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Telefonas: Roosevelt 7790

Rygoje estai tariasi su latviais nusiginklavimo klausimu
^jios K Lietuvos

"~chiEXčoje

LATVIJOJ SUIMTAM PRIESBOLŠE-

DEMOKRATŲ “LAIMĖJI-

UKMERGĖ JPADOVANOJO

MO FONDAS”

KARIUOMENEI PARKĄ

o

UŽSIAUGINO STIRNĄ

Krosna, Marijampolės aps.
Vienas Žnicos kaimo gyven
tojas pasigavo vasarą mažą
stirnaitę ir parsinešęs namo
pradėjo, pienu maitindamas,
auginti. Stirnaitė gerai išaugo
ir labai prie žmogaus prijun
ko. Dabar jau didelė stirna,
bet ir nemato kur iš namų ei
ti.

Visam krašte demokratų pa- Ukmergės visuomenė jau
rtijos vadai užvakar vakarą nuo ankstesnių laikų gražiai
surengė apie 50 susirinkimų sugyvena su tenykščia kariuoir vakarienių “laimėjimo fon- menės Įgula. Tas miestas gado
” sukėlimui. Viena iš tų va- H būti visiems gražaus visuoS;:
karienių buvo ir Chicagoj — Į menės ir kariuomenės sugyveU
Stevens viešbuty. Apie 1,600 nimo pavyzdys. Visuomenė atAUSTRIJOS RESPUBLIKA IŠGELBĖTA
demokratų vadų iš 7-ių aplin- jaučia ten kariuomenės gykinių valstybių dalyvavo. Pra- viausius reikalus ir stengiasi
NUO MORATORIUMO
kalbomis buvo smerkiama biu- visuomet jai padėti. O kariuoPERĖJO I KATALIKUS
rokratija ir peikiamas prez.; menės Įgula, kiek gali, padeLATVIAI TARIASI SU
LATVIJOJ SUIMTA
- 1 da visuomenei. Štai ir dabar
I, Iloover’io režimas.
ESTAIS
14 AGENTŲ
Ukmergės miestas kariuome- Vilniuje daug kalbų visuoSUIMTI SMURTININKAI (nei padarė malonų siurprizą : menėje sukėlė žymaus Vilniaus
TALINAS, Estija, saus. 16.
RYGA, saus. 16. — Latvių
_________
padovanojo gražų daugiau žydų dailininko Marko Švar
— Rygon vyksta užsienių rei pasienio sargyba suėmė 14 vy
Japonų atstovai tarptautinei nusiginklavimo konfeTenci-j Dėl vienos drabužių valymo kaip 6000 kv. metrų ploto pa co ir jo žmonos perėjimas
kalų ininisteris Denisonas. Te rų, kurie per sieną Į Rusiją
katalikų tikėjimą.
nai jis bendrai su Latvijos nešė pundus priešbolševistiš-: jai Ženevoje. Jie yra: N. Šato, Įeit. gen. I. Matsui ir admir. ir dažymo Įstaigos vedėjo nu- pką miesto centre.
O. Nagano.
žudymo policija suėmė tris Į-' Krašto Apsaugos Ministeris
užsienių ministeriu Sarinu ta kų atsiliepimų. Atsiliepimuose
AL SMITH’AS BOSTONE
tariamus smurtininkus žmog- Ukmergės miesto atstovui už
rsis apie abiejų valstvbiii nu rusai raginami sukilti ir su PORTUGALIJOJ BIJOMA ,
JĖZUITAI KOVOS UŽ
žudžius.
dovaną širdingai padėkojo ir
sistatymą būsimoje nusigink griauti bolševikų valdžią.
BOSTON, Mass., saus. 15.
SAVO LIKIMĄ
REVOLIUCIJOS
.
pareiškė
vilties,
kad
gražus
1
lavimo konferencijoje.
Pas suimtus rasti lenkų, vo- ’
— Gausingame Mass. valsty
MAIORAS SVEIKAS
ukmergiškės
visuomenės
ir
kai
bės demokratų susirinkime vaBe to, jiedū pasitars apie kiečių, vengrų ir rumunų pa-į MADRIDAS, saus. 15. —
MADRIDAS, saus. 16. —
riuomenes sugyvenimas toliau I,
. ....
n
sai.
projektuojamas daryti su so
.
•
r>
• . ,
kar
kalbėjo
Al
Smith
as.
PaŽiniomis iš Lisbonos, portu Pranešta, ta&d Ispanijos jėzuiIš Floridos praneša, kad dar didės, gerės. P. ministe

Portugalijoj vyriausybė bijo
revoliucijos

Kaip pranešta, visi bus nu
vietų Rusija nepuolimo sutar
bausti
kalėti po 6 mėnesius,
tis.
Pagaliau Innt aptartas tarp paskui ištremti.
pačios Estijos ir Latvijos paPARDUODA KARO
<1 irytos sutarties pratęsimas.

galų vyriausybė bijo revoliu
cijos.'kuri gali kilti iš Ispani
jos pasienio. Ispanijoj šiandie
yra daug portugalų politiškų
jų pabėgėlių. Ispanijos vy
riausybė ji) neišduoda. Jie ten
organizuojasi. Jie bendrauja
su ispanais ir kitais raudonai
siais.
Portugalijos
vyriausybė
stropiai saugoja pasieni, mo
bilizuoja kariuomenę. Į pakra
ščius atplaukė britų karo lai
vai.

tai, kurie, remiantis respubh-■ Chicagog lnajoraa Cermak’as, ris dar pareiškė vilties, kad Wskė'10’
kos koustjjueija, už poros me- kurs ani}
ten ato9toga„. ir Wtl}
žmong3 pasek3į^»’

d™kr»b<,P“'
n°” bmlth ♦. “

tų turės apleisti savo kraštų, (lamas snsirgOj ja„ pasveik„. ukmergiskip pavyzdžiu ir ka- !'Sie,n<!t !trsuktl ‘ kandič
nusprendė teisėtu keliu kovo- ’ užvakar jis dalyvavo dęmo- da reikės neatsisakys kainuo Ir pasirodo, kad jis kandida
tūrai nepriešingas. Bet tyli.
ti prieš tų neteisingų ir nekri- kratp vadų surengtoje vaka- menei padėti.
LAIVUS
Tas prigulės nuo partijos kra
kščioniską įstatymą.
rienėje mieste Miami
Dabartiniu metu Ukmergėje I
IŠSISUKO Iš MORA
što suvažiavimo.
Jėzuitai nurodo,7 kad tas ra__________ __
yra statomos naujos kareivi
' I!
MADRIDAS,
saus.
15.
—
TORIUMO
dikalų pripažintas konstituei-Į
JVYKDYTA MIRTIES
nės. Iki šiol buvo daug sun
Ispanijos vyriausybė skelbia,
TEISĖJAS APIE ĮSTA
jos straipsnis nėra teisėtas,!
BAUSMĖ
kumo
su
tinkamu
žemės
plotu.
kad
ji
parduoda
penkioliką
VIENA, Austrija, saus. 16.
TYMUS
nes jame pažymėta, kad jė
Ukmergės miesto! 'savivaldybė.
— Austrijos vyriausybė išsi savo karo laivų. Jei niekas jų
zuitų ordene yra keturi jėzuiUžpraeitą naktį Cook’o ap- tą atjausdama, ši parką ka
suko iš moratoriumo žnyplių. nepirks, jie bus sunaikinti.
CHAMPAIGN, III.,
rus.
tarus įžadai. Jie nurodo, kad skrities kalėjime mirties bau- riuomenei ir padovanojo.
Anglija sutiko Austrijai at
16. — Vyriausiojo šios valsty
ordenas vaduojasi tik trimis smė elektra Įvykdyta dviem______________
GRIPO EPIDEMIJA
naujinti 14 milijonų doleriij
savo nariams privalomais ižą- negrams žmogžudžiams.
VILNIAUS GYVENTOJAI bės teismo teisėjas N. L. Jo
BRITANIJOJ
kreditą.
nės pareiškia, kad šio krašto
Ispanijos prezidehtas Car- dais.
NERIASI I SKURDĄ
gyventojai tiesiog skęsta įvai____
mona’s spėja, kad kai kurie
STREIKAS VYKSTA
LONDONAS, saus. 15. —
NUBAUSTA 6 SAVAITES
“Dz, Wil.” žiniomis, dėl e-,rios ™§ies i8W™I tvane- ispanų elementai siekia Tberi- MEKSIKOJ PLINTA KA
Anglijoj ir Valijoj siaučia griKALĖTI
jos unijos.
Checker Cab Co., Chicagoj, konominio krizio, Vilniaus gy-! Teisėjas sako, kad kiekvieTALIKŲ PERSEKIOJIMAI
po .(influenzos)
epidemija.
-----------apie 1,700 šoferių streikuoja, ventojai atsisako visų pato- nam žmogui yra lengviau išBOMBAJUS, Indija, saus. Daug žmonių miršta.
SUKONEVEIKTI INDŲ
MENTCO CITY, saus. 14 Taika nenumatoma. Šoferiai gumų: valdininkai ir kiti ap-įsisukti iš vėžio arba džiovos
16. — Indų vado Gandbi’o
(per
paštą). — Visoj Meksi- reikalauja geresnių darbo są- j leidžia geresnius butus, persi-'ligų, negu išsisaugoti kalėjiSUKILIMAI
žmoną Surate teismas nubau CIGARŲ DIRBTUVĖS UŽ
koj radikališkieji gaivalai jun- lygų.
kraustydami Į mažesnius, pi- mo.
DARYTOS; STREIKAS
dė 6 savaites kalėti už jos vei
gesnius, nesitaiso rūbų, nelan
LONDONAS, saus. 15. — giasi ir atnaujina katalikų pe-į
kimą prieš britų valdžią.
ko teatro, kinematografų. Res VISA ŠEIMYNA ŽUVO
60 DIENŲ KALĖTI
Indijos reikalų sekretorius rsekiojimus. Jie ragina vy-j
HAVANA, Kuba, saus. 15.
toranai ir kavinės pustuštės.
skelbia, kad indų sukilimai In riausybę ir atskirų valstybių
VIESULE
KOMUNISTŲ SĄMOKS — Cigarų gamintojai paskel
Už norėjimą gelbėti iš ap- Vilniuje dabar labai daug di
dijoj sukoneveikti. Jis sako, gubernatorius pašalinti iš da
bė mažesni darbininkams atLAS ISPANIJOJ
kad Indijos vyriausybė neturi rbo visus katalikus. Pati Me- skrities kalėjimo išsiveržti ir delių ir gerų butų stovi tuš TRENTON, Tenn., saus. 16.
ly ginimą. Tad apie 9,000 dar
noro priespauda valdyti gy ksikos valdančioji revoliucinė pabėgti M. Romano’ui teismas čių. Juos labai pigiai išnuo — Tornado (viesulas) praūžė
MADRIDAS, saus. 16. — bininkų sustreikavo. 20 dirb
ventojui. Bet krašte turi gy partija yra palanki katalikų 60 dienų kalėti nubaudė Miss moja. Namų savininkai, kaip per daugelį ūkių. Arti Le^o
Policija susekė komunistų są tuvių uždaryta.
iš valdiškos tarnybos pašali- Opai Colin, 19 metų amž. Jos galėdami, stengiasi parduoti tornado sumalė gyvenamuo
vuoti tvarka.
mokslą. Komunistai kėsinosi
pagelbininkas N. Goldinan’as savo namus,
minui.
I nes reikia mokė- sius namus. Žuvo visa šeimy
užilhti kavalerijos kareivines ŠVEDIJOJ NUMATOMAS
ti dideli mokesčiai, o pajamų
gavo vienerius metus kalėti.
PROTESTAI PRIEŠ MO
na”-*- tėvas, motina ir septy
Alcala Henares miestely.
LOKAUTAS
kaip
ir
nėra.
Namai
labai
at

NEKLAUSYTA
POPIE

KESČIŲ DIDINIMĄ
ni vaikai.
Areštuota 10 civilinių ir 1
pigę. Jei pernai už gerus na
STOCKHOLMAS, saus. 15.
Miręs
kapitalistas
gerada

ŽIAUS — KRIZIS
kareivis.
— Švedų geležies pramonėje
rys Julius RosenwakPas pali- mus buvo mokama 300,000 zlo TYRINĖS HAiVAII STOVI
AVASHINGTON, saus. 15.
numatomas lokautas.
Apie — Iš viso krašto plūsta pro INDTANiAPOLIS, Ind. — ko apie 20,000,000 dol. turtų. tų, šiemet už tuos pačius na
BEDARBIŲ RIAUŠĖS
100,000 darbininkų gali nete testai prieš vyriausybės suma Kun. O’Hara iš Notre Dame Iš šių 11 milijonų dolerių ski- mus mokama tik 150,000 zlotų. WASHTNGTON, saus. 16.
kti darbo. Darbininkai prieši nymą didinti mokesčius.
universiteto vietos katedroj ria visuomeniškiems tikslams,
— Senato teritorijų komite
STATOMA NAUJA
LONDONAS, saus. 16. — ngi atlyginimo mažinimui.
sakydamas pamokslą pareiškė,
tas šiandie pradės tyrinėti
BAŽNYČIA
Vakar policija kovojo su 5,000
Šiemet politikieriai kaž ko
kad jei pasaulis būtų
vykSTREIKUOJA ŽYDAI
IIawaii salose gyvuojančią
X
bedarbių Manchester’io distriLONDONAS, saus. 15. —
Kovarskas, Ukmergės aps. tvarką.
dęs popiežiaus Leono XIII dėl yra atšalę skubiau statyti
MOKYTOJAI
kte. Daug bedarbių sužeista. Anglijos vyriausybė skelbia,
paskelbtus prieš 40 metų dar savo kandidatūras į Įvairias Dabužių bažnytkaimy statoma
Sužeistų daugumas paimta Į kad ji nieko bendra neturi su
nauja mūrinė bažnyčia. Sienos
ORO STOVIS
JERUZALE, saus. 15. — bo dėsnius, šiandieninis krizis vietas.
ligonines.
nusiginklavimu. Sakosi, ji pa Žydų mokyklose Palestinoje pasaulį nebūtų palietęs.
pastatytos ir uždengtas sto
CHICAGO
IR
APYLIN
Chicago sanitarinio distrik- gas. Parapijiečiai bažnyčios
Rochedale mieste bedarbiai kaktinai jau nusiginklavusi. sustreikavo apie 600 mokyto
puolė kai kurias valdiškas į- Tegul kitos valstybės ją pa jų, kurie ilgas laikas neapmo SKAITYKITE IR PLATIN to 1,400 darbininkų sumažin- statymo reikalams turės duo KES. — Šiandie daugiausia
saulėta; kiek šalčiau.
kami.
\
staigns. Išdaužyta daug langų. seka.
tas atlyginimas 10 nuošimčių. ti po 5 litus nuo ha.
KITĘ “DRAUGĄ”

Raginame lietuvių visuomenę remti tuos biznierius ir profesijonalus, kurie skelbiasi dienraštyje “Drauge.”
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jie tariasi, bet jau vakar pa
to nei vienas, nei kitas tos garbės gali uo
reiškėme abejojimų, ar jiems
gauti. Tada įsipykg delegatai nomindos bet
Uelna kasdien, išskyrus sekmadienius
pavyks susitarti.
kų, kaip sako, “dark liorse”, žmogų neži
PRENUMERATOS KAINA: Metams —
Pu*
Metų — *1.50. Trims Mėnesiams — >2.00, Vienam
Rašo:
nomų, nepopuliarų, kuriam būtų sunku nu
Sakė, bet nedasakė
dul — 76c. Europoje — Metams $7.22, Pusei MeRemia katalikų universitetą
gulėti p. Hooverį; respublikonų kandidatų.
— $4.22. Kopija .tto.
Dr. Al. M. Račkus
Bendradarbiams ir korespondentams raitų nasrų*
Bolševikų
šlamštus
ChieaJei neprašoma tai padaryti ir neprislunfilama tam Jei, sakysime, demokratai nominuotų Al SmiPiaėjusių
metų
gruodžio
27
2130 W. 22 St. Cbicago
ilui pakto ženklų.
tli’ų, kuris iškeltų aktualiausius krašto reika goje apsidžiaugė lyg geležėlę d., Kearney, N. J., įvyko Ry
Redaktorius priima — nuo 11:22 iki 12:22 vai.
Tel. Gamai 6764
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
lus ir juos įdėtų į savo darbų programų, prieš radęs.. Mat, jo redaktorius, tinių Valstybių Lietuvių K.
ĮSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 jį sunku būtų atsilaikyti nors protestantai jį, paskaitęs “Drauge” rašinį ametinė konferencija, kuri bu
vai. po piet.
kaipo katalikų, ne labai mėgsta. Aktualiausi pie bedarbių šelpimų, rado vo gausi dalyviais ir gražiais KLIŠUMAS IR SLEIVUMAS saulės spinduliais. Be saulės
klausimai šiandien yra prohibicija ir nedar jame pažymėta, kad valdžiai nutarimais. Tarp kitų nutari
-----------spindulių nei gėlė, nei kūdiyra
pavojinga
imtis
šelpimo
“D R A U G A S”
bas. Al. Siiiith’o nusistatymas šiais klausi
mų, randame ir Lietuvos K. Lietuvių tarpe yra nemaža kis negali sveikai augti. Saudarbo.
Dėl
to
bolševikišku
LITHUANIAN DAILY FRIEND
mais yra aiškus. Jis griežtai stovi už prohi, . Universitetų remiančių rezo- klišų ir šleivų. Tai nėra nei lės spinduliai stiprina visų kūPubllsbed Daily, fiacept Bunday.
šlamštas
daro
įsvadų,
kad|,.
....
*
8UB8CRIPT1ONS: One Tear — |6.00. Slz Months bicijos įstatymo atšaukimų ir taip pat turi
liucijų, kurios turinį čia ir sveikatos nei kūno grožio pa- nų, ypač kailiai dėl saulės
“
Draugas
”
esųs
priešingas
f— |2 60. Three Months — 22.00. On* Month — 76c.
planų, kaip nedarbu pašalinti ar bent, kiek
įžymys. Nemalonu matyti kli- spindulių sutvirtėja. Jei gypaduodame;
|Bnrope — One Tear — $7.00. 81a Months — $4.00.
bedarbių
šelpimui.
Bet
jei
to
galima, jį sumažinti. Tie gi dalykai šiandien
- .02c.
šas kojas turintį vaikų, bet veninio aplinkybės yra tokios,
Advertising m “DRAUGAS" brlngs best resulta
šlamšto redaktorius būtų mū
“
1)
kad
tautininkų
val-'kaį
mergaitė turi klišas ar kad kūdikiai negauna saulės
rūpi
ne
vien
vieno
kurio
luomo
(žmonėms,
Advertising rates on appllcatlon.
sų
rašinį
paskaitęs
toliau,
jis
dzios sureformuotas Vytau- kleivas kojytes, tai tikrai pa- spindulių, tai remia kasdien
|“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Ciicagc bet visam kraštui. Jei darbininkas nedirba,
būtų
radęs
tokį
mūsų
pareiš

to D. Universiteto teologi- tetiška.
duoti žuvies kepenų riebalų
tai reiškia, kad pramonė stovi vietoje ir biz
kimų:
jos-filosofijos
fakultetas
ne

nis neina kaip reikia. Visas ekonominis ir
Tėvų pareiga užauginti sa- (God Liver Oil) tokiomis do“
Bet
tokiam
atsitikime
gali
jokiu
būdu
patenkinti
prekybinis judėjimas yra paralyžiuojamas.
vo vaikus sveikus, gražius ir zonus, kokias gydytojas pa
reiktų paklausti p. prezidennors
minimalių
Lietuvos
dorus, kad senatvėje galėtų tars. Ypač svarbu duoti kū
Kuris iš partijų kandidatų mokės daukatalikų reikalų;
giau pažadėti kraštui iš tų balų išvesti, kurio i1*’ k®iP išgelbėti nuo bado ii
jais pasidžiaugti ir didžiuo-, dikiania žuvies kepenų riebaRENGIASI RINKIMAMS
2) kad nesantv tokiame
kaprogramoj bus įrašyta prolubicijos įstaty.' Bkurd» mlhJ°“8. darbininku
.
.
. tis- Mano> kaiP lietuvio gydy-! lūs žiemos metu, kada sauir
jų Seimas r' Kitoje vietoje,
talikiškame
krašte,
kaip
Lie
i tojo, pareiga yra teikti skai- lėtų dienų retai pasitaiko ir
Šie metai yra svarbūs politikams Jungti- mo atšaukimas, tas turės daugiau progos lai bet tame pačiame straipsnyje,
tuva, kur 85% gyventojų tytojams medicinos patari- vitamino “D” mažiau yra
Inėse Valstybėse. Mat, šiemet įvyksta prezi- mėti.
mes aiškiai pabrėžėme:
sudaro katalikai, katalikis- mus, nes lietuvių tautos svei- valgiuose.
Žodžiu, rinkiniai bus įdomūs ir partijos
Idento, daugelio valstybiij gubernatorių ir ki
“Jei valdžia yra nusista
ko universiteto skriaudžia- kata yra artimiausia mano Pastebėjus bet kokius kūdiltų aukštų valdininkų rinkimai. Nors rinki- iš anksto jiems rengiasi.
čiusi prieš bedarbių šelpimų
mi yra todelei dktžiumos I širdžiai.
kio kojų kreivumus, tuoj reiĮmai bus tik lapkričio mėnesyje, tačiau polivaldžios pagalba, jeigu ji itegyventojų reikalai;
| Bet kų bendro turi klišu- kia nešti kūdikį pas daktarų.
llikai jau dabar apie rinkimus kalba, jiems
MEKSIKOS KATALIKŲ VARGAI
nori sudaryti to blogo ir pa3) kad didžiuma jaunuo- į uias įr šleivumas su sveika- Visi kaulų iškrypimai turi
| rengiasi.
vojingo precedento, tada ji tu
menės netenka progos mo- ta? Taigįj labai daug.. Kai'būti gydomi ko Anksčiauįsius.
Jau buvo rašyta apie tai, kad nežiūrint ri rūpintis duoti jarbininRespublikonų ir demokratų partijos savo
kintis ii auklėtis katalikis- pamatai kūdiki su išlenktomis nes pirmaisiais amžiaus nie
I kandidatus nominuos birželio mėnesyje, Chi- valdižios susitarimo su Apaštalų Sostu, Meksi-ijj^ darbo ”
koję aukštoje mokykloje; kojomis, - tai žinok, kad jo tais vaikams iškrypusios kocagoj. Chicagiečiai tuo didžiuojasi, nes šis kos katalikai vėl yra persekiojami. Kelios į
4) kad nesant katalikis-j kaulai neva sveiki, jie yra per į jos galima gana lengvai pavalstybės apribavo kunigų skaičių tikintie- j Dalydami iš to išvadų, mes
Į svarbus politiškas įvykis bus jų mieste.
ko universiteto Lietuvos niinkšti u- lankstūs; užtat ko gydyti be jokios operacijos.
siems. Leidžiama laikyti vienas kunigas 50,- S Pasakėmė, kad darbininkai
Dabar daug kalbama apie kandidatus.
mokslų einančioji jaunuo jos kaip lankai išlenkti. Toks
Kai kūdikis pradeda vaikš
000 katalikų. Vadinasi, vienam kunigui teks,DOr^ ^ai'b°, 0 ne pašalpos. Pa[Respublikonai, berods, jau yra nusistatę ir
menė išstatoma pavojui! nu- kūdikis turi ligų vadinama čioti, tai ypatingai reikia
valdyti keliolikų arba kelios dešimtys baž- i.^P08
Pia^° tada, kada
vėl statyti p. Hoover’į, kuris yra pareiškęs,
eiti indiferentizmo, inate-j-aeliitis”; jo kraujas neturi:kreipti dėmesio į kūdikio ko
nyčių. Tai negalimas daiktas, kad vienas ku_ | išsisemia visi šaltiniai nuvykad savo kandidatūrų palaikys. Nors yra
rializmo bei ateizmo keliais; pakankamai atsparumo įvai jas, nes tada jo kojos gali
nemaža pačių respublikouų ir gana Įžymių, ku nigas galėtų aprūpinti 50,000 žmonių dvasiš ' badui nuo durų. Mums ro
5) kad be katalikiškos in- j-įoms ligoms; ir jei tėvai lai- pradėti linkti. Kūdikio kaulai
kad visų darbininkų yra
rie gerokai priešinasi p. Hooverio kandidatū kus reikalus. 5,000 žmonių reikia dviejų, triteligentijos atidaromos du- ku nesusipranta gydyti, tai greit išsikreipia, jeigu jo arai dėl jo vedamos užsienių politikos ir esan jų kunigų. Meksikos bedievių valdžia, be a- į t°ks nusistatymas.
rys bolševizmui įsiskverbti jįs arba kūdikystėje 'miršta, į valynė (batukai) yra netiku------- -----čio krašte nedarbo, tačiau jie savo kandidato bejojimo, tai gerai žino. Dėl to ji ir nori,
į mūsų tautų;
lftrbą užauga su visokiais kū 'si. Vaiko batukai turi būti
liktų kunigų. Ko mažiau
labnėjo.
nedrįsta statyti, nes mano, kad p. Hooveris kad • koz mažiausiai
•
6) kad kat. universitetas no trūkumais.
tinkamai parinkti, kad kojų
SLA. centro valdybos iioimrespublikonų konvencijoj bus nuominuotas kunigų liks, to lengviau bus bedievybę krašbus tikra mūsų tautos gar- Lietuvoje klišių yra labai neveužtų. pirštų nespaustų,
nacijų balsavimai jąū suskaiĮviąais balsais. Opozicija prieš p. Hooverį yra te platinti.
bė, katalikiška tvirtovė, ti- daug, bet Amerikoje jų yra pakulnia; nebūtų aukšti ir neBet katalikai nepasiduoda. Jie. energin- tyti. Anot Chica$(P^ocialis>na ir nereikšminga. Dėl to prezidento
kiojo mokslo židinys;
daug daugiau. Miestuose au- kraipytų pėdos.Sveikiausia
tų dienraščio, daugiausia bal
šalininkai su ja nesiskaito. Pagaliau, opozi gai kovoja dėl savo teisių.
todėl seimelis
j gantieji vaikai rečiau gauna vaikučiams
yra, kai
sų yra gavę šie,^ pirminin
cijos vadai vargu pateks į konvencijos dele
1) entuziastingai sveiki-! sauĮgs spjncĮuiį.ų} 0 kiti beveik jie basi bėgioja, ir kada tik
gacijas.
Cliicagos ir apylinkių lietuvių katalikų kus: Bagočius, Gegužis, Gri na savo Lietuvos didvyrius inįekad saulės nemato, užtat galima, tai jie turi būti b<~si.
Bet šiaip jau visame krašte p. Hooveris organizacijos ir draugijos rengiasi svarbiai nius, Bačiūnus;. į vicepinu.:į brolius, pasiryžusius kurni | luįestuose labai daug vaikų
D-ro Račkaus atsakymai į
įsigijo daug priešų. Ar yra tam pagrindo, ar konferencijai, kuri įvyks š. m. vasario 14 d., Grinius, Mikalauskas, Vokic-1 katalikiškų universitetų;
turi racliitų. Vitamino “D”
taitis; į sekretorius: Vinikas,
klausimas.
2) ir dės visas pastangas, stoka maiste yra kaulų sune, bet vis dėlto jis yra kaltinamas dėl esan Šv. Antano par. salėj, Cicero, 111.
čios krašte finansinės ir ekonominės depresi
kad tų idėjų išpopuliarizuo-Į niinkžtėjimo priežastiS; mat, ATSAKYMAS J. G. — Ei
Tokios konferencijos Cliicagoje įvyksta Jurgeliūtė, Miliauskas; į iž
dininkus;
Gugis,
Tareįla,
Lojos.
ti Amerikos lietuvių tarpekūnas be vįtątnino “D” ne- nant gulti, nepatariu obuolių
kiekvienais metais. Jos yra labai reikšmiūpatto;
į
daktarus
kvotėju.*-.
:
3) be to renis moraliai ir gajį teikti kaulams reikalin- valgyti, nes dėl susidariusių
Dėl to demokratų partija šių metų rin gos. Jose nustatoma šių apylinkių visų metų
Bronušas,
Klimas,
Stanislokimuose turi puikių progų laimėti. Tokios veikimo programa. Šių metų konferencija ymaterialiai šį kilnų darbų.” gos medžiagos (kalkių); o kai i viduriuose dujų (gazų) mieprogos ji senai neturėjo. Žinoma, jų laimė- pač yra svarbi, nes daug labai aktualių klau vaitis; į iždo globėjus: Janu Šiam gražiam Rytinių Vai- kaulai niinkšti, tai jie išsi-'gas gali susitrukdyti. Tačiau
[ jimas daug pareis ir nuo to, kokį kandidatų simų teks apsvarstyti ir sudaryti aparatus škevičius, Bakanas, Stungis, stybių lietuvių katalikų nu- lenkia, linksta, ir to viso pa- ' šiaip dienos metu obuolius
r pasirinks. Šiandien demokratai daugiau kal jiems gyveniman vykdyti. Kokie tie klausi Raginskas.
sistatymui, be abejojimo, pri -sėkmė yra ta, kad vaikas už- ,valgyti yra labai sveika, nes
ba apie Al. Smith, Fr. Roosevelt ir Retcliie. mai, draugijos sužinos iš laiškų. Apie tai ir
Iš šio pranešimo aiškė
tars visi Amerikos lietuviai auga klišas, arba šleivas.
į jie turi savyje daug geležies,
Mums rodos, šie visi trys kandidatai yra ge mes savo laiku pakalbėsime. Svarbu, kad kon'kad socialistų atstovai di u- - katalikai,
Apsaugoti savo kūdikius nuo (vitamino ir liuosuoja užkietėri, populiarūs ir žmonių mylimi. Visi turi ferencija būtų gausinga savo atstovais, kad giausia balsų gavo. Matyti,!________
klišumo yra geriau, negu jau justus vidurius. Be to, obuodaug šalininkų, ypač du pirmieji. Jų šalinin- joje būtų atstovaujamos visos mūsų organt i kad tautininkai-lib<*ndai į rin- SKAITYKITE IK PLATL\ Isuklišusius gydyti. Kur gaii- liai gana gerai išvalo dantis;
kų balsai konvencijoj gali pasidalinti ir dėl į zacijos ir draugijos.
(kimus ėjo nesusitarę. Dabar
KITĘ “DRAUGĄ
nia, kūdikiai turi naudotis tad šventa ir dantims.

APŽVALGA

“D R A U G A S”

atleidžia.” Tik perskaitęs nuspėjo, kad
laiškas buvo rašytas kito kalinio žmonos.
Atsidarė durys. Grįžo visi kalimai
(Pabaiga)
iš bažnyčios. Jie visi buvo linksmesni,
Kaip kvaila ir žema, kaip neverta
jų veidai atrodė pajaunėję. Pamatę, kad
[žmogaus vardo.
Vaclovas verkia, sušuko:
Jis dar norėjo prieiti prie durų, bels
— Kas atsitiko?
tis^ paprašyti, kad ir jį leistų bažnyčion,
— Vaclovai, kas tau skauda.
bet išgirdo koridoriuj žingsnius ir susi
• — Širdis — atsakė Vaslovas ir pa
laikė.
41 'A davė draugams prirašytų popierį — laišTuo tarpu pribėgo prie jo lango ka
linys — šlavikas ir įmetė prirašytų ma kų.
Po metų laiko Vaclovas gulėjo kalė
žą, popierio gabalėlį. Vaclovas nežinoję,
,kam parašyta, nes ant popierio nebuvo jimo ligoninėj. Kas dien jis laukė mir
ties. Daktaras taip pat žinojo, kad Vac
j nei adreso nei vardo.
“Mano geriausias prieteliau, — ryt lovas nebeišgis, nes jis sirgo plaučių
k Poryt
mirsiu. Nebeišgelbės manęs joks džiovą
Ties lova sėdėjo keletas draugų, tai u
daktaras. Plaučiai jau baigia pūti, kas
valandų aš spiaudau kraujais. Bet aš lai pat ligonių užkietėjusių, plūstančių vi
mingas. Vakar pas tėvų Aloyzų (vienuo sa, kas šventa.
— Jei aš išeičiau laisvėn, atkeisyėiau
lį) aš buvau išpažinties, susitaikiau su
Dievu ir man nieko nebereikia. Mūsų kū visiems — kalbėjo vienas.
Vaclovas šypsosi. Jis nieko jiems ne
dikį kapelionas žadėjo priimti į prie
glaudų. Sudiev! Neverk ir, neliūdėk. At sakė, o jie nesuprato, kodėl Vaclovas šyp
siprašyk ir tu Dievo už sunkias klaidas, sosi.
— Tu bijai mirti?
susitaikyk su Juo, ir mudu pasimatysim
— Bijau...
pas Jį, pas gerųjį Dievų, kurs visieir.r

PAKLYDĖLIO AŠAROS

— O kodėl?
— Bijau Dievo.

Kunigas atėjo. Sulinkęs, malonus
senelis, apsižvalgė ir pamatęs Vaclovo
pųkeltų, mojančių rankų, priėjo prie jo
ir prisėdo.
Po išpažinties Vaclovas paklausė:
— Ar tikrai man Dievas už viską
dovanos ?
Senelis ilgai žiūrėjo Vaclovui į
akis, ilgai glostė jo rankų, o paskum ne
lauktai pravirko;
— Vaikeli! 50 metų aš kunigauju,
50 metų turiu reikalo su žmogaus sie
los paslaptim, bet dar tokio džiaugsmo
kaip šiandien neturėjau. Aš laimingas.
Bet laimingas ir tu, nes Dievas tavęs lau
kia ir myli...
Kunigui išėjus Vaclovas ilgai žiūrėjo
į draugus ir tylėjo. Tylėjo ir draugai,
nežinodami kų besakyti. Drąsesnysis pa*

•

•
f

t

t 1

•

,
Toj pačioj kameroj, kur mirė Vaelo— Kas tau pasidarė Vaclovai. Juk i vas, kur girdėjos vien tik visoki burnotu netikėjai į Dievų.
1 jimai, pradėjo vis dažniau ir dažniau lan
Kitas atšovė:
kytis tėvas vienuolis ir kapelionas. Atsii
rado vis daugiau einančių išpažinties,
— Papirko...
Trečias keletu kartų per kamerų pe i Tos ašaros, tas karštas atsivertėlio žodis
rėjęs murmėjo:
neliko balsas giriose.
— Tie smarkieji visi taip daro. Ple
Ir dabar kiekvienas kalinys Vaclovą
pa, plepa, o kai tik palžiūri mirčiai į i prisiminęs kitaip kaip “paklydusio aSaakis, tuoj ir šaukiasi kunigo.
i ros” jo nevadina ir maloniai, su pagar
ba jį mini.
Vaclovas pakėlė galvų:
“M. L.”
— Draugai! Nekalbėkit niekų. Ma
no širdy kažkas mirė, bet drauge kažkas
ir gimė. Pasibiaurėjau praeitimi ir grį
PASISEKIMO PASLAPTIS.
žau pas Dievų.
Griauti galima be gabumų gilių
,Jis pailso. Paskum griebės rašyti
Bet staty ti tik tas pajėgs,
motinai laiškų, bet pajutęs, kad nebe
Kurs iš pat jaunystės dienų
įstengs — ėmė graudžiai veikti ir pridū
Save kantrybės vergijon pateks.
rė:
— Dievas pas kiekvieną nors ir di
MUZIKOS GALIA.
džiausių nusikaltėlį ateina. Tik reikia
Jį priimti. O kas Jį priima — lieka lai
mingas. Neulžanirškit mano žodžių ir ne
Muzika 'sukelia vis many
Norų gyventi ateity, .
sišaipykit. Ateis Jis ir pas jus...
Vakare kunigo slaugomas Vaclovas
Be jos būčiau kaip negyvenęs,
Jaunystėj jau pasenęs!
mirė. Mirė nušvitusiu veidu.

klausė:

Kaliniai žvilgterėjo kits kitam į u
kis, paskum į Vaclovų ir nusijuokė.
4
n
Vaclovas dar maloniau nusišypsojo
ir sužiuro į duris. Jis laukė kunigo.
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plewood avė., Chieago, III.
- 24,000

LIETUVOS RAŠYTOJO
JUBILIEJUS.

,vėx nuopelnai kaip visuome įkritai XII amlž. baigiantis Vokiečiai žiauriausiu būdu jį
nininko, tačiau didžiausi mfi- prūsų kultūra buvo aukšte*-! malšino, svajodami įkurti diA. Langroan, 1334 So. 48
V literatūroj. Jo beleti idiuitii Inė, negu vėliau užkariautojų dėlę vokiečių valstybę, nusiM
usų mokslininkui, rašyto
Ct., Cicero, III.............. 17,700
kūriniai, kaip “Bobti'-’s vi.r- atneštoji.
tęsusių visu Pabaltiju ligi
Rėkus, 1350 Wabansia avė., jui ir visuomenės veikėjui pro
“ G rainio liepa” ir draD prūsų tragedija prasidėjo Suomių įlankos. Po pirmo neChieago, iii..................... 13,900 fesoriui Vincui Krėvei
lilt — "Šarūnas’
‘Skirgai 99S nu, kai lenkų kunigaikš- pasisekusio sukilimo prasidė
Stancikas nuverstas nuo “sos lp. Taruška ................... 11,500 Mickevičiui sukako 25 melai .,•
I 11
‘Likimo kelini*'” ir pe lis Boleslovą* pasiuntė į Prū- jo antra*, kuris kaip baisios 7.
literatūros darbo.
A.
Condratas,
170<i
S.
Margalimi jo geniališkieji “ Dni- sus pirmųjų misijų...
skerdynės tęsėsi 10 metų. Orto”. Rašinskienė triumfuoja
Gimė Vincas Krėvė-Micke ‘ nnvOs ;a)ies pa(|avįinHI" visa
yoinenoing avė.
Pbila, Pa.
Pirmoji misija prūsų buvo dinas vi* gaudavo naujų jėgų
vicius 1884 spalių 17 d. Su (|a stovės didingais stulpais
!
Gaižauskas,
Roseland,
Illi

I nužudyta.
iš Vakarų Europos. Prūsai
Didelis judėjimas tar ie kitu kontestininkij
nois .................................... 8,700 baitonių kaime, Meikinės P*'1-' lietui ių literatūros istorijoj.
Vėliau atsiraito naujas prū-iv*s s*lpo ir silpo. 1283 m. ka
rupijoj. Savo laiku ta vieta
■> ..
,,
,
471
A.
Nemeinuskaitė
8
500
dilbi Įėjinio
Draugo' va.
V. Stancikas, 170’fi W.
‘
‘
l’rol. v. Kreve-Mickcvi- sų krikštytojas Bruno, kuris
baigtas. Prūsai buvo apvadino Dainava. V ašara (1902
... • . ,
, .
Sutkus
1007
Eiglit
st.,Waujaus istorijoj dar nebuvo tokio st., Chieago,
248,180
eitis Klaipėdos vadavimo me irgi laivo nužudytas. Tuo bū- suTrti Pri“«Q
visų pusių. Tik
...
v
kegan, III...................
6,250 ni.)71praleido dabar lenku1 o- tu
perversmo, koks įvyko vakar
buvo saulių s-gos centro du X a. pabaigoj ir Xi pra- tie,ns prūsams vokiečiai suP. Varnkulis, 724 YVest 18
Mareinkonvsc. „
,
Iii.........................................
1,000 kūpilotuose
vakarų. Nuo kaikurio laiko
1
•
vald. pirm. ir dalį savo brnn- džioj norą* krikštyti prūsus teikdavo laisvę, kurie apsiSt. ...........
237.400
su L. Gira,
« r
Valaitis, Luzerne, Pa. 1,0iHI Ten susipaizino
jau buvo jaučiama pasikėsi
.
. .
Lgaus laiko pašventė ..saulių pasibaigė niekais. Prūsai ins- krikštydavo. Prūsų masės pamokslo į ... •
. _ v
Ag. Gilienė, 1313 Emerahl iĮ. Mikalauskas ................ 1,000 kuris. jau pirmaisiais
nimai aut Stanciko, kuris iki
v
.
. (darbui,-renio šuoliškųjų spau tinktyviai jautė, kad gindami kliuvo į vergiją. Ordinui rū
K. Sabonis, Chieago, llli- metais buvo karštas ir susi dą gražiausiais savo raštais
šiol buvo kaip koks kontes- |Ave., Chieago, III. .. 158,<»1<>
šavo senų tikybų, tuo pat gina pėjo naujos žemės, o ne tikv
nois
.
....................................
1,000
Pintęs
lietuvis,
ir
su
tautiško'
|w
y
Krėvei-Mickevič
tJniiikii ‘diktatorius’. Vieni ir j A. Stulginskas, 1628 S. 50
tų 1 savo laisvę ir nepriklausom y bos ir kultūros reikalai
M.
Povai
tienė,
700
S.
9
st.
romantizmo
gerbėju,
lictukiti bandė sukelti “revoliuci ave., Cicero, III........... 155,200!
mka linkėti dar i!*.’'.’* metus be. XIII amž. vėl randasi 110-, Prūsai, negaudami kultūros,
llerrin
Ui
..........................
1
000
Vlu
patriotu
kum
Jonu
Šoldicjų” ir Stanciko ‘‘viešpatavi
ita:p vaisingai dirbti ii.'.i'i; ras krikštyti prūsus. Y ienuo- nyko vis labiau ir labiau. Li-_
kiu.
Jų
draugystėje
Krėvės
. ... •
M.
Varkalienė,
6315
South
Valuckas*
Melrose
Park.
mui” gali} padaryti. Bet vis
/
\
•' .
v
v nes kultūrai.
lis Kristijonas imasi to darbo gj XY’I amž. prūsai kaip taudvasioj
vėl
atgimė
lietuviško
_____
nevyko. Daugiausiai akys bu e0^n ave’’ Chieago, hl. bil.SjO
ir jam pavyksta gauti pase-jfa visai tapo išnaikinto. Ši
Klaidų pataisymas. Vaka ji sąmonė ir uždegė didelius 700 METįj KAI UŽGROBTI kejų. įsisteigė naujas prūsų Pi-f|.«įjos tragedija ypatingai
vo nukreiptos Į Rašinskienę, F. Gubysta 4355 S. Mozart
PRUSAI
kuri per pastarąjį} savaitę St..................................... 146,250 rykščiam “Draugo” numery jo poetiškus gabumus. Ta ilva
žemėms užkariauti vokiečių skaudi yra mūsų tautai.
siu
neheužgeso
ir
išėjus
aukš;
_____
darbavos ‘‘sukilimui” įvykiu
v, .. ,
.
, . T .
(pastebėta šios klaidos:
ordinas. Popiežiai dar.netižka-,______________
. ,
.
P. Petrauskas, 14 Johnson * r. .
, ,
, .v.
tuosius mokslus ir išsilaii-u ; Kaip istorikai mano, prūsai
ti. Vakar vakara ir• įvvko tai. c,, n-i
x
vr
1 Misiūno balsų skaičius paliautų Prūsija' atidavė voi.ie
iv
,
St., Bmghamton, N. Y. 137,910 , A
on™
x ••
dgi» šių dienų. Baigęs K ii vi >, (atsirado Pabaltijy apie IV —
l X I labdarių 3 kuopa ren
kas buvo praniatonia. Šiandie
duotas 101,3280; turėjo būti
čių ordinui. Ir 1239 m. prasi-j
Vienos ir bvovo universite’us, i V amžių ir apsigyveno tarp
gia šaunų vakarų sausio 17
Rašinskienė triumfuoja.
A. J. Janušauskas, 1301 S.'101,380.
dėjo kovos tarp ordino ir prū , v
. ,
t>
1
1
i d. sv. Antano
par. salėj. Bus —
Da dienraščio numeriui ne- ūOth Ct., Cicero, III. 118,150 1 V. Mandravicko 78,000; tu- gavo magistro ir filosofijos Nemuno ir Vislos. Prūsai tu sų,1 kurios tęsėsi
daugiau kaip'
,
x. 4
A
1 suvaidintas puikus veikalar.
daktaro laipsnius. Ugi 1920 rėjo savo gana aukštų kultū
išėjus į pasaulį, ši žinia žaiMisiūnas,
Roseland,
Uli-Jrėjo būti 76,000.
pusę šimto metų.
Vaidins North Sidės artistai,
bo greitumu pasiekė daugelį n°i«s ................................ 101,3801 J. žvirblio 49,900; turėjo m. mdkytojavo Rusijoj, Baku rų. Jų žemė buvo turtinga žvė
Kiekvienų
paimtų
iš
prūsų
vadovaujami
pp. Maskolaičių.
rimis
ir
gyvuliais.
Vartodavo
mieste. Grįžęs į Lietuva,
kontestininkų,
kurių tarpe
V. R. Mandravickas, 815-45 būti 43,900.
prasidėjo didelis judėjimas. M., Keflosha, Wis. .... 76,000 i Žolynienės 2,500, turėjo bū tuvos universitete skaitė lite medžioklės įrankius, auginda plotų vokiečiai tvirtino pili- Kviečiami visi atsilankyti į
ratūros paskaitas, o dabar, vo arklius ir karves, vertėsi tui. Jie planingai norėjo ap- tų puikų vakarųt Bus dar ir
Tame judėjime dalyvauja yJ. Aukškalnis, 1354 Hat i i- ti 60,600.
'Vytauto Didž. universitete v- ir bitininkystė, buvo geri ūki- įsupti prūsus, prispausti prie kitokių įdomybių. Visi atsipač Varakulis, Stulginskas, son St. Gary Ind. .... 68,100 (
!ra ordinarinis profesorius ir įlinkai. Moterys
verpdavo, Lenkijos ir visai išnaikinti, lankykite ir tuo prisidėsite
Gilienė, Varkalienė, Gubysta,
Grybas, 2244 W. Adams
humanitarinių mokslu fakul- ausdavo. Prūsai užsiimdavo 1241 m. prūsai padarė pirma prie labdarių darbo. Pradžia
Petrauskas, Janušauskas, Mi- St. Chieago, III.............. 62,900 1
toto dekanas. Dideli V. Krė prekyba, turėjo laivų. Aps sukilimų, kuris tęsėsi 11 metų. 7:30 vai. vak.
siunas ir visa eilė kitų darS. Staniulis, 6651 S. Talman ,
buotojų. Pirmiausia Gilienė ave., Chieago, 111.......... 60.900
taip sujudėjo, kad pralenkė A. Žolynienė, 6709 Archer j
Pirm. A. Nausėda
Stulginskų ir ėmė siekti Va- ave., Chieago, III. .. 60.600
, 1024 Center St
rakulio pozicijos; Varkalienė
O Kazlauskienė. 4356 S.
Tcl. Lincoln 304-1
taip pat smarkiai pirmyn pa- Rockwell st., Chieago 54,450
Rasi P. Fabijonai lis
s*vai‘ūBugentavičius, 1616 N. Liti-į
2320 W. 23 PI.
Kas toliau?
eo,n St Chieago, III. 51.700)
ržd. Kun. F. Kudirka
J. Žvirblis, 1513 — 35 Ave. į
2334 S Oakley A v..
bus toliau? Ar ilgai Ha- M(.lrow Park
..........

“REVOLIUCIJA" “DRAUGO"
KONTESTE

LABDARIU CENTRO
VALDYBA

šinskienė galės laikytis StanP. Pnhijonaitis, 2320, YV. 23 |
AGIT- TORTAT
riko “soste”, pirmoje vietoCl,icago,
Kun. J. Maeiuliori'
III........... 36,150
je? Ką darys Stancikas? Kaip
°334 S. Oaklev Ave
J. Vaičaitis, 424 Dean St..
į tokių padėtį žiūrės VarakuYT Duoba
Seranton, Pa................... 25,850 ■
lis, Gilienė, Stulginskas ir vi
2328 W. 23 St
A. Valančius, 1-226 S. 50
sa eilė kitų darbuotojų? Tai
ave., Cicero, III........... 25,7-50 i .1 Dimša
klausimai, kuriais dabar kal
Bacevičius. 1850 YVabansia i 3347 Auburn Ave.
ba visi “Draugo” skaityto- Avp Chieago, jų.......... 24,200 j M. Šlika*
jai, visa katalikiškoji lietuvių
Vaicekauskas, 4242 S. Ma-1
10555 << State St.
visuomenė. Well... šiandie dai _______________________________
sunku pasakyti. Ateitis paro
dys. Vienų tik galima pasa
kyti, kad ramybės nebus. Pa
našių “revoliucijų” galės bū
ti dar ne viena, štai, jau duo
dant į spaudų šį “D.” nume
rį atėjo laiškai iš Petrausko,
Fabijonaičio ir Conrado. Ypatingai Conrailo laiškas sto
rai “amunicija” priKoduotas.
Kokias pozicijas jie užims,
'pamatysime ateinančių savai
tę. Ko ne ko, bet atmainų, ir
tai didelių, kontestininkų sto
vyje reikia laukti.
Tenka girdėti, kad kaikuŠiiioųii norime pranešti mūsų Tau
rie ir toli užpakaly pasilikę
tiečiams, kad toms ypatoms, kurios
kontestininkai žada “didelėms
pasidės pinigus, arba partrauks iš
žuvims” suprizus daryti. Tai
gi, nekantriai lauksime kitos
kitur į mūsų Bankų, iki 20-tos dienos,
savaitės.
šio mėnesio, bus pilnas nuošimtis
Kadangi šeštadieniai “Dr
prirokuotas nuo Naujų Metų.
augo” redakcijoj, administra
cijoj ir spaustuvėj darbo at
žvilgiu būna trumpi, tat pir
madienio numery vajaus lau
ke bus laikinos paliaubos. Tik
antradieni išgirsime, kaip Rašinskienės “sostas” laikosi,
kuris kontestininkas-ė kurio
se pozicijose stovi.
Dabar kontestininkų stovis
Kampas 33rd Street
yra toks:

z

i

3252 So. Halsted Street

O. Rašinskienė, 1639 S. 50
Ave., Cicero, III......... 268,480

Chieago, Illinois

1
Z

r,

Svarbi žinia
Mūsų
Tautiečiams

Universal State

W

1
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mjiiiiimi'
Copr., 1M2.
The American Tobacco Co.

//

Niekas nėra taip gera, kaip LUCKIES
“Aš mėginau visus cigaretus ir, niekas nėra taip gera, kaip LUCKIES. Ir atsi
tiktinai aš atsargi savo skoniu dėl cigaretų. Ir aš turiu tokia būti dėl mano
gerklės. Pažymėkite mane kaip nuolatinę LUCKIES siekėją. Tai tikras
malonumas kada suvynioti Celofaniniam pakely, kuris atsidaro be ledinio
kapotuvo.”

“It’s toasted"
Jutu Gerklei Apsauga—prieš knitejimus—prieš kosulį
Nepnrilampaman Cellophane Ilsini ko

“Spraginimo" Skonį Visuomet Sviesiu

UŽSUK KAD1O LVCKY STRIKE PROGRAMAI—60 eioJertnUii minnčiii m geneusiait psstulio iokitĮ orkntrsh if Wslltr Wi»eMI, kerte
psiakojimei tpit lnnditng tempe rytoįeui iinioi. frogrtmoi kiekvieną Antradieni, Ketrirtedieni ir Seitedienį, nekereit pr. N.B.C. redie tinklu.

Y

I

//

I

Šeštadienis, Saus. 14 1

pįgĮ

šv. Kazimiero Akademijos mergaičių garsioji orkestrą gros gražių mu
zikos kurinių. Prie šios orkestros šoks šokike ir pasižymėjusi daininin
kė dainuos specijalę dainų. Taipat bus klarneto ir korneto solo. Mer
gaičių trio.

VAKARIENE 6:30 VALANDĄ. ŠOKIAI PRASIDĖS 8 VAL. VAK. IKI 12 VAL. NAKTIES

Komp. A. S. POCIUS

L. VYČIŲ DAINOS GARSUS CHORAS dainuos naujas ir gražias dainas. Be to, dainuos ČES
LOVO SASNAUSKO VYRŲ CHORAS ir geriausi mūsų solistai bei solistės.

t MžakJ

D k A

* 6eštadien)k, Šaus. 16. 1932

1
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Mikužis lf
P. Bainor o
Juozaitis rg
E. Bainor lg
Karpus
Norvilas
Kumskis
Ališauskas
BRIDGEPORT ENDS CICE
RO S LONG STRING
OF VICTORIES.

SCHEDULE FOR SUNDAY
JAN. 17.
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O
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3 4 6

Tot.
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0 0 1 fair lašt Sunday, something nagas, a member of the back quite perceptibly before Pro0 0 2) strange liappened — anyway o the yards “ąuintet”. I doubt vidence and blew another ga---------- Įlet’s look over the list of ca- whether another will be du- me. A margiu of 25 points
Tot.
4 2 4 smilties — That powerful ag- plicated this season.
|Separated
the vanąuishcd
gregation
irom
Town
of
Lake,
v
.
X Next, we oome to thatlfrom the Tiotor8’ “ hldioa
TEAM STANDINGS
bowled over its opposition, ju6t
game aį'fuir. W. ition tfiat there was too muoh
Marąuette, ąuite deeiaively.
wiOlin the
ofibasketball į, the 8yrt#mg o(
W. L. Pct. The “Five” who hover witha prolonged slump, weakened the Providence battlers.
Brighton
5 0 1000 in the precints of the ‘Yards’,
5 0 1000 were undoubtedly no match
Town of Lake
5 1 833 for the South Side entry. The
Bridgeport
“JŪSŲ TAUPMENOMS”
4 1 800 latter, though scrappy enough
Cicero
Providence
3 3 500 and quite courageous, could
2 3 400 not compete with sheer power
CHICAGO CITY
West Side
1 4 200 J and great experience that
Indiana Harbor
BANK AND
1 4 200 Town of Lake possesses. One
North Side
TRUST COMPANY
1 5 166 of the highlights in this fraMarąuette
HALSTED PRIE 63-ČIOS
West Pullman
0 0 000'cas was the duplication of a
‘Riegels feat’ by Stevie Va-

Savickus lg
Kaminskas

PROVIDENCE 34
1X1 IT P
Cicero vs Bridgeport
1 0 1
Frankowich lf
(Girls)
Beckonaitis rf
5 2 1
With a reguvenated teari
jVicero Vs Indiana Harbor
Stumbris c
2 3 1
Bridgeport defeated Ciceros
North Side vs West Side
1 0 2
Romanowskas lg
19 to 18 in the first niajor m
Town of Lake vs Brighton
0 1 0
Gudaitis lg
Ą^upset of the season and conseBRIDGEPORT 19
1 1 1
Bruknis
quently snapped Cicero’s long
FG FT P Raspbid
0 1 0
string of approximately twenLEADING SCORERS
0 0 1 Chudauskas
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1
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0
ty — tliree victories. Klu
1 0 0
Budrick lf
ADVOKATAI
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0 1 1
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7
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0 0 1 WEST PULLMAN 9
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0 0 4,
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(John Bag>lz>unus Borden)
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14 9 37
3 1 f Kiaupas rf
J
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0
0
0
ipectively. Cicero’s scoring
16
Romanowskas
P.
3
35
4 1 L) Savičius lf
Klucinskas
105 W. Adams St. Km. 2117
0 1 0
honors went to J. Žukauskas.
15
2
32
Telephone Randolph 8727
1 1 3
------------ Pavilonis c
The gante was another of the
2151
W. 22 St. 6 iki 9 vak.
,11
30
8
Tot.
8 3 3 Sinkevicz lg
0 0 0
seasons great thrillers.
Telephone
Rooeevelt 9006
13 3 29
23 Sliolis Bridg.
Rimkus
rg
1
0
CICERO 18
10 8 28 Nante: 8 Iki II ryto Tel. Repub. 9800
Town of Lake upset Mar0 0 1 Beckonaitis P.
FG FT P Laucius
I
10 8 28
quette 22 i o 10 in an easy vic
1 2 o,
0 0 0 Meskis
F. Stankus rf
3 25
tory. Vaičkus of Town of La
ADVOKATAS
0 0 o;
1 1 4 Konstant
' F. Žukauskas lf
Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St.
ke won scoring honors and
3
I
0 0
Plenty of excitement is pro- Rooin 1502
Tel. Central 2378
0 J 2 Shedvilas
plaved stellar baskethall ofen- Talzunas c
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
mised for tomorrow’s games.
1 1
J. Žukauskas rg
‘‘sively and defensively.
2
1
Tot.
5
10
The two leader Brighton and Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos
0
Balsis lg
6 iki 9 vai.
BRIGHTON 13
Town of Lake will engage in 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337
Providence romped over Budrick
o 1
FG FT p what promises to be another
West Pullman 34 ro 9 in a one Jurgel
0 0o 0
Nadnų Tel, Hyde Park 3395
•_____ . Zvibas rf
2 0 0! one of the season’s exciting
sided victory. West Pullman
0 1 1 battles. Neither team has suf
o' 2 9 Cliapas lf
could not penetrate Providen-1
rpQį
0 0 3 fered a loss this year. Tomo
ce’s stubborn defense. Becko TOWN OF LAKE 22
Zilvitts c
ADVOKATAS
0 0 1 rrow one of them will. As an
naitis of Providence won scoFG FT P Wovens
11 SOUTH IA. SALLE STREET
Tel. Randolph 0881
Semetulskis lg
^ring honors for the dav with ..
2 0 O i added attraction the Cicero Room 1934
1
s*
•
Kraucunas ri
Valandos
nuo
9
ryto
iki 6 vai. vak
Dareshis
1 0 0 girl’s team will play against
a totai of twelve points.
v
3 0
1
Vaičkus lt
8241 So. Halsted St. Tel. Victory 0581
Taparauskas
1 0 0 Bridgeport’s girls. The Cice
1
Valandos — 7 Iki 9 vakau
Brighton managed te over- Vanagis c
ro girls have not lošt a ganie litam.. Ketv.♦ ir Subatos vakare
0
3
come North Side 13 to 10 in Kuslėika rg
Tot.
6 1 4
0 0
an exciting tussle. Both team Narneika rg
Tel. Randolph 5187
0
n 2>
resorted to strong defenee Lauraitis
f ;
FG FT P SPORTIVELY SPEAKING’
which accounts for the law ĮKarcauskas
Zalenas r f
0 0 0
Attorney At Law
\core. Naikelis of North Side Į Bajorinas
11 S. LA SALLE STREET
i Naikelis lf
2 2 0
By J. C. S.
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. Ir Su
'ganiered the scoring laurels
batos nuo 7:30 Iki 9 {
Rutkauskas c
0
0
0
X
Yes
sir,
the
lid
was
6200 S. HALSTED STREET
10 2 13
Whitey Semetulskis accoun-I
Tot.
Tel. Wentworth 1881
Andrews rg
0 1 blown off that baskethall af2
ted for the ivinning basket MARQUETTE 10

Didžiausias Bankas Pietuose

JOHN B. BORDEN

“i A. SLAKIŠ-

A. A. OLIS

ALFRED B. CLARK

which was tossed from mid-!
floor.
Elzbergis rf

FG FT P
10 0

Telefonai:

c™,»

PIRMI MŪRG1CIAI
parduodam; pas

Justin Mackiewich
TAI YRA GERIAUSIAS INVESTMENTAS ŠIUOSE
LAIKUOSE

^4590 morgičius ant naujo namo, 2 pagyvenimų po 5
kambarius, Brighton Parke.
$2,090 nflorgičius ant naujo bungalotv, vertės apie $7,000
$2;5O() morgičius ant naujo bungalo\v, vertės $8,000.
$4,000 morgičius ant mūrinio namo, 2 pagyvenimų, po 6
kauburius ir lotas ekstra, vertės $12,000.

morgičius ant mūrinio namo, West Side, vertės
$6,000.00.
T-ipgi turime ir kitų morgičių, visados galima
nusirinkti.
VISI MGEGICIAI ATNEŠA 6% KAS PUSĘ METŲ
MorgiČiai nit kados nepuola ir ,-ertė visados vienoda.
T: ingi skolinam pinigus ant PIRMŲ BAUGIŲ
MORGiClŲ naujose apielinkėse.
Dėl platesnių žinių apie investmentus kreipkitės j
r tusų of isų,, mes turime patyrimą, ir jums paaiškinsime
dykai.

$1,000

Justin Mackiewich

'"■ MORTGAGĖ banker
234-2 So. Leavitt Street
Telefonas Canal 1678-9

i

M

Misi VC

GERAIS LAIVAIS VISADA SMAGU, SAUGU
IR PATOGU KELIAUTI PER JŪRES

Visi, kurie tik rengiatės* vykti į Lietuvą, kreipki
tės pas mus dabar neatidėliodami. Plaukite per jūras
greičiausiais ir patogiausiais “NORTH GERMAN
LLOYD” laivais: BREMEN — COLUMBUS — EU
ROPA ir kitais.
IŠPLAUKIA-.

DRESDEN JAN. 21

BREMEN JAN. 23

Norint plaukti BREMEN ar EUROPA, trečios kla
sės laivakortė kainoja;
Iki Klaipėdos................... ................ $105.00
Kitais laivais iki Klaipėdos .... $94.50

Taip pat apdraudžiame nuo ugnies ir kitų nelaimių.
Parūpiname įgaliojimus ir visokius legališkus doku
mentus. Registruotas NOTARAS.
''

PAUL P. BALTUTIS & CO.
3327 So. Halsted St.

Chicago, Illinois

Tel. Yards 4669

Taip. jųa ga-

UŽ WHOLESALE KAINAS IS

Geo. P. Taylor, Ir. Coal Compaiy
2426 So. Halsted St.
2.458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street
Per virš 35 metus pardavlnSJame tiktai pačias geriausias

Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas.
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. Musų naujns vardas 1000 West 22 St. dabar jau atdaras. Tel.
Canal 3480.
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lithnanian Crearn Coal) dideliais ir parankiais šmotais.
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $9.50
Mūsiį kainos žemesnės, neriu visų departmentinių storų.
ŠTAI MŪSŲ KAINOS:

Tntliapa Egg ................................... tonas
Illinois Egg ....................................... ”
West Va. Lump................................... ”
Black Band Egg ............................... ”
Black Band Lump ............................ ”
• Red Ash Erie Lump ....... i............... ”
Blue Grass Lump................................ ”
Fancy Lump....................................... ”
Pocahontas Mine Run........................ ”
Pocahontas Lump .................................. ”
Pocahontas Egg ............................... ”
Pocahontas Nut ............................... ”
Pocahontas Pea ............................... ”
West Va. Be dūmų, 50% rupus .... ”
Coke-Range dėl furnasų ................. ”
Canell Block ....................................... ”
Minkštų anglių Ssreenings.................... ”
Best Grade Chestnut ............. :.....

$6.00
6.00
7.50
7.50
8.50
9.00
9.50
9.50
6.75•
9.00
9.50
8.50
6.50
7.25
10.00
9.50
4.00
16.00

0 R D E R I U O K DABAR
Mes pristatome visame mieste.
Mes esame užbondsuotl miesto sverikai ir kiekvienas vežimas, kuris
M važiuoja IS musų yardo, turi oficialaus sverlko lenki*. Tas garan
tuoja parodyti^, ant tlkleto svsrum*.
A V- t, > \M
•)ii t 1
f A t-"Zt 7,
A,.

Laivakortės į Lietuvą

PRANEŠIMAS
Ben A. Waitches Raštinėje
Parašoma namų, rakandų, autų, langų, gyvasties ir sveikatos
apdrauda (insurance) geriausiose kompanijose.
Parengiami, parašomi ir užtvirtinami lietuviški dokumentai ir įga

liojimai dėl atsiėmimo, valdymo, renduojimo ir pardavimo ižemės
Lietuvoje.
Parengiami ir parašomi įvairūs angliški dokumentai, t. y. dytai,
kontraktai, testamentai, įgaliojimai, notos, turto perrašymai, ir visi
kiti dokumentai.
Parduodami “Vloney Orders”.
Priimami teksų, gasos, elektros, vandens ir kitų bilų mokesčiai.
Siunčiami pinigai į Lietuvą ir Lenkiją per paštą ir per telegramą.
Skolinami pinigai ant pirmų ir antrų inorgečių; parduodami pir
mi morgečiai; perkami kontraktai ir antri ir pirmi morgečiai.
Parduodami ir išmainomi namai, žemė ir ūkiai.
Mūsų raštinėje yra atsargiai ir tvarkiai vedama lietuvių spulka.
Joje sudėti pinigai atneša gerą pelną. Visi prašomi prisirašyti.
Patarnavimas visuose reikaluose teisingas ir kuogeriausias.

BEN WAITCHES
4600 S. Wood St-

Chicago, lll>

TEL. LAFAYETTE 6393

l
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GRAŽUS VAKARAS IR TEATRAS
St;i n scenoje komediją “GERASIS DĖDE’; rengia LABDARIŲ 3-ČIA KUOPA
SEKMADIENYJE, SAUSIO (JANUARY) 17 DIENĄ, 1932 M.
\\T.\\O I* MI AI’I IOS SVETAINĖJ F Uitos yulvės ir 4!)to Court, Cicero, Illinois
Įžanga 35 centai ypatai.
Pradžia 7:30 valanda vakare.

ŠV.

■»»•«.! 'lllrlll

mediju
Gerasis dėdė”. Tą bumų nrtžino. Režisoriai pla- vak., išskiriant trečiadienius Po to galėsime smagiai pasi
: veikalą vaidins dar pirmą sy-jčiai visuomenei žinomi, kaip .ir penktadienius. Tomis dieno- šokti, seni ir jauni, nes muzi
ikj Pieeroje. North Sidės vai- gabūs artistai: ponai Masko-jinis pacientus priiminės 2924.ka bus ko gerinos
geriausia . Kaina
idilos, vadovaujant p. Masko- laičiui. Jie taip pat ir vai-1W. M ashington Blvd. Wash-! pritaikinta siu laiku depresilaičiui. Kasgi neatsimena jų, dins.
Įington bulvaro ofiso kitos pri- jai — tik 25c., o pelnas skikurie, jau keletą sykių vaidin j Tadgi kviečiam
dalyvauti ėmimo valandos yra šios: 4:•*»()riamas neturtingiems šios (Ir
dami Ciceroj juokingas konie-;ne tik Ciceros visuomenę, L: t iki 5:30 vAl. kasdien. Tel. Koj<»s nariams.
dijas, pridarydavo publikai ir chicagiečius, nes Įžanga ne- dzie 2450 arba 2451, arba ('i- Visus kviečiami'atsilankyjuoko iki ausų. Taip pat ir ši brangi, o tikslaslabai gra-cero 662, rezidencijos tel. (Ji
ii, nes žadam visiems gera
syki galiu užtikrinti, kad mi- žus — paremti labdariu dar-! cero 2888.
pramogą (“good tiuie”).
nėta juokinga komedija pub- bą. Tai Įvyks sausio 17 d. I
_______ ______
Komisija.
likai labai patiks ir, be to, 7:30 vai. vak. Šv. Antano
Dievo Mot. Sop. dr-ja ren
bus dar kitų įvairybių. Va- par. svetainėj. Visi būsit pa- gia labai šaunų pasilinksmi
karo rengimo komisija širdin- tenkinti, kurie dalyvausite.
nimo vakarą sausio 31 d. Vis
: gai kviečia Ciceriečius, BulKviečia
Komisija. ,kas bus labai įdomu nuo prnSausio 17 d. 2 vai. popiet
variškius ir Chicagiečius gau
-------------------aižios iki pabaigos. Bus vai- veikatos klausimu laikys pa
siai atsilankyti j šio sekmaCicero 111. Plačiai žinomas dinama juokinga komedija kaitas dr. V. Jovaiša ir dr.
jdienio vakarą.
Pamatysit“ gydytojas ir chirurgas S. A. i“ Brangus Dangus”, kurių Luoinaiis (abudu vietiniai don
gražų veikalą ir kartu parem- Doviatas (S. A. Dotviat) kai 'suvaidins keli mūsų
jauni tisini). Kadangi sveikata vra
Isite kilnų labdarybės tikslą. kuriam laikui perkėlė savo Į pasižymėję artistai. Taip pat visiems brangi, tad reikia vi
ofisą iš 4901 \Y. 14 st. j 4729 bus ir kitų Įvairybių scenoje, denis atsilankyti ir išgirsti
Gražus vakaras. • Ciceros \V. 12 PI. Toje vietoje prieini-------------------------------------- -—---- -------------------------------------labdarių 3 kuopa rengia gra- mo valandos bus nuo 7 iki 9
Įv
ižų vakarą. Veikalas “Gera---------------------------------------------- !
įsai dėdė” statomas pirma
Pailsusiems Muskulams
kartą Ciceroj. Be galo gražus
Niekas nesuteikia tokio greito
ir juokingas, nes tai komedi
palengvinimo kaip
ja. Artistai yra pakviesti iš
PAIN-EXPELLER
North Sidės ir kas gi jų ga

ROCKFORD, !LL

SAUSIO MENESYJE

'GERASIS DĖDĖ”, Dviejų Veiksmų komedija; sutaisė BILEKAS
Veikiančios ypatus.: Baltruvienė, pasiturinti našlė apie 45 metų — Mnskolaitienė; Ona, jos duktė, 18 me
tu
A-iiė Nausėdaitė; Jonas, .jų tarnas, 25 metų — Yinc. Bekus; Agota, jų tarnaitė apie 20 metų — O
Aalūuiūtė; Dėdė Juozas, kaimynas, Baltruvienės mirusio vyro brolis 55 metų — Adolfas Salukas; Kurna Žibuficnė, k.'diiiviika - K. Juozcvičiūtė; Atikas, kaimyno bernukas — P. Alaskolaitis: Atauša, žydas — A. Bu
gienis. Viskas dedasi Lietuvos priemiestyj ims ūkininkę Baltruvienę.

LIETUVIAI AMERIKOJE

DEKSNIO

GALINGA

^Reumatizmas sausgėlą

MOSTIS,

j

į kurios pasaulis per šimtus metų tau- I
Neslkankykite
savęs
skaus
Reumatizmu.
Sausgėle,
j kė jau yra gatava. Deksnio Galinga j į mais,
Į Mestis yra sudaryta iš 18-kos skirtin
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
paprašė! Bų elementų, iš visų kraštų svieto. ■ — raumenų sukimu: nes akau—... visokių
...—i.!.. medžių
—
“dėjimai naikina kūno gyvybe
iigirių
aliejų. Deks
!nio Galinga Mostis kaipo saulės spinIr dažnai ant patalo paguldo.

; kinęs dienotvarke,
.
.
parap. sekretorių p. I . Kodl
I skaityti protokolą iš praėju- dul,al,

siu metų. Protokolas priimtas
be pastabų. Taip pat išskaiŠv. Baltramiejaus par. cho- ; A. L. Ii. K. Moterų Sąjun- ^a
pajamos ir išlaidos,
ro susirinkimas jvvko sausio gos 46 kuopos susirinkimas Ia‘sn°de neblogai, nors 1931
8 d.
*
i įvyks sausio 17 d. (sekmadie- n,etai buvo bl°^-

WAUKEGAN, III,. I

I

■■■

ai ■■ ■

NAUJAS IŠRADIMAS

ROSLLAND, ILL.

^do: Reunia'

tizmų. Rankų, Kojų, Nugaros skau
dėjimų, Rankų, Kojų tirpimų ir aršalusj kraujų, nikstelėjimų ir šiaip
visokius
skaudėjimus.
Tūkstančiai
žmonių ’^ra pagiję, o milijonai da
nežino apie tai.
Deksnio Galinga Mostis yra tiek |
verta aukso, kiek ji pati sveria, sulig
naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu !
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gražinnm. Parsiduoda visur. Klauskite
taip: DEKEN'S NEW DISCOVERY
OINTMENT. Kaina 75 centai.

1

I
|

CAPSICO
COMFOL’ND mo
stis lengvai
prašalina viršminėta ligas; mums Šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę. Kaina 50c per
paštų 55c arba dvi už $1.05.
Knyga: "ŠALTINIS SVEI
KATOS" augalais gydyties, kai
na 50 centų.

Justin Kulis

Buvo patiekta daug pasiū- nį) tuojau po Sumos mokyk-į Visi reikalai išspręsti. J
3259 SO. HALSTED ST
lynui dėl choro veikimo. Cho- Joj. Visos narės turi būtimui komitetą išrinkti tik 3 nauji
DEKEN
’
S
OINTMENT
CO.
Chlcago. III.
ras priėmė .juos ii- žadėjo dar-j dalyvauti minėtam susirinki- nariai: J. Druktenis, S. Ralys,
HARTFORD. CONN.
Duotis.
me, kurios norės, galės jsira- V. Strasevičia. Vienas naujas
- P. Jonas Jakutis pranešė a- švti; Įstojimas dabar yra nu- kolektorius P. Pilitauskas.
$1,000,000 Nenupirks
pigintas. Ateikite visos be
Vargšas.
pie surengtą vaidinimą. Visi
Pražudyto Regėjimo
buvo labai jam dėkingi, nes skirtumo. Lauksime visus se
nus ir naujų narių atsilan
Labdarių S-gos 3 kuopa
gauta labai gražaus pelno pakant.
įrengia gražų vakarą sausio
rupijos reikalams. Tuos pini
gus priėmė kleb. knn. (AižausĮ kuopą sekmadienį žada J” d. Šv. Antano par. svetail.as. P. Jakutis padėkojo cho-! įsirašyti Roselando veikliau- n(‘.i- Bns vaidinama graži koro nariams, kad pardavė ti sios moterys ir merginos.
-----------kintų iš kalno. O ypač dėko
Naujoke.
jo p. Žylienei ir p-leLPetraus
Puikūs, vėliausios mados ŠLI
kaitei, kurios daugiausia ti
FUOTI akiniai sustiprins akis,
prašalins jų nuovargį ir galvos
kieti] išpardavė.
skaudėjimą,
taipgi stebėtinai pa
Sausio 10 d. Įvyko šv. PetDabar choras nutarė sureng
gerins regėjimą. Pagražina išvaizdą. Patenkinimas garantuotas
ti didelį kauliukų ir kortu į ro parapijos metinis susirin
žaidimo vakarą sausio 21 d. kimas. Gerb. kleb. kun. Bub
mokykloje kambary, 6:30 vai. liui
paraginus parapijoms,
vak. Visas choras kviečia kad visi susidomėtų parapijos
LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
mažus ir didelius, senus ir reikalais, eitų i susirinkimą,
.OFISAS IB AKIŲ DIRBTUVĖ
jaunus į tą linksmą vakarą. Į- atsilankė daug, ypač moterų
756 West 35th Street — Telefonas Yards 1829
įžanga 25c.
ir jaunimo. Geri), klebonas
Koresp.
malda atidarė posėdį. Paaiš-

CEN9SHA, WIS.

Dili: lųitiiviii:

Kainus sumažintus daugiau kaip puse!
Dabar geriausia proga pirkti iš

Peoples Furniture
KRAUTUVIŲ
At\vat( i Kent, arba B. C. A. Ri| t!i" lik ,l>............... $29.50
j"!

Šie radio pirmiau buvo vert! nuo

$150.09 ilų $200.09, o dabar parsiduo
da kaip krautuvių semiieliai arba de-

monstratoriai tik už mažą dalelę j'i

verčias.

ŠOKIA!

ŠOKIA!

Dr. G. Serner

Ketvirti Metiniai

Gražūs, nauji. Seklyčiom Setai, parsiduoda pusdykiai.
Verti nuo $80.00 iki $H'<9.00, dabar tik po

ŠOKIAI

A. “|“ A.

Reiuiin

LACHAWICZ IR SŪNUS

BRIGHTON parko

PAGKABŲ VEDEJAI

Nekalto Prasidėjimo

Visų pagrabo patarnavimą galime atlikti Už $100.00
Dvi Koplyčios Dykai Del Šermenų
Padarome, al't’ida vitus reikale Insurance ir visus
Notary Public reikalus.

parapijos choras

JONAS VARDAUSKAS
mirė Sausio 14, 1932 m. 9 vai. ryt, sulaukęs pusam
žio. Kilo iš Panevėžio Apskričio, Naujamiesčio Par.
Niaukunių Kaimo. Amerikoje išgyveno 30 metus.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Kostanciją, dvi
dukteris Oną ir Adelę, 4 sūnus Povilą, Kazimierą,
Leonardą ir Edvardą, du žentu Felix Worth ir
Kazimierą Karbauską, dvi marčias Oną ir Stanisla
vą, t l is anukus, švogerį Prancišką Ališauską, Švogerką Pauliną Rabašauskienę, švogerį Joną Rabašauską, o Lietuvoj brolį Motiejų Sereiką ir švogerką Anastaziją Adomaitienę ir švogerį Petrą Adomaitį
ir gimines. Namų tel. Repųblic 7767. Buvo narys S. L.
It. K. A. 101 k p. ir Vienybės I>r-jos.
K imas pašarvotas 6104 So. Francisco avė. I^aidotuvės Įvyks panedėly, sausio 18. Iš namų 8 vai. bus
atlydėtas į Gimimo Panelės Šv. par. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
palžįstamus dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nubudę: Moteris, Dukterys, Sunai, žentai,

Marčios, Svogeriai, Švogerkog ir Giminės.
Laidotuvėms patarnauja grab. Radžius, Canal 6174

RYTOJ,

Cbicago, III.
2314 W. 23rd Place
Telef. Roosevelt 2515

SEKMADIENYJE,

PASTEBĖKITE!

Sausio - Jau. 17 d.
Naujai Pastatytoj
Parap. Auditorijoj
44-ta ir California
Muzika bus populeriakn. Gros
orkestre iŠ 7 ypatų. Visns jnuninin.s, Vyčiai ir kitų parap. cho
ristai kviečiami atsilankyti.
PRADŽIA 7:30 VAL. VAK.

ĮŽANGA 50c.

ŠOKIAI

Cicero, III.
1439 Ro. 49 Court
Telef. Cicero 5927

Metalinės lovos naujau
sios mados bile dydžio, 9x12 dydžio Felt Base gražus
vertos $10.00, dabar tik kaurai, verti iki $8.(X). dabar
tik po ..
$3.98
P° ..........

A.T. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS SULFURINĖS VANOS
IR ELEKTROS TREATMENTAI
,

KAINOS NUPIGINTOS
Dabar

Stcam ir Rhower ................... ...................................... ..
Stcam. Tub Ir Showcr ..........................................................
Stcam Ir Elektros nuMidynč ................................... .....
Turkiška Klektros maudynė Ir kambarys ...............
Knlfurlnč maudynė ...............................................................
Pilnas Elektros tryUmmlas Ir slmsoldal masina . . .
Pilnas Trytmcntas ...............................................................
Elektros Masažas ..................................................................
Vaistų ar alkoholio trynimas ..........................................

35c
50c
75c
1.50
1-50
2.50
3.50
1.00
50c

Buvo

50c
75e
1.00
2.50
2.00
3.00
4.50
1.50
75c

Moterį] skyrius atdaras Utaminkais nuo 8 iki 12
vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kampas So. Paulina St.

Tel. Boulevard 4552

Kad pasinaudojus šiomis negirdėtomis ver
tybėmis, tai nelaukite ilgai, bet atsilankykite
tuo jaus. Nes mes žinome, kada labai greitai
išsiparduos už taip žemas kainas.

4177-t) ARCHER AVC co« RlCMMONO ST

4177-83 Archer Avė.
Cor. Richmond St.

2534 -40 W 63^4 ST & MAHEWOOD AVC

2536-40 W. 63 St.
Cor. Maplewood

D R I n G I S

šeštadienis, Saus. 16, 193:

ATSIŠAUKIMAS.

DAKTARAI:

Tel. Cicero <756

DR. P. ATKOČIŪNAS

šaulio lietuvių katalikų sei
mas. d) Eucharistinis Kon
gresas Dubline 1932 m. e) Pa
Am. Lietuvių Ii. Kat. Fede-' minėjimas \ asario 16 dienos,
racijos Cliicagos Apskritys, j— Lietuvos Nepriklausomy-

D e n t i s t a s

ATSIŠAUKIMAS IR KVIE
>
TIMAS.

1446 SOUTH 49 COURT

SVARBI ŽINUTE

DR. P. Z. ZALATORIS

Ant Jankausko Apttekos

Vai.: 9-9

Kės. Prospsct <659

Tel. Canal 0^57

Cicero, III.

DR. J. J. KOWAR$KIS

DR, M. T. STRIKOL’IS

Gydytojas ir Chirurgas
1821 SOUTH HALSTED MTKEBl

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas 2403 WEST 63 STREET
Kertė So. VVestern Avenue
Tel. Prospect 1028

Lietuvis Gydytojas ir Cliirurgas perkėlė savo ofisus į
Rezidencija 2359 So. Leavltt
naujų vietų po nuni. 4645 S.
Tel. Canal 2330
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9
N odelioj pagal susitarimų
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, Tel Lafayette 5793
Tel. Prospect 1930.

Rezidencija <600 S. Arteaian Av«
1931 m. spalio 7 d. laikytame bes.
St.
,
čunas, garbės pinn., AnastaX Parapijos choras, kad su- Valandos: 11 ryto iki 6 po pietų
kviečiama
susirinkime
nutarė
šuukti
Į
lvonterencijoje
kvieciunm
v
.
•
□
n
•
u
•
susunuuine
uuuue
|
d
..
.
zas Valančius, pirm., dr. P. linktų pinigų naujam pijamu,
< Iki S:S< vakare
v., v.
Vakariniu
Valstvbiu
Liet.
,
dalyvauti:
parapijų,
orgamzai
v
.
.
.
;
vaartiiuu*
vaisomų
,
j
r r j e, o
Atkočiūnas, rast., Ant. Janu-; ruošia su įvairybėmis kaule-J
Kat. Devintųjų Konferencijų, Į cijų centrų, apskričių, sky- šauskas, ižd., kun. J. Mačiu-' ii ų žaidimo vakarų, vasario, 21 Tel. Canal 6764 Kės. Kepubllc 5350
1932 m., vasario 14 d., 2 vai. irių bei kuopų, draugijų, kliulionis, Ant. Bacevičius, Ant. d. Tikietai jau paskleisti tarp
po
pietų,
Šv.
Antano
par.
subų
ir
chorų
atstovai.
Prašopu p
»».
p
,
......
, .
,
'Žvirblis — vice-pirm.
parapijonų; visi malonėkite
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Įėję, (49th Ct. ir lotli St., uia išrinkti po tris ar dau-;
.iš kalno nusipirkti.
IK GBSTETK1KAS
1*1
Cicero, 111.). Konferencija ; giau atstovus. Atstovai priva-’
Kooptuoti komisijos na
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak.
Ofiso Tel. Vletory 3687
staigias ir chroniškas ilgas
prasidės 10 vai. ryto su iškil- lo turėti mandatus (įgalioji-! riai: Lt Šimutis, kun. Švarlys,
X &v. Vincento a Paulio Gydovyrų.
Of. Ir Rez. Tel. Hemlock 2374
moterų Ir va.kų
Office: 4459 S. CaJifornia Avė.
mingomis šv. Mišiomis, 6v. mus) su valdybos parašais. į B. Jankauskas, adv. F. Mas- dr-jos vietinis skyrius per
BAKO OeU KACU Ai
Nedėlioję pagal sutarti
Ijgomua priima ausinėlių nuo
Antano bažnyčioje. Po pa-, Lietuvįai katalikai, — ga-' tauskas, adv. K. Oesnulis, J. trumpų laikų jau daug sušcl3133 S. HALSTED STREET
pietų iki 8 vai. vakaro.
maldų bus bendri atstov ų pie j
- atsišaukimų ir kvieti-S Grybauskas, M. Vaičiūnienė, pė vargstančių šeimynų, ku
H odeliomis Ir seiedoruis tik
Antras ofisas ir Rezidencija
Tel. Wentworth 3000
iškalno susitarus
stokite
darban
rinkit"
<
Taseckienė,
K.
Sriubienė,
nos
buvo
tiesiog
apverktina
tus par. salėje.
mų,
6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofisas, Laboratorija ir X-Ray
Rez. Tel. Stewart 8191
i O. Skiriute, kun. A. Baltulis, me stovyje. Šiame skyriuje
Konferencijos svarbiausiais atstovus, darykite nutarimus
Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
. .
.
Į . . . ..
ii
B. Nenartonis, J. Mickeliu- smarkiai darbuojasi jaunasai 2130 WEST 22nd STREET Ofiso
vak. Antro Of, Vai.; Nuo 3-6 po
slais yra: 1) aptarti ir nu-ivirsnunetuose
klausimuose.
v
;
.
.
o .
CBICAGO
piet. Uta.ru. ir Subat. Nuo 3-9 vak.
•V
| 1
litis. J. Čepulienė, p. Sodei- P. M. Kūgis, P. J. Įtekus ir
’
šventadieniais pagal suturima.
Lyti planus lietuvių prisi- Nutarimus galima is anksto
Gydytojas ir Chirurgas
kienė, Pr. Vaičekauskas, kun. kiti, mūsų klebonui vadovaulino prie Pasaulinės Paro- siųsti komisijai.
6558 S. HALSTED STKEE3
TeL Urovehiil loifo
A. Valančius, Ig. Sakalas, P. jaut. Aš manau, sušelptieji
(los. 2) Apsvarstyti aktualius
ik onferenci jos reikalas krei
z
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare
Jurgėla, kun. Urba, V. Balau- bus jiems amžinai dėkingi.
Katalikiškos Akcijos klausi pkitės komisijos valdybon.
ui it y WJ Ao lu CHIRURGAS
da, Žvirblis — Melrose P’k.,
mus: a) Organizacijos, drau
X Vietinio Federacijos sky
A — Spinduliai
Kės. Pnoue
U.DYTOJAS IR CHIRURGAS
Konferencijos Rengimo Kom.: jaučius, dr. A. Rakauskas,
Engieaood 6641
Office jnone
Va.. 9-11 ryto
2-4 ir 7-9 vak.
liaus susirinkimas įvyksta
Gilaus 2201 VV esi 22lld Stl iei
gijos ir jaunimas, b) Bend
Wentworth 3000
Serauoiuis po pietų ir Nedeldiemais VVenlMurtn 3 U 00
Pralotas kun. M. L. Kru-'dr- J- Puška’ kun- Svirskas, sausio 19 d. par. svetainėj Cor. So. LudilU SI. Tel. Canal U222
tik susitarus
ras veikimas ir artimiausi
2422 W. AiARuUEiTE ROAD
Rezidencija: 6628 So
Kiciimond
šas,
garbės
pirm.,
kum
11.
VaiPiteku
*
’
PMaskolaitis,
kum
7:30 vai. vak. Visi draugijų
hiūsų uždaviniai, c). Viso pu
Avenue Ten Repuullc i 868
__ __________ ,
_____ ĮPr. Vaitukaitis, p. Grisius, P.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Valandos 1--3 & 7—8 vai. vak.
nauji ir seni atstovai nialoneRfcdeliuJ.
10
—
la
ryto
Į
Ofiso
Tel.
Victory
6893
Vaiuckas, A. Nausėdienė, B.
6558 SG. HALSTED STREET
kitę atsilankyti, nes šiame suG K A B O R l A 1.
Vai. 8-4 ir 7-9 vai. vakare
liez. Tel. Liekei 9191
Lytautienė, Pr. Gudas, O. A- ... .
,
.
J
’
smukime bus renkama siems
leliunienė, Zig. Gedvilas, kun.
,
.
'
LACHAViCH
’ °
metalus nauja sKynaus valA. Linkus, kum Raškauskas, , .
’
t
dyba. laip pat nepertoli va
’IGIaUSIAS
LIET.
GRABOR1UM
IR
SŪNUS
M. šukas, kum A. MartinGydytojas ir Chirurgas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
CHICAGOJE
sario 16 d. reikės pasitarti;
LIETUVIS GRABORIUS
kus,
kun.
K.
Bičkauskas,
kum
4631
SO.
ASHLAND
AVĖ.
Uhsas 3102 So. Halsted St.
Laidotuvėse
pa
4729 WEST 12 PLACE
be to, yra ir daugiau neatidė
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
tarnauju
geriausia
Vai.: 7 iki 9 v. v. išskiriant Seredos
tu
Maltis,
kum
M.
Urboną...
...
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Kampas 31 Street
Tel. Vards 0994
ir pigiau negu kiti
,v:
’
liojamų reikalų svarstymui.
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis jis
darbu busite užganėdinti.
todėl, kad priklau
vicius,
kun.
A.
Bublys,
kun.
bus.
(
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
Rezidencijos Tel. l’lazu 3200
Valandos; 1-3 po piet, 7-S vak. 292 4 W. WASHINGTON BLVD.
sau prie grabų iš
gįį.
X
Mūsų
kolonijos
dienias;
A. Balinskas, kun. J. J
2314 \V. 23rd PI., Cbicago
dirbystės.
vai. ant Washington Bulvd.
VALANDOS:
Neuėliomis ir šventadieniais Kitos 4:30
OFISAS
— 5:30 kasdien
čio ‘ ‘ Draugo ’ ’ kontestantai'
kas.
Nuo 10 iki 12 dienų
663 West 18 Street
Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arba
10-12
Nuo 2 iki 3 po pietų
1439 S. 49 Court, Cicero, III.
smarkiai varosi pirmyn, nors
Telef. fCanal
617 4
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888
Nuo 7 iki 9 vakare
Tel. Cicero 6987
SKYRIUS: 32 38 So.
mūsų
kolonija
mažiukė,
paly

Nedėl.
nuo
10
iki
12
dienų
NORTH SIDE.
Halsted Street. Tel
Vletory 4088.
ginus su kitomis, bet, draugiVeletonas Vaida 1138
1'erKėle savo oiibų po numenu
X l’r. sekmadienį įvyko joms ir pavieniams asmenims DANTISTAI
Phone Boulevard 4139
GYDYTOJAS llt CHIRURGAS
vielinės Mot. Sų-gos kuopos remiant kontestantininkus, jie
4142 Archer Avenue
4729 S O. ASHLAND AVĖ.
viršumų,
kuris
neoiotildsi
pasiekti
viršūnių,
ir
.KABUKIUS ir
gražus vakaras,
Val.; 11 ryto iki 1 po pietų
SPEC1J AUSTAS
r- . pasisekė,
. _ nes tžiiionių bu- vienas kuris nors pavasario Fliohe Boulevard 7042
.8 iki 4 ir < iki 8 v. v.
BALSAMUUTOJAS'gai
Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų
GRABORIUS
Vai.:
ryto
nuo
10
—
12
nuo
2
—
4
po
Tunu automobilius viso- vo prisirinkę pusėtinai daug. sulaukus važiuos į Lietuvų su
Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Musų patarnavimas
pietų: 7—8:30 vai. vakare
Visuomet sąžiningas Ir
Nedėliomis 10 iki 12
Telefonai dienų Ir naktį
Kiems reikalams. Kaina pnei Buvo vaidintas juokingas vei didžiule “Draugo” ekskursinebrangus, nes neturi
D
E
N*T
I
S
T
A
S
Virginia 0036
me Išlaidų užlaikymui
Telefonas Midway 2880
uauia.
kalas, kuris, žiūrėtojus pnjuoLinkini pasisekimo!
skyrių.
3319 AUBURN AVENUE kino iki ašarų. Vaidino vieti- i
4645 So. Ashland Avė.
Bijūnėlis.
Ofisas Tei. Uiovumn Ooii
r
Nauja, graži ko
Arti 47 Street
Cbicago, 111.
Rea. 670 7 S. Ar tęsiau Ava
mai artistai; po programos bu'
--------------------»
Tel. Grovehill 0617
plyčia dykai.
4919 SO. M1CHIGAN AVENUK
vo smagūs lietuviški šokiai.
REMKITE TUOS PROFETel. Canal 6222
Tel. Kenwood 61<7
3307 Auburn Avenue
Lauksinie daugiau tokių va- SIJONALUS IR BIZNIEValandos:
Nuo 9 Iki 11 valandai ryte:
karų.
RIUS, KURIE GARSINASI
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS ”
Nuo 6 iki 8 valandai vakare
LIETUVIS GRABORIUS
2423 West Marųuette Road
X Sausio 17 d. įvyksta Po-'; “DRAUGE.”
DENTISTAS
Vai. 2-6 Ir 7-9 P. M. Ketv. 9-11 apart šventadleųlo Ir ketvirtadieni?
Didelė graži koplyčia dykai
A. M. Nadėlloj sualtanM
2201 WEST 22nd STREET
litikos kliubo smagūs šokiai |
718 WEST 18 STREET
LIETUVIS GRABORIUS
AKIŲ GYDYTOJAI:
(Kampaa Leavltt St.)
Tel. Hemlock S7M
O f i s a s
Tel. Roosevelt 7688
su įvairybėmis parap. svetai-1
Hemlock
<151
Valandos Nuo 9 iki 12 ryto
Rea Tel. Prospect <611
nėj. Tikietai labai pigūs. Kas
4603 S. Marshfield Avenue
Nuo 1 Iki 9 vakare
SUGRJŽO
IŠ
LIETUVOS
mėgsta linksniai laikų praleis- ’
Sercdoj pagal autart.
Tel. Boulevard 9277

DR. A. RAČIUS

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. P. POŠKA

DR. H. BARTON

DR. S. BiEZIS

DR. A. L YUŠKA

DR. A. R. McCRADIE

J. F. RADZIUS

DR. MAURICE KAHN !

įjr.

DR. A. A. ROTH

DR. CHARLES SEGAL

OQWIAT

DR. T. DUNDULIS

STANLtt P, MAŽEIKA

A. MASALSKIS

DR. C. Z. VEZELIS

A. L. DAVIDONISj M. D.

S. M. SKUDAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. G. I. BLOŽIS

EZERSKI

I. J. ZOLP

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS
4443 So. TahnaL Avė.
Tel. Virginia 1290
Tardu 1138
Chicago, Hl.

\

DR. VAITUSH, OPT.

Ii, atsilankykit ir tikrai būsi
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
te patenkinti.
į
VEDĖJAS
X Sausio 20 d. par. svetai-'
1650 WEST 46th STREET
nėj bus vietinės Vyčių kuo
Kampa* 46th Ir Pauliųa Sts.
Tel. Boulevard 5203-8413
pos šeimyniškas
vakarėlis.
Nuiiudimo valandoje kreipkitės, Visi kuopos nariai nepamiršprie manęs.
patarnausiu
Himpatiš I . .
Kai, maG(ia,£iai, gerai ir pigiau negu -kito Utcitl 11 SHVO (ll<XU££tlS i)C‘l
kitur

Koplyčia

dėl

šermenų

dykai. ' drauges atsive8ti

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS
DYKAI DĖL ŠERMENŲ
r;

DR. V. S. NARES

7589

Boulevard

Rez.

76 91

Hemlock

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DANTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

įr

svečių iš kitų 4<uopų. Kai ku....
* i-l*uien<viiu
akių į te ai pi 1114 kuria
11OS IliUlįįdltCS JldSlZelclUJO IS~ Gfcti pi’iezctstim gaivos sk&udėjirno,
'kepti po didelį keiksų — ne
•“<* aptemimo, nervuotumo,

skaudumų

akių

karšų.

Nuliu u
regys-

y ei e.

Cicero

10 ryto iki

b vakaro
K-Kay

lzev

LILIU VIS DENTISTAS
vai.: kasUiou uuo re v. ryto Iki k
vai. vakare
Nedeiioiuis ir Sereuomis susitarus

DR. F. F. ZALLYS

II

SV. Cecilijos dt-JOS progru-

Daugėlų atsitikimų akys atitaisomo,
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

mos.
4712 S. ASHLAND AVĖ
1 X Sausio 31 d. vietinis Fe
Tm|. BoiiU-VHril 7.r»Hl»
deracijos skyrius ruošia labai
grul/.ų vakarų, kur bus vaidiT»l. Tardė 1889
; imamas gražus ir patrijotiš|AMBULANCE PATARNAVIMAS D1E.\’4 ir NAKTŲ Į kas veikalas ‘Laisvės Kelias’. DR. G.
SERNER
Mes visuomet teikiame širdingą, simpatingų ir ramų|
J Vaizduojama, kaip pasišven- LIKTU VIS AKIU SPECIALISTAM
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.
Įitėliai pirmieji laisvės kovoto
jai ėjo kruvinais laisvės ke-1
liais. Šito vaidinimo nortli-1
GRABORIAI
saidiečiai nepraleiskite nepa- *
Oflaaų Ir Akinių Dirbtuvė

. F. EUDEIK1S & CO.
Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai:

YARDS 1741

ir

1742

matę, nes tai gyvak1 Lietuvos 1 756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted st.

brėkštančios laisvės paveiks

las.

lt—-4:

Valandos: nuo
Nedėliotais: nua

K

nuo <—1
UM t*.

I lurn

n

Kumpus VVabudn Avenue
T ei. Pullman 0o58
Gajc&a, X-R*y, etc.

Ketv.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas 6155 South Kedzie
*Rez. 6425 So. California Ava

vak. pagal sunirti

Vai.: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv.

DR. SUZANA A. ŠLAKĮ S
Specialiste Motery ir Vaiky Ligy

4145 Archer Avė. (Kampas Eraiicisco Ave.^
V maudui., lu Iki 1Z rytu, 4 IKI o pu pietų.
iVttuurUiB. L Ui.ui.hu n Ketvergi, iki I tai.).
cm vu..ima n NuuėiiumlH pūga. susitarimų.

UK. GDSSEN

I pamirškite savo pažado.
I X Artėjant sausio 24 die
Prirengiu teisingai akinius visuose
egzamiilkvitnaa daro 4S47 U. 14 ST.
Cicero, Ui.
' nai nortlisaidiečiai smarkiai utsilikimuoue.
mas su elektra, parodanča mažiau
sias klaidaa.
bruzda, ruošiasi važiuoti 1 speelale atyda atkreipiama uioaj
I dienraščio “Draugo” jubilie- kl°8 va'kuč»ama
l •• • ■
,
. ...
....
Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
JIUL koncjillų; kiti, pasilikę, karn. Nedėliomis nuo 10 iki 18.
dkn Tįs i a*
.eis i par. svetainę pasižiūrė- KltE1VA;9 akis atitaiso j trukI' .v.,.,..
.
laiką su nauju išradimu
30 EAŠT 111 th STREET
i-atarucius. Atitaisau trumpų
ig ir tolimų regystę.

DR. B. ARON

(Naryauckas j
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2 420 West Marąuette Road
VALANDOS:
S iki 12 ryto, 7 iki 9 vak.

Jiiso lel. Luidyeite 7337

Olibo *ir

kez. Itl. Įlydė Park 339i4

L/Clav u

Tel. Boua.

'Avi. L>odl.

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 VVest 35 Street (Kamp. 35 Ir Habted bL>
eai.. l-» u t:»s <:»• ra*
Nedet.uj ruaitaiua

rak.

Vai : 1-4 ir 1-9 vat. ra.
Nauelluj aupitatau

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Phaue

Hemlock

2ull

DR. JOSEPH KELLA
D K M T 1 M T A b
Oas Eztrsctlon
Vai. 9-9 Ned. 9-1*
<468 80. WKHTHRN AVA.

Dr. C.K. Kliauga
DKNTISTA8
Utarnlnkals, Ketvergais Ir Bubėtomis

2420 W. Marųuette Rd. arti Western
Are.
Phone Hemlock 7828
Panedėlials, 8eredoms Ir Pėtnyčloma
1S21

So. Halsted Street

CHICAGOS OFISAS: II KENOSIIA, WIS. OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD. |
5817 — 6th AVENUE
Vai.: utarnlnkals, ket\ergais ir pėt
ayčiomis nuo 9 lkl 12 v. ryto, nuo
1 lkl 4 Ir nuo 6:30 Iki 8 v. vak.
Chlcųgos ofiso Tel. Grovehill 82«2

Tel. Central 7079
Rea. Loagbeach 9463

Vai.: panedėlials, seredomls ir Bu
bėtomis nuo 1 iki 4 ir nuo 6 Iki
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 40&U

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir
Pagal sutarti

DR- B. G. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS
Buv«e Instruktorius Vienuos Universiteto Per B Metus
Ofisas 1447-49 PitUfleld Bldg., 5S E.
SL, Cbicago, UL

I
i
& stfidienis, Saus. ui.

D R X U G I &

8

vią Auditorijos svet. (3133
So. Halsted St.). Visi nariai
būtinai turi dalyvauti, nes yra svarbus susirinkimas. Taip
pat pranešu, kad susirinkimų
diena ir laikas yra pakeista
į kas trečią antradieni 7:30
vai. vak.

įteikė mums dovaną, reiškė ir graži lietuvių dainų ir muCICERO, ILL.
WASHINGTON, saus. 16.
linkėjimą ir prisidėjo prie zikos radio programa iš sto— Sausieji fanai i kai numato
gražaus tų sukaktuvių paini- ties WCFL nuo 1 iki 2 vai.
X labdarių 3 kuopos me
bandoma daryti susirinkimai
nėjimo: gerb. kleb. kun. Vai- 'po pietų, kurią savo lėšomis tinis susirinkimas įvyks sau demokratų partijos laimėjimą
NAUJA TALKA.
įsteigiant kokį nors didesnį
čnnui, varg. p. Mondeikai, za- duoda .los. F. Budriko kor sio 17 d. 1 vai. popiet. Malo per ateinančius prezidento ri-f
Spaudos komitetas, leidžian' lietuvių susivienijimą. Dabar
krist. p. Moekaičiui, ponams: poracija. Gražių dainų ir mu nėkit visi atsilankyti ir naujų nkimus. Bet pareiškia saviš
lis įdomią knygą “Dieve, pa-j turime gerą progą sudaryti
Palubinams,
Lazauskams, zikos kiekvienam malonu yra "ariu atsivesti. Susirinkimas kiams budėti, kad kandidatu
nebūtų koks šlapinsis.
sitrnilAk
Triūsu!”, savo posėnosė- Kolegijos
Koleiriios Rėmėją
Rėmėju skyrią.
si
igailėk mūsą!
Tuo
Vepckaičiams Pociams, Par- pasiklausyti, ypatingai savo ’ \is parapijos mokykloj.
I'
dy sausio 10 d. buvo apsvars- tikslu šiandien pp. Žolyną na
kauskams, Petraičiams; p. prigimtoje kalboje. Tad neP. K., nut. rast,
tęs šios knygos prenumeratos muose (6700 Archer avė., ChiNaruševičienei, p. Motiekai- prabuskite šios programos,
EXT R A!
PAIEŠKAI dėdės Stanis
i i likimo būdus. Buvo nutarta cago, 111.) 7 vai. vak. ir kvieKolegijos Rėmėjų 19 skv- čiui ir kitiems. mūsų gimi- Reikia pastebėti, kad p. Bu- lovo Gedmino, 27 metai kai
Klausykite musų apgarsini
siiorganizuoti ir išplėsti pre- čiamas steigiamasis skyriaus' riaus rengiamas Aušros Var nėms, bičiuliams ir pažįsta- driko krautuvės programos Amerike. Kilęs iš Ra- iuin ap. mo per Radio panedėlio vakanumeratos rinkimą. Į šią tal susirinkimas. Gera proga pa- tų parapijos svetainėje vaka miems.
pasekmingai jau 3 metai tęsia- Kelmės par. Seniai: gyveno i rnis, City Furniture Kompa
nijos programe per stoti W H
ką komitetas nutarė pakvies tirti, kokių draugijinio gyve-! ras sausio 17 d. nukeltas vė , Mes'nesi jaučiam verti tokių
dviejų stočių: WCPL
Ciceroj. Pats ar jį žinantieji 'F-C nuo 9 iki 9.*30 vai. vak.
ti Čikagos visuomenei pla nimo jėgų rasis mūsų naujoje lesniam laikui.
gražių dovanų ir linkėjimų sėkmadieniais ir W1IFC — atsišauk it.
čiai žinomas lietuvių veikėjas kolonijoje. Tad prašome visų,
Valdyba.
Širdingai dėkojame visiems! cetvergo vakarais.
STANISLAVA TAMULIS
p. A. Nausėdienę ir p. Rač- kuriuos ši žinelė pasieks nesiJonas ir Ona Slickiai.
V.
Po vyru Miller
kienę. Abidvi šios įžymios vėluojant skirtą valandą užei
PADĖKA.
3307 Lawrence Avenue
mūsų inteligentės mielai suti ti į mūsų namus, kurie yra
LIETUVIŲ VALANDA
2444 West 22nd St.,
Tel. Keystone 7364
ko stoti minėtam komitetui prie pat Archer gatvės ant
1932 m. sausio 1 d. CioeroChicago, III.
Į talką. Gerb. ponios abidvi 67 kvartalo kampo.
Tel. Roosevelt 3365
j»t buvo iškilmingai paminė Ryt diena įvyks turininga
REAL
ESTATE
LIETUVA
PAVEIKSLUOSE
A.
Žolynienė.
BENNIE
F. DIRŽIUS
taip pat komiteto įgaliotos
tos mūsų santuokos 25 metų
Savininkas
rinkti knygos prenumeratą ir
sukaktuvės (sidabrinis jubilie ISRENDAVIMUI KAMBA
1931 Metais
Namu
telefonas
Cicero 6371
Šv. Kazimiero Akademijos jus). Norime pareikšti nuo
RYS
jau pradėjo veikti.
Malonus reiškinys. 0 visuo rėmėjų dr-jos susirinkimas į- širdžią padėką visiems, kurie
Tinka merginai ar vaikinui,
Nuotraukas Darė
ŠOKIŲ MOKYKLA
vyks
sekmadienį,
sausio
17
d.
menė prašoma maloniai pri
----- į ar ženotai porai, prie mažos
C. G. LUKŠIS
Norėdami išmokti šokti val
.MORTCACE BAMKERS
šv. Kazimiero Akademijoj, 2
IšnUomuojamas 4 kambarių šeimos. Visi parankumai. Atimti šio komiteto atstovus.
są,
foxtrot ir kitus šokius, tai
Ką Tik Iš Lietuvos Parvežti
flatas
su
šiluma
ir
visais
ki

vai.
popiet.
sišaukit:
Sp. k-to sekr.
Statome namus ir senus lkreipkitės adresu:
Nauji įdomus krutami
tais patogumais. Kam reikali3440 Emerald Avenue
priimame mainus Padarome
W. MISEVI6IUTĖ
Visi A. R. D. skyriai pra- nga, prošome kreiptis;
paveikslai
T0WN OF LAKE
2-ras augštas iš fronto
5209 So. Halsted Street
šomi atsiųsti atstoves į susi
Bus pirmą kartą rodomi visus legališkus popierius. Te
J. KULIKAUSKAS
ikiame advokatiškus patari
2-ras augštas iš fronto
2322 West 24th Street
rinkimą su plačiais praneši
Amerikoje
Išrendavimui
2
flatų.
1
fl.
4
ŠV. Kazimiero Akad. rėm. mais apie veikimą pasiren
mus dykai.
Tel. Yards 4554
Chicago, III.
kambarių, kitas 5 kamb. Elek
dr-jos centro vice-pirm. p. giant būsimam vajui.
2608 W. 47 St.
i
j ANT RENDOS. Pigiai išsi- tra, gesas, vanos karštu van Pėtnyčioj Sausio To, 1932
Magdalena Šedienę ištiko ne
Z
Valdyba.
renduoja 4 kamb., štymų šil- denių šildomas, 3 augštas ir Liberty salėj, kampas 14 ir 49 Sav. parduoda labai pigiai
laimė. Ji, lipdama laiptais,
avė. Cicero, III. Pradžia 7:30
%
„
- . „ .
,r ,
domas ir kiti patogumai.
visi modemiški įtaisymai.
3 flatų namą po 5 kamb. Mo
paslydo ir nupuolė žemyn, sun Marąuette
Park. — Moterų
w w
vai. vakare. Įžanga 35c., Vai
J. MALECKIS
__ ,
• • i •
2300 W. North Avė. Chicago
derniškas štymu apšildymas. (Marąupttp Jpwplry * Radio)
kiai ir skaudžiai susižeisda- Są-gos 67
kp. susirinkimas
m
A
*
kams 10c.
Tel.
Armitage
5849
732
Węst
19th
St.
Sav. išvažiuoja. $3,000 įmokė- Pirkusieji pas mus už
įna.
ar dauįvyks sausio 17 d. 2 vai. po
1i likusio mnlžflk iSmnk nri’ii«22 h”” d’'*’’1 nufotoerrafuotl.
Gerb. veikėja, be to, pergy piet parapijos svetainėj. Vi
Subatoj Sausio 16, 1932 I,. likusi., mažais Mnok. a. 1,2660 Wert 63 St. Chicago, m.
veno didelį susinervavimą ir sos narės kviečiamos atsilan
Šv. Petro ir Povilo par salėj! mokyklos ir šv. Antano baž-1
Tel.
nyeios. Arti Douglas Pk. ‘L’. I
Hemloek R3R0
išgąstį, nes jai nesenai buvo kyti, nes yra svarbių reikalų.
12259 So. Emerald avė., Wcst
1622 So, 51 Avė.
Cicero, III,,
padaryta sunki operacija ir Kurios dar nesumokėjo mo
Pullman, III. Pradžia 7:30 v.
Z
ne visai sustiprėjus. A. R. D. kesčių, malonėkit sumokėti.
vak. Įžanga 35c., Vaikams 10c Kas turit namą ar ūkį Lie
Rengia
reiškia užuojautą tokioj skau
Valdyba.
tuvoj ir norit mainyt ant mc
DR-STE ROŽANCAVOS PANŲ !R MOTERŲ
džioj nelaimėj savo brangiai
Nedėlioj
Sausio 17, 1932 dinio namo su groeernu ir bubendradarbei ir linkime greit
Kareiva
Wm
Town of Lake. — Šv. Pran
NED., SAUSIO (JAN.) 17 D., 1932 Parapijos salėj, Ind. Harbor, černe, tai atsišaukit arba par
Savininkas
pasveikti.
ciškos Rymionkos dr-jos me
Ind. Pradžia 7:30 vai. vak. duosiu tų prapertę visai pi
Dievo Apveizės parap. salėj, 18 St. ir $. Union avė.
Del geriausios rųšlea
Ir patarnavimo, šau
tinis susirinkimas įvyks sek
Įžanga 35c., Vaikams 10c.
giai.
kit
Pradžia
7:30
v.
v.
įžanga
35c.,
vaikams
10c.
madienj sausio 17 d. 2 vai.
flREZM VAUl.EY
-r
•
•
« j *
1308 So. 49 Avė.
Cicero, III.
PRODUCTS
Kas
tik
ateis,
tas
gaus
baliuną
dykai.
Katros
norės
tą
; popiet šv. Kryžiaus par. moUt. Sausio 19, 1932 Meldą
O,sėlis šviežių kiauši
vakarą bus i dr-stę priimamos dykai nuo 16 iki 35 metu
nių, sviesto Ir sūrių.
kambarv. Visos narės
žio salėj 2244 W. 23 PI. Chi Didelis, 4 kambarių namas,
Archer Avenue yra įstriži kvklos
v
4644 80 PAULINA STREET
amžiaus. Geri muzikantai grieš lietuviškus ir ameriko
cago, III. Pradžia 7:30 vai. geras bcisincntas, elektra, ge
nė Chicagos pietvakarių gat prašomos sueiti.
Tel. Boulevard 1889
niškus šokius. Kviečia atsilankyti Rruffiin-') l\ om’sija.
Valdyba.
vak. Įžanga 35c., Vaikams 10c. sas, vanduo, garadžius ir pusė
vė, jungianti miestą su Summit priemieščiu. Pačiose su
------------- akerio geros žemės, arti moAi. ŽADI KRAUSTYTIS?
Bridgeport.— D. L. K. Vy
sijungimo
ribose steigiasi
Seredoj, Sausio 20, Nekal- Ryklų, bažnyčių, storų, graž;
nauja lietuvių kolonija, ku- tauto draugijos metinis susi
to Prasidėjimo Panelės Šv. apylinkė, gera transportacija,
rioje jau dabar yra per širh-l rinkimas įvyks sausio 19 d.
par. salėj Brigbton Parke.
į Loop tinka paukščiams ir
7126 So. Rockwell St.
fa lietuvių šeimynų. Buvo jau 7:30 vai. vak. Chicagos Lietu-----------daržovėms. Mažai įmokėti. BaTel. Republic 5099
Subatoj ir Ned. Sausio 23. lansas kaip renda. Ateik tuoj.
Mes permlituojame pianus,
24 Šv. Petro ir Povilo dr-jos
fomičius ir kitokius dalykus
J. N. MASHKEN
salėj Myrtle ir Hamilton avė
Grand Rapids, Mieli.
Musų patarnavimas yra grei
4443 So. Wood Street
Magnetic Electric
tas, geras ir nebrangus.
2-ras aukštas, užpakaly
Ned. ir Sub. Sausio 30, 31
Washer
849.00
Mes pervežame daiktus iš ir
Šv. Jurgio par. salėj 1313
Kas nori pirkti namą ir ne 1 kilus miestus.
"VVestminster St. Detroit, Mieli
859-50
turi pinigų, o turi pirmą morĮVAIRUS KONTRAKTORL
Ketv. ir Pėtn. Sausio 28 ir KM’jų, tai aš priimsu už pir£69.50
Pereitais metais, užėjus bloginečiui, daugelis ban
29, 1932, Lietuvių salėj I)ix
įmokėjima. Ir kas neturi
kų, kad ir didelių, užsidarė. Žmonės išsigandę visu ur
Avė. ir 25tb St. Detroit, Mieli, pinigai mokėti randą, o turi
Namų Statymo Kontraktorlus
mu puolė į bankas imti savo depozitus. Supuolus vi
£79.50
______ £__
niorgičių, tai aš priimsu UŽ Statau įvairiausius namus prieinama
siems žmonėms svkiu, kad ir dideli bankai nemokėjo ant
kaina
Pan. ir Utarn. Vasario 1 ir 2 vendą ant išsigyvenimo.
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.
syk pinigų, o davė 60 DIENŲ NOTAS, o METROPO
Įsigykite vieną. Jūs
4620 So. Rockwell St.
Parapijos salėj, 1922 T^eo St.,
Telefonas Hemloek 6626
LITAN STATE BANKAS visiems APMOKĖJO, MO
Savininkas ant 1-mo floro
sutaupysit daug lai
KA IR MOKĖS be jokių notų! Kada nori gali pinigus
Davton, Oliio.
Telef. Republic 6196
pasidėti ir kada NORI GALI JUOS PASIIMTI. Me
ko
ir
sveikatos.
Tai

tropolitan Stato Bank yra “ROLL OF HONOR” Ban
FARMOS
Sub. ir Ned, Vasario 20 ir 21
pgi sugėdysite ant
kas, nes jo turto perviršius yra penkis sykius didesnis
OENERALTS KONTRAKTORIU8
Šv. Kazimiero p. salėj, Wbar- Pardavimui, mainymui ir
negu, kad Valstybė reikalauja.
Statau namui kaip muro taip tr
drapanų.
rendai
ton St., Philadelphia, Pa.
medžio nuo mažiausio Iki didžiausio
Štai jau ir Sausio mėnuo. Dabar, kurie norėtumėte
170 akerių fanną, patogi. t,:,Inos prlelnamlaualo*.
--perkelti savo pinigus į mūsų stiprią, išbandytą ir už
Įmokėti tereikia
! 150 ak., gyvuliai ir maši 2452 WEST 69th STREET
KRIAUČIŲ ŠAPA
tikrintą savo saugumu ir stiprumu banką, tai atneškite
$5.00
Ant pardavimo
po num. nos $7,500.
mums savo knygutes, o pinigus perkelsime mes patys.
Tel. Hemloek 2323
80 ak. geri namai $3,300
Turime priminti, kad nuo šeštadienio, Sausio 9 die
1803 W. 46 St. Tel. Lafayette
nos šių metų mūsų Banko valandos bus pakeistos seka
40 ak., geri rtamai arti mic7783. Cleaning and Dressnia
mai;
king arba vieną dresemakirg. "to $2,200.

CHICAGOJE

i BENNIE’S AUTO REPAIR
SHOP

EXT R A

R. ANDRELIUNAS

EXTRA! VAJOS ir BALMJ ŠOKIAI

A. ALEŠAUSKAS & SON

NUPIGINTOS KAINOS

štai Įroilymas, Kad
Metropolitan State Bankas
Yra Visas Iš Stipriaesie Banke

Ant SkalM Masini ir Radio

1

M. ZIZAS

D. GRICIUS

Pirmadieniais ir Ketvirtadieniais nuo 9 vai. ryto
’ki 8 vai. vakare.
Antradieniais, Trečiadieniais ir Penktadieniais
nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po pietų.
šeštadienį nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietų

Mfitropolitan State Bank
2201 West 22nd St. Kampas Leavitt St.

Jos. F. Sudrik, Ine.
3417-21 S. Hasted St.

Chicago

Telefonas BOULEVARD 8167—4705

Lietuviu» valanda iš stoties .WCFL
kas
i
sekmadienis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. Ketvergais 7 vai. vak. iš stoties WHFC.

JOSEPH VILIMAS

Biznis geras. Priežastį ištirsit
16 ak. su namais, prie upės NAMŲ STATYMO KONTRAKTORIUS
ant vietos. Už teisingą pasin- $1,500.
6504 S. WASHTENAW AVĖ.
lijimą bus parduota.
i 40 ak. geri namai, gyvuliai,

-------- —------------------------ mašinos, prie upės. Mainysiu
BIZNIO PROGA
ant miesto namų ar biznio.
Parsiduoda bučernė moder- Už minėtas farmas gali įniškai Įrengta Bridgeportc. mokėti po $300, likusi, kaip
Biznis gerai išdirbtas per ilgą lenda.
laiką Pašaukti
Yards 6934

FARM AGENCY
R. 2 Etna Green, Ind.

Z

Hapos Teist
Hemloek 2867

Namų Telef
Republic 66 8 a

JOHN YERKES
Plumblng A Heatlnf IJetuvu
KONTRAKTORIUS
Mano darbas pilnai garantuotas
Kainos prieinamos

2422 WEST 69th STREET

