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RYTOJ METINIS "DRAUGO” KONCERTAS ll

VOKIEČIŲ CENTRO PARTIJA PRO 
TESTUOJA DEL PARLAMENTO

r PALEIDIMO

>

TUOJ NEBUS ATSTA
TYTA MONARCHIJA,

SAKO PAPEN

Prancūzija šaukias apsaugos, 
daugiau nieko

CENTRO PARTIJA PRO 
TESTUOJA

NEBUS ATSTATOMA 
MONARCHIJA

BERLYNAS, vas. 3. — Del 

Vokietijos parlamento paleidi

mo centro (katalikų) partija 

pasiuntė protestų prezidentui

BERLYNAS, vas. 4. — Vi 

eekancleris von Papen’as va

kar pareiškė, kad Vokietijoj 

monarchija nebus atstatoma.

Hindenburgui. Pažymi, kad Tad visoki apie tai užsieniuo- 

parlamento paleidimo paduota Į se spėliojimai yra be pagrin- 

priežastis neatitinka faktams, do.

Kanclerio Hitlerio derybos su 

centro partija paleidžiant pa

rlamentų buvo vos pradėtos.

Centro partija pareiškia, 

kad fašistai (nacionalsocialis

tai) per rinkimus negali par

lamento daugumos laimėti.

BOLŠEVIKAI PUOLA 
HITLERĮ

NUSIGINKLAVIMO KON 
FERENCIJĄ

ŽENEVA, vas. 3. — Nusi

ginklavimo konferencijos ko

misija posėdį atnaujino. Pa

žanga nenumatoma. Vokiečiai 

griežtai priešingi

Senovės indijonų pastatytos ypatingos ir nežinia kokiais 

tikslais akmens pirainidos Jukatane. Jos išmargintos įvai

riausiais iškaltais ženklais, matyt, tuometiniu tų žmonių raštu.

PRANCŪZIJA NORI 
APSAUGOS

PARYŽIUS, vas. 4. — Pra-

CHICAGOJE
UŽSIVILKĘ MOKESČIAI

Už 1928-29-30 metus Cook’o 

apskrity apie 224 milijonai do 

lerių mokesčių neiškolektuota.

Tuo tarpu artimoj ateity bus 

reikalaujama mokesčių uz 193L 

m.

Niekas nežino, kaip iškole- 

ktuoti užsivilkusius, mokes

čius. O tas įvyko, kad mokes

čiai nežmoniškai dideli ir ne

teisingi. Tas pat bus ir su 1931 

m. mokesčiais, kurie nežymiai 

sumažinti.

SĄMATOS BOARDAS

ŠVEDIJOJ GYVENA 4,000 
KATALIKŲ

STOKHOLMAS, vas. O
»>. —

ncūzijos parlamento rūmuose Šiandien Švedija turi apie G

vakar skaityta naujo premjero 
Daladier’ot programa.

milijonus gyventojų. Tame 

skaičiuje yra tik apie 4,000 ka

DALYVAUS ĮŽYMIAUSIOS DAINOS 
IR MUZIKOS JĖGOS

DAINUOS GARSINGOJI AR
TISTĖ P-LĖ E. MICKUNAITĖ

Planuojama Cook’o apskri- 

l.čiai paskirti centralinį pajamų 

ir išlaidų sąmatos boardų. Tai 

,esanti mokesčių mažinimui I tikrai pasigerėti

Premjeras pareiškia, kad jo kalikų. Jie po visų kraštų iš- 

! vyriausybė imsis priemonių krilcę. 1® kunigų juos dvasi- 

kraštų numalšinti, dės ant stip niai aprūpina. Turi keletu me

nus pagrindo valstybės suma-I^Hų.MASKVA, vas. 4. — Aš- r
triais žodžiais bolševikų laik- tų ir dalyvaus tarptautinėj e- | 

raščiai puola Vokietijos kan- konomikos konferencijoj. , 

clerį Hitler’į, kad jis ima spau J Nusiginklavimo klausimu1 

sti komunistus. Bolševikai rai premjeras pareiškia, kad Pra- j 

vadina kapitalistišku teroru, ncūziįa reikalinga apsaugos,i

-------------------------------------------- ;tikros apsaugos, o be to misi- .sios Tikėjimo propagandos ta

ginklavimas neįmanomas.JAPONAI NEGRĄŽINS 
SALŲ

TOKIJO, vas. 3. — Po karo 

prancūzų T. Sųjunga pripažino japona- 

planui. Prancūzai nori, kad nu'ms mandatu kelias vokiečiams

APIE 20 ASMENŲ NU
ŽUDYTA

BERLYNAS, vas. 3. — Hit- 

siginklavimas butų nuoseklus priklaususias Ramiajam vande'leriui kancleriaujant per tris 

ir jam draugautų apsauga. Vo nyne salas valdyti. Dabar ja-j dienas įvairiose Vokietijos da- 

kiečiai atsako, kad specialė ponai pareiškia, kad jie negrų-' lyse komunistų riaušių metu 

apsauga nereikalinga. Apsau- žins salų, jei iš T. Sųjungos apie 20 asmenų nužudyta.

ga yra pati Sųjupga. ■ įseis. Tad prieš komunistus šian-

priemonė.

BAIN PALEISTAS

Areštuotas buvusis bankini

nkas J. Bain’as paleistas. 10,- 

000 dol. laidų už jį užstatė bu

vusis demokratų vadas M. L. 

TIKĖJIMO PROPAGANDOS | Igoe
TARYBA

ROMA, vas. 3. — Vyrian-

rvbos nariai šiemet iš naujo 

penkeriems metams patvirtin

ti. Apie tai pranešė šios pro

pagandos kongregacijos sekre

torius, arkivyskupas Carlo Sa- 

lotti.

2,000 DOL. ŠELPIMO 
FONDAN

PAKVIETĖ IR APIPLĖŠĖ

POLICIJOS VIRŠININKAI 
PAŠALINAMI

RASTA NUŽUDYTA

te1

S

Po koncerto ruimingoje salėje 
įvyks šokiai

Rytoj, vasario mėn. 5 d., Lietuvių Auditorijoj įvyksta 

metinis dienraščio “Draugo” koncertas. Prasidės 5:00 vaka

re. Pasibaigus koncertui įvyks šokiai.

“Draugo” koncertai kas metai su dideliu stropumu ren

giami ir visados juos lanko gausinga lietuvių publika, kuri 

gėrisi turiningomis programomis. Visados publika iš tų kon

certų išsineša daug gražių ir malonių įspūdžių, ko per i!gųv 

laikų negali užmiršti.

Tai dėl to taip yra, kad į “Draugo” koncertus visados 

sutraukiamos mūsų įžymiausios muzikos ir dainos jėgos, ku

rios stropiai parengiamos, kad graži lietuvių publika galėtų

Rytojaus koncerte be kitų dalyvaus dar ne daugeliui 

čikagiečių žinoma mūsų tautos žvaigždė, pagarsėjusi Euro

poje ir Amerikoje, operos.' dainininkė p-lė E. Mickūnaitė. Ji 

dainuos keliais atvejais. Ji savo giliai išlavintu balsu stačiai 

sužavi klausytojus.

Kiekvienas rytojaus dienraščio “Draugo” koncerte apsi
lankęs asmuo atliks svarbų dvilypį darbų. Savo jausmams 

duos daug malonaus ir ramaus nusiteikimo ir parems viena

tinį lietuvių išeivijoje katalikiškų dienraštį “Draugų,” kurs 

dirba didelį ir svarbų mūsų išeivijoje kultūros darbų.

SPĖJA APIE SPROGIMO 
PRIEŽASTĮ

IŠ KERŠTO NULUPĖ 
OBELIS

Piktadariai per telefonų pa

kvietė neva į namus, 4129 So.

Artesian avė., gydytojų dr. \ — prįeš pat Kalėdas Mowea- kių kaim. vienas ūkininkas

f. Torčinskį, 5522 Irov gat. Lua angĮįų kasyklose sprogi surengė vakarėlį. Bet rytų at- 

Ties minėtais namais atvykusį įvyko. 54 angliakasiai žu-Įsikėlęs pamatė ,kad sode api- 

gydytojų plėšikai pasitiko. A- vo ' ipiaustvta trims obelims žie-

Paskirta komisija katastro-j vės, kurios jau daugiau kaip 

fos priežasties suradimui pa-. 5 metai veda gerus vaisius, 

skelbė, kad kasykloje turėjo

sprogti “methane” dujos, ku-

SPRINGFIELD, III., vas. 4. j Antazavės valSč., Maninliš-

tėmė 50 dol. ir laikrodėlį.

NETEKO VIETOS
Buvusiojo Cook’o apskrities

piokuioro Suansono pade jė-j r;og užsidegusios nuo lempu-
BOSTON, Mass., vas. 3. ,jag adv< viachos, kurs buvo

tės liepsnos.

Pranešė policijai, kuri suse

kė, kad šį nekultūringa dar

bų padarė jo kaimynas iš ker

što. A.A.

areštavimai. (milijonus dol. Jo Eminencija
T, N. j Hitleris pareiškia: Vokieti- kardino,as O’Connell, Bostono

BERLYNAS, vas. 3. Nau Y., vas. 3. — Per keturias die joj negali būti kitokios išei- arkivyskupas, fondui 2,000 do

ja vokiečių vyriausybė ima nas buvo dingu i Fary Eilėn ties. Arba raudonoji bolševiz- lerh* skyre' Pereitais melais

alyti Prūsijos ir kitų krašto O’Connor,-J5 m. amž. Ji bu-'mo vėliava turi būt išskleista. dav5 P000 doL

dalių policijų. Pašalinami vi- vo išvykusi pas savo draugę j arba Vokietija turi ir vėl pa-'

MASSAPEQUA, L

dien visam krašte griežta ko-i&’aine ndestc šelpimo fondas i jjgįųstas į Graikiją paskui S.

va vedama. Vyksta gau.singi ,sudaromas- ^or*niaJiUnnkti/’ Insull’į. naujo prokuroro iš u-, g MOTERYS GAISRE ŽUVO NAKTĮ IŠKASĖ SKARBĄ”
ži mamos vielos paleistas.

CLEVELAND, O., vas. 4. — Lekėčiai, Sakių apskr. Nuo 

Wiekliffe priemiesty gaisras prancūzų karo laikų šioj apy- 

1 olicija paskelbė įspėjimų Sunaikino privačios sanitori jos linkėj daug yra žemėj paslė- 

automobilių savininkams, kad dormitorijų. Devynios moterys iptų tįurtų. Pavasary buvo iš- 

jie įsigytų naujus miesto “lai- žuvo. įkastas katiliukas su “skarbu’

POLICIJOS ĮSPĖJIMAS

si tie policijos viršininkai, ku- Roc,kaway Park’ų. Tačiau ten kilti ant savo kojų. Per 14, PE??_?_<?ANIZ.U__IA-?ATA‘ •snius- 

rie visų laikų kovojo prieš nenuvykusi. Vakar pagaliau metų marksizmas prislėgė Vo- 

fašistus, arba buvo jiems ne- rasta čia krūmuose jos lavo- kietijų.

ŪKIŠKA LIGONINĖ

palankūs. nas. Nužudvta.

KOVA TARP BARZD 
SKUČIŲ

TAIKA VYKDOMA
i 14 TRAUKIAMA TEISMAN
į TOKIJO, vas. 3. — Del pre-

---------------------------------- mjero Inouye ir barono Taku- sario

BOSTON, Mass., vas. 3. — ma j)an nužudymo 14 asmenų su vyriausybe. Prezidentų ap- 

Vyksta kova tarp barzdsku- traukiama teisman. lankė sukilėlių vadas Sandino.

čių. Kai kuriosejniesto dalyse ----------------- . . ------ — . ------------------------------
už 5 centus kerpami plaukai

ir už 5 centus skutamos barz

dos. Vyrai naudojasi proga.

Buvusis bankininkas J. Bai- 

PORTLANT), Ore., vas. 3. n’as areštuotas dėl to, kad jis 

Jo Eksc. Portlando vysku-1!planavo pasprukti į užsienį 

pas E. McCarthv pa kelbė,1

----------------------------------------------Rūdšilio miške, o gruodžio m.

DIDELIS NEPRITEKLIUS į vienų naktį rasta iškastas ki-

----------- į tas “skarbar” A. L. Sirvydu

j AVASHINGTON, vas. 3. -

Pereito sausio mėn. 31 d. vab

MANAGUA, Nikaragua, va- kad kata,ikiSka Queen ligoni- 

Sukifėliai taikosi n* Perorganizuota ir į “Cla<s 

įskaityta.

3.

A ”

SENATAN PAKVIESTI
BANKININKAI, PRA 

MONINKAI

NEPAPRASTA GAUJŲ 
KOVA "

km., lauke. Kad čionai buvo 

užkastos brangenybės, tai jau 

stybės ižde buvo 1,272,000,000 senai žmonės žinojo, bet su-

,<lol. nepritekliaus (deficito).

Ties Harlem ir North avo. j 

užvakar dvi svaigalų pirkliui

BUVĘ DIDELĖS KUL
TŪROS

RUSŲ VYSKUPAS NUBAU-į Vladimiro katedroje, Petrn- 
STAS UŽ KOVĄ PRIEŠ pily, bolševikai įrengė bedie-

BEBIEVYBĘ jVybei platinti muziejų. Pačių | WASHINGTON, vas. 3. — Vienas automobilis buvo šar- tralinėj Amerikoj mayanų, a-
------------------------- bolševikų laikraščiai nusisku- Senato finansų komitetas pa-vuotas, o kitas — paprastas. rawaklj įr eboretoganų praei-

BERI.YNAS, va”. 3. — Ži- ndžia, kad žmonės to muzie- kvietė daugiau kaip 50 kraš- Policija mano, kad šiam pas- t,? pareiškiu, kad tos tautos, 

niomis iš Maskvos, bolševikų -iaus nelanko- Salto, per dienų to bankininkų, pramoninkų, a-(tarajam vienas vyras sužeis- gyvenusjog 3,000 ar 4,(KM) me-

------------- 'teismas nubaudė Orenburgo UŽwipa dWRusia koki 7 a’- P«lraudų ir geležinkelių kom- tas. Šarvuoto automobilio te- tų Krigtų, buv0 dide,ėM
SPRINGFIELD, III., vas. 3. gk melns kalMi ir ’ ,Pani.ių paridentų ir kitų, kad kinių lankai sugadinti ir jia kultūroa. Tik technika jiems

— Gubernatorius Homer ry- ! _ . .v ! ^'kraštis “Krasnaja Gazie- jic paaiškintų komitetui, dėl rastas pamestas. River Forest ]abai mažai buvo žinoma

toj tikisi galutinai angliaka-į’’ nipta’s ištrėmimu is tos te- |fl», pareiškia^ kad to muzie- ko gyvuoja ekonominis krizis policija vijosi ir apšaudė ki-Į _______________________

šių unijas sutaikinti ir grų- ri tori jos už lai, kad jis kovojo jaus skaitykla kasdien yra tu- ir paduotų ^priemonių, kaip tų automobilį. Bet piktadariai

gaujos susikovė. Naudotasi ( Anglas tyrėjas R A Mit- 

(kulkosvaidžiais ir revolveriais. ehell-Hedges, kurs tyria cen

rasti vis nepavykdavo. A. L. 

pamatęs savo lauke iškastas 

žemes, nuėjo pažiūrėti ir pa

matęs duobėj tik katiliuko gu

lyklų — apalpo. Po to ir sn- 

Rirgo. Ašarėlė

AR PASISEKS SUTAI
KINTI

SKAITYKITE TR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”*

žinti kasyklų srityse tvarkų, prieš liedievius. sci a. tuo krizių nusikratyti. , paspruko. GARSINKITĖS “DRAUGE’

ORO STOVIS

CHICAGO TR ' APYLIN
KES. — Šiandien dailus oras; 

ikiek šalčiau.



s DRAUGAS šeštadienis, vasario 4 d., 1933

“D R A U G A S”

Oelna kasdien, Uskyrus sekmadienius
PRHNUMBRATOB KAINA: Metams — »«.00. Pu

se* Metų — *1.60, Trlma Mėnesiams — *1.00, Vienam 
Mteeelul — 76c. Europoje — Metama *7.00. Pusei Me- 
0* — *4.00, Kopija .06a

Bendradarbiams lr korespondentams raitų necrų- 
Baa, jei nepratoma tai padaryti lr nųprlalundlama tam 
dkalul pusto lenkių.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po oiet
Redaktorius prttaea —- nue ii:00 lkl 11:00 *aL
■kaibtraų kainos prlsIanOniae

skaudžiai palietė visus žmonių luomus, visaų 

įstaigas, organizacijas ir draugijas. Tai ne

galėjo neatsiliepti ir į spaudų. Dėl to šiais 

laikais dar labiau turime susiorganizuoti ir 

vieni kitus remti. “Draugui” tas labiausia 

rūpi ir lietuvių vienybės reikalams daugiau

sia vietos jis ir pašvenčia.

Rašydami paskutinį kvietinio į koncer

tų žodį, primename vieną labai teisingų ir 

šiai progai gerai pritaikintų priežadį: “ran

ka rankų mazgoja.”

ŽINIOS IS LIETUVOS
(Musų korespondento).

“Ūkininko Patarėjo” apdrau- samdiniams atlyginimų. Kaiiiuei*ai 18eJ° daug didesni it 

da. — Kalėdos — ūkinin- 'kitur bedarbiai neturi duonos, ‘tintin^es»ni, mat į įlietų pabai

gi visi kiti namai yra griauti- to prie kiekvieno valgio. Pa

lu. jtartina juoda duona, nes ji ge-

......... ....... - 'riausia auginiui.

Paskutinieji laikraščių nu- Kiauliniai, mėsa, žuvys, sūriai, 
džiovintos pupos, žirniai

kams bėdos. — Kaunas spa
rčiai auga. — Kaip Kaunas 
svetimtaučiui atrodo. — Lai

kraščiai

ii pan.
Vienų, arba daugiau,

alksta ir laukia, kad nors už > reikia ^“^į8 8kaUyto’. _ _

valgį kas nors duotų darbo, Jun1' patikti. Tačiau įkaityto- gįų dalykų vartoti. Nors

pas mus samdiniai nenori Ja^ jau prisimena, kurie laikra kag an^r^ jįcn.| reikia vaikui

priimti atlyginimo natūra.
ščiai stengiasi visus metus bū

ti turiningais ir įdomiais ir

kas-

duoti kiaušinį, bet ne daugiau

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY PRIENŲ

Publlahed Daily, Bzoept Bnnday. 
BUBSCRIPTIONB: One Tear — **.00. 81z Months

— *6.60. Three Months — *6.00. One Month — Tie. 
Bnrepe — One Tear — *7.00. Blz Months — *4.00. 
Oapy — .Ole.

▲fvertlslng ln "DRAUGAS" brlnga best results. 
ALrertlslng raito oa appMoatlea.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicaeo

NEMALONŪS PALIKIMAI

Per keletu metų šis kraštas džiaugėsi ne- skaitytojus apdrausti nuo gai- 

paprastais gerovės laikais. Pramonė ir pre- sro. Vėliau paaiškėjo, kad skai

Per darbymetes ūkininkai ne. Į y ’-u**«««««« » t^v«w<,xO >x kaįp vien4 - diem) Mėsoįj gy_ 

Praėjusių metų “Draugo” įgauna darbininkų, nors sutik- jkui/e ^k į metų pabaigų tu- k- . dįen^ Varškė vaikui yru 

293 Nr. rašiau, kad “Ūkinin- tų jiems ir kažin kiek mokėti,/“1! PaE®r’na> gi šiaip visus geraa įr maistingas mal

ko Patarėjas” ketina savojby tik nestovėtų vietoje dar- n,/tus būna neįdomūs. Pasta-

bas. lr vis dėlto mūsų samdi

niai dar tebegalvoja apie vi-

rųjų laikraščių žmonės nebe 

mėgia. Šitokiu elgesiu redak-

kyba ėjo visu smarkumu, darbininkai ėmė Įtv tojai būsiu apdrausti tik nuo Įsokias Amerikas ir kitus kra- ck!°8 teršia spaudos a ardų. 

didžiausias algas, valdžia nebežinojo nė kųperkūnijos gaisro. Tačiau ir(štus, kur pinigai upėmis teka, įmonės ima spiaudyti posaki,

bedaryti su žmonių sumokėtais pinigais. Tai čia padaryta tam tikri forma- gi namų stogai esu blynais ir

Riebumai ir saldumynai
Vartok užtektinai riebumų, 

kad paskaninus valgius, bet 

ne per daug. Vaikams nereik
kad spauda yra visuomenės, . ... . - . . ...

, . . ... duoti kepto valgio. Cukrų va-

DIENOS KLAUSIMAI

MŪSŲ DIENRAŠČIO KONCERTAS

, Kiekvienais metais dienraštis “Draugas” 

surengia koncertų. Šiemet tas tradicinis mū

sų dienraščio koncertas bus ypatingai įvai

rus ir reikšmingas. Jis sutrauks visas žymes

nes lietuvių dainų ir muzikos meno jėgas ir 

šimtus katalikiškos, spaudos rėmėjų ir bičiu

lių. Tai įvyks rytoj.

Gal kai kam keistai atrodo, kad mūsų 

dienraštis ir kiti lietuviški laikraščiai ren

gia koncertus ir piknikus. Juk, rodos, tai ne 

spaudos darbas. Bet, reikia žinoti, kad ir di

dieji amerikonų dienraščiai kas met po kelis 

didesnius koncertus, ar kų nors panašaus su

rengia. Ir Chicago Daily News ir Daily Tri

būne surengia tai muzikos, tai dainų šventes, 

tai tautų kamivalus arba boksininkų ir kito

kius sporto turnamentus. Jų tie parengimai 

taip pat yra surišti su spaudos parama vie

nokioj ar kitokioj formoj.

“Draugas” nesitiki tūkstančius savo ko

ncertuose uždirbti. Tai nėra vienintelis kon

certo tikslas. Bet tikimasi, kad tuo būdu yra 

stiprinami draugiškumo ryšiai tarp dienraš

čio, mūsų dainininkų, muzikų ir rėmėjų. Tai 

katalikiškai spaudai yra svarbiausias dalykas.

Be rėmėjų, nuoširdžių draugų ir bendra

darbių, ypatingai šiais laikais, lietuviškam 

dienraščiui nelengva būtų laikytis. Dėl to mes 

ir tikimės, kad, kaip kitais metais, taip ir 

šiemet koncertas ne tik medžiaginiai dien

raštį parems, bet duos naujų draugų, priete- 

tių- ir bendradarbių.

Chicagoje turime keliolikų parapijų, šim

tus įvairių draugijų. “Draugas” daug vietos 

užleidžia parapijų ir draugijų reikalams. Tai 

daro ne iš prievartos, bet nuoširdžiai, nes aiš

kiai žino, kad ir parapijos ir draugijos svar

bų vaidmenį vaidina Amerikos lietuvių reli

giniame ir tautiniame gyvenime. Mūsų dien

raštis džiaugiasi, kad katalikiškoji lietuvių 

visuomenė jam atsimoka savo parama ar tai 

jį platinant, ar tai atsilankant į “Draugo” 

koncertus ir kitus parengimus.

Mes aiškiai žinome, kad ši depresija

buvo “wlioopee” gadynė.
Bet tie laikai paliko daug ir nemalonių! 

pėdsakų. Tų palikimų yra ir valdžios įstai

gose, ir pramonėj, ir prekyboj, ir organizaci

joj ir pas atskirus žmones.

Dėl politikų neapsižiūrėjimo, ne.ųžinin- 

gumų, kyšių ėmimo ir kitokių priežasčių, į- 

vairios valdžios įstaigos dabar galo su galu 

nebesuveda. Kada buvo pinigų, juos švaistė 

į visas puses. Dėl to šiandien nei federalė, 

nei valstybių, nei miestų valdžios biudžetų 

nebesubalansuoja, nes žmonės, nedarbo ap

imti, nebepajėgia užsimokėti į padanges iš

pūstų mokesčių. Bet, nežiūrint to, politikie

riai vis dar “nepasiduoda.” Ima aukštas al

gas, daro bereikalingas išlaidas ir tas vis

kas, žinoma, eina taksų mokėtojų sųskaiton.

Vyriausybę sekė ir privatinės ekonominės 

bei finansinės įstaigos. Jos spekuliavę žmonių 

pinigais. Tas privertė uždaryti daug bankų. 

Ir šiaip jau daug biznio įstaigų uždarė du

ris. Milijonai žmonių neteko nei darbo, nei 

pinigų.

įlumai, kurių mūsų kaimiečiai, sūriais kloti, kur smėlys esųs lnokytoja- kokĮa S*

į aišku, nesupras ir neatliks. Vi- iš pikliavotų pirmos rūšies, mi- nic,k>toJa> 3ei nieko įdomaus 

šoki formalumai mūsų žmonė- ltų, gi pievose ir miškuose1“ naudingo nerašo, 

ms mažai žinomi ir dėl to jie migdolai auga. Pas mūsų ūki-

kartais daug nukenčia. Tat ninkus dirbti nenori, gi jei su

šunku tikėtis, ar kuris nors tinka, tai už nežmoniškų atly- 

nelaimės ištiktas tikrai gaus ginimų, kurio ūkininkai daba- 

sakytųsias premijas. Bet čia'rtiniu krizio metu jokiu būdu 

visa pamatysime ateityj. įmokėti neišsigali.

“Kalėdos — ūkininkams bė 

dos,” — senai žinomas ir var

tojamas mūsų kaimiečių posa-

Kaunas sparčiai auga, tik

rai lyg ant mielių. Jo veidų

T?’".,’ ~ v. * r ,7 puošia vis didesni, vis grąže

kis. Ir ištikrųjų sis posakis V . ... ’ T
nuimu zinnina Vnr. , .. T , Tz. sni namai. Žinoma, New Yor

turi daug racijos. Juk per Ka- . .
y . :ko dangoraižių Kaunas netu- 

ledas ūkininkai parveža į gy-1 .. '
. . lės — jie Europoj nė neina-

venamųsias vietas savo sam-( . . d
,. . -.y i - i xt doj: jų nerasime Europos nue-dinius, išmoka jiems algų. Ne' ... ,. . . . ..

, , . stuose. Tolnnoi ateityj, zino-

vienas gerai pasuka galvų iri „ . .. ..
, , i , ma, reikia tikėtis ir Kauna įs-padrasko pukausį, ligi sukra- ... . . .

y. .. . i • • sistatysiant dangoraižių, ta-psto jiems atlyginimų. !v. . , , , .
ciau mes jų nebesulauksime.

Jei jau seniau, kai dar len

gvesni buvo laikai, kai ūkinin

kui buvo lengva sukrapštyti

Nėra ir tramvajų. Susisieki

mas palaikomas dideliais ir la-

Gerai vedami laikraščiai ke 

lia spaudos vardų ir visiškai 

pateisina žmonėse anksčiau pa 

sakytų posakį. Šitai mūsų lai

kraščių redaktoriai turėtų ne- .

y . y,. . . ... d savaitęužmiršti visus metus, o ne tik 

j metų galų, prasidėjus skai

tytojų medžioklei.
-s.

PIGUS, TINKAMAS MAIS
TAS ARBA APSAUGOK 

VAIKŲ SVEIKATĄ

rtok tik virintame maiste. 

Pienas, kiaušiniai, daržovės

juoda duona ir iš grūdų mai

stas aprūpina kūnų visakuo.

I Tomatės, apelsinai ir kiJ 
vaisiai turi būti vartojant 

nors tris arba keturis sykius 

FLIb.

DEVINTAS SĄSIUVINIS 
LIETUVIŠKOS ENCI

KLOPEDIJOS

Sttn. A. Petrauskas, M. I. C.

Praeities Pabyrns
Terorizavimas (gąsdinimas) laiškais
• Kariu su plėšimais ir užpuldinėjimais, 

revoliucijonieriai vąrtodavo grųsinančiu.i 

laiškus. Nužiūrėtam asmeniui atsiųsdavo 

paštu ar šiaip kuriuo būdu laiškų, reika

laudami išmokėt tiek ir tiek pinigų, o jei 

nemokėsiąs, tai būsiąs užmuštas ar padeg

tas, ar šiai]) kuo nubaustas. Tokių laiškų 

daug kas gaudavo. Mat, daug lengviau 

laiškų atsiųsti ir baimingų žmogų priver

sti sumokėti “aukų” paskirtų sumų, ne

kaip užpulti jį jėga. Užpuolimai r.e visuo

met pasisekdavo. Užpuolikams taip pat 

ne kartų reikdavo nukentėti. Laišku kas 

kita. Parašei, į metei į dėžutę. Anas gavo 

ir nusigandęs atsiunčia paskirtųjų sumų, 

tik duokite man ramybės!

Tokiems laiškams jie turėjo jau tik

Atspausdintas jau devintas 

iš eilės sųsiuvinis Liet. Enci

klopedijos. Šiuo sųsiuviniu a- 

pimama jau 1152 puslapiai pi

rmojo tomo. Prieita jau iki P. 

į Armino biografijos.

Neužsisakiusius dar kviečia

me neatidėliojant užsiprenu

meruoti. Vėliau bus žymiai

brangesnė. Dabar prenumeruo-reikia duoti vaikui pantę. Di- . ., , -v . . danuesi pagreitinsite ir palen-
delis kenas išgaruoto (evapo- r

Kuo mažiau pinigų šeimyna 

turi praleisti, tuo svarbiau pra 

leisti tuos pinigus naudingai. 

Peržiūrėk sekantį straipsnį, o 

pagelbėsi apsaugoti vaikų svei 

katu.

Pienas
Vienų kvortų pieno į dienų,

pinigo, šis posakis buvo pri- bal pat°8'uls autobusais, ku- kuomet galima. Bet mažiausia

_ , y , , . j ; .. ... ... , , , . nų dabartiniam Kauno gvve-
Darbo žmones, bent jų dauguma, maty- gi jęs, tai juo labiau dabar, kn / . . .v, . , , . .

tx i x- - i- nmiui visiškai pakanka. Atei
ti metais. Dabartines Kale-i ...................... L.darni nepaprastai didelį vyriausybės išlaidu

mų, įvairaus plauko biznierių spekuliacijos 

taip pat pasidavė tai įtakai, netaupė, speku

liavo, perplačiai gyveno. Dėl to dabar tenka 

nukentėti.

Dėl to viso, žinoma, yra kalti tie žmo

nės, kurie buvo vyriausybės priešakyje. Jie 

turėjo numatyti, kati toji išpūsta gėrovė ne

dos tai jau

tikros ūkininkamsreikės' žinoma’ pa8ta*‘rated) pieno, sumaišyto su i8iei^ žio veikal°’

tvs ir tramvajus. Senosios ko-
bėdos. Litu sukrapstvti labai . . ,

. , , ... nkes bėgių jau nebėra, didzio-
sunku, kadangi visa kas labai i . ® . ,v , „

pigu

kia mokėti nemaža. Per šias 

Kalėdas daugelis apiplikusių 

pakaušių visai nupliko. Teko

. , ,. . . įsios gatvės jau įšineksfaltuo-

gi alga samdiniams rei- T . " ,v
tos. Reikia tikėtis, įsmeksfnl-
tuos ir visas kitas gatves.

, Europietis, įžengęs Kaunan

visada bus. Jie turėjo ir žmones perspėti ir Į girdėti, dar gerokai prieš Ka-i žingsnį, nedrįs sakyti, kad čia 

žiūrėti, kad valdininkai nesauvaliautų, neeik-j ledas vienas samdinys šeimi- driskių gyvenamas miestas, 

votų žmonių sumokėtų pinigų. pinkui pataręs dairytis pinigų kadangi tuojau susitiks šaly

Tos praeities klaidos, palikusios be galo į išmokėti algai; priešingu at- gaiviuose (trotuaruose)

nemalonių atsiminimų, turėtų būti gera pa

moka ateičiai. Bet, kažin? Žmonės greit savo 

klaidas pamiršta ir vėl į jas grįžta.

PASTABĖLES

Brooklyno laisvamahių laikraštis neteisy

bėmis savo skaitytojus maitina, ll nr. kata

likų savaitraštį “Mūsų Laikraštį” krikščio

nių demokratų organu vadina. “M. L.” lei

džia r.e krikščionys demokratai, bet Katali

kų Veikimo. Centras.

vo tik reikalaujamų sumų pinigų ir vurda 

pavardę kam siunčiama, ir viskas.

Tuose rašteliuose paprastai buvo ra

šoma socialistų revoliucijonierių vardu ir 

jų teismo nutarimu reikalaujami pinigai, 

būk reikalingi revoliucijai palaikyti. So

cialistai tučiau, kurie tuo metu turėjo sa

vų laikraštėlį “Naujoji Gadynė”, “gilti- 

niečių” savais nepripažindavo. Bent vie

šai taip skelbdavo. Bet kad jie būtų ne

turėję vieni su kitais jokių santykių ir 

būtų buvę priešai, pasakyti negalima. Pa

ktai liudija visai priešingai. Imkime iš 

daugelio, pavyzdžiui, kad ir šitokį atsi

tikimų:

Šalia į Kaunu einančio plento gyve

no mažažemis ūkininkėlis Š. Seniau jis 

byvo girios eiguliu. Žmonių nuomone tu

rėjęs gerokai skatiko. Ypač kad jo ir tro

belės ir visas ūkis buvo labai gražiai tvar

komi.

Vienų dienų gaurui jis iš pašto laiškų, 

kuriame socialistų vardu reikalaujama su

mokėti revoliucijos reikalams apie vienos

ras blankietus atsispausdinę slapta rašo- tūkstantis, rodos, rublių. Raštas pažymė- 

2RUja mašinėle ar litografuotas. Pridė<ia- tas socialistų antspaudu. Jei neaumokė-

tiek pat vandens užima vietų 

vienos kvortos pasteurizuoto 

pieno. Vartok jį sriuboje, su 

cocoa, visokiems gėrimams ir i 

t.t.

Daržovės ir vaisiai
Bulvių ir kasdien nors vie

nų iš sekančių daržovių: mork- 

vų, ropių, burokų, cibulių, ko-

be’ kurio kiekvienas apsišvie

tęs lietuvis negalės apseiti. 

Prisiųskite užsakymų žemiau 

'nurodytu adresu ir tuojau bus 

prisiųsta L. Enciklopedija.

J. Kriščiūnas,
“Spaudos Fondo” įgaliotinis

SVAJONIŲ MINTYS
fra- pūstų, špinakų salotų, “esca

kuotų ir cilinderius dėvinčių 1 role,” žirnių, pupų ir kitų; a-j Kuomet piktumas 

ponų. Taip pat ir naujai iš- pelsinų, obuolių, bananų ar ki-1 apmėtyk jo sėkmės 

mininkas siūlo dalintis pusiau'statytieji komfortiški namai, tų vaisių. Žalių daržovę, kaip

iš pusvalakio gautųjį turtų, ta j liudys jam, kad čia esama jau sukapotų kopūstų ar sutarkuo 

čiau šis atsisukęs priimti tokį arti europėjiškus kultūros mie-tų morkvų nors .3 arba 4 sy- 
atlyginimų irreikalavęs pini- įsto. Tik pati svarbiausioji Kau Į kius į savaitę. Apelsinų ir to

gų. Mat iš ano turto tiekos pi-j no gatvė, laisvės alėja, tėra mačių ‘kasdien, kuomet galima. jeį nebūtų kalnų, nesupras- 

nigų gauti dabar negalima. (išsipuošusi viduramžių stiliaus j Kuomet negalima gauti švie- .tume, kas yra pakalnė. Laimi- 

Bendrai, dabar niekas nieko, namais. Tik pašto, Pienocen-į žiu daržovių, galima vartoti ngas nesupranta nelaimės, 

nenori priiniti' natūra — duok,tro ir kai kurie kiti namai puo/š kenų

veju išsivesiųs septynetų kar 

vių. Kitam vėl samdiniui šei

užeina,

Sapnas, svajonė ir taškas — 
gimė, gyveno ir mirė.

pinigus. Vyriausybė atėjo ūki šia laisvės alėjos veidų. Ta- Duona ir grūdai
. ninkams pagalbon, aprėždama čiau tokių namų tėra maža, Duonos arba iš grūdų niais-

siąs būsiąs mirtimi nubaustas. Taip Beb- 

ruliškių revoliucijonierių teisino nutarta 

esą. ,

Gavęs tokį nemalonaus turinio laiš

kutį, S. nežino, kų daryti. Tokių pinigų 

krūvų sumokėti turinčiam dvylika margų 

mažažemiui, tai ne juokai. Skolinti nieks 

neskolins. Nusiminė žmogelis ir laukiu 

mirties. , <

Nežinau kas, norėdamas jį gelbėti, pa

taria tų laiškų siųsti į Vilnių ‘ “Naujo

sios Gadynės” redakcijai ir paklausti, ar

gi tikrai socialistai tokiu nešvariu būdu 

renka aukas?

Tai žmogelis jht vietinius kunigus ir 

nusiunčia. “N. Gadynės”,redaktorium tuo 

met kaip tik buvo šiandie plačiai pagar-' 

sėjusis Rusijoje lietuvių bolševikų vadas 

Vincas Kapsukas (Mickevičius)] Gavęs 

tąjį laiškų, Kapsukas įdeda visų, nieko 

'nekeisdamas, į “N. Gadynę” ir po juo 

prideda prierašų, kad socialistai tokiais 

darbais neužsiimdinėja. Tai esąs “giiti- 

niečių” — užpuolikų darbas.

Jei taip, tai kodėl tie grųsintojai ar 

tai persiskailę tų jų šefo pastabų, ar net

gal gavo iš jo tiesioginj paliepimų liautis 

su tokiais darbais, atsimainė ir savo 

grųsinimų tam žmogui neišpildė. Vadinasi, 

buvo kokis sąryšis tarp “giltiniečių” ir 

socialistų vadovybės. Socialistų vadas vie

šai papeikė jų elgesį, ir šie su.ilaukė pil- 

dję savo grųsiniinus.

KO MUMS REIKIAP
Mums reikia darbuoties, krutėt, 

Pirmyn eit tvėrimp takais,

Tėvynę močiutę mylėt,

Tarnaut jai, gyvuoti, kentėt,
Jos būti tikriausiais vaikais!.

Mums reikia veikėjų rinitų,
Vedėjų lietuvių tautos 
fteimynon Europos tautų 
Vardan idealų aukštų —
Liuosybės, teisybės šventos.

Mums reikia galiūnų minties, 

Težvelgia dvasia ateitin, —

Ar dangiškos pilni ugnies,

Te grožiu mums akį nušvies.
Jų dailės nuvedę sritim

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Mums reikia jaunimo smagaus, 

Lyg ąžuolui lapų naujų, — 

Bernaičių vainiko brangaus, 

Merginų — žiedelių dangaus — 

Ir meilės, vienybės tarp jų...

Mums reikia, oi reikia labai 

Ir Dievo palaimos šventos;

Be jos žnn gražiausi darbai,

Su ja — net supuvę grabai 

Gamina gyvybę tautos.

Adomas Jakštas

Ginčų gali klausyti, bet ginče neda

lyvauk. Saugok tave Dieve nuo supykimo 

ir karč.iavimosi, net ir menkinusiame išsi- 

reiškime. Piktumui niekur neturi būti vie

tos, o labiausia teisingumo dalyke, dėl to, 

kad temdo ir drumsčia j j. GogoEs

Gyvenimo, kalbos ir papročių prastu- 

1 mas suteikia tautai galybę, o gyveninio 

prabanga, dirbtinas kalbos kilnumas ir 

papročių lepumas stumia į silpnybę ir

pražutį. Jonas RadduM

s •
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RADIJUŠO VAKARAS

LIETUVIAI AMERIKOJE

ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

lietuviai laimėtojui: J. Gustai
nis, S. Juozapaitis, V. Geležius 

Šį sekmadienį, vasario 5 d., J. Geležius ir J. Markūnas.
7 vai. vakare, nuosavoje sve- R-is

tainėje parapijos choro bus iš
pildytas gražus ir įdomus “Ra 
dijušo” vakaras. Vaidintojai-į
mėgėjai vaidinu 3-jų veiksnių j Well, well ir vėl viena sa- 
patraukiančią komedijų “Lai- vaite prabėgo. Tas laikas taip 
mės ir Nelaimė”, o choras pu-'negailestingai skubinas... 
blikos smalsumu žadins duo
damas įdomu koncertą “Radi-
juso Stotis. (ne ka|ionįų) šokis, dar ka-

Šis vakaras mūsų jaunuo-1 rfa parodė
lių nenuilstančiai parapijos la-*Yjaį lankosi 

ruošiamas bu.bui labai

SO. OMAHA, NEB. ibriūtė, Baltazaras — Darata
! Danauskaitė, Archangelas
i Gabrielius — Pranciška Lu- 

Paskutiniu laiku pas mus į-'kait- ir ,fti _ Rož- Ve.

mvna. šventino klebonas iš A- 
msterdam, N. Y., kun. Židana- 
viėius, kuris tuja proga pasa
kė labaį gražų pamokslą. A- 
peigas atlaikė kun. Orvidas, o 

Ivietos klebonas, kun. A. I)ex- 
Inis tvarkos žiūrėjo. Iškilmėse

ėjo į paprotį įvairių veikalų berifltė ir Kotryna Hvich’iūtė•. idaIyVa? daUg parapijom, bu 
vaidinimas. Sausio 8 dieną mfp A’0 ir ls toluub PP- &»dlausxaiI Tarpais kitos mergaitės pai
šų mokyklos vaikai labai gra-;kiai pagiedojo, o Betty June 
žiai suvaidino “Venite Adore-jBilCinaitg paioko.žiai suvaidino
mus.” Nors veikalukas ir ga-1 Sflusio 29 d gal ftirdips J(,.
na sunkus ypač musų jauni- zaus sodalicija turėjo paruo- 
mui, kuris niekados nesimoki
no lietuvių kalbos, tačiau, a-

šus labai puikų juokų progra
mą. Programo vedėjas buvo

v, .. , - b , >•- i’’11 Poni°s Ldnos Gotoskienės y|adas Uždavinis, o jame da-
. Pa‘ *anKom> > .lls puikiau.iai }a jvvav0 beveik visos mergaitės.

..... „ dele svetaine
geidinguma traukiantis ir uz-| . .

_,.-t ...... sutalpinti.ganetlijimą atsilankiusiems su-j 1

oniyj sokis, (tai xa- vyko. Žmones net nusistebėjo, • i ,, • • i ji- Teresės daib;1 i • • fi r 4 nvv uuuaunju, Žmonių buvo susirinkę netoli-
, kad jei ti< etų- girdėdanli savo vaikus taip trijlJ §imtų ir visi is?jo - sa. Viešpaties, 
i pas savus, tai di- aiškiai lietuviškai kalbant. i5e i«no; ™t,.nldrdi " ' --------

iš Amsterdam, kurie turi tei, 
vaistinę. Kad ir tolimas kelias 
ir tą dieną snigo, atvyko su 

savo klelmnu, kad dalyvautų 
tose nepaprastose iškilmėse. 
Parapijonai dabar džiaugias, 
kati turės paminklą Šv. Tere
sės ir kad per užtarymą Šv 
Teresės daug įgys malonių nuc 

Parapij lėti,”

i Aušros Vartų parapijoje, Wo 
rcester, Mask. (Kun. A. Būb 
lys, M. I. C.)

Kovo 27 — Balandžio 2 dd. 
šv. Jurgio parapijoje, Phila- 

delpbia, Pa. (Kun. J. J. Ja 
! kaitis, M. J. C.)

Balandžio 3 — 9 dd. Atbol 
Mass. (Kun. A. Būblys, M. J. 
C.)

Nusa-Tone
'mirusia TONIKAS — tonikas, kuris 
atgaivina Jūsų organizmu. J*'igu jūs 
esate tik pusiau žmogus arba mo
teris, pamėginkite NllGA-TONE. Jei
gu jūs nebūsite užgan$<llnti gauto
mis pasekmtjmis, doleri, kur( Jūs už
mokėjote savo vaistininkui bus su
grąžintas — NVOA-TONE ima visą. 
atsakomybę. Ne laukite nei dienos 
arba nesikankinktte nei vienos nak
ties, Vauidte butelj DABAR 1— Jūs 
geriau valgysite, — geriau miego
site — ir būsite pilnai sveikas ir 
normallSkas.

reikalinga juos

teikiantis. Be abejo, choro šta-
bas įrengdamas savo “Radi-j Hm, kaip kurioms mu ų me 

Stotį”, išbandė ją atsa- rginoms italionukai geriau na-B
|“*™*“‘ nax„«..u 1?p ,abaį patonkinti.

Veikiantieji asmenys buvo I Girdėjau, kad veikiantysis 
šie: Marija — Genovaitė Gra- komitetas jau ruošiasi prie 16 

Jžytė, Juozapas — Ona Sabaus- Vasario paminėjimo. Pas mus 
kaitė, Abraomas — Ona Po- minėjimas bus atidėtas iki va- 
litikaitė, Rubenas — Elena sario 19 d. Vaikai ir choras

TĖVŲ MARIJONU MISI
JOS GAVĖNIOS METU
Kovo 6 12 dd. Nonvooti

čiai. Manoma, kad šioji tinka už lietuvius, ką galime Jančauskaitė, Simonas — Stel- mokinasi dainų o dramatiškas Mass. (Kun. A. Petrauskas, M 
“Radijušo Stotis” vasario 5 spręsti, iš lo, kad vieton ateiti la Patuckaitė, Jokūbas — Bro klubas mokinasi juokingą ko- L C.)

nise Noreikaitė, Benjaminas mediją “Kurčias Žentas.” Vai j Kovo 6 — 19 dd. Montrea: 
_ Sofija Poškevičiūtė, Zebna dinimo mokina Feliksas Petru Kanada, (Kun. J. J. Jakaitis,

d. savo gerumu viršins visas į savo parap. svetainėj rengia- 
Illinois valstybėje esančias ra- mirs šokių vakarus, eina į ita- 
dijo stotis, nes rengėjai daug lijonų šokius. Turbūt, ar tik 
įdėjo savo aktualaus ir suma-• lietuviai nėra “to slovv.” Ali f 
ningo darbo ją ruošiant.

Visi, kurie jaunimo gražųjį 
meną nusimanote ir jųjų svar-

“ Carrier Pigeon” net poezi
ja prašo mūsų vieną choristą

bą parapijos būklėje įvertina- p]onįau dainuoti. Well, mums 
te, malonėkite visas kliūtis a- reikalingi ir storį balsai, tai, 
tidėti į šalį ir dalyvauti “Ra-',nan(> nuomone, vieton darius 
dijušo pi ogi ame. Jaunieji se- j* storo balso-ploną, būtu ge
nesniųjų rengiamuose vakaruo riausiai gautį dainininką^ kli
še vieningai dalyvauja, pan- ris tik p,onai dainuoja () kiek
mdami jųjų reikalus. Kad pat'mes s^iaine> ‘Carrier Pigeon’ 
laikius vilų bendrą vienybe, kajp jr daįnuoja piOnai, 
reik ir senesniesiems paremt ir tai patartUme jam ateiti i mū 
priduot daugiau energijos bei parapijos chorą. Yes,’mes 
veiklumo jauniesiems savo be- turinie vietos!
ndradarbiavimu - dalyvavimu

jųjų rengiamose programose, 
ii tai ne jų pačių naudai, bet 
parapijos, kurios reikalai pri
valomi visiems jos nariams. 
Bus puiki muzika.

ŽINELĖS

Kalbant apie mūsų parap. 
chorą, reikia pasakyti, kad 

1 choristu būti nėra pyragas, 
i Pav. sekm., vasario 5 d. pa
rap. svetainėj choras rengia 
“Radijušo Vakarą.” Tuo tik-

X Ateinantį sekmadienį, va-

- Karolina Balkiūtė, Kaspa- ",r,s'J ^™ns bizniwi,w’
„ , _________ o vakaro vedėjas bus musų ki-

Tam ule vielute, . ,
Jas biznierius Adomas Leona- 

Barbora Kaus-j ,y.vičius.

ras — Irena 

Melchioras —

Be mūsų žmonių bus taipgi 
vvith tbe tin, sent it in to tbe dftug ir svečių svetimtaučių. 
Clievy people. A few days lat-jMa.l°ras .ian pakviestas. Jis 
er be received tlie follovving yra iabai lietuviams prielan- 
letter — Bear Sir, your car ir visados dalyvauja di- 
is in bad shape, būt we think dėsniuose parengimuose. Bus 
that vve can fix it. taipgi ir kitų aukštu svečių.

Tautietis

Feb. 7th Federation meet- 
ing, 7:00 P. M. All delegates 
please try to attend.

Watch this space for an im- 
portant announcement!

Womans I>eague, meeting 

Sunday Feb. 5tb, 12:30 P. M.

Just an advance notice that 
on Sunday Feb. 12tb tbe Girl’s 

siu šią savaitę kas vakaras .Sodality are giving a dance.
choras laiko repeticijaš. Tr

sario 12 d. pirmose Mišiose į W jie ruošiasi. O jūsų pa- 
Šv. Vardo draugijos nariai irire^a atsilankyti į jau minėtą
visi vyrai eina bendrai prie 
šv. Komunijos. Po Mišių ben
dri pusryčiai ir susirinkimas 
mokyklos kambaryje.

X Sekmadienį, vasario 5 d. 
tuoj po sumos Moterų Są-gos 
įvyksta mėnesinis susirinki
mas. Visos narės dalyvauja.

X Antradienį, vasario 7 d., 
7 vai. vakare, parapijos fedo- 

) racijos mėnesinis susirinkimas. 
^Yjsų draugijų prašoma dele- 

pribūti šiame sus-me

K Radijušo vakarą.”
Akis

HIGHLIGHTS

d.,

Kcep it in mind.

Holy Name and all men, i 
Communion Sunday Feb. 12th.

Heilo—

Woll here we are again. Tn 

tbe past few weeks there bas 

been some criticism about a 

few of tbe articles in this co

lumn. Wby not send tliem in

and we’ll publish tliem. \Ve 

Sekmadienį, vasario 12 wonld also likę a few contri- 

8 vai. vakare, Sodalictėi l’utions.

rengia pasilinksminimo vaka
rą parapijos svetainėje. Bus 
gera muzika.

X Šiomis dienomis Rockfo- 
rdą aplankė iš Kenosha, gerb. 
svečiai: kleb. kun. B. Vitkus 
ir dvi Seselės mokytojos Pra
nciškietės. Gerbi Seselės aplan
kė ŠŠ. Petro ir Povilo bažny
čią ir mokyklą ir gėrėjosi jųjų 
gražia struktūra ir įtai ymu.

X Mokyklos Rėmėjos pasiu
vo labai gražia ir brangią knl- 
drą, kurią leidžia laimės bū
du. Tikietas tik 10c. Galima 
laimėti gerą kaldrą už 10c.

Right here we want to tbank 
tbe young people for tbe won 
derful turn-out lašt Sunday. 
Keep it up. There were a few 
wbo did’nt go in beeause it 
was so crou’ded. VVell come in 
this Sunday.

February 5! Don’t forgel 

tli is date. Radio evening and 

a Concert. Tbe Cboir lia^ 

grasped everytliing at their 

disposal to make this wortl 

Avbile entertainment for every

one wbo attends. Admission 

X ŠŠ. Petro ir Povilo para- only 25c. A Dance will follow. 

pijos lietuviai basketbolininkni
jau nugalėjo tvirtnolins šv. Tbe truth nt lašt! Frank

Patriko parapijos bnsketboli- Linsky told me how be got 

rinkus. Lietuviai gavo 18, o lns car. A few years ago a 

anie tik 16. Dabar rockfordie- wind storm tore away Lins-

Čiai lietuviai stovi pirmon vie
ton basketbolio žaidime, šie

ky’s tin baru roof. Frank, so 
be says, baving notbing to do j'

UTIGA, N. Y.
Pas mus taip, kaip ir visoj 

Amerikoj: darbai silpnai eina, 
žmonės labai susirūpinę atei
tim.

Lietuvių kolonija čia nedi
delė, bet žmonės daug darbuo
jasi Bažnyčiai ir tautos labui.

Vasario 18 d. šv. Cecilijos 
choras rengia vakarą parapi
jos naudai.

Sausio 29 d. mūsų bažnyčioj 
buvo paprastos pamaldos, bu
vo pašventinimas Šv. Teresės 
“Mažosios Gėlelės” statulos.

Carrier Pigeon kurią paaukojo Bučinskų šm-

M. T. C.)
Kovo 13 — 19 dd. Water-

bury, Conn. (Kun. A. Petrau
skas, M. I. C.)

Kovo 13 — 26 dd. Šv. Ka
zimiero parapijoje, Worcester. 
Mass. (Kuri. A. Būblys, M. T. 
C-)

Kovo 20 — 26 dd. Šv. An 
tano parapijoje, Detroit, Mi
di. (Kun. J. J. 'Jakaitis, M. 
T C.)

Kovo 20 — Balandžio 2 dd. 
Cambridge, Mass. (Kuri. A 
Petrauskas, M. I. C.)

Balandžio 3 — 9 dd. Balti
more, Md. (Kun. J. J. Jakai 
tis, M. I. C.)

Balandžio 3 — 16 dd. Bro 
ckton, Mass. (Kun. ?v. Petrau
skas, M. T. C.)

Balandžio 10 — lį> <]d. AVe
st field, Mass. (Kun. A. BūB 
lys, M. I. C.)

Balandžio 10 —JO dd. Ap 
reiškimo parapijoje, Brooklyn,
N. Y. (Kun. J. J. Jakaitis, M.
I. C.) *

Kovo 27 — Balandžio 2 dd

IOWA MEAT Company
1630 West 47th Street

1 blokas VVest of Ashland Avenue

DIDELIAUS! BARGENAI 
FRESH CUT PORK SHOULDER 4-2c 

JUICY FRANKFURTS 2 SVARAI 

MILK FED VEAL ROAST 6k

NO. 1 POT ROAST

• SPRING LAMB STEW 3k
STRICTLY FRESH EGGS....................... “I
SOUP MEAT 2 SVARAI Q

šie bargenai tiktai Draugo Skaitytojams

sva
ras

sva
ras

sva
ras •

10 DIENO OADIO
Išpardavimas

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

12 Tūbų Crosley ............................ $49.50
8 Tubu Fada gražiame kabinete .... $29.50
9 Tūbų Philco Radio už................. $35.00
11 Tūbų Majestic už .... $49.50
7 Tūbų Philco Automobile Radio . . $29.00 
Midget Radios po ......... $7.95Z
Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4705—8137

Nuolatinis Lietuvių kalboje radio programas WCFL 
970 k. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. WHFC 
1420 k. Ketvergais nuo 7:30 vakare. Pėtnyčiomis 
WAAF 920 k. 4 vai. po pietų.

VAŽIUOJANČIU I LIETUVĄ 
DĖMESIUI

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis Kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau už. i registravę,
visada geresnes laivuose vietas gauna.•

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

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

t riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų ir geriausių laivų y Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

Ir < •
AGENTŪRA
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Amerikos Dideli Dienraščiai 
Apie E. Mickūnaitę

Rytoj

kuriame

■ nossini s
“Draugo” koncertas, ąuality ami range and a facileIvį|Įe>’. job 

dainuos ir artistė E. tecbniųue were engaging qua- ]įanį “Voic

j“vhite” ąuality so often 

found in tlicse voices. Ainong 

įher best efforts lašt evening 

in colorature were the famous 

'“Una voce poco fa,” from 

> Rossini’s “The Barber of Ke- 

Johann Strauss’ bril- 

es of Spring” and

J

Mickūnaitė iš Philadelphijos. lities that won cofdial ap- t,|e fįne aria, «.pobe Į,jn(1Įa. 

Cliicairo.-i dienraščiu nuomone nlense t’nr Emily Miekunas, na bruna ” " "Chicagos dienraščių nuomonę plauše for juiuuy luicaunas, na bruna,” fronl Delibes

apie mūsų artistės balsų ir dai- coloratura soprano, of this ci- jojame ’’ She shotved excel

Mvim» padavėme prieš pora tv. when el.e gavę a diversi. lnit enunciation in lahg.

dienų. Šiandien paduodame iš. fied song recital in Withers. I„ages represralted in the recit-

traukas iš Phila., Pa. laikraš- ” ” ’ * ’ ‘ ’*

Čių.

The Bulletin taip kitko ra- xjbįiįty was displayed in such 

numbers as her aria from Ros- 

sini’s “Barber of Seville” ana 

the difticult Bell Song from 

Delibes’ “Lakine.” The recit-

so:

“lier program lašt evening 

was well calculated to display 

her talent and ability to ad-

jiooii Hali lašt night. tOgetber wįth great flexi-

“Brilliance of coloratura fle- bllity, exellent intonatiort in 

the rapid passages and an un- 

usually good staccato.”

a

RKO TEATRUOSE

vantage, without undue effort al was opened with classic

at elaborate exploitation, and, 

M'itli an attractive personali-

Minstrels sykį į savaitę bro-

numbers of Pergolesi and Fal- 'dkestina publikai NBC radijo 

coniere, wlnle a particularly 'WENR Minstrels: Manoma, 

ty and ingratiating manner, colorful impression was made! kad tai juokingiausia grupė 

she was able ąuite easily to |)y tjie group of Litliuanian' ryrų> kuriu brodkestinimas 

folk songs in wliicli the singer'slUaijOse. Laukiančiųjų tikie 

was at her best. Piano solos^ų listas rodo 10,000. Jei ta* 

by Clarence Fuhrman provid- nerodo populiarumo, tai jo vl-

please and to enthuse her au 

dience. ’ ’

“Her first operatic selec

tion, Rosina's aria, “Una Vo

ce Poco Fa” (A Little Voice 

1 Hear), from Ro. sini’s “H 

Barbiere di Siviglia,” the lat- 

ter enabling her to prove her 

tiglit to Ik1 classed as a real 

coloratura.”

Philadelphia Inąuirer:

U

ed ąn additional attractive as- saj nėra. 

pect?’

Taip pat rodoma “Tlie Past

The Evening Public Ledger. j0£ ^jary Uolines,” drama apie

“Miss Miekunas sliowed an motinų, kuri nekentė sūnaus. 

excellent voice which lias been Į Dramatiškųjų motinos rolę lo- 

developed to a very high 'prasidėjo Chicagoje.

point. It has far more color —----------- --------------- •-

than the average colorature, SKAITYKITE BIZNIERIŲ

BARGENUS

y

P K O O K A M A
e

1 DALIS '
» •

1. a) Washinyton Post Mareli .................... SoUsd
b) M d mint/, Noun and Niyht, Overture— Von Suppe
c) Stars und Stripes Porever ......................... Sousa

Šv. Kazimiero Akademijos Orkestrą

Si. a) Visur Tyla ...................... . ......... Romano
b) Aria iš Operos: "Cacalcria Rusticuna” Mu&cOyni

P-nas J. Romanas

3. a) Nemaryi Sakalėliai ..........Kelpšos
b) Aguonėlės ........................... Gruodis

P-nia O. Juozaitienė 

i 4
4. a) Pipirai ........................... Giedraitis

b) V&bonas ............................ Giedraitis

Dvigubas Kvartetas: P. Norbutaitė, L. Klimaitė

B. Valiunaitė, VV. Sinkevičiūtė, 

VV. Simonaitis, S. Bukaitis,

J. Lindžius, A. Giedraitis

3. Pasirenkant ................................................................
P-nas K. Pažerskis

6. a) Pasauli, Gražus ..................................... Sehubert
b) Koks Puikus Vakarėlis ............. .... Petrausko

- Sasnausko Vyrų Choras

. ., Diriguoja A. Pocius

7. a) Savo Skambančia Daina ......................... Banaitis
b) Ctiro Norhe iš “ Rigolctto” ............. Verdi

' P-lė E. Mickūnaitė

PERTRAUKA

" 11 DALIS

1. a) Cidainuosim, ...............................  Guduvičiaos
b) Vilnius ............................................ Žilevičiaus
e) Anoj Pusėj .....................   Žilevičiaus

Lietuvos Vyčių “Dainos” Choras t

Diriguoja J. Kautis

7. a) Arija ii Operos “Cuimen” ....... t.... Bizet
b) Klumpakojis
c) Suktinis
d) Noriu Miego 

Šv. Kazimiero Akadetnikės

3. a) Aida ......................... ,..........................
b) Gale Sodo llymavo .................. Pociam

U-tias A. Giedraitis

‘•t 
. I

4. a) Graži Naktis ....................... Zemecnik
b) Vėjalis Išėjo Vaikštinėt .............. Uerbtrt

P-nas A. Čiapas

5. a) Pasakyk .Mergele ..............................  Žilevičiaus
b Tu ir Aš .......................... Vanagaičio
Dvigubas Kvartetas: A, Varaniutė, A. Šturmaitė

V’. Paloniutė, A. Mlkšaitė, -gA 
L. Labanauskas, J. Čabanas 

kas, S. Zau ra, J, Paulausk^

I t.1.
6. a) Opi Op! Kas Ten Nemunėli .«............  Romano

b) 0 Lietuvos Kareivėliui ............... Šimkaus
P-nai J. Romanas ir XA. C’i&paa

S. Lietuviški šokiais a) Grybai
b) Lietuvos Žemė .............. Liaudies

P-nas K. Sabonis

8. a) Burtai ............. . ............. . ................... . Gruodis
b) Aria Iš ‘‘Sicilijos Kirpėjo” .......... Rossini

P-lė E. Mickūnaitė

III DALIS
Šokiai

Music by Venetian OrchestraAn agreeable voice of good with a striking absence of tlie

M DRAUGO 9^ 5®^ METINIS
KONCERTAS-SOKIAI

I • • . ;',■■■ - ' ■ - ' •'

* z ■

ĮVYKS

Rytoj Vasario-Feb. 1933
LIETUVIŲ
AUDITORIJOJ
3133 South Halsted St.

KONCERTAS PRASIDĖS 5‘tį VAL. 
PO PIETŲ

ŠOKIAI 8-tą VALANDA

ĮŽANGA t 

$1.10c, 85c — 55c

. ŠOKIAMS 
40c

SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRĄ

v

Programe dalyvauja p-R B. MICKŪNAI 

TE, coloratura soprano, neseniai sugrįžus iš 
Europos kur ji dainavo Italijos ir Lietuvos o- 
peroj. Taipgi dalyvauja žymiausieji Ohieagos 
lietuviai solistai ir soližtts. Dalyvauja du di
džiuliai Chicagos chorai: Lietuvos Vyčių “Dai- 

nos” choras po vadovyste 3. BAURIO ir flas 
nausko vyrų ohoras po vadovyste komp. A. 
POCIAUS.

Dalyvaus Sv. Kaaimiero Akademijos or
kestrą, kuri yra pagarsėjusi tarpe Chioogoi 
lietuvių. Akadomikee šoks lietuviškus šokius.

• , » • *

Po konoorto bus smagūs šokiai prie goros
muzikos. • • '

* - A. i

I

■T /,u še MK . 'K* *

ft J
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Marąuette--Tovvn of Lake Tomorrow
Bridgeport Mixes With Providence. Cicero 

Cicero Meets Waukegan At St. Philip’s Gyni.

ONLY THREE WEEKS 
LEFT

|will play against Cicero, lf į 

the boys from the suburb can’t 

————— come home with • tlie bacon,

The championship round- the girls intend to do it. \Von- 

robin series is gradually draw- der what They do with all the 
ing to a close. The basketbail trophys out there?

gailies this year were the most I----------------------------------------------

exclting ever offered to the K Į MARQUETTE TROUNOES 
GARY 22 — 9

AFTER THE BASKETBALL GAMĖS T0M0RR0W 
EVERY BODY IS GOING TO THE 

“DRAUGAS”

concerundIiance
at the

LITHUANIAN AUDITORIUM

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS
PRAŠAU ČIA

of L sport followers. Our in-

vincible Cicero team has been -------------------------------

defeated three times this sea- J Marąuette kept in practise 

son. A win over that council for next šunuay’s game by de- 

means a suecessful year as fa’1 feating Gary 22—9. The Gary į Vanagas, rr

as the ręst of the teams are outfit played a hard game but Sherman, lf 

concemed. lt. may be classed could not get through Mar- Barskis, c 

as the Notre Daine of the Chi- ąuette’s air-tight defense. Mar Kiauše, c

ąuette caged 9 field goals Į Lesauskas, rg 

while holding Gary to 2 bask

ets. Lineup:

cago District.
• - įj-

FEATURE FOR SUNDAY

Town of Lake (27) 
B 

1 

4 

1 

2 

1 
3 

0

Marąuette (22)
No one could have dreamed 

that council 14 could possibly 

be out of the championship Mikužis, rf 

running, but the inevitable Ališauskas, lf 

has happened. It’s good to see Petkus, lf 

another team come out ahead P« Beinoris, c 

occasionally tor it adds inter- M. Juozaitis, rg 

ėst. ln the game to-mori*ow,1 Norvilas, lg 

Totvn of Lake plays against Balskus, lg 

Marąuette for first place. This ! Gary (9)
•game means a great deal for 

both councils. That Congress- Dulla, rf 

man Sabath trophy is one of Tšwerdonis, lf 

the best we’ve ever had so Pažėra, c

i
it’s vrortli coflsiderable effort Sudruff, c 

and tlie boys tvill be out to Grennis, rg 

make sure of tlie cųp. *
ln tlie llAOre -"Pro

idence tussle, the loser won’t 

have a cfrance to get in on 

first place. It’s a tough pro- 

position to pick tvinners be

cause the boys are pretty ev- 

enly matched and if the balt

B

3

0

0

1

1

3

1

B

1

0

0

0

0

1

3P

F

0

1

0

1

1

o

1

F

0

4

1

0

0

0

Karčauskas, lg 

Chernauskas, lg

Providence (16)

0 Bekanaitis, rt 

2 Kumskis, rf 

0 Stunibris, lf 

1 Romanauskas, 

1 Chudis, rg 

1 Razbid, rg 

1 Stanaitis, lg

BRIDGEPORT BĖATS 
CIOERO 26—19

F

0
0

2

0
0

1

0

Kas norit gerų knygų skai- 

' tymui, jų galite gauti pas A.

Į Valančių, 1226 So. 50 Ave., 

Cicero, III. Pas mane vra kny- 

gų nuo 19 c. iki $5.09 vertės.

Knygos yra labai naudingu 

daiktu; iš jų galima kas daug 

sužinoti, daug ko pasimokinti.

Knygas skaityti yra geriau 

negu kortomis lošti. Lošiant 

kortomis susipyksta ’ ir kai 

kada net susipeša, skaityda

mas knygas ir laikraščius, 

sužinosi daug naudingų žinių.

(kuo geriausiai patarnaus. A.
' Bružas yra senas Cicero gy

ventojas. Yra žinoma, daug 
kaina metams $2.00, pusei me- lietuvi» apsidraudžia save per
ty $1.00. Visiems katalikams I kltY taut» kaon,e‘

patartina užsisakyti tuos' lai-,Cia P“‘ tūbine lietuv). Nebūk.- 

krašėius. Mūsų šventa pareiga inie nesusipratėliai, 

vra remti katalikiškus laik-j A- Bružas turi »™ži»

raščius, neskaityti bedieviškų, “^1*’ kurioJ beveik v,8‘ -

knrie teršia mūsų Sv. tikėjimų klaa8° ka,ahk'sk,t« dr-'
ir griauna gyvenimų. Dėlto, ir dirba su betuviats. Jo
raginu visus užsisakyti čia žniona -vra <ildelS r™":ja Su
minėtus laikraščius. • A"tano I’arapijos.

Taipgi noriu pranešti it mū

sų Ciceros 

kuris norit

sei-

matched up against their best

P They were not disappointed 

2 because tliey witnessed a fast 

2 and scrappy game. St. Bartho- 

0 lomew bas lošt only one game 

0 this season and boasts of such ,
2 stars as Dickshot, Navickas ! graži« «au“ I,atarlnnh da”« 

o t xv 'žinosi apie pasauli, būsi ra-2 and Palucius. In this game . .
0 i Dickshot lead the attack a- "lus lr n'ekas n<*al6’ ,avę’ 

s x rv n x- 11 e- suvadžioti. Daug yra žmonių,
gamst Cicero collecting 11 fi- j . . . * f
n , , p i kurie i skaitvma tik ranka mo

icld goals and one free throw. .' • *

b F P Budrick c a 6 from the field ja. Sako, k, man duos skaity-

0 and1

1

1

0

2

0

1

0

0

1

0

0
o
o
o

STANDING OF TEAMS

Town of Lake 

Marąuette 

Bridgeport 

Providence

Won

2

1

1

1

Lošt 

0 
0 

i 1 
1

•.j-. 2

p ,i A p .v mas. Biet žmogus negalvoja, one from the free throw > . e » «> >
kad skaitymas gerų knygų ir 

i laikraščių tai geriausias daik-

line for Cicero. Lineup:

St. Bartholomew (39)

Palucius, rf 

Skyrius, rf 

Navickas, lf 

Dickshot, c 

Uniwitz, rg 

Lorraine, Ig 

Jonės, lg

Cicero (32)

\Vith Khlchinskas caging 4 

baskets and 3 free throv 

throws in the second half į

BRIDGEPORT DEFEATS 
BRIGHTON 17—15 IN 
FAST GIRL S GAME

Budrick, rf 

Kamiu, lf 

Finnev, lf 

Talzunas, c 

i F. Žukauskas 

įJurgel, lg-

J. Žukauskus, lg 

tlie BaLsi*’ te

B

1

1

"2

11

1

0
1

B

6

F

3

1

0

1

G

0
0

F

1

tas, nes iš knygų viskas gali-

l’J

Likę somebody vrote,

goes sailing through the lioop Bridgeport defeated Cicero 26 Bridgeport lassies managed to 

for one side, and refuses to —19 to praelically put Cicero trip up the Brighton girls 17 

bounce in for the otber, you out of Championship recogni- —15 at St. Phillip’s Gyni lašt

Draugija ŠV. Antano iš Pa- 
biznieriams, kail dvos laikys susirinkimų, vasa- 

išgarsinti savo 'rio 5 d., parapijos mok. 8 ka- 

biznį, kreipkitės pas mane, aš nibarv, 1 valandų, popiet, 

viskų padarysiu kuo geriau-! Susirinkimas labai svarbus; 

siai ir pigiausiai. lyra daug reikalų svarstymui.

Jei kas nori išrenduoti bu- Kurie nariai pasilikę su mėne- 

jtų, taip pat kreipkitės pas nia Įsiniais mokesčiais, kviečiami 

Ine. Mano adresas 1226 S. 50 būtinai atsilankyti į susirin-

Ave., Cicero, III.

Prie progos noriu paminėti

porų mūsų parapijonų, kurie 

yra geri katalikai, kurie au

gina gražias šeimynas, kurie 

savo vaikus leidžia į parapi-

kimų, kitaip būsit išbraukti iš 

draugijos.

Kitas dalykas, praeitų su

sirinkimų kiekvienas narys ža

dėjo atsivesti po vienų flaujų 

narį. Nepamirškit. Ciceriečiaij

jinę mokyklų. Tai A. Milius, .kurie norit įsirašyti į Šv. An-

1‘ ma sužinoti; iš knygų įmaraas kuris “vežioja lendrę ir vi- 'tano dr-jų, nepraleiskit geros
i ' h     — XI 1    2 -     _ i   -- X - _ - I.*- — . A «Ym

; mokslas. Dėlto, kurie norite 

u gauti gerų knygii, kreipkitės 

d i mane. Aš turiu visokio turi- 

nio knygų: turiu ir maldakny

gių didelėmis raidėmis, kurio

ms skaityti nereiks nė akinių.

Taipgi, turiu maldaknygių 

“Dievo Malonės Šaltinis,” ku 

rios naujai išleistos, labai pa- 

i rankios neštis į bažnyčių. Tu-

lems sąžiningai ir gerai patai progos. Koresp 

nauja. Jeigu kas nori, kad 

drabužiai būtų gerai išplauti, 

kreipkitės į A. Milių, 1631 S.

48 Ct., Cicero, UI., ji.-ai kuo 

geriausiai patarnaus. Jo koni- 

-ja yra Anehor AVest Laundry 

Co., 1217—19 So. Cicere Ave., 

telef. Cicero 305&x Pašaukę 

kompanijų, paminįkiLšaitanų 

ateitų 

'turėkit 

su lietuviu. Yra

1 f.3 Iriu ir ratams., mnldaknvginjkad j’9 Pas ^4 

101 rgilima pasiskirti kas koki'trtip Pai,nh» 1^? -Visi •

norit; taip pat ir vaikams. Žo 'nie

! lietuvių, kurie lendrę duoda

K. R. CABTARET DANCE

džiu sakant, kas kokių knygų 

norit, pas mane galite gauti. , 

Taip pat užrašau laikraš

čius, kaip “Draugų” ir “Lai 

vų.” “Draugas” paduoda ži

nių iš viso pasaulio. 1 ?s

Tojiight is tbe Big

know the winner as well as tion. Talziunas caged 3 frotn ;Sunday. The game was a tluil- xight! The<L R. annual dance

I do. the field for Cicero but his ler as far as girls gailies go featuring the Stephens Revc-

Tlien AVaukegan with an all niates could not eonneet. Jo- and Bridgeport just managed .Rrs is the talk of the town! 

star team conies into Chicago nikas also caged 3 goals, all 'to out do Brighton. The 35tlr

to meet our Cicero team. Ci- during the first half. Lineup: St. girls are full of confidence

cero was defeated by AVauke-

kurie

vienų numerį, nenorėsi su juo 

atsiskirti. “Draugas”

metu

svetimtaučiams, o kada reik au ! 

kų prašyti, tada eina pas lie

tuvius. Svetimtautis niekados 1 

nėaukos mūsų jstaigoihs, nifl- 

ų vakarams. Dėlto prašau, ! 

duodat lendrę, kreipki-

Bridgeport (26)
gan this season and is going

to try and avenge that defeat.

This should be an interesting ’J°n^at4,
Kluchlnskas, rf

mix-up.

GIRLS BATTLE FOR 
CHAMPIONSfllP

The first game starte at 1:30 
P. M. Our Bridgeport girls

B0UGHT BY THE CUBS

Rainis, lf 

Perutis, lf 

Evanaūskas, c

E. Laskiš, lg 

Į Tenzie, lg

J. Laskis, lg

Cicere (19)

F. Žukauskas, rf 

►Stankus, lf 

Talziunas, c

B. Budrick, rg 
Rauba, rg 

J. Žukauskas, lg

B
3

4 

0 

1 

1 

2 

G 

0

B

1

1

Oo
1

G

1

AVhat aro some of the de- i 
tails? AVell, the fair maidens ' 

of the committee are Bernice'

CENTER DANCE FEB. 12th

and expect to take Cicero in 

camp this Sundav.

F P 

G 1

3 2

1 - Just to remind you about

d G that coming K of L event at 

G

0 

G 

G

Balickas, Lucv Sadauskas and’

Marie Pfaters. Their planning

to... but tliat is a secret. Anv-1 ....................- .................

way, its something for nota- the Midland 

ing. Also, its going to he dif- Don’t forget -

“Draugas” metams i 

kainuoja $6.00, pusei 

$3.50.

“Laivas” yra savaitinis 

laikraštis ir paduoda žinių 

apie tikėjimų, atsakinėja į 

klausinius. Labai naudingas 

savaitinis laikraštis. “Laivo”

t tės i Antanu Milių. Jis tik

vienas Ciceroj tuo užsiima. 

Kitas geras mūsų parapijo

nas, tai yra Aleksandra Bru

žas, 1813 So. 50 Ave., Cicero, 

III. Jis yra Metropolitan ap

draudos komp. agentas. Ilgus 

metus jau jis dirba toj kom

panijoj. A'ertas mūsų para

itos. Jei kas nori apsidrausti, 

tai kreipkitės pas A. Bružų.

ferent: eandles, tables, card

G Marąuette Parish liuli. Re- beer, hand painted pictures... Į Everyene

Club tonignt.

172 AVest Ad

ams .'Street — 8:30 P. M. Jo-' Aš manau, visi jį pažįsta. Jis
I ____ __ X

welcome. Tlie
įs

1 member that the council with “Don your gay apparel” pass word is sixty

Beryl Richmond, star Įeit- 

handed piteher of the Balti- 

inore Oriole* of the tnterna-

F

G

0

1

3

0

1

tlie largest attendance gets and join the happy group at cluding 

- first prize plūs the publicity. — - - ............................. - . , -

AVe’re getting ready for tlie i————Į—8 
B largest turnout ever had. Then

1 įve’il follow un nitli a L

0

a hop

a f sĖine ritzy place, where 

clean coliais are not only 

order but a neeessity to

ln

mi;

wardrobe

cents in- 

and tax.

l RAY-DIO SALVE

6 admittance '.o tlie place.

n
O

T0WN 0F LAKE WHIPfl 
PROVIDENCE 27-16

VVith a eiiance to win tlu 

K of L championship in sight, 

Town of Lake played a hard 

game to defeat the stubborn 

Providence five 27—16. Shcr- 

man played a bang-up game

ST. BARTHOLOMEAV OF
AVAUKEGAN DEFEATS

. CIOERO K 0F L S 
39—32

Dickfihot Stars With 11 
Field Go&la

Sat. eve., Jan. 23 at tbe 

Lithuanian Auditorium, AVau

for Town of Lake caging font kegan, St. Bartholomew, one 

field goals. Town of Uike dis- of the strongest teams in AVau

played more team work in this 

gume tlian any otber game

kegan 

Cicero K 

The Imli

defeateil tbe strong į 

of L outfit 39-32. 

ivas pa c ked witbtional league, who has been this season. On tbe otber han

sold lo tlie ( hieago Cubs for, Providence just couldnT con- AVaukegaiit< s wbo were tbe.e

A. Valančius

STEBINANČIOS
VERTYBĖS

Dabar Siūloma

PEOPLES
Furniture Krautuvėse

Gražios Naujos Mados 
Kamodos gerai padarytos 

iš parinktų medžių parsi

duoda už pusę kainos

S9.9B

Dailiai padarytos Plieni

nės Lovos vertos $10.00 da
bar tik

$8.90 |
Kitos po $2.98 ir aukSčian

Taupymo Depositai
Padaryti Pas Drovers 

Vasario 5-tą Neš 
Nuošimtį Nuo 
Vasario 1-mos

fc ■— *■ -

Drovers Bankoj ✓yra depozituojn- 

nii F. S. valstybės Fondai visi 

plačiai žinomi mė os proiiuktų pra

monininkai turi čia suskaitau. Kili

pramonininkai didžiausių Organizacijų, kaip Major 

League Baseball, Pirkėjai, Dieniniai Laikraščiai ir Di

džiausios Dirbtuvės.

UžPRASOM JU8 ATIDA- 
RYTI ČIA SĄSKAITĄ.

KAttlAMti LIKTtrVIflKAf MATYKITE Mtl. MTVJfOfS

NATIONAL BANK 
TRUST^SAWG8 BANK 

HALSTED IR 42-RA GATVE
Bankinės valandos: kasdien 9 ryto- 3 v. v., Serėdoj 

9 ryti) -S v. v.. Subatoj 9 ryto -2 vai popiet.

MOSTtH, miIMnl «pa. 
dol fllfiennli, aktuiilGjifntJ, 
liiojailn MUtillOu fiili-riRVl. 
nlrną kuomet kitaa 
Vclkla.

Pamėginkite Ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skatiHim,, giliui iMiRa- 
lejiiBl kaip;

Kl MATIZMĄ
ETURNU PIEOIMA 

MUŠIftAl.TJ JHUSKUl.OORB 
PASTTniMĄ NAIllL'OSE 

MI-.Ml.UNOį
NEURALGIJĄ 

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IS.MPGIMilIE 
' lelgu kartą parnCglnait RAT—DIO 

niokt) Ir pejuMt palengvinimą, Jū» 
visuomet laikysite ją savo namuose, 

jnsy aptetkoj -— fine

KENČIANTIEMS PLAU«V
LIGOMIS

Jei Jus kankinatis (Movos, du
sulio, Šalčiu, kosėjimu, bronchitis 
Ir slogomis, ar kitomis plaučiu Il
gomis, nieko nelaukdami paban
dykit Dr. P, J. Slrnanovskto Im
portuotą Šventojo Kalno Arbatą. 
Tat geriausia pasauly gamtos gy
duolė. Tukstančiai dėkoja laiSkals 
Ir giria šią nepaprastą Švento Kal
tis) Arbatą, kuri daug štnonlų iš
gydė.

J. t SvcnKmyla- Puplež'ns Uronns 
MII apdoiHiioJo ftv. I’ctt-o OAlctttt 
•kn gydančios ftv,>ntojo Kalno Ar- 
l>at(»s Išradėją.

Pekells jos tekaštuoja tik $1.20. 
Prisiunčiama J namus. B pakeliai 
I! 00. I' . 4, k i( i r.'ik.i Imki!

i <. hi itn < <►. po xn

Springsinlal Matrasai
Garantuoti, kad duo« ge

rinusį poilsį, verti $20.C 

dabar tik

$9.73
Kiti M atrašai po $2.95 

aukočiau.

\'ertįfbet
Tuojau

KRAUTUVES 
2536-40 W. Itlt

Hemlock 8400 
4177 33 ARCHER A

l4if»y«tte 3171 

Chicago, UL
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DRAUGAM f

Šeštadienis, vasario 4 d., 1933

CHICAGOJE

IŠ FEDERACIJOS CHIC. 
APSKR. SUSIRINKIMO

Ru

nartonį, 6540 So. Campbell av. pas veikėjus M. Sudeikienę, lę Emiliją Mickūnaitę. Tik ga'» nininkų ir muzikantų kontes- Brighton Park. Moterų Są- 

X Šv. Vincento a Paulo dr-jl632 W. 46 st., ir ko’ntestinin-Ha, kad ji padainavo tik vie- tas dar įvyks ateinančio tre- jungos 20 kuopos sus-mas į-

jos valdyba ir nariai darbuo-lką V 

! jasi, kiek galėdami, kad pn- st.

Federacijos 'Chicagos Aps- 

kričio susirinkimas įvyko va- 

ario 1 d.

Taipgi tartasi ir kitais 

taikų visuomenės

reikalais. , _ , . . .

„ k, a , vakarą, 7:30 vai. Bedarbiai Aptiekortus V. Petrauskas. . . v. . , , ,
kviečiami lankytis paskirtu į 

JUM* laiku. Blankos išpildomos vėl-KAS GIRDĖT WEST SIDE tui
_________________ i Bedarbiai, nesiduokite ap-

, . . gelbėįus bedarbiams. Susirin- 
svarlnais

kiniai laikomi kas trečiadienio

_ X Ryt Aušros Vartų bažny- gauti bolševikų “tarybai”. Ji

Is Vakarinių V alstybių X gum^ (W;30 ya]> - nieko negali pagelbėti, tik vy-

eimelio komisijos pranešimo Emilija Mickūnaitė. ir'°.ia paskutinius jūsų centus.

pašalpos,

pasiklausyti nepa- '-‘i'"-*“ " i, » incento 

Paulo draugiją.

X Katalikai, neskaitykite

.............................. u dos art. Emilija Mickūnaitė. jum,
maiškėjo, kad seimelis raks kvie-ian)i skaitHngai Kurie reikalaujate | 

tovo Iii d., Sv. Jurgio parap. 1(,.rinkti , pasili|ailsvti 'kreipkitės j, Sv. Vii

vetainėj. Pranešimą darė S. 

Sakalienė, A. Žvirblis ir Dr. 

’. Atkočiūnas. Atstovai iš vi

sų kolonijų pasižadėjo dirbti, 

:ad seimelis būtų skaitlingas 

itstovais ir gausus naudingais

prastos dainininkės.

X Daugelis vestsidiečių jau

Stanciką, 17<M> So. 47 Iną dainelę, “Plaukia sau lai- čiadienio vakare, vasario 8 d., įvyks vasario 5 d., mokyklos 

velia”, — Šimkaus. Tuo ji pa- Mark AVliite Sųuare parko sve kambary, 2 vai. po pietų. Vi- 

Z. įdarė kitą supraizą klausyto- tainėj, Halsted ir 30 gat. Vi-'sos narės būtinai susirinkite, 

įjaiiis, nes nedavė progos da siems įžanga veltui. Kurie no-įneš “bus paskutinis susirinki-- 

isykį kitą pasiklausyti jos bei- ii dalyvauti konteste, turi už-įrnas prieš mūsų ateinantį šo- 

įso ir pasidžiaugti gražu dai- suregistruoti Budriko krautu-įkių vakarą. Turime daug rei,-

X. Y.

E X T R A
PRANEŠIMAS VISIEMS 

DALYVAUJANTIEMS 
“DRAUGO” KON 

CERTE

navimu.
Bet reikia tikėtis, kad sek

madienį vasario 5 d., “Drau

go” koncerte ji daugiau pa

dainuos čikagiečiams.

------------------------------- Kiti dainininkai, kaip čia-

K V. Chic. Apskr. “Dainos” pas, Bartušienė, Skeveriūtė, 

choras

vtje. V. kalų aptarti. E. S.

EMERGENCY WELFARE 
FONDAS IKI ŠIAI DIE

NAI TURI $4,650,800

Šv. Koncertą, Romanas, taipogi Peoples Ra*

kovo 12 d.,. 8 vai. vak., Kini- dijo kvartetas ir duetas artis- 

bąli liuli, Jackron Blvd. ir tiškai padainavo keletą gražiij 

dainelių, o dr. Poškos kalba 

suteikė daug- naudingų patari-

Vėliausi pranešimai iš Fine- 
AVclfare Fondo rodo

$4,650,800 sumą. Per pereitą 

fondo susirinkimą nutarta -tę

sti auką rinkimą tarp biznio 

rių ir darbininku, kol sudarys 

$5,000,000 sumą. Didžiausia su

įsigijo tikietus į “Draugo” bedieviškųjų šlamštų. Savo ce-j'YVabasli Av. Bus išpildyta Kri 

koncertą. litais palaikote priešus. laikas staus Kančios kantata. “Drau-

X Mūsų šaunusis kvartetas, susiprasti, nedaryti sau dve- gO” koncerte bus tam koncer- nių apie sveikatą. Be to, graži . .

vedamas varg. Brazaičio, gra- .i°P0S skriaudos, medžiagiškos fui pardavinėjami tikietai nu- muzika ir Čalio Kepurės juo laa , urin a 1 J

® ” - 1 ’ r .i 'rinkimą buvo $24,600 — pa

žadėta First National ir First

lutai-imais. Taipgi nutarta -iai susiniokinęs keletjJ (lailllJt ir dvasiškos. 

>o seimelio tą vilkai ą ii toj kur-las sekmadienį dainuos 

lačioj svetainėj rengti gražų "Draugo” koncerte.

.mažinta kaina. Pavyzdžiui, ti-j kai linksmino klausytoju.-

EKTRA
Negirdėta Amerikos Lietu

viams Naujiena 
C. G. LUKŠIS ATVEŽE 

Pačių lietuvių Lietuvoje pa
gamintą Pirmąją 

Lietuvišką Filmą 7 Dailų 
“ONYTĖ IR JONELIS”

Mes turime katalikiškųjų lai kietai po $1 — bus parduoda--Tas ir padare valandą vieną ii m . , ,

, X- V - ] U X,- 1 - Ir rrr X-, • X • ! i • • . .■ / . Trust and Savings bankų da
'krascių. Ypač dabar, stokime nu po 7oc, o 75e tikietai —.po maloniausių pasiklausyti. Gei- 1 . . . , , v

I. 4<T. ,, . , X X- Iro • r/ «r X- X- 1 • r. 1-bimnkų. Pirmiau banka za
j “Draugo” .vajaus kontesti- 50c, gi 50c — po 35c. Visos stina daugiau panašių progra-.,.. .

rakarą, kuriame dalyvaus ku-

ngo A. Valančiaus ai tįstų kjos iįg0S jr neužilgo jau iš ninku eiles; darbuokimės Die- sėdynės yra rezervuotos. Jei mų, kaip kad Peoples Furm 

ligoninės grįš namo. Sveiksta vo garbei ir Tėvynei. Tuo at- kas negalės tų vakarą nusipir- ture Co. surengia. Garbė vi-

X A. Aitutis taisosi iš sun- i

Vasario 16 d. minėjimo ko-įtaip pat ir VI. Mikšis. sieksim savo tikslų. kti, tai galės užsiregistruoti,

ttisijos vardu L. Šimutis Į X Per didžiojo choro vaka- į X Prie bažnyčios sekmadie- ,kiek tikietų uorė.;, o komisija 

Draugo” redaktorius prane ra, kuris įvyks vasario 29 d., niais žmonės perka “Draugą”, tikietus atveš. Nepraleiskite 

s, kad iškilmės įvyks Mc-i parap. salėje, visi atsiląnkę “Laivą,” knygeles ar kalen- progos, naudokitės bargenais.

Šunely parko svetainėje, va- pamatys ne tik įdomų lošimą, dorius. Yra žmonių, kurie kas Komisija
“Velnio išsigando”, bet ir ki-į sekmadienį perka 2—3; kiti 

tą jau visai pamirštą dalyką, perka 2, 3, 4, 6, 12 ir siunčiu 

t. y. kadrilių. Lošimo metu ke- į į Lietuvą. Šiuo pranešu, kad 

turios poros ant scenos šoksDraugo ” kalendoriai jau 

lietuvišką kadrilių. Paskirtos baigiasi. Dar turiu apie 51). Jš- 

poros praktikuojasi. įpardaviau keletą šimtų. Kurie

X Nuo senai gyvuojanti, bet |klausėte, ar dar turiu, prašau 

mažai kam žinoma, Brolių Ap- pasiskubinti. Taigi nepasilikt

lario 16 d., 7:30 vai. vak. Pro- 

;rame dalyvaus L. Vyčių Chi- 

•agos Apskr. “Dainos” cho- 

■as, Šv. Kazimiero Akademi- 

os artistės ir daug kitų ta- 

entų.

Plačiai kalbėta katalikiškos 
ikcijos reikalu. Tuo reikalu 

albėjo Fed. Centro rašt. L. 

imutis, kun. J. Maeiulionis,

)r. P. Atkočiūnas, S. Sakalie- 

jė, “Moterų Dirvos” redak- 

orė. Kun. J. Vaičiūnas, i

Diaugo bendroves pirm.,! TCTTT? D ARK" Perkate ir po draug šelpiate

lūlo svarstyti, kame yra mū-jMAKŲUfclllfc CAKK.^^ Tat nesigai|8kite ska. 

ų katalikų silpnybės, kurios ŽINUTES
ukdo visuomeninį veikimą.

Cun. A. Valančius siūlo obal-

švietimo dr-ja norinti susivie

nyti su kulia kita dr-ja. Nu-

be kalendorių.

Širdingai ačiū visiems, ku-

žiūrima Lietuvos Ūkininko dr- rie pirkote, ar pirksite. Tami-

ja. Negaudamos naujų narių, 

dr-jos verčiamos vienytis.

stų pinigai už “Draugą”, 

“Laivą”, ar kalendorius duo

da. dvigubą naudą. Gaunate ką

tiko katalikų spaudai ir arti

mo meilei. Atsiranda gerašir- 

Marąuette Parko “Draugo džių žmonių, kurie duoda iš- 

j: “Katalikiški laikraščiai ir skaitytojai ir rėmėjai didžiu- daĮįntį laikraščius dykai* 

atalikiškos knygos — katali- moj jau įsigijo tikietus ‘Drau- “Draugą,” “Laivą,” “Varpe

li) namuose.” Tuo dalyku išsi go’ metinio koncerto. Iš biz- lį”, knygeles ir t.t.

RADIO
LIETUVIŲ RADIJO PROG 
RAMAS; DAINAVO P-LĖ 
EMILIJA MIOKŪNAITĖ

Kas antradienio vakarą due 

darni Peoples Furniture Cc 

radijo programai iš stoties W 

GES pasižymi turiningumu 

nes juos išpildo vien tik rink 

tiniai dainininkai.

Taip ir praeito antradienit. 

vakarą buvo suprizas radijo 

klausytojams, nes, be nuola

tinių dainininkų, teko girdėti 

ir viešnią, atvykusią iš Phila- 

delpliia, operos dainininkę, p

eiškė ir kiti visuomenės dar- nierių daugiausiai pirko John 

iuotojai. jValantinas, 25518 W. 69th St.

(phone Prospect 4814) savini- 
Nutarta, kad katalikiškos nkas didžiulSs valgomyjų dai- 

įkcijos savaitės vakarai būtu ktų krautuvės, senas “Drau- 

skaitytojas ir uolus rėmė-

iarapijoj, kad jie susidėtų iš jag

nuzikalės dalies ir kalbų ar- į r Andreliūnas, 2650 W. 63 

a paskaitų apie katalikų ak- gį (phone Hemlock 8380) di- 
ją. Kur galima, kad butų j^iulės graznų krautuvės savi- 

reugta nors pora tokių va- nįnkas, “Draugo” rėmėjas.

:arų. šios savaitės vakarus , jįs “Draugo” koncerto ti- j tęsis vakarais 7:30' vai. per de- 

mdoti rengti tuoj j>o Kat. kietų duoda dovanų savo ko-ivynias dienas. Žmonių pirmą 

ak. Valstybių X seimelio; stumeriams. Kas dar negavo-,dieną nemažai atsilankė. Rap 

ikarai tęsis iki pabaigos ba- te, galite gauti pas R. Andre- 

indžio mėnesio. Jei kuriai ko- liūną dykai, jei pirksite kokį

mijai reikėtų kokios pagal- nors daiktą ar duosite bent ką paprastas dienraščio ‘Draugo’ 

>s, tai lai kreipiasi į Fede- pataisyti: laikrodį, žiedą ir t.t. koncertas su šokiais, Lietuvių 

icijos Centrą, 2334 So. Oak- į Koncerto tikietų galima gau Auditorijoj. Taunofleikiečiai 

ęy Ave., Chicago, 111. ti ir prie bažnyčios pas laik- skaitlingai dalyvaus tame ko-

Laikraščių pardavėjas

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
NOVENA

Šv. Kryžiaus parapijos baž 

nyčioje penktadienio vakarą, 

vasario 3 d., prasidėjo Nove

na prie Panelės Šv. Lourdes ir

X Vasario 5 d. Įvyksta ne-

Nutarta Fed. kongreso Sei

ko renginio planus pagaminti 

patiekti Kat. V. Vai. X sei
meliui užgirti.

raščįų pardavėją ir pas B. Ne- ncerte. Tikintų galima gauti

■ ■ ■ v

[Reumatizmas sausgele.
Nasikankyklta akana- I

mala. Reumatizmu, RanagAia. 
Kaulų OAlimų. arba Mėšlungiu ■

1— raumenų auklmu: nea akau- ai 
dėjimai naikina kūno ryvrha i 
tr dažnai ant patalo paguldo ■

CAPRICO COMFOrNP mo- ■ 
«rtt« lengvai prašalina viritml- g

i nAta ligaa: mums Šiandie d«u- 
[ <ybA žmonių alunčla padAka-
Vonea paarrelke. Kaina ROc nėr 

įjMHa S8n art.a dvi |1 o*
Knyga: '‘MAT.TTN1R RVFT. 

iWATOR" augalala gydytlea kai- 
' Ba !• rantu

dustin Kulis
lllt SO. HALSTED ST.

Chlea«o, DL

■ i

Nepalikit Kapo Jūsų Mylimų Nepaženklinę 
PIRK TIESIOG IŠ DIRBTUVES 

VENETIAN MONUMENT CO. 
523-27 N. Westem Ave.

Tel. Seeiey 6103

Gali patarnauti jums geriau
siai ir pigiausiai 

Įsteigta nuo 1885 m.

Del informacijų pašaukit

A. S. VALŪNAS
— Berksh’re 1487

dėjo $75,000.

Tik tie, kurie turi artimus 

ryšius su nukentėjusiomis šei- 

mynomis supranta mūsų pasi

ryžimą surinkti $7,500,000. Nc

_______  įtik reikalingi drabužiai ir pa

Ryt dien, chicagiečiai irki- istOgS’ esantieji vaiku.
tų miestu lietuviai turės pro-j*““’ Vyrai ir moterys reilta' 

lauja medikalės priežiūros, šie 

reikalavimai, sako Mr. Gard

Vienas iš klausytojų

RADIJO VALANDA

gos vėl pasiklausyti per radi- 

ijo gražios operetės “Jule”, 

taipgi gražių dainų ir muzi

kos. Šį radijo valanda yra duo 

dama Jos. F. Budriko radijo 

į ir rakandų krautuvės, 3417 S. 

i Halsted st. iš stoties AVCFL

I
nno 1 iki 2 vai. po pietų. Taip 

gi programe dalyvaus ir Bn- 

driko akordinistai.

Primintina, kad kitas dai-

ner, yra, ir turi būti, aprū 

pinti Emergency Welfare Fo 

ndo.

“Mes tikime, kad Chicago 

gyventojai, kurie gali gelbėti, 

i neapsileis ir neužmirš savo 

vargstančiųjų žmonių,

Ulinius pastatyme dalyvavo Valsty
bės Dramos Baleto Artistai Ir Val
dybes Dramos Studijos Mokiniai.

Visi Amerikos lietuviai būtinai tu
ri luuiiatyti lų filmą, įves joje upart 
labai gražių kaimiečių ir miesto gy
venimo vaizdų bus daug gražių ir 
įspiidlngų Lietuvos vietų. Apart to 
bus (domūs paveikslai iš Jaunų 1.’- 
kiuinkų Rat.-lių Darbuotės ir daug 
kitų visokių (vykių Lietuvoje.

BUS RODOMA:

Vasario 5 ir 0 d.. Visų Šventų i»i- 
rap. svet., Roseland, III.

Vasario 7 lr S d., šv. Mykolo na- 
rap. svet., North Side, Chieago. III.

Vasariu U d., Parap. Svet. Raeine, 
Mis.

Vasario 10 d. Parap. Svet. Port
VVasiiington, VV'is.

Vasario 11 d. Parap. Svet. Sli»--
boygan, VVIs.

Vasario 12 Ir IS d. I‘ai-ap. Svet., 
Indiana Harbor, Ind.

Vasariu 18 ir 19 d. Parap. Svet. 
Spi ingfield, III.

Vasirfi) 20 d. Eagles Tlieatre \Vi,s- 
tville, III.

Vasariu 21 d. švenč. Pan. Nekalto 
Pruski. I'ainp. Svet. Mni-iprette Park

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE 
JŽANGA 25»-, VAIK. lOe

CLASSIFIED
Ofiso Tel. Yards 0344

Res. Tel. Boul. 6246

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

Vat.: 9 Iki 12 ryto, 1 Iki 6, 7 
Iki 8:30 vakare.

Nedėliomis 10:30 iki 12. '
756 West 35th St. Chicago, IIL

■ ■*

PARSIDUODA
Mūrinis namas — 5 kamb. 

Furnace šildomas, randasi 

3821 West 63rd Place. Atsi

DIDMAS ATIDARYMAS
BUČERNĖS IR GROSERNĖS

šeštadieni, Vasario 4-ta diena
5022 VVest 16th Street 

CICERO, ILL.

Mūsų produktai atsižy

mi gerumu ir skanumu.

Visi pagaminti po Val

stijos Priežiūra ir Super- 

viziją.

Pasinaudokite dideliais 

bargenais, kurias įneš vi

suomet siūlom publikai.

Tėmykite mūsų dažnai

h
mainytus languose barge

nus.

Dar didesni bargenai ra 

ndasi pačioje krautuvėje, 

kuriuos, žinome, Jūs pil

nai įvertinsite.

Atidarymo dienoje gaus gra 
žią dovanėlę kiekvienas

KAZIMIERAS BALĖIONAS, sav.
INSURANCE

NOTARY
PUBLIC

li.Ff. ’

«PlEThlEWICZ&(g- 1
^LMORTGAGE BAHKERS Jk bonus

SIUNČIAM PINTO US Į LIETUVĄ .
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

I---------------------------------------------------------------------------------------------

' NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninlnkais. Maža narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visose 
namų savininkų tr rendauninkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara 
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. |
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto iki -x qo9( tir^„x
Piet. Įžymus namai originalio ir vie- SJlUKlt Jooi WeSt bdrd *i3,C .. 
nintelio namų savininkų biuro Chica
goje.

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Division St.

Tel. Armitage 2951—2952 
Męs esame jau Šiuo adresu virS 40 m.

CASH Vi, JŪSŲ SENĄ AUKSĄ. 
Mes mokame augSčiusių kainų už

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

HOME RETI NERS,
Kesner Bldg.

5 No. \Vahash Avenue 
Kambarys 600

I Geriausia kaina — Cash už 

Real Estate Gold Bonds, mor-

1
gičius ir certifikatus depozi

tų. 134 North La Sallę St., 

Room 316.

BRANGIDOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

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

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

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas fanai 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko. Ketvergo ir Sutintos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

Per SĮ vestuvių sezo
ną. kurie fotogrnfuo- 
sis mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonuokite Englevvood 
5840

0023 So. Ha'.stori ’St.
(Jansen Stud.)

Res. 730 W. 62nd St.

Jei manai pirkti antomobllĮ. ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
denų li geriausių ruilų automobi- 
tlus — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

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

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVENUE 
Telephone LAfavette 71 S*

Kiekvienas Tardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vletuj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės Į Crane Coal 
Kompanijų, ten jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kainų negu kur kitur.

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

Mes Mokame Gašli
$82.50 už £100

L. KAUFMAN & 
COMPANY

134 N. LaSalle St. 
priešais City Hali 

Kambarys 610

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”



Šeštadienis, vasario 4 d., 1933 D R A TT H A S

PRANEŠIMAI
Town of Lake.

gia puikų bulių vasario 4 dosinį susirinkimų, sekmadienį, 

7 vai. vakare, po num. 4512 vasario 5 d. 12 vai. dienų, Chi- 

S. Wood St. Alex Pilipavičio cugos Lietuvių Auditorijos sve 

Sv. Pran- Svetainėj. Bus labai puiki mu- tainėj.

Visi nariai malonėkite būti

nai atvykti, nes randasi naujų 

Komitetas ir svarbių reikalų svarstymui. 

. i Taip pat, kurie nesate užsi-

SK APTYKITE IR PLATIN- 

• KITĘ “DRAUGĄ” D A K T A R A I:
ciškaus Lėmėjų 3 skyrius re- |jjika> Komitetas nuoširdžiai 

ngia bunco party vasario 19! kviečia visus, kas tik gali, at- 

d., veikėjų pp. Ogintų bute, silttnkytį.

5648 So. Justine St., 3 vai. po

piet. Visi nuoširdžiai kviečia- Town of Lake. — Moterų'mokėję už šiuos metus, tai pa- 

mi atsilankyti ir smagiai lai-ISųjungos 21 kuopos susirinki- surūpinkite apsimokėti savo1 

kų praleisti; sykiu paremsite mas įvyks vasario 5 d., 1 va- duokles draugijai. P. K., rašt. 
kilnų darbų. Komisija daug jan<^ popiet, parapijos moky-

pastangų deda, kad vakaras klos kambary. Visos sųjungie- 

pavyktų. Pp. Ogintai visus at- tės prašomos susirinkti.

*silankusius maloniai priims ir

DR. ATKOČIŪNAS

pavaišins. Lauksim svečių ir 

iš kitų kolonijų. Rėmėja

Bridgeport. — Dr-jos Sv. 

Petronėlės susirinkimas įvyks 

Valdyba sekmad., vasario 5 d., 1 vai.

-------------------------- popiet, Šv. Jurgio parap. svet.

Town of Lake. — S. L. R. Kurios prisirašėte per 20 me-

-------------------------- IK. A. 85 kuopos ekstra susi- tų dr-jos jubiliejaus, vakarų, I

Town of Lake. — Šv.• Ka-'rįnkįluas vasario 5 d., 2 vai 'malonėkite ateiti į susirinki-, 

zimiero Akademijos Rėmėjų 1 popiet, Šv. Kryžiaus parapijos mų. Kurios rarės pasilikusios 

skyriaus svarbus susirinkimas Svet. Visi nariai būtinai turi su mokesčiais, malonėkite ap- 

įvyks vasario 5 d., 2 vai. po-'SUseiti. Isimokėti. Kliučinskaitė, rašt.

piet, Šv. Kryžiaus parapijos

mokyklos kambary. Visos rė

mėjos prašomos susirinkti, nes

Town of Lake. — Dr-ja Šv.

K p. rašt., M. Saucuvenas, Į 

5143 S. Paulina St.

yra be galo svarbų dalykų sva

rstymui. Be to, dvasios vadas Agotos moterų ir mergaičių

kun. P. Vaitukaitis aiškins, laikys mėnesinį su. .irinkima, 

kas yra rėmėjos ir kokj darbų sekmadienį, vasario 5 d., Šv.1 

jos dirba. Visos narės prašo-'Kryžiaus parap. svetainėj, 2 

mos susirinkti ir pasiklausyti.'vai. popiet. Narės prašomos. 

Valdyba skaitlingai dalyvauti. Valdyba

A. A.
JUOZAPAS
•SLAUTERIS

Tovvn of Lake. — Draugija Bridgeport. —- Simano Dan

Šv. Kazimiero Karalaičio ren- kanto draugija laikys mene

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS (iltABORIL'S

KAZIMIERA KATKUS
po tėvais Caučzltė

Mlrč vasario 2, 1933, 1 :50
vai. ryte, 36 metų amžiaus.

Kilo iž Telšių Apskr., Alsė
džių parap., šlečkių kaimo.

Anierlkoju išgyveno 20 metų.
Paliko dideliame nuliudime 

sūnų Juozapą 12 m., dukterį 
Stanislovą 8 m.; 2 broliu Jus
tiną lr Petrą ir gimines, o 
Lietuvoje seserį Zuzaną ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas 402 Chi
cago Street Dalton, 111.

Laidotuvės įvyks pirmadienį, 
vasario 6 iš namų 8 vai. bus 
atlydėta į Visų Šv. parap. baž
nyčią, Roseland, Iii., kurioje 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionės siela. Po pamaldų bus 
nulydėta į sv. Kazimiero ka
pines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
lamu»-ma8 dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę sūnus, duktė, broliai 
sesuo ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741

DENTISTAS
1446 So. 49th CL Cicero, III.

Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis 
10 — 9 vai.

3147 S. Halsted St. Chicago
Paned^ Sered. lr Subat. 2 — 9 vai.

Phon* Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.

Arti 47th Street

TeL Canal 6138

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

Boulovard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260 X—RAY

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti io- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys
tės.

OFISAS
<68 West 18 Street 

Tel. Canal 6176
SKYRIUS

8238 S. Halsted St. 1 
Tel. Vlctory 4088 1

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, 111. 

TEL. CICERO 5927

Mirė Vas. 3, 1933, 9:30 A. M. 
i3 metų amžiaus. Kilo iš Šiau
lių Apskr.. Papilės Vaisė. Miš- 
kiškių kaimo. Amerikoje išgy
veno 29 metus

Paliko dideliame nuliudime 
seserj Petronėlę Stancikiene, 
švoge.rj Juozapų Stanciką. ,du 
broliu Antaną ir Vincentą, o 
Lietuvoje seserį Oną Matienę ir 
švagerį Matą, brolį Kazimierą 
ir brolienę, t.ris puseseres Klu- 
sienę, Valuckienę ir Drukteuic- 
nę.

Kūnas pašarvotas Butkaus 
Koplyčioje. 710 W. 18th sL 

Laidotuvės įvyks Trečiadienį, 
vas. 8, Iš Butkaus koplyčios 
8:30 vai. bus atlydėtas į Die\o 
Apveizdos jmrap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kf pincs.

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

Nuliūdę Seserys, Broliai, Pii- 
seserės ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja grab. 

Butkus Tel Canal 3161.

lt
DR. GUSSEN

LIETUVIS DENTISTAS 
VaL; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St. Cicero, III.

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava. netoli Kedale) 
Valandos: nuo 8 Iki t vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomis pagal

sutarties

Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617
Res. 6737 S. Artesian Ave.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 AVest Marąuette Road
VaL: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7669

DR. F. G, YVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 6468

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6147 WEST 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak; 

Tel. CICERO 662
I “■

3821 W. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Wasbington Blvd. 

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

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Office Phone 
Prospect 1028

Res. and Offica 
2359 So. Leavitt SL 

Canal 0706

I

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

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

HEMLOCK 8161

DR. Y. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 AVest Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartj
< Rez. 6456 S. MAPLEWOOD AVE.

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 8659 Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

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

i82i soutu halsted street Office: 4459 S. California Ave.

Pbone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, UL

I.J.ZŪLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 6203—8418

PRANCIŠKUS
BLADIKAS

Mirė Vasario 2. 1933. 5:45
vai. vak. 50 metų aližiaus. Kilo 
iš Tauragės Apskr., Kaltinieno 
parap., Kaltinieno miestelio.

Amerikoje išgyveno 31 me
tus.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Uršulę, po lėvats Dauk
šaitė, dukteris Aleksandrą Ka
rimu ski, Zofija Cauczas. sūnai 
Juozapas. Stanislovas ir Pran
ciškus. brolius Adolfą lr Ka
zimierą, o Lietuvoje brolį Sta
nislovą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 202 5 Ca
nalport Ave.

Laidotuvės įvyks antradienį, 
vasario 7-tą iš namų 8:30 vai. 
bui atlydėtas į Dievo Apveiz
dos par. bažnyčią, kurioje J- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionio siela. Po pamaldų bus 
nulydėtas į Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę moteris, dukterys, 
sūnai, broliai ir giminė,s.

I-aidotuvėms patarnauja grali. 
Barosko Tel. Canal 0285

Op. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais, Ketvergais lr Subatomle 
2420 W. Alarnuette Rd. arti Wcsiern

Ave. Pbone Hemlock 7828 
PanadflUais, Seredomls lr P6tnvčlomi» 

1821 So. Halsted Street

AKIŲ ftTOYTOJAIi

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

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

Nedėlioję pagal sutartį

DR. VAITUSH, OPT.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Tel. CICERO >84

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už |85.00 

KOPLYCIA DYKAI
1344 S. 50th Ave., Cicero, Iii.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

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

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

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvio 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų Pažinkite IUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Did yaia Oflaaa

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

PETRAS ČAPAS
Mirė Vasario 2 d., 1933 m., 

7:45 vai. ryto. 41 metų am
žiaus. Kilo iš Papilės miesto 
lr parapijos, Bauskio kaimo. A- 
merikoje išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Ievą Kieris ir švogerį 
Pranciškų ir gimines; o Lietu
voj motiną, seserį ir gimines.

Kūnas pašarvotas Bagdono 
koplyčioj, 2506 W. 63rd St. 
Laidotuvės įvyks Pirmadienį, 
Vasario 6 d., iš Bagdono kop
lyčios 8:30 vai. bus atlydėtas 
J šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurtoj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka 
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines d,raugus-ges, kareivius 
ir pažystamus-mas dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina, Seserys, Avo 
gėris Ir Giminės

lAidotuvėms patarnauja gra 
borlus J. J. Bagdonas. Telefo
nas Republic 3100. 

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

Į! Republlc 3100

2506 W. 63ril Str.
Daktaras

Kapitonas 
Pasauliniame kare

Min

PETRONĖLĖ
KOVOLIS

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

Gimusi Cicero, III.
Paliko dideliame nuliudime 

motiną Marijoną, tėvą Simonų, 
2 broliu: Joną ir Simoną; 2 dė
des: Joną ir Kazimierą Kovo- 
lius; pusbrolį F'ėlrą Kovolį 
Vaitukaičių ir Kasparavičių 
šeimynas lr gimines.

Kūnas pašarvotas 1333 H. 49 
Court. Clčero. Laidotuvės Įvyks 
Antradienį, Vasario 7 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėta į Žv. 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks godui Ingos pamaldos 
už velionė* sielą. Po pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drauguo-ges Ir pažys- 
(ainus-ma* dalyvauti žiosc lai
dotuvėse.

Nuliūdę: TėVr.1, Broliai, Dė
dės, Pusbroliai ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
liortus I. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

I'hone PULLMAN 0856

DR, P. P. ZALLYS
I) ENTIHTAS 
30 Kast l.llth Street 

Prie Y. M. C. A., Roseland

WISSlG,
Specialistas iž 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAN VYRŲ IK MOTERŲ «*KR 2* METUS NESU RINT 

KAIP UMlHENfcJl NIOS Ir NEIŠGYDOMO* JON YRA 
Spėria y Akai gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, gulvos nkauzinun, skausmus nugu- 
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kltl ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir išgvdė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOM: Kamile nuo 11 valandos ryto 4*1 1 
valandai lr nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomia nuo 10 ryto Iki 1 vul. 
4200 WD>r 2«th ST., kanapas Keeiar Ave. Tai. Crauforil 5673

■r 1 1 1 1TT

Phone Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso ToL LAFAYETTE 7887
LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris °flsO '•
lėti priežastim galvos skaudėjimo, 
•valgtmo. akių aptemmlo. nervuotu- 
cno, skaudamą aklų karštį. Nuimu 
sataractua. Atitaisau trumpą regystę 
lr tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
enaa su elektra, parodančią mažiau- 
ua» klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiam*.

Valandos nuo 16 ryto Iki 8 vaka
ra. Nedėliomia pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

s Ve

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted Sk 

Kampas 8 lst Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis lr šventadieniais 16—19

Ofiso TeL Vlctory 1687
Of. lr lies. Tol Hemlock 8876

:*l DR. J. P. POŠKA

12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare t tam Ink zis 
lr Ketvergais.

Rea. Tel. Hyde Park 3396

3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.

Ofiso vai.: nuo 9-13 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai?: nuo 2-6 po 
piat. Utarn. tr Subat. nuo 8-6 vaja 

SvauL&dieniais pagal sutarimą.

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

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

P4_LAIKĄ~Su” NAUJU^IfiRAuiMlL Y*“*": 5UO ’ nu®
Oaagellų atsitikimų akys atitaisomos • Utį 8 vaL vak. Nedėliomis pagal 

au tartį
Ofiso Tel. t Boulevard 7890be akinių. Dabar kainoe perpus pl- 

genAs, negu buvo. Musų kabios pi
gesnes, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVI.
Teh Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

OR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTA8

Ofisas lr Akintų Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted SL 
Valandos: nuo 10—4: nuo 6—t

K e/1 All/%rv>4« • n«so ||rf

25 METįl PATYRIMO
Prituikyrne akinių dėl visokių 

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA J

Namų Tel.: Prospect 1880

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WE8TEIIN AVE. 
Chicago, 111.

DR. MAURICE KAHN.
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND A Vii 

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 18 Iki 18 diena 
Nuo 8 Iki S po pietų 
Nuo 7 Iki 9 vakare 
Nedel. nuo 18 Iki 19 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo ofisą po numerio

4729 SO. ASHLAND AVK
SPECUALISTAS

Džiovą. Moterų lr Vyrų IJgų 
Vai.: ryto nuo 18—19 nuo 9—8 po 

plotų: 7—8:98 vai. vakara.
Nedėliomis 18 iki 18

Telefonas Midway 2880
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE Tel. Lafayette 7875

DR. DAVID V. EFFRON
PHYSICIAN & SURGEON

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk 

stas. Pastebėklt mano iškabas

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Teh Virginia 0036

DR. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Perelkėllau į erdvesnę lr patogesni 

vietą
8325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nu-o 10 ryto iki 2 po pietų ii 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Pbone BOULEVARD 8483

ToL Grovehill 1696

OR. A, L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 8-4 Lr 7-9 vak. 

Šaradomis po pietų Ir Nedėldlenlala 
tik susitarus

9428 W. MARQUBTTE ROAD

Roa Phone 
Bnglearood 8641 
Veatvrorth 8««8

Office Phone 
Wontworth »•••

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
VaL: 3-4 ir 7-1 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK.
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Teh Wentworth 3000

Rex. Teh Stewart 8191

DR. H. BARTON
G y<h tojas ir Chirurgas 

‘6558 S. HALSTED STREET 
Vah: 2-4 ir 7-9 į»»: vakare.

Valandos nuo 9:30 ryto iki . ,
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Dfisas ir Rezidencija 

skirtų valandų. Room 8. I 4458 S. California Ave. • 
Pitono Can&l 0523 V a landos: 2-5 po piet. 7-9 vak.

Oflao ir Rez. Tel. Boulevard 6913

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Ol.»o vai.; nuo 1-3; nuo 6;*o-».l8



’A S feeStadienis, vasario 4 d., 1933

DAINININKES-AI “DRAUGO ” KONCERTE

JONAS ROMANAS, Tenoras

ONA JUOZAITIENĖ, Sop ranas

ARTISTĖ

KAZYS PAŽERSKIS, Baritonas

“Dainos” Choro Vedėjas

“Sasnausko” Choro Vedėjas

A. POCIUS
p-lė E. MICKŪNAITĖ

1

J. SAURIS

KASTAS SABONIS, Baritonas

m*

Didysis L. V. “Dainos” dhoras, vedamas muziko J. Saurio, išpildys dalj programo “Draugo koncerto, vasario 5 'J., Lie
tuvių Auditorijoj.
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