiu kad nereikėtų re
gistruotis kaip kad. būtų reikėję daryti antradie
nį, vasario 31, kad sutaupinus taksų mokėtojams 
tuos iškaščius.

Čia yra proga užsiregistruoti jeigu dar ne
užsiregistravę sulig dabartiniu adresu.

PER REIKALAVIMĄ

BOARD OF ELECTION COMMISSIONERSI
FRED V. MAGUIRE 
MAREI. O. REINECKE 
HARRY A. I4PSKY

(ommlMimiTn

F.DM1 ND K. JARECKI 
(minty JikIkp

JOHN S. Rl «CH
('minty Clerk

PRANEŠIMAI
Federacijos -Chicagos Apskr. 

i susirinkimas įvyks vasario 1

CLASSIFIED
Reikalinga pusamžiaus ar senesnė 

moteris prie napių darbo. Darbas ne
didelis; sąlygas sužinos ant vietos.

ANTON RUDINSKAS
1021 So. Sacramento Blvd.

___________CHICAGO. ILL.___________

Laikas Pradėti 
Taupyti

Jūs sutaupysite landrės bilas. 
Jūs sutaupysite aut drapanų, 
nes namie skalbiamos drapanos 
tveria du kart ilgiau.

Tegul naujas civilizacijos iš
radimas sutaupo jūsų sveikatą 
ir laiką. Tegul mašina plauna 
jūsų namuose drapanas pigiau, 
geriau ir balčiau.

Naujos 1933 Elektrikinės 
Plaunamos mašinos po

$49.00
ir aukščiau

$5.00 įmokėti, o kitus po 
$1.0Q į savaitę

Jos. F. Budrik I
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4405—8167

Nuolatinis gražus programas Nedėliomis 1VCFL 970 
k. nuo 1 iki 2 vai. po pietų.

\VHFC 1420 k. ketvergais nuo 7:30 vakare 
YVAAF 910 k. Pėtnyčioiuis nuo 4 po pietų

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaunininkals. Maža narinė 
fnokestis. Ekspertų patarimas visose 
namų savininkų lr rendauninkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vak. šventadieniais nuo 10 ryto iki 
Piet Jžymųs namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chien- 
g>je

li\NDI.O.RDS BUREAU OF 
CHICAGO

‘ Inkorporuotas '
1G42 West Division St.

Tel. Armltage 2951—2952

; Geriausia kaina — C’asb už 
į Real Estate Gold Bonds, mor- 
Igičius ir certifikatus depozi
tų. 134 North La Šalie St., 
Room 316.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7(<0 

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

Fanedėlio, Seredos lr Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Męs ,.same jau H,n„ adresu virš 10 m. Namai: 6459 g. R0Ckwell St.

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

' Per S) vestuvių sezo
nų, kurie folografuo- 
sis mūši, Studijoj.

Utarninko. Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republie 9600

Reikale 
fonuokito
5.HI0

esant, tele-
Englewo(Ml

P. CONRAD 
0023 So. Halsted St.

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

5332 So. Long Ave.iu
m. BSMlBklC = MO&

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės | Crane Coal 
Kompanijų, ten jus gausite ge
riausias anglis lr ui mažesnę 
kalnų 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

Jei manai pirkti automobilį ateik 
pas mus pirmiau, nes mea užlaikome 
▼lenų Ii geriausių r užlų autotnobi- 
llus — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėja savo stiprumu Ir gražumu.

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

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVENUB 

/ Telephone Lafayette 7119

Mes Mokamo Casli
#80 už #100

L. KAUFMAN & 
COMPANY

134 N. LaSalle St. 
priešais City Hali 
Kambaiys 610
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