
DRAUGAS 

vienatinis tautinės ir 

tikybinės minties lie

tuvių dienraštis Ame

rikoje.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 30 “Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue, CHICAGO, ILLINOIS PIRMADIENIS, VAKARIO (FEBRUARY) € D, 1933 M.

3c A COPY ENTERED AS SECOND CLASS MATTER MARCH SI. 1916. AP CHICAGO, 1LUNO1S UNDER THE ACT OF MARCH S. 1879

DRAUGAS

Tlie most influential 

Lithuanian Daily in 

America.

3c A COPY METAI VOL. XVII
Telefonas: Roosevelt 7790 

VOKIETIJOJ PASKELBTA SPAUDOS CENZŪRA
PROSUOS SEIMAS ATSISAKO CENT- ( 

RO VYRIAUSYBES KLAUSYTI
ANGLŲ EKONOMIKAS APIE 

NETOLIMĄJĄ EUROPOS
ATEITI

Illinois gubernatorius už skoli
ninkų pasigailėjimą

VOKIETIJOJ VYKDOMA 
CENZŪRA

EKONOMIKAS APIE 
ATEITĮ

BERLYNAS, vas. 5. — Vo
kietijos prezidentas liinden- 
burgas vakar pasirašė dekre
tų, kuriuo visoj Vokietijoj į- 
vedama spaudai cenzūra.

NEKLAUSO CEINTRO 
VYRIAUSYBĖS

Atkastos priešistorinės liekanos arti Wie,klit‘fe, kentucky valstybėje. Rasta daug žmo
nių griaučių. Tie žmonės, sakoma, buvo palaidoti prieš 3,000 metų.

KOMUNISTAI GRASINA 
KRIKŠČIONIS ŽUDYTI

I
GUBERNATORIUS DEL 

PALENGVINIMŲ
IR ANGLAI PRIEŠ PRAN

CŪZUS

ŠANCHAJUS, vas. 4. — A- SPRINGE1ELD, III., vas. 5.

LONDONAS, vas. 5. — Ka

dangi nusiginklavimo konfe

rencija neturi pasisekimo, 

Londono ekonomikos mokyk

los prof. H. J. Laski štai kaip 

atvaizduoja netolimųjų Euro

poje ateitį:

1933 metais T. Sųjunga ab-

T»Lir>r a o r t- ’dikuos, ty. išsižadės užima- BERIANAS, vas. o. — l\ani • ..

, • tt.,, .. , _ Įmos vietos. Vokietijos kancle-
cleno Hitler io vyriausybe rei-1 . .. d

Ratavo, kad dėl Vokietijoj ns d«"“™J™s Versalio su-

, , , U. , tarti ir reikalaus, kad Danci-

parlamcnto paleidimo butu ; . ’
go karidorius būtų grųžintas

Horner’is 

ra-

ISPANIJOS KATALIKAI KOVOJA U2 
SAVO TEISES

MADRIDAS (per paštų). -- ta sųjunga imasi visų sau 
Ispanų katalikų organizacija prieinamų priemonių, kad ne

leisti šiems įstatymams dienos
— Šeimų Tėvų sųjunga, išjudo 

smarkiai veikti prieš tris prie- 

šreliginius įstatymus, kokius 

steigiamasis radikalų susirin

kimas pasiryžęs išleisti. Tie įs

tatymai paties religines kong

regacijas, pradines ir viduri

nes mokyklas ir švietimo tvar

kų pradžios mokyklose. Vienu 

tų įstatymų norima katali-

kams tėvams uždrausti moky-'bės mokyklas.

šviesų išvysti.

Pirmuoju norima panaikin

ti religines kongregacijų ve

damas mokyklai, kad katalikų 

vaikai negautų religinio auk

lėjimo.

Antruoju norima apriboti 

švietimo laisvę. Norima kata

likus priversti, kad savo vai

kus siųstų į pasaulines valsty-

klų tarybų nariais būti.

Visi minėti įstatymai yra

griežtai prieškatalikiški. Minė

Trečiuoju kėsinamasi prieš 

piliečių teises, kurias konsti

tucija garantuoja.

taip pat ir JPrūrijflg seimas 

paleistas.

Prūsijos seimas tačiau balsų 

dauguma nusprendė sesijos ne

nutraukti ir neklausyti centro 

vyriausybės įsakymo.

Vokietijai. Prancūzija paskel

bs karų. Vokietijai, o šios pu

sėje stovės Italija. Orinėmis 

bombomis bus išgriauti Berly

nas, Paryžius, Londonas ir Ro

ma. J. Valstybės laikysis ne- 

intralumo. Visuose kraštuose 

'gyventojai sukils prieš karei- 

__________  1 viavimų.

LONDONAS, vas. 4. — Tho- Tai tokia netolimos ateities 

mas Reed, 45 m. amž., natų- politinė Europos istorija, 

ralizuotas J. Valstybių pilie-j

tis, teismo nubaustas 6 savai-,

tęs kalėti už tai, kad jis, bū-į ——----------------

damas Amerikos piliečiu, mė-l STOCKHOLMAS, vas. 4.— 

gino šios pilietybės išsiginti. Jšvedija dalyvaus Chicagos 

Šimtmečio Pažangos parodoje.

UŽ PILIETYBĖS IŠSIGI- 
NIMĄ

ŠVEDIJA DALYVAUS

T. SĄJUNGA UŽ TAIKĄ 
AMERIKOJE

ŽENEVA, vas. 4. — T. Sų

jungos taryba imasi priemo

kų Boliviją sutaikinti su Pa- 

agvajumi, kurios ilgų laikų 

dėl G ran Čako srities kovo

ja. Sųjunga rūpinasi ir Leli- 

cia srities likimu.

PERDUOS RADIJO STOTĮ

VATIKANAS, vas. 4. — La- 

terano sutarties pasirašymo 

sukaktuvių dienų, vasario 11, 

G. Marconi perduos šventa

jam Tėvui Pijui XI, naujų 

privačių radijo stotį, kuri su

jungta su Castelgandolfo — 

popieriaus vasarnamiu.

SULAIKYTAS SOCIALISTŲ 
LAIKRAŠTIS

Vyriausybė skyrė išlaidoms 

50,000 kronų.

5 METUS KALĖTI

ROMA, vas. 5. — Prancū

zas inžinierius prof. Evdoux 

teismo nubaustas 5 metus ka

lėti už šnipinėjimų Prancūzi

jos naudai.

PASKELBTAS KARO 
STOVTS

BUK A RĘSTAS, vas 

Rumunijoj paskelbtas 

stovis. Norima nustelbti kilusį 

prieš vyriausybę sąjūdį.

». — 

karo

BEDARBIŲ SKAIČIUS 
SUMAŽĖJO

pie 60,000 kinų komunistų į-----Gubernatorius
siveržė į Paoning miestą, Sce- paskelbė pareiškimų. Jis 
čuen provincijoj. Jie grasina 1 gina visas tas i kompanijas ir 
išžudyti visus krikščionis. Mi- 'pavienius asmenis, kurie turi 
sijonieriai iš miesto anksčiau įdėję morgičiiri į ūkius, na-

. . , _ - - — -f-——= -e**-—'■r' —4 a
pasitraukė. j mus ir i Ritąs savastis, kan

Nankingo vyriausybė siun-Įjie nespaustų skolininkų, kad 
čia prieš tas raudonųjų gan- jų pasigailėtų, jei šie neturi
jas kariuomenę.

JAPONAI KATALIKAI 
ĮKŪRĖ PRIEGLAUDĄ

ŽENEVA, vas. 4. — Pran

cūzų išsisukinėjimus nusigink

lavimo klausimu smarkiai pei

kė vokiečių ir italų atstovai 

nusiginklavimo konferenci

joje. Dabar gi prieš Prancū- 

žijų“aTsisuko ir anglai ir kiti.

Visi jie reikalauja, kad 

Prancūzija daugiau galvotų a- 

pie tikrąjį nusiginklavimų, bet

ne apsaugų, tik užtikrintų ap- į
|iš ko mokėti ne tik morgičių, 
jbet ir palūkanų.
Į Gubernatorius nurodo, kad sau"$

padarytų kontraktų nei jis,

, a nei legislatura negali keisti.
TOKIJO, vas. 4. — Šv. \ m- n- • • v -i , >•

_ .. . i lai gi reikalinga kitaip skoli-

cento de Paul draugijos japo-1 - , n . ,, .. _
' .. . , ninkams gelbėti neuzdarvti li

nu konferenciia, kurių sudaro ,. . , . ,. *

• . . ’ . .. kių ir namų. Palaukti laikų

saleziečių Miyazaki misijos ka-
< ... . . ... pagerėjimo.
talikai įkūrė pavargėliams___________________________

prieglaudų, kur yra vietos n-'ųoniAKALNIS VEZUVIJUS 
pie .300 asmenų. i VERŽIASI

Prie prieglaudos bus dar ir
pamestinukų skyrius.

NEAPOLIS, Italija, vas. 4.

6 ŽUVO, 13 SUŽEISTA

HOKKAIDO, Japonija, vas. 

4. — Vietos anglių kasykloje 

ištiko sprogimas. 6 darbinin

kai žuvo ir 13 sužeista.

PRIENUOSE BEDARBIŲ 
NĖRA

CHICAGOJE PIRKĘS NAMUS ŽMOGUS 
KREIPIAS TEISMAN

NORĖTA PAPIRKTI
Į vyresniųjį teismų kreipias 

II. Ressler, pardavėjas, kurs 

gyvena namukuose (bunga- 

low), 1919 So. 11 ave., Mąv-

Cook’o apskrities prokuro

ras iškėlė aikštėn, kad vienoj 

kriminalinėj bvloj. atangUai.J?:00*1’"- Siuos namukus 1* Pir 

papirkti dn voirtvbinins kai?” 1927 llž 8>75» d°>- I' 

tii,tojus. Siūlvta jiems po |,J M20 dol. Padarytu

000 dol., kad “lengviau” kai- kontraktu s«‘ik° m»kėti P” 

tintų. Pasiūlymas griežtai at- 50 do‘- P" mėne9l; Pabl<>S«j“3

mestas.

Tai nepaprastai rinitas įvy
kis, pareiškia prokuroras.

SUIMTAS ĮTARIAMAS 
ŽMOGŽUDYS

City Hali Sųuare viešbuty 

rasta nužudyta Mrs. L Ray- 

mun. Ji buvo nuo vyro pasi

metusi. Suimtas jos vyras R.

laikams jis moka tik palūka

nas, bet sumos negali mokėti. 

Kontraktorius pasirengęs at

imti namukų. Tada viskas tu

rėtų dingti.

Jis prašo teismo, kad origi

nalus kontraktas būtų pakeis

tas, atatinkamai šiems lai

kams, kad mokama per mėnesį 

suma būtų žymiai sumažinta. 

O jei kontraktorius to nenori, 

jis prašo teismo nuspręsti, kad

. KVEBEKO PROVINCIJA 
GAL PAREMS KATALIKŲ 

UNIVERSITETĄ

t. .. Pasiteiravus miesto valdv-

— Ugniakalnio \ ezuvijaus a- ’ . .
, _ , , . . įboi gauta atsakymas, kad mie

pylinkese vakar staiga pra^i-j , .

_ v ... , .ste bedarbiu nėra. Visi darbi- rasta io žmona nužudyta 

dėjo švarkus požeminiai dun- . . , 11 -iu mumtua.

dėjimai. Pati ant kalno vir-

t.^.ttt., . T šūnės esanti observatorija perMONTREAL, Que., vas, 4.— . , ,... |keliolika sekundų buvo purto- 
Kvebeko (Guebec) provincijos i m , -v , , v- Y- 

„ , . nia. Tuo metu iš kalno žiočių

premjeras Tascbereau klausia- - ... Y. . . , .. prasidėjo veržimasis. Aplinki- 
nias pareirfke, kad jo vvriau- Į . - , , . .. .1 . mų miestelių gyventojus dide-

sybė svarsto sumanymą tikslu _ Y, k baime sužnybo,

skirti tam tikrų sumų Mont
realio katalikų universiteto pn-
rainai. Kol kas šis klausimas 
dar neišspręstas.

LAIMĖJO PASITIKĖJIMĄ

PARYŽIUS, vas. 4. - Dau
guma balsų Prancūzijos par
lamentas reiškė pasitikėjimų 
nauja premjero Dalndiero vy
riausybe.

Raymnn, 35 m. amž. kurs su 

nužudyta viešbuty nakvojo, o k»”*™k'<>™” išmokėti, jam

rytmetį išėjo. Po to greitai
mokėtų sumų ir namukus, at

siimtų.

TURKAI PAŠALINA 
ĮMONTNKUS

ISTANBUIiAS, Turkija, 

vas. 4. — Turkija paskelbė į- 

istatymų. Iš šio miesto pašali

nami visi svetimšaliai įmonin- 

kai ir profesijonalai. Jų vietų 

i užims patys turkai. Nuo to

SANTIAGO, Čilė, vas. 4. — 

Šioj respublikoj bedarbių skai 

čius nuo 128,000 sumažėjo iki

BERLYNAS, vas. 4. — Vy-j 96,000. 

riansybė tom.s dienomis sus-Į . ■ -

pendavo socialistų partijos) AKRON, O., vas. 4. — Gu-

dienraštį “Vorwaerls” už jo mos gaminių kompanijos papi- 

atkaklių kovų prieš vyriau:y-[gino guminius automobilių 

bę. ■ • lankus.

GRĮŠ TIK KVIEČIAMAS
BERLYNAS, vas. 4. - Su

žinota. kad buvusis kaizeris 

neturi pasiryžimo ir noro ne

kviestas grįžti Vokietijon. Sa

ko jis grįš, kada bus kviečia

mas ir kada jam sostas bus 

užtikrintas.

ninkai pakankamai gauna da 

rbo apylinkės miškuose.

Vasario mėn. pradžioj įvyks !

varžytinės 6 komplektų prad. __________________

mokyklai pastatyti. Statyba Nežinomi vagys pavogė ad- 

kainuosianti per 100,000 lt. M o vokato P. A. Conley automo- 

Ikykla turėsianti didelę salę biiį, kuriam miegojo pustrečių 

miesto kultūros reikalams. Ga- metų amž. vaikiukas. Paskiau 

bitinai užbaigta mokykla bus automobilis su kūdikiu rastas 

1934 metais. kitoj miesto daly.

PAVOGĖ AUTOMOBILĮ SUI 
KŪDIKIU

AIRIJOJ GELEŽINKELI
NINKAI STREIKUOJA

AUSTRIJOS FIRMOS DOMI 
SI LIETUVOS ĄŽUOL AIS

Austrija diųrg importuoja la
puočių miško medžiagos, nors

IŠLAIDŲ MAŽINIMAS

Atsižvelgus į tai, kad di

delių mokesčių žmonės neno-

pati labai daug eksportuojamokėti> ('ook’°
__  . knar/lm zlnnfoc mirnanvTnoe

DUBLINAS, vas. 4. — Ge- 

kžinkelininkai pirmiausia sus 

treikavo žiemių Airijos srity. 

Dabar streikas ir į laisvųjų Ai

riją persimeta.

PARDUODAMA
Mūrinis namas — 5 kamb. 

Furnace šildomas, randasi 
3821 West €3rd Place. Labai 
pigiai. Atsišaukite 3821 West 
63rd Place.

spygliuotojo miško. Austrija
daugiausia nukentės armėnai, lapuočių perka tiek apdirbtų,

graikai ir "italai.

AMERIKA KONCESIJŲ 

REIKALINGA

WASHINGTON, vas. 4. - 

Kai kurie senatoriai pareiš

kia, kad Anglija turi pripa 

žinti J. Valstybėms kai ku

rias koncesijas, jei ji nori ka

ro skolų sutarties revizijos.

tiek neapdirbtų.

Kai kurios finuos domisi

j Lietuvos ąžuolų, ypač gatavo 

parketo, importo Austrijon 

galimumais.

boardui duotas sumanymas žy

miai išlaidas mažinti. Planuo

jama daug darbininkų paleis

ti.

NUBAUSTAS KALĖTI IR 
PABAUDA

PRANEŠIMAS.
West Side. — Sv. Kazimie

ro Akad. Rėm. 10 skyriaus ek

stra special susirinkimas bus 

pirmadienį, vasario 6 d., 1933 

m., 7 vai. vak., Aušros Vartų 

mokyklos kambary. Širdingai

Viešąjį priešų no. 1 — Mu- 

Priešais grabininko įstaigų, rrav Ilumpbreys, nž paslėpto 

3125 Roosevelt road susprog- 'ginklo nešiojimąsi teismas nu-.prašome visų skaitlingai atsi- 

dinta bomba. Ne maži nuosto-1baudė vienerius metus kalėti jlenkyti, nes yra labai svarbių 

liai padaryta. ir 300 dol. nabauda. dalykų svarstyti. Valdyba
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DIENOS KLAUSIMAI

Prancūzija gyvena didelį politinį krizį.
Jį iššaukė krašto gyventojų tarpe paskleistas
obalsis Nemokėti didesnių mokesčių!, šis Vaikučiams leidžiamo “Ša- juose pamaldumų. laibai gai- 
obalsis sugriovė piemjeio Puul-Boncoui 0 ™i’iitjnė|i<>” išėjo šimtasis nume- lu, kad nei vieno šitų laikraš 
Misterių kabinetų. Parlamento atstovai kairie-paminėjo vi- telių mokykloms nepareina, 
ji ir kiti susijungė ir griežtai pasipriešino skaįtytojai, pluoštais siųs- Pirmiau “Žvaigždutę’’ i: 
mokesčių didinimui. U šis mokesčių didini- ({amį geriausių linkėjimų re- “Saulutę“ prenumeruodavo 
mas, sakė atsistatydinusi vyriausybė, yra gy- daktoriams ir visai Tėvų Ma- Švietimo Ministerija. Dabai 
vas reikalas. rijonų vienuolijai. “Šaltinė- prenumeruoti atsisakė. Mat

Kada parlamentas sugriovė vyriausybę. jj0»r bendradarbiai prisiuntė krizio metai. Be “Žvaigždu- 
tų pat dienų Paryžiaus gyventojai sukėlė.specittliai parašytų straipsnių, tės“ ir “Saulutės” mokyklų 
milžiniškas demonstracijas prieš mokesčių di-įyjs; jįe (jy-elkia džiaugsmu ir ms pareidavo (ir dabar tebe-, 
dinimų. Padaryta rezoliucija, kad jei n®ujfl pasitenkinimu, kad “Šaltinė- pareina) “Skautų Aidas“ ir 
vyriausybė tokio pat nusistatymo laikysis, įjg” mūsų tėvynės dirvonuose “Karys.“
tada bus paskelbtas prieš mokesčių mokėjimų 'pradėjo šimtųjų'vagų. I Šie pastarieji mūsų prad-
streikas. I arp demonstrantų buvo žymus vai- žios mokyklų mokiniams vra!

VoS/Una “Šaltinėlio“ bendradarbiu . , • . , . .tuecių sKditius. . • ' visai neįdomūs ir neskaitomi.
Nauja vyriausybė mokerfi, didinimu -s.ma suaugus,, ra- tl|; kai U

klausiniu yra suvaržyta. Neturi reikiamų jė-|s- ^l(inazU1.1 . l vi un-

(Musų korespondento).

ISPANIJOS DARBININKAI
gų, kad sumažinti valstybės tarnautojams at nių mokyklų moksleivių ir pra

Vėliausias prezidento-elekto Franklin D. Roosevelto žmo-

... , ,, , . . -i į Mes nieko neturimdzios mokvklų ntokinių-vaikii.1 ............................
T , . .. , . v. . . ‘ -'“Skautų Aido “ ir “Kario“

vo, kada ji norėjo tai daryti. Visi valstybes siuntinėjimą mokykloms, tik
tarnautojai ir darbininkai yra susiorganiza- 1 e 10 n
vę į tvirtas unijas. Visos unijos yra vieny
bėje prieš krašto vyriausybę. Vyriausybė be 
šių unijų aiškaus sutikimo negali kų’ nors 
veikti, ypač atlyginimų maži

lyginimų. Senoji vyriausybė į spųstus pakliu-
prieš

Po politinio perversmo Ispanijoj prasidė
jo smarkesnis katalikų darbininkų tarpe bru
zdėjimas. Pasirodė didžiai svarbus reikaias 
juos visus suorganizuoti galingon unijon. Tas 
yra nepaprastai didelis darbas, bet visais at- Į
žvilgiais ir reikalingas. j jaį atsisako nuo visokio krašto reikalams pa-

Kad tų tikslų atsiekti, pirmiausia reikia I siaukojimo.
paruošti tinkamų ir iškalbingų darbininkams 
organizatorių, administratorių ir vadų. Ispa
nijos, sostinėje Madride įkurtas darbininkų 
vadų paruošimui katalikiškas institutas, kurs 
šiandien jau sėkmingai veikia. Institnte iš
mokslinti jauni energingi vyrai atsistos ka
talikų darbininkų priešaky. Patrauks juos 
naujon galingojon organizaeijon.

Ispanų katalikų vadai patyrė, kad šian
dien yra geriausia ir tinkamiausia proga su
traukti katalikus darbininkus krūvon, kad 
jie sėkmingiau galėtų ginti savo teises. Pro
ga yra ta, kad socialistų partija, kuri pirmiau 
buvo įsigalėjusi, ima jau griūti. Daugelis da
rbininkų apleidžia šių partijų. Jie patyrė, kati 
soeialistų žadėjimai yra • veidmainingi, kad 
su jais nieko gera negalima atsiekti. Despe- 
raeijos apimti socialistai Šiandien grupėmis 
persimeta komunizman, arba revolineinin sin- 
dikalizman. Ispanijos socialistų partija kei
čiasi griaučiais.

Štai čia ir reikalinga katalikų vadams 
subrusti, kad išėjusius iš socialistų globos 
ir Visus kitus darbininkus tuojau patraukti 
katalikų organizaeijon. Šis reikalas neatidė
liotinas, nes jų tarpe radikalai varo savo pra
gaištingųjų propagandų.

Apskaičiuota, kad Ispanijoj yra arti 5 
milijonai darbininkų. Iš jų apie 849,000 kita
dos priklausė socialistų partijai (unijai); a- 
pie 320,000 priklauso sindikalistų organiza
cijai ir apie 16,000 — komiinistams. Tokiu 
būdu apie 4 milijonai darbininkų yra, taip 
tariant, palaidų. O juos patraukus katalikų 
organizaeijon, būtų be galo svarbus ir tautai 
naudingas dalykas. Jų organizacija būtų pa
statyta ant enciklikos “Qua<iragesimo anno“ 
pagrindu ir laikytųsi krikščioniškosios min
ties. '

- ryje nėra įdė-
. . . . , , pabrėžiam, kad mokyklomsta nei vieno jaunųjų bendra- . ’ . . . . .
, ,. . . . reikia mokinių amžiui tinka-

‘Stinėno“ skaitytoj skai ”? laikrašči«- Jei > krizis, - paveikslas, šalę jos lepintinis (pet) šuniukas “Meggsie.’
- --o— —r -------- v . . , jei nenorima prenumeruoti vai I, ... ... , .• , r» -i -•v ,- z-. . . cius taipojau margas: prad- ' . . 1 ............. . . Uu reikalams skinamas laik- ryti nepavyko. Reikėjo reng-zinti. O tarnauto-* lcmim ^ki natini laikraščiu Imi i - .T • ,žios mokyklų mokiniai-vaikai, i . „raštis “Tautos Mokykla . Lai tis keliauti Chicagon. Bet kaip

gimnazijų bei vidurinių mo-7” 'autų - no i<ra^įs žada būti oficialus, ka- keliauti Teisybė mano Stude-
kyklų mokiniai, na, ir nelankų |S”. _nĮ’ ?? ? " dangi jo redaktoriai ir bendra- baker stovi garadžiuj, čia pat

. v. . . . ... jokios mokyklos vaikai. Ma-\al nen>čgm s aityti ir jų ne aukštieji Švietimo Mi- geležinkelis, netoli busų linija,
mokesčiais prislėgti. Visur girdimi triukšmui- " . \ kenčia. Juk “Karys“ skiria t' .. , . - - , ?, , . ■ . ■ ■zesmems vaikams skinamus “ . . . materijos tarnautojai, prad- Bet tais patogumais negaliu

Visi pasaulio kraštai šiandien dideliais

gi protestai. Europoje dauguma mokesčių pa- . mas suaugusiems kariškiams. L. ,, . .... ■ • r t- i i. v- • straipsnelius reikia spansdin- ,„ , .v y . ,žios mokyklųnaudojama ginklavimuisi. J. valstybėse nėra r r 1—•------L1 —------ 1
didelio ginklavimosi, o mokesčiai neatkelia- V1T1TC& __  TMinruotm iiuia iio-i . moriv iiurn

Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

■ </ J **.. 
i- , ,

Praeities Pabyrės
Gyvą sudegino

lš visų “giltiniečių“ tačiau labiau
siai pagarsėjo jų ketvirtojo “bendro“, bū
tent Vinco St-aus darbai.

Šis kilęs buvo Lš Baldauskų kaimo, 
Vilkaviškio apskr. Jo tėviškė didelis ir 
gražus likis. Puikiausi laukai. Jo tėvai 
gražiai gyveno. Susigiminiavę su garbin
gomis šeimomis, iš kurių Lietuva yra go- 
vufei ne vienų mokslo vyrų ir visuomenės 
darbuotojų ar ūkininkų.

Jo vyresnysis broli.i Edvardas (vie
nos motinos, ne vieno tėvo) buvo rengia- 

■naas į kunigus, bet iiėjęs kelias gimnazi
jos klases, nepanorėjo būti kunigu. Išvy
ko per Rasi jų į tolimų Kinų žemę ir tenai 
aimgyveno, neatmenu kokiame mieste, ne
toli nno Kinų sostinės Pekino. Pramokęs 
gerai kiniškai kalbėti. Buvęs net kinų lai 
kraičio redaktorium. Gyiėsi, kati labai ge

. . . . ___ ___ inspektoriai bei pasinaudoti del vieno mažmo-
,. . , • v . • Li kariškiu psichika visai ki-L. . „ . .ti stambesnių šriftu, gi visus1 . . ,. . šiaip rašytojai.
, , t. • • tokia: kitokius reikalavimus I . , ..... -» . . .kitus — paprastu. Deja, ligi t ............................... meris daro gero įspūdžio. Jei kaip
v. , . , v ... . . statys laikraščiui kariškiai, gt I.. , . . . . _ i -u lm • • i r •• ,•sm>1 neteko užeiti nei vieno __ ,, jis teisingai nagrinės mokyk-j Taigi kelionę reikėjo atlikti

Pirmasis nu- žio — pinigų nėra. Tai mat 
farnienai nusigyveno.

. , , . v ... . . siatys laiKiasciui kuhskiui, gi ■■ , ■ ■ . . _ , , !rP • • ■ ,•. . . . , . , ... , ... . • bh>1 neteko užeiti nei vieno , . , . ... , ' “ Ijis teisi”....  .................. i—~ —ikieriai panaudoja biurokratijos tvirtinimui. v . kitokius vaikai. “Karvs.“ pa-1, ... . . .. T t e i i • »• • rr* šitaip spausdinamo straipsne-1 . ,v . ' . lu reikalu.-, jei bus mokyto- pėsčiam. Pasiėmiau vienų doNe ilgai reikes laukti, kada ir čia pasireiks i; r 1 1 (tenkina tik kariškius, gi vai-L?..'. .....i....’, i......._____________________________ ,......
rimtieji žmonių sukilimai prieš didelius mo
kesčius. Nes protestai jau neturi nė kokios

mi? Šiame krašte didelius mokesčius politi-

vertės. Politikieriai tai visa ignoruoja.
Reikia spėti, kad kada Prancūzijos gyve

ntojai smarkiau atsispirs prieš didelius mo
kesčius, vyriausybė atsinorės toliau ginkluo
tis.

lio. I 'janis vadovu jų sunkiame dar- lerį ir iškeliavau. Būt buvę
T. . . . v, • kains vra neįdomus ir neikan-!, . . , . . j , . . ... . .Daugiau vietos reikėtų uzlei ’ £ be, — jo pasirodymas sveikin- sunku Lhicagų pasiekti, jei ne

sti jauniesiems rašytojams: te- "" 1 tinas reiškinys. Bet ar jis iš-(“raidai.“ Pirmų “raidų“ da-
kalba jie į mūsų vaikučių sie- Kol mokykloms buvo siunti tesės visa tai, kų žavia, — da- vė moteris. Iš Beųton Harbor
las. Mažųjų rašytojų žodžiai nėjama vaikams skiriami lat- bar pasakyti sunku. Tai paro- iki St. Joseph ji savo automo- 

io. biliuje atitarabanijo mane. f- 
' stabu buvo, kati ji išdrįso pė
stininkų nuo kelio paimti. Kai 
pribuvom į St. Joseph, tai jau 
buvo vakaras. Užėjau į gro
cernę ir pasiprašiau nakvynės.

i vaikams daug suprantamesni, krašteliai, tol mokytojai nerei- dys ateitis, 
nei suaugusių. Šių pastarųjų škė balso nei dėl “Skautų Ai- 
'raštai, paprastai, dvelkia pa- do“, nei dėl “Kario.“ Gi da- 
’mokslavimu, kurio vaikai ne- bar, liovusis siuntinėti “Žvai-

I

IŠ FARMERIO PASA
KOJIMU

šio,nis Jknofnis Chicagoj'Satininka3 bCT’3 ungaras ir
....................................................... .... ............................ ......... . pas gimines ir pažįstamu« la- n,ielai Priįm«- Tik priminė,

konsului A. Kalvaičiui.“ Girdi — “ Vaidvk i tojų, nei ligi šiol. Situos zo- Švietimo Ministerija lesąs tau- nk-si jonas Savickas lietuvis kad nesenai vienas pakeleivis
(S-ros red. — “Dr.“) pasigriebė' tų taurę ir džius turėtų įsidėti galvon po, tui tegul nesiuntinėja nei ,. • . •- f .• ... • jį apvogęs. Todėl girdi mane
•v. - • ._ a.1___r ‘ ,,  i„i.* 1..:,.^^  u_ui___  i..:i r.x:.. ,ian**eri» ls IteiUVių iarinei'ių

PASTABĖLES
Cievelando liberalų laikraštis rašo: “Tajeėgia. Vaikams reikia pavyz-1 gilutę“ ir “Saulutę“, tačiau' 

taurė Transportacijos Parodoj buvo įteikta džių. V isa tai įvykdžius, “Ša-1 tebesiuntinėjant “Karį“ iri 
lietuviams, kurie dalyvavo tame programe, itinėlis” bus daug įdomesnis į“ Skautų Aidų, mokytojai sv J 
ir įteikta ne ‘Jaunajai Birutei,’ bet Lietuvos i*‘ daug daugiau turės skaitv-, bruzdu. Juk, ištikrųjų, jei jau

išliėgo su ja namon.“ Skandalas! D, mat, san- 
dariečiai gyrėsi, kad jie tų puodelį laimėję.

“Šaltinėlio“ redaktoriai. Į vieno mokykloms laikraščio, kolonijos Michigano valstijos. jis saugosiąs. Tada aš jau no-

“D-va“ rašo: “.Marųuette Parko kapel
.jonas ir Melrose Parko Lietuvių klebonas...“
laisvamanių laikraščio korespondentas, ma
tyt, bijojo pažyinėt, kad kun. M. Urbonav
čius \ra Šv. Kazimiero Seserų vienuolyno ka- niesiems
pelionas, o ne Marųuette Parko “kapeljonas.“ “Žiburėlis.“ Šis pastarasis pa'sti pasikalbėjus su Lietuvos
Melrose Parke atskiros lietuvių parap. nėr.
Taigi lietuviai ir lietuvio kldx»no ten kol ka
dar neturi. .• . . . ...i• • * kslinančių ir auklėjančiu laik-igas mokvklų tvarkymas nesi-

--------- į tada bent nebūtų pikta. Gi, ,» , .. ... _ v. rėjau apleisti įo namus. Bet. |. .v . . .1 . T. ls ten jis atėjo pėsčias. Ka- d 1 J
Labai gaila, kad mūsų mo- jei dar įssigali siuntinėti “Ka-idan<rį lietuvi farmerj,, ko. ungaras nuramino ir sulaik"

kykloms nepareina nė vienoji ‘Skautų Aidu“, tai te-! Davė vakarienę, ryte pusry-

• i ,, . • , tai jis be galo nusistebėjo irgavęs raidų. ’ Apie savo ke-, b ...
lionę, savo veikalus ir farrne- pasakė, kad po tokio įvykio

ėr. reina ir dabar. Deja, jis vui- pradžios mokyklos mokyto-! . . .' ' turės būt oro atmaina. Ir taip, , , I - • , • , riu gyvenimų štai kų J. ba- 1
<as kus mokslina, bet jų neauk-;jais. Deja, jn balso niekas ne-, n.1TV,-«unin. .buvo, kilo smarkus vėjas. Su

lieja. Mūsų vaikams reikia mo-jklauso. Gi ar gali būti sėkmių- i ' . nku ,)UVd dtL £miaū žval v.
“Chicagoj turiu giminių ir

raštelių. Tokiais yra “Žvaigž-į tariant su mokytojais, ar ne daug pažįstamų ir nuo senai

įgy
ti* į praūžiančius automobi-

Praėjusių metų pabaigoję ukrainiečių tau 
ta minėjo Bohdan Lepkij 60 metų gimimo
sukakti. Bohdan l>epkij yra žymus ukrainie- “Saulutė.“ “Šaltinėlis“ auk- 
čių poetas ir Rytų Galicijon uolus veikėjas. lėja vaikus religiniai: skiepyja Į Pradėjo eiti naujas mokyk- i atlikti. Per laiškus to pada- išvaizdų rodė, kad he neb

dutė,“ na, ir sustojusi eiti abejoti netenka niekam. norėjau juos aplankyti. Be toi mano signalus atsiliepę 
(turėjau labai svarbių reikalų venas. Bescdį du vyrai, kim

rai jam viskas sekęsi. Tik nežinia tikrai, 
kodėl jį namo gruzino rusų policija per 
kalėjimus etapu varydama. Grįžo labai 
apskuręs. Teisinosi, kad kelyje jį apvogę, 
tai neturėdamas kų daryti, pasidavęs po
licijai kaipo valkata. Ji toji jį parvarė 
be jokių išlaidy. Tėvai Vilkaviškyje radę 
parsivežė namo. Čia kiek laiko pabuvęs 
ir nesuradęs sau darbo, apleido tpvynę ir 
iškeliavo j Amerikų. Čionai kažkur din
gę*

J’apnsakojau kiek iš vyresniojo brolio 
istorijos, kad geriau suprastuniėme jo jau
nesnįjį brolį Vincų, kuris pateko į “gil
tiniečių“ eiles. Šis jau iš mažų dienų tu
rėjo kažkokį palinkimų prie žudynių. Vie
nas gerai jį pažįstus asmuo ir mažų jo 
dienų draugas pasakojo man apie jo dar 
vaiku esant pomėgius. Pamatęs pas vienų 
iš esančių pas juos svečiuose asmenį auk
sinį laikrodėlį, pnslaptomis savo draugui 
sako: šitas žmogus reikia užmušti ir laik
rodėlį atimti! Vyresnieji, tai nugirdę, pa
sidarė sau gardžių juokų iš tokių vaikelio 
kalbų. Jiems neparėjo nė vienam į galvų,

kad tai šneka nerami tame vaikelyje dvn- sakysiu) jie jį ir užklumpa. Susišaudo, 
šia, kuri paskui visa tai įkūnys kai su- Seimininkas norėdamas gelbėti sau gyvy- 
stiprės. i bę įlenda į kaminų (mėsos rūkomųjį) ir iš

Revoliucijos netvarka, užpuldinėjimai, ' ten, tarsi iŠ kokių apkasų atsišaudinėja 
plėšimai kaip tik tam jaunikaičiui, kurto 1 užpuolikams. Šie, negalėdami jo iš kamino
daliur jau buvo pačiame stiprume, buvo kitaip išvilioti, padegė namus ir kartu su Žmogus eina minios triirkšrnan paska- 
į skonį. Kų anuomet mažas svajojo ir liti- namais sudegino vokietį. Dabar jau gerai ndvti savo raudojimo tylos.

Naktis- bučiuoja gęstančių dienų ii 
kužda jai ausin: Aš — Mintis, tavo mo
tina, aš atvykau suteikti tau naujo gimi
mo. - »# # ♦

dėjo, kad negalįs padalyti, dabar galėjo 
įvykinti ir dar didvyrio vardų įsigyti.

Atsirado ir daugiau tokių, kurie troš
ko didvyrių vardais pasipuošti. Susidarė 
visa gauja. Vadu apsirinko, žinoma, tur
tingiausių — Vincų S-kų.

Netoliese nuo Keturvalakių bažnyt
kaimio -Beržinių kaime gyveno vokietis. 
Nežinau, kuo jis užsiimdinėdavo:,ar buvo 
paprastas ūkininkas, kaip visi Lietuvos

neatsimenu, bet, rodos, ta viena auka ne- 
užsibaigė užpuolimas. Žuvo tuomet toje 
vietoje keli asmens. Bent man taip rodos.

Pasidarė dideliausias skandalas. Pa- 
sklijo toji žinia bemntaut po visų Suvalki- 
jų. Prasidėjo tardymai, suėminėjirnai, ka
lėjimai, teisinai... Vincas S-kus, pajutęs, 
kad gal pareiti jum riestai, palikęs savo 
namus ir draugus, iškūlė į Amerikų. Čio
nai, tarsi Dievo rykštė jį palytėjo. Sako,

kaimiečiai; ar turėjo malūnų, ar kitokiu gyvas sndegę<mainosi'. Kokiu ginklu ko- 
kokiu amatu vertėsi. Jis buvo revoliuci- 1 vojo, nno tokio ir žuvo. Degino kitus ir 
jonierinms liepaiinkmnus asmuo. Nežinau, pats sudegė!
nei kodėl, nei nž kų. Tik tiek, kad nu- ■ 
tarta buvo jis apiplėšti ir nužudyti. Nu- 1 
tarimas teko išpildyti Vincui tt-kui su sa-

' Aidas galvotrūkčiais skuba pamėg
džioti aidų, iš kurio jis kilo, norėdamas 
įrodyti, kad jis pate yra savistovis.

• » •
i O vaisiau! kuip tu toli nuo manęs? — 

Aš išslėptas tavo širdy, žiede.
Rabindranat Tagorc• ♦ •

Kiekvienas naujas geismas yra pra
dus nuujo vargo, nanjo sbdvarto. Voltair

(

vo gauja.

Taigi vienų dięnų (ar naktį

Tai vis gubūs ir ateičiai daug žadė
jusi jaunuoliai. Gaila, kad jų energija ne, 
nukreipta į tinkamas vėžes!

i Rankos yra pagelhininkės proto, het 
ir luotus reikia laikyti rankose.

nepa- (Daugiau hus)
— Nesigėdyk savo paties apsirikimus

atitaisytu



«

Pirmadienis, vasario 6 d., 1933 DRAUGAS
jie Izraeliaus sūnūs. Kai įsi- “Kad Chieagon pėsčias ė- truputį brangiau, negu rinkosi pa gardų aguonų tortų ir vi-
sėdan vienas jų atsigręžė 
sako:

“A kako: gubeniii”? 
“Kovenskoj,” atsakiau.

kairia. “Michigan Farmerio” sas vaisina, 
agentas sakė pasiryžęs esųs sn

D A K T A
X. Y. Z.

ir 'jau, tai aišku, kad fanuose da- 
į lykai ne kokie. Šiuo laiku
ikiausinių tuzinas 12c., snieto-j rinkti 2,000 vištų. Gudų kran
uos svaras 16c., bulvių 100 sva |tuvėj, sutikęs “Draugo” age- X P-no V. Stanciko suorga 

“A ja Si.valskoi,” pasakė rų 20c-., paplauta ir ištaisyta ntų p. Stancikų, paaiškinau a- nizuotas teatro mėgėjų būrelis
žydas. kiaulė 4c svaras, rugių buše- pie angliškų laikraščių agen- uoliai ruošiasi prie vaidinimų,

s* I i • • •

“Raidų” duoti nėra sunku, 25c., jaunos vištos 10c. svatų veikimų farmerių tarpe. Ar Pirmas vaidinimas įvvks kovo 
bet baugu, aiškino žydui. Ir'ras. Pas Taimerius visokių gė- negalėtum, sakiau, atvykti su j mėnesį 26 d. Town of I>ake, 
papasakojo, kaip vienas suti- 'rybių gausybės, tik bėda, kad dideliu troku į lietuvių far- School Hali, 48th ir Honore 

str.

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

344# So. 49th Ct. Cicero, III.
Utar. Ketv. lr Pėtnyčiomis 

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

kęs lįjančioj dienoj sušlapti- kainos menkos. Mano farma be merių kolonijų “Draugo” Tei
sius du vaikinu, jų pasigailė- skolos, tai gerybių neparduo- Rainis. P-as Stancikas sake
jo ir priėmė į savo mašinų. ^u> laukdamos ankštesnių kai- pašnekėsiąs apie tai su buce- sjrįnĮ{ta “Amerika Pirtyje” 
Galukų pavažiavus, vaikinai skolų turintieji per- riais ir ekspiesininkais. Aš iš

Pirmoj serijoj vaidinimų pa

kibo į geradėjų, išmetė lauk1 duoda už tų, kų gauna. savo pusės farmerių Šv. An-
ir nupyškėjo.

Veikalas labai įdomus, svar- 
;bus istoriniu žvilgsniu. Pirmą

Phone Boulevard 7041

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 Are. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo S lhi 8 vai. vakaro 
Seredomls lr nedėliomia pasai

sutarti ee

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617

__ . “Dabar farmose pradedama ^vttno r'^Ots •-usinnkiiue prane- į j,ar^ jįs suvaidintas Palan-
“lš Hart į Muskegon pavv-j ręsti mainų biznį. Pirmutiniai galimy bę užsimokė-, u.. Tai pirmas bu-
> atkeliauti freightkariu, į tų pradėjo angliški laikraščiai, ifaunų pio- vaidinimas Lietuvoje. Ru- 
irį buvau legaliai įleistas. Jų agentai važinėja po farmas Taigi t ia gal kas nois valdžia aštriai nubaudė re-

ko
kurį i,___  ,______ ..f „o___  ____ „„ _______ _ ...

“E. Hammonde pas brolį ir priima mokestį farmų pro- IiallT° 11 s-
pasilsėjęs, laimingai pasiekiau dūktais. Laikraščio “Miclii- J. Savicko adresas: Rd
Chicagų ir kišeniuje dar tu-'gan Farmer,” kurs eina De- Box 124, Fountain, Mich.

.rėjau 40c. Reikalus pavyko at- troite, agentas prenumeratų --------------------- Tenka džiaugtis, kad <>cr
likti pusėtinai ir per malonę'rinko vištomis. Tas laikraštis j TJJU/U AE įiVC LINUTĖS y. Stancikas pasažo žadinti
dėdės Kazimiero Mockaus ir .metams atseina $2.00. Atva-|,U U | patrijotinį bei tautini mena.
tetos Petronėlės Mockienės, žinoja agentas su dideliu tro- ------------ t™v Voctir.,, ,1 k',.ar įgrokime įam geriausio pasise-
3314 So. Lowe avė., grįšiu na- ku pas farmerį, gavęs farme-, ' a‘ar 0 K - v;™,, T v

Į . .cianu Ko,č«v,:ini a-sv.il,Moto KIIIIO. ii. Ii.
mo busu. juo sutikima, pats sugauna

|sų 
ngėjus,

V jlst 1 
‘S-nes’ tautiniai

1,!pasireiškimai, buvo draudžia-' 
mi. f

visoki

Tai. Canal (122

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
- (Kampas Leavltt St.) 

Valandos: Nuo I lki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 
Seredoj parai sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

‘Nuo senai man žinomoj , vištas pasveria jas; jei sveria

Chicagoj besu įdomių atmainų. • sakysim 23 svarus, tai primo-

Atmainas pajutome ne vie,n ka 30c ir užrašo laikraštį mė
mės farmeriai. Daugelis gudru-, -ailis- Vietinio angliško di(>n''sįog įiotįes

rystės Sakramentų plačiai ži
noma darbšti visuomenės vei 
kėja p-lė A. Mažeikaitė su Pe
tru Snarsklu. Linkime geriau-

Tel. Cicero 1260 X—RAY

galvių besu nuo koto nusmu-, įaščio agentas priima viso-i 
k?- kius ūkio produktus ir moka!

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR

X Plačiai žinomi biznieriai 
pp. P. J. Markunoviai, kurie 

1 užlaiko nesvaiginamųjų gėri- 
i mų užeigų man. 4437 S. AVood 
si., niekuomet neatsisako nuo 
labdaringųjų darbų. Visados 
gausiai aukoja. Pavyzdingoji 
šeima augina du sūnų, abu la-. t LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar- , -• , , ,

nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. UK0 parapijinę mOKVKlU 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
dėl, kad priklauaau darbu busite užganėdinti
prie grabų išdirby*-. Tel. Canal 2315 arba 2516
tės- 2314 W. 23rd PI., Chicago

OFISAS
86 8 West 18 Street 

Tel. Canal #174 
SKYRIUS

32 38 S. Halsted St,
Tel. Vietory 4088

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

1439 S. 49tli Court, Cicero, III
. |_______TEL. CICERO 5927

Telefoną* Yards 1138

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

Chieago, Dl.

X Moterų S-gos 21 kuopos 
vakarinius kepimo, virimo ir 
siuvimo kursus ,lanko daug 
moterų ir mergaičių. E. Ged
vilienė ir M. Sudeikienė iške-

A.
JUOZAPAS
SLAUTERIS

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDĖJAS
1646 AVEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6203—8418

Tel. CICERO 284

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas nž |35.90 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Itį.

Seniausia ir DidžiausiaLIETUVIŲ
GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Met 
nieko ucrokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios mieste dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuot j jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, 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 pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Fateoklte IUDEIKĮ pirm nega kreip
sitės kv Utar.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didyste Ofisas

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

Mirė Vas. 3, 1933, 9:30 A. M. 
53 metų amžiaus. Kilo iš Kiau
lių ApsKr., J’apilės Valsč. Miš- 
kiškių kaimo. Amerikoje išgy
veno 29 metus

Paliko dideliame nulludime 
Jeserj Petronėlę Starieikienę. 
švogerj Juozapų Stancikų ,du 
broliu Antanų ir Vincentų, o 
Lietuvoje seserj Onų Matienę ir 
švogerj Matų, brolj Kazimierų 
ir brolienę, tris puseseres Klu- 
sienę, Valuckienę ir Druktenk- 
nę.

Kūnas pašarvotas Butkaus 
Koplyčioje. 710 \V. 18th st.

laidotuvės jvyks Trečiadieni, 
vas. 8. Iš Butkaus koplyčios 
8:30 vai. bus atlydėtas j Dievo 
Apveizdos parap. bažnyčių, ku
rioje jvyks gedulingos pamal
dos uS velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j .šv. Ka
zimiero kupinės.

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

N'uliudę Seserys, Broliai, Pii- 
seserės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

Butkus Tel Canal 3161.

I. ]. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63ri Str.

DR. S. A. DOWIAT :
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

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

Tel. CICERO #62
lr

2021 W. WASH11VGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVaahinjįton Blvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2451: arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Office Phone
Res. 67 37 S. A.rtesian Avė. Prospect 1028

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 AVest Marų Liet te Road
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7668

DR. F. G. WINSKDNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Bes. 2136 W. 24th St.
TEL CANAL 8482

Res. and Office 
2 359 So. Leavitt SU 

Canal 0706

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUKS:

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

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. 6456 S. MAPLEWOOD AVĖ.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect <6 59 Tel. Lafayette 5793

A | A

PRANCIŠKUS
BLADIKAS

Mirt! Vasario 2. 19 33. 5:45
vai. vak , 50 metų atižiaua. Kilo 
iš Tauragės Apskr., Kallinieno 
parap., Kaltinieno miestelio.

Amerikoje išgyveno 31 me
tus. f

Paliko dideliame nubudime 
moterį Uršulę. p© tėvais Oank- 
šailė, dukteris Aleksandrų Ka- 
rbovski, Zofija Gauczas. sūnai 
Juozapas. Stanislovas ir Pran
ciškus, brolius Adolfų ir Ka
zimierų, o Lietuvoje brolį Sta
nislovų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2025 Ca- 
nalport Avė.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
vasario 7-tų iš namų 8:30 vai. 
bus atlydčtas j Dievo Apveiz
dos par. bažnyčių, kurioje j- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažysta
mus dalyvauti šiose laidotuvė
se.

Nubudę moteris, dukterys, 
sūnai, broliai tr giminūs.

i.aidotuvėrus patarnauja grab. 
Harosko Tel. Canal 0285

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 IV. 14th St Cicero, III.

Op. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utaminkais. Ketvergais ir Subatomis 
i42« W. Maro ne t te Rd. arti Western

Avė. Ptaone Hemlock 7828 
fanedėbsts. Seredomtg tr P8tnyčiomte 

1821 So. Halsted Street

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
✓ •

Realdencija 6608 So. Arteslan Avė.

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

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki9 vak, 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

Min

AKIŲ fiYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

PETRONĖLĖ
KOVOLIS

vasario 2 d.. 1933 ,n.. 
4:45 vai. ryto 17 metų amžiaus. 

Gimusi Cicero, III.
Paliko dideliame nubudime 

motinų Marijonų, tėvų Simone, 
2 broliu: Jonų Ir Simonų; 2 dė
des: Jonų ir Kazimierų Kovo- 
lius; pusbrolį Petrų Kovolj 
Vaitukaičių Ir Kasparavičių 
šeimynas fcr gimines.

Kūnas pašarvotas 1333 S. 4 9 
Court. Cicero. Laidotuvės jvyks 
Antradienį. Vasario 7 d., iš na
rnų 8 vai. bus atlydėta j 
Antano parapijos bažnyčių 
rloj jvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielų, l’o pamaldų 
bus nulydėtu j šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gi,minės, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mus dalyvauti šiose )ui- 
dofuVėse.

Nubudę: TėvpJ, Rrvrilirt. Dė
dės, Ihishroliat h- Giminės.

Isridotnvėms patarnauja gra- 
borins I. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

Phone PULLMAN 0856

DR. P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 East lllth Street 

I’rle Y. M. C. A., Roseland

BISSIfi,
Specialistas iš 

Rusijos
Kapitonas

Pasauliniame kare
GYIX, \9NAH I.IGAH VYKŲ <H MHTKRV VF.II 28 METUS NE.ZII RINT

HA11* I Z.slsl..\LJI šiom Ir NEIŠGYDOMOS Jos YRA
Specliibšknt gydo ilgus pilvo, pinučių, inkstų lr pūslės, u žn uo-d I ji mų krau
jo. odos, Ilgus, tulzdus, remtini lamų, galvos skausmu*, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų tr paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
gulėjo jns Išgydyti, afslkite čia Ir persitikrinkite kų Jis jums gali pada
ryti. Praktikuoju per daugel) melų Ir Išgydė tukstsnclus ligonių. Paturi
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdtn nuo 11 valandos ryto Iki 1 
valandai Ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomia nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 U'EbT 281b IsT.. kampas Hceler Avo. Tel. Gratvford &A73 

i i —————— iii ■ ■—11 ■ ■ ■ ■ * ' ■

, Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis 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 7887

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos li<ų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampu lįst Street 

VaL: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. *. 
Nedėliomis lr šventadieniais 18—II

Ofiso Tel. Vietory 8487
Of. tr Kel. TeL Hemlock 1874

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

Antras ofisu ir rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVKOflao vaL -kiekvienų dieną ano # Ud 

12 ryto (išskyrus aeredomiajfžsTalpgl vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Antro Of. vaL: oao 8-8 po

Palengvins akių Įtempimų, kuria
Mti priežastim galvos skaudėjimo, - - -v --
svaigimo, aklų aptemmlo, nervuotu- nuo 4 Ud 8 vai. vakare Ltarnlafcala **• 

Nulmu U Ketvergais.oao. skaudamų akių karštį, 
cataractua. Atitaisau trumpų regystg 
ir tolimų regyste.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
įsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mallau- 
nas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto lkl 8 vaka
re. Nedėliomis pagal su tart {. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRU.

Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus 9<* 
gegnės, nega buvo. Husų irimą, pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVĖ 
Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
lietirrra akių spcialistab

Ofisas Ir Akinių Dlrbluvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted SL 
Valandos: nuo 1#—4: nno 6—8

lt Iki

25 METįl PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA1

OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bhlg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebčkit mano iškalms.

Res. Tel. Hyde Park 3395

DR. M. T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS Ut CHIRURGAS 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

sutartį
Ofiso Td.: Boulevard TM20 
Namų Tek: Prospect 44)80

PHONE GROVEHILL 00-27 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ii sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

8869 SO. WESTERN AVĖ. 
Chicago, III.

piet. Utarn. lr Subat. nuo 8-4 vak, 
Šventadieniais pagal sutarimų.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0038

DH. MAHGEfUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau 1 erdves.:e lr patogesaf' 

vieta ___
8J2o 80. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 lkl 12 
Pnone BOULEVARD 8483

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yarda 09941

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

N.IO 10 Iki 12 dienų 
Nuo f iki 8 po ptetų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Ned si. nue 19 IU 18 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė eavo ofisų po auoeųrto

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPEC’LT A LIETAS

OMevų, Moterų te Vyrų LRrų 
Vųl.: ryto nuo 18—18 nuo 8—4 »o 

Olėtu: 7—9:89 vai. vakaro 
Hsdėllomis 19 Iki 18 

Tolofonita Midtrikv 9BRO

Tei. Grovehill 1696

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHI KUROAJ< 
VU.: 9-11 ryto 8-4 lr 7-9 vak.

kerodomls po pietų tr Nedėidtenttfc 
tik susitarus

9488 W MARQUETTB ROAD
-■ ■ ■■ ■ ... ....... . — JJ

Rea Pilone 
Englewood 4441 
Vemwortb 8404

Office Phonė 
Wentwvrth 1899

DR. A. R. MCCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
9U.J 8-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tet Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 AVEST 47th STREET

Tel. f/afayelte 7875

DR. DAVID V. EFFRON
PIIYSTCFAN & SURGEON 

z Valandos nuo 9:30 ryto iki .
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Dlisas ir Rezidencija*

J 4458 S. California Avė.

Tel. Wentworth 3000
Rea. TeL 8tewart 81W

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgai

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

()fixo Ir L'Z Tel Bnulevj.rd 6919

DR. A. J. BERTASH
skirtų valandų. Room 8. 

Phono Canal 0523
756 W. 35th STREET’ 

Yalundos: 2-5 po piet 7-9 vak. oose žaki .... . 1 « »«-* 19
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f AJAUv nUN S Lv I IrUIlIlAI v'^s vasario 3 d., Šv. Jurgio vado. Prie puikios vakarienės, [čiami nepamiršti. A. Valančius

. SMARKIAI VAROSI PIRMYN
K. Šerpetis pasiekė 100,000 balsu skaičių

Rungtynės dėl pirmos vie- pasiekė 100,00 balsų skaičių, išeitų. Taipgi prašome atsive- kė kun. Valančiui daug širdin- 

tos tarp V. Stanciko ir P. La bet niekas nežino, kas čia per1 sti naujų narių. Auginkit sky- 

bučio kasdien darosi smarkes ■ vyras. Daugelį kitų kontesti- rių. Valdyba

mokyklos kambary, ]x» pamal

di). Visos rėmėjos kviečiamos

tarpe “nuitinee ir evening per- 

formance” “Baidyklių Paro

mojo adresas nežinomas. (10- 

1637).

Sadauskns-Sadusky Juozas,

apskr., gyvenęs 125 Magnolia 

Ave., Elizabeth, N. .T.

Ieškomieji, arba apie juos ži-

ninką pažįstame, bet S. Sta

šaitį pažįsta tik keletas. Gal 

todėl, kad p. Stašaičiui pirmu

susirinkti, nes turime daug dos,” kuria pagamino p. Zy- 

svarbių dalykų aptarti. Arti- lienė ir p-lės Gudenaitė ir Va-pinikams, kuris randasi ant 87- 

nasi metinis vajus, tat turime lunaitė, mažam valgomam sve-Jos ir Cork Ave., Justiee Park, 

ji aptarti, kad' jis sėkmingai dainės kambaryje. Ratelis įtei- 111- (vienas blokas į rytus nuo 

Kean Ave.)

gą linkėjimą ir labai puikią Daržas apima 10 akrą pui-* 

dovanėlę. į kaus ąžuolyno; bus vienas iš

Na tiek to, užteks šiam kar-?uikiausi’J pavilijomj šokiams

Šiuomi pranešu, kad rcmon- kilęs bene iš Barzdų km., ša- inontieji prašomi atsiliepti į 

tuoju naują ir puikų daržą pi- ’ '

Korespondentų Brighton Pa tui> bet pagjryfus esil nuo jįio!ir hiodemiška arena ristynė- 

rke, rodos, randasi, nes kas 'lnii’co skrajoti paškui “Dramos n,s’ kumštynėms ir šiaip rei-

nės ir smarkesnės. Vienas ki

tą tik saugoja, kaip galėdami. 

Vienas, kad palaikius pirmą

ją vietą, o kitas, kad pralen

kus. Kas atsitil

iš kitą juos

britą nelaimė

K. Šerpetis šią savaitę iš

sivarė į 100,000 klubą ir šian- 

* di© įsikėlė į 8-tą vietą su 139- 

970 balsais.

Ą. Staniulis pralenks A. 

Stulginską ir žada pralenkti 

A- Švilpauskienę, o tada vytis 

Labutį ir Stanciką.

P. Fabijonaitis, A. Gilienė, 

A. Janušauskas, F. A. Con- 

drot ir A. Bacevičius taipgi 

gerai pasivarė.

kas ir tiktai 19 metų amžiaus, kone pražiūrėjau ir vis nieko 

Jis stovi septintoj vietoj su nesuradau apie du labai snia- 

137,750 balsais. O kuomet gius vakarėlius, kurie ivyko 

i truput į paaugs, tai niekas jo mūsų bažnytinėje svetainėj.

negalės pavyti.

Pirmaeilių stovis 

V. Stancikas, 1706 W. 47tli 

St., Chicago, 111. .

P. Labutis, 917 AV. 34th St.,

Pirmas tai sausio 15 d., kada 

buvo sėkmingai suloštas “Ge

ltonas Šešėlis.” Visi lošėjai sa-

vo roles'labai gerai atliko, v- 
475,005 . .*T ~ .

patingai L. Grius, kuris ‘ pai-

FRANEŠIMAI

vAi?:tui.

A. Milauckas,
1837 So. 49th Ct., Cicero

PRANEŠIMAS BULVA- 
RIŠKIAMS

Vasario 13 d. pas bulvariš- 

Ikius bus didelis trukšinas. Bus
m- tu kšo” rolę gerai atliko, ir A.,Chicago, 111........................ ... ..4o9,140 T . ,. i ., ,^_____ r* jų kongresas ir spaudos savai

S. STAŠAITIS, 19 METŲ 
KONTESTININKAS, SEP

TINTOJ VIETOJ

A. Švilpauskienė, 103 No. 

20 Ave., Melrose Pk., 341,435

S. Balčiūnienė, 2212 AV. 23rd 

St., Chicago, III....................296,566

A. Stulginskas, 1628 S. 5()th

Liekis, detektyvo rolėje. Ge 

resnio detektyvo nebūtų gali- ^*us didelis kny gų išpurda

ma besurasti. Gausime jį pa-!v’inas biikraščių užprenu- 

sanidyti, kad suieškotų dau

giau korespondentų Brighton) Aš, A. Valančius, su pagal-

meravnnas.

Skaitome ir skaitome 

4‘Draugo” vajuje apie S. Sta

šaitį. Stašaitis pirmoj vietoj, 

Stašaitis pralenkė eilę kontes-

Ave., Cicero, III....................223,935

S. Staniulis 6651 S. Talman

Ave., Chicago, III. ..232,090 

S. Stašaitis, 1413 S. 48-th

Ct., Cicero, III..........................137,759

K. Šerpetis, 1710 N. Girard

. Parke, nes jis savo “džiabą” ba Ališausko, K. Martinienės

tininką, Stašaiti s St., Chicago, 111......................... 130,970

CHICAGOJE

gerai atlieka. ir Kaulienės ir'kilų ten veikė-

Antras vaidinimas, tai “Bai jų paėmiau salę. Kongresas 

dyklių Paroda”, kuris įvyko bus vasario 13 d. adresu 3657 

sausio 22 d. Tai labai juokiu- Polk St., Chicago, III., 7:30 v. 

gas veikalas. Žmonių buvo pi- vakare. Tame vakare bus kal- 

lnutė svetainė ir visi net apsi- bailia ir aiškinama apie mūsų 

ašaroję juokėsi iš to Žemaičio spaudą. Bus svarstoma daug 

juoduko, kurio rolę gerai ir ir kitų reikalų. Kalbėtojai bus 

'juokingai atliko Antanas Va- L. Šimutis, “Draugo” vyr. rė

dančius. (O Antanai, tu žemai- daktorius, kun. H. J. Vaičiū-

Š. K. A. R. 9 skyriaus mė

nesinis susirinkimas įvyks va

sario 7 dieną, Šv. Antano pa

rap. mokyklos kambary. Visos 

rėmėjos prašomos ateiti į su

sirinkimą; prašomos atsivesti 

ir nors po vieną naują narę. 

Turėsim pasitarti, kaip geriau 

prisirengti prie vajaus. Komi

sija stengiasi, kad vajus pa

sisektų. Komisijoj yra: A. Kra 

sauskienė, V. Mockienė, O. Se- 

snauskienė ir II. Nakrošaitė.

B. Rimkus korespondentė 1

PAIEŠKOJIMAI
Piečaitis Pranas, gimęs 1887 

m. Bublelią km. ir valsčiuje, 

Amerikon išvyko prieš karą. 

Jam priklauso dalis iš .Tušti-

ŠV. KRYŽIAUS LIGONI
NĖS RĖMĖJOS

kių apskr., 1913-1920 metais į 

tarnavęs Amerikos kariuome- j 

nėję, gyvenęs Columbus Bar- 

racks, Ohio, Saginaw, Mieli. 

Fort BiU jr Oklaboma City, 

bei Havajų salose.

Grikštelis-Grikšelis Pranas, 

prieš karą gyvenęs G Broad- 

way, So. Boston, Mass. Poka

rinis adresas nežinomas.

Bražiekas Simas, Amerikon 

atvykęs 1913 m. ir apsigyve

nęs New York, N. Y.

Lešinskas Vincas, Amerikon 

atvykęs 1909 m. iš Ginkūnų 

k., Šiaulių apskr., gyvenęs 

Philadelphia, Pa. ir Mabanoy 

City, Pa.

Puodžiukas-Padzul is Kazy s, 
kilęs iš Reistinių km., Utenos

Onnsulate General of
Lithuania,

11 a veri y Place,
New York, N. Y. 

Lietuvos Generalinis 
Konsulatas

Senų Laikų Vaisia*
Palengvina Gilinta Pečiuote

me*u kankino mane nuola
tinis kkausnias nno baisaus gėlimo 
pečiuose. Jibandžiuu visokius lini- 
mentus, bet nė vienas nepagelbėjo 
man. Draugas rekomendavo man In
karo Pain-Expellerį ir tik po dviejų 
iibitrpimų juomi visi mano skaus
mai pranyko. Pain-Expelleri> yra 
geriausias ii visų liuiruentų."

J. S.
I.ockport, N. Y.

PAIN-EXPELLER
RAY-DIO SALVE

ti!). Visi artistai labai girti- nas, kun. A. Valančius ir kiti.!no Piečaičio palikimo. Ieško-

buvo matyto ir gerh. (luini- nai ir pnikiai atliko savo r0J--------------------------------------------------------------------------------------
mnkės mamytė. Ji turėtų di- ,es. Gar)lė iums s w

džiuotis savo dukrele ir jos 

talentais, nes ir mamytei pri-
Bet daugelis paklaus kas

Pereitą penktadienį šv. Kry 

žiaus Ligoninės Rėmėjos buvo 

surengę ligoninėj svečiams ve

ltui vakar.t su užkandžiu ir
r

klauso pagarba už leidimą jai Per v^en^ tie jaunikaičiai ir

lavinti balsą būnant dar ma- Panelės’ kurie tokius veikalus

žai mergytei. |sulosią, ar tai kokia draugija?

t,- -• i - i i t Tai mūsų Nekąlto Prasidėji- Remejos sake kad Alabur- i „ . .. J
mo Panos Šv. parapijos Dra-

programų. Publikos atsilankė daitės-Poškier.ės monologas, a- 

gan skaitlingai, -

mai svetimtaučių. saev.elute. ir p. ............ * j . vad()

Programas buvo gan įvai-l^ sol°’ “>'? P»‘ buv0 vauja; vis iežko kiįnanio scc-1

rus. Pirmininkei p. Lusk’ienei‘',kras nuste pas(atyti
prabilus į svečius, vakarų pa-! '™8 8a'° ®els' os da iš sekančių: B. Lindžiūtės, i 
vedė vesti Mrs. Miller’ienei "«?'>•« ka. .p t.ek gulint, ,r p Ca(I(,nail8i! R Noreikaitc 

(dentisto Miller žmonai). Mu- mokantl loStl-

Įsų narės Mrs. Cozzi’enės mažai Po to r5li,i-'os 

dukrelė gražiai padeklemavo. PavaiSl"° tortals ir

K to Alyee Studio of Dance v,rta ganl'Ja kava- P“ ,0 visi 

and Drama su savo mokiniais ^idtsmns iš-iskirstė. 

susirinkusius pavaišino solo,' Dabar r(',n,'ios P™1"’® S81' 

trio, šokiais, akrobatika, mo-!votl ap,e koncerto,

nologais ir vieno akto veika- kok.oj didesnėj svetainėj. Ne

liuku. v !žin,a- ar > i'l'sii"7a'y^ldeda lmn. 3. Valančius, o na-

Rėmėjoms ir atsilankusiems ;al 1 ary "r na: le. ,lk riai nž tai jam dėkingi ir de-

didžiausias surpraizas buvo . . ’ , da pastangų, kad kuo geriau-
tai G. šidiškiūtės-Giedraitie. ,r""ola .<,aTr'1.;r k"neo party b- _ da|.|s at| 

nės (Getbing) solo. Jos pa- 8°n>”«'J- >r diena ims

inktos dvi sunkios dainos ia- P’aiHstn li.iu 

bai gražiai išėjo ir publika ke-

i • . - , . T mos Ratelis, kurį suorganiza-
daugiau- kompanuojant pianu p-lei Iva- i b . v i ’• •

utiuįjiau , . vo gerb. kun. A. Valančius ir
skeviciutei ir n. Giedraitienei I ” 1

,F. Graibaitės, F. Norbutaitėš, 

B. Valunaitės, L. Klimaitės, A. 

Urbonaitės, A. Pauliūtės, P. 

Šepučio, J. ir A. Lindžių, L. 

Gričio, St. Pokaičio, Ant. Kie

kio, Ant. Valančiaus ir Ed. 

Gričio.

Daug darbo Dramos rateliui

Alfa

lis kartus prašė pakartoti. 

Slaugių kambarėlis jos balsui 

buvo per mažas. Visi ją palai

kė operos dainininke nors ir 

vakaro vedėja perstatė kaipo 

Bethoveno Konservatorijos ba

lso lavintoją-mokytoją ir Sv. i

ŽINIOS Iš BRIGHTON 
PARK

PASLAPTIS IŠDUOTA”

būdu patenkintų savo vadą ir 

publiką,

Garbė Rateliui turėti tokį 

gabų jaunikaitį, ir taip gražiai 

mokantį lietuvių kalbą, kaip 

L. Gritis. Jo pastangomis tie 

veikalai išversti iš anglų į lie

tuvių kalbą. Kas juos malė, 

gali suprasti, kiek darbo tu-

Vasario 11 d. įvyks Moterų rėjo Leonardas prie jų padėti. 

Dovydo parap. vargonininkę. Sąjungos 20 kuopos “Prospe- Valio, Leonardai, dirbk ir ant 

Tadgi laukiam kada galėsime rity Dance” ir sykiu bus ma- toliau, o ne vien tik ratelis, 

ją išgirsti iš didžiųjų miesto dų paroda (Fasbion sbow), t. bet ir publika tau bus dėkingi, 
teatrą ir matyti paskendusią )y. gražiausių madų ir naujau-Į Prie progos, norėčiau dar 

lauruose, nors jų ir dabar jai šių išradimų. Taigi visi, jauni daugiau ką paminėti apie sau- 

trūksta. Jai akompanavo p- ir seni, ateikite pamatyti ne-'šio 22 d. Tą dieną šventė savo 

- S. Ivaškevičiūtė, lietuviams paprastos parodos. Muzika vardines gerb. kun. Anastazas 

rgi žinoma gabi pianistė, kn- bus gera, galėsite praleisti lai-, Valančius. Iš ryto mokyklos 

i taip pat yra piano mokyto- ką smagiai ir pamatyti tai, ko vaikučiai jį palinksmino, tuoj 

viršminėtoj konservatorijoj, dar tarp lietuvių nebuvo. Ti- po savo mišių susirinkę į sve- 

Rėmėjų vardu dėkoju abiem, kietai pigūs, o “good time to tninę pasveikino ir įteikė jam 

kad jos mano kvietimą priėmė all” užtikrinta. E. L. dvasinį gėlių bukietą, kas

ir suteikė mums ir atsilankiu- Bridgeport — šv. Kazimie- kun. Valančių labai nudžiugi- 

tiems malonumo. Svečių tarpe ,ro Akademijos Rėmėjų draugi no. Vakare Dramos ratelis ir-

10 DIENU RADIO

Išpardavimas

Kaip ant paveikslo parodo — 10 tūbų,
RCA Victor gražiame kabinete už. $49.50

12 Tūbų Crosley ............................. $49.50
8 Tūbų Fada gražiame kabinete---- $29.50
9 Tūbų Philco Radio už.................. $35.00
11 Tūbų Majestic už .... $49.50
7 Tūbų Philco Automobile Radio .. $29.00 
Midget Radios po........ $7.95

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

Telefonas — Boulevard 4705—8167

Nuolatinis Lietuvių kalboje radio programas WCFL 

970 k. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. WHFC 

1420 k. KetveTgais nuo 7:30 vakare. Pėtnyčiomis 

WAAF 920 k. 4 vai. po pietų.

KENČIANTIEMS PLAUČIŲ 
LIGOMIS

Jei jus kankinatės džiovos, du
sulio, šalčiu, kosėjimu, bronchitis 
ir slogomis, ar kitomis plaučiu li
gomis, nieko nelaukdami paban
dykit Dr. P. J. Simanovskio im
portuotu šventojo Kalno Arbata. 
Tai geriausia pasauly gamtos gy
duolė. Tuksiančiai dėkoja laiškais 
ir giria Siu nepaprastą švento Kal
no Ai-iiatią, kuri daug žmonių iš
gydė.

Jr, šventenybė Popiežius T,eonas 
XIII a|xlovunojo šv. Petro Onli'itu 
šios gydančios šventojo Kalno Ar
batos išradėją.

Pekelis jos tekaStuoja tik $1.20. 
Prisiunčiama j namus. 6 pakeliai 
$6.00. Rašykit lr reikalaukit:

E. G. HERB CO., Pp. »».
184 Seneea Ave., Brooklyn. N. Y.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

MOSTIS, ypatingai gert. 
dėl didesniu skaudSjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimą, kuomet kitas nej 
veikia.

Pamėginkite lr pamaty 
kitę kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai jsiga- 
ESjusį kaip:

«
RUMATIZMĄ

ETRfiNŲ DIEGTMĄ
ŠAT.TJ MUSKULUOSE

PASTYRIMĄ NARIUOSE
MĖŠLUNGI

NEURALGIJĄ
PERSTDIRBIMA

NUGAROS SKAUD.
IŠMĖGINKITE

Jeigu kartą pamėginsit RAY—DTO 
most) ir pajusit palengvinimą. Jūs 
visuomet laikysite ją savo namuose. 

Jūrų apteikoj — 50c

PERKAM

Lietuviškus
BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

L A I V A K ,O ,K C I Ų AGENTŪRA
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaunlninkais. Maža narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visose 
namų savininkų i.r rendauninkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. 
vak. šventadieniais nuo 10 ryto ikt 
piet. Įžymus namai oriffinalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chica- 
goje.

I.ANDI.fKRDS BI REAU OP 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
J642 West Division St.

Tel. Armitage 2951—2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 m.

CASH I’Ž JŪSŲ KENĄ AUKSĄ. 
Mes mokame augfičiusią kalną už

sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus.

HOME RF.FINERS,
Kesner Bldg.

5 No. AVabash Avenue
Kambarys 600

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per S| vestuvių sezo
ną, kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonuokite Englewood 
M-M

P. CrtNRAD 
. RO23 Sn. H»l«te<1 St. 

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

, Geriausia kaina — Cash už 

Real Estate Gold Bonds, inor- 

’gičius ir certifikatus depozi

tų. 134 North La Šalie St., 

Room 316.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

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

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

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos 
vakarais 6 iki 9

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9

Telefonas Republic 9600

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės } Grane Coal 
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis lr ui mažesnę 
kalną 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 automobllj, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
viena 1* geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurte yra 
pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.

Taipgi mes turime pilną pasirinki, 
mą vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kalna.

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVENUB) 
Telenhone Lafavetta 7119

Mes Mokam Cash
£82.50 už £100

L. KAtIFMAN & 
COMPANY

134 N. LaSalle St. 
priešais City Hali 

Kambarys 610
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