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Hitler’is siekia valstybių teises suvaržyti
VOKIEČIŲ KATALIKŲ ŪRGAN!ZAC!JOS 

KOVOJA PRIEŠ HITLERĮ
RUMUNIJOS KARALIUS IŠ 

SOSTINĖS PASPRUKO

♦ . Sąjungos komitetas japonus 
vadiną puolėjais

HITLER’IS SIEKIA VAL
STYBES VARŽYTI

HITLERIO VYRIAUSYBĖ 
PRIEŠ KATALIKUS

BERLYNAS,, vas. 18. - 
Kanclerio Hitler’io vyriausy
bė, kaip aiškėja, siekia visų 
atskirų Vokietijos valstybių 
teises suvaržyti.

Pranešta, kad valstybės yra 
pasiryžusios už savo teises at
kakliai kovoti.

VIKIEČIŲ SPAUDA VIS 
DAUGIAU VARŽOMA

BERLYNAS, vas. 17. — 
Kancleris Hitler’is pradėjo pu 
lti katalikus. Katalikų orga
nizacijos tad prieš jį pakilo. 
Bendram pareiškime jos sako: 
“Smerkiam diktatūrų, kuri 
nieko daugiau tautai neduoda, 
kaip tik priespaudų.”

Vokietijoj numatomas pilie
tinis karas.

J. V. Karo laivyno sekretorius Adams įteikia marynų 
kapitonui lakūnui Schiff’o trofėjų už tai, kad jis, būdamas 
vieno marynų lakūnų eskadrono priešaky, per pereitus me
tus saugiausia skraidžiojo.

CHICAGOJE

VĖL REIKIA LAUKTI 
SUTERŠTO VANDENS

Pietų vėjas Michigano eže
ro ledus iš Indianos pakraščių 
vare į Cbicagos pakraščius. 
Pranešta, kad vėl reikia lauk
ti vandens su chloriną.

Kad sustabdyti vandens te
ršimų Indiana pakraščiuos, y- 
ra reikalingas greitas Illinoi- 
s’o autoritetų veikimas. ŠĮ 
kartų šis veikimas negalimas. 
Valstybės gubernatorius ir 
sveikatos departamento direk
torius yra išvykę į Miami, pas 
sergantį Chicagos majorų.

SURINKTA VOS 5 MI
LIJONAI

PRIEŠ TARPTAUTINĘ 
KONTROLĘ

SENATAS PRIEŠ PROHI- 
B ĮGIJO S PRIEDĄ

BERLYNAS, vas. 17. — Hi
tlerio vyriausybė vis smar
kiau ima sau priešingųjų span 
da varžyti. Laikraščiai paskui 
laikraščius suspenduojami. Ir 
uždraudžiama skelbti suspen
davimo priežastis

rijos klausimu. Artimiausio
mis dienomis šis nuosprendis

Šiame ‘mieste suspenduoti Įbus *duotas T’ ^jungos 
respublikonu dienraščiai Na- ’ nnkimui’ kad patvirtintų, 
tional Zeitung ir Tempo ir į. Komitetas savo nuosprendy 
socialistų Vorvvaerts. Visam -iaPonus vadina puolėjais, pa- 
krašte didesnė socialistų ir ko taria, kati iš Mandžiurijos su- 
munistų laikraščių dalis su- paryta valstybė nebūtų pripa- 
laikyta žinta, ir kad Mandžiflrija bū?

Prieš porų savaičių suspen- kinams grųžinta. 
duoto laikraščio Vorwaerts va 
dovybė kreipėsi vyriausiajin 
teisman. Šis nusprendė, kad 
suspendavimas yra neteisin
gas. Bet vyriausybė to nežifl- LONDONAS, vas. 18. A- 
rj ' ,nglijos vyriausybė praneša,

Kada šį faktų laikraštis pa- ;kad bedarbilJ skaičius Anglį- 
skelbė, vyriausybė ir vėl ji nema*ė-ja- Sako, ims 10 mc

ŽENEVA, vas. 18. — Nu- 
JAPONAI YRA PUOLĖJAI siginklavimo konferencijoje A-

---------- inglijos atstovas padavė suma-
ŽENEVA, vas. 18. — T. !nymų, kad visų kraštų civili- 

Sųjungos 19-os narių komite- nA aviacija būtų paduota tarp- 
tas išsiuntė visoms valstybė- ■ tautinei kontrolei. Sako, be to 
ms savo nuosprendį Mandzlu- j negalima bus karo aviacijos 

kontroliuoti.
J Y’alstvbių atstovas pra

nešė, kad Amerika šiam su
manymui yra priešinga.

PIRKLIAI PRIEŠ PROJEK
TUOJAMUS MOKESČIUS

vienai savaitei suspendavo.

*
RUMUNIJOS KARALIUS 

PASPRUKO

IMS LAIKO BEDARBIŲ 
SKAIČIŲ SUMAŽINTI

.tu bedarbiais nusikratvti.

PATVIRTINO NEPUOLIMO 
SUTARTĮ

PARYŽIUS, vas. 17. — 
Prieš vyriausybės projektuo
jamus didesnius mokesčius pa 
kilo vietos pirkliai. Visam 
mieste vakar buvo uždarytos 
parduotuvės. Ant langų ir du
rų iškabinti parašai: “Užda-

BUKAREŠTAS, vas. 17. — 
Vienam priemiesčių įvyko 
kruvinos darbininkų riaušės. 
Kariuomenė 7 riaušininkus nu
šovė. Karalius paspruko į Si- 
naia. Paskui jį išvyko ir mi- 
nisteriai. Bukareštu valdo ka
riuomenė.

KAIP YRA PRANCŪZIJOJ

PARYŽIUS, vas. 18. — Pra 
mūzijos senatas yra priešin
gas skirti naujus mokesčius 
ir žemesniųjų parlamento rū
mų pripažintų vyriausybės są
matų taiso. Senatas stovi už 
išlaidų mažinimų.

PARLAMENTE 25 KATA
LIKAI ATSTOVAI

LONDONAS, vas. 18. — A- 
nglijos parlamente yra 25 ka
talikai atstovai.

TŪKSTANTINĖ MINIA VASARI016 D. 
PAMINĖJIME

Dalyvavo J. E. Vyskupas Petras 
Būčys ir kalbą pasakė

dainų K. Pažerskis, L. Vyčių 
choro pirm. Pakviestas kalbė
ti gerb. kun. Kaz. Bičkauskas, 
Indiana Harbor liet. parap. 
klebonas, kuris ilgoj, bet tu
riningoj kalboj ir Lietuvos

Vasario 16 d. McKinley pa
rko salėj įvykęs Lietuvos Ne- 
pi i klausom y bes .15 metų su
kaktuvių paminėjimas gerai 
pavyko. Susirinko tūkstantinė 
žmonių minia, kuri, išklausiu
si turiningų kalbų, gražaus pro laimėjimus plačiai palietė, ir 
gramo, priėmusi atitinkamų amerikiečių pareigas priminė 
rezoliucijų, patenkinta išsi
skirstė.

Publika pradėjo rinktis an
ksti. Jau 7:30 vai. didžiulė sa-

sųryšyje su tautybės išlaiky
mu. Vėliau girdėjome gražiai 
dainuojant p-nių E. Benaitie- 
nę ir p-lę A. Ančiūtę. P-lė Al

io buvo pilna. Programas pra-'dona Paliliūnaitė taip pat nu
sidėjo laiku. Jį pradėjo L. Ši- kliai ir artistiškai paskambi-

_______ mutis, pirmiausia pakviesda-
Gerovės fondan norėta 7,- n,as kalbėti p. A. Kalvaitį, Lie 

500,000 dol. surinkti. Bet su- tavos konsulų, kuris ilgokoj 
rinkta tik 5,000,000 dol. Šio kalboj atpasakojo Lietuvos ke- 
gerovės fondo valdyba tad ra- lius Prie nepriklausomybės, 
gina privačias šelpimo organi- -ios padarytų pažangų ir sie- 

sų dauguma 18-ųjį konstituci- zacijas Cook’o apskrity savo kius I Vilnių. Jo kalbų sekė 
jos priedų pakeitė kitu. O šis išlaidas susiaurinti. .K Vyčių — Dainos choro vy
kimas priedas kiekvienai vai- -■ — iriJ kvartetas, muz. Sauriui va

AVASHINGTON, vas. 17. — 
Senatas galų gale padarė di
delę pažangų. Reikalinga bal-

stybei leidžia svaigiųjų gėri- 
nm klausimu apsispręsti taip, 
kaip kuriai tinkama. Tuo bū
du krašto prohibicija naiki
nama. )

Ateinantį pirmadienį šiuo 
klausimu ir žemesnieji rūmai 
apsidirbs. Prohibicijos gyva
vimo dienos suskaitytos.

PRIEŠ MOROIČIŲ MORA
TORIUMĄ

Senato finansų komiteto po
sėdy kalbėjo Prudential Life 
Insurance Co. prezidentas Pri

ryta protestam” “Nė kokių ffield. Jis pareiškė, kad mo- 
naujų mokesčių.” rgičiams moratoriumo paskel

bimas būtų neteisinga kredi
toriamsMARYNAS ŽUVO

PANAMA CITY, Panama, 
vas. 17. — Paskelbta, kad iš 
J. Valstybių transporto “He- 
nderson,” kurs plaukia į Ki

BUS KEIČIAMAS ME
TODAS

'dovaujant. Gražiai padainavo 
keletu dainų. P-lė A. Briedy-

________ (tė artistiškai paskambino pi-
Chicagoj bedarbių šelpimo Jano solo. Petrauskaitė ir Pe- 

metodas bus keičiamas. Tuo trosytė padainavo dainų apie 
pakeitimu norima iki 8 mili- Šarkį. Kalbėjo jaunimo atsto

vas Al. Manstavičius, L. Vy
čių centro sekretorius, kuris 
ir vakarų vedė. Energingai

jonų dol. šiemet sutaupyti.

VIDUMIESČIO VALYMAS

Neturima pinigų, kad iš Chi- i 
cagos vidumiesčio pašalinti į

padainavo keletu patrijotiškų nu.

no pijano solo. J. Romanas ir 
A. Čiapas energingai dainavo 
patrijotiškų dainų. Po to pa
kviestas keletu žodžių pratarti 
ankštas svečias J. E. Vysku
pas Petras Būčys. Publika bra 
ngųjį Vyskupų pasitiko su di
deliu entuziaziųu. J. E. kalbė
jo trumpai, bet labai gražiai 
ir nuoširdžiai. Kalbų palydėjo 
griausmingi aplodismentai.

Priimta iškilmei pritaikinta 
rezoliucija, kuri dedama ant
rame dienraščio puslapyje. L. 
Vyčių — Dainos choras, muz. 
J. Sauriui vadovaujant, užbai
gė programų triukšminga Vi
lniaus daina ir Lietuvos htm-

WASHINGTON, vas. 17. — sniegų. Kelis šimtus bedarbių 
pristatė prie to darbo Ulinoi- 
s’o šelpimo komisija.

CHICAGOS MAJORAS A. 
CERMAKAS SVEIKESNIS

2 SUIMTA

MIAMT, Fla., vas. 18. —J. Zangara yra naturalizuo- 
Jackson Memorial ligoninės tas J. Valstybių pilietis, 
gydytojai vakar vakarų prane-Į I J* Valstybes jis atvyko 

■ 1923 m., o naturalizavosi 1929 
m. Paterson, N. J. Pasisakęs 
mūrininku.

šė, kad pašautas Chicagos maj 
joras Cermak’as sveikesnis ir 

Prudential Life Insurance jmbardų savininkus, Morris ir pasveikimas kaip ir užtiknn-

kompanija į morgičius yra j- 
dėjusi apie pusantro bilijono 
dol. Šiuos pinigus yra sumo
kėję daugiausia darbininkai.MASKVA, vas. 17. - So

vietų vyriausybė paskelbt1, kad į ui jų, jūron įkrito ir prigėrė Jie yra kreditoriai. Paskelbus 
ji pasikeitė su Prancūziją pa- marynas F, A. Jaekson iš G e-! moratoriumų, jie būtų skriauX „ A _   1" i • •tvirtinta nepuolimo sutartimi, orgia.

PIJUS XI — 76 M. AMŽ.; kasdien yra užimtas ne tik ne- 
YRA SVEIKUTĖLIS 'paprastais Bažnyčios valdymo 

darbais, bet dar ir audijenci-

džiami, apsidraudimo 
jos būtų padidintos.

premi-

UŽ RYTPRŪSIUS AGITA
CIJA NESISEKA

ROMA, vas. 17. — Šiame jomis. Žinovai sako, kad tas •,» , . .. - , - .. ...
mieste tarp įvairiausių kas- ir jaunesniam žmogui pakirs- Rvtprūsiu8 ir K|aioėdos kra- 
dien skleidžiamųjų gandų da- tų kiek energijų. Bet Pijui XI
žr.iausia yra, kad būk Šven- ne. Jo mintis visados skaisti, 
tasis Tėvas Pijus XI sunkiai sprendimai griežti ir jo ran- 
serga. Su šiais apie Popie- kos raštas nesikeičia. Tas liu- 
žiaus sirgimų gandais yra tas dija, kad Popiežiaus energi- 
blogumas, kad jie visados ne- ja tiek neišsemiama, tiek y- 
teisingi. Nors Popiežius'yra'patinga.
7G m. amž., bet jo sveikata y- Tas ir n-ssteliėtina, nes Pi

jus XI gyvena paprastuoju 
gyvenimu, vartoja paprastuo-

v . . . . .siųs valgius. Neigia patari-geros valios žmones niekados > , ° , . Y,. . . .mus, kad dažniau pasiduotų
ne < ei8‘ Į gydytojų ekzaminavimui. Sa-

Tėvas Pijus XIifco, tas nereikalinga

ra ko stipriausia. Tas daugu
mai aiškiai žinoma. Tad gan
dų apie Popiežiaus sirgimų

Šventasis

Springfield’e pašto inspek
toriai areštavo du brolius, lo-

Davė Fisbman.. Pas juos ras
ta keli bonai, pagrobti gruo
džio 6 d. Chicagoj.

2 DARBININKAI SU
ŽEISTA

Pertaisant namus, 548 So. 
State gat., viduje mūrijama 
siena griuvo. 2 darbininkai su
žeista.

tas. Majoras dažnai kalbasi su 
atvykusiais jį aplankyti na
miškiais.

Gydytojai pareiškia, kad rei 
kės palaukti dar apie 10 die
nų. Tik tada bus tikrai žino
ma, ar pavojus praėjęs.

PASKIRTI TRYS AD
VOKATAI

LĖKTUVAI Į MIAMI

UŽDARĖ AMAZONOS 
UPĖS VANDENIS

RIO DE JANFJRO, vas. 17. 
Brazilijos vyriausybė už-

Tenki Illinois nacionalės 
sargybos lėktuvai vakar iš
skrido į Miami, Fla., kur yra 
sužeistas Cbicagos majoras 
Cermak’as. Vienu tų lėktu

vų išskrido Cermak’o žentas 
Kenlay. Jam draugauja du po- 
licmonai.

Lėktuvus pasiuntė sargybos 
viršininkas gen. maj. Keehn.

štų sustiprinti Berlyne suren
gė “Rytprūsių parodų.” Pa
rodoje buvo ypač nurodyta į - 
tai, kad šiais metais Vokieti- blokavo Amazonos upės van- 
ja turi ypatingai sustiprinti denis, kad jais negalėtų Ko- 
akcijų už “atplėštų rytuose vo lombija ir Peru naudotis. Už- 
kiečių žemių grąžinimų rei- (blokuotos šios upės: Arama- 
cliui”. Tačiau patys vokiečiai za. Cleto ir Esperanza.
prisipažįsta, kad ta agitacija----------------
jiems nelabai sekasi. Parodų1 NEW YORK, vas. 18. — 
aplankė tik apie 12,o6o žmo- Kubos revoliucininkų vadas 
nių; tarp jų daugumas karei- Hevia pareiškia, kad minėtoj

MIAMI, Fla., vas. 18. —
Prieš prezidentų elektų pasi
kėsinto jas J. Zangara vakar Pas sužeistąjį Chicagos ma- 
pristatytas į kriminalinį teis- jorų Cermak’ų į Miami išvyko 
mų. Jį ginti teisėjas paskyrė kone visi jo namiškiai ir visi 
3 advokatus. Šie tuojau pa- 'anūkai ir anūkės, 
reikalavo, kad apskrities me
dikų sąjunga ištirtų jo proto 
stovį.

________ t
ZANGARA YRA PILIETIS

AVASHINGTON, vas. 17.

vių, policininkų ir studentų bu 
vo tiesiog veste atvesti.

saloj siaučia anarchija. Nu
matoma nauja revoliucija.

Išvyko ir gubernatorius Ho- 
n.er’is, taip pat legislatūros 
senato pirmininkas.

ORO STOVIS

CHICAGO IR AFYLIN
Darbo departamentas paskel-jKFS. — Nepastovus oras; nu- 
bč, kad pasikesintojas prieš matomas lietus, ar sniegas; 
prezidentų elektų Roosevelt’ų maža temperatūros atmaina.



DRAUGAS Šeštadienis, vasario 18, 1933

“D R A U G A S”

neina kasdien, Uskyrus MkmadlentaB
PRENUMERATOS KAINA: Metama — Pa*

aat Metų — Trims Mėnesiams — »».»«, Vienam
Mėnesiai — TSo. Europoje — Metams IT.II. Pusei Me
lų —. lė.M. Kopija IK.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nėųrų- 
Hna, Jei nepraioma tai padaryti ir neprlalundlama tam 
tlkalai palto tankių.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po piet.
ltedaktortas taUtaa nao U:M IU llill tai.
■kblblmų kalade prlatanaames paitakalarne.

mmasu

žymiai pasididino ir dėl to ir visokių krimi
nalistų skaičius paaugo. Dauguma vadinamų
jų blaivininkų organizacijų, pasitikėdamos į- 
statymams ir jų vykintojams, likvidavosi ir 
tuo būdu sistematingas žmonių blaivinimo 
darbas sustojo. Tas darbas sustojo spaudoje 
ir mokyklose.

Kuo greičiau visuomenė atims blaivybės 
darbų iš valdžios rankų ir pati jį pradės di- 

• rbti, tuo kraštas bus blaivesnis, Valdžia gali
tik pritarti tam darbui ir padėti.

SVEIKATOS SKYRIUS
Šį skyrių tvarko ir prižiūri

Amerikos Lietuvių Daktarų Draugija

SVEIKATOS SKYRIUS. rint nervų sisremų ir puvė
siams dalinai jį pasiekus, ge
rokai jaučiame skausmų.

Visos bakterijos, susirinku-

“DRAUGAS”
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SVBIKINIMAJ IR REIKALAVIMAI

• Hašo dr. G. J. Bložis 
Gardžiai pavalgius dažnaij 

nesinori dantų šepetukų su. sios pro prakiurusį enamelį į 
mostim dėti į burnų, nes bijo- į dantinų, pradeda jame dar
nia sugadinti skonį. Taip da-Jbuotis ir nervų dilgintas (iri-

Vilniaus pasus su Vilniaus že
nkleliais, jei kasmet naujaisJ .
jVilniaus ženkleliais panaujins 
ir sutvirtins savo pasiryžimų 
— tai tarpas tarp mūsų ir Vil
niaus kasmet mažės ir netruks 
[ateiti laikas, kuomet sujung
toji tautos valia atitaisys tų 
baisių skriaudų, kuri prieš 12 
metų buvo jai padaryta.

Visų Lietuvos ir išeivijos
mokyklų vedėjų ir visų gerb. pijos klebonas, 
pedagogų prašome šių metų p0 keturių metų atvažiavo 
vasario 16 d. (išeivijoje gal du kiti kunigai, tat ir vėl ten 
kurių dienų gegužės mėn.) pa- buvo trys misijenieriai. Žmo-

labui gražiai priėmė. Ir čia 
prasidėjo jų misijų darbas.

Po šešerlų metų jie turėjo 
apkrikštiję keturis šimtus žino 
nių (Tame miestely buvo apie 
šeši šimtai gyventojų). Su žino 
nių pagalba jie pastatė koply
tėlę, namus kunigams gyven
ti ir mažų mokyklų. Vėliau du 
kunigai išvyko į kitas vietas, 
jis paliko vietoj, kaipo para-

jCS.
DIENOS KLAUSIMAI I

i ■ ■■ i    -----  '-T- ■ ■ f
AR SUS PROHIBICIJAI GALAS?

~ Jungtinių Valstybių senatas staiga “su
šlapo.” Vasario 1C d. posėdyje 63 balsais 
prieš 23 atšaukė prohibici.jos įstatymų. Tiki- 
ttiųsi, kad už kelių diehų ir kongresas tų patį 
padarys. Jei ir žemesnieji rūmai praves to 
įstatymo atšaukimo projektų, tada klausimas 
eis į atskiras valstybes.

Kad panaikinti prohibicijos įstatymų, 
reikia ir kongreso dviejų trečdalių balsų ir 
taip pat kad jį atšauktų du trečdaliai val
stybių. Iš 48 valstybių reikia 36.

Dabar kįla klausimas, ar atsiras 36 val
stybės, kurios sutiktų atšaukti prohibicijos 
įstatymų. Kol kas tokių valstybių buvo ma
žuma. Nors pastaraisiais' rinkimais gana daug 
jų parodė tendencijų “sušlapti”, bet ar susi
darys pakankamas jų skaičius, sunku dar 
būtų drąsiai apie tai kalbėti. Reikia tikėtis, 
kad taip bus.

Apie trylika metų ėmė, kol šio krašto 
politikai išdrįso imti žygius, kad nulaužti 
sprandų įstatymui, kuris savo tikslo neatsie
kė, buvo labai nepraktiškas ir daug kraštui 
blogo padarė.

Prohibicija yra labai gražus dalykas te
orijoje. Bet praktiškame gyvenime visai ne

rimas. Anot prezidento Hooverio, tai buvo 
garbingas eksperimentas/’ bet jis kraštui 

daug kainavo, dėl to būtų galima jį teisin
gai vadinti “brangiu eksperimentu,” kuriam
milijonai dolerių visai be reikalo išpilta.

Gal dabar, kada gyvename didelio krizio 
laikus, žmonės nebepajėgia valstybinių ir ki
tokių mokesčių sumokėti, ir daugeliui vadi
namųjų “sausųjų” valdininkų ir “sausųjų” 
valstybių žmonių akys atsidarys ir pamatys, 
kad leisti pinigus prohibicijos vykinirtiui, 
terškia žmonių sumokėtus valdžiai pinigus 
pilti į balų. Toji aplinkuma gal ir padės 
netrūkus užbaigti tų eksperimentų. i

Mes nekartų esame pabrėžę, kad žmonių 
blaivinimo darbas neįmanomas įstatymų ke
liais ir policihėmis priemonėmis. Tai pačios 
visuomenes reikalus. Statistikos daviniais j-

Lietuvos Nepriklausomybės paminėjimo 
iškilmėse Chicagoje priimta rezoliucija su 
sveikinimais Lietuvos Valstybės steigėjų, jos 
gynėjų ir reikalavimais bei protestu prieš vo
kiečius, kurie persekioja lietuvius Mažojoj 
Lietuvoj. Rezoliucija tokio turinio:

“A. L. R. K. Federacijos Chicagos aps
krities surengtame Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo 15 metų sukaktuvių paminė
jime, 1933 m. vasario 16 d., McKinley parko 
salėj, Chicago, 1)1., išklausius kalbėtojų kal
bų apie Lietuvos Valstybės nuveiktus darbus 
ir laimėjimus 15 metų laikotarpyje, priėmė 
šiuos nutarimus:

1. Turint galvoj, kad per 15 metų at
statyta Lietuvos Valstybė, nuo gausingų prie
šų apginta, išgauta jai visų pasaulio kraštų

pripažinimas, visais žvilgsniais sustiprinta 
viduje ir Klaipėdos kraštas atvaduotas, dėl 
to sveikiname tautos ir valstybės vadus, Lie
tuvos kariuomenės savanorius ir visus prie 
valstybės atstatymo ir jos apgynimo prisidė
jusius. i

2. Ta pačia proga reiškiame užuojautos 
Mažosios Lietuvos žiauriai vokiečiij persekio
jamiems lietuviams ir piktinamės vokietinin
kų šmeižtais, nukreiptais prieš mūsų tautų,

rydami, klystame. Neišvalius 
dantų po valgiui, praėjus ke- 
letai valandų, pajuntame, kad 
niešti aplink dantį, prie kurio 
pasiliko maisto gabalėliai. To 
erzinimo nėpanešdami, ima
me krapštukų ir juo pagalba 
maistų šiaip taip iš tarpo dan
tų iškrapštom, tačiau to blo
gos pasekmės vis dėlto pasi
lieka. Viena, aprūgęs maistas 
burnoje skonį sugadina ir už- 
atakavo danties enamalį. Mes 
to užsilikusio maisto veikmės 
nejaučiame, nes enanielis ne
turi nervų sistemos. Pasekmės 
pasireiškia tik tada, kada su
žinome jog enamelis jau kiau
ra?. Vadinasi, ų»ati kietoji

tacija) sudaro nepaprastų 
skausmų. Kada dantų gydy
tojui tenka valyti sugedusių 
dalį, kėdėj tikrai nejauku da
rosi sėdėti. Gydytojas sugedu 
šių dalį turi gerai išvalyti, 
paliečiant ir sveikų dantine 
dalį, nes kitaip darbas būtų 
veltui, puvimas eitų tolyn.

Pastebėjus dantyje mažų 
skylelę, ar ji būtų viršuje, šo-

siiūpinti prirašymu visos sa
vo mokyklos į Vilniaus Gele
žinio Fondo rėmėjų skaičių.

Per Vilniaus Geležiu Fon- kataUkiškas. 
dų—į mūsų sostin/ Vilnių!

Vilniaus Geležinio Fondo 
Komitetas:

Pirm., prof. K. Kemėšis 
ir nariai: inž. B. Sližys 
dir. K. Lapinas, Ad.

Kupcikevičius

nėms padadent jie pastatė se
minarijų ir įsteigė vienuolyną. 
Visas miestas dabar jau buvo

ne ar tarpe dantų, turime ži
noti, kad po enamelio yra ke-[1933 m > sausio 2g d
lis kartus didesnis išpuvimas Kaunas, Duonelaičio g-vė 
ir, neužtaisius, į dantį prieina 
visokių maisto dalelių ir pu
vimas dar skubiau eina. Nuo 
to susidaro burnoj neskanus 
kvapas, bet mes patys dažniau

danties dalis pradėjo pūti. Tu šiai to nejaučiame. Kiti tai 
omet ir skausmų jau pajunta-,mumyse pastebi ir nuo mūsų 
me, nes kiekvienas dantis nuo j šalinasi, nes iš burnos einan- 
enamelio iki paties gyvio turi tis kvapas yra nemalonus.
stiprių nervų sistemų. Tai Dantį, tik pradėjusį gesti,
vadinama dantiniu ir sudaro galima pataisyti su mažai lė-

9a

Vienų gražių dienų viename

Sulaukęs 50 metų klebonas 
mirė.

Jam gyvenant seminarijo^ 
įšventinta penki kunigai,, 
klierikų buvo dešimts. Vie: 
lyne buvo dešimtis seserų.

Jam mirus visi žmonės ver
kė, nes savo klebonų labai my
lėjo ir gerbė. Ant jo kapo pa
statė labai gražų paminklų.

Taip pasibaigė šio kilnaus 
kunigo gyvenimas, kuris Gren
landijoj pradėjo misijų darbų. 

Antanas Akstinas (L. K.)

RABINUS RAGINA MOKY
TIS LIETUVIŠKAI

Rabinų rentras gavo iš vie-

didžiausių danties dalį. Prie.šų, bet kada labiau išpūva, 'kranto stovėjo keturiolikos mc 
smegenų arba po smegenų, • tuomet ir skausmas didesnis Lj vaikinas, laukdamas grįžta- 

ir varoma agitacija Vokietijoj ir kituose i ^Ur junsi0si enajnelis su ce- ir kišenių labiau pakrato. Ge- učių laivelių, kurie turėjo tuo- 
kraštuose dėl jų noro ir vėl užgrobti Klaipė- [ mentumu, isplivus dančiui vi-j riau apsižiūrėti iš anksto ir jau atplaukti į prieplaukų su 
dos kraštų, kuris neginčijamai yra Lietuvos 1 suompt skaudžiai atsiliepia, nelaukti kol dantys visai iš- žuvim. Pažvelgęs į jutų jis pa-

Islandijos mieste, ant, jūros Inos įstaigos laiškų su nurotiv-

kraštas.
3. Žinant, kad 1918 metais, vasario 16 d. 

paskelbtoj Lietuvos Nepriklausomybės dek- 
leracijoj aiškiai yra pabrėžta, kad valstybė 
atstatoma demokratiniais pagrindais ir kad 
tuos pagrindus nustatė sušauktas Steigiama-

Seimas, demokratiniu būdu visų Lietu

nes toj vietoj enamelis yra 
plonesnis ir puvimas greičiau 
pasiekia dantinų, kuriam tu-

sią
vos gyventojų išrinktas, bet kad nuo 1927 
metų Lietuva yra valdoma apsilenkiant Stei
giamojo Seimo priimtosios Valstybės Konsti
tucijos dėsnių, dėl to reikalaujame, kad tuoj 
būtų atstatyta teisėta, konstitucinė vidaus 
tvarka, sušaukiant tikrąjį krašto šeimininkų- 
Seimų ir tuo būdu atstatyti tautos vienybė, 
kuri yra būtina ir Lietuvai priklausančio Vil
niaus krašto atvadavimui ir Nepriklausomos 
Lietuvos ateities užtikrinimui.”

Jarams Kaitos 
Aaktetojaois

mu, kad rabinai mokytųsi lie
tuvių kalbos. Nors jau Lietu
va sulaukė 15 nepriklausomo 
gyvenimo metų, Btet daugumas 
rabinų dar vis nfeišmoko lietu- 

pūsta ir iš tos priežasties su- 'matė, kad žmogus iškrito iš Aviškai. Lietuvių kalbos jiems 
sidaręš burnoje kvapas it ki- laivelio. Nusiavęs batus jis šo 1 reikia mokėti susirašinėjant 
tiems nemalonumų daro. jko į vandenį gelbėti. Ištraukęs [su įvairiomis valdžios įstaigo-

—— [iš vandens žmogų pamatė, kad mis, o už savo darbų jie, 
Fondas tai kunigas. U gauna valdžios algas

Pažvelgęs kunigas į vaiki- [ Rabinų centras tokiu reika- 
nų pastebėjo, kad jo drabu- lavirnu nesiskundžia, tik pra

šo, kad nebūtų Verčiami lietu-

1 Vilniaus GeležinisI
[pasiryžo suvienyti Vilniaus 
j atgavimui kaip visus Lietu
-vos gyventojus taip ir visų[žiai nuplyšę ir kad dabar jis 
Įisenijų. Tasai londas tai puvo visas šlapias. Kunigui 
mūsų vienybės simbolis ir mū-

PASTABELfiS

Vių k. mokytis seni rabinai, 
kurių yra 130 metų senumo ir 
daugiau.

pagailo vaikino ir dėlto nusi
vedė jį į klebonijų. Gavęs ki
tus drabužius vaikinas pasi-

(Lietuvos ir išeivijos mokyk 
ių vedėjams)

1
šių metų vasario 16 d. su-į Turime eiti ir prieiti prie [sakė kunigui, kad jis neturįs 

ėjo 15 metų nepriklausomo to, kad nei Lietuvoje nei jo- nei tėvelio, nei mamytės, o va- 
mūsų atgimusios tautos gyve-sios išeivijoje neliktų gyvo j Įgyt gaunąs iš žmonių aukų. 
nimo. Tačiau nepriklaūsomy- [žmogaus, kuris nebūtų Vii- Išgirdęs tai kunigas sumanė

,sų. sukauptų jėgų didžioji at
sarga.

PIRKS LĖKTUVUS PAŠ
TO SUSISIEKIMUI

bė mūsų nebus tikra Ar pilna, niaus Geležinio Fondo rėmėju, 
kol lenkai laikys Užgrobę mfl-; Sitų obalsį geriausia pagau-

vaikinų išleisti į kunigus. Ir 
taip, po trylikos metų sykį bu-

sų Vilnių ir trečdalį mūsų že- na ir savo jaunomis širdimi? ivęs vargšas vaikinas tapo į-
«'ių. atjaučia mūsų besimokinantis

Vis dar “nesusekama” dėl ko garimais! Vilnių atgausime tik tuo- ir bestudijuojantis jaunimas, 
turčius Insul’as subankrutavo, nunešdamas inet, kuomet visa musų tauta [Jeigu visa Lietuvos ir iseivi- 
milijonus žmonių pihigų. Ar tik prie to nepa- sujungs tam vienam tikslui vi- jos jaunoji karta be, išimties
sisekimo susekti neprisideda nenoras tų pa

rodyta, kad prohibicijų įvedus girtavimas daryti? Pagyvensime, pamatysime.
-AM

Kun. A. Petrauskas, M. t. 0.

PraeitlesPaliyros
(Tęsinys iš £8 numerio)
Ir vėl valdžios įžeidimas/

savo pasielgimus su valsčiaus vyresnybe. 
Faktas buvo toksai:

Barbieriškio valsčiaus raštvedys bu
vo kokis, rodos, Mickevičius (gerai neat
simenu), kurio valstiečiai labai nemėgo 
ir hOrėjo, kud apskričio viršininkas jį. iš-

resnį. Taigi jie per vienų valsčiaus suei
gų ir ntttaria prašyti apskričio viršininkų, 
kad atmainytų jiem raštvedį. Nutarimų 

apygardos teismas. Kai atvykdavo, iš Su- I j)aĮS raštvedys tūri įrašyti į protokolų 
valkų apygardos teismas j Marijampolę, * knygų.
tai vienam kunigų reikdavo eiti į tei.mų, kas rašys ant savo prapulties,
per ištisų dienų Sėdėti teisme Ir priimti!- Raštvedys būtinai norėjo liktis Bairbieriš- 
nėti iš liudininkų priesaikas. Tuo metu kyje Taigi jig grĮe^tal atsisako jų nUtari- 
kaip tik intui teikėjo teisme eiti tas pa

. Neatmenu gerai, kuriais tai metais ir 
kuriuo laiku Marijampolėje buvo atvykęs

reigas.
Teisme pasėdėti, 0 ypst kunigui, ga

nu naudingas dalykas, Pamatai, kiek žmo
nės sugedę ir kiek maža mumyse teisy
bės. Juk pereina įvairiausių bylų, įvai
riausių žmonių. Mokaisi pažinti žmones 
kaip iš knygos.

Minimų dienų buvo itin man įdomi

sas savo moralines ir materi- prisidės į skaičių aktingų ko- 
jalines jėgas.

Susisiekimo ministerija ren
giasi greitu laiku organizuoti 
010 pašto susisiekimų Lietu
voje. Tam tikslui, manoma į-

švęstas vienuoliu kunigu. įsigyti du lėktuvus užsieny, nes 
Su trimis kitais kunigais jis karo lėktuvai tam reikalui ne-

vyskupo buvo išsiųstas į šiau- tinka, 
rėš kraštus, j Grenlandiją. Te- — ,
nai jie išlipo iš laivo mažame SKAITYKITE IR PLATI

votojų už Vilnių, pasiimdami miestelio uoste. Žmonės jiios ( KITĘ “DRAUGĄ”

Man beklausant tos bylos pasidarė kuo greičiau pasiųstų savo valdininkų j
net pikta ir koktu, kad šitokiu būdu el
giamasi su tais žmonėmis, kurie visiškai 
teisėtai galėjo reikalauti raštvedį jiems 
atmainyti, nes valsčiai turėjo juk užtikrin
tų jiems savivhldybę. Gi čia kaip tik jų

keltų kur į kitų vietų, o jiems duotų ge- f teisės nėra pildomos. Kam nebus pikta

mų įrašyti Į protokolų. Valstiečiai nenu 
siieidžia — reikalauja, kad jų noras būtų 
patenkintas. 6is ne ir gana. žodis po žo
džio prieina ir prie aštresnių pasisakymų. 
Viens kits, ypač pasitikėdamas žodžio lai
sve, gal įialeldo kokį ne visai malonų pa
sveikinimų raštvedžio adresu...

Vyriausybė palaikrUokį valstiečių pa
sielgimų su įaštvedžiu valdžios įžeidimu

byla. Buvo teisiami penki -ar šeši Barbie- 1 ir visus, kurie kokį nemalonesnį žodelį 
girininkai revoliucijonjerižkui buvo j>nuūiioję, patraukė j teisiną.

dėl tokio valdininko pasielgimo? Todėl 
aš maniau, Kftd teismas, apsvarstęs visų 
valstiečių padėtį, juos išteisins. Tuo tar
pu pasielgi'* ir teismą?? visai biurokratiš
kai. Kaimiečius nubaudžia kad ir labai 
nedidelėmis bausmėmis, bet vis dėlto nu
baudžia, o visai neteisingai.

Taigi aš ir dabar negalėdamas to pa
kęsti, paėmęs plunksnų parašau į “Šal
tinį” viską, kų e m girdėjęs. Nieko nelš- 
kreipdamas, nieko nenuimdamas, nieko 
^įeprldėdamus. Po korespondencija įgulė
jau pilnų savo vardų ir pavardę, kati ne
reiktų už iiii.ne kitiems kentėti.

Gi kas darosi, vyruti, su mano kores- 
IRmdencija? Bematant jų išverčia į rusų 
kalbų ir atsiduria ji Suvalkų gubernato
riaus kanceliarijoje. Ans rašo ilgiausių į- 
oakynių M&rijampolėa vjriiuiakui, kad

Barbieriškį ir vietoje ištirtų visų atsiti
kimų ir tardymo protokolų prisiųstų jam 
į Suvalkus.

Viršininkas, gavęs tąjį gubernato
riaus įsakymų, pyko ir jierpyko. Pasiryžo 
visus savo galias statyti, kad inan už tąjį 
dalykų atkeršyti. Todėl pasišaukia savo 
padėjėjų p. M. Rėklaitį ir įsakmu j ako 
jam vykti į Barbieriškį, tenai padaryti 
tardymų taip, kad visa atsakomybė kristų 
ant manęs ir kad aš būčiau už neteisingų 
neva žinių skieidimų nubaustas aštriai.

P. Rėklaitis buvo teisingas valdinin
kas ir mano geras prietelius. Taigi jis 
prieš vykdamas į Barbieriškį uteina pas 
mane ir praneša visų dalykų. Pasižada 
tardymų jmkreipti taip, kad nebus per
daug kaltinamas raštvedys, bet ir mano 
rašte jokios neteisybės neras.

P. Rėklaitis, teisybė, taip it- surašė 
savo tardymo protokolų, kad prie manęs 
nieks negalėjo nieku prisikabinti. Virši
ninkas tačiau tuo nepasitenkino ir, siųs
damas tųjį raštų gubernatoriui, nuo savęs 
po apačia pridūrė: VUnok až pratea ko

t

respondentų (suprask: mane) tinkamai 
nubausti.

Išsiuntęs gubernatoriui tųjį protokolų, 
tikrai- jis manė, kad gubernatorius nu
baus. Susilaukė tačiau visai priešingo at
sakymo. Tuomet buvo gubernatorius gana 
teisingas žmogus. Taigi ne mane jis nu
baudė, bet įsakė raštvedžiui pranešti, kad 
jei dar antrų kartų pasikartos jo su val
stiečiais susikirtimas — bus visiškai iš 
vietos atstatytus. Vadinasi, mano kores
pondencija savo tikslų pasiekė. Pasiekė 
tačiau tik atsitiktinai. Jei ne p. Rėklai
tis ir ne guberųutoriaus žmogiškumas, tai 
būtų mane biurokratai sukedenę kuip šil
tų vilną, kad neišdrįsčiau jiems painiotis.

Tai mat kokiu keliu biurokratai sten
gėsi eiti, tiesa. Stoluipinui jau žuvus, bet 
jam tąjį kelių pravedąs.

(Daugiau bus)

Norit savo kaliuos išmokti ir eiti pas
kui—su savo plunksna—į žmones, reikia 
mokėti pirmiausia žmonių dainos, pasa
kos, priežodžiai suprasti ir jų kalbos tur
tais brangenybėmis stebėtis.

--•* - * •—<
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ROCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS
J. E. VYSKUPAS P. BUČYS j Būt now to got back to 

ROCKFORDE Rockford. The Young Mens
----------- Club is giving a Dance Sun-

Tnriu garbės pranešti ro- dav Feb. 19th. Tbey promise 
a good time to all. As usual 
the fee is only 15c.

ekfordieciams, kad didžiai my
limas ir aukštai gerbiamas sve 
čias J. E. Vyskupas Petras 
Būčys sekmadienį vasario 19 
d. tuoj po sumos ŠŠ. Petro ir 
Povilo bažnyčioj sakys pamo
kslu. .lis nenuilstančiai dirba 
ir mažai teturi tinkamo laiko 
poilsiui, vienok, .To mylinti ši-

And by the way, who was 
tl is giri in red who was the 
life of the T)anee lašt Sunday?

Sa\v Stanley P. and Bruno
rdis suranda tinkamą, valan-,1^ running in the eountry the 
dėle aplankyti, net sekmadie- daV- Of cours« beinff the
nj, mus roekfordiečius. irqniring reporter I asked

them why. “Training.” Said 
Be abejo, mes visi norime>they ^Wliyn said y uFor tl|C 

Jj pamatyti ir išgirsti ir Jo pjng Pong Tournament” said
tėviškų lūpą laiminančius žo
džius. Taigi, dabar yra geriau 

proga, kuria privalome
^^^■otis, nes tai rinktinė 

WRa privilegija mums rockfo-
rdiečiams teikiama. Tik paga
lvokime, kokį svečią .T. E. Vy
skupo Petro Bučio asmenyje 
turėsime savo tarpe! Didelė

thev. So we’re going to liave 
a Ping Pong tournament. The 
dale will be announeed later.

The entranee fee will only 
be 15c. Bvery Boy is Welcome 
to cnter.

LIETUVIAI AMERIKOJE

BINGHAMTON, N. Y.
LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS 15 METŲ 
PAMINĖJIMAS

Apvaikščiojime dalyvavo: 
ukrainiečiai, airiai ir gudai

Į smulkiam aprašymui, kalbė
tojų, progrnmo dalyvių išvar- 
dinimui daug vietos užimtų 
laikrašty. Tat ir trumpinau, 
kiek galėdamas, už kų visų 
atsiprašau. p.

Vasario 11 d., 9 vai. ryto, 
Šv. Juozapo bažnyčioj atlai
kyta gedulingos pamaldos už 
žuvusius kovotojus dėl Lietu
vos nepriklausomybės.

Vakare 6:30 vai. Lietuvių 
svetainėj įvyko prakalbos ir 
koncertas, kuris buvo labai 
gražus, įdomus. Dainavo Šv. 
Juozapo parapijos choras ir 
vietos jaunimo talentai. Visi 
labai gražiai pasirodė.

Didelio įspūdžio darė ukrai
niečiai tautiškuos kostiumuos 
ii’ šokiais. Airių solistai Mc- 
Klyn ir kvartetas labai gra
žiai padainavo. Gudai progra-

INDIANA HAR80R, IND.
PARAPIJOS VAKARIENĖ

Šio mėnesio 19 dienų (sek
madienį) mūsų parapija ren
gia labai skanių vakarienę su 
žavėtinu programų.

Jau trečia savaitė, kai da
rbščios moterėlės sunkiai dar
buojasi, kad minėta puota bū
tų skani ir sėkminga.

Girdėjau, kad šios vakarie
nės “bosienės” p. Musteikie-

~una«»X
įkyklos vaikai, kurie gražiai 
[ruošiami seselių kaziinieriečių. 
Vakarienę apvainikuos Chica
gos dainininkai K. Sabonis ir 
A. Čiopas. Jie savo gražiai •. 
balsais ir smagiomis dainelė
mis visur ir visados žavi vi
sus.

Radijušas pranešė, kad daug 
garbingų svečių: vietinių ir 
tolimesniųjų rengiasi atvykti 
į vakarienę.

Programui pasibaigus, gerai 
oikestrai grojant bus šokiai.

Pradžia 6 vai. vakare.
Visų tų turint prieš akis, 

manau, kad niekas neapleis 
šios taip smagios, linksmos ir 
skanios vakarienės.

Todėl visi, kas gyvas, bū
kite, “ready” ateinančio sek
madienio vakarui keliauti į 
minėtų vakarienę.

š. P. L. P. I. H. Radijušas

PITTSBURGH, PA.
LIETUVOS ATSTOVAS 
VAŠINGTONE REMIA

LIETUVAITĖS”
DARBĄ

“Lietuvaitės” ratelis sukė
lė daug gražios nuotaikos kas 
link rengiamo šokių vakaro, 
kuris įvyks vasario 22 dienų, 
Lietuvių Piliečių klubo salė
je, 1723 Jane Street, Soutli- 
side. Pelnas skiriamas naudi
ngam tautiškam darbui, bū
tent, įrengimui Lietuvių Ka
mbario gražiam “Cathedral of 
Learning” name.

je Mokslo Katedroje aš skai
tau ytin rinitu ir pageidauti
nu dalyku. Tai bus amžinas 
Amerikos Lietuvių pastatytas 
švitnrys, kurio spinduliai ro
dytų mokslo kelių ateinančio
ms jaunimo kartoms. Drauge 
tai būtų kilnus atgimusios

Lietuvių Tautos symbolis-pa- 
minklas. Kad jūsų miesto jau
ni; lietuvaičių ratelis prie šio 
kilnaus darbo prisideda — tas 
galima tik nuoširdžiai pasvei
kinti, nes — nors paprasta sa
kyti, kad ‘visas blogas atsiti
ko per moterį’ neabejotina 
taipgi ir tas, kad ‘nieko gero 
pasaulyj neatsitiko be mo
ters ’....”

Visi pittsburgiečiai sujudo 
ir savo metraštyje užbriežė 
vasario 22 d. kuo skaitlin
giausiai susirinkti į Lietuvių 
Piliečių klubo salę, ten vienv-

Ir mūsų numylėta Lietuva 
per savo atstovų Vašingtone 
išgirdo apie šį kilnų darbų ir 
siunčia savo sveikinimus su ,bėje pasilinksminti ir paremti 
geriausiai linkėjimais “Lietu- kilnų darbų.nė ir p. Gudienė labai gerame 

ūpe; joms labai sekasi gauti 
daug dovanų ir produktų ska
niems valgiams.

Programų išpildys mūsų mo

vaitės” Rateliui. Gerbiamas 
B. K. Balutis, Lietuvos atsto-

Lai gyvuoja “Lietuvaitės” 
Ratelis/ Lai susirenka miniaGARSINKINTES

“DRAUGE” vas, savo laiške rašo: “Lie- ■ žmonių, tiek, kad net ir salės 
tuvių Kambario įrengimų šio- [kampeliai būtų pilni. Neužmi

rškit vasario 22 dienos. C. M.. . .. _ mi tt me nedalyvavo, bet į iškilmesAnd another Dance. The TTo- . .... . ... ,skaitlingai atsilankė.
Po koncerto atvaidinta vie

no veiksmo komedija “Vienas 
iš mūsų turi apsivest.” Vaidi
los: Ferdinandas — K. Almo- 
nis, Kristopas — P. Rakans-

ly Name Society this time.
'garbė teikiama rockfordiečia-1 Sunday Feb. 26th. 
ms, tik mokėkime ja naudotis.
Todėl visi pasirūpinkite sekm., 
vasario 19 d., 11 vai. pribūti 
bažnyčioje, išklausyti šv. Mi
šių ir pasinaudoti visomis ma
lonėmis.

AVhile I’m at it I may as 
veli tell you tliat the Parent 
Teachers are giving a Pre-

NAUJA CENTO PRAMONĖ TUO JAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno iki penkių centų “Bigr Flash” Special. Krautuvės perka vienų, du tris ar 
daugiau po $1.00. Pardavėjui įeina $2.20 xCash ir pardavėjas gauna “Dovanų” kurių 
gali parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite 
išmėginimui tuzinų už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite į ofisų,.

PARISIAN RING COMPA'NY
SO North Dearbom Street, “Dcpt. J.” CHICAGO, ILL.

ŽINELĖS

X Chicagos lietuviai Lietu
vos nepriklausomybės 15 metų

Lent Dance. Wed. Feb. 22. kas’ Tetulė — B. Rakauskle- 
Just about your lašt chance Cbndė A. Maslauskiūtė.
for dancing. Better come. aidilos savo roles atliko la

bai gerai. Publika buvo pil
nai patenkinta.

Nors programas nusitęsė il
giau keturių valandų, bet pu
blika nei kiek nenubodžiavo.

Po programo prasidėjo šo-

Sunday Feb. 19tb our Pa
rish will liave a distinguished 
visitor. His Excellency Bisb- 
op Bucys will be vvitli us. Sa-sukaktuves vasario 16 d. labai

iškilmingai ii gražiai paminė- turjay> our Parish commemor- 
jo. Seselių Kaziinieriečių vle- the fjfteentb anniversa-kurie tęsės iki 12 vai.
nuolyno auditorijume prieš 
pi et įvyko gražus ir patrijo- 
tingas programas, kurį išpil
dė akademikės, o prakalbų pa 
sakė Cbicagai Lietuvos konsu
las A. Kalvaitis. Ir 7:30 vai. 
vakare visos Cliicagos lietu
viai gausingai susirinkę į Mc- 
Kinley parko salę iškilmingai 
jų apvaikščiojo.

X Šeštadienį, vasario 18 d.
/ :45 vai. ryto ŠŠ. Petro ir Šiomis dienomis 
Povilo bažnyčioje atlaikytos piktadariai per zakristijos la-

ry of Lithuania’s Independen- 
ce.

Say! Where was»the “Akis” 
lašt Sunday

Carrier Pigeon

ŠVENTVAGYSTĖ BUTRI
MONIŲ BAŽNYČIOJE

nežinomi

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

NAUJI
1933 METŲ MADOS

RADIOS
UŽ MAŽIAUSIAS
KAINAS

VISAM MIESTE!

šv. Mišios su ekzekvijomis už 
Lietuvos didvyrius, žuvusius 
kare belaisvinant tėvynę Lie
tuvą. i ■

X Sekmadienį, vasario 19 d. 
ŠŠ. Petro ir Povilo parap. jau
nuolių klubas turės pasilink
sminimo vakarų, parapijos sve 

‘ tainėj. ;
X Šv. Vardo draugija ruo-

•
” a dideli programų vasario

Įd.

X Trečiadienį, vasario 22 d. 
vakare Mokyklos Rėmėjos ruo 
šia labai didelius su aukštos 

vertės išlaimėjimu šokius.
X ŠŠ. Petro ir Povilo para

pijos basketbolininkams reik 
tik vieno išlaimėjimo ir bus 
viršūnė Rockfordo basketboli- 
ninkų. R-is.

ngų įlįndo į Butrimonių baž
nyčių, Bieniakainių valse., Ly
dos apskrities. Piktadariai iš
vogę brangiausius bažnyčios 
daiktus, kielikus, monstranci
jų, išmetę šv. Sakramentų.

Tas niekšiškas darbas pa
stebėtas buvo tik rytų, todėl 
piktadariai suskubo dingti.

Griežė brolių Ročinskų orke 
stras iš Scranton, Pa. Orkest
ras tikrai sužavėjo vietos jau
nimų.

Publikos buvo pilnutėlė Lie
tuvių svetainė. Bendrai, vas. 
16 d. paminėjimas pavyko. Pe
lnas paskirtas Vilniui Vaduoti 
Sąjungai.

P. S. Be abejo, reikėjo smili 
kiau apie visa aprašyti. Bet

Išvengk tą Baimę
Abejojimą veikti taip, kaip veikia ti
kri vyrai Ir moterys — nėra reikalo 
kankintis nuo jtemptų nervų ir nu
silpusios sveikatos. Didis Gydytojas 
Specialistas išrado preskripciją, kurią 
dabar vartoja tūkstančiai. JI parduo
dama vaistinyčlose ir vadinasi

Nusa-Tone
Kiekvienas butelis yra garantuotas 
— vienas Doleris užmokės ui mėne
sio treatmentą. Nusipirk butelĮ šian
dien — nepraleisk vėl nemiegotas 
naktis. Jeigu po priėmimui t-ų tao- 
letkų per dvidešimts dienų busite ne
užganėdintas. jūsų pinigai bus su
grąžinti — jus nieko nerizikuojate.

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

HIGHLIGHTS
This week the Carrier Pi

geon is writing bis Highlights 
in Cbicago. In fact he is in 
the “Draugas” building. An 
interesting place this “Drau
gas.” Tt is suprising to know 
tliat. witbin a limited space 
and with a limited staff tbey 
cnn štili put out the paper 
tbal tbey do. Tbank you for 
your verv kind reception

• “Draugas.”

$14.00 Nauji Midget Radios 
po

*6.00
CROSLF.V Radios
po —.................... . $14.90
PHILCO Radios
po ....................... $18.75

KELIAUK Į LIETUVĄ

ŠVEDŲ
AMERIKOS
ASJJIV. LINIJA

> Ji New Yorko 
į KLAIPĖDĄ.
Pa Gothaiburgą

GREITA 
KELIONĖ 
ŠVEDIJĄ

“BAI/TASIS ŠVEDŲ LAIVYNAS” 
PIGIOS LAIVAKORTfcS

Ofiso Tel. Yards 0344
Res. Tel. Boul. 624C

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

Vai.: 9 Iki 12 ryto, 1 iki 6, 7 
Iki 8:80 vakare.

NedCUomis 10:80 Iki 12.
750 West Sfith St. Chicago, I1L

Išplaukimai Iš New Yorko:
Drnttnlngholm, Kovo 18 d.
KongRholm, Balandžio 1 d.
•GRIPSHOIjM, BALANDŽIO 22 D.
•KITNGSHOIjM, GEGI'ŽP.S H D.
Dfottnlngholm, Gegužės 20 d
•GRIPSHOIjM GEGUŽES 27 D.

•Lietuvių Ekskursija.

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės 
į vletlnj agentą,

SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST., NF,W YORK, N. Y. 
CHICAGO, ILL. 181 N. Mlehlgan Avc. 
BOSTON. MASS 10 RUUe Street
DETROIT, MICH. 73 Monroe Str.

«■■■■■■■■■■■■
; Reumatizmas sausgilė;
■ Nealkankyklta aavąa altana-
_ mala Reumatlamu, Sausgėla. ■ 

Kaulų Gėlimų, arba Mėėluaglu ■
■ — raumenų Bukimu: naa akau- _
■ dėjimai naikina kūno gyvybų

Ir dainai ant patalo paguldo. ■ 
CAPSICO COlfFOUHD mo- ■

■ stis lengvai prašalina vlrSml- m
■ n*ta ligas: muma Mandlo dan«
_ gybė imonlu siunčia padėka- ®
■ vonsa paarvstkp. Kaina lėo por ■
■ paltą 88a arba dvi ui tl.dB. _ 
B Knyga: ”■ A ETINIS SYKI- "

KATO8” aiigalala gydytina kai- ■
■ na 88 aontp. ■

Justln Kulis
ISIS. SO. HAJJBTBD ST. 

Cfcioag*, TO.

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

NAUJI 1933 M. MADOS 
PHILCO ir Kitokie radios 
Labai gražiuose Kabine
tuose — tik

$

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,.

Draugas Pub. Co.

2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL

Telefonas Roosevett 7790

Gražiausis 1933 metų ma
dos PHILCO kaip 

parodyta
*79.50
LENGVUS

IŠMOKĖJIMAI
Imame senus radios ar pia

nus į mainus ant naujų

PEOPLES
FURNITURECO.

KRAUTUVĖS
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400
4177 83 ARCHER 4 VE.

Lafayette 3171 
Chicago, III.
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Three Features At St. Phillip’s Gym
K OF L BASKETBALL LEAGUE TO FINIŠU IN A BLAZE gl tS °* LitllUania’ are to S1H> P*talists- Unfortunately, eviljees may shatter the entire plan,

OF 6L0RY, CHAMP10NSHIP AT STAKE
Marąuette nipets Providence skas of Providence made 10 
Bridgeport meets Westville Įbaskets and one free throv? 
Cicero meets Town of Lake 'for a totai of 21 points. Foi 

Town of Lake, Joe Karchaus-AYitli Town of laike leading 
the teains and Marąuette just kas conie back to his old fonu 

to show his teani-mates theone game behind, tlie lašt con- i 
tęst tomorrow against Cicero !" a^‘ i
means a great deal to Council i Marąuette 19 Bridgeport 18 
13. This is just what the fans i without Klucliinskas in its

n;-or a “Valentine Dance” to- influences have tlie interests or idea. 
night at the St. Anthony Pa, yf racketeers. The laborer 
'risb Hali, 15th Street and 49th pays heavily for his supposed 
Court. Music will be furnislb fieedom from nppression. He 
ed by the well known Doc fellows the dictates of selfish 
Benny and his orchestra. Ti- jleaders, sjnall ininds having 
ckets are very reasonable, i thoughts only of personai 
that is, if received from a 'gain, and pays for this dict- 
meniber the prioe is only 20c, atorship with hard earned mo-

CICERO UETUVIŲ ŽINIOS
Busįcally man is gregarious. 

lt is the unusual individual 
vho becomes a hermit, satis- 
1‘ied in going off by himself.

RADIO S. A. Ž. rap. svetainėje. Kviečia visus. 
Vakaras bus labai gražus.

X Reiškiame širdingos už
uojautos mūsų parap. vikarui 
kun. F. Juškevičiui, mirus jo 
brangiai motinėlei. Prašome

and at the box office tlie prieš ney. The union is supposed te 
will be 35c. Of course, ward- jbe open to the vorking man 
robe is included. į būt try to get into one when

Tlierefore, the Committee iyou’d likę to. We find that

X Vasario 12 d., parapijos
jaunainečių choras statė sce- 

l)an likęs society, lor it means noj opendę “Kuprotas Ože- 
fiiends, it means an exchange ]įs” Labai gerai pasisekė. Vi
of ideas, and it gives him sj iošėjai savo roles puikiai at-! vb ų cieeriečių pasimelsti už
-ense ot security to be with Įjko. ()1La Skiriūtė užsipelno'a. a. Juškevičienės sielų, 

garbės už gražų choro vedi
mų ir išmokinimų operetės.

his kind.

A coilector of antiąues clai- 
med to have a very rare type-' r

„„„______ , ______________,___ |t . vriter which he said was us-
wasjFrank Petkevičius, assures all pn appear very practical ed py Kapoleon. The Americ- PI ° parapijos s\etal-

X Užgavėnių vakare, vasa
rio 28 d., i Cicero atvažiuos

likę to see, and the affair is lįueup> Bridgeport didtl’t have 'composed of Mr. John C. Ka junions> likc many other thin a 
made to order, ready to serve, confįdence to beat out suiaitis, Win. Malauskas, and

The odds favor one team or Marąuette. The score
the other, depending upon ck)Se throughout and even in the guests of a very pleasant j on paper būt wjjen put juto 
vhat section of the city you tj)e lagt ten secondS) ]->i time, because, the entire pro-
live in. The boys from Cicero kęy coujd jiave tįed įt ]iad ceeds are for the benefit of Practlc® Utooreeen cucumstan- 
liave won būt one game in tiie jaJ, pat ja a free throw. Joni- purish, and this is the 
round-robin series antį are out kas pĮayed a fįne game for reason why we say that 
to vin their second. They '•Bridgeport. A good guard on the reason vvhy we say that 
hūve plenty to win and notli- ,jęd Beinoris of Marąuette this Valentine Bance will be 
ing to lose. On the other hand, woUĮd }iave changed the finai a great success. Don’t forget 
a defeat to To\vn of Lake puts j’esult, since tliat boy was a- j— AVe will expect to see all

Po programo buvo šokiai. Į^idele kompanija sorkių. Ap- 
Žmonių atsilankė nemažai. Va paiap. svetainėj. Pelny

kite.
X Cicero j įsikūrė naujas 

biznierius Peikus. Jis ne \j| 
biznį, bet ir žmonų sau 
reje surado. Ponas Petkui

Vanja i Lietuva
that group into a tie with g0ld two-thiwls of tlie G9tli'l<- of L. inenibers, and their 
Marąuette for first place, ’gtjeet team. 1‘iiends at this Valentine Da,

The Penwhich will necessitate a play- 
off for the title. In tlie niean- 
time, Marąuette has to ove> 
conie a barrier in its patli to 
the title, and that is Provi
dence.

Where is the Victory Dance?

K OF L CENTER THANKS 
YOU

nce To-niglit!

FRE LENTEN DANCE ON 
PROGRAMME FEB. 23th

The dance we held on Feb. | Whopee! Let’s get ready for 
12th provided our members the happiest night of the year. 

ivvitLi a pleasant evening andj^e aie t° celebrate! It
j your organization witli some,'viP he the night when tliere 
Įnecessary revenue. We are/'-1 ii he lots of gootl clean fun. 

ąuest to ftieet one of the stion- for tlie cooperation, Colorful, full of splendor-

Patyręs biznierius ir nota
ras važiuoja j Lietuvą, šį pa
vasarį, kur mano gana daug 
laiko praleisti, kad viską pa
tyrus nuodugniai ir
Taipgi priimsiu atlikinėti dėd 

korporacijų, kompanijų ir biz-WESTVILLE HBRE TOO

M’estville has sent in its ro-

gest Chicago District aggre 
gations. Bridgeport happens to 
have a bve so is cliosen as the

extended by tlie councils. magnificent, are a few adjecti- 
Biighton Park won the prize!™8 to exPlain the Pre Lenten

an tourist was souiewhat sken ne,’e' j.
tical and after a seareh į X Vasario 12 d. į parapi- 
tlirough his book of facts jos svetainę buvo susirinkęs
proudly remarked tliat type-'skaitlingas būrys vyrų ir ^u-Įs, ”igė grabOriaus biznį W. 
writers had not been invented tvėrė klubų: Citizen Club °f 115tli fetr. prie 48th Court 
in Napoleon’s time. “Ali,” Cicero. (Lietuvių Piliečių klu- <jrajj peLkus savo ainute y. 
said tlie coilector of antiąues, bas Ciceroj). Į valdybų įėjo: ra Jabaį gerai įgKįiavįnvs_ jįs 
“I know it. That’s wliat makes B. Jaunes — pirm., M. Cou- £jno, kft- mirusi geriau iai 
tiiis typewriter so rare.” bJe — vicepirm., Petrošius — p,.ir’ložtį jr prįeįnaniįausiai 

rast., J. Grybas ižd., Gii- liadnose šeimos valandose gy- 
gas ir Olbikas iždo globė- vĮenig patarnauti. Linkime p.
jai, J. Karpus fin. rast. i Petkui geriausios ateities Ci-

Kitas šio klubo susirinki- ceroje 
mas bus vasario 24 d., 7:30j Pvtkus susives su A ,)ainv. 
vakare, parap. salėj. Kviečia-, paįe 'sekmadienį, vasario 26 
mi visi vyrai ir moterys pi- d>j šv. Antano bažnyčioje, 
lietės atsilankyti. j y p.jg Mickevičiūtė eina į

X Vasario 19 d., 7:30 va- ^i-oterystes luomų su J. Stei
kime Katalikų Fed. 12 sky- ner- Šliūbas bus vasario 18 d., 
rįus rengia puikų vakarų, pa- i (Tęsinys B pusi.)

Dėdė Kast ūkas sako: Now is 
the time to sing, T Can’t 
Give You Anytliing Būt Love.’

Nesenai vienas senelis, 
tikrai, kuldi-buldi nukrypavo pas gy 

1 gytojų Aukštakalnį ir sako;

I — Gydytojau, pažiūrėk kas
yra mano dešinėj kojoj, kad 

nierių bizniškus reikalus ar labai skauda.
transakcijas. Žmonėms kokius 
mažmožiškus reikalus, kur ne

daug mano laiko užims atlik-m, . for the largest attendance |Dance V1,kh ta*« l*,ace in
opponent. The mvading coun- pj,.prn f.insp SPpnn<l ithe Nativity Auditorium, 68th siu be atlyginimo,
ei, is traveliag sOme 200 „n- gr« a— a”« “naW Avenues, Su-1

to the fact that it wa.s their ,IH,a>' ni»ht> february 26th.
The dance promises to be

les to show its ability. Bridge- 
poit intends to be an amiable, , . . 'Home ground so they did not!host būt has made up its mind .... r _ ._ t___ dile bigį
t,o conie out with the larger
end of the score. Renieniber, 
nobody beats our Chicago 
teams on the liome floor.

coinpete for the prize. An un- |Lilu olE5^es^ the year. lt not 
fortunate incident occured at i0,,iy keauty and
tlie dance. Three individualu lll'1,lls 1>y ,he way- but win 
vho ongtit lo know iK.tl(.,.,o of tlh; uimnat vaiue for 
olole the second box oE candv e'<l>on(*

Telefonuokite sekmadie- !I
niais nuo 10 iš ryto iki 5; 
vai.' vakare.

KAZYS URNIKAS 

Tel. Hemlock 5545

(Gydytojas apžiūrėjęs sako:
— Turi reumatizmų.
— Nuo ko tas gali paeiti, — 

užklausė senelis. j
— Nuo senatvės, — atsako, 

gydytojas. Į

Truputį p&rnųstęs senelis sa
ko: - J* r

— Tai negalimas daiktas, 
nes abi mano kojos yra vienų 
metų, o skauda tik dešinė.

The first game starts at 
2:00 P. M., between Marąuette 
and Providence. In the second, 
Bridgeport plays Westville. 
The grand finale is betvveen 
Cicero and Town of Lake.

It is being sponsorcd joint- 
ly b y the K of L Council 112

offered as a prize, believing 
that it was ąuite a smart tliing į

to do. It was a regrettable ,and the Youn« I-adies Sodali

DUOK UŽSAKYMĄ PAMINKLŲ DĖL DECORATION 
DAY’. DABAR

VENETIAN M'ONUMENT CO. 
523-27 N. Western Avė.

Tel. Seeley 6103
)

Labai nužemintos kainos 

žiemos laiku

įsteigta nuo 1885 m.
Del informacijų pašaukit

Telefonas

ty. lsn’t that a prornise of a 
delightful evening?

As they say in the člassics

tliing to liappen, but it did.
Nacine and His Lithuanian

Rlrytlim Kings furnished the \ i( r
TLere will be plenty of danc-!snappy niusic, our dancers he- ~ \°U ^onie Over”-
įug also. Į ing pleased with his selee- ®

When is the Victory Dance? tions.

CANAL

6059 ANGLYS Taip, jus ga
lite pirkti

sau
Anglis

UŽ WHOLESALE KAINAS IS

A. S. VALŪNAS

— Berkshire 1487

LABT SUNDAYS
thrillerb

Cicero 25 Providencė 22
Providence almost did the 

improbable, that is, beat Cice
ro twice in the šame season. 
Tlie entire tussle was fast and 
furious, featurcd by close 
guarding. In tlie elo ing lili

putes the 18th Streeters look- 
ed likę v inners but the Cico- 
ronians refused to yield. catr- 
įng two haskets after pulling 
B.wuy the guards, fou sėt sliots. 
Kvery fellow on botli sides 
played a bang up game mak- 
ing it impossible to pick out 
pu outstanding star.

Providence 40 T of L 30
In u free scoring contestj 

bc.tveen tlie remainder of tlie I 
providence Team and sotim of I 
tlie Town of lxikc stars, tlie i 
latler succumbed to a score Į 
pf 40 to 30. Though tiiis wasĮ 
pothing more tiltui a serai*1 
pp game, it proved lo Im> ąuite 
eveiting. Uoekford was snow-1 
ciį in, -o could imt possibly 
be out at pronūsed. Komanau

CICERO K. OF L’S TO 
SPONSOR VALENTINE 

DANCE TO NIGHT

Cicero Council of tlie Kni

PADĖKONĖ

FRANCISKUS
DRUKTENIS

Mirė vakario 12 d., 1933 m., 
o po gedulingų prftialdų Ap- 
v<d»doH Olevo parap. bažnyčio
je palaidotas fiv. Kazimiero ka
pinėse vasario 15 d.

Sitiotni reiškiame gilios pa
dėkos žodžius kunigams ,iž ge
dulingas pamaldus kun. Albavl- 
člul, kun. Gašlūnui ir kun. Kr
itai. Toliau dėkojame l’oproc- 
kiams ir dr. Poškai už drau
giškų ir nuoAIrdų pagelbėjimų 
laike ligos Ir laidotuvėse: taip
gi dėkojame giminėms, drauga
ms ir pažįsta’ulėms Ir Teisybės 
Mylėtojų draugijai už lankymų 
IsiSarvoto velionio namie, pa
reikš, us mums užuosiu tos žo<l- 
žlus ir suteikimų pafialpos; už 
Sv. MlSIas Ir grabnaftiums; dė
kojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse.

Pagalios reiškiame širdingų 
padėkų graborlul H M. Hkudui 
už sumanų patarnavimų Ir tvu- 
rkų laidotuvių surengimų.

O tau mylimas llroll Ir l)rau- 
ge, po sunkios ligos Ilsėkis šal
toje žemelėje

Nuliūdę liekame-
Brolis Ir Broliui.-*

KONNiE’S KAMPAS
, Unions were organized to 

help tlie laboring class com- 
pete on even terms with ca-

A A

MARIJONA
JUROELIENĖ

Po tėvais Stankaitė
Mirė Vasario 15 d, 1933 m., 

2:46 vai, popiet. pusamžtaus. 
Kilo Iš Tauragės apskr., ftvekA- 
nių parap., Kuraičių kaimo. A- 
niorlkoje Išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nubudimo 
vyrų Jurgj, 2 dukteris lx;okuili- 
jų ir Oną, seserį Petronėlę, 
švogerj Jonų Vegrus, švogerkų 
Marijonų Jurkienę Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4605 Ko. 
H>rml,age Avė. laildotuvės j- 
vyks Pirinadienj, Vasario 20 d. 
IS Eudelkio koplyčios s vai. bus 
ai lydėta j Sv. Kryžiaus parap. 
bažnyčių, kurioj jvyks gedulin
gos paniuldos už velionės sie
lų. Po pamaldų bus nulydėta j 
Sv. Kazt'ntero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pužys- 
ta.miiM-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Vjras. JMiktorys-
h, fcvngerls, švogrrka Ir gi

minė.*.
laiidoluvėms patarnauja ,gra- 

I,orius Puil-lkis. Yard.* 1741.

Gm.P.Tayliir,A.CNlCiigi|iaiiy
2426 So. Halsted St. •
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

X
Per vlrS 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias 
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. 
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith

uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais. 
Kiti parduoda po $12, pas mus tik $8.50 
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių storų.

ŠTAI MŪSŲ KAINOS.
Indiana Kgg..................... ............. tonas $6.00
Illinois Egg..................... 9 9 6.00
West Va. Lump............... 99 7.50
Black Band Egg ........... 99 7.50
Black Band Lump ........ 99 8.00
Red Ash Erie Lump ... 99 8.50
Blue Grass Lump ......... 9H 8.50
Fancy Lump ................... 99 8.50
Pocahontas Mine Run .. >» 6.50
Pocahontas Lump........... >» 9.00
Pocahontas Egg ............. >» 9.00
Pocahontas Nut ............. »» 8.50
Pocahontas Pea............... 9 9 6.75
West Va. Be dūmų, 50% rupūs .... ” 7.25
Coke-Range dėl furnasų . 99 9.00

...........” 9.50
Stoker Screenings .......... 5.50
Best G radę Chestnut........ (» 15.(M)

VA2III0JANCI1Į | LIETUVA 
DĖMESIUI

Kas mano «Į PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikys pradėti rūpintis kelionės reikalais: u) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; h) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes Iuivuose vietas gauna.

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

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę 
Parodų Chica<oje. Kas norite, kati jūsų giminės atvyk
tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
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 į Lietuvą, ir visus 
liasaulio kraštus.

IU AGENTŪRA
2334 So OAKirrKvt

ORDERIUOK DABAR
MES PRISTATOME VISAME MIESTE 

Mch esame uSbondsuoti miesto nverlkal ir kiekvienas vežimas, kuris 
'išvažiuoja Iš musų yardo, turi oficialaus sveriko ženklą. Tas garan
tuoja padalytą ant llkieto svutumų.



Šištadienls, vasario IK, 1933 DRAUGA S

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS
(Tų s a iš 4 pusi.)

Šv. Antano bažnyčioje, lytų 
per šv. Mišias. Sveikiname.

X Vasario 16 d. iš Šv. An
tano bažnyčios Šv. Kazimie-

|P. Petkevičia. Grieš gera mrt- 
zika. Visi kviečiami j šį pa
silinksminimų.

Praeitų sekmadienį, Centro 
šokių vakare, Marąuette Par-

ški. Jei Lipskys neitų, tai ba
lsuokite už Lyons.

X “Draugo” kontestas Cl-'ke» infls kP- laimėjo ahtrų. do
vi roję neblogiausiai eina. A. vanų už .skaitlingų atsilanky 
Valančius pramato eieeriečių
laimėjimų.

ro kapuose iškilmingai palai
dota a. a. Julija Cerkauskai- i X Patartina visiems Cice- 

mokyklos 8 skv- ros biznieriams užsiprenume-tė, parap.
liaus mokinė. Velionė buvo 
labai pavyzdinga mergaitė ir 
gerai mokinosi. Prie mirties 
neapsakomai gražiai prisiruo- 
šė.

Cerkauskų šeimynai reiškia- 
ip.į gilios užuojautos.

moti “Draugų,” dabar, kada
eina kontestas.

“Draugas” geriausiai ir tei

Pilone VoTO.zto
DENTISTAS 

Kast lllf30 East lllth Street 
Prie Y. M. C. A., Roseland

DR. A, G. RAKAUSKAS i

DAKTARAI:

DR, ATKOČIŪNAS

mų. Žinoma, kai vieni kitus 
remsime, turėsime gražiausių 
sėkmių.

Praeitų pirmadienį įvyko 
kuopos susirinkimas. Disku-
suota daug reikalų. Išrinkta

Perkelia savo ofisų iš 
Kehoshes į Chic&gų 

Pradės savo praktikų apie 
VASARIO 25 D. 

Galutinos informacijos bus 
paskelbta vėliau

DENTISTAS
244# So. 49th Ct. Cicero, 111.

Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis
10 — 9 vai.

3147 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. Ir Subat. 2 — 9 vai.

snigiausiai visiems patarnau- šiam pirm. Jonui Daineliuį at 
ja ir už daug pigesnę kainų, minčiai jo uolaus darbo

darbininkai “Valentine Dan- mano padėtį, užtaria už mane 
ce”. Nupirktas žiedas buvu- Į susirinkime, pet kų sulaukiu 

lankytojų ir užuojautos.

Pilone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 2057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 Iki B vai. vakaro 
Seredomls Ir nedėllomls pasai

sutarties

DR. S. A, DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 WE8T 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet ir 7-~8:30 vai. vak. 

tel. CICERO 562 
ir

2924 VV. VVASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant VVashlngton Bivd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2461: arba 

Cicero 663. Rez. tel. Cicero 2888

Tel. Ofiso ir Ites. GrovehiU 0617 Office Phone
Res. 6737 S. Artesian Avė. ' Proepect 1028

Tel. Canal 0122 DR. J. J, SIMONAITIS
Res. and Office 

2359 So. Leavitt St
Ganai 0706

X Vasario 28 d. Cieeroje į- 
vyks “primary” balsavimai. 
Keikia pastatyti kandidatus į 
miesto kolektorių, vienų trus- 

sų ir magistrų. Lietuviai tu
rčių nesnausti.

Tai vienintelis dienraštis, ku
riuo galima pilnai pasitikėti. 
Visi ciceriečiai valio už “Drau
gų” ir kontesto laimėjimų.

Ateinantį pirmadienį bu9 
“sočiai.” Nutarta parašyti 
kuopai dainų. Kuris narys ge
riausių sumanys gaus dovanų.

Labdarių 3 kuopa aukojo 
$6.00. Ona Šlickienė — $1.00. 
Nike Sink. — $1.00. Iš Cefr 
tralia, III. Climovich $1.00.

Ir kiti lankytojai teikė ra-

DR. G. I. BL0Ž1S
dbntistab 

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 iki S vakare 
Seredoj pasai sutarti

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2423 VVest Marąuette Road

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

DR. J. J. KOWARSKAS

J-i

r<

VYČIAI CICEROJE

Kaip pirmiau, taip dtibar
Vyčių 14 kuopa kuo gražiau-

X Ponia Chucbna yra gera šiai darbuojasi. Suruošus “Bli
kandidatė kolektorio ofisui, jzzard Dante” vakarų, kuris

Be to, išklausyta daug piane- įmybės ir įvairių dovanėlių. 
Šimų. ‘ Būdamas neturte, ligoje, fle

Susirinkimai kuopos dabar
yra ypač interestingi, kadangi
nutarta, kad trys nariai, p&s-
kirti pirmininko, pakalbėtų a-

Už jų visi balsuokite. Ji da- 'gerti pavyko, tuoj imasi kitų pie kų nors. Šiame susirinki-

Boulevard 7589
Rea. Hemlock 7691

bar tų ofisų užima ir 
dirba.

gerai darbų.
Šeštadienį, vasario H3 d. į- 

X Joe Lipskys kandidatuo- v\ks “Valentine Dance” va-

giiliti kitaip atsidėkoti kun, 
H. J. Vaičiūnui, Lab. 3 kuo
pai, aukotojams, lankytojams, 
dL J. J. Simonaičiui ir visie
ms geradėjajns, kurie gelbsti 
■ian ilgoj, skaudžioj ligoj.

DR. A. P, KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

TEL. LAFAYETTE 7659

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Bes. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL *4(2

PHYSIC1AN AND SURGEON
2403 W. 63rd St., Chicago 

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

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Koad

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 Iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį 
Rez. 6456 S. MAPLEWOOD AVĖ.

Tel. Cicero 1260

“Occupational Therapy,” o 
J. Valiulis apie savo dėdę, ku-

. . . . . . .ris yra buvęs poliemonu Lie
ja į trustistus. Jis yra lietuvis, karas. Rengimo komisijoj yra tuvoje 
Lietuviai, balsuokite už savi- Į J. Kasulaitis, V. Malauskas ir '

me Zofija Janus kalbėjo apie n
Tardamas širdingiausiai a 

čiū, meldžiu Viešpaties Dievo 
visiems sveikatos ir gausių

DR. GUSSEN
X—RAY

G R A B O R I A I:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS

Baigus susirinkimų pinu. 
Petrošius išdalino saldainius, 
kurias atvežė Lapinskas do
vanų nuo Centro šokių vaka
ro. Ten Buvusi

LABDARINGIEJI DARBAI

♦

OFISAS
668 VVest 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

3238 S. Halsted St. 
Tel. Vlctory 4088

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
dėl, kad priklausau darbu busite užganėdinti
prie grabų išdirbys- Tel. Canal_2515 arba 2516
tės- * 2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, III.
TEL. CICERO 5927

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dvkal
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

MtAsm

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, UI.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

malonių.
Turiu tvirtos vilties, kad 

Viešpats Dievas ir geraširdžių 
žmonių pagalba gražins man 
sveikatų.

Dėlto prašau, ir laukiu, nuo 
visų brangių brolių ir sesučių 
lietuvių pagalbo.-, aukomis 
maistui ir gydymuisi.

J. Lapinskas, 1417 So. 49th

LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare 
Nedėllomls ir Seredomls susitarus 

4847 W. 14th St. Cicero, 111.

Vai.

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarnlnkais. Ketvergals Ir Subatomla 
2420 VV. Marąuette Rd. arti Western

Avė. Pfaone Hemloc-k 7828 
PanedBlials, Seredomls Ir PCtnyčiomia 

1821 So. Halsted Street

AKIŲ flYDYTOJAIi

Labdarių 3 kuopa ypač pa 
sižvmi gailestingaisiais, dar- Ut-j Cicero, III. 
bais. Jos dvasios vadas kun.
II. J. Vaičiūnas, valdyba, na Cicerus darbuotojas, “Drau- 
riai ir visį gailestingieji žino- 8° vajinitikas, A. Valančius 

nūs, kiek galėdami, gelbsti vasar’° UI d. buvo surengęs 
i vargšus, ligonis, senelius, na- vadinamų btilvariškiiį ko-
šlaičius.

Dvasios vadas gerb. kun. H. 
J. Vaičiūnas rūpinasi visais 
savo parapijos ir vargšų rei
kalais, labiausiai jų sielos iš
ganymu.

ngresų.
Kalbėjo p. L. Šimutis, 

“Draugo” red., kun. A. Va
lančius ir kun. H. J. Vaičiū
nas.

Visi tie kalbėtojai nuosek
liai išdėstė svarbų katalikiš-širdingai dėkoju kun. II. J.

Vaičiūnui, kuris žinodamas ^os sPau(Tos, kokie laikraščiai

ANTANAS PETKUS
1646 WEST 46th STREET 

Tel. Boulevard 6208—8411

Tel. CICERO >•<
SYR£WIČZE

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas 

galimas už 836.00 
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, IlL

GRABORIUS 
Koplyčia Dykai

4830 WEST 15th STRPET 
Cicero, Illinois 

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS Ir Vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų 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 pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl termenų. Pašaukite KUDElKį pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didy.16 OftMUi

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

—

Tei. can&i 0257 Res. prospect 6659 Tel. Lafayette 5793

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak» 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residenclja 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 Iki 8:80 vakare

Plione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—8 Ir 7—8 vak, 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

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

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted S*. 
Kampas lįst Street

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7li7

Vai.: 10—11 v. ryto, 3—4, T—9 Vi V. 
Nedėliomls ir Šventadieniais 10—12

Ofiso Tel. Vlctory 8687
Of. Ir Rea TeL Hemlock 227*

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

Palengvins aklų Įtempimų, kuris 
»stl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
aw, skaudamų akių karšt). Nulmu Ir Ketvergals.

trUmM re<y8t* I Re>- Ter Hyde Park S3M
Prirengiu teisingai akinius visuose 

atsltikimuoše, egsamlnavimas daro- 
aiAs su elektra, parodančių mažiau- 
uas klaidas.

... . Bpecialė atyda atkreipiama mo kyli’ kokios knygos yra mums Uos vaikučiams, 
naudingos, kokia spauda yra ra* NMėhomis°pįla7suti.rtj.’ *****

1.1. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man-i^'ity. 
dagiai, simpatiškai ir Labai pi 
giai. Liūdnoje valandoje pa 
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.
Tel. Lafayette 3372

> « a * rn«i i

J» LIulevičius
Gralmrtušir

Raina rti notoj A4

Antras ofisas ir rezidenčijd
6504 SO. ARTESIAN AVĖ.Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 iki 

12 ryto (išskyrus seredomls). Taipgi Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vaL: nuo 2-6 ponuo 4 iki 8 vai. vakare namiukais
piet. Utarn. ir SubaL nuo 8-6 vast 

Šventadieniais pagal sutarimų.

DR. M. T. STRIKOL'IS

gera ir kokia bloga. 
Bulvariškiai visi priklauso

Šv. Antano parapijai. Gaila 
tikį kad į tokį svarbų susirin
kimų ne visi atsilankė. Klebi 
kun. Vaičiūno pranešimu* bul- 
vaiiškių yra virš 70 šeimynų. 
Reikia pagirti p. A., Valan
čius, kuris taip darbuojas ka
talikiškos spaudos platinimo

Vasario 19 d. Labd. Sų-gos
3 kuopos įvyks mėti. susirin
kimas, 1 vai. popiet, parapi
jos mokyklos 8 kambary. Kvle 
čiami visi atsilankyti. Kurie 
iki Šiol dar neprikladsėt, {įra
šomi ateiti ir įsirašyti. Galį į 
L. S. narius įsirašyti net visa 
draugija. To reikalauja Die
vas, tauta ir artimo meilė. Mo
kestis maža, tiktai vienas dai-

Patarnauja Chi- n; ūkas į Htėnesį 
cagoje Ir aptelln- 1
keje.
Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai j

4092 Archer Avė.

Vasario 22 d. ciceriečiai mi 
nės Lietuvos nepriklausomy
bės 15 metų sukaktuves.

4^

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
PĄ LAIKU SU NAUJU IŠRADIMU. 
Dangalų atBttlUmų aky. atitaisomo. 
ae_ *^tlnD- Dabar kalno, perpu. p|. 

4712 S. ASHLAND AVI.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS

4645 Š. ASHLAND AVĖ.,
Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 Ir nuo 
I iki I vai. vak. Nedėllomls pagal 

sutartį
Ofiso Tel.: Boulevard 7829 
Mamų TeLi Frospect 1920

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUV18 AKIŲ 8PC1ALI8TA8

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

Trečiadieniais ir sekinad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6859 SO. VVESTEItN AVĖ. 
Chicago, Iii.

DR. MAURICE KAHN
Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted St. 

Valandos: nuo lt—4; nuo t—•
Hadėltnmts; n«n 1. Iki II

Gydytojas ir Chirurgas 
4631 SO. ASHLAND AVĖ. 

Tel. Yards 0994
Rezidencijos Tel. Plaza 3200

25 METŲ PATYRIMO
VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 dienų 
Nuo 2 iki 2 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedei. nuo 10 iki 12 dienų

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

/z

DR. CHARLES SE6AL

Persikėliau J erdvesnę Ir patogesni 
vietų

8323 60. HALSTED 6T.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų ii 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 iki 12 

Pbons BOULHVARD 8483

TeL GrovehiU 1695

DR. A. L. YUšKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 

Beredomls po pietų Ir NedėiAiealMI 
tik susitarus

3423 W. HAROUETTB ROaD

Rea. Phone 
£nglewood 4641 
Mentirorth Sttt

Office hliond 
Wentwortk 2tl*

DR. A R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM 

6558 S. HALSTED STREET?
Yal.: 1-.4 D 7-9 vai. ♦Akat-e

Kapitonas 
Pasauliniame kare

Specialistas iš 
Rusijos

WISSIG,
GYDO VISAS LIGAS VYRU IK MOTERŲ PER 28 METUS NF.ftlUKINT 

“—--------- -------------- • —J—"*)Mos jos vr‘KAIP t MIRKALAI 8IOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Spi-rlnllSknl gydo ligoti pilvo, plaučių, lukotų Ir puolės, tlinuodijltnų krau
jo, odos, Ilgas, žolzduH, reuniallzntA, galvos skausmun, skausmus nttgu- 
r<ijė. kosėjlhtų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų jis Jums gali pada
ryti, Praktikuoja per daugelį metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasriie nuo 11 valandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėllomls nuo 10 ryt-o Iki 1 vai. 
4209 WEST 2«th Umpu Keeler Avė. Tel. Cr.wford 5573•V

PerkėlA savo ofisų po numerio

4789 80. ASHLAND AVA
SPECU AUSTAS

Dllovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
VaL: ryto nuo lt—12 nuo l—4 pe 

pietų: 7—2:14 vai. tfcfcare. 
Nedėllorkis lt iki 12

Telefonas Midway 2880

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgus 

1800 WEST 47th STREET

TeL Wentworth 3000
Rez. Teh Stewart 8191

DR. JOHN SMETANA,
OPT0METRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE Tel- Lafayette 7875

DR. DAVID Y. EFFRON
1’JIVSICIAN & SURGfcON

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Ofisas ir Rezidencija
skirtų valandų. Room 8. I 4458 S. California Avė. 

t Phone Canal 0523 Valandos. ^ 5 po piet 7-9 v&4.

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgą* 

6558 S. HALSTED STREBf 
Vai.: 2 1 ir 7 9 vai. vakare.

Tel. Ofiso BouleVnrd 5913-14 
Rez. Vlctory 2343

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

OtLo uųo i i. uuo 6.10-8.84
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CHICAGOJE
|f 10 filRnČT M/E2T 2inc pinkais- Bus visokių įvairc- KAo UlnUtl n tol 0luLnybių šitoks kaukių bauna

pirmų sykį įvyks šioje koloni- 
Neužmirškitc.Iš MARIJONŲ KOL. CHI

CAGOS APSKRITIES 
SUSIRINKIMO

.10.10.

JAU PASIRUOŠĘ

Vasario .15 d., 8 vai. vak. yį^į jap pasiruošę dalyvau- 
Anšros Vartų parap. mokyk- ti šv Kaz Akatb Rėmėjų 5 
los kambaryje įvyko Marijo-! k bankįete, kuris įvyks kovo 
nų Kol. Chicagos Apskr. mė- jo d., parap. svetainėje. Ko- 
nesinis susirinkimas, kuriam m:Rjja vis platina tikietus, re- 
vadovavo pirm. A. Bacevičius.'nka' aukas Rankiete žadėjo

Atidarius .-usirinkimų, dva- dalyvauti Centro pirm. A. Nau 
sios vadas kun. L. Draugelis s,vjicnė, M. Curinskaitė ir se- 
pianešė, kad Aušros Vartų 'felhj prietelių. Tikimės, kad 
par. klebonijoje yra atvažia- Yjsį aštuoniolikiečiai pasirodys 
vęs Jo Eksc. Vyskupas P. Bū- 'g^j^ rėmėjais,
Čys. Susirinkimas nutaria J.

SUKAKTIES VAKARIENĖ

Šv. Onos dr-jos 5 meh} su-

K. pasveikinti ir išrenka: pi
rm. A. Bacevičių, aptiekorių 
V. Petrauskų ir A. Grybų. Jie

sario 23 d., parap. salėj. Visi 
prašomi ateiti ir paremti mer
gaičių pastangas. Visas j>el- 
nns eis parapijos seselėms.

X Šv. Pranciškaus reni. 3 
sk. rengia bunco party Ogin- 
tų name 5648 S. Justine St., 
vas. 19 d. Visi prašomi atsi
lankyti.

X Moterų S-gos 21 kp. reir 
giu didelį vakarų su progra
mų ir šokiais vas. 26 d., pa
rap. salėj. Pelnas eis parapi
jai- '

IX Šv. Kazimiero Akad. mė- 
mėjų .1 sk. rengias prie va
jaus vakaro. Komisija stropiai 
darbuojasi, kad vakaras būtų 
sėkmingas.

X Nekalto Pras. P. Šv. Me- 
rg. Sodalicija gražini paniro-, 
dė bažnyčioj vas. 12 d. Dide
lis būrys narių ėjo prie šv. 
Komunijos, kaip ir kas mėne
si. Po pietų 1 vai. įvyko skai-

sus-mas. Apkalbėta

OJLSJELSLAA ■P T*kitokių pamarginimų. Po kon- Šv. Kazimiero Akademijoj.
certo bus šokiai prie geros niw 
zokos.

Kaip bridgeportiečiai, taip 
ir kitų Chicagos kolonijų lietu 
viai kviečiami atsilankyti.

Ten buvęs.

Visi A. R. D. skyriai mel
džiami atsiųsti atstoves susi- 
riukiman, kad visos bendrai 
galėtumėm pasitarti ir prist- 
rengt prie busimųjų vajų ko- 

jlonijose. Valdyba

RADIO
JMtadienis, vasario 18, 1933

NORTH SIDE ŽINELĖS
Vasario 21 d. parap. svet. 

p. Kareckai, gerai žinomi kai
po vieni iš veikliausių žmonių

Town of Lake. — Draugija 
Šv. Franciškos Rymietės mo
terų ir mergaičių laikys mė
nesinį susirinkimų vasario 19 
d., 2 vai. popiet, parapijos mo 
kyklos kambary. Narės malo
nėkite atsilankyti. Katros pa-mūsų parap. rengia bunco ir 

card party. Dovanų turi labai (ė^'ėt tikietus baliaus, malonė-
daug, visi galės gauti po do
vanų. Tikietai 25c. Bus du 
“door prizes” ir “free raf- 
fle”.. Vakaras bus tiikis, ko

kitę sugrųžinti komisijai, kad 
galėti) pilnų, balio raportų iš
duoti. Valdyba

kio dar čia nebuvo. 
7:30 vai. vak.

Pradžia
P-s.

KNYGYNO NAUDAI

tuojau nuėję pasveikino jį ap Įkafcties vakarienėje, kiek te- 
skrities vardu. J. E. Vysku- ko gįr(įgtb da]yvaus daug sve-, 
pas padėkojo ir suteikė palai , net ir iš Ciceros dvi drau-idauS svarbh? daW- Po susi 
minimų. Jis pareiškė džiaugs gijos su šimtu narių. Lauksi- lrinkimo, kaip kas mėnesį, bu- 
mų, kad chicagiečiai darinio V;S11. jvo graži pramoga ir refresh-

Brighton Park. — šv. Kazi
miero Rėmėjų 6 skyrius ren
gia bunco party sekmadienį, 
vasario 19 d., 4322 S. Arte- 
sian Avė., 3 vai. popiet.

Valdyba

Ryt bus gražus radijo pro
gramas iš stoties WCFL, nuo 
1 iki 2 vai. popiet, duodamas 
Jos. F. Budriko radijo ir ra
kandų krautuvės, 3417 S. Hal- 
jsted st. Programas susidės iš 
gražių lietuviškų naujausių 
kurinių, dainų ir muzikos.

Primintina, kad radijo dai
nininkų ir muzikantų kontes- 
tas įvyks trečiadienio vakarų, 
vasario 22, Mark Wbite Squa- 
re svet. Visiem įžanga dykai. 
Nauji kontestininkai dar gali 
įstoti. 0.

940 Sapunas Meri P

IŠ POLITIŠKO LAUKO
IŠ POLITIŠKO LAUKO

tantį žmonių interesus p. A. 
Į J. Zygmuntowiez’ių, kuris 
į kaip tik tinkamas žmogus tai 
'vietai užimti. Rap.

REDAKCIJOS ATSAKAI

Petronėlei (Bridgeporte). — 
Keliais atvejais redukcija ifv 
šė, kad nepriims koresponde
ncijų surašytų ant abiejų lapo 
pusių, nes redakcijoj dirban
tieji žmonės neturi laiko to 
kioms koresp. perrašyti. TX'*l 
šios priežasties netilps ir Ta
mstos korespondencija.

PAŠALINTI IŠ MIESTO 
RŪMŲ

SEATTLE, Wash., vas. 17. 
— Po dviejų parų tūkstančių 
bedarbių demonstracijų mies
to rūmuose policija pagaliau 
bedarbius iš vidaus pašalino.

tlingas

jgijos su šimtu narių. T^auksi- 
jine visų,-
| Tų pačių dienų (kovo 19 d-.) 

Kun. U Draugelis darė pra „in corpore>> prie
nešim,. iŠ Man Kol. 19 sky. Ko^unijoS) „ p0 miSi„ hlw

jasi Kolegijos labui. ments. Onytė

riau. Jis pranešė, kad 19 sk. 
yra numatęs planų viso meto 
veikimui. Būtų gera, kad ir 
kiti skyriai jį pasektų.

Nutarta liepos 4 d. rengti 
tradicijinį išvažiavimų, taip 
pat ir Labor day. Išvažiavi 
mai bus rengiami Marijonų ri
kyje, Mariau Hills.

Nutarta šiais metais šaukti 
seimų pabaigoje rugsėjo mt> 
nėšio. Vieta dar nenužiūrėta.

Kovo 24 d. sueina metai, 
kaip mirė Amer. Marijonų Pro 
vincijolas, vienas iš pirmųjų 
iniciatorių Bernaičių Kolegi
jos — kun. F. Kudirka. Mar. 
Apskr. nutarė atsikreipti į i 
Marijonus, kad tų vakarų 7:30 Į 
Aušros Vartų par. bažnyčioje 
atlaikytų gedulingas pamal- 
das-mišparus. Po pamaldų i-

bendri pusryčiai.
Aštuonioliktos paukštelis

GEROS PREKĖS PIGIOS 
KAINOS

Federacijos 23 skyrius ren- į
gia bunco ir card party kny- j. -----------
gynė naudai sekm., vasario 19 Marąuette Park. — Moterų 
d., parapijos svetainėj. Prad- Sų-gos 67 kp. susirinkimas į- 
žia 7 vai. vakare. Po lošimo vyks vasario 19 d., 2 vai. po- 
bus lietuviška muzika ir pasi- Piet ParaP- svetainėj. Susiri- 
linksminimns. Kviečiami visi ūkimas yra labai svarbus vi- 
atsilankyti; naudingai ir link- ,soms narėms, tat visos malo- 
smai prakišim laikų. ^nėkit skaitlingai atsilankyti.

EXTRA»
Čia atsidarė nauja valgomų

jų daiktų krautuvė -r Iowa 
Meat Co., 1630 W. 47 St. A- 
pie jų galima pasakyti, kad

. ■ .. t • • 'joje patarnavimas mandagus,ga depresija paliete ir jung-,* " / . .. ... . . ~ : prekes geros, kainos pigios,tuves, taip kaip ir visų. zmo- P *. . • . lodei biznis eina gerai. Pata-mų gyvenimų prislėgė. I . . ° .. I ,. rnauja lietuviai. Savininkai to
X Kaskiu šeimyna ištiko di. v , .. _ / \ i biznio sakoj yra išbuvę 12 me-

X Jau netoli užgavėnes, o 
dar nesimatė nė vieno šliūbo 
bažnyčioje. Tur būt nelaimin-

delis smūgis. Praėjusį sekma
dienį staiga sunkiai susirgo 
jų sūnelis 2 metų ir kelioms 
valandoms praėjus pasimirė. 
Ketvirtadienį įvyko laidotu
vės. Nuliūdusiems tėvams rei
škiame užuojautų.

X Aštuoniolikiečiai su di
deliu malonumu klausosi Peo- 
ples Furniture Co. radijo pro- 

! gramų, nes tikrai yra gražūs.

tu- Rap.

Komisija Valdyba

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

DUNDULIENĖS ARTISTŲ 
GRUPĖ

A. J. Zygmuntowicz kandi
datas į aldermanus. Bridge- 
portas įeina į 11 wardų, todėl 
šio vardo lietuviai turės pro
gos išbalsuoti į aldermanus.
labai veiklų ir gerai supran- j Negirdėta Amerikos Lietu

viams Naujiena 
C. G. LUKŠIS ATVEŽE 

Pačių lietuvių Lietuvoje pa
gamintą Pirmąją 

Lietuvišką Filmą 7 Dailų 
“ONYTĖ IR JONELIS”

6 RAINO 
BARGENAI

BUNCO IR “MAGICIAN’
Vasario 19 d. Visų Šventų

jų parapijos svetainėje, Rose- 
landė, statys scenoj juokingų

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

Sv. Barboros draugija ren- komedij, -Užburtas kunigai, 
gia bunco party ir muzikali kMs Po loHn)o> h„s Wogn)n 
programą vasario 19 d., para- laikl} 5okiai (Hard Time 1)fc. 
;pijos svetainėje. Bunco prasi- n<,e) Ka, bus pras£.iausiai a. 
dės 1 vai. popiet. Bus daug pgircngęs graži,} dova.gaus
gražią “surprise packagc” n(J vaidinimas prasidės lygiai

Mldget Ratilo pagauna Pollee Ca- 
Us — 1933 .......................... R9.5O

10 Tūbų RCA Ratllolc. už $30.00 
lt Tūbų t'rosley 1933 UŽ . . $29.00 
10 Toltų RCA Vk-tor už . . $t:0.00 
14 Tūbų ZeZnitli Ratilo ver

tės $290.00 už ................. $70.00
0 Tūbų Plilleo 1033 Ratilo $30.00

NAUJAUSI LIETUVIŠKI 
REKORDAI TIK 

PO 50c.
16269 — Aukso miglos Ir Meilės 

tu mums nedainuok. Grigaitis 
i,r Vau ra s

16272 — Namo, ir Oi, kad išauš
tų. Karo Mokyklos Choras.

16271 — Kur lygūs laukai Ir Su
tems tamsi naktužėlė. Karo 
Mokyklos Choras.

10270 — Rytų daina ir Turkų
vestuvės. Liet. viešbučio orkes
tras.

16276 — Palangos juroj Ir Aš 
myliu vasaros rugiagėles. Liet. 
vieš. orkestras.

16277 — Himnas. Lietuva Tėvy
nė iMusu ir IJet. popuri. Liet. 
Vieš. Orkestras.

16278 — Noriu miego ir Karinin
kų fokstrotas. Liet vieš.orkestras

1G266 — Aržuoliniai pamatai ir
Mokslas darbas. Stasys Pauras.

16267 — Atskrend sakalėlis ir 
“Ant kalno. Vanagaitis ir Sto- 
gis.

16256 — Ulonai Ir Ar aš tau se
sė. Vanagaitis, Stogis Ir Ozelie- 
nė.

16268 — “Mlss Lietuva” Ir Ar tu 
žinai broli? Deneika Ir Petraus
kas.

16273 — Kaukazo vaizdelis. Lie
tuvos viešbučio orkestras.

16275 — žirgelis Ir Daili teta. 
Vincas Niekus, baritonas.

16274 — Kriaučlukas ir Aš mer
gytė. Vincas Niekus, baritonas.

1G263 — Atbulinis ir Vargonin
kas. Vincas Niekus, baritonas.

16264 — Gegužinė polka ir Su 
harmonika į Braziliją. Liet, vie
šbučio orkestras.

16255 — Kariškas vaizdelis ir
Sudiev. D.. Dolskis

16265 —— Link mergelė ir Nomu- 
nlečlų polka. Mahanojaus lie
tuvių orkestrą.

16259 — Pilkiu ir Toks vaikinas 
polka. Mahanojaus lietuvių or- 
kesra.

16254 — Ankšti kalneliai ir Ak 
norėčiau. Mahanojaus lietuvių 
orkestrą.

16262 — “Oi atmink" ir Užau
gau Lietuvoj. Vanagaitis ir O- 
zelienė.

16261 — Studento sapnas ir Sve
tima padangė. Pauras ir Grigai
tis .

16260 — Nuovadoje ir Amerikos 
lietuvių priėmimas. D. Dolskis.

16257 — Atsiskyrus su mylimąją 
ir Vasaros grožybės: Pauras ir 
Giedraitis

16227 — Jurgio ir Ūkininkų pol
kos. Pennsylvanijos anglekaslai

16226 — Sunku gvventl našlaitė
liams ir Garnys atplesdeno. S. 
Pauras.

16213 — Duok rankų ir Ieškau 
tavęs polkos. Mahanojaus liet. 
orkestrą .

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St
Dėl pataisymo jūsų radijo 

pašaukite
Tel. Boulevard 4705—8167

Fllmos pastatyme dalyvavo Valsty
bės Dramos Baleto Artistai Ir Val
stybės Dramos Studijos Mokiniai.

Visi Amerikos lietuviai būtinai tu
ri pamatyti tų filmų, nes joje apart 
laimi gražių kaimiečių ir miesto gy
veninio vaizdų bus daug gražių ir 
įspūdingų Lietuvos vielų. Apart to 
bus įdomūs paveikslai iš Jaunų V- 
kininkų Ratelių Darbuotės Ir daug 
kitų visokių {vykių Lietuvoje.

BUS RODOMA:
Vasario 18 ir 18 d. Parap. Svet. 

Springficld, III.
Vasario 20 d. Eagles Theaire Wos- 

tville, UI.
Vasario 21 d. Švenč. Pan. Nekalto 

Prasi,I. I*arap. Svet. Marųueite Park
PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE 

JZANGA 25c, VATO. 10c

dovanoms. Įžanga tik 25c. 
Programas prasidės 3 vai.

Taip pat II. FkŪnan, “magi- 
cian”, parodys įvairenybių,

------------- | kokii) dar nesate'matę. Jauni-
Lietuvių Auditorijos B-vė 'nias ir vaikučiai galės pama

ivoj salėj, 3133 So. Halsted .tyli programų ir magician už 
st. rengia koncertų ir šokius i 10c.
vasario 19 d. Prasidės 7:30 v.

Auditorijos B-vė kasmet 
rengia koncertus ir šokius.

KONCERTAS IR ŠOKIAI

, .v , , . . Čikagos lietuviai gali didžiuo-vyks Mar. Kol. apskr. susin : ° . , . . .
nkimas , s rHnta mūsų biznio j-

f Vak. Valst. seimelį iSrinfe įstoi«a- k,\ri atlieka tok' di<Wi 

ta atstovai: A. Peldžius, v ^s’^ūros ar ą.
Petrauskas ir A. Grybas. I -Iau 1 S° al serga rnnsų

Pageidaujama, kad Mar. dcrbši!,os P»™P'Jonk“ E”lb- ta 18 e,les 
'ja Kekštaitė ir Ona Noreikai
tė. Įvairiuose draug. ir parap. 
darbuose pasigendama jų. Li
nkime joms greičiau pasveik
ti. Ašt.

Kol. skyriai prisiųstų savo at 
stovus į apsKrities susirinki
mus. Žvalgaitis

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS X Dr-ja Rožančiaus mergi

nų ir moterį) rengia bunco pa
rty. Tikietai labai pigūs, tik 

X Jau artinasi vasario 18'25C- Kviečiame visus atsilan- 
d., Vyčių 4 kp. pasilinksmini-*kyti vasai-į0 19 d., 2:30 po
nio vakaras. Tai metiniai kp. pįet į parap. salę.
šokiai. Tikimės, kad atsilan-1 ___________
kys daug jaunimo.

Komisija važinėja po kuo- 
’jpas kviesdama jaunimų. Visus 
k‘..o gražiausiai priimsime. Ne 
užmirškite, kad perkant iš an
ksto tikietų — 25c, prie durį)

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS
BINGO PAVYKO

X Šv. Kazimiero Akad. Rė-

7 vai. vak. Stasiukas

LIETUVIAMS LAIŠKAI 
CENTRALINIAM CHI

CAGO PAŠTE

Šių ntetų pramoga bus devin-

Šiemet Auditorijos B-vė pa 
sirūpino sutraukti ypatingai 
geras muzikales jėgas prog- 
ramui išpildyti. Žymiausių 
programo dalį išpildys Jrietu-

Ant galo dar garėsite pasi
šokti. Bus gera muzika.

Kviečiame visus: senus, jau 
nimų ir vaikučius atsilankyti.

Valdyba

PRANEŠIMAI
Šv. Kazimiero Akademijos 

vos Vyčių Chicagos Apskri- Rėmėjų Dr-jos “priešvajinis”
ties choras, p-no J. Saurio ve susirinkimas įvyks sekmadie-

908 Rudokui Domui 
930 Martinkinui Salvestrui

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7(60 

Valandos 9 ryte Iki S popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Fanedėllo, Seredos Ir Pėtnyfitos 
vakarais 8 Iki 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9-^

Telefonas Republlc 9600

Jai manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mea užlaikome 
▼lenų M geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4481 ARCHER AVENUE 
Telepbone Lafayette 7199

damas. Bus taipgi solistų irinį, vasario 19 d., 2 vai. popiet,

INSURANCE
N0TARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
t A I V A K OR CI U AOEMTCRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNI8 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAPAYETTE 1083

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per S) vestuvių sezo-
| nų, kurie fotnvrnfua-,

sis mūsų Studijoj. *
Reikale esant tele

fonu ok lt e Eng|pw<xxl 
S840

P. OONRAD 
6023 So. HaLstetl St.

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

MES MOKAME CASH
$85.00 už $100 

Už Lietuvos Bonus 
ant didesn;u sumų

$86.50 už $100
$875 už $1,000

L. KAUFMAN & CO.
134 N. LaSille St.
Priešais City Hali 

Kambarys 610

bus 35c. Jei grupė atvažiuos, mėjų 1 sk. bingo party vas. 
ji bus įleista po 25c kiekvie-112 d., parap. salėj, gerai pa- 
vlenas. Tat verta pas mus at- vyko. Atsilankė daug rėmėjų; 
vužiuoti ir linksmai laikų pra-net vietos truko. Bingoi pirmų 
leisti. Pradžia 8 vai. vakare, sykį buvo lošiamas mūsų ko- 
vieta ■— Dievo Apvaizdos pa- lonijoj, todėl visiems buvo į-
™I'- 8aI«- ' K pradžių kiti net ne- m„ _

___________ ffijlpin «5ur»rasti bet no vieno BU «**»oa«n*ninnato. Maža narinė 11(01 JSj8lat»i.G0ld Bonas, morigaiejo suprasn, Dėt po vieno,,mokegtlg. Ek«pertų įtarimą, visom oiAins i- 
UŽGAVĖNIŲ VAKARAS .kito lošimo, visiems jau buvo •L’!?*"“*,* rM- fciusrtjir cenifikatus depozi-

CLASSIFIED

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras sutelkta patarimus na-1 Geriausia kaina — Casb už

The Most For Your Money
bv

PEOPLES COAL CO.
2 tojis or more

III. Lunip..................... $5.50
Ky. Mine-Run .......... $5.20
W.V. Pocabontas M.R. $6.50 

Tel. Pullman 5517 Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės | Grane Coal 
Kompanijų, ten jua gausite ge
riausias anglis ir už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ........ $8.50
Pocahontas lumps .... $9.00 
Summer Creek lump ..$8.00

,'aišku. Bingai buvo labai gra- 
Visi nekantriai laukia kau- žų dovanų.

kių (maskaradinio) balio, kn- Komisija dėkoja visiems, kn 
ris įvyks vasario 26 d., 8 vaK rie prisidėjo prie to vakaro, 
vakaro, parap. svet. Visi tik Komisijų sudarė Čepulienė, 
kalba, galvoja, kaip reiks pa- Stugienė, Gedvilienė, 
sirėdyti tam vakarui, kad lai- j X Sodalietės rengias prie 
mėdų pirmųjų dovanų $15.09 didelio bunco,.kuris įvyks v»

134 North La Salta St., 
v*k. flventadlentals nuo 10 ryto lkt oi O
Piet. {žymus namai orlgtnallo ir vle- i *" °10, 
nlntello namų savininkų biuro ChloA- ■
goję. ---------------------—----------------- ----- ----- -—

LANDUOROS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorpo-r uotas 
1642 West D1 Vision St.

Tel. Armltage 29S1—2962

CASH Ut JŪSŲ SENĄ AUKSĄ. 
Mes mokame augMlusla kalną už 

sulaužytus senus aukso daiktus, dan-

Męs esame Jau žluo adresu vlrž 40 m. ‘ har<lo tikietus.

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 
BARGENUS

| tų tiltus, dantie, lalkrod<tlua lobi-

HOME REFTNERS, 
Resncr BldC.'

R No. Wabaah Avenue 
Kambarys 600

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

Užsukite Statlon WCFL, 970 k. 
nedėlioję, 1 vai, po pietų. Nuola
tinis Lietuvių Radio Programas. 
Statlon WHFC„ 1420 k. ketver
gals 7:30 vai. vakare.'

I
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