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Kolombija jau pradeda su Peru kariauti
CHICAGOJE

DELADIER’O KABINETO ŪKIMAS NUO
SENATO PRIKLAUSO

UŽDRAUDĖ TURĖTI
SUSIRINKIMĄ

GAUSI SENAIS ŽMONĖ
MIS APYLINKĖ

Vakar Coliseum’e turėjo Į-1 Žem. Kalvarija, Telšių aps.
vvkti Association of Real Es-1 Apylinkė labai gausi senais
tate Taxpayers'susirinkimas, žmonėmis. Daugelis jų turi
Dauguma direktorių pasiprie- gausingas šeimynas ir yra jau
MICHIGANE VISI BANKAI
šiuo sąjungos viršininkų vei- proseneliai. Faparčių kaime gy
8 DIENOMS UŽDARYTI
kiniui ir gavo iš teismo “in-jvenųs 118 metų senelis, turi
junction,” kuriuo uždraustas' labai gausingų šeimų; Puokoplanuotas susirinkimas. Virši-irių kaimo gyventojas p. Stali
KOLOMBIEČIAI PAĖMĖ
PRANCŪZŲ KABINETUI
ninkai kaltinami sauvaliavimu. čikas — taip jau. Jis turi sū-t
MIESTELĮ
PAVOJUS
nų, ąnūkų ir pranūkų, kurie
APIPLĖŠĖ PINIGŲ NEŠĖJĄ netrukus taip jau gali srivo
RIO DE JANEIRO, Brazi- PARYŽIUS, vas. 15. — Žešeimas sukurti. Panašių šeimy- .
lija, vas. 15. — Žiniomis iš mesnieji parlamento rūmai po
Nationąl Bond and Invest- nų turi ir Iiotinėnų kaimo gy
Kolombijos, kolombiečių ka- 37 valandų posėdžio pripažino
ment Co. pasiuntė savo jaunų ventojas p. Pdcius; praanūkų
riuomenė po mūšio su peruvie kabineto paruoštų valstybės sų
vaikinų su 2,339 dol. į bankų. buvo susilaukusi ir to paties/
eiais užėmė vienų miestelį ša- matų.
T. Tucker su žmona iš Spokane, Wasb. Krašto konteste jiedu laimėjo pirmųjų dovanų Bumham namų priešaky, 160 kaimo gyventoja p. Jonam/
lia Leticia srities.
Pasiųsta senatui. Iš ten pra už savo daržo aplink namus puošnų vasaros metu įrengimų. Ypač atkreipta domė į pui
No. La Šalie gat., jį sulaikė kienė, bet ji neseniai prosene
nešta, kad prieš sųmatų bus kiuosius gėlynus.
du plėšikai, atėmė pinigus ir lės vardo neteko, mirus porai
kovojama. Jei senatas pasiprie
PRASIDEDA NAUJAS
proanūkių. Vienas tik 118 me
šins, naujo premjero Daladi- VISI BANKAI 8 DIENOMS PREZIDENTO H00VERL0 TEJEDA NEPATENKINTAS 'paspruko.
KARAS
tų senukas, gyvenus Paparčių
PRAKALBA
. UŽDARYTI
er’o ministerių kabinetas turės
kaime jokios šeimynos neturi,
PARODĖ APIPLĖŠTAS
MEXIC0 CITY, vas. 14. —
BOGOTA, Colombia, vas. 15. griūti.
nes ir neturėjęs jai kurti pa- .
VIETAS
DETROIT, Mich., vaš. 15. NEW YORK, vas. 14. —- Vera Cruz’o valstybės atstovo
— Del Leticia srities nepasi
linkimo ir noro. Didžiųjų savo
Blanco pastangomis Meksi
dalinimo, Kolombija jau ima DARBININKŲ SUKILIMAI — Michigano valstybėje fina- Krašto respublikonų kliube va
---------Insij stovis tiek pablogėjo, kad kai* vakarų prezidentas Hoo- į kos kongsesas ir vyriausybė Areštuotas John Labadie, 18 amželio dalį jis praleidęs po
kariauti su Peru respublika.
m amž. Gruodžio 5 d. jis pas pasaulį bastydamasis. Eida
Vakar įvyko pirmieji susirė BUKAREŠTAS, vas. 15. —.valstybės gubernatorius Com- ver’is pasakė prakalbų. Sakė, keičia kai kuriuos toj valstyKai kuriose Rumunijos daly^jstock vakar paskelbtu speeia lrod gerovę galima grąžinti ne J3*1 j išleistus bolševikiškus į- pruko iš valstybės ligoninės mas aštuoniasdešimtuosius me
mimai.
se pasireiškia darbininkų su-, liu atsišaukimu visus valsty- planuojama dolerio infliacija, statymus Tejedai gubernato- ir Chicagoj plėšimų darbų di tus apako ir dabar turi elgt
tauti. Neseniai pora labai sėt
rbo.
Abi respublikos neklatfso nei kilimai prieš gyvuojančių tva- (bes bankus aštuonioms dieno- bet kooperacija su kitomis va- rinujant.
T. Sąjungos, nei J. Valstybių rj<;i ^ntai Cluje keli tūkstan- ms uždarė. Uždaryta 550 ban-1 lstybėmis. Infliacija gali paVakar jis policijai aprodė nyvų žmonių čia mirė: Juška
Tejeda
tuo
labai
nepatenkin

įspėjimų, kad turėtų gražiuo įčiai darbininkų užėmė geleži- kų, kuriuose yra daugiau kaip kirsti aukso pagrindų, o šį paapie 100 vietų, kurias apiplė — turėdamas arti 120 metų^ u
tas.
Per
Vera
Cruz
’
o
laikraš

Butkienė — per 100 metų. Su
ju taikintis.
nkelio dirbtuves. Kariuomenė pusantro bilijono dolerių,
grindų reikia saugoti. Ekono tį jis puola kongreso atstovų šė.
minėti čia senukai yra seniau
juos iš dirbtuvių išvaikė. Di
minė negerovė yra tarptauti- Blanco. Jis sako, kad šis atsi, bet ne mažai čia yra pro
MANDŽIURIJA TURI BŪT deli nuostoliai padaryta..
MIRĖ BOKSININKAS
NORĖJO MATYTI PREZI nė. Tad ir kova prieš jų tarp- J stovas ardo jo “didelius” dasenelių, turinčių gausingas šei
.. GRĄŽINTA KINIJAI
DENTĄ; SULAIKYTAS
Rumunijoj veikia karo sto
tautinėmis jėgomis turi. būt rbus.
Pirmadienį Golden Gloves mas, kurie dar ir šimto metų
vis.
vedama.
A m*i
boksininkų turnamente, įvyku- antziaus neturi,
ŽENEVA, vas. 15. — T. SųNEW YORK, vas. 14. —
GERIEJI LAIKAI JA
Prezidentas pareiškė, kad
jungos 19-os narių komitetas
'šiame Guyon’s Paradise salėje
Waldorf Astoria viešbuty J.
LENKIJOS SĄMATA
apie
karo
skolų
panaikinimų
PONIJOJ
vakar galutinai nusprendė,
antrajam rounde dukart par SUVAŽINĖJO AMERIKONO
Schoenbach, 30 m. amž., Broonegali
būt
nė
kalbos.
ŽMONĄ
kad japonų pasiaiškinimai y- VARŠU VA, vas. 14. — Le- klyno elektrikininkas kontrakblokštas II. P. Zuziak, 20 m.
TOKIJO,
vas.
13.
—
Eikonoamž., 921 No. Damen avė. Grį
ra be vertės ir Mandžiūrija įnkijos seimas pripažino vai terius, norėjo asmeniškai pa
m
ims
Japonijoj
stovis
staiga
GALĖS
MOKĖTI
SI

Gavom žinių, kad prie Ga
žęs namo naktį mirė.
turi būt Kinijai grųžinta, o stybės pajamų ir išlaidų suma simatyti su prezidentu Hioovepradėjo
eiti
geryn.
Didelių
rliavos
vienas žinomas žmo
DABRU
japonai ten turi grįžti į savo tų šiems metams, kurie prasi- r'iu. Jis sulaikytas ir paimtas
Jis boksavosi su Al Berg,
skolų prislėgti ūkininkai gau 18 m. amž.
gus, važiuodamas savo auto
senąsias pozicijas.
dės balandžio mėn. 1 d.
į policijos nuovadą.
na progos daugiau ryžių, šilko
mobiliu, suvažinėjo amerikie
Pajamų numatoma 2,057,000, Paaiškėjo, kad nuo 1931 m. WASH1NGTON, vas. 14. —
ir kitų produktų brangiau pa TAI KUR ALDERMONAI čio žmonų. Ta nuo smūgio mi
NEPALEIS GANDHI’O
000 zlotų, o išlaidų — 2,451,- vyriausybė už darbų jam ne Senatorius Pittman įdavė su
rduoti. Ant geležinkelių judė
rė vietoje. Jos vyras vos spė
000,000 zlotų.
atlyginusi daugiau kaip 30,- manymų, kad ateinantį birže
jimas
taip
pat
atgaivinamas.
LONDONAS, vas. 14. — In- Vyriausybė ^ako, kad nepri 000 dol., o jam pinigai yra rei- lio mėnesį Anglijai leisti karo
Waukegano miesto majoras jęs pasprukti į šalį. Automo
Visa
krašto
pramonė
išjunda.
skolų dalį mokėti sidabru.
dijos sekretorius praneša, kad t' klius bus uždengtas jos tau- kalingi. Jis paleistas,
P. Peterson padarė sumanymų bilis su važiavusiais įvirto į
Atlyginimai ir algos didėja. aklermonų tarybai, kad jam gr*ovb *r PaųkuYn teko kelias
Anglijos vyriausybė neturi pa- pumu.
Iš Londono praneša, kad Adešimt litų sumokėti už jo iš
iryžimo svarstyti klausimo
UŽ JAUNŲ VYRŲ LA
nglija tam tikslui turi pakan Kaip ilgai tai visa tęsis, nie [pačiam ir kitiems miesto' val traukimų. Amerikonas tam
dėl indų vado M. Gandbi’o pa
kas nežino. Kalbama, kad gal ,dminkams būtų sumažintos 15
VINIMĄ
ŽEMĖS DREBĖJIMAS
kamai aukso.
žmogui kels bylų.
leidimo iš kalėjimo.
laikai gerės ikį krašto valiu- muoŠ! algos.
AVASHINGTCN, vas. 14. —
Majoro sumanymų taryba ne
tos vertė bus pastovi.
BOGOTA, Colombia, vas. 14 Senatas nubalsavo skirti 22
MIRĖ BOKSININKAS
SLOVAKIJA TURĖS
tik atmetė, bet dar sau atly P. DAILIDĖ PERKELIA
Žemės drebėjimas smarkiai milijonus dolerių militariniam
MAS Į TALINĄ
IŠKILMES
supurtė Altaąuer miestelį, Na-i jaunų vyrų lavinimui. Šis gu NEW YORK, vas. 15. — Va GYDYTOJAS APIPLĖŠTAS ginimų padidino.
P. Dailidė, Lietuvos atsto
rino departamente. Keletas-na-1 manymas tuojau pasiųstas že kar mirė jaunas sunkaus svo
NETYČIA
PAŠAUTAS
Du
plėšikai
viliugingai
per
PRAHA, vas. 14. — Rug mų sugriuvo.
vas Latvijoj, perkeliamas at
mesniems rūmams.
rio boksininkas Ernie Schaaf,
telefonų
pakvietė
į
namus,
pjūčio mėnesį senoviniam Slo
stovu į Talinu. Estų vyriau
iŠ Bostono, padarius jam gal
Netyčiomis
iŠ
šautuvo
pa

2022
Cortez
gat.,
gydytojų
dr.
vakijos centre Nitra įvyks ne KOVA PRIEŠ NEPADO
sybė tam jau davė savo suti
Šiam darbui reikalinga vy vos smegenų operacijų.
šautas
H.
Le
Boy,.
14
m.
amž.,
Leo
Gratovskį.
Atvykusį
ties
RUS RAŠTUS
paprastos iškilmės. Bus mini
kimų. Savo paskyrimo raštus
riausybės pagalba. Paleistam
Pereitų penktadienį Madi- 'minėtais namais plėšikai su- 1956 E. 73 gat., kada namie jis įteiks* antrojoj vasario m.
mos 1,000 metų sukaktuvės,
Prūsijos seimui vienas centro
soti Sąuare Garden jį parblo- jpjkė ir atėmė 10 dol. Pasiro- jo vienmetis draugas M. Spen- pusėj.
kaip ten pastatyta pirmoji vi- BERLYNAS. — Po- karo
(katalikų)
partijos
atstovas
Jboksininkas Primo Came dė, kad minėtuose namuose cer neatsargiai šautuvų ran
soj Slovakijoj katalikų bažny-,Vokietijoj visur pradėjo kur
nepadorų raŠ- ra. Pats jau neatsikėlė.
čia. Prie šių iškilmių prisidės tis knygynai kai grybai po lie- davė rezoliucijų
.
niekas nesirgo ir gydytojas ne kose vartė. Prišautas vaikas, Valst. teatre ėjo naujo ba
-ir Čekoslovakijos vyriausybėj taus ir iš jų imta platinti, ypač(
ansimu. į aušimu nokaip pranešta, vargiai išgys. leto repeticija. Per jų grieži
buvo kviečiamas.
reta
tuojau
svarstyti
ir
imtis
HUDSON’O DARBININKAI
jaunimo tarpe, nepadoriausi
kas p. Stupelis, 65 m. vyr i-,
rft5taj
jbet kokių priemonių. Tačiau
APIPLĖŠĖ
4
PARDUO

BULIUS
UŽBADĖ
DAR

300 INDIJONŲ SERGA
DIRBA
netikėtai apalpo ir vietoje mi
Katalikai aukure orgauiaa-|komu,,istai atstovai 8iaI" ST»TUVES
BININKĄ
GRIPU
rė.
j
cij, kovoti prieS tuos raitu..'P^P™8™; Socialia- DETROIT, Mich., vas. 14. —
PORT ARTHUR, Ont., Ka- Jau daug kas atsiekta. Dau’r
svarbus j|U(json automobilių kompani
ORO STOVIS
Kybartų valsčiuj Izabelinos Du plėšikai užvakar pava
klausimas atidėtas.
nada, vas. 14. — Guli ir Grand gelis knygų parduotuvių ture-,
jos streikavę darbininkai va- dvare p. Haurilkevičians bu- karį 20 minutų laikotarpiu aįlankų rezervacijose apie 300 ta visai uždaryti, kada prieš I Tuo tarpu į kanclerius pa- ker atnaujino darbų. O Brig- liūs* mirtinai subadė to dvaro piplėšė keturias Great Atlan CHICAGO IR APS I.1N
indijonų ištiko gripas (influ- jas atsisuko sveikoji vokiečių .teko fašistų varias ir Prūsijos g*’o dirbtuvių darbininkai vis darbininkų Ant. Blažį, 41 me tic & Pacific Tea Co. parduo KĖS. — Šiandien debesuota;
kiek šalčiau.
tuvės ir pasislėpė.
seimas paleistas.
'visuomenės dalis.
enza).
dar streikuoja.
tų vyrų.

Mandžiūrija turi būt grąžinta
Kinijai - T. Sąjunga

'■I

k

H

■■i

i *

■i

-- ■■' *

M

- *--

u

ii!

Trečiadienis, vasario 15, 1933
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“D R A U G A S”
Delną kasdien, ttaltyrua sekmadlanlas
PRENUMERATOS KAINA: Katama —
Pa
sai Metų — *1.11, Trluie Mėnesiams — fl.M, Vienam
KteaMul — 75c. Europoje — Metams tT.U. Pusei Me
ta —, !<.•• Kopija
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negraMaa. jei neprašoma tai padaryti Ir neprlMundlama tam
Uksini paAto lenkiu.

Yra ir daugiau tikslingų ir neginčijamų
argumentų prieš bolševikų vyriausybės pri
pažinimų. Tad minėtų piliečių sųjudj reikia
sveikinti.

KĄ MATĖ BOLŠEVIKŲ PRIEŠTIKYBINIUOSE MUZIEJUOSE

Nesenai viename Vokiečių įlinkus toliau ir vėl visokius
laikrašty “Šenere Zukumi’t” dalykus papasakoja.
ik
PASTABĖLES
grįžęs iš Sov. Kusijos asmuo
Ką rodo ūkininkams.
parašė savo įspūdžius apie
<■ •* .
Sportininkų tarpe įvyko didelis sųjudis.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
, v
v
prieštikybinį Sovietų “bez-,
Maskvoj yra pastatyti di
Praėjusio
peuk ad.emo rungtynėse New Yor, y
ėjusio penktadienio
vai. po niet
džiuliai namai
ūkininkams.
Redaktorius priima — nuo 11:11 Iki 11:11 vaL Ln
emnra fitnln
’Zinni smillMA
.
"
ke mm
nuo Primo lCstmera
(italų mil
milžino)
smūgioI’
Skelbimų kainos prtatanl!
parodo, kaip bolševikai atsi- Ten teikiamos jaunimui ūkiš
mirė jo oponentas Ernie Schaaf, kurio mana-.
,
,
&
.
5
.
. ,. .• T , «. i
deję veikia, kad nebeliktų tu ko žinios. Bet kartu su tuo
uzerium buvo musų tautietis Jaek Sharkey. j........................
“
“DRAUGAS”
, ..
,
.
...
-, _
‘ - • kejimo znionese ir gyvenime, skiepijimas ir priestikybinis
Įvykis yra skaudus. Jis uždavė dideų smūgi
o pasiliktų jis uždarytas mu nusistatymas. Ant sienos di
LITHUANIAN DAILY FRIEND
to sporto mėgėjams. Vyriausybė gi turėtų
Publlehed Daily, Bhroept Bunday.
delis paveikslas.
Kų gi pa
BUBSCRIFTIONS: One Tear — 11.11. Mx Montba paraginti uždėti griežtesnę priežiūrų ir kon ziejuose. Jis ten rašo.
— ILSI. Tbree Montks — 11.11. One Montk — Tie.
Bolševikai kovai su tikėji veikslas vaizduoja? ūkinin
■urope — One Tear — tT.U. Mz Montks — 14.11. trolę šiam sportui arba,, teisingiau pasakius,
kas. sulinkęs ir sunkiai pris
Oopy — .lle.
mu ir Bažnyčia pristeigė dau
kumštininkų bizniui.
AfvertiMng ln “DRAUGAS" taringa kist reealta.
Atrertlstn* rates on applloatlon.
gybę vadinamų muziejų. Ten lėgtas, neša ant nugaros Šv.
•
•
* .
Rašto knygas. Ant jų pasodin
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av.. Chlcaeo
Rytoj tautos šventė. Visa mūsų tauta iš varomas smarkus prieštikybi- '•tas Judošius, anot bolševikų
kilmingai minės Lietuvos -Nepriklausomybės nis darbas. Į tuos muziejus , pirmasis
šalia jo
DIENOS KLAUSIMAI
f paskelbimo 15 metų sukaktuves. Mes, ameri vedami tūkstančiai mokinių, vyskupas irburžujus,
generolas. Tarp
kaimo
jaunimo,
darbininkų
ir
kiečiai, taip pat neprivalome praleisti šios
jų anuotos ir maišeliai aukso. ’
PRFEŠ BOLŠEVIKŲ PRIPAŽINIMĄ
reikšmingos šventės nepaminėję. Juk ir mes ūkininkų. Juos pasitinka tam Suprask, tikėjimas yra ūkiniu
Gerb. kun. K. Bičkauskas, Indiana Harbor,
dirbome ir aukojome tam tikslui, kad Lietu tikri aiškintojai ir vadovai ko sunkenybių našta.
liet. parap. klebonas, žymus veikėjas ir kalbėto
Detroite, Mich., iškilo sųjudis, kurio tiks va galėtų nusikratyti svetimųjų jungų. Taigi kalbų įvairiom kalbom. Pra
jas, rytoj kalbės McKinley parko salėj, vasario
las yra Washingtonui pareikšti, kad didžių rytoj visi, seni ir jauni, suraskime būdus, džioje papasakoja ir parodo, . Kitam kambary atvaizduo
16 d., Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimo
jų šio krašto vakarų piliečiai yra griežtai kaip geriausia paminėti Vasario Šešioliktųjų, kaip čia įrengtas visoks ap tas Kristaus žengimas į dan
iškilmėse.
nusistatę prieš sovietų vyriausybės pripaži kuri visai mūsų tautai yra labai brangi diena. švietimas, kaip tvarkingai ir gų. Ant paveikslo Evangeli
laimėti valgį, miklininiųsi, tinkamų vė
gražiai viskas sudėstyta, o jos žodžiai — “Eikie prie ma da visas pastangas
nimų. Praneša, kad šiuo reikalu piliečiai pa
vargstate...”’ o sau jaunimų. Jaunuomenei iki .dil imų, švarų ir protini poilpaskum pradeda savo aiškini nęs, kurie
siųs prezidentui elektui Roosevelt’ui peticiją.
Brooklyno liberalų, laikraštis “šėlsta,” mus.
žemiau klausiama: “Kų gi 18 metų tikėjimo mokymas 61.
Tas bus daroma ko greičiau, kad paskiau ne
pyksta
ir
koliojasi.
Jis
pasiskelbė
esųs
vie

duoda tikėjimas ūkininkui?” grieštai uždraustas. Dievo ir šešiolika taisyklių, sveikatai
būtų per vėlu. Kiek girdima, šis priešbolšeIzaoko
katedroj,
Petrapily,
nintelis tautinių idėjų skelbėjas ir palaiky
Šitokių pajuokai išstatytų pa tikėjimo vietoj bolševikai pa
užlaikyti
vistiškas sųjudis apims visų kraštų.
tojas ir pasmerkė visn^ tuos laikraščius ir įrengtas prieštikybinis muzie veikslų yra daugybės. Nė vie sistatė sau Leninų ir jį garbi L Kasdien vėdink kamba
Prieš bolševikų vyriausybės pripažinimų
organizacijas, kurie to jam nepripažįsta. Net jus. Jo vedėjas atvestiems nas lankytojas neturi nusteb na. “Raudonojoj
aikštėj,” rius.
tarp daugelio argumentų paduodami šie:
gaila to laikraščio redaktoriaus, iš kurio ra darbininkams aiškina: “Du ti, neturi protestuoti, nes už Maskvoj, brangiam karste pa- 2. Dėvėk liuosus, lengvus ir
Sovietų pripažinimas reikštų tarptauti
štų matyti kaip jis kenčia, kad jam tos gar milijonus rublių gavo inžinie tai bus uždarytas kajėjime.
dėtas Lenino lavonas ir ten lengvai vedinamus drabužius
nių teisių, sklandžių biznio principų ir kraš
bės (vienintelio tautinių idėjų platintojo A- rius už šios bažnyčios pastaty
kas dien jo “pagarbinti” ve- 3. Dirbk, kiek gali lauke, ar
to konstitucijos išsižadėjimų.
Ten, kur semdetvo Dievo
' mų. Uz tiek pinigų buvo gali
męrikoje) neduoda. Vargšaųl
darni tūkstančiai jaunimo.
j kiek nors mankštinkis lauke,
Tarptautinių teisių svarbiausias pagrin
malones.
ma pastatyti didelį fabrikų.
•
e z
»
Leningrado liaudies teisme, arba vaikščiok.
das yra sutarčių pildymas, o bolševikai ne
Jūs, draugai, atsakysite, sa Sename pagarsėjusiame vie
kaip ir visur, virš teisėjo kėKuomet t’.k galima mieKlaipėdos uostas yra vienintelė‘Lietuvos
vienų kartų yra pareiškę, kad nieko nedaro
ko aiškintojas, kad bažnyčias nuolyne Kieve taip pat įreng
dės kabo Lenino paveikslas
lauke.
iš sutarčių, padarytų“ su ‘‘kapitalistiškomis” išeiga į jūrų. Dėl to mūsų tauta šį uostų la pastato tikintieji savo auko
tas
prieštikybinis
muziejus.
5.
Neperki valgyk. Dažnai
bai brangina. Jį brangina dar ir dėl to, kad
valstybėmis.
mis. Bet ar tuos pinigus jums Seniau čia gyveno apie 1OX) Su' parašu; Visuomet ir visur sverkis. Kaip tik matysi, kad
Bolševikai y?:a nusistatę išgriauti visokį visas Klaipėdos kraštas — tai mūsų kraštas. bažnyčia sugrąžino ? Ant baž-' vienuolių, vienuolyno kated- Leninas su mumis.” O vienoj
keletu šimtmečių jį valdė vokiečiai. Prieš
ūkio mokykloj, kur pirmiau per daug sveri, mažiau vaitautiškumų, kapitalistiškų pramonės ir pre Per
10 metų jį Lietuva atsivadavo. Nors vokiesienų išrašyti parašai, rų kasmet aplankydavo 3,000 gal būt kabėjo Dievo sūnaus gvl-r
~ i;? daugiau mankštinkis.
kybos sistemų, taip pat visokias privačias
Bažnyčia persekioja moks tikinčiųjų ir tolimos Ukrainos;
čiai norėtų jį atsiimti, bet Lietuva jo nepa
paveikslas, dalia r buvo paka- i
perdaug riebių
savastie.
‘
lų,
ji degina'išradėjus...” Ši patirdavo visokiausių malo
ka.'p mėsa, kiaušiniai,
Sovietų agentai ir agitatoriai nėra pa duos. Minėdami Klaipėdos atvadavimo 10 m. tokių ir panašių nesąmonių nių. Šiandien ten įkurtas liz bintas kitas, su parašu: “kūnevartok
per daug druskos ir
dikėlis Leninas.”
pirkimų (kyšių) ėmėjai, tik uolūs savo įsiti sukaktuves tai aiškiai pabrėžkime.
prirašyta
ant
*
visų
bažnyčios
das kovai su visu tuo, kas bu Rusija pasidarė ištisas be labai paskonintų valgių.
•
•
*
kinimų skelbėjai, o toki žmonės yra pavo
sienų. Dievo namai išniekinti vo šventa. Virš
vienuolvno dievybės kovos laukas. Visų 7. Kasdien valgyk kiek nors
Sveikiname trumpam laikui į Uhicagų
jingiausi kraštui ir tautai. Ir be pripažinimo
ir paversti piktžodžiavimo vie vartų bokšto, raudono dugno;
lwl;>evikai
kieto ir kiek nors žalio maisto,
jie čia daug dirba ir kiekvienas jų save va atvykusį J. E. Vyskupų Bučį, buvusį mūsų ta.
lentoj, baltomis raidėmis iš- ti bediwvK,s n,u2ie.ium.
j
P»!«"Sva.
dienraščio redaktorių ir lietuvių katalikų vi
jum.
dina kankiniu dėl komunizmo.
■
9.
Vartok
užtektinai van
Uksą. f“J/. L.’J.
Aiškintojas liepia darbinin rašyti šitokie žodžiai: “Neiš
Kai kurie šio krašto biznieriai (biznio suomenės vadų!
dens iš lauko ir viduriuose.
*
Ą*
&
kams apsisukti ir parodo šiur ganys mūsų jokią aukštesnė
.interesantai) daug dirba už bolševikų pripa
I 10. Kasdien ištuštink vidupolševikų anglų kalboj leidžiamas dien- pūlingų reginį. Stiklo dėžėj pa: būtybė, joks Dievas, joks ka
žinimų.. Jie tikisi iš to pripažinimo daug pa
I J---ralius.” Virš katedros bažny
sipelnyti, parduodami bolševikams įvairius rašti^“ Worker,” tai tikrai kiauras maišas. guldytas sudžiovintas lavonas.
□ I. Tiesiai stovėk, sėdėk Ir
čios iškeltas parašas: “Vie-’
gaminius, ypač mašinas. Jie sako, kad tas Nuolat renka aukas ir vis jis pavojuje. Gai Matyt, aukšto provoslavų baž
vaikščiok.
nuoliai yrą kruvini darbininprisidės prie gerovės grąžinimo. Tačiau jie la, kad ir lietuvių yra, kurie savo sunkiai už nyčios asmens. Visai nuogas.
PAPRASTI
SVEIKATOS
12. Neduok nuodams ir užkų priešai.” O prie įėjimo į
nutyli, svarbų dalykų, kad bolševikai už per dirbtus centus to šlamšto išlaikymui aukojo Ant karsto parašas; “Taip
PATARIMAI
kiėtim.ims įeiti į kūnų.
bažnyčios požemius, kur pa
kamas šiame krašte prekes gali atsilyginti ir juos it į kokių balų meta. Ar bereikia atrodo šventieji, kuriems pir
13. Svariai laikyk dantis,
miau tamsybės apakinti žmo laidoti mirę vienuoliai, para Labai svarbu žmonėms su- {burnų ir liežuvi.
savo gaminama žaliava ir kuo pigiausiomis didesnės kvailystės?
•
•
*
nės meldėsi.” Aiškintojas dar šyta: “Tėvai, įsidėmėkite — sipažinti su būdais, kaip būti! 14t Dirbk, žaisk, ilsėkis ir
prekėmis,, kurias gamina pavergti darbinin
kai. Tas gali pažeisti šio krašto biznį, darbų
Švęsdami Lietuvos Nepriklausomybės ivo nuo savęs prideda: visokios tikėjimas, y ra nuodai jūsų vai sveiku. Gyvename sunkiais lai- m:egok, kiek tik sveikata reikams.”
ir nedarbu padidinti.
ntę kelkime klausimų, kad mūsų tautos va ligos, visokie marai kildavo
kais. Gera sveikata padeda ko kalauja.
Sovietų pripažinimas pagaliau komunis dai pasuktų valstybės vairų į teisėtų kelių, dėl to, kad žmonių lavonai ne j Taip dirba komuni.tų {au  veli ligas ir greitai pasveikti
15. Gliiai kvėpuok, kelis sy
tus agitatorius tik labiau padrųsintų veikti tautų vienytų, nes tik tuo būdu galės užtik- buvo užkasami. Pats šitokie ti,j a prieš tikėjimą. Senesnio- iš nelaimingų atsitikimų. Kat kius į dienų.
pragaištingąjį darbų. 0 kaip šis darbas yra rinti Lietuvai ateitį ir Vilniaus kraštų atva ins savo žodžiams netikėda ji rusų kartą dar stovi tvirtai užlaikyti sveikatą, turime la
16. Nuolat būk linksmas.
pragaištingas — kiekvienam žinoma.
duoti.
mas, aiškintojas vedą darbi- už tikėjimą, bet bolševikai de- bai įvertini poilsį, tinkamų
FUI

Sveikatos Skyrius

Kun. A. Petrauskas, M. I. 0.

Praeities Pabyros
Spaudos laisvė su Die!
Sujudus visuose kraštuose revoliucijai, rusų vyriausybė, kaip e u minėjęs,
pažadėjo suteikti visokių laisvių: ir žo
džio, ir spaudos, ir susirinkimų, ir t.t. Da
bar Stoluipinui paėmus trumpai į savo
delnų valdžios vadžias, visos laisvės ėjo
šalin. Pirmojoje eiliojo spaudos laisvė.
Paimkite kurį nors iš atių laikų —
1905 ar 1906 metų pradžios laikraščius ar
rusiškus, ar lietuviškus, pats pastebėsite,
kiek elaug buvo tuomet duota raštui lai
sves. Rašė tuomet kas kų'norėjo apie val
džią; kaip kav norėjo kritikavo, koliojo.
Žinoma, jei tik buvo su tiesa neprasilenk
ta. nieks ųž tai nieko nesakė.
Kas kita pasidarė, kai Stoluipinas sutvirlejo.. ('.-UZHI a gi'|/.t> kati ir im t i-ai se
noviška, bet kai kuriais žvilgsniais net at
tresnė i.- .-iiiiIomk'' i./ senovinę. V pa r la
cenzūra buvo nepakenčiama provincijos
t

spaudai, kur atitinkamų cenzorių nebūda- sios, politika visai nejudinama. Paduotos
vo. Čia pareidavo viskas nuo valdininkų tikriausios žinios. Tai galėtų paliudyti kad
ūpo. Geram ūpe — vi. kas pereis, o kuo ir visas Marijampolės miestas. O žinot,
nepatiksi, — tuoj suras tau šimtus prie kas iš to išėjo? — Visui negerai!
kabių ir eisi teisman. Pavyzdžiui ar pri
Rusų cenzoriai sulipino abi žinutes į
migsiu man gerai žinomus dalykus, nes daiktą ir išskaitė iš jų t(ii, ko nebuvo
ir aš buvau juose įmaišytas.
rašyta! Revoliucijonieiiškoje, girdi, dva
Vienų kartų Marijampolės policija sioje parašyta — valdžią "tlaro vagimis!
padarė labai nuodugnių kratų netoli nuo Kokiu būdu? Gi mat, pirma neva nekalta
Marijampolės esančiame Tarpučių kaime, žinutė apie kratas, o paskui apie vagys
ieškodami pas ūkininkus šautuvų ir kito tes — tai suprask rašytojo mintį: polici
kių ginklų. Kur radę, atėmė ir dar užkro ja vienų dienų atėmė visus ginklus, kad
vė sumokėti bausmės.
antrų dienų galėtų be baimės vesti žmo
Netrukus po to daugelis to paties nėms arklius iš tvartų!
Tarpučių kaimo ūkininkų pasigedo po
Tai matai kų policija ir cenzoriai iš
nakties savo arklių.
,
Būdamas aš tuo metu Marijampolėje skaitė! Redaktorių su korespondentu imu
protarpiais parašydavau į Seinų “Šalti nagan. Visa mano laimė, kad aš tuomet
nį,” kaip štai dabar į “ Draugų” ar “Lai- nepadėjau visos savo pavardės, o pasiraĮ vų,” pranešdamas kas įdomesnio apie mus s’au k°kiu išgalvotu vardu. Kadangi redat atsitikdavo. Taigi ir dabar po tų visų _ ktorius nenorėjo policijai išduoti mano tikratų ir arkliu vagysčių, aš imu plunksnų krojo vardo, tai jis pats vargšas turėjo
ir paduodu, tnuupai apie tuos įvykius dvi už tas ir kitas korespondencijas atkentėti.
žinutes. Pirmoje aprašiau apie ginklų kra- Rodos, gavo kelis mėnesius Lomžoje kapu
tų, o mitroje žinutėje apie arklių vogimų, cinų vienuolyne pasėdėti 1
Tai tau ir žodžio laisvė! Policija
Rodos, ir viena ir antra žinutė nekalčiau,

jausdamos! ant savo sprando ne vienų Lai
tę, manė, kad visi tik apie jų galvoja ir
jos kaltes skaičiuoja. Taigi ji be pasi
gailėjimo ir persekiojo visus, kur tik ga
lėjo prie ko prikibti.
Netrukus išleido įsakymų, kad kiek
vienas korespondentas turi būtinai pasi
rašyti pilną savo vardą ir pavardę po
kiekviena savo korespondencija. Kad ne
reiktų policijai ilgai nė tyrinėti. Tuoj
matytų savo neprietelius.
- (Daugiau bus)

Broliai Artyn Šen!
Sąnarys mažas tautos mažutytės
Su didžiu priešu kovojau kaip uodas.
PajėgOH silpsta... Nors n’ėsu parkritęs,
lienda širdin abejojimas juodas.

Broliai: artyn šen! prie darbo kas gali!
Dievas tvirtybių bus mums už vadovų;
Gelbėt’ skubėkim nuvargintų šalį,
Stokim išvien, o laimėsime kovą.

Gana lavonu tylėti be žado!
Šaukim: Mes gyvi! Mes geidžiam tei ybės!
Jaučiame dvasioj kankinantį badų;
Norim šviesos, ne Egypto tamsybės!..
A. Jakštas (Iš Dainų skrynelės)

Žmogau, tebūnie tavo viduje švaru,
ir apie tave esą nešvarumai, išnyks.
*
•
•
Išdidumas ir kvailumas yra tapatybė,
tik dviem vardais vadinama.
*
•
*

Geriau kaip ąžuolui vietoj lūžti, ne
kaip verkšlenamam gluosniui į visas šalis
linguoti.
*
•
•

Žmogau, tavo kūno geradarys yra tas,
kas tau gera daro, o sielos geradariu lai
kyk tą, kuris iš tavęs reikalauja gerada
rybės.
•

♦

•

Gražu ir garbinga žmogaus pavidalų
nešioti, bet daug gražiau ir garbingiau
žmoniškumo sėklų gyvenimo dirvoje sėti.
_____

R. Striupas

f

Trečiadienis, vasario 15, 1933

VVAUKEGAN. ILL,
LABDARIŲ DIRVA
KVIETIMAS Į CENTRO
SUSIRINKIMĄ

Į• KENOSHA i

ŠITAIP GREITAI
SALTI

žv. Baltramiejaus choro
“Minstrals” (Juokdariai) se
kmadienį, vasario 19 d. važiuo
ja j Kenosba, kur Sv. Petro
parap. salėje išpildys progra
mų. Visi vaukeganiečiai kvie
čiami sykiu važiuoti. j
Atsidėkojimui, Kenosbos
£v. Petro parap. choras vasa
rio 26 d. atvažiuos j Waukegan’ų ir visiems čia padarys
surpraizų. Choras duos konce
rtą, kurio dar čia nebuvo. Pe
ikiąs skiriamas parapijos nau
dai.

mokėtumėm labdarių ūkio
skolas ir galėtumėm eiti prie
našlaičių ir senelių prieglaudų statymo. Bendrai dirbdami
nė nepajustumėm, kaip naujų ir mums labai reikalingų
įstaigų susilauktumėm. Juk
mes pastatėm
Lietuvių šv.
Kryžiaus ligoninę ir ja šian
dien didžiuijamės, dėlto, kad
visi bendrai dirbome. Taigi,
dar pakartojame prašymų at
gaivinti apmirusias Labdarių
Sųjungos kuopas.

----------Susirinkimai
organizacijų
veikime yra svarbus dalykas,
Jei susirinkimai yra gausingi ir organizacijų
veikimas
yra gyvas.
Labdarių Sųjunga, pradė
dama šių metų veikimų, nori,
SkaiKlaruų gv-rklę
gydyti, Ištirpyki
kad tas jos veikimas būtų gy
te 2 Bayer Aspi
rin Tabletkas
vas, kad jis kuo daugiausia
stiklo vandens Ir
gargaliuokite.
attiestų naudos lietuvių visuo
menei. Kad taip būtų, reikia
, pasistengti j mėnesinius cen
Beveik Urnai Palengvina Siame Atsitikime.
Šelpimo darbas.
Sv. Baltramiejaus choras iš Šis paprastas metodas, aukščiai,
tro susirinkimus visų kuopų
Aspirin Tabletkos ištirpsta
gnaa
paveikslėliuose yra dabar
greit ir visai pasileidžia, nepalik
Gyvename didelio nedarbo
anksto kviečia visus atsilan parodytas
ir prie Sųjungos priklausanvisų gydjytojų visur vartojamas gy
damos jokių šmotelių arba tirš
tumų. Gaubite dėžutę iš 12 arba
kyti ir pasigerėti svečių kon dymui šalčio.
cų draugijų atstovus sukvies laikus. Labdarų) darbas šim
buteliukų iš 100 pas savo vaisti
Jisai yra pripažintas kaipo GREI
ninkų.
certu.
teriopai
padidėjo.
Labdarų)
ČIAUSIAS, saugiausias ir tikriausias
tii ■ : i
būdas. Nes Jisai sulaikys paprasta
Po koncerto bus šokiai.
^^J'aigi, iš’anksto pranešame, Sųjunga, kiek tik jos jėgos
šaltį beveik taip greit kaip kad j,
^^^■kildariu
susirinki leidžia, šelpia bedarbius ir jų
Koresp. pagavote.
Paklauskite apie tat savo gydy
vasario 22 d., 7:30 šeimynas. Ji labiausiai atsi
tojo. Ir jeigu pirkaite, pažiūrėkite
kad gautumėte tikras BAYER As
NUTRAUKS SESIJĄ
vai. vakare,
Aušros Vartų žvelgia j tuos savo tautiečius,
pirin Tabletkas. Jos ištirpsta be
veik
ūmai. Ir jų veikimas yra taip
kurie
yra
sųjungos
nariais.
k par. salėje.
Muz. Juozas Sauris, kuriam vadovaujant, di
gi ūmus, kuomet Jas priimsite. Ir
Nei vieno ji) neapleido neišdžiulis L. Vyčių — Dainos choras rytoj dainuos
"VVASHINGTON, vas. 14.— dėl gargaliavimo, Tikrosios Bayer
Prašome raportų.
Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimo iškilmė
Ateinantį pirmadienį vyriau Paklausk savo aptiekoriaus apie nesenai numažintų kainų
Svarbu, kad į šį susirinki tiesus pagalbos rankų. Ir ne
se,
rengiamose
McKinley
parko
salėj.
Programas
ant 100 Tabletkų Bayer Aspirin
sias krašto teismas.nutrauks
mų atvykusieji kuopų atsto apleis
prasidės lygiai 7:30 vai. vakare.
savo sesijų iki kovo mėn. 13
vai atsineštų su savim meti
Kad ir sunkiausi laikai, bet
d. Bus pasirengta prezidento TABLETKOS NĖRA TIKROS BAYER ASPIRIN BE ftIO KRYŽIAUS
nius raportus.
Kurios kuo vis dėlto, dirbant sutartyje,
inauguracijos iškilmėm^.' •
pos dėl tolumo ‘ ir kitų prie atsiranda priemonės, kad pir
žasčių atstovų prisiųsti nega moje vietoje savo narius gel
—
»|l
■ tllHįl .S
lės, prašome raštu savo (rapor bsti. Ne vienas džiaugėsi prie
tus pasiųsti centro valdybai. Labdarių Sųjungos priklausęs
Raporte svarbu pažymėti, ir jai darbavusis, nes kritiš
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas
kiek kuopa turi paprastų, am kiausioj savo
815 — 45th Street, Kenosha, Wis.
gyvenimo va
DUOKITE VISUS SPAUDOS
žinų ir garbės narių;
kiek landoj gavo ir suraminimų ir
draugijų prie jos veikimo de medžiaginę paramų. Laimingi
DARBUS “DRAUGUI”
lietuvių tarpe, organizacijose
dasi; kiek turėjo jeigu ir iš- tie, kurie šiais sunkiais lai
ir visam katalikų veikime.
laidų; kiek sušelpė vargšų ir kais priklauso prie labdarių.
Žemaičių Juzė ,
bedarbių ?
>•
Tuo būdu ir savo artimui pa
TAUTOS ŠVENTĖ
gelbsti ir reikale pats gauna
Atgaivinkime šias kuopas
Blogas Skonis Burnoje
pašalpų.
(rodymų, kad negerai veikia vie
Kol kas centras dar nieko
Vasario 12 d. kenoshiečiai Yra
nas ar daugiau svarbiausių organų.
Gal
virškinimas
yra negeras, apetitas
' negirdėjo iš 9 kp.,
Melrose
minėjo Lietuvos Nepriklauso blogas, silpna eliminacija,
Jaunimas ir labdarybė.
viduriai ne
reguliarus, nenatūralūs miegas, ner
Parke; H kp., Waukegane;
mybės 15 metų sukaktį, para viškumas,
ir t.t. viskas tas parodo
Jaunimų prie
labdarybės
reikallngOmų gero ir tikro Toniko
12 kp., Racine, Wisc.; 13 kp.,
pijos svetainėje.
ATLIEKAME
So. Chicago; 14 kp., Spring dUrbo iš mažens reikia pratin Šventė minėta prakalbomis
Valley; 15 kp., Westville, III.; ti. Dėl tų ir vaikus reikia trau ir kitais pamarginimais. Tos
16 kp., Sheboygan, Wisc.; 1S kti prie labdarių kuopų Veiki dienos svarbiausiu kalbėtojum buvo rekomenduojamas Gydytojaus
Specialisto kaip tik tokiame nesveikp., Aurora, III.; 19 kp., Det- mo, imant mažų iš jų mokestį buvo L. šimutis, “Draugo” kavime.
NUGATONE j pastebėtinai
ir
duodant
jų
amžiui
tinkamo
trumpų laikų pataiso sveikatų ir at
roit, Mich.; 20 kp., Indiana
red., kuris savo kalba nupiešė veda organizmų prie natūralaus stodarbo.
Nekankinkitės patys ir bekan
Harbor, Ind., 21 kp., Kewanee
visus lietuvių tautos vargus kio.
kinkite savo draugų. Nueikite pas
vaistininkų ir už Vienų Dolerj
III.; 22 kp., Rockford, III.
Labai smagu yra
matyti, ir siekimų nepriklausomybės. savo
nusipirkite mėnesiui treatmentų —
Greitai, Gerai ir Pigiai
Matyti, kad čia suminėtos kada drauge su suaugusiais Dėl kliūčių konsulas Kalvai- NUGA-TONE pa,rduodamas su pilna
garantija, po dvldešimtg dienų grųkuopos jau apmirė. Jas reikia žmonėmis labdarių visokiuose tis negalėjo dalyvauti šiose žinsime pinigus, jeigu busite neužga
nėdinti.
gaivinti. Tie kuopų buvę na parengimuose darbuojasi jau- iškilmėse, tat L. Šimučiui teriai, kuriems rūpi labdarybė, nos mergaitės ir jauni vyrai.'ko pasakyti net dvi prakalbas.
turėtų pasistengti pirma pro Tuoj gali pasakyti, kad iš to-į Pirma Simučio kalba buvo, “DABAR
SPAUSDINAME:
ga sušaukti susirinkimų. Jei kio jaunimo išaugs geri ir nau “Kaip lietuviai jau buvo pri JAUČIUOSI
reikia, pasišaukite pagalbos iš dingi žmonės, atsidavę Dievo sirengę, kovojo, kada liko pa
PILNA
Labdarių Sųjungos
centro garbei ir žmonių gerovei. Iš skelbtas nepriklausomybės ak
Tikietus,
Bilas,
GYVUMO”
valdybos ar agitacijos komisi jaunų dienų įpratę prie dar tas.”
Imant Lydia E. Pinkhaan’s
Plakatus/
Laiškus,
jos. Centras mielu noru pa- bo, ir patys lengviau nugalės Antra kalba buvo apie KlaiVegetable Compound
Serijas,
Konvertus,
tarnaus bile susidarys grupė savo gyvenimo sunkumus ir
atgavima. Abiejose kai-1 Taip šimtai moterų sako. Jis stipProgramas,
Draugijoms Blankas,
Janonių, norinčių veikti kilnų i savo artimui,
patekusiam į j bose kalbėtojas išdėstė lietu-[
ge^^miegL^aUeidMa'58v<ih
Posterius,
Konstitucijas, ,
^^■tarybės darbą
Amerikos vargų, skubiai ateis į pagal- L:—
nugaros ,k»«dėjim»>...
viams reikalų vienybės ir dra-'sunkiosios'dienos
pakenčiamos.
Įvairius atsišaukimus,
Kvitų knygeles.
.. .
t
‘
Jeigu nesijauti pilnai sveika
^Pmvių tarpe.
bų. Laiminga ta taute, kuri SOS, nes to reikia
tautos pa- mėgink šias gyduoles. Nusipirk
tokioje dvasioje savo jaunimų žangai. Reikia nusikratyti nuo teij šiandien.
Bendro darbo svarba.
Ir Kitokius Spaudos Darbus
auklėja.
savęs prieši) jungų. Su trispal SULIESĖJO 10-GIA SVARŲ
Kaip kilnus yra labdarių
PER SAVAITĘ
Lietuvių R. K.
Labdarių ve žyme, kuri plevėsuoja su
darbas, apie tai žino kiekvie
nas krikščionis. Dėl ko nfe vi Sųjunga ir mokesti jauniems kitomis Europos valstybių vė Mm. Betty Luedere Iš Dayton ra
Visais spaudos reikalais kreipkitės,
šo: Aš vartoju Kruachen suliesėjimui
liavomis,
šiandie
šankiame:
Suaugusieji
si eina į bendrų labdarybės yra nustačiusi.
— per vienų savaitę aš suliesėjau
svarų, todėl nerandu žodžių
darbų, nesunku i tai atsakyti. moka $1.20 į metus, bet vaikai “Valio! Valio! Valio! nepri dešimčia
išgirti tų vaistų.
klausomoji
Lietuva
ir
mes
be
Kad suliesėti lengvai, saugiai Ir
Progų neturi. Kur veikia lab nuo 7 ir 16 metų amžiaus 25
neavojlngal Imk pusę Kruscben pusę
Vilniaus
nenurimsim!
”
darių kp., ten vienu ar kitu centus į metus, nuo 16 iki 21
arbatinio šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
Parapijos
choras
vakarų
pa

m.
50
c.
būdu' mūsų
tautiečiai prie
das pašalinti nedailių Išvaizdų.
Butelis, kurio užtenka keturioms
įvairino dainomis. P. G. Kle
bendro labdarybės darbo pri
Kada jaunimų įtrauksime
savaitėms
visai
pigiai
teatsetna.
L , .
, , , .
viekaitė padainavo solo;
sideda. Kur jų nėr, nėra prie i...
Gauk aptiekei. Jei nuo pirmo bute
darbų, tada ir labdarių or- ,
T1 ,
lio nenultesėst. tai gausi pinigus at
2334 S. OAKLEY AVENUE
.___ ._____ _
\__ komp. p. E. lAucaite.
ko prisidėti. Dėl to reikia skai ganizacija ir
gal.
visas mūsų tau
Bet žiūrėk, kad butų Kruachen
Iškilmių proga kalbėjo ir druska
tyti nemažu veikėjų apsileidi tiškas sųjudig šiame
— pamėgdžiojimų yra daug
krašte
vietinis daktaras A. G. Rakau ir turi saugotis.
mu, jei kurioj kolonijoj nėra turės tikresnę ateitį.
CHICAGO, ILL.
skas.
Labd. Sųjungos
kuopos ir
Labd.
tuo būdu ten gyvenantieji
Ačiū Federacijai už suren
musų tautiečiai neturi progos
gimų Vasario 16 paminėjimo,
Telefonas Roosevelt 7790
Gydomos Nauju Būdu
tam šventam tikslui pasidar Skaitykite ir platinkite ypač pinu. J. Trakšeliui, J.
buoti.
operacijos, be (svtrkltlmų. Be
dienraštį “Draugę” ir ^Ciserauskui, A. Lemešiui, po Be
priversto poilsio. Gydantis galėsi
Kuopos, veikiančios visose
niai Ijaučienei ir Federacijos dirbti po senovei, nebent Jau dabar
remkite
visus
tuos
pro

mūsų kolonijose kontakte su
rašl. Onai Laucaitei, kuri nors priverstas gulėti. Tam vaistas yra
Emerald Oil. Gydo greit, mažina ti
centru, daug gražių
darbų fesionalus ir biznierius, dar jauna, bet savo darbų gra nimų ir gėlimų. Nurodymai prie vata
ei negelbės aptleklnlnkaa grųllns
žiai atlieka ir veikia plačiai tų,
nuveiktų. Pirmiausia, tuoj iš- kurie garsinasi jame.
pinigus
..

ZT\

miSCONSIN’fl LIETUVIŲ ŽINIOS
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KENOSHA, W1S.

Nusa-Tone

Spaudos Darbus

Draugas Pub. Co.

VARICOSE VEINS

ar

p r A n n X s
Trečiadienis, vasario 15, 1933
Ydas ir Dzūkas.” Po to, šokiai kirnas atidėtas kitam susirin- skiriamas užmokėjimui už lu 1 Antanas Petkus, graborius, kės lietuviams jis maloniai pa
prie geros muzikos, pritaikin- !kiniui.
pelius. Komisija prašo visų atsidaro ofisų, Ciceroje nume
tarnauja.
tos jaunimui. Visi pasinaudo- ’ Ligonių draugija turi tris. paremti.
A. Valančius riu 4830 VV. 15tli St. (Tele•Rašo prof. Kampininkas.
kit proga; nepamirškit vas. 19 Sunkiai serga M. Urba, K. Žiphono Cicero 2109 ir 859-J.).
PADĖKAVONĖS GROMATA tui j Amerikų nulėks, bet ir sa- d. Visi kviečiami j Šv. Antano Įlvitis ir J. Kasulaitis. Pašal Vietinė L. Vyčių kuopa ren Jis yra pasirengęs patarnauti
'vo. ypač taukininkų, vardų po parapijos svetainę, kad pare- pa mokama visiems.
PROF. KAMPININKUI
gia “Valentine Dance,” tai žmonėms kuo geriausiai.
Geriausias nuo Renmatiškų
Skausmą, sako Buffalo Ponia
Isvietų išgarsins. Jie išrado, l’tti Federacijos vakarų. Kvie Po to priimti raportai iš Fe yra šokius, šeštadienio vakare,
‘‘Metų metus mane kankino reuma
A.
Petkus
keturis
metus
dirtizmas. Pagaliau aš išgirdau apie
Jezno (Alytaus ap.) jauny-! l>ad geriausia bus skristi į čiami taip pat bulvaViškiai ir deracijos ir Labdarių sk. Val vasario 18 u., Šv. Antano pa
I*ain-Kxpelierį ir nusipirkau jo bon
Jbo prie kitų graborių ir suką. Pirmas išsitepimas juomi mo
Cbicagos
Federacijos
skyriai.
dyba
pranešė,
kad
knygutės
kliai lietuviai pakalniai pra- Amerikų ant pūslių; esu, nerapijos svetainėje. Griež gerai
mentaliai suteikė palengvinimą. Iš
jvirš du metu buvo grab. S.
naudojus jo vieną bon ką galėjau at
šo manos, kad padėkočiau tau kaštuos nė benzinas, nė alie- \ isi būsit patenkinti. Beje, jau gatavos, biskį pataisytos žinomo Doc Benny orkestras.
likti visų savo kasdieninį darbą be
Mažeikos asistentu.
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu
prol. Kampininke už gražų ir jus, nė kitokie priborai: išpfl- bus ir koncerto dalis; išpildys ,ir daugiau lapų pridėta. Nu Tikietai pigūs
nuo narių
jokių gėlimų savo sąnariuose."
A. Petkus turi ofisų ir In
J. G.
teisingų, su visais ištlumočiji- tei pūslę ir baigtas kriukis, o jaunamečių choras, ved. O. Ski laidą.. už knygutes užmokėti. tiktai 20c., prie durų — 35c.
Buffalo, N. Y.
mais, aprašymų jų kongreso, kvapo dar kiekvienas turi; da- Iriatės. Tikietai pigūs, tik po Mokesčių gauta $16.00.
Visas pelnas nuo šio vakaro diana Harbor adresu 3934 Elin
St. (Telephone Indiana Har
buvusio spalio 2 d., 1932 m., bar kaip sykis pūslių sezonas, 25c.
Valdyba pranešė, kad šiems skiriamas parapijos naudai.
Jezne.
i
nes po Kalėdų, prieš užgavęužgavė Iš Federacijos skyriaus kny- metams svetainė vakaruj pa- Tat, visi nuoširdžiai kvie bor 938). Tatgi ir tos apylin
meitėlius skerdžia.
9 nii .r-ramt,. ir nnrnSvn.ns nes, visi
vl>1 meiieuus
sKeruzia. gų peržiūrėjimo pranešimo pa rap. naudai paimta lapkričio čiami atsilankyti ir susipažin
oji gromata ir aprašymas
taip patiko jaunykliams, kad ! Taigi bus pirma tokia eks sirodė, kad knygos geroj tvar 12 d., o draugijos bankietut ti su mūsų jaunimo veikimu.
jie po visų Jezno parapijų ne kursija ant pūslių skersai ma koj vedamos. Per 1932 metus spalių 29 d. ftapottas priim Rengimo komisija žada sve
šiojo ir visiems publičnai skai re Jei ji gerai nusiseks, tai pajamų buvo $89.25c; balan- tas. Perskaitytas vieno nario čius gražiai priimti. Iš praei
Jezno vardų pastatys ant pir- įsas1931 m. $108.20; viso $195.- Lipskio atsišaukimas. Jis kan ti-,-.! žinoma, kad Vyčių vaka
te, o jų pirminink&s išsikirpę ;
tų gromatų ir Įdėjęs į rėmus mo punkto. Kai kurių pūva- j45c. Išmokėta $180.75c. Pini- didatuoja į Ciceros miestelio rai. visuomet pasiseka ir daug
po stiklu kas rytų skaitųs vie saiio diena pakils .smarkus vė- 'gų Jiko $14.70c. Spulkoj imo- valdyboj vietų. Draugija nu-' jaunimo iš visur sutraukia,
toje poterių, nes jaunykliai jas, pučiantis į Amerikų, tuo- keta $2-!|3.QO. Viso Federacijos tarė remti savo nari, tik var-] Ligi pasimatymo Vyčių šoPER ŠALČIUS NUPIGINT,
lietuviai dar neišmoko pote jau iš Jezno pūslių stoties pa- 12 skyrius turi pinigų 262.70c. gas yra su mūsų lietuviais. įįį,, vakare, šeštadienį, vasaKai jiems reikia pagalbos, ta rio 18 d.
Plunksna
rių, kadangi nesulaukia iš Tro kils jaunykliai lietuviai ir droš Raportas priimtas.
stačiai
pas
tave,
profesoriau,
•
j
,
......
da
pradeda
būti
mūsų
draugi
L
ckio katekizmo.
vJ
’ Dvasios vadas kun. Vaiciuikad už viską padėkoti. Taigi
•
ijijų
veikime,
o
kai
pagalba
ne

• i-i • •
»!
. ® nas ragino, kad skyrius remJ £itgi, ji «.uip dėkingi prof. pranešu, prof. Kampininke, . , . ...
, reikalinga, tai ranka pamoja
1
...
..
,- |tiJ katalikiškųjų spaudų, da
KampininKui, kad nežino nė Lad parūpintum- jiems pūslių
lyvautų katalikiškoj akcijoj ir ir rako: tie draugijų susirinki
kaip atsidėkoti. Jie nori va- stotį, kad slaunūs Jezno išraremtų kitus naudingus suma- mui man nereikalingi.
žiuoti į Amerikų ir asabiškai Jėjai turėtų vietų kur nušilę!-;
nymus. Mūsų gerb. klebonas Šv. Antano dr-ja kviečia vi
padėkoti.
:sti įv sureng iškilmingų prie
vi-ifida duoda gerų patarimų ir sus Ciceros lietuvius įsirašyti
Sako, išgalvojo net toki iš-nuima.
.
”.
i
*■
visada ragina, kad draugijų Mokestis menes. 25c., įstojimas
PRANCIŠKUS
radimų, kuriuo esu ne tik ved-i
Jaunyklių Prietelis
atstovai dalyvautų Federaci- $1.00. Pašalpos sirgdamas na
DRUKTENIS
Mirė vas. 12, 1933, 3:40 vai.
jos susirinkimuose. Kitas Fe- **
J?“'
vak.
Tlior Nauja Skalbiama Mašina ............. $95aOO
Kilo iš Varlaukiu Apskr., Loderacijos susirinkimas bus va sivitikiinai laikomi kas mene
davtenių parap., Sinlaukės kat
Tbor Elcktiikinis Prosas ...................
$ 35.00
Amerikoje išgyveno 4 4 me
sūrio 26 d. Kurių dr-jų atsto sį, kas pirmų sekmadieni, pa ino.
tus.
(Kaip ant paveikslo)
----------- —
Paliko dideliame nuliūdime
vai nebuvo sus-me, kaip Šv. rapijos mokyklos 8 kambaryj,
brolį Tamošių su šeimyna, bro
Iš FEDERACIJOS SUrgaitė; \ia \ cikle,-nes už vai- Grigaliaus choro ir L. Vyčių 1 valandų popiet.
lienę Antaniną. Jovalšlenę, o
Lietuvoje brolį Adomą ir šei
S130.00
SIRINKIM0
j kinus.
Valdybos
adresai:
J.
Gry

myną
ir gimines.
_____
'
14 kp., prašot,ii nepamiršti seNupiginta
50%,
Viskas
už
................
Kūnas
pašarvotas
grab.
S.
M.
Susirinkimas buvo labai j BaPortas Federacijos aps. i kaino susirinkimo. Taip pat bauskas, 1512 So. 49th Ct., A.
Skudo koplyčioje, 718 West
/
f'
. v• 18th Street.
Valančius,
1226
So.
50
Avė.,
J.
Laidotuvės įvyks trečiadienį, va
skaitlingas. Iš 18 draugijų atJ Pranešta, kad 15 m. Lietuvos prašau draugijų išpildyti bla
sario 15, iš koplyčios 8 vai.
Lengv ūs išmokėj i mai $1.00 savaitę.
bus atlydėtas į Dievo, Ap.veizstovų buvo 35. Mūsų jaunimas ;neI,riklavsoniyb6s (Vasario 16 nkas, kurias draugijoms pa Stankevičius, 1636 So. 49 Av«,
dos
parap.
bažnyčią,
kurioje
jvyks gedulingos pamaldos už
irgi pradeda veikti. Garbe tk) paminėjimas bus vasario siunčiau. Jau kelintas sykis, A. Lutkus, 1421 So. 49 Ct.
velionio sielą. I’o pamaldų bus
jam, kad ima suprasti savo
tk’
va'- vakare, McKin- kaip prašau tas blankas grųnulydėtas į Sv, Kazimiero ka
pines.
Apaštalystės
Maldos
draugi

Xtautbš reikalus. Darbuokis jau
Parko auditorijoj. 12 sky- žinti.
Nuoširdžiai kviečiame visus
* *
gimines, draugus ir pažystamus
ja ruošia bunco partv vasario
nūs
nutarė
dalyvauti,
taipgi
dayvauti šiose laidotuvėse.
mine, o mes, seniai, jums pa
Nuliūdę: BioMai. Šeimynos it
13
d.,
parapijos
svetainėj.
Vi

dėsime.
skyrių#nutarė surengti pamiDraugijos Šv. Antano susi
Giminės.
Laidotuvėmis rūpinasi Anta
Moterų Sujungus 2 ]<uopa'nt.)in,ų savo svetainėj. Tas bus rinkimas buvo 5 d. vasario. sus kviečia paremti gerų dar
3417*21 So. Halsted St.
nina Jovaišienė.y
Laidotuvėms patarnauja grab.
bų.
Tikietai
labai
pigute,
o
tie
Telefonas — Boulevard 4705—8167
pradeda smulkiai veikti; at-jVasark>
Komisija ruošia Sus-mų atidarė pirm. J. Gry
S. M. Skudas Roos. 7 532.
vanų
yra
labai
gerų.
Pelnas
siuntė tris atstoves. Visos dr- 8'ra^Ll programų. Lūs įžymūs bauskas. Perskaičius nutari
jos turėtų taip dalyti. Yra ži-;ka'bbt°jai.
mus, kurie buvo vienbalsiai
Radijo programai: Nedėliomis AVCFL, 970 k. nuo 1
noiua, kad visos draugijos tu- i Skyriaus vakaro rettg. ko priimti, skaitytas laiškas iš
iki 2 v. po pietų: Ketvergais VVHFC, 1420 k. 7:30 vak.
ri išrinkusios po tris atstovus, Į misija išdavė raportų, kad 19 Federacijos apskr., kuris kvie
Pėtnyčiomis VV AAF, 920 k. 4 vai. po įlietų.
bet kai kurie nelanko f’edera- d. vasario bus gražus vakaras; tė dr-jų i Vak. Vals. seimelį.
cijos susirinkimų. Nerūgokit, bus atvaidinta komedija “Žy- lėliškas priimtas; atstovų rinjei kada bus parašyta, kad neTyroa, AJSklos, Sveikos
pildot savo pareigų.
GRAŽIOS AKYS
Vyčių 14 kuopos atst. ne
Yra didelis tartas
dalyvavo susirinkime. Negali-'
Murinę valo, švelnina gaivina
nia suprasti, dėlko Vyčių kuo- h
be pavojaus. Jus Ją pamėgsit*
Knyga “Eye Care” arba “Eye
pa yra apsileidus. Pabuskit iš j
Beauty” ant pareikalavimo.
MurimCo., Bpt. H. S., 9B. OJiio St., Chicago
miego, nebūkit tinginiais.. • Į
Federacijų įstojo dar viena
PRANCIŠKUS“ RUMBINAS
draugija, tai jaunametės šv.
A.
A.
Persiskyrė' su šiuo pasauliu Vasario 13 dieną. 1-nią valandą ry
Kazimiero Akad. rėmėjos. Jų
to, 1 933 nu., sulaukęs 51 metų amžiaus, gimęs I.letuvoj. Šiaulių
apskr., Meškučių parap., Itupeikių kaime.
MIKOBBMAS ClūRAS
pirm. Šileibaitė yra darbšti
Amerikoj išgyveno 33 įimtus. Priklausė’ prie Didžio Lietuvos
Kunigaikščio
Vytauto
draugijos.
Paliko
dideliame
nubudime
mo

Mirė Lietuvoje, sausio 16 d., 1933 m. apie 70 metų amžiaus.
mergaitė. Mergaitės daug da-j
terį Marijoną (po tėvais Sturonaltė). 2 dukteris Oną ir Stanisla
KTTo iš Panevėžio apskr.. Naujamiesčio pfl.ra'p., Plutų kaimo.
Money Back If One Bottle of Darc’s Mentha Pepsin Doesn’t
vą,
sūnų
Pranriškų
ir
gimines,
o
Lietuvoj^
3
brolius:
Petrą,
Juo

rbuoiasi, 1 ad pagelbėtų Šv.;
You Mote Good Than Anything You Ever Used.
zapą ir Steponą, 2 seseris Viktoriją ir Oną ir gimines.
Paliko dideliame nubudime) iJetuvoje moterį Konstanciją, dvi
Kūnas pašarvotas randasi 4425 S. Wells St. Tei, Yards 3906.
dukteris Oną Zopėltenę Ir žentą Joną, Veroniką Budavičtenę Ir
Kafcimiąro seserims. Cicero inc 1
You can be so distressed with gas
Laidotuvės įvyks Penktadienį, Vasario 17-tą dieną, 8-tą vai. iš

Prašau Į Mano Kampelį

PAIN-EXPELLlR

Tik šia savaitę

CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS

$64.50

Jos. F. Sudrik, Ine.

I

■
A S A,

To Ali Who Suffeir Stomaeh
Agony, Gos and Indigestioi

ryto iš namų j šv. Jurgio pa.raptjos bažnyčią, kurioje atsibus ge
dulingos pamaldos už velionio sielą, o Iš ten bus nulydėtas J Sv.
Kazimiero kapines.
Vist a. a. Pranciškaus Itumbino gaminės, draugai ir pažystami
esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse Ir suteikti Jam
pafekutinj patarnavimą tr Atsisveikinimą.
Nubudę liekame: Moteris, Dukterys, Sumiš Ir Giminės.

I

Laidotuvėse patarnauju
Loulevard 4139.

gruborius

Mirė viui. 1 2, 1983, 11:30 va
kare, 19 mėlieHių amžiaus. Gi
męs Amerikoje.
Paliko dideliam® nuliūdima
tėvus Petrą Ir Majijoną, Mo
čiutes Leokadiją Damlnskaitienę Ir Marijoną Jankauskienę,
po tėvais Kazakevičiūtė, dėdę
Joną, tetą Sofiją, pusbrolį Pet
rą Kazakevičių ir glinlnes.
Kūnas pašarvotas/ 2001 Canalport Avė., ChĮcago, III.
Laidotuvės įvyks kelvlrtacflenį,

vasario

1«,

1933. Iš namų

R.30 vai. bus atlydėtas į Die
vo Apvelzdos parap. bažnyčią,
kurioje (vyks gedulingo* pamal
dos uz velioni o sieii,. Po pa
maldų Ims nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame vfotts)
gimines, draugus Ir pažystu m iih
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Tėvai, moėintės, dė
dė. teta. Ir giminės.
Laidotuvėms natarnaiila grab.

Masalskis,

Telefonas

laidotuvės įvyko Sausio 1R d, Vadokli llų kupinėsi’. Vasario
16 d. šv. Jurgio parapijos bužhyčloj, Chleogojc įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą, 7:15 vai. ryto.

Nuoširdžiai kviečiame visu* gimines, draugus-ges ir pažysiuinus-inas dalyvauti šiose pamaldose.

Nubudę: Moteris. .Miknai, Iflikttą'ys Ir OfMfflės.

and fu 11 nesą and bloating that you
think your hcart is goirlg to stop
beating.
Your stomaeh may be so distended
that your breathing Is short and gaspy.
You think perhaps you are-suffoeating.
You are dlzzy and pray for quick
rellef—what’s to be done?
Just one tabrespoorifui of Dare’s
Mentha Pepsin and In ten minutes the
gas dlsappears, the presstng on the
heart ceanes and you can breathe deep

and naturklly.

AIA
RUSSELL
PETER KASKY

A.

žentą Adomą; o Amerikoje tris sunūs: Petrą, l.r marčią Mikaliną,
Antaną Ir marčią Ievą Ir Kazimierą ir gimines.

tlLLY^S

Oh! YYhat blessed rellef; būt why
n/t Bet rid of such attaeks aitogether?
Vvhy tiave indigestton at all?
Wlth this vvonderful mediclne you
can oVercbme Indigestion or dyspepsia,
or any abnormal conditton that keeps
tbo stomaeh In constant rebelllon and
One bottle wlll prove it.
Over 6,000 bottles sold tn one small
New .Tersey tovvn lašt year—ask yourself Why? Demand Dare’s Mentha Pep
sin, a pleasant to take. heaith bullding
stomaeh eliztr that regular pharmactsts anytvhere In America guarantee

~

IW 1 "

Trečiadienis, vasario 15, 1933

8

P R A U O A S

CHICAGOJE

(sirinkiinu^Kurie įvyksta kas

Phone PULLMAN 0856

pirmą sekmadienį kiekvieno
mėnesio, 1 vai. popiet. K ores p.

A K T A R A I:

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS

30 Kast lllth Street

DR. ATKOČIŪNAS

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. S. A. DOWIAT

lis šaukiamas kovo 19 d., Šv.
Prie Y. M. C. A, Roseland
VYČIŲ KUOPŲ DĖ
Jurgio parapijos salėj.
DR. A. RAČKUS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
,
»• . ,
..
.
dantistas
MESIUI
GYDYTOJAS. CHIRURGAS
Ine
to,
siais
depresijos
lai^446
so.
49th
et.
cicero,
m.
Rengiama katalikiškosios ak
6147 VVEST 25th STREET
X
—
SPINDULIAI
kais
sutaupytume
šiek
tiek
ir
!
utttr
'
K
,
e
n
tv
'
lr
«
Pėt
,
nyCiomU
Vai.:
2—4 popiet Ir 7—8:30*vaL vak.
•
|
A U —— v Viii.
ei jos ir spaudos savaitė,
Tel. CICERO 662
L. Vyčių Cliic. Apskr. sus Centro pinigų, nes iš Chiea* I14’8- Haistod st.
3051 W. 43rd St.
Chicago
Federacijos 19 skyrius ren
Paned., Sered. Ir Subat. 2 — 9 vai.
ir
(Prie Archer Avė. netoli Kedsle)
IŠ K. FEDERACIJOS
inąs, kuris dėl blogo oro ne-1 gos bent kelionės lėšos centro Phone Bouievard 7041
2824
W.
VVASH1NGTON
BLVD.
gia gražų vakarų kovo 5 d., *
Valandos: nuo S iki > vai. vakaro
19 SKYRIAUS SUS-MO
RitoH vai. ant Washlngton Blvd.
įvyko
pereitų
savaitę,
įvyks
vaidybos
narėms
reiks
padenSeredomis Ir nedėliomis pasai
4:30 — 6:30 kasdien
parapijos salėje. “Andriaus1
šiandien, vasario 15 d., Auš- gti.
Telefonai- Kedzie 2460—2451; arba
,
sutarties
šelmystės,” trijų veiksmų fa-i
.
Cicero 66.?. Rez. tel. Cicero 2888
Mėnesinis sus-mas įvyko vą
xii
iv
t> 4. r
n,s
Vartų
parap.
svetainėj,
S
,
DENTISTAS
rsų išpildys Dramos Ratelis, j ,
, ~
Chicagos M. S. Apskritis ir
Office Phone
Kės. and Office
Tel. Ofiso ir lies. Grovehill 0617
šui io 5 d. Rast. O. Ivinskaitė
val. vakare,
2359 So. Leavltt St
4645 So. Ashland Avė.
lies. 6737 S. Artesiau Avė. Prospect 1028
vadovaujant kun. A. Valan
gi turėtų šiuomi daugiau su
Ganai 0706
perskaitė nutarimus. Skyrius
Arti 47th Street
čiui. Komitetas darbuojas, kad Visos kuopos malonėkit pri sidomėti.
Mylinti Są gą
džiaugias turėdamas gabių ra- •
TeL Canal 6133
siusi atstovus, kurios dar neį viskas gerai pavyktų.
št.
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS
PHYSICIAN AND SUKGEON
| Astuonių draugijų atstovai įteikėt statutų su valdybos
2423 West Marųuette ltoad
LUCKIES SUTEIKIA YPA
2403 W. 63rd St., Chicago
Klima< darė pranešimų iš dalyvauja Federacijos 19 sk.1 parašais, priduokit Šiandien.
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
DENTISTAS
TINGĄ GERUMĄ
OFFICE HOURS:
Nedėlloj
susitarus
F< aeracijos Apskr. darbuotės, gus-me: Nek. Pras. merg. ir
M. Brazauskaitė, koresp.
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
2201 West 22nd Street
I
Sunday by Appointinent
kad rengiamos prie vasario 16 moterų. Apaštalystės Maldos,
(Kampas Leavltt St.)
TEL. LAFAYETTE 7658
Per pereitus dvyliką metų
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
HEMLOCK 8161
d.. Lietuvos Nepriklausomybės Tretininkų, &v. Kazimiero ANuo 1 Iki 8 vakare
Jungtinėse Valstijoje įvyko
SeredoJ pakai sutarti
sukakties paminėjimo. Šis pa- kad. Rėmėjų, Moterų Sąjunsvarbios
permainos
rūkytojų
minėjinias bus bendras visų gos, L. Vyčių 36 kp., parapiBouievard 7889
Gydytojas ir Chirurgas
(Naryauckas)
MOTERŲ SA GOS SEIMO pageidaviiiiu ose.
itez. Hemlock 7691
kolonijų McKinley Park au- jos choras, Sodalicijos.
4140 Archer Avė.
GYDYTOJAS IK CHIKURGAS
Sulig išduotomis DepartDĖKLAI
2420 West Marųuette Koad
ditorijoj. Bus gražus progra-j ,, . .. v . . _. '
A.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
. . ,v ., , r
• i Mokestį užsimokėjo L. Vy'ment
of
Commerce
skaitlinėVALANDOS:
as, kun išpildys L. \. “Dai,
,T ,
Res. 2136 W. 24th St.
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
,
.
T „
cių 36 kp., Aek. Pras. merg. Kadangi turėjau garbės da- ni’t> 1921 metais apie 50.7 nuoDANTISTAS
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį
TEL. CANAL 8481
choras, vad. muz. J. Sau- .
.
, .
-• , ?
4712 So. Ashland Avenue
. .z .
l-r moterų dr-ja. Kitos žadėjo lyvauti M. S. seime, Cleve šilučio, arba daugiau kaip puRez. 6456 S. MAPLEVVOOD AVĖ.
nui. Bus įžymus kalbetoiai.
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
. .
užsimokėti kitame sus-ine.
Tel. Canal 0267 Res. Vrospect 8659 Tel. Lafayette 5793
|land, Oliio, kame buvo nutarV^SV sunaudotų tabake lapų
Bus ir kitokių pamargininiu
Tel. Cicero 1260
X—RAY
Dar aštuoniom draugijos nė- ta laikyti dvimetinį M. S. sel- šioje šalyje buvo sunaudota išĮžanga veltui.
ra, išrinkusios savo atstovų. įmą, jaučiu kaip ir priedermę dirbimui rūkomo, čiulpiamo ir
Briglitonparkiečiai, pa iro j Federacijos valdyba šiuo išreikšti savo mintį šiame klar. u°stoino tabako, gi cigarptaVai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Gydytojas ir Chirurgas
LIETUVIS DENTISTAS
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
dylyinie skaitlingai, nes tai į ’prašo tų draugijų, kad išrink-' siine.
1821 SOUTH HALSTED STREET Office: 4459 S. California Avė.
y ms patiekta 25.9 ir cigarams
valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
vyksta mūsų kolonijoj.
Residenclja 6600 So. Artesian Avė.
Nedėlioję pagal sutartį
tu atstovus
ici San
, rų
atstovus, no jei
^au išrinkti
įslinkti, I| lvilus ,fci, ausį. mu.....
į j<ąįaį v.į ‘ 23.4 nuošimčių. Nuo
• i 1921
-v me- 4847 W. 14tb St. Cicero, III.
Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų
A akarmių Valstybių seime- tai paraginki! juos lankyti su- tos> rados bent kcleU pakvie-“b. “nkviTu
iki 8:30 vakare
Ofiso: Tel. Victory 6893
tunų, jų tarpe buvo ir Chlca-sUvartota7augiau tabako Dr. C.K. Kliauga
Rez.: Tel. Drexel 9191
DENTISTAS
G R A B O R I A I:
Phone Canal 6122
ga.
Utarnlnkais. Ketvergals Ir Suhatomls
lapų cigarėtams, negu bet ko- 2420 W. Marųuette Ibi. arti Wi-st»-rn
DR. &
Avė.
Phone Hemlock 7H28
Kadangi tarpe cbicagiecių kiiun kitam tabako išdirbimui. PanedAll&ia,
Seredomis ir Pttnyčiomi*
GYDYTOJAS IR CHIKURGAS
1821 So. Halated Street
LACHAVICH delegačių nebuvo taip mums Maždaug 43.5 nuošimčio namie
2201 West 22nd Street Rusas Gydytojas ir ChirurgAs
icikalingos vienybės, kitos pe- 'sunaudoto tabako buvo pavarSpecialistas odos ligų ir
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
AKLŲ ftYDYTOJAIj
IR
SŪNŪS
įįmatė
ir
nuoalsavo
seimų
lai*t
o
t
a
cigaretų
išdirbimui,
o
ciSeredomis
ir
nedėliomis
pagal
sutartį
CHICAGOJE
veneriškų ligų
LIETUVIS GRABORIUS kvti Penna. valstybėj.
REZIDENCIJA:
j garams tik 16.9 nuošimčio ir
Laidotuvėms patar
Ofisas 3102 So. Halsted St.

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK

DR. G. Z. VEZEUS

DR. J. J, SIMONAITIS DR. J. J. KOWARSKAS

DR. G. I. BLOŽIS

SKAITYTOJŲ BALSAI

DR. F. G, WINSKUNAS

DR. Y. S. NARES

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. J. JAYOIŠ

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. GUSSEN

DR.A.A.ROTH

J. F. RADŽIUS

nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
dėl, kad priklausau
prie grabų IšdirbysTel. Canal 2515 arba 2516
tėa.
2314 W. 23rd PI., Chicago

DR. VAITUSH, OPT.

6628 So. Richmoud Street

Matydami:, kad didžiuma kitiems tabako išdirbiniams
Telefonas Republic 7868
civilizuoto pasaulio žmonių va 39.6 nuošimčio.
žiuoja Chicagos link, o mes Viena iš svarbiausių šio ieOFISAS
868 West 18 Street
traukiame į Pennsylvanijų; miančio’ keitimosi į cigaretų
Tel.' Canal 6174
1439 S. 49th Court, Cicero, III.
Moterų ir Vaikų ligų
SKYRIUS
kaip norite, neišrodys gerai, rūkymų^ priežasčių, buvo, kaip I
TEL. CICERO 5927
<2238 H. Halsted Rt
Specialiste
Ar nesusilauksime papėikimo S'jjrų, taip ii moterų patyriTel. "Victory"* 40 81
Telefonas Yards 1138
4145 ARCHER AVĖ.
'nuo visuomenės vadų.
nias, jog spraginimo procesas
LIETUVIS AKIŲ
Ofiso
TeL LAFAYETTE 7887
. v.
.....
priduoda Luckv Strike cigaPhone Bouievard 4139
SPECIALISTAS
Kaip žinome, didžiuma cen-.
..
,
.
...
. .
, . ictanis tikrų lengvumų ir gar- Palengvins akių įtempimų, _kuris > Ofiso vaL kiekvienų, dienų nuo • iki
Graborins ir Balsamuotojas tro valdybos
narių randasi!, ,
...
,
esti priežastim galvos skaudėjimo, 13 ‘‘y*0 (fakyrus seredomis). Taipgi
r,- •
.
.
...
, ’dų kvapsni, kurio nėra randa- iv&igimo, akių aptemmio, nervuotu- nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarnlnkais
Turiu automubilius visokiems Cnicagoje. Ar nevertėtų dar |
.
skaudamų aklų karštį. Nuimu Ir Ketvergals.
GRABORIUS
, ,
, „ ... . nia jokiuose kituose eigaretuo- tuo.
:ataractu& Atitaisau trumpų regyst*
kartų becaluKRi apkalbėti, ir 1
'
.
Rea. Tel. Uyde Park 83»B
reikalams.
Kaina
prieinama.
tolimų regystp.
sc. Spraginpuo procesas buvo Ir Prirengiu
Musų patarnavimas
'teisingai
akinius
visuose
visuomet sąžiningas ir
3319 AUBURN AVENUE tai su nauda M. S., o ne bent išrastas dėl Luckies ir joks ki- itsitikimuose. egzaminavimas daronebrangus, nes neturi
kuriai ypatai, kaip paprastai •
me Išlaidų užlaikymui
nas su elektra, parodančių rnažiauChieago, BĮ.
tas cigaretes jo neturi. Šis ga itas klaida*.
skyrių.
daroma.
rsus procesas, kurs praturtina
Btkr,lpl<ma mokjGYDYTOJAS IR CHIKLllUAS
Nauja, graži ko
OFISAS
nuo 18 ryto iki 8 vaka
ir apvalo rinktini, naudojamą ro.Valandos
Nedėliomis
pagal
sutartį.
4645
S.
ASHLAND
AVĖ.,
plyčia dykai.
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
išdirbiuie Luckies tabaką, su KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM Ofiso valandos; nuo 8 Iki 4 Ir nuo
VEDĖJAS
P4 LAIKU BU NAUJU IŠRADIMU.
3307 Auburn Avenue
teikia šiam mėgiamam užsira- Daugailų atsitikimų akys atitaisomos 8 Iki S vaL vak. Nedėllomla pagal
1646 WEST 46th STREET
GRABORIUS
sutartį
Tel. Bouievard 6208—8418
kymui ypatingo gerumo ir ve be akinių. Dabar kainos perpus piOfiso Td.l Bouievard 7880
SSp’kiS^0’ n"**
p1'
Namų TeLi Prospect 1880
Koplyčia Dykai
rtės, ką rūkytojai veikiai pa
Tel. CICERO 194
4712
S.
ASHLAND
AVS.
4830 WEST 15th STRUET stebėjo.
SYREVVICZE
PHONE GROVEHILL 0027
LIETUVIS GRABORIUS
Tel. Bouievard 7589
GRABORIUS
Cicero, Illinois
Žmonės jau daugiau nebeValandos: 2-4; 7-9 P. M.
Didelė graži koplyčia dykai
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
Trečiadieniais ir sekinad. susitarus
pasitenkina
visokiais
pakaita

galimas už 866.80
718 WEST 18th STREET
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
KOPLYČIA DYKAI
Tel. Yards 1829
lais. Jie dabar daugiau, negu
Tel. Boosevelt 7532
1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.
kada pirmiau ieško kokybės ir
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6859 SO. WESTE1<N AVĖ.
vertės. Rūkytojai žino, kad
Chicago, Iii.
LIETUVIS AKIŲ HPCIALISTA8
Luckies
jie
gauna
netik
pui

Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi kaus, kvapsnaus tabako, kuris
giai. Liūdnoje valandoje pa kantriai pasendintas ir rūpes
Gydytojas ir Chirurgas
tingai, mokslišku būdu neatšaukite
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
skiriamai sumaišytas, bet prie
756 WEST 35th STREET
LIETUVIŲ
Tel. Yards 0994
Republic 3100 to jie gauna tikro švelnumo ir
Kampas Halsted 8t.
ilerfgvumo, kurį vien tik spraValandos: nuo 18—4: nuo 6—
Rezidencijos Tel. Plaza 3200
GRABORIŲ {STAIGA
MadAlinfnls; n*o 1* Ik) t S
Iginimas gali patiekti.
Balandos:
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką sn savo nupigin
Rūkydami
Luckies
jūs
gau

Nuo
18
Iki 11 dienų
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
Nuo 2 Iki S po pietų
nate
turtingų,'
švelnių,
tikrai
Tel.
Lafayette
S572
nieko ncrokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
Nuo 7 Iki 8 vakare
Nedel. nuo 18 iki II dienų
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
J. Lkilevičius lengvų cigaretų, kurie sutei
<iralw>ritis
“Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
kia geriausio užsirūkymo ma Pritaikyme akinių dėl visokių
Ir
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
įtalpaniMotojaM
lonumo. Tik šiuose, milionų akių. Ekspertas tyrimo akių
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
Patarnauja Chl- rūkytojų pamėgtuoae
cigare- ir pritaikymo akinių.
cagojo Ir aplellnpatarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Perkėlė save ofisų po numeriu
k«je.
tuose jūs galito gauti daugiau
rint į tai, ar jūs ką pisksite, ar ne.
Didelė Ir graži vertės, kuria spraginimas su
4729 SO. ASHLAND AVS.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborins, kuris
Koplyčia dykai
SPECUAUSTAS
teikia ambulance patarnavimą sn ekspertu lietuviu
(Advertisement)
<082 Arrlier Avė. teikia.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

Kampas Slst Street

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. «.
Nedaliomis Ir šventadieniais 18—11
Ofiso Tel. Victory *687
Of. ir Rea TeL Hemlock 2174

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREE1

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

Antras ofisas ir rezidencija

6504 SO. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-8
vak. Antro Of. vaL: nuo 8-6 po
plet. Utarn. ir Subat. nuo 8-6 vaa.
šventadieniais pagal sutarimų.

DR. M. T. STRIKOL’IS

I.J.ZOLP

ANTANAS PETKUS

S. M. SKUDAS

į 1.1. BAGDONAS

DR. G.SERNER

DR. J. W. KADZEWIGK

DR. MAURIGE KAHN _

Seniausia ir Didžiausia

2506 W. 63nl Str.

25 METŲ PATYRIMO

DR. CHARLES SEGAL

patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pafeokits KUDEIK] pirm negu kreiplitii kur kitur.

Eudeikis
/

■

’

■

•

JŪSŲ GRABORIUS
Dldyata Ofiaaa

4605-07 South Hcrmitagc Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

1

Daktaras
* Kapitonas
Pasauliniame kare

DR. JOHN SMETANA,

WISSIG,

Telefonas Midvay 2880

OPTOMETRISTAS

Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS I.IGAS VYRŲ IR MOTERŲ VER 28 ME'rt'S NE21LRINT
įBOMOS JOS
YRA
KAIP l SS1SENMI BIOS Ir NEI
■asoYi
—------HpetMnlIškai gydo Ilgas pilvo, plaučių, inkstų Ir ptislės, užnuodljtmų krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. PruktlkuoMMper daugel) metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
oPiso VALANDOS: Kasdle nuo 11 valandos ryto Iki 1
valandai Ir nuo 8—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 vai.
4200 WES'f Sttth ST.,
kampas Keeler Avė.
Tel. Crawford *573

Dtlovų. Moterų Ir Vyrų Ligų
VaL: ryto nuo lt—11 nuo 1—4 pe
plotų: 7—8:88 vai. vakare.
Nedėllomla 18 Iki II

1801 S. ASHLAND AVENUE Tel. Lafayette 7875

Platt Bldg., kanip. 18 st. 2 auk
štas. Pastebi k it mano iškabas.

1

DR. DAVID V. EFFRON

. PIlYSĮtiAN & SUKGEON
Valandos nuo 9:30 ryto iki
.
.
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Ofisas ir Rezidencija
skirtų valandų. Rooin 8.
|
4458 S. California Avė.
Vataildos: 2*5 po piėt. 7-9 vak.
Phone Canal 0523

DR. T. DUNDULIS
1

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036
DR. MARGE1UO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę Ir patogesni
vieta
8825 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8483

TeL GrovnhlU 1696

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJA8 IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Seredomis po pietų Ir Nedėldleotais1
tik susitarus
8421 W. MARQUKTTK ROAD
Rea Phone
Engleuood 8841
Ventuorth soot

Office Phona
Wentworth 188«

DR. A. R. McGRADlE
GYDYTOJAS ir CHIRUHOAS

6558 S. HALSTED STREET
8AL: 8-4 Ir 7-8 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47tb STREET!
TeL ,Wentworth 3000
Rez. 'iri. St»*wart 819|

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgai
6.Y.S S.

HA ĮEIKI)

ST]

Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. valtį
Tel. Ofiso Boulovurd 5913-14
Rez. Victory 2343

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35tb S’l l.i.HT
Qnao vaL: nuo 1-8; nuo s

,

R

_

...

,

Trečiadienis,vakario
vakario15,15,1933
1933
Trečiadienis,

DRAUGAS

Vasario 16 d. Visi Būsime McKinley Parko Salėj
—• °"snis, Josepli .Jucius Ali
Pniish Boxing Commlt-

VISKAS PRIRUOŠTA VASARI016 0.
CHICAGIECIAI IŠKILMINGAI MINĖS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
SUKAKTI

RAUIO

Chicagiečiai jau su nekant- tojai
ramu laukia ketvirtadienio va Primename, kad programa
karo, vasario 16 d. Mat, toji prasidės lygiai 7:30 vai. va(tionn yra reikšminga, istoriV tfs'ls tik iki l0 valan.
ne. T» dieni, lygiai prieš
doa. Wi to, komitetas prašo ne
metų paskelbta Lietuvos Ne sivėlinti. Įėjimas dykai.
priklausomybė. Kadangi ir Į Tai bus ne tik Lietuvos Ne
mums, amerikiečiams, tas įvy- priklausomybės 15 meti) suka
kįs begalo brangus ir svarbus, kties paminėjimas, bet taip
dėl to vasario 16 d. -snsirinksi- ipat ir Klaipėdos atvadavimo
me j McKinley parko salę (38 sukaktuvės.
Str. ir Western avė.)' ir iškil-jĮ Žodžiu,
,v. Cr„hicagos
.
. • • ,.v
patrijotisnungai ji paminėsime. Tam koji lietuvių visuomenė vasa
riui suruošta graži progra-lrįo j g d. renkasi į McKinley
ton, pakviesti geriausi kalbė- parko salę.

CHICAGOJE

Didysis L. V. “Dainos” choras, vedamas muziko JUOZO SAURIO, kuris ryt, vasario 16 d., Lietuvos Nepriklau
somybės 15 m. sukakties paminėjime, išpildys programą. Be kitų naujų dainų, dainuos įspūdingą komp. Žilevičiaus
kurinį “Vilnius.” Paminėjimas įvyks McKinley parko auditorijoj, prie S. Western Avė. ir W. 39th St.

Gedvilienė, Norbutienė,
M. dcalistės ką daro, tai ir pada
Parisli Alumni, they will apLaurinskaitė, B. Janušauskai ro; niekad neapvilia publikos.
pear at the State Tbeater Feb.
tė, A. Mikolaitė, S. Bartkaitė, Garbė pirm, Sirtautienei, kuri
16 and 17 for tke far soutk
O. Navickaitė, A. Mažeikaitė. visa savo širdį yra įdėjus į šį Penktadienį, vasario 17 die section. Tke team began tbeir
daug tautai nusipelniusi vyrą.
P-!ė Benedikta dėkojo visoms klubą. Jai padeda veiklios na ną, 8 vai. vakare, Aušros Va training four weeks ago bv
-------------atsilankusioms už linkėjimus rės, kaip PluUgienė, T. Koče- rtų. klebonijoje įvyks susirin Soutk Side Golden Glove
Vakar ryte J. E. Vyskupas
ir už dovanas, kurių buvo su vičiūtė ir kilos.
kimas, į kinį kviečiami šie as Champion Tony Šūsnis sliowPetras Būčys iš tolimo Seatteikta daug.
Klubas labai pažengęs pir menys: J. Petkus, G. Petrulis, ing tke boys how to put the
tle, Wasb. porai dienų atvyko
PAGERBĖ VEIKĖJĄ
L. Kalvaitė yra narė Lab myn. Narių turi jau arti šim- C. Sliedwill, J. Zajauskas, F. riglit dope over, also Bobbie
Cliicagą. Iš čia vyks į New
daringos Sąj. 1 kp., fin. rast. to ir kiekvieną susirinkimą Meškauskas, F. Bockus, V. Ku Mack the ex-ckampion of
North Lakota is training the
'orką. J. E. yra kviečiamas Vasario 11 d. viena musų Nek. Pras. Pan. Šven. mergai naujų įsirašo. Sus-maiose gra keckus, F. Ketter.
team kow to ūse the North
dalyvauti Lietuvos Nepriklau- ^kolonijos uolių visuomenės čių sodalicijos, Moterų Sąjun žiai pažaidžiania ir dar gauna
Rev. J. Mačiulionis
Dakota system. Tke team enBomybės 15 metij sukaktuvhj veikėjų Benedikta Kalvaitė gos, Šv. Pranciškaus Vienuo ma dovanų. Linksmai praleis
paminėjimo iškilmėse, kurios įšventė savo vardo dieną. Ta lyno Rėmėjų 3 skyr., Šv. Ka- ti valandžiukę laiko yra svei
Ąered 3 in tke open and 22 in
ALL SAINTS BNTEĘ
į the novice class. Tke spectvasario 16 d., McKiri^proga jos artimiausios bendra znniero Akad. Rėmėjų, Sv. P r. kiau. negu bonka vaistų. ŠiaGOLDEN GLOVES
ators wko seen tke boys train
y parko salėj.
darbės, susirinko jos bute, Tretininkų, Apaštalystės Mal-įme klube nieko nėra bloga. T
tkev claim tliat the Ali Saints
J. E. Vyskupas Būčys yra 4441 So. Wood gat., ir gražiai dos dr-jos ir Teatrališkojo klu į klubą susispietusios visos ri- Ali Saints Parišk boxing |
bo.
Ten buvus r.ktinės katalikės moterys.
team entered in the Gol’den;1 Parišk Alumni Avilį be snre
dirbęs Lietuvai. Garsią- pagerbė.
Visos džiaugiasi klubu.
G’love tournament, the team jVnnners.
i Vilniaus Seime 1905 m.,
M. Sudeikienė ir M. Janu
Rev. Victor Cernauskas, ToRoselandiet:s will represent the Ali Saints
buvo vicepirmininku. Mfl- šauskienė pakvietė visas susi “GARNYS” PAS KATALI
nepriklausomybės i- rinkusias prie gražiai išpuoš KŲ ORGANIZACIJŲ VEI

GOK NEIKS

J. E. VYSKUPAS BuČYS’7
CHICAGOJE
TOWN OF LAKE ŽINUTĖS

KĖJĄ.
skelbė ir žodžiu ir raštu, to stalo.
yra vienas steigėjų LietuPo užkandžio neapsieita Ir
Nežiūrint į dabartinius žie
Valstybinio Universiteto ir ,be linkėjimų. Benediktą sveijo rektorium. Cbicagie-(kino su vardo diena M. Su- mos šalčius, vasario 5 d. Juli
Žvirbliams
l'/io n rri nei Iii v»z\ zl i n z-» >z1lės zx*> z\ 41 T» X n w z>>1«X r: Iri jai ir Antanui
“garnys” atnešė septynių ir
pusės svarų sūnelį. Viskas įvyko Šv. Kryžiaus ligoninėje,
patarnaujant Dr. Simonaičiui,
ėdikis ir motina jaučiasi la
bai gerai.
Antanas Žvirblis yra kata
likiškųjų organizacijų veikė
jas ; Federacijos Chicagos aps
krities pirm. ir uoliai dedasi
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
prie katalikiškosios akcijos.
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
Linkime naujam
Žvirblių
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
senuos nariui augti ir bujoti.
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
visada geresnes laivuose vietas gauna.
Raporteris.
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš

VA2HJŪJANCIIJ | LIETUVA
DĖMESIUI

pildys.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę
Parodą Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų j šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
riką pamatytų, tuoj kreipkitės j “Draugo” laivakorčių
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
teiktos.

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

. I Še OAML I

^9*?*

IŠ ROSELANDO PA
DANGĖS

VALENTINE PARTY

Mūsų idenlistės vis ką nors
sumano. Mat, jų didelis būrys
ir gana veiklus..
Štai narės ir sumani ką tai
įdomesnio. Vasario 16 d., Visų
Sv. parap. svetainėj ruošia Va
lentine party. Bus skaniausių
užkandžių ir saldaus gėrimo.
Bus madniausių štnkų ir tt
Be to, bus šokama ant scenos,
taip pat bus gražių juokingų
perstatymų. Tikietas 20c.
Reikia pažymėti, kad jei i-

INSURANCE

PERKAM

NOTARY
PUBLIC

Lietuviškus
BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
IAIVAKO.RCIŲ

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU

PAMATUOTAS

2608 WEST 47th STR.

BIZNIS

Tel. LAFAYETTE 1083

JOHN B. BORDEN

ADVOKATAS
105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7860
Valandos 9 rvte Iki 5 popiet

West Side: 2151 W. 22nd St.
Telefonas Carai 0660

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketverge Ir Sukatos
Vakarais 7 Iki 9
Republle 9800

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS
Per SJ vestuvių sezo
ną. kurie fotoe-rnfuosis m (Įsų Studijoj.
Reikale esant tele-

fdnuoklte
Englcvroml
NAMŲ SAYTNINIiĘJ ATYDAI
i
fiprifllisift
__ Pfmll 117 S840
Musų biuras suteikia patarimus na- I
Kaina
baslį UZ
P. CONRAD
mų savininkams reikale neauslpratl-,ReaJ EstatO Gold Bonds, mor0023 So. Halsted St.
mų su rendaunlninkais. Maža narinė ,
(Jansen Stud.)
mokestis. Ekspertų patarimas visose gičlUS ir CertifikatuS depOZlRes. 730 W. 62nd St.
namų savininkų Ir rendauninkų rei- c
r
kalals. Męs neturime skyrių. Atdara tų. 134 Nortll La Šalie St.,
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto iki RoOm 316.
plet. Jžymųs namai eriginallo Ir vle
nintello namų savininkų biuro Chloa
(Toje.
Reikalingas nevedęs vyras The Most For Your
UANDUORDS BtlREAU OF
bv
apie 45 m. amžiaus prie leng
CHICAGO
Inkorporuotas
vo darbo už viachmoną (watch1882 West rgvlsion St.
Į
Tel. Armltege 2951—2952
man) ir janitorių. Darbas pa
Męs esame Jau ėiuo ndresu vlrft 40 m.

stovus. $30 į. savaitę ir apšilPamiduoda pirmam marginius iiooo domas kambarys. Turi uzsista$6.00 nuošimčiais. 2 gyvenimu muri- tyli $500 kaipo kauciją, kuri
5 kamb> Atsišaukite, j,Ug apdrausta ir gražinama
3301 S. Halsted St. Į aptieką,
h
ant pareikalavimo. Atsišaukite
F. SHYMKUS
tuojau į krautuvę nuo 10 ryto
iki
8 vakare.
CASH U* JŪSŲ SENA AUKSĄ.
Mm mokame augSčtunla kaina už
4611 S. ASHLAND AVĖ:
nulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantla laikrodėlius, lom
bardo tiktetua.
HOME REFINERS,
K eone r Bldti.

5 No. AVabash Avon ne
Kambarys 600

Parsiduoda pigiai
Stark planas
bench Ir notų kabinetas $45.00 Tel
slngaa pasiūlymas nebus atmestas. A
tslėnukite:
.

ANTANAS YABLONSKIS,
820 Kast 67 Street
TEL

FAIRFIELD

8889

Reikalinga Gaspadlnė

1 ant fanuos. Ne tiek mokestis,
kiek geras gyvenimas įverti
ntas. 2 šeimynoje. Rašykite
P. Matas. R No.l, Eden,

VVisconsin
SKAITYKITE BIZNIERIŲ
BARGENUS

Programas prasidėjo Lietu
vos himnu.

Nuo dabar jau kontestantai
turės progos dalyvauti radijo
valandoje kas sekmadienį ir
ketvirtadienių vakarais iš ki
tos stoties — WHFC.
Kontestai būna trečiadienių
vakarais nuo 7 vai., Mark
AVbite Sfjuare svetainėj, Hals
ted ir 30 St. Įžanga visiems
dvkai.
S. V.

Jei manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
vieną 18 geriausių ružlų automobi
lius — STUDEBAKER, kurte yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą ir
nebrangia kaina

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVENUE
Telepbone Lafayette 7119

Panedėlio, Reredos Ir Pėtnyčlos
vakarais 8 Iki 9

Telefonas

CLASSIFIED

>nu buvo pereitų sekmalasiklausyti gražaus lieradijo programo iš stoCFL, nuo 1 iki 2 vai. po
kurį davė Jos. F. Buradijo ir rakandų krau>417 S. Halsted st. Proišpildė konte Mantai,
iros duetų, sudainuodaetą gražių liaudies «laitaipgį keletą patriotinnų, paminėjimui 15 metuvos Nepriklausomybės
uvių. Taja proga Lie
msulas p. Kalvaitis j
ęražią kalbą. Įdomi buMakalų šeimyna, kaip
lbėjimais, taip ir puikiu
lios” dainavimu. Paga
lios Budriko akordinistai pui
kiai sugrojo keletą gražių nuir.erų.

Mes Mokame Cash
^82.50 už #100

L. KAUFMAN &
CŪMPANY
134 N. LaSalle St.
priešais City Hali
Kambarys 610

Money

PEOPLES CŪ AL CO.

2 tons or more
TU. Lump................... $5.50
Ky. Mine-Run ......... $5.20
VV.V. Pocahontas M.R. $6.50
Tel. Pullman 5517

TUMONIS COAL CO.
Offers an attractive
February Bargain

Genuine Pocahontas
Mine Run 50% coarse
2 to 4 tons .... ....... $6.50
4 tons or more .. .... $6.25
Tel. PULLMAN 8296-8092

• Kiekvienas Vardas parduoda
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj
Black Band. Jeigu norite gerų
anglių kreipkitės | Grane Onai
Kompaniją, ten Jus gausite ge
riausias anglis tr už mažesnę
kainą negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lumpsai tiktai tonas
.$8.50
Pocahontas lumpg ....$9,00
Summer Creek lump ..$8.00

