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PASKELBTA ŠVENTI JUBILIEJAUS METAI
RUSUOS BOLŠEVIKAI DAR DAUGIAU
VERGUASTIPRINA

chicagoje
PANAIKINTAS SUSPEN
DAVIMAS

POPIEŽIUS RAGINA ŽMONIJA
MELSTIS IR ATGAILA DARYTI

Chicagos policijos viršinin Ragina, kad maldininkai lanky
kas atšaukė policijos kapito
tų Romą ir Šv. Žemę
no A. Christensen suspendavi
mų. Jis buvo suspenduotas, ka
VATIKANAS, saus. 16. — vo mintimis būtinai turi nusida vienam alaus flate nužu
T. Sąjungos komitetas svarsto
Vakar
Šv. Petro bazilikoj, gau sukti nuo žemiškųjų ir nyksdytas policmonas.
Azijos rytų klausimą
džiant visų Komos bažnyčių tančiųjų daiktų, dėl kurių jis
varpams, paskelbti pasauliui kamuojasi ir jaučiasi nelaimiNUŠOVĖ PLĖŠIKĄ
LATVIAI NORI PASI
BOLŠEVIKAI VERGIJĄ
Šventi Jubiliejaus Metai. Skai jiigas, pareiškia Popiežius. O
TARIMŲ
STIPRINA
Policmonas J. Bond nušovė tyta Šventojo Tėvo Pijaus Ni savo širdis pakelti aukščiau ir
bėgantį negrų plėšikų, kurs a- bulla (specialus raštas). Šiuo i įsivaizduoti laukiamųjų visus
RYGA, saus. 16. — Latvijos
RYGA, saus. 17. — Rusijos
piplėšė viršutinio geležinkelio raštu Popiežius skiria šį ne- amžinatvę.
bolševikai įveda pasų sistemų, vyriausybė paskelbė, kad ji pa
paprastų jubiliejų, kviečia žino , Šventasis Tėvas ragina, kad
stotį ties 33 gatve.
Pasai bus išduoti pirmiausia geidauja J. Valstybėms pripanijų melstis, atgailų daryti ir'per šiuos nepaprastus metus
Illinois valstybės kareiviai anglių kasyklų srity — ClirisMaskvoje ir kituose keliuose žinti kai kurių lengvatų pre- tian apskrity. Sulaiko automobilius ir juose ieško pavogto iš
REIKALAUJA “DŽIABŲ” paduoda sųlygas, koki u gausingos maldininkuos lanmiestuose. Pasus gaus tik ko-jkyboje, kad tuo būdu atmo- vieno;kasyklų sandelio dinamito. Tai pavojingas darbas.
būdu krikščionys katalikai ju-į kytų Komų ir Šventų Žemę,
munistai. Nekomunistai, kaip keti skolų. Latvija nori tuo
Ibiliejaus metais gali pelnyti ypač pastarųjų, kur žmonijos
Demokratai, kaip praneša,
T. SĄJUNGA TURI SUSI PRANCŪZŲ VALSTIEČIŲ
[daug Dievo malonių.
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užsilikusieji aukštesniojo luo- stybėmis.
r’j, kad jis daugeliui duotų
Šiuos Šventus J ubiliejaus į iš mirusių prisikėlė. Ragina,
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Tegul bus ir taip.
Tačiau
nuo to, kati žmonija užmiršo savo IšganytoŠiandien nedarbas ir krizis
jis ne alkanas,
nelaukia jo
j, ir jos didelė .ialis, ypaė- valstybių ir tautų
<itSpačiai. T>ip,
vargstanti žmona, su vaikais, j
vadai,
nebesilaiko Jo palikto mokslo ir Jo
augiau
kaip metai,
šie o jo “lūšna” taip pat nedvo
įsteigtos Bažnyčios nurodymų.
ponai ir mūsų krašte svečiuo
kia. Ir tuo metu, kada jis sa
jasi.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
ko, kad pinigų nėra, milijonivai. po piet
TEOKRATIJA ir technokratija
Šiandien prie tų žodžių la- įnes sumas deda įmones page
Redaktorius priima — nuo 11:H lkl 11:11 vai.
bai priprasta:
ir juos vieni
rinimui bei praplėtimui ir tt.
Skelbimų kainos prletunOamoe pareikalavus.
taria su tikra širdgėla, kiti su
Šiandien
nepaslaptis, kad
Fall River, Mass., vyskupas J. E. Cassipasididžiavimu, o treti net su užkimšti
visi kalėjimai, ku
dy, sakydamas katedroje pamokslų pareiškė,
“D R A U G A S”
pašaipa. Ir iš tikrųjų,
varg
riuos net plėsti reikalinga; ne
kad šiandien Amerikai yra reikalinga dau
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Surope — Ono Tear — |7.ll. Biz Months —- 94.00.
bia saulės spindulys, kuris ku šeimų nesantaika diena iš die
giau tikrosios krikščionybės, Dievo pažinimo,
Copy -- .1*0.
Krašto vadams susirinkus konferencijai į prezidento-eleknos didėja. Čia nesigilindami
ris rūpinasi, savo krūvos nu
A«*rertl(rtnc ln ••DRAUOAB” brlngs hMt results.
bet ne atsidavimo pasauliui ir pražūtingiems
to
Roosevelto
namus, New Yorke, ir komunistai pribuvo su
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vaikučių
likimu, atsakysime, kad viso to prie
technikos padariniams.
savo reikalavimaiPolicija demonstrantus išvaikė.
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nedarbas, skurtuos žodžius taria su tikra šir žastimi yra
Šiandien visur daug
apie technokratijų dgėla
žodig
kri/is
jam
yrft
das ir vargas,
j trumu dirba, nes
žino, kad fabriko aktorius — tavo lim
kalbama, sakė vyskupas. Kalbama apie naujų
i patingai dabar, sulaukus jam pasipriešinus, bus išmes- šina ir jis drauge
DIENOS KLAUSIMAI
su tavim
svetimas, nesuprantamas, ne
mašinų išradimus. Sakoma, kad ateityje žmo
pažįstamas, bet žodis nedar žiemos, šis klausimas rodosi j tas, o iš tų, kurių apie šimtas j kenčia. Dar vienas labai svarnija iš tų mašinų susilauksianti rojaus. Kaip
ŠVENTIEJI METAI PASKELBTI
bas yra jo kasdieninė malda. aktualus, ypatingai jis dabar laukia už durų, vienas užims bus dalykas, tai stengtis kuo
tik tos technokratijos mintis pastūmėta pir
Per dienas
slankioja pakie padidins tų visų nusižengėlių i jo vietų, net nepasiklausus— dažniau išmokėti, kad ir labai
myn, tuojau žmonės pasijuto atsidūrę dar į
Šiais
metais sueina
1900 metai nuo Jė
miais, kad gautų nors ir sun eiles todėl, kad jie reikalaus į ar jis veltui dirbs ar jam bus mažų darbininko uždarbį.
didesnį vargų'.
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Galiausiai,
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nyčios Galva — popiežius Pijus XI buloje,
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Tėte,
kų parne- šis klausimas taip
žmogus,
aktualus, griežčiausiai būtų uždraustas tai, kad kiekvienas
kartus
Romoje esančias bazilikas: Šv. Jono
naktinis
darbas, o susekus turėdamas mažesni ar dides
žmonių ir galvoja, kad jie turi būt Valdomi j šei?..
Duonos!.. Mes valgyti kolėl jis gvildenamas t!
Laterano, Šv. Petro, Šv. Pauliaus ir Šv. Ma
paimtų tų, kuris,
Tam irgi labai trumpu sa- dirbant, būtų
tinkamai nu nį darbų,
mašinomis, bet ne Dievo valia ir įsakymais. norime... badu mirštame!..”
ruos. Popiežius
ragina
gausingai lankyti ir
Taigi tas tėvas, vis tai tu- kiniu galima atsakyti. Užėjo bausti ir baudas skirti nedar- taip pačioj pradžioj minėjau,
Kas gyvena audeklų gamybos mieste, pareiš
šventųjų žemę — Palestinų, kad su didžiau
tykoja, kad uždirbti
svarui
rūdyti lope biams.
kė vyskupas, tas žino, kad mašinomis nėra
rėdamas prieš akis, nedrįsta žiema. Pradėjo
siu
dievotumu
prisiminti
švenčiausius
įvy
Antras iš eilės svarbus Tei i duonos ir tuo pat metu juos
galimybės nustelbti tuos visus negerumus, ko
grįsti namo
tol, kol jis kur tos, kuriomis peė vasarų darkius, kurie yra šio paminėjimo tikslu.
ankstybo ryto kalas yra tas, kaip jau minė-' atlyginti. Jįs tuo džiaugsis ir
ki gyvuoja tarp darbo ir
kapitalo. Techno
nors sugauna litų svarui duo bininkai nuo
Lankant šventusias vietas, atkalbant nu
kad įmonė,
atsidūrusi šiandien gavęs mažų
kratija juk žmogaus sielon neįspraus gerosios nos nupirkti. Kartais jis dir- iki vėlyvaus vakaro, vertė že- jau,
darbų
rodytas maldas, teikiami visuotini atlaidai.
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J
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kūjai,
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1
sunkioj
būklėj,
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jokios
ato
pas
vienų, rytoj, pas
kitų,
valios, teisingų idėjų, paties teisingumo, kilJuk
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visokie

laikų

ir

negalavimai
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Kauno “Darbininkas” rašo:

FRINUMERATO8 KAINA: Metama — »«.OO. Pn*4 Metų — *S.BO, Trlma Mėnesiams — tl.Ot. Vienam
Mėnesiui — 7Bo. Europoje — Metams 17.00. Pusei Me
ti >— tė.»t. Kopija ,»U
Bendradarbiams lr korespondentams raitų neprųhna. Jei nepraiema tai padaryti ir neprlslunfilama tam
tikslui palto lankių.
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žmonės
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Kristus savo gyvenimu šioje žemėje-, sa
vo mokslu darbais, kančiomis ir mirtimi žmo
nėms išganymų užtikrino, iš vergijos paliuoSavo, visus žmones Dievo akvvaizdoje lygiais
padarė. Dėl to popiežius, skelbdamas Šven
tuosius Metus, ir nori, kad žmonija, minėda
ma Išganytojo mirimo reikšmingų sukaktį,
susikauptų dvasioje, atsinaujintų Kristuje,
nors valandėlei atsitraukiant nuo žemiškų da
b’hų.
K«oi.

A. Petrauskas, M.

I. C.
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t ”
darbininkas su didžiausiu kan jūk ir darbininkams yra tave i ram’as
grųžinimo klausimų, bet ne į alaus klausimų. ra:...
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TaVęs

meldžiam
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Tavęs už vis:
Išgirski mūs skausmas;
Šaltus uždegk jausmus;
TėkvP tėvynė mūs,

Tegyvuoj mus tauta,
Žemelė prigimta
Tėvynė mūs:
Tauta dejų gailių,
Žemė miškų žalių:

Mūsų

šalis.

J. J.

šalių

Geidulys

ramus.

kui

iš
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Dieve
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Prašome,

Ten
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Atgis, pabus:
Meilė senos kalbos,
Liuosybės prigimtos—
Tironų n’apkantos ’
bukels jausmus.

šven

rūpužė!”
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Te nuo dainų garsių

kalbės.

Žmonėms susirinkus
jis

visi,

Teky

(Daugiau bus)

iš to

tau

Dainuosim vis —
P balsai aukštai,
Taksės šiidis karštai;
Tegul visi kraštai

r

ir

greičiau

čia

Dainuosim

nekenčiamąjį vaitų, visuose pakilo ūpas
ir viltis, kad pagalios nusikratys neap
kenčiamuoju vaitu. Baisiausias iš visur
Revoliucijonierių vadas ne aukšto il
pakilo katučių plojimas.
gio su didele apyrude barzda jaunas vy
Padrąsintas tokia gražia pradžia, kal
rukas garsiai paskelbia,
kad
visi
eitų
į
bėtojas pradėjo aiškinti visas rusų val
džios šunybes. Kalbėjo ilgai. Kų kalbėjo,
šventorių, tinai jis vi kų išaiškinsiąs.
Beregint prigužėjo pilnutėlis
švento aš ne viskų galėjau iš tolo stovėdamas
rius. .Man pačiam ne visai tiko maišytis nugirsti. Tik liek, kad nutarta rytoj da
į
minių, juo labiau, kad aš pats nežino-,
ryti valsčiaus susirinkimas ir rinkti nau
jau,
kas
per vieni
tie
revoliucijonieriai
jų vaitų.

Kas gyvas iš viso bažnytkaimio susi
bėgo ir vyrai ir moters ir vaikai. Visiems
įdomu, kas čia bus ?

pradėjo savo kalbų: “Atsiprašau šių
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pirmutinis vežimas su
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lūkuriavo

kaip kad

namo,

sausesnės

kur

nepai. y-

nieko

darydavo.

sekmadieniais

Pagalios

sės

Tik

..
,
t
.
.
nės darblavvs
sulaukęs tos ja juos kiek tik įmanydamos,' tiek darbininkų atleisti neturi kuo labiausia rūpinantis atiAnt galo vyskupas pažymėjo, kad jstatv-Į djenos> Į.ada Jarbininkui rei-j priversdamos,
kartais nž tų teisės. Duok jiems
savaitėje traukti darbininkus nuo giria
mų leidėjai daugiau sau .r visiems gera pa-(kalinga išmokėti algų, ironiš- patį atlyginimų, dirbti net po dirbti 4, 3, 2, ar nors vienų vimo. Šių mintį ypač parėmė

ieškodami

do

atsparumui.

gelbėti.

1905 metai. Rusų su japonais karas
baigėsi rusams negarbingai. Visoje val
stybėje sušneko apie revoliucijų. Tų šne
kų atgarsys pasiekė ir Lietuvą. Vilniuje juose
sušaukta garsioji Konferencija. Kas ga
lėjo skubėjo į Vilnių. Kuriems pareigos
nr šiaip kokios svarbios gyvenimo aplin
kybės neleido į Vilnių, sėdėjo namieje, bet.
jautėsi kažkaip šventarlbmiškai nusiteikęs.
Visi laukėme kažko nepaprasto...
Kaip šiandie atsimenu tų sekmadienį, bus?
kai būdamas jaunu kunigu mažame Krokalaukio bažnytkaimyje, kartu su savo
parapijoRais po pamaldų laukėme atvyk
stant revoliuci.fouierių. 'Smulkus lietukns
lašnojo iš debesų, 'darydamas ir be to tam
sių rirdens drenų dar tamsesnę ir liūdnes
nę. Įmirkusieji nuo rudens lietų keliai dar
labiau skydo ir darėsi neišklampojami.
Kai kuriems parapijonams kad ir tolokai ginkluotų vyrų.
4

slinks

rafgus ir grąžinti Kraštui gerc.v.

tais

ar

jos

ir

žmones

šalinti

buvo

jo,

Revoliucijos užuomazga

pamažu

wwp

nežinote kas bus rytoj? Pa- meniniam gyvenimui ir vieninMes turime melstis, sakė vyskupas, kad vaikučių, o ant svetimų laiptų, suomenės akimis nematomas,
ir pasi-'nes įmonės, žiemos sezono galiau, visų tai turi tinkamai go nusistatymo kiekviename
visur
būtų atstatyta teisinga valdžia, t. v svėtimame šašlavyne
Dievo valdžia. Nes tik Dievas gali nupuolu-'ieško^ę8 ma*sto
atmatų
dėžė- Į darbams
prasidėjus, darbinin reguliuoti įmonė.
Galų
gale. didesniame
mieste
steigti
al

dami,

Praeities Patyręs

dbrbinihkus lauk.
pranyko ir vasaros uogos, žo- ' sumažėjus darbui taip pat.
lėlės ir kiti maisto
dalykai. Į Bet vis dėlto toks
elgesys
kuriais ne vienas varge skur- ' labai netaktingas. Atsidūrus
stųs veltui maitinosi.
i sunkioj būklėj, ar sumažėjus

priekin, o mažo darbdavio są
gęs darbų, gauna ne užmoW>mata taip pat nenukentės.
sį, ne atlyginimų už jo kru
Jei
vietoj
technokratijos valdžios
prie
vinų darbų, bet “almūžnų”—
šaky būtų teokratija, pareiškė vyskupas, pa
Pereitų m. rugsėjo 2 <1. Esj išmaldų ir tai, visai menkutę.
sauly nebūtų karų.
Yokietijos kataŠtai visos tų darbų skait- i darbui, įmonė privalo, atlei- sene įvyko
Yra dar ir tai]), o ypatingai
Su ne mažu susirūpinimu reikia galvoti
šiais laikais, kad tas nelaimiu lingos masės, tos didelės ar džiautųjų darbininkų vadan-likų visuotinis suvažiavimas,
apie krašto ateitį. Nes tie visi, kurie kraštui
sumažinti : kuriame vienų iš svarbiausių
gasis, už savo darbų, gauna • mijos ir padidins tune iš blo- das, atitinkamai
vadovauja, kaip matosi, vis daugiau nutolsta
atlyginimų po kelių mėnesių, i gos valios
virtusių “razbai- per visas savo įmonės darbi vietų užėmė alkolizmo ir su
nuo Dievo
ir glaudžiasi
prie mašinos. Kur i Todėl, dirbęs visų dienų ir ne- ninkais.”
niūkūs, o tik atleisti. Kartais juo surištų klausimų nagrinėužvis daugiau garbinamas Dievas, tenai kraš-j gavęs
atlyginimo,
kaip
sa
Kaip jau minėjau, kad sus-1 gal atsirasti tokių darbininkų, jimas. Suvažiavime
išnagrilus valdė ne masinos, bet kilnios žmonių ide- į kiau, jis neina namo, bet prikurie
su
tuo
mielai
norėtų
sunėtos
alkolizmo
blėdingos
įtatojo visi darbai.
Tačiau ne.
Žinoma,
tas
padidėjimas
viJ°s*
sigdaudžia, ne prie mylimųjų
tikti. Tačiau, draugai! jūs kos šeimos, pavienių ir visuogyvavimui

kiais laikais, nors dalinai

čfinrtos1 d&irias'’ap^flW^fiihių'-ir Irai-

sun
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46 Congress Avenue,
WATERBURY, CONN.
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Koncertas Prasidės 5-tą valandą po pietų
ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ
Programe dalyvauja žymiausieji lietuviai solistai ir solistės. Taipgi jie pasirodys duetuo
se, kvartetuose ir choruose.
Dalyvaus Šv. Kazimiero Akademijos orkestrą, kuri yra pagarsėjusi tarpe Chicagos lie
tuvių. Akademikės šoks lietuviškus šokius.
Po koncerto bus smagūs šokiai prie geros muzikos.
Tikietus galima gauti pirkti jau dabar visose kolonijose. Pirkitės iš anksto, nes gali jų
pritrūkti.
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_________
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(Helis žada nupirkti joms bas- National Couneil Women val- mos, kad ir šįmet laimės ir tis už dantį.
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Plaėiai vartojamų pramonė- 4,690 skyrių
suaugusių ir
v: • 4 •
,tat aukoims, gal, žymiausiai
po
kelių dienų ligos.
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per vieną savaitę aš suilesėjatl mėgink šias gyduoles. Wuslptrk bu
nr, ...................
miestuose.
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Be operacijos, be Jsvirkštimų. Be
ivardui. Sveikiname ir linkime
savaitėms,
visai
pigiai
teatsėina.
priversto poilsio. Gydantis galėsi
X Nesenai <-in buvo fologra- ;daktalw,ls geriausio pasiseki- nės kreipiasi prie jo kaip no
Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute- dirbti po senovei, nebent jau dabar
tio nenuliesėsi, tai gausi pinigus at- priverstas gulėti. Tam vaistas yra
fij sus-mas. Kalbėta apie ,iio-j,|1() ])aUK vargingų lietuvi,l ri įsigyti stiklinę įvairių troKai.
Emerald Oil. Gydo greit, mažina tidern.nę fotografijų. Prisidėjoiš(li|livnų gal?tlJ tuo pasinail piškų žuvyčių, o Edvardas piBet žiūrėk, kad butų Kruschen nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vais
druska — pamėgdžiojimų yra daug tų. ei negelbės aptiekininkas grąžins
ir Įžymūs fotograf. broliai Bra- (lotį Pa<kui> gaK prisį^tll: Inai patenkina!
lr tuil saugotis.
1 pinigus.
zauskai. P-as Brazauskas sėk- įr ]ictuviai dentįstai įr kiti.
X Rikardas Lukošius, 12 |
n.mgas fotografas; be to, ran- Linkilne naujai prainatomai j- niet0 vaikas’ Pereit9 savait^ į
Tyros, Aiškios, Sveikos
da laiko prie smuiko praleis-!^— gn?ito į^įv^tymo' į ir«i laimėjo dovanų nuo First (
ti keletu valandų. Jo du .vai- 'privatinę Retuviškų'ligoninę. !Xational Stores’ Inc-> savo dai
ORAJUOS AKT*

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

irti

v

VS

V

KUKULIAI

BREMEN
EUROPA

L

i

o

LO Y D

VARIGOSE VEINS

xi

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGEN10RA

keliai lanko mūs parapijos mo Tag būtų g9,hna> nes lietuvai- i,iu rašiniu- Jisai aPrašg upelį,!
kyklų ir seka gabaus tėvo pė-^,ių siaugį1? Waterbury’j yra kuris bė£a Pro 3° namus. Sis
domis.
I galybės, kaip patys sumany- upeliukas yra susirišęs su Wa-1
X Mūsų luduvaičių-vyčių t()jaį _ dr Colnev ir dr. Hill ,terburio istori.ia- Sveikiname j
ratelis žymiai žengia pirmyn-1 ^rireiiĮiį.' ]jnkinie, ka<l ji) Wk»ld» ui jo dariu).

Jos jau žaidė keleti) lošimi), j gvajon?s „.„Pzuotus ir kad1 X Julija Baranauskaitė yra j
_____ ČZ5 i greitu laiku
mes turėtume, K
i5'-ykus į Miami,!

KNYGOS
hii > irligoninę.
cb:cago’j’ :av°
■NAUJOS
iriV^Vw ■III
I

H«t“-'Fi<>ri
-j*,iain,n,nkė
vi,'n-'Į
me iš'iadidžiausių
tenai viešbu-

čių ir ten pasiliks visų žiemos
laikų.
X Jonas Grebauskas, Naugatuck, studentas Princeton

Kų tik atspausdintos, nau
dingos knygelės, ir visiems
p&iartina viena kita iš jų įsi-'
--------universitete yra laimėjęs viegyti. Jų kaina visai nedidelė.
Mokestį galite siųsti krasos X Pereitų sekmadienį mūsų Jų to universiteto basketball
klebonas per pamokslų įspėjo komandoj. Jisai lošia right
(pašto) ženklais (stamps).
Gyvybės Šaltinis,
parašė jaunimų apie blogų ir nešva- jguard. Princeton šįmet iki
* un. J. Vaitkevičius, kaina 10c lių knygų ir žurnalų skaity- šiam laikui yra laimėjęs visus

DRCIU AGENTORA
2334 So OAKLEY

gauti:

žSfTiy’S UNCUS
X,

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Ave.,
Chicago, UL

vila. vjAS
TO

L

Ttl
v

švelnina gaivins
Jus ją pamėgsit*
Care” arba "Eye
pareikalavimo.

Murin. Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio S»., Chkago

To All Who Suffer Stomach
Agony, Gas and Indigestion
Moncy Back If One Bottle of Dare’s Mcnttia Pepsin Doesn’t Do
Yoa More Good Than Anything You Ever Used.

Į

You can he bo dlatressed wlth gas
and fullncss and bloatlng that you
thtnk your heart is going to stop
beattng.
Your stomach may be so dlstended
that your breathing is ghort and gaspy.
You thlnk perhaps you are sufroc.-iting.
You are dizzy and pray for ąulch
rellef—vvhat's to be done?
Just one tablespoonful of Dare’s
Mentha Pupsi n and ln ten minutes the
gas dlsappears, the prosalng on the
heart ceaaes and you can breathe deep

and natarally.

vertė J. Vaišnora, M. L
C. Turi 208 puslapius. Kaina

r*fė J. Augustaitytė, naujai
dalykas, vakarų rengėjai gali
pasinaudoti. Kaina 50c.
Viršminėtas knygas galima

AvP*S'

didelis tartas

Murins valo,
be pavojaus.
Knyga “Eye
Beauty” ant

•er

širdį,

Jėzus Kristus Karalius, pa
rakė kun. J. Vaitukaitis, kai
na 10c.
Žmonijos pradžia ir galas
naudinga pasiskaityti, kaina
35c.
Su Baltu Nuometu, eilės, na-

Yra

-X.*'

Mąstymai apie šv. Jėzaus

40c.

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI
VŲ laivakortes į Lietuvą ir visus pasaulio
kraštus.
Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti
Lietuvę.
Laivakorčių 4r su kelione surištų doku
mentų reikalais kreipkitės į

Oh! What blessed rellef; būt why
not get rld of such attaeks altogether?
Why have indigestion at all?
With this vronderfsl medlclne you
can pvercome Indigestion or dyspepsia,
or any abnormal conditlon that keepe
tbe stomach In constant rebelUon and
one bottte wili prove lt
Over (.009 bottles sold ln one small
New Jersey toorn lsst year—ask yourself why? Demand Dare’s Mentha Pep
sin, a picasant to take, health building
stomach etlzlr that regular pharmadsts Miyvrhere ln Aasrlca guarantee

D R A TT O A S

Antradienis, sausio 17 d. 1933

Reorganizacine “Pavasario” S-gos
Konferencija

Air. Rainelis, p. Budzikaitė ir
stud. Ant. Paukštys.

Sveikinimai

Konferenciją žodžiu sveiki
no J. E. vysk. Kukta, pažy
mėdamas šių dienų mūši) jauPER 1000 TIK ATSTOVŲ. ioma sąjungos pertvarkymas, niurni gręsiančius pavojus, yiš’blogosios spaudos, kuri į
DAUG SVEČIŲ. NUOTAI tolimesnio veikimo planai. Be
KA KOGERIAU3IA. GRA to, ši konferencija dar tuo ne- katalikiški) visuomenę stengia
{paprasta, kad tik po ketverių si ir gali padaryti nekataliki
ŽI EISENA Į KARO
Įmeti) pavasarininkai galėjo j ška. Todėl pavasarininkams, į
MUZIEJŲ
ijii susirinkti. O suvažiuoti, panurodo gerb. ganytojas, —!
sitarti apie bėgamuosius klau- reikia mokėti atskirti pelus į
Atidarymas. Nuo pat ryto
simus jau seniai reikėjo. Ta- nuo grudų. Be to, pav-kamsi
jaunimas būriais renkasi “Pa
čiau ne dėl “Pavasario
S- palinki gerai pažinti Dieve
vasario” konferencijon. Tai
gos centro v-bos kaltės negali- įstatymus, pamilti savo tėvyv,» provincijos veiklu.Ji pav„.;ma
anks(,ial| konforenci.
nę ir vesti dar neorganizuotą
»apIl!n^.a^.
ft-umpij,
susauĮctį Jaunimas supra-1 jauninu) tiesos keliu,

žabojo kanuo atstovai Jau a-iIltu Sios konferencUo8 svarbi;.,

Vysk. Reinys, sąjungos pro-.

!""« i -W W gausiai ats‘lan' lektorius, džiaugdamasis kon-

’

™

Skaitykite ir platinkite
dienraštį “Draugę'' ir
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

nūn i. n Į1
‘ • 1 ( ai " ;kė, kaip dar niekad anksčiau, ferencijos gausumu, linki gedaiigoja. 10:0.) vai. i avasa _
pirm konferem-ijos i ,.ai allsVarstyti naujuosius vei110 \ n°1,'' l. l.°
111 .atidarymo kaliu;, f pioz.idiuiiuj
proI. Pr. Kuraitis, sukalba ma'pakvieaa priv. a(h, st. Gaha.
'dolv ,r uo konfenmetja p'a-iliausk^ kun. Kuodi, p. An.
sideda. l’o ,o išeina S-gos pi- drillkaitytę. pirmininkauji
Ja Prmininkas, ,ir. J. .Laimonas, ■i!Oal)Oiia„skaa
J garbes prezigražia kalba atidaro posėdį
diumų pakviečiami J. E. vysk.
Kiekvienų pirmininko žodi ly Kukta ir Reinys, s-gos garbės
di kupini jaunatvės ir pasiry
pirmininkas prof. Eretas, sžimo “valio”. Pirmininkas pa
gos įkūrėjas kan. Dogelis ir
žymi, kad ši konferencija yra
nepaprasta. Čia susirinko at- P* Rubliau.ikaitė-Gabaliauskiestovai j reorganizacinę konfe- nė, Amerikos vyčių atstovė,
renciją, kur turės būti svars- Sekret ori jalų sudaro — tud.

kimo planus ir, grižus j savo
į vendiatį.
Ran p
« jaunuolis-

kai sušunka pavasarininkams j
.“sveiki, seniai lankti!” Jaunimas su didžiausiu entuzijaz- ’
mu sutinka S-gos tėvo kiek
vienų žodį. Kan. linki su dide
le ištverme eiti ir toliau, nepaisant jokių statomų kliūčių.
Raštu sveikino J. E. Pane
vėžio vysk. Paltarokas, J. E.
Telšių vysk. Staugaitis, buv.
Respublikos prez. Aleks. Stul
GRABORIAI:
ginskis, At-kų Federacija, K.
V. C. vyr. v-ba, Stud. At-kų
LACHAVICH S-ga, Vyt. Didž. Un-to stud.
At-kai, Dotnuvos Ž. C. Akadei
TIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR
SŪNŪS
Jmijos stud. At-kai, Darbo jauCHICAGOJE
LIETUVIS GRABORIUS j rimo S-ga, L. K. Blaivybės
Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
pigiau negu kiti co- Reikale meldžiu atslSauktl, o mano Dr-ja, L. K. Moterų Dr-ja' li
dėl, kad priklausau
darbu busite užganėdinti.
kt.
prie grabų išdirbysTel. Rooeevelt 1(11 arba 2118
tėa.
(Daugiau bus)
2314 W. 23rd PL, Chicago

J. F, RADŽIUS

OFISAS
668 VVest 18 Street
Tel. Canal 6174
SKYRIUS
3238 S. Halsted SL
Tel. Victory 4088

SKAITYKITE IR PLATIN
1439 S. 49 Court, Cicero, UI
KITE “DRAUGA”
TUK. CICKRO 8927
Telefonas Yards 1138

Pbone Boulevard 4139

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilins visokiem?
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

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

Nauja, graži ko

I. J, Z 0 L P

plyčia dykai.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

3307 Auburn Avenne

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

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

A K T A R A I:
I1KNTISTAS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.
SALOMĖ
l’o tėvais Ziolltaitė

DENTISTAS

Mirė sausio 16 d., 1933 m„
9:10 vai. ryto, 50 metų amž.
Kilo iš Rokiškio apskr., Pandė
lio pa.rap., Sirbiškių sodžiaus
Amerikoje išgyveno 27 nutils.
Paliko dideliame nuliudime
vyrą Zigmontą, 2 sūnūs Joną ir
Edvardą, 2 dukteris Adelę ir
Valueę, brolius Kazimierą Zolbą, Juozapą ir Vitelį Petrulius
ir gimines.
Kūnas pašarvotas 723 W. 17
St. Laidotuvės Įvyks ketvii tą
dien], sausio 19 d , iš namų 8; 30
Vai. bus atlydėta j Dievo Ap
veizdos parap,. bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sietą.. Po pamaldų bus
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
g) įtinęs, draugus-ges i.r pažystamus-mas dalyvauti šiose laitjotuvėse.
,
Nuliūdę:
Vyras, Dukterys,

2201 West 22nd Street

Laidotuvėms patarnauja graborius Skudas. Roosevelt 7 532.

PerstSkyrė su šiuo pasauliu
stiusio 15 d, 12:01 vai. po piet
1933 nt.. sulaukęs 23 metų am
žiaus. gimęs Chicagoje, III.
Paliko dideliame nuliudime
seserį Margareth
Romauskienę, dvi tetas Oną Sezukienę ir
Elzbietą Mikalienę. du pusbro
liu Vincentą Sezuką ir Joną Mikalieną, 3 pusseseres Oną Kačiulis, Kostanciją Vasonienę ir
Kostaneiją Zakarienę Ir gimi
nes.
Kūnas
pašarvotas
randasi
4605 So. Hermitage Avė.
Ijiidotuvės įvyks ketverge,
sausio 19 d., 8:00 vai. ryto Iš
Eudeikio koplyčios į šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčią, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos
už velionio sielą, •,-> iš ten bus
n,įlydėtas J šv. Kazimiero ka
pines.
Visi a. a. Juozapo Paulakaitis giminės, draugai ir pažįsta
nti esat nuoširdžiai kviečhą-ti
dalyvauti laidotuvėse ir s,įteikti
jam paskutinį patarnavimą ir
atsisveikinimą.
Nuliūdę liekame: Sesuo. Te
tos, PNsbrcMai,
Pusseserės ir
Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra
borius
Eudeikis.
Telefonas
Yards 1741.

Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
“Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą^ kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuvio
Į patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite IUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

TEL. CANAL 9491

Tel. Canal 0257

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS
2420 West Marąuette Road
VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki- 9 vakare
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartj
į Rez. 6456 S. MAI’LEIVOOD AVĖ.

Res. Prospect 6659

Tel. Lafayette 5793

X—RAY

Tel. Cicero 1260

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. GUSSEN

Gydytojas ir Chirurgas

LIETUVIS DENTISTAS v
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

1821 SOUTH HALSTED STREET

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

Cicero, 111.

DENTISTAS
Utaminkais. Ketvergais ir Subatomis
2420 W. Marnuettc Kd. arti Westero
Avė.
Plione Hemlock 7828
Panedėlials. Seredomis ir P*tnvCtoml»
1821 So. Halsted Street

VaL : 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vali.
Office: 4439 S. California Avė.
Nedėlioję pagal sutartį

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

Pbone Canal 6122

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

DR. S. BIEZIS

DR. A. A. ROTH
»

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street

Rusas Gydytojas ir Chirurgas’,

Specialistas odos ligų ir

Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti

▲KIŲ ftYDYTOJAIi

veneriškų ligų

REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. VAITUSH, OPT.

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampas Slst Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4. 7—9 v. v.
Nedėliomis tr šventadieniais 14—19

DR. SUZANA Ai ŠLAKIS

OI. lr Rea Tol Hemlock 1171

nn . „ nftiyjį
Ulii J. Ii |U3WI

Moterų ir Vaito} lig,

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ. -

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Ofiso TeL LAFAYETTE 7887

Palengvins akių (tempimą, kurta
Bsti priežastim
galvos
skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemmio, nervuotumo. skaudamą akių karštį.
Nuimu
cataractua. Atitaisau trumpą regystą
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
atsitikimuose.
egzaminavimu daro
mas su elektra, parodančią mažiauttas klaidaa
Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo lt ryto lkl 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM
?Ą LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus pi

3133 S. HALSTEDf STREET

Res. Tel. Hyde Park 3395

DR. M. T. STRIKOL’IS
LYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso Tel.: Boulevard 7820
Namų Tel.: Prospect 1930

Teh Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas
6859 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago, Iii.

LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TAS

DR. MAURICE KAHN.
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t
Valandos: nuo 10—4: nuo

VaSZlInmle:

n-r.

10

<—I

Iki

Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS 4 Vlt( IR VOTT<R( PER 28 MV.TT'S JJEMI RINT
KAliP UZSIKENf .H SIOS tr NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speclnllšknt gydo ligas pilvo, pinučių, Inkstų ir pūslės, užnitodljimą krau
jo, od-os, ligas, žaizdas, reumatizmą, tgalvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus ISgyd.vtl, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir Išgydė tukatančlus ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO YAI.ANDOS: Kas,iie nuo 11 valandos ryto tkl 1
valandai lr nuo 5—8 valandai vakare Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.
4200 WEST 20tli ST.,

'»■ 11

> "■—

kampas Keeler Avė.
ii įsu iii ew—u——so

Tel. Crawford 3373
imi............................... i

Persikėliau J erdvesnę lr patogesoą
vietą

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų lr
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 Iki 12
Phone BOULEVARD 8483
TeL Grovehill 1696

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Seredomls po pietų lr Nedėldleolai*
tik susitarus
1422 W HARGUE7*TE ROAD

Pritaikyme akinių dcl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

valXndo8:

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

/ė

4729 SO. ASHLAND AVI..

DR. JOHN SMETANA,

Džiovų, Moterų lr Vyrų Ligų
VaL: ryto nuo 19—ll nuo 1—4 po
pietų: 7—8:29 vai. vakaro.
Nedėliomis 19 lkl

12
Telefonas Midway 2880

OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 aukMas. Pastebėkit mano iSk.baa.į

Valandos nuo 9:30 ryto iki j
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
,
skirtų

1
1
valandų.

Room

Phnnrt r»nnl
uanai

rnono

o
8.

uozo

Office Phone
Wentworth ••••

DR. A. R. MCCRADIE

Nuo 10 iki 18 dieną
Nuo 2 iki t po pietų
Nuo 7 lkl 9 vakare
Nedel. nuo 10 iki 18 dieną

25 METŲ PATYRIMO

Rea Phone
Englewood <6*1
W«ntworch 1404

Rezidencijos Tel. Piaza 3200

SPECUALISTAS

Kapitonas
Pasauliniame kare

PRANEŠIMAS

Gydytojas ir Chirurgas
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

Laidotuvėse patarnauja grali. Eudeikis. Yards 1741.

WISSIG,

DR. MAHGE1UO

3325 SO. HALSTED ST.

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekrnad. susitarus

NulTudę'SftMS, Brolis, Marti, Brolienė ir Giminės.

Daktaras

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI,

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 lr nuo
8 lld 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
■atarti

DR. D. SERNER
Mirė
irė sausio 14. 19:53. 11:30 vai. ryto, pusamžio metų.
Kilo iš Tauragės Apkr.. Žigaičių parap., Piisniontų kaimo. Amerikoje išgyveno 33 metus.
Paliko dideliame nuliudime sūnų Stanislovą, mar
čių Juozefą, brolį Vincentų, brolienę Barborą, dn anuku Leonanlą ir Aldoną, brolvaikius Povilų, Dorborų ir Tedanšą. Sesers vaikus Marijoną Pocienę. Juli
joną Jonkienę, Jonų ir Juozapų Merkelius, o Lietu
voje gimines.
Kūnas pašarvotas 1842 W. 46 st.. ('bieago, III.
l/aidotuvės įvyks Trečiadienyje, sausio 18, 1933, iš
namu 8 vai. bns atlydėtas į Šv. Kryžiaus par. bažny
čių, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bns nulydėtas i Šv. Kazimiero ka
pines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažystamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Antras ofisas ir rezidencija

, v,
v ,
to
Ofieo vaL
kiekvieną
dieną nuo u
9 ,vt
iki 6504 SO. ARTESIAN AVfi.
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
Antro Of. vai.: nuo 3-6 po
nuo 4 Iki 8 vaL vakare Ltaruiukala vak.
piet. Utarn. tr Eubat. nuo 8-6 vak.
lr Ketvergais.
Šventadieniais pagal sutarimą

4712 S. ASHLAND AVI.

ANTANAS LUKOŠIUS

ĮSTAIGA

Gydytojas ir Chirurgas
4140
Archer Avė.
f
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

GRABORIŲ

HEMLOCK 8151

DR. F. G, WINSKUNAS

Oi*. C.K. Kliauga

JUOZAPAS
PAULAKAITIS

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

TEL. LAFAYETTE 7659

Boulevard 7689

4847 VV. 14th St.

MA

PHYSICIAN AND SURGEON

24Q3 W. 63rd St., Chicago

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

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Res. and Otflce
2 359 So. Leavitt St.
Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2428 West Marąuette Road

DR. G. I. BLOŽIS

Broliai ir Giminės.

5147 WEST 25th STREET
VaL: 2—4 popiet ir 7—8:80 vai. vak.
Tel. CICERO 662
Ir
2024 W. WASH1NGTOX BLVD.
Kitos vai. ant Washington Blvd.
4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

DR. J. J, SIMONAITIS

Tel. Canal 6121

MARTINONIENĖ

Sunai,

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Office l’hone
Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
ltes. 6737 S. Artesian Avė. Prospect 1028

Arti 47th Street

Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už (35.00
KOPLYČIA DYKAI

LIETUVIŲ

Seredomls lr nedėliomis pagal
sutarties

DR. C. Z. VEZELIS

GRABORIUS

Seniausia ir Didžiausia

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Valandos: nuo S lkl 8 vai. vakaro

Phone Boulevard 7043

SYREVVICZE

Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

Chicago

8147 S. Halsted St.

DR. S. A. DOWIAT

I

GYDYTOJAS. CHIRURGAS

Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

Tel. CICERO 294

LIETUVIS GRABORIUS

DR. A. RAČKUS

1446 So. 49th Ct.
Cicero, 111.
Utar. Ketv. Ir Pėtnyčlomis
10 — 9 vai.

1646 "VVEST 46th STREET
Tel. Boulevard 5203—8413
4-------------------------------------- -

S. M, SKUDAS

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. ATKOČIŪNAS

MRS. ANBIA K. JARUSH
physical

therapy

phone
Patarnauja prie

*

hemlock

AVE j

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

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LŪWWK
Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET
Tel. ,Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevrart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vat vakare.

midwife

9252

gimdymo, duodu
massage, eleclric treatinent Ir magnetlc blankets Ir t.t.
Moterims lr
merginoms
patarimai
dovanai. PaUrnauJai nluuU
ligoninėj.

Ofiso ir Rez. Tel. Boulevard 5018

DR, A, J. BERTASH
756 W. 35th STREET'
1 Ofisų vai.; nuo 1-}; nuo

<:30-6.3t

nhx

fl

tr o x

Antradienis, sausio 17 d., 1933

«

bus ir skanios arbatėlės* vi-' prietelių valdyba prašo tiesi Visiems, kurie kuo nors pri
miems, visoms. Dovanos, rankų vėluoti, nes posėdis bus pra- sidėjo prie laidotuvių mano
darlnii ne bile kokie; labai gra J dėtas punktualiai. Reikalas y- mylimojo vyro, B. Lauraičio,
žūs. Stebins visus, kurie atsi- ra veikimo planus nustatyti vi dar kartų ’eiškiu širdingiausj
11 SV. TERESĖS VEIKIMO
KAS PO WEST SIDE
lankys savo laimę išmėginti. siems metams.
• ačiū. Te Dievas visiems šimteIr visų tai tiktai už 25c. Štai.
Reikalų Vedėjas piojnii atlygina.
Sausio 10 d. įvyko mėnesi
X Seserų naudai buneo pra
kur proga išeiti.
Ačiū vargonininkų organiėjusį sekmadienį kuo gražiau- nis susirinkimas Šv. Teresės
ŠIRDINGA
PADĖKA
į žarijai, kuri užprašė šv. Mišiai pavyko. Žmonių susirin- draugijos į kurį narės skaitliu
Visi prašomi prisidėti prie
• šias.
'medžiaginės paramos seserims.
ko netoli 200. Žaidimų gražiai gai susirinko. Kiekvienam su
Šiuomi reiškiu širdingų pa
Nuliūdę,
tvarkė pp. Balčiūnienė, Zau- jsirinkime vis įsirašo naujų naSeserys mūsų niekados neuž
dėką visiems dalyviams mano
Žmona ir Sūnus Lauraičiai
mirš ir mes jausimės atlikę sa
rienė, Šliogerienė (jaunoji) ir | rių, kas visas džiugina. Jsiramylimo vyro laidotuvėse.
kitos, o joms pagelbėjo moky-išusios susirinkimu niekuomet
vo pareigas, o, be to, eisime
Širdingai tariu ačiū kun. II. ATNAUJINAMAS ORO PA
namo nešini gražias dovanėles.
los 8 sk. mergaitės. Per žai neapleidžia.
Vaičiūnui ir kitiems kunigams
ŠTO SUSISIEKIMAS
Perskaičius nutarimus praĄžuolas
įmų duota skanaus pasigard
uz įspūdingas apeigas, MotiNuo 1933 metų sausio 2 d.
.vinto, kurį parubšė pačios ėjusio susirinkimo, mūsų pirdeilcai,
Čiapui
ir
Giedraitienei
atnaujinamas oro pašto susik
sesutės-mokytojos.
Dovanų bujmininkė Ona Zylienė, gražiai
uz
gražų giedojimų per laido- Į siekimas su užsieniais. Smul
vo daug ir Įvairių. Daugelį jų ;sveikino susirinkusias su Nautuves, giminėms ir draugams kių žinių šiuo reikalu galima
aukojo patys parapijonai, ki- jais' Metais; gražiai pagyrė
r? užuojautą laiškais bei tele gauti kiekvienoj pašto įstai
tos buvo seserų ir mokyklos praėjusios metų valdybos darRADIJO PROGRAMAS
gramomis. Visiems, mano nu gojrnokinių rankų darbeliai. Se- bus, dėkodama joms už visą
liūdimo valandoje, te Pievas
sutės labai dėkingos visiems, triūsų; dėkojo ir narėms, kuŠiandie Įvyksta nuolatinis šimteriopai atlygina. Visiems SKAITYKITE IR PLATIN
kurie aukojo dovanas, taip pat. rios daug pasidarbavo draugilietuvių radijo programas, lei-'v.žprašusienis šv. Mišias už ma
KITE “DRAUGA”
kai kurioms valgomųjų daile- jos labui; visas ragino ateitydžiautas kas antradienio vaka- jno Vyr.o sielą ir už gėles taip
tų kompanijoms ir vietiniams je laikytis vienybės ir, su I)ierą, tarpe 7 iki 8 vai., iš sto pat širdingai dėkui. Ačiū ir
SAUSIO 7-tą ir 23-čią
biznierianis už Įvairius produ- vo pagalba, Šv. Teresės glolioties WGEK, 1360 kiloeykles. atsilankiusioms seselėms Kazlktus.
• |je, šiais metais dar daug daupastangomis Peoples Furni mierietėins Į namus ir už jų
X Biznieriui A. Aitučiui jau Įgiau darbų atlikti.
ture Co. krautuvių.
maldas. Ačiū se elei iš Baltidu syk buvo leidžiama sveti-Į Prie šios progos norime ir
Programą išpildys geri rin- Į more, Aid., už užprašymą šv.
mo kraujo. Pirmų sykį savo! savo pirmininkei p. Zvlienei
RADIO STOTIS WEDG
Utiniai radijo dainininkai-ės: Mišių.
««
kraujo davė J. Mazeliauskas, j padėkoti už jos puikų vado1210 kieocyki.es
A. AnZaūtė, ponia L. Sabonių]-------\ntradicnį. Ketvirtadienį šešladlenį
antrų sykį Mikulėnas. Ligonis Į va vinių nuo pat įsteigimo drau
A. Čiapas, K. Sabonis, Peopleir Sekmadienį 7:20 vai. vak.
jaučiasi geriau, tiuli Šv. Kry-j gijos. Ji nenuilstančiai darBeverlv Hills lakštutė p. M. Janušauskienė, žinoma Cbiri-t-ėladienį. Penktadienį ir Pirma
dienį 10:20 vai. vak.
eagos lietuvių tarpe dainininkė, dalyvaus didžiulio “Draugo” pailor duetas ir levai tetas. Ka
žiaus ligoninėj.
, įbuojasi mūsų labui. Nežiūrint,
pbės
dr,
Šimkus.
Dalyvaus
pa

koncerto programe, vasario 5 d., Lietuvių Auditorijoj.
Taupymo Savaitės ApvaikšX Balsevičienė vis da serga'ai tai būtų kokios komisijos
saulio įdomybių pasakotojas
eiojimas ir Šokis Sausio 21,
ir guli Šv. Kryžiaus ligoninėj, susirinkimas, ar tai koks dar- g. Vilkelis, B. Šnaukšta ir M. B. Nenartonis, pirm. Chica- čalis Kepurė, o muzika tikrai
1933, 8 vai. vak. — Sokol
X Rimtai susirgo V. Mikšis belis atsiranda svetainėje, ar Daugirda. Prašoma komisija go Litliuanian Savings & Loaa bus linksma ir graži pašilčiauChicago
Hali 2339-47 South
Ut išvežtas į ligonine. Ponia buneo party, mūsų pirmininkė'anks(,iau atsilankyti į salę ir Assoeiation, 2456 W. 69tb St. ' syti. Todėl nepamirškite užsiKedzie Avenue
Mikšienė yra uoli parap. dar-(vis randasi mūsų tarpe, sykiu 1 jKularytį tvarka
S. Staniulis, 6651 So. Tal- statyti savo nulijo ir pasiklau
Ibuotoja; dvi dukterys priklau- su'mumis darbuojasi, o mes už t
nian Avė.
syti.
Po žaidimo bus užkandžio.
įso parap. chorui.
Itai ir esame dėkingos.
BRANGI DOVANA
Taipgi galima gauti tikietų
KAINOS 5 TŪBŲ
JAUNAVEDŽIAMS
Manau,
visi
pri
jaus
suma

X Juu kelintas mėnuo para-1 Daug dalykų svarstyta šiair pas laikraščių pardavėjus “DRAUGO” KONCERTO
Per šį vestuvių sezo
$19.99
lyžiuni serga buvu-io parap. J110 susirinkime, bet svarbiau- nymui ir kuo skaitlingiausiai prie bažnyčios sekmadieniais.
nų, kurie fotografuo
TIKIETAI
DIEVO
AP
V.
sią mūsų Studijoj.
F-s
10 TUBry
komiteto nario Urbonavičiaus sias tai rengiamas šokių vaka- aplankys,
Reikale esant tele
į

CHICAGOJE

t

RADIO

STATYMO-SKOLINIMO
TAUPYMO SAVAITĖ

Crosley Radio
1933

NAUJOS IŠT0BUL1N
TOS RADIO

PARAPIJOJ

žmona. Gydo dr. Stupniekas. j ras, kuris Įvyks Užgavėnių va
AR IEŠKAI UŽSIĖMIMO,
SVARBUS SUS-MAS
, X Ateinantį sekmadienį vie kare, vasario 28 dienų, parap
NETURI KUR IŠEITI?
“ Draugo” koncerto (vasatinė Lab. Sų-gos 7 kuopa pa-Į salėje. Į komisiją išrinktos
u 5 d.) tikietų Dievo Apv.
North Side.
Svarbus surap. salėj rengia buneo party. '.jaunos, neištekėjusios narės, pi
Jei taip, tai sausio 29 die- 'parap. gėlimą gauti A. Gri*Labdariai dirba kilnų, gailės-Juos energijos ir entuziazmo. įtrinkimas b ederacijos 23 sky
nų, išeik pasilinksminti, pasi gįaus krautuvėj, 1827 S. Union
tingų darbių- Visi prašomi pa-į Tat tikimės gerų sėkmių. Tiek | įiaus įvyks sausio 17 dienų, gnekuvįuotį gu draugaĮs> pažį. Avė. Victory 4744.
uogų atsilankymu.
jau žinome, kad tai nebus pa-<®v> Mykolo parapijos svetai- ^|amajs <<jjet j^j. eįsįu?”
remti pramogų
X Penktadienių vakarais pal prastas šokių vakaras. Komi-^eb 8 valandų vakare. Kvie; kiausį _ <<ka veiksiu?” Štai
p.
iisų
draugijų atstoiai ,
rap. salė
salė virsta
virsta lig
lig bičių
lučių avi-įvijos
avi-j-syos pirmininke
pirmniimce išrinkta
įsnnicia Elerue- riami
’ ..........
* —
h s. Apie 50 didžiojo choro na- na Grytaitė, o ji pagelbininkių atsilankyti j susirinkimų. Y ra j <ųau. :n 90 diena 2 valand«
rių daro pratybas'lošimo vai-1 turi visų būrį. Jei pasiseks ^oug svarbių reikalų svarsty-1
.
..
Kolegijos Rėmėjų Chicagos
... po pietų, Gimimo Paneles šv.
\
zdelio su dainomis ir šokiais Šiam paukšteliui sužinoti, ka niui- Bus renkama valdvba narnu
iKmflnrns. Apskrities šių metų pirmasis
“Velnio išsij
trečiapirmų syk v<
Aušros
įas vasario
gRią
vakare.
nūianias parapijos naudai.
Su šiuo susirinkimu baigė? j^aipėdos uivauavimo. jvvie- nau(jaį Rengiama “buneo ir i Skyrių
ir Kolegijos
- X Šį vakarų parap. salėje naujų narių vajus. Per ši vajų yiame visus skaitlingai atsila-jcard party» su įvaįrįų jvaį
bus rodoma nauji Lietuvoj ga- 'įstojimas į draugijų buvo vel-,nkytiValdyba Gausiomis dovanomis. Be to
minti judamieji paveikslai. Ko Į tui. Dovanėlę už įrašinių dau-į
dys C. Lulcšis.
j ginusiai narių gavo S. Gude- K METINIO SUSIRINKIMO
X West Side apylinkėj pro- naitė, kuri įrašė astuonias nau
MOSTTS,
ypatingai
Kert.
Brighton Park. — L. Vyčių
dėl
dldesnit,
skaudėjimų,
bibicijos agentai “išraidino” jas nares. Valio, Sally! Antra,
tuojaus sutelkia palengvi
nimų,
kuomet kitas neį
keletu “beer flat”. “Beer fln- kuri įrašė penkias nares, tai p86 kuopa laikė metinį susirinveikia.
W.H.Y. kimų sausio 5 d. Pirm. L. Grits” vadinami privatūs namai, K. Marozienė.
Pamėginkite ir pamaty
tis sus-mų atidarė malda. Rašt.
kite kaip greitai palengvi
kur pardavinėjama svaiginana skausmų, giliai įsiga
A. Tebelskaitė perskaitė nuta-' Negirdėta Amerikos Lietulėjusi kaip:
RŪPI PRIMINTI
| mieji gėrimai. Tokius “fla_______
rimus,
kurie
vienbalsiai
prij
viams
Naujiena
RUMATIZMĄ
Į tus” operuoja daugiausiai sve
ETRftNŲ
DIEGIMĄ
C.
G.
LUKŠIS
ATVEŽĖ
ŠALTf
MUSKULUOSE
North Side. — Rūpi dar sv- imti.
timtaučiai. Išraidintųjų tarp*1
PASTYRIMĄ NARIUOSE
Pirm. L. Gritis perstatė sve-1 Pačiu HetuviŲ Lietuvoje pa
MĖŠLUNGI
kj priminti žmonėms apie anėra lietuvių.
NEURALGIJĄ
gamintą Pirmąją
PERSIDIRBIMĄ
X AVest Side, kaip žinome, teinantį buneo ir card party, j čius iš North Side ir Cicero,
NUGAROS SKAUD.
Lietuvišką
Filmą
7
Dailų
IŠMPGINKITE
yra dvi lietuviškos taupomo- rengiamų trečiadienio vak.,'L. V. 36 kuopa gavo kvietimų
Jeigu kartų pamėginslt RAY—DIO
“ONYTE IR TONELIS”
most| ir pajusit palengvinimų, Jūs
sios “spulkos”. Abi yra tur-gausio 18 d., parap. svet., 7:30 į Cicero. Vyčių vakaras įvyks
visuomet laikysite Jų savo namuose.
Jūsų apteikoj — 50c
| tingos ir gerai stovi. “Spui- Aal- Tikietai 25c. Pelnas ski- sausio 21 d. Taipgi pakviesta
Fllmos pastatyme dalyvavo Valsty
Į'konis” vadovauja patyrę dr- riamas vietos sesučių kazimie- ir j North Side vakarų:
bes Dramos Baleto Artistai Ir Val
stybės Dramos Studijos Mokiniai.
riečių naudai; t. y. įrengimui
Sausio 8 d., Paliulio svetai
jos žmonės.
Visi Amerikos lietuviai būtinai tilnė!
kn
šokiu
vftknras
nprni
i
rl
filmų, nes joje apart
radijo
į
jų
kambarį.
•inej
K
Pi'OKių
vaicaias
g<
rai
RraillJ >9
kalllll<x
-H, ,r
X D. L. K. Gedimino “spu
Ikos” metiniam sus-me PaliuGirdėt kalbos, kad būk Vy-Į pavyko. Svetainė buvo pilna venimo vaiaių inrs <inug gražių ir
v. . .
. .
I
.
|spiHlhigŲ bk'tuvoH ’vlelŲ. Apart, to
lio saloj pasirodo, kad Uspul-/'iai visa rong’ia. J aigi no. v y- publikos is Nortli Side, Ciec- bu* hiomus i>avctksiai ts •lamui uklniiikų Halelių Darbuotės ir daug
kos” stovis yra geras; žmonių (<'>ai tiktai sumanė. Tiesa, jau ro, Marąuette Park, Bridge- kitų visokių (vykių I.h-tuvoje.
mokami pinigai yrn “safe”. abnas daugiausiai darbuojasi port ir apylinkės. Širdingai nBUS RODOMA:
Sausio 14 Ir 15 <1. Gini. Avė. Pan.
*T)irektoriai, išėmus vienų nau- (tuo reikalu. Bet tikrumoje va- y.iu publikai uz tokį skaitlinParap.
Svet., «KO7 S.
Waaht<*n*w
jų, liko tie patysj Šiai spulkai karas rengiamas pradžios mo- gų atsilankymų.
Avė. Marųuette Park.
Kiekvienas Yardas parduoda
Black Band anglis, bet daugu
jau kelinti netai pirmininkai!- kvlclos aluninų, su pagalba paKorespondentė Karan
Sausio 1A lr 17 <1. Ausros Vartų
ma gauna Illinois anglis vietoj
parap. svet, 2323 W. 23rd Place,
ja biznierius Jasnauskas.
jrapijos darbuotojų. Daug syBlack Band. Jeigu norite gerų
Cbleago, III.
anglių kreipkitės J Crane Coal
X Simano Daukanto spui-'kių žmonės išsitaria apie da MARQUETTEPARKIEŪIŲ
Sausio IA ir 10 d. Lietuvių Audi
Kompanijų, ten Jus gausite ge
torium,
3133
So.
Halsm-d
SI.
Chica

DĖMESIUI
kos metinis šėrininkų susirin-pykus kitaip negu ištikrųjų yriausias anglis Ir už mažesnę
go, III.
kalnų negu kur kitur.
kimas šaukiamas sausio 27 d., ™ ir tuo sukelia nesupratimų.
.
Sausio 20—21 d. IA Ir Union Avė.
Paliulio (buv. Meldažio) sa Prašome visų parapi jonų ut Marąuette Parko lietuviai chteago, m.
Green Valley geriausios an
sinešti po dovanėlę, kad tuo “Draugo” koncerto tikietų ga
Sausio 22 ir 23 d. ftv. Antano
lėje.
glys dėl pečių dideli lumpParap. Svet. Cicero, III,
'pagelbėtų komisijai. Komisi- h gauti sekančiose vietose:
sai tiktai tonas ........... $8.50
Sausio 24—25—2A d. ftv. Kryžiaus
ijon išrinkta: P. ir E. Andriš R. Andreliūnas, Marąuette parap.
Svet. 4«th lr Wno<l st, Chi
Pocahontas lumps .... $9.00
|
kevičiai, E. Sinkevičiūtė, P. Parko laikrodininkas, 2650 W. oago, UI.
Summer Creek lump ..$8.00
VISUR PRADŽIA 7:30 VAU. VAK.
Kareekiūtė, A. Kizilevičiūtą 63rd St., Hemlock 8380.
JZANGA 25c, VA1K. JOe
'

$39.50

Englevvood

fonu ok it e
5843

P. CONRAD
6023 So. Halst«xl
(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd

ADVOKATAS

EXTRA

GARSINKINTES
“DRAUGE"

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660
Valandos 8 ryto iki 6 popiet

West Side: 2151 W. 22nd St.
Fanedėlio, Seredos ir Pėtnyčios
vakarais 6 iki 9
Telefonas Roosevelt 9090

ivvkk

RAY-DIŪ SALVE

St.

JUHN B. BORDEN

į

pi

St.

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Bile kur jūs> busite su
CROSLEY Radio vi
sur pasieksite. Pagausite
visas stotis.
Crosley Radio ir Victro
la Kombinacija groja re
kordus gražiai. Tiktai

$49.00
Budriko
Krautuvė
parduoda
lengvais išmokėjimais.
Kiekvienas pirkėjas gaus gražių
dovana.
Tik dabar aplalkėni šluos gra
žius Uicluvlškirs Rekordus:
K Kaučiukas. — Aš Mergelė.
Žirgelis — Daili Teta. Nclalmlngc.s Dienos — Meilingas Berne
lis. Meilės Tu Mums Nedainuok
Ir Aukso Miglos — Duetas. Atskrend Sakalėlis — Užlipsiu ant
Kalno. Ulonai — Ar Aš Tau Se
sė. Nakties Tamsoj, Valeas Ir Mei
lės Abejonės.
Liet. VeseJė — Visos « Dalys.

Duodame
dorių.

Dykai

Gražų

Utarninko, Ketvergo ir Subatos
Vakarais 7 iki 9
Telefonas Republic 9000

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
Miesto Ofisas 77 W. Washington St.
Room 905
Tel. Dearborn 7906
Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų
Vakarais: Utarninkais Ir Ketvergals
—~ 6 Iki 9
A1
4146 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų

Tel.

Hyde

Park

3395

Phone Roosevelt 2072
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and
Moving
2146 So. Hoyne Avenue
Chicago, iii.

Kalen

los. F. Budrik, lic.
3417-21 So. Halsted St
Dėl pataisymo jūsų radijo
pašaukite
Tel. Boulevard 4705—8167
Radio Programnl: Nedėliomis
WCFU Nno 1 iki 2 vai. Po pietų
Ir Ketvergals
WHT’C nuo 7:30
Vakare.

Jei manai pirkti antomobtlį. ateik
pas mus pirmiau, naa mes užlaikome
▼lenų 18 geriausių ruBlų automobi
lius — STUDEBAKER,
kurie yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų lr
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
441) ARCHER AVENUE
Telephone taifavntte 71 ta

PERKAM
Lietuviškus
BONUS

INSURANCE
NOTARY

PUBLIC

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU

2608 WEST 47th STR.

PAMATUOTAS

BIZNIS

Tel. LAFAYETTE 1083

