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Hitler nepasiduos, kad ir rinkimų nelaimes
PRANCŪZAI SAKO, KAD J. VALSTY
BĖS NEAPLEIS EUROPOS
ANGLIJOS VYRIAUSYBĖ
PLANUOJA IMPORTĄ
SUMAŽINTI

Kruvinos kinų kautynės su
japonais Jehol provincijoj
NESIJAUČIA RINKIMUS
LAIMĖTI

BERLYNAS, vas. 24. —
Aiškėja, kad fašistų partijos
vadas, kancleris Hitler ’ig ne
sitiki rinkimus laimėti. Ta
čiau jis arogantiškai pareiš
kia, kad ar laimės, ar nelai
mės, vis tiek iš vyriausybės
nepasitrauks.
Fašistai numato, kad jiems
pąr rinkimus kojų pakiš jei
ne centro partija, tai vicekan
clerio von Papen’o sekėjai.

PRANCŪZAI APIE ROOSEVELT’O PLANUS

PARYŽIUS, vas. 24. Pran
cūzų spauda rašo, kad naujas
J. Valstybių prezidentas —
Roosevelt’as, planuoja sudary
ti taikai programų ir bendra n
darban Angliju ir Prancūziją
pakviesti
SUMAŽINS IMPORTĄ

OHICAGOS MAJORAS
SVEIKESNIS

MIAMI, FU., vas. 24. —
Vakar7 vakarų gydytojai pra
nešė, kad Chicagos majoras
A. ('ermak’as yra sveikesnis.
KRUVINOS KAUTYNĖS
jfeHOL PROVINCIJOJ

PEIPINGAR, vas. 24. —
Kruviniausios japonų kauty
nės su kinais Jehol provinci
joj įvyko vakar Nanlingo apy
linkėse, kur • kinų kariuomenė
nusprendė savo pozicijų apka
suose nepaduoti.
Keturis kartus japonai su
durtuvais puolė kinus. Ir vi
Tai Vokietijos
kanclerio sus kartus japonai atblokšti.
Hitler’io sekretorius. Jis yra Abi pusės daug nukentėjo.
dr. Ernesa Franz
Segwick
Hanfstaengl. Mokinęsis Har JAPONŲ UlklMATUMAS
vardo universitete.
NANKINGAS,
NGAS, Kinija, vas.
vai
J. V. KARO LAIVAI
24. — Kinai gavo naujų japo
PARUOŠTI
nų ultimatumu. Reikalaujama,
kad kinų kariuomenė iš Jehol
MANILA, E. S., vas. 23.— provincijos būtų ištraukta.
J. Valstybių karo laivai pa Kinai ignoruoja ultimatu
rengti tuojau dumti į Kinijos mų ir daugiau kariuomenės
pakraščius, jei tik būtų reika ten aiunčia.
...... .
lo.

LONDONAS,
vas. 24. —
Anglijos vyriausybė
rimtai
planuoja pertekliaus
daiktų
HINDENBURGAS SUVAR importų žymiai sumažinti, nūs
tačius didelius niditus. Vyriau
ŽYTAS
svbė sako, kad daug žmonių
BERLYNAS, vas. 24. — per daug išlaidžiai gy vena.
JAPONAI GRIAUJA KINŲ
Bavarų liaudies partijos va
MUITAS UŽ KAVĄ
MIESTUS
das F. Schaeffer pareiškia,
KĄ SAKO JAPONŲ
IVASHINGTON, vas. 23.— PEIPIN'GAS, vas. 23. —
kad1 Hitler’is žymiai suvaržė
AMBASADORIUS
Kai kurie kongreso atstovai Žiniomis iš Jehol provincijos,
prezidento, Hindenburgo vei
WASHINGTON, vas. 24.— demokratai galvoja skirti mui ten japonų lakūnai oro bom
kimų. Prezidento rūmų durys
Japonų ambasadorius Debuči tų už įvežamų į J. Valstybes bomis tris miestus sugriovė.
publikai uždarytos.
pranešė J. V. valstybės sekre kavų.
;
Čaoyahgo mieste
japonų
HITLER’IS UŽ KARIUO toriui, kad japonų kariuomenė
lakūnai kesinpsi prieš pašto
MENIŲ PANAIKINIMĄ neturi pasiryžimo įsiveržti Ki
PONTA DELGADA, Azo namus. Tačiau kinų
šaudy
nijon per didžiųjų sienų, jei rų salos, vas. 23. — Nepapras mais nuvyti.
BERLYNAS, vas. 23. — kinai ten gyvenančių japonų tai smarkus žemės drebėjimas
Vokiečių fašistų vadas kan nekliudys.
Prešingai gi ja- ištiko Povoacavo miestų, San KINAI NAUJAM RUOŽE
cleris Hitler’is pirmų kartų ponų įsiveržimai yra galimas. Miguel saloje.
pareiškė, kad jis nusistatęs
TOKIJO, vas. 23. — Iš Je
už kariuomenių panaikinimų. 1933 METAIS LIURDE 6 ki pažanga ir nesusekta nepa hol provincijos praneša, kad
Sako, Vokietija sutinka visiš STAIGUS PASVEIKIMAI prastų to sveikimo priežasčių. ten kinų kariuomenė
taiso
PATVIRTINTI
Per 1932 metus biuras ra naujų apsigynimb ruožų.
kai nusiginkluoti, jei visos ki
do ir patvirtino šešis ūmus
tos valstybės nusiginkluotų.
PARYŽIUS, vas. 23. — Me antgamtiškus
pasveikimus, PASKELBTOS PALIAU
dikališkų Patikrinimų biuras' Medicinos mokslui nesupranta
PRIEŠ KARO IŠLAIDŲ
BOS
Liurd'e paskelbi*
raportų už mai šie ligonys pasveiko:
MAŽINIMĄ
1932 metus. Per visus metus Angelą Rimpon, maldinin MADISON, Wis., vas. 23.—
PARYŽIUS,
vas 23. — 864 gydytojai dalyvavo patik ke iš Renner vyskupijos, pas Valstybės gubernatoriaus pas
Prancūzijos senatas
atmetė rinimų sesijose ir aptarė įvy veiko birželio mėn. 18 d., 1931 tangomis pieno gamintojų ūi
vyriausybės reikalavimų, kad kusius nepaprastus ligonių m.
kininkų streikui paskelbta pa
Lucienne Clere, Marseilles liaubos. Streikas iki gegužės
karo išlaidas kiek apkarpyti. pasveikimus.
Tarptautinė Liurdo gydy vyskupijos maldininke, pas mėn. 1 d. nutrauktas.
BEDARBIŲ SKAIČIUS
tojų sųjunga, kuri daug yra veiko liepos mėn. 30 d., 1931
,
VOKIETIJOJ
PRIEŠ PARDAVIMO
užimta nepaprastais įvykiais metais.
Marcelle
Arpent,
prancūzė
MOKESČIUS
I Liurde, 2(X) narių skaičiumi
BERLYNAS,
vas. 23. — 1 padidėjo ir šiandien turi 1,6- maldininke, pasveiko rugpiūNaujausiais apskaičiavimais, 85. Šiai sųjungai
SPRINGFIELD, III., vas.
priklauso čio mėn. 23 d., 1931 m.
Vokietijoj yra apie, 8 milijo apie 20 tautų gydytojai.
Doudard, Nantes vyskupi 23. — Pardavimo mokesčių
nai bedarbių.
jos maldininke, pasveiko rug sumanymui legislatfiroj prie
Pereitais metais
minėtas sėjo įnėn. 10 d., 1931, m.
šinasi parduotuvių savininkai.
RASTA DIDELĖ GILUMA biuras perkratinėjo 160 ligo
Emma Invernizzi,\ Lombar Jie sako, kad šie mokesčiai
skaičiaus dijos (Italijoj)
SAN JUAN, Puerto Rico, nių reikalų. Iš to
maldininke, dau# parduotuvių uždarytų.
vas. 23. — Okeanografinė dr. 85 ligonvs pripažinti nepapra pasveiko liepos mėn. 7 d., 19Bartch ekspedicija netoli Pu stu būdu pasveikusiais ir jų 31 metais.
PLĖŠIKAI
erto Rico Atlantiko vandeny klausimas šiemet bus nuodug ' Antonie Rodriguez, pran
ne vienoj vietoj rado 44,000 niau tiriamas.
cūzas maldininkas, pasveiko Trys plėšikai apiplėšė Beat
pėdų gilumų.
Iš kitų 75, sakoma raporte, spalių mėn. 10 d., 1931 m.
rice Creamery Co. ofisus, 15Iki šioliai tose apylinkėse 20 ligonių ligos tęsias, o likus Visi šeši minėti
asmenys 26 So. State gat., dešimtajam
giliausia vieta buvo
įregis- ieji 55 išbraukti iš surašo ka- nepagydomomis ligomis sir namų aukšte. Pagrobė 1,500
truota 27,972 pėdos.
• dangi jų pasveikime rasta aiš go.
dolerių.
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CHICAGOJE

ŽINIOS IS LIETUVOS

ŠIEMET KAUNIEČIAI
PUSKETVIRTO KARTO
MAŽIAU LA1NK0 KINUS
NEKAIP PERNAI.
Illinois’o valstybės vyriau
sias teismas paskelbė galutinų
nuosprendį dėl visos'eilės Chi Iš autoritetingi) šaltinių te
cagos advokatų, kurie anais ko patirti, kad šieimet per sau
metais iš Chicagos sanitarinio šio mėnesį Kauno ir priemies
distrikto iždo gavo atlygini čių kino-teatrai turėjo pajamų
mus, nedirbdami nė kokio dis- apie 45,000 litų, tuo tarpu per
nai per tų patį sausio mėnesį
triktui darbo.
Šiuo nuosprendžiu advoka tie patys kinai buvo pardavę
tui F. J. Brevvbaker advoka bilietų už 169,000 litų, atseit
beveik pusketvirto karto dau
tavimo teisės atimtos.
giau.
»
Adv. J. E. Paulissen 2 me
Provincijoj kinų lankymas
tams suspenduotas.
kritęs dar labiau. Kai kurie
Trylikai advokatų praktika
kino-teatrai jau nuo pereitų
vimas suspenduotas iki gegu
metų rudens nebesuveda galų
žės mėn. 1 d., 1*933 m. Tarp
su galais ir užsidaro.
jų yra ir adv. Kleofas Jurgelonis
V. BIRŽIŠKA KOVOJA SU
21 advokatui paskelbtas nuBALT. VERGIŲ PREKYBA
peikimas, o 16 advokatų ištei
sinta.
Šiomis dienomis Kaune pro
fesorius V. Biržiška suorgani
MIRĖ ROZALIJA
zavo komitetų kovai su baltų
KAZANAUSKIENĖ
jų vergių prekyba. Į tų komi
Iš Lietuvos gauta
žinia, tetų įeis iš visų ministerijų
kad vasario mėn. 9 dienų, š. po vienų atstovų. Komitete
nariais yra, dr. Karvelytė, p.
m., Panevėžy mirė Rozalija
Kazanauskienė - Bučinskaitė, Čiurlionienė, iš vid. reik. mi
nisterijos p. Aleknavičius, p.
66 m. amžiaus. Palaidota va
Grigonienė ir kiti.
sario 11 d. Panevėžio kapuo
se.
Velionės du sūnai, Benedik SKURSTA RAŠYTOJAS.
tas ir Jonas
Kazanauskai,
Rašytojas Butleris,
auto
taip pat duktė Stefanija Len
rius “Už kų,” “Teismas ei
kauskienė Chicagoj gyvena.
na” ir kt. paseno ir dabar la
bai skursta. Jis kaip dauge
1& ASMENŲ SUŽEISTA
lis pas mus rašytojų, negalė
Ant Ashland avė. du viršu damas iš savo raštų pragy
tinio gelžkelio traukiniai. 19 venti dabar keltuve į Žaliąjį
pardavinėja
asmenų
sunkiai ir keliolika kalnų (Kaune)
keleiviams bilietus. Šitaip ra
lengvai sužeista.
šytojas uždarbiauja. Romane
Katastrofa įvyko Gak Park
į “Už kų?” Butleris
aprašo
keleiviniui traukiniui užvažia
lietuvių trėmimų į Sibirą?
vus ant darbinio traukinio.
GALUTINAS TEISMO
NUOSPRENDIS

PUOLĖ ARSENALĄ

Policija puolė piktadarių
arsenalų, 2332 W. Ohio gat.
Rado daug įvairios rūšies
ginklų ir amunicijos. Du asme
nys areštuota.
PRIEŠINAS SUMANYMUI

Austrijon išvyko Lietuvos
ekonominė delegacija: užsie
nių reikalų ministerijos ekono
minio departamento direkto
rius p. Kuzminskas ir finan
sų ministerijos prekybos de
partamento direktorius p. No
rkaitis.
Lietuva Austrijoj
galėtų
rasti savo bekonams
rinkų,
bet trukdo Austrijos >kontigentai. Iki šiol iš Lietuvos į
Austrijų beveik niekas nebu
vo
eksportuojama, kai tuo
tarpu iš Austrijos į Lietuvą
per metus įvairių prekių įve
žamo už du milijonus litų. Pa
gal Austrijos kontigentus, Lie
tuva nėra nieko įvežusi Aus
trijon, užtat tikimasi kų nors
išsiderėti.
'

-7.

PUOLA PREZIDENTĄ
IVASHINGTON, vas. 20.—

Kongreso atstovas Tinkham,
resp. iš Mass., vakar kongre
se aštriais žodžiais puolė pre
zidentų Hoover’į ir valstybės
sekretorių
Stimsonų už jų
neamerikoniškų nusistatymų
užsienių reikalais, už kišimąsi
į Europos reikalus ir už slap
tųjų diplomatijų.
30,000 DOL. IŠMOKA

IVASHINGTON, vas. 23.—
Senatas pripažino Meksikai
išmokėti 30,000 dolerių atlygi
nimo. 1931 metais Texas,e vie
nas šerifas be jokios priežas
ties du meksikonus
studen
tus nušovė.
RASTA DAUG VYNO

La Grange miestely polici
ja puolė vienų slaptų smuklę.
Rasta ir konfiskuota apie 1,Studentų atstovybė, gavusi 500 galionų tikrojo vyno. Are
iš vyriausybės pašalpos, vas. štuotas smuklės savininkas.
17 d. deleguoja du Lietuvos
PLĖŠIKO APMUŠTA
studentus p. P. Minkevičių ir
p O. Mašiotaitę į Angliją.
Anglijoj jie išbus apie pusan Negras plėšikas įsiveržė į
tro mėnesio, aplankys visus namus, 2060 Van Buren gat.,
Anglijos universitetus: susi ir skaudžiai apmušė šeiminin
pažins su jais ir, be to, infor kę Mrs. Idą Schmidt, 44 m.
muos anglams apie Lietuvos amž.
universitetų.
STUDENTŲ ATSTOVAI
Į ANGLIJĄ

Illinois’o legislatūroje yra
sumanymas, kad visas vedu
sias moteris, kurių vyrai dir
ba, pašalinti iš valstybės, mies
tų ir kitų viešųjų darbų. Šios
KUNIGAMS IŠKĖLĖ BYLĄ
moterys šiam sumanymui, ži
Griškabūdis. — Kun. Vaičai
noma, griežtai priešinasi.
čio ir Barčaičio bylos už pa
KIETI TROKŲ LANKAI
mokslus bus svarstomos apy
gardos teismo šių metų kovo
Chicagos policijai įsakyta 6 d. Naumiestyje.
sulaikyti tuos visus
trokus,
Pavasario jaunimas suskilo
kurie turi kietus guminius lan į vyrų ir mergaičių kuopas.
kus ir važiuoja greičiau kaip Valdybos pradėjo savystoviai
10 mylių per valandų visais veikti, kas sau susirinkimus
aplinkiniais vieškeliais.
rengti.
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LIETUVOS EKONOMINE
DELEGACIJA AUSTRIJON
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OPEROS DAINININKĖ
SUŽEISTA

Gatvekario sunkiai sužeista
operos daininkė Miss Augus
ta Lenska, 51 m. amžiaus.
ORO STOVIS

CHIGAGG IR
APYLIN
KES. — Šiandien iš dalies de

besuota; vidutinė temperatū
ra.
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priemonė: krašto vyriausybė turi skirti bili
jonus dolerių įvairiausiems viešiesiems dar
bams. Tuo būdu ji atgaivins pirkimo jėgų,
Heina kaadlm, Uakjrru* Mkmadienloa
PRENUMERATOS KAINA: Metama —
Pa- o ši jėga pastumti pirmyn visokių gamybų.
aal Matų —
Trinia Mėnesiams — tJ.M. Vienam
Mėnesiai — Tlo. Europoje — Metams IT.M. Pusei Ma- Tai vienintelė priemonė geriems laikams grųzi
tq — 94.M, Kopija IK
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ntrv nti. Taip seniau ir kun. dr. Ryan rekomen
■na. Jei nepradoma tai padaryti Ir aeprlslandlama tam davo. Jis sakė, kad gerųjų laikų grąžinimui
tikslai palto tankių.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 reikalinga antkart skirti 5 bilijonai dol. Tu
ri būt sukelti viešieji darbai. Dabar kun. dr.
vai. po niet
Redaktorius priima — nuo l&tM Iki 1S:M vai. Ryan apie viešųjų darbų sukėlimų nutyli. Jis
Skalbimų kainos prtslundtauaos pareikalavus
mano, kad vyriausybė tai gerai žino.

“D R A U G A S”
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Penktadienis, vasario 24, 1933

Sveikata - Brangus Turtas

rų ir vien savo reikalais rū
pintųsi enciklopedijos teisin
gumas nenukentėtų,
tikslas
RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mu
būtų
atsiektas.
Bet
kam
yra
sų dienrašty dr. Kačkus veda Sveikatos Skyrių. Jis
telkia profestjonalius patarimus skaitytojams ir mlc.
“Garso” Nr. 7, vas. 16 d., suprantama, kad enciklopedi
lai atsakinėja | klausimus sveikatos dalykuose. Visi
autoriaus “Ununi” straipsnis ja yra kilnus ir labai svarbus
kviečiami naudoti* Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra
Uos:
“Lietuviškos Enciklopedijos kūrinys, tai tam irgi turi būti
svarbūs ir
1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redukeijai,
Atbalsiais” ragina mane pa suprantama, kad
arba tiesiog Dr. Raėkui, 3051 W. 43rd St, Chicago.
gilinti pirmiau pareikštąsias sunkūs uždaviniai yra reika
Illinois. •
mintis reikale rinkimo medžią lingi vadavybės jų įkūnijime;
2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
kad ta vadovybė būtų ir tam
gos Liet. Enciklopedijai.
vo vardą, pavardę ir adresą, nes daktarus nori ži
Be vyriausybės griežto, akcijos nieko ne noti su kuo reikalą turi. Pavardė nebus skelbiama.
darbui tinkamų ir jį galinčių
Darbo siteentralizuvinMs.
“D R A U G A S”
galima sulaukti, pareiškia gerb. socialogas.
2) Jei klausimo Ir atsakymo negulima butų dė DRAM. RACKUS
“Bendras visų srovių dar dirbti asmenų.
3051 W. 43rd St.
ti | lalkrašt{, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
LITHUAN1AN DAILY FRIEND
1. Visuomenę uiinieresuoti.
Clileago
VI tat visada reik pridėti pašto lenkeli už 3 centus. Tel. Larayctte 3057 bas nebuvo sklandus .... Ir jau
Publlshed Daily, Ezoept Bunday.
PASTABĖLĖS
neperlipama siena.” šie žo Šiandie yra daugelis net rašy
BUB8CRIPTION8: One Tear —
Bis Montha
— »».»•. Tkree Montha — |1.M. One Month — Tie.
DULKES KVĖPUOTI
orų, kurios, po kiek laiko, vėl1 džiai yra patvirtinimas, kaip tojų ir r visuomenės darbuotoRvrope — One Tear — |T.M. Mz Montha — I4.ll.
NESVEIKA
susėda ant baldų ir grindų.
Kongresui atšaukus proltibicijos įstaty
Cepy — .lle.
praktikuojantiems katalikams, jų, kurie turėtų būti paminė
- APvertMnB in "DRAUOAB" Prince best reeulta
Kambarių grindys ištiestos taip ir nepraktikuojantiems ti enciklopedijoje, bet visiškai
mų, kandidatai į saliūnininkus jau sukinė
ALrertlslnc ratas on applloatlon.
tyras oras, peršvinkęs 'su divonais, nėra sveika, nes gerai žinomo praeities fakto. mažai yra žmonėms šis svar
jasi apie kampus, ieškodami tinkamų salifl“DRAUGAS” 2334 S. Oakley A v., Chicago
nams vietų. Bet ar tik dar ne per anksti, gezais, dūmais-ir angliarukš- jdivonai užlaiko savyje daug Į Visur ir visuomet bendrų dar bios reikšmės moksliškas kū
tai viena, o antra, tų įstatymų visai panai-Įtim, silpnina kraujų ir ardo dulkių ir milijonus mikrobų.' bų dirbant skirtingų pažiūrų rinys žinomas. Per spaudų,
ĮKus mėgsta divonus, privalo asmens turi turėti įvairių gin susirinkimuose ir įvairiose su
DIENOS KLAUSIMAI
j kinus, reiktų sugalvoti planų sulig kuriuo žmogaus sveikatų.
svaiginamieji gėrimai būtų pardavinėjami pa-i Dulkinas oras kenkia plau- juos labai dažnai valytį su Į ėų« Pajėgiant nugalėti asme- eigose reikalinga visuome
našiu būdu kaip Suomijoj, negrąžinant seno- čiuins, nes įrituoja plaučių la- “Vacuum” siurbliu. Valyti di niškumus ir bendrų visuome- supažindinti su ruošiama
REIKALINGA GRIEŽTA AKCIJA
viškų amerikoniškų saliūnų. Toks planas, be- steles ir užkrečia pavojingais vonus su šluota, ar su sepe- n(;.s darbų labiau vertinti, negu ciklopedija, kad išgauti reilS
rods, kongresui yra pasiūlytas.
mikrobais kvėpavimo angas, jčiu, ar daužyti su lazda, yra partinius ginčus, tas nuomo- lingas biografijas ar kitas rei
Gerieji laikai, kurių visi laukia, patys
•
n
«
| Miestų gyventojų daugiau labai.pavojinga plaučių svei-jnių skirtingumas beveik vi
VI- kalingas žinias, paraginti už
savaime, t. y. automatiškai, nė kokiu būdu
miršta nuo džiovos, nes mies- katai. Nešvarūs kaurai ir ne- tuomet vra teigiamas • nors siprenumeruoti ir t.t.
negrįš. Taip pareiškia Krašto Katalikų Ge
Praliibicij, įvedant manyta padaryti ga-| tel6nai kvėpu'oją suodių įtikęs jų va|_v„las yra priežaa-! Mna 8Usįtr,-,k,i«„„ 8nar
2. Visuomenės
veikėjus įspartume,
rovės konferencijos socialės akcijos depar- lų saliūnininkų įsigalėjimui ir jų daromai dulkinų orų. Miestelėnus taip1 tiuli džiovos. Linoleum yra bet naudinga tobulume
Parti- judinti. Aptingimo, moraliu
taJnento direktorius, kun. dr. J. A. Ryan, įtakai į šio krašto politinį gyvenimų. Bet vie- pat gį dažniau kamuoja viso-'daug sanitariškiau, nes grin-Įnjaj
vj s
surėdė kad nusilpnėjimo dvasia yra tikri
įžymus sociologas.
,
toje reguliarių saliūnų, atsirado spykyzės kios gerklės Ir nosies ligos, jdis linoleumu ištiestas galima
amerikiečių lietuvių visuome- šio kilnaus darbo trukdytojai.
Kad grąžinti geresniuosius laikus, t. y. ii būtlegeriai. Nuo vilko užpulta ant nieskos.) Angliakasiai nuo akmeninių'lengvai ir dažnai su muilu iš- nėg vadams partinis sanben- Rašytojas “Uniun”
sake:
kad nustelbti šiandieninį ekonominį slėgimų, Kad išvengti saliūnininkų įsigalėjimo ir vi- angiiŲ dulkių kvėpavimo, du plauti.
dradarbiavimas gal ir paliks “mažų didvyrių.... . kurie nuo
yra reikalinga ne bile kokia akcija, bet grie so to blogo, kokį jie neša žmonėms, svaigi- žnai gauna antracitinę džiovų, Lietuviams, kurie turi silp “jau neperlipama siena” ir latos dirbo ir dirba Lietuvos
žta akcija. Tos rūšies darbų gali daryti ne namųjų gėrimų paidavinėjimo kontrolę vy- arba dusulį. Labai daug lie- nus plaučius, patariu vengti tai žinodamas pirmame savo labui,” bet didvyrių maža kas
riausybė turėtų paimti į savo rankas.
tuvių mainerių jau mirė nuo dulkino užsiėmimo. Po purvų
kas kitas, kaip tik pati krašto vyriausybė.
straipsnyje reiškiau savo nuo suteikė žinias apie savę ar sa
•
•
*
“
miner
’
s
tuberculosis.
”
braidžioti
yra
nesveika,
pur

Ar vyriausybė imsis tokios akcijos, tas
monę vien principalio darbo vo draugus enciklopedijom
vų
ir
dulkes
kvėpuoti
yra
net
Prezidentas
elektas
Rooseveltas,
darydaMetalinės
dulkės
taipgi
pa

priklausys nuo naujo prezidento F. D. Roo
sucentralizuviino reikalu, ne Amerikos lietuvių neįkainuo
sevelt’o. Kun. dr. Ryan sako, kad busimojo muš vyriausybės kabinetų, į svarbių darbo Į v°jin8‘0H- Misingio poliruoto- pavojinga.
leisdamas partinių
ginčų. jami nuopelnai savo Tėvynės
Daktaro atsakymai į
jirezidento tuo klausimu nusistatymas nėra sekretoriaus vietų paskyrė moterį Frances lab auksintojai ir dekorato[Man, kaipo vienam iš įgalio- labui. Gi jau tilpusiame encik
klausimus
aiškus. Tad krašto gyventojai privalo melsti Perkins. Pirmų kartų šio krašto istorijoj mo riai dažnai, vartojant bronzo
j tų rūpintis redakčiniais encik lopedijoje straipsnyje neranDievo, kad Roosevelt’as ištikrųjų paskelbtų teris bus vyriausybės kabinete. Reikia svei miltelius, gauna įvairias no- Klausimas. Brangus Dakta lopedijos reikalais, yra bran dajme žinių, kiek amerikiečiai
kinti Amerikos moteris, tiek daug savo lai- s’es’ gerklės ir plaučių ligas, re Rackus: Buvau labai susir gintina viešai autoriaus “LT- lietuviai yra suteikę Lietuvai
atkaklų karų ekonominiam slėgimui.
ku kovojusias dėl lygių politiškų moterims jDarbininkai tokiose dirbtuvė- gęs apie porų mėnesių tam at
nuin” pareikštoji . nuomonė. : materialės paramos. Trumpa
J. Valstybės yra pergyvenusios visų eilę
teisių, su šiuo dideliu laimėjimu. Mes tiki- se privalėtų dėvėti ant burnos gal ir išgulėjau lovoj apie 10
blogųjų laikų peri jodu. -Bet jų nė vienas ne
Bet dar svarbiau išgirsti ir buvusių kolektorių surinktų
užsidėję
tam
tikrus
dulkių
kodienų.
Turėjau
net
du
dakta
labai būtų
buvo tiek ilgas ir tiek sunkus. Nuo 1929 me mės, kad Frances Perkins jai pavestas aukš siuvus.
rus, vienas sakė kad mano r1.:dauSi““
“f kirtingi) pinigų statistika
tas
pareigas
eis
ir
rūpestingai
ir
gabiai.
žingeidi; aukos Paryžiaus Pa
tų krašto pramonėje ir biznyje visokis vei
Gydytojų duotnenvs parodo, ga vadinasi gripas, o kitas • ”»omom« .r eiti prie pozityrodai, tremtiniams ir t.t. en
kimas daugiau kaip 50 nuoš. sumažėjo. Ket
kad vilnij karšėjai, audėjai, st:kė kad tai infiuenza. Dabar 'aus
ciklopedijoje neturėtų būti ne
virti metai, kaip milijonus žmonių spaudžia
'Japonai ir vėl užpuolė Kiniją, išžudė senų skai malu sortuotojai, jau vaikščioju, bet esu silp
Ar enciklopedijai reikalin
paminėti. Bet, kaip labai ma
vargas ir skurdas. Eina šelpimo darbas. Val šimtus kiniečių. Jie yra pasiryžę užimti di-rarjau«įa^ staiįaį> šlavėjai irįnas, man kojos į vakarų su
gos medžiagos ruošimas tap
ža kas iš tų brangių visuome
stybės, apskritys ir miestai daug įsiskolino delius Kinijos žemės plotus. Nors Japonijos |<Jarbininkai prie cemento da-1 tinsta, galva svaigsta, jokio
tų subendrintas visų srovių
nės darbuotojų yra
suteikę
sudarydami reikalingus šelpimui fondus. Pri žygiai yra priešingi teisingumo dėsniams, IgnaĮ gauna plaučių ligas ir;darbo negaliu dirbti ir valgis
sudarytame centraliniame ko
apie save reikalingas žinias,
vatinės šelpimo organizacijos jau menkai kų nors Tautų Sąjunga ii kai kurios atskiro., 'jaug jų miršta nuo džiovos, nelenda. Turbūt mano kraujas'
mitete, ar skirtingos srovės
; taip ne daugiau ir jų nuopelgali prie šelpimo darbo prisidėti. Savo keliu valstybės jų perspėjo, tačiau japonai su tuo Daug rečiau miršta nuo yra sugedęs, bo esu labai pikkiekviena sudarytų savo centi nai bus įvertinti šiame svar
blogiems laikams nesimato galo. Ir nebus, jei nesiskaito. Tai parodo, kad dar ne greit pa džiovos, kurie dirba ten, kur tas. Patark, ponas, kokias gvkrašto vyriausybė nesigriebs akcijos.
saulis taip susitvarkys, kad užtikrinti žmo maža dulkių, gryname ir at- duoles gerti, kad mano krau- tis sulig gydytojo nurodymų, biame veikale. Enciklopedija
virame ore.
j jas sustiprėtų. Geriu Trinerio Jokių patentuotų biterių gert — visų svarbiausių faktų rin
Kas reikalinga i Reikalinga išjudinti vi nėms nuolatinę taikų.
Svari šeimininkė purvo ir biterį, bet tai negelbsti, o ki- nepatariu, nes jie gali tams kinys ir aiškintojas, bet ar gi
sokiu krašte gamybų. Šiandien tie ir kiti vy
Okupuotoj Lietuvoj mūsų tautiečiai pe- dulkių savo namuose nepake- tokių vaistų dėl kraujo neži- tai labiau pakenkti nei gero i tie faktai gali patys per jūrų
riausybės organai to nedaro. Sukurta žino
ma Finance Reconstruction bendrovė savo rsekiojami ir kankinami. Yra žuvusių nuo nčia. Juo mažiau kambary du-nau. Už patarimus būsiu dė- teikti. Tyras oras, tinkamas perplaukti ? ar Lietuvos rašy
paskolomis negali išjudinti jokios gamybos. žiaurios lenkų rankos, ištremtų, nemažai dėl|lkių, tuo sveikiau jame gyve- kingas, bo man sveikata bra-'pasilsys ir geras maistas ta- tojai gali žinoti tas eiles tau
plistų veikiau sustiprins nei a- tai brangių vadų. kuomet jie
Ji tik sustiprina pramones, kad jos visai ne lietuvvbės kalėjimuose pūna savo tautiečių nti. Valyti dulkes nuo baldų, ngi, etc. Su godone A. J.
net pamiršti. Dėl to “Mūsų Vilnius” prime-sienų, lubų, reik tik su drėgnu| Atsakymas A. J. Gripas a bejotinos vertės patentuoti patys apie save nei žodelio
sugriūtų.
Negana gamybų išjudinti, bet reikia dar na: “Sekime visi, kas dedasi Okupuotoj Lie- skuduru, arba dar geriau su infiuenza yra ta pati liga; vie humbukai. Tai tiek galiu ta- neprataria, o tai suprantanti,
ir masinio pirkimo jėgų atgaivinti. Be šios tuvoj ir nebūkime apkurtę, nebyliai, kai iš .“Vacuum” siurbliu. Blašky- ni vadina taip, o kiti kitaip, lustai patarti, nes nežinant vi- jais nesirūpina? Užtad reika
pirkinio jėgos gamyba nė kokiu būdu negalės ten pasiekia mūs brolių Verksmas, nekaltųjų'maš dulkes su žąsies sparnuJei tamstai kojos tinsta, tai, su tamstos ligos smulkmenų, linga tautos darbų dirbusius;
skerdimas ir okupantų šūviai taikomi į mūsų arba su sausu skuduru, tik iš- gal būt, kad turi nefritų, ii j vaistams recepto suteikti ne- darbininkus paraginti atsiin|
pakilti. '
(Bus daugiau).
sklaido dulkes po kambario tamsta privalai rimtai gydv- galima.
Kad tai visa padaryti, yra tik viena didvyrių lietuviškas širdis...”
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Miteiystts Nesuanhnyliė
■
(Pabaiga)

5. Dtevižkoji moterystės prigimtis

didelė; aš sakau apie Kristaus Bažnyčių”
(5, 25; 28-30; 32). Kaip iš Kristaus su
Bažnyčia sąjungos gimsta antgamtinėje
srityje Dievo vaikai, taip iš žmonių mo
terystės, to dviejų žmonių švento ryšio,
turi gimti tie, kurie yra pašaukti į tų
vertybę, ir kurie kartu turi būti geriau
siais visuomenės ir tautos nariais.
Tokiu būti u graži ir gryna meilė kri
kščioniškoje moterystėje susipina j vienų
visumų su antpriginitu dieviškos meilės
dvelkimu, kuri šv. Trejybėje prasidėjo,
įnešdama į žmonių santykius ramybę ir
laimę. Moterystė nušviesta savo aukštos
pasiuntinybės aureole virto viena kitai
atsidavusioms širdims saugi prieplauka,
naujų kartų lojišiu, doros ir tikėjimo sau
gotoja, visuomenės ir žmonių egzistenci
jos lakiu. Bažnyčia ‘gindama stovi aukš
čiausių Dievo ir žmonių interesų sargy

Moterystė savo prigimtimi šventa, N.
Testamente buvo įdėta j tarpų septynių
sakramentų, o jaunavedžiai, kaip sakra
mento teikėjai, tuo pačiu buvo pakelti į
Viešpaties J. Kristaus pavaduotojų ver
tybę. Kristus jungia juos su savimi ir lai
mina į naujų gyvenimo .kelių...
Hitas sakramentas užima taip aukštų
vietų, kad buvo ypatingu Kristaus ir jo
Bažnyčios susijungimo simboliu. A. Po
vilas laiške j Efeziečius rašė: “Vyrai,
mylėkite savo moteris, kaip ir Kristus
mylėjo Bažnyčių ir puts save davė už jų...
Vyrai turi mylėti savo žmonas, kaip savo
žmonas, kaip savo kūnus... nei niekas boje...
niekumet nelaikė savo kūno neapykanto
Aukščiau pasakyto akivaizdoje kai
je; bet peni jį ir globi, kaip ir Kristus kas nurodys į nemažų katalikiškų mote
Bažnyčių. Nes mes esame jo kūno nariai, rysčių skaičių, kurios kad ir katalikiškos,
jo kūno ir iš jo kaulų... Ta paslaptis bet neatsako kalbėtam idealui, net kar

ii

tais atrodo blogiau už nekatalikų mote
rystes. Tas tiesa, liet taip yra ne todėl,
kad tos moterystės yru katalikiškos ir jų
abi pusės yra katalikai, bet todėl, kad tie
jaunavedžiai yra blogi katalikai, kad ne
gerbia Dievo įstatymų, nemoka pasiau
koti aukštesniems tikslams ir nukrypsta
nuo jų Bažnyčios nurodytų dėsnių. Nie
kas nesugebės surasti nei vieno atsitiki
mo, kur galima būtų jiasakyti, kad toji
ar anoji moterystė yra negera tik todėl,
kad joje laikomasi katalikų religijos dės
nių...
M. Sandanavičius “R.”

Tikėjimas ir Mokslas

ročiai, mes nors nematėme Šveicarijos,
laikome tuos pasakojimus tiesa ir tam
pasakotojui tikime. Tai ir bus tikėjimas.
Kad šios rūšies tikėjimas nėra mokslui
priešingas, tai negali būti jokios abejohės. Ir patys didieji mokslininkai įgija
daugiausiai žinių tikėjimu. Delko taip yra — nesunku išaiškinti. Žmogaus gyve
nimas yra per trumpas kad jis pats ga
lėtų visus mokslus ištirti. Nei vienas mo
kslininkas nenužengs į praeitį ir nepama
tys pats savo akimis, ar tikrai buvo didis
astronomas Koperninkas, nepamatys ar
jis pats rašo veikalų. Nei vienas nematys
darančio tyrimus Kepplerio, Niutono, Laninkas tiki jų ankstybesniems išradimams,
plasso ir kitų. čia visi tiki, kad taip bu
vo ir remiasi jų įrodymais.

Tikėjimas yra laikymas teisybe tai,
kų nuo kitų sužinome. Jei mums kas pa
aukoja, kati ir pav. apie Šveicariją, apie
jos kalnų gražumų, apie tiltą ant geleži
nių virvių Įtaisytų, apie gelžkelį, kuriuo
traukinys eina į kalnų, apie žmones, kaip

Kiekvienas dabartinių laikų mokslinors jis negali jų patikrinti. Jis remiasi
istorija, žmonių liudijimais ir panašiai.
Reiktų stebuklo, kad žmogus galėtų pats
viską patirti.

jie ten gyvena, kuo užsiima, kokie jų pap

Galų gale, jeigu paimsime ir darantį

išradimus mokslininkų, jam pirma kįla
mintis, kad gali taip būti, jis į tai tiki,
o tik paskui griebiasi darbo. Kolumbas
tikėjo, kad yra kitas sausažemis į vaka
rus nuo Portugalijos, ir tik paskui siekė
tikslo. Taip pat, jeigu paimsime žmogų
išradusį pirmų garo mašinų. Pirma jis
tiki, kad galima įtaisyti tokia mašina, bet
kol jis jos dar prieš save nemato, negali
pasakyti ar ji veiks kaip reikiant ar ne.
Čia ir yra savo rūšies tikėjimas. Taigi
matome, kad šiam tikėjimui mokslas nė
ra priešingas. Ne tik; kad nėra priešin
gas, bet dar, tartum, mokslo pagelbininkas yra. Tad apie šio tikėjimo neigimų
iš mokslo pusės nėra nei reikalo manyti.
Tų gali suprasti kiekvienas ir paprastas,
neuostęs mokslo, žmogus, jei jam tik
kaip reikiant bus dalykas nušviestas.

*

(Daugiau bus)
•
♦
•

/

Tas žmogus yra kilnios dvasios, ku
ris, su artimu gražiai elgdamasis, gražiai
gyvendamas, gražina pasaulį.

I
** Penktadienis, vasario 24, 1933
—------- M...- u.
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Detroito Lietuviui Žinios
WEST SIDE
Iškilmingai paminėta Lieta
vos nepriklausomybės 15 meta
sukaktis. Vasario 19 d. Lietu
vių salėj L. V. 102 kp. ir Šv.
Antano parapijos iniciatyva
įvyko iškilmingas paminėji
mas. Programa buvo įvairi.
Pirmiausia kun. I. F. Boreišis paaiškino kokia programa
bus išpildyta. Programų ati
darė Šv. Antano parap. mo
kyki. vaiku choras gerai su
dainuodamas kelias liaudies
dainas.
Veikalas ‘Kova už Tėvynę’,
drama iš Lietuvos pergyven-

rėti į gęstančią mūsų tautie-j Programą surengė Sus-mo
čiuose lietuvybės liepsną? Tū- narys art. J. Čižauskas. Taipkstantį kartų ne!
Į gi daug triūso padėjo ir kiti
Mes visi privalome, ir tu- rengimo komisijos nariai.
rime, būti savo tautos, lietuPo programo buvo šokiai.
vybės akcijos skelbėjais. Visi;Kai kam teko smagiai patreturime organizuotai ir vienin- psėti.
ga< dirbti ir įgyvendinti kil.
tr- • x •
i
Kaip, gera ir . gražu,
matant
mas idėjas. Visi turime hero-1
.
-v, . ,
..
• v , i Į musų brangų jaunimą, taip
jiskai kovoti prieš dechristia-1
,
...
. i pasišventusiai, dirbant savo
nizaciją ir prieš tą iškrikusią
,
tautai ir tikybai. Kurie tiek
visuomenę. Visi turime kelti
valandų pašvenčia praktiko
lietuvų vardą, savo tautą svems, kad gražiai pasirodžius
tintaučų tarpe.
. 'savo tėvelių akyse ir kad su
Ona AksomaVe'nė
traukti visus lietuvius po vie'nu katalikišku stogu.

Greičienė iš Clevelando giedos i
bažnyčioj solo, choras irgi pa
sirengęs. Vakare Lietuvių sa
lėj, 6:00 vai. didžiulėj salėj
sukaktuvių puota ir gražus
programas. Solistai dainuos,
p-lė R. Greičiūtė pijaną ska
mbins. Dalyvaus svečiai: kun.
A. Karužiškis, kun. K. Steigmonas, K. ir P. Štaupai clevelandiečiai veikėjai.
Šeimininkės pasižada atsilankusius skaniais valgiais pa
vaišinti. Rengėjai viską rūpe
stingai turi prirengę. Tad be
lieka atsilankyti ir drauge pa
sidžiaugti toms iškilmėms. Ti
kslas svarbus. Visas pelnas
bus Šv. Antano parapijai.

L. R. K. S. A. 171 KP.
VAKARAS

Alba Longa
SUSITUOKĖ

Vasario 19 d., Šv. Jurgio
parap. salėj, L. R K. S. A.
,
. .
•
•
171 kp. ir Šv. Jurgio parapi.• ,
v
,
ja turėjo gražų vakarą.
Vakaras prasidėjo aple 7

^^miotykiu, gerai atvaidinta.

DĖMESIO DETROITO
LIETUVIAI

Ona Aksomaitienė užrašinė
ja “Draugą” ir “Laivą” bei
kitus kat. laikraščius, taip pat
pardavinėja knygas visose De
troito kolonijose. Paremkite,
kns kiek galite; užsirašykite
per ją laikraštį, nusipirkite
per ją knygų.

PROF. IZ. TAMOŠAITIS
‘LIET. AIDO” REDAKTO
RIUS?
Praneša, kad “Pažangos”
b-vė vedanti derybas su prof.
l'z. Tamošaičiu dėl užėmimo
“Lietuvos Aido” vyr. redak
toriaus vietos. Dabar prof.
Iz. 'Tamošaitis
redaguoja
“Vairą,” kurį manoma sus
tabdyti. Ankščiau minėtas Ig.
Šeinius Jurkūnas atsisakė bū
ti vvr. redaktorium.

,,
. ,, , „ , , _
X Lukšio filmos iš Lietuvasano 14 d. Robert Bruce
T
, , _
įvilgė. Vaidinime atsižymėjo ivos ^u,ą r°d°niOR Lietuvių sa*
imvil
Jonės, šv. Jurgio parapijoje
, ... ... .
L
K. Bancėvičiūtė, K. Kilikaųs*
k°vo - ir 3 d. vakare. Pa
pneme katalikų tikėjimą. Kah,nkų tikyb(>s ~ mokino pran.
kas, A. Pangonaitė, 1. Keb-p’s Pe^no parapijai. Pamaty.
vai.,
kurį
vedė
Sus-mo
valdycifkon6 8<!su0 Izabe,..
laite, E. Russell, P. Gelumban: ®Tme “Onytę ij Jonelį”, gra
bos narys
• 18
1C d.
, Robert
o
, B.
,, JoT
fikas, J. Šileikis, J. Daniseviveikalą, pačių Lietuvos ar
7 K. Petrokas. K. Pe- . vasario
trekas atnlarė vakarę trumpa 'n,,B 8usituokg su p.le Juozapa
čius, A. Povilaitis, K. Kaupai tistų suvaidintą.
Įžangine kalba ir jį visų vedė Norkaitc. Moterystės sakram0
X Atsiimkite laišką iš Lie
tė. Režisierius kun. 1. F. Bošu rimtais paaiškinimais.
tuvos O. Rimaitei. Laiškas iš
reišis.
ntus suteikė kun. J. Čižauskas.
Graudūs Verksmai
Gražiai
paaalbėjo
apie
SusKauno,
atsiųstas
pas
P.
PaKUN.
I.
F.
BOREIŠIO,
Kalba studentas E. KandroPer sutuoktuvių iškilmes
Šv. Antano parapijos klebono, Detroit, Mich., klebo
mo reikšmę ir organizacinį giedojo art. M. čižauskienė.
tas. Jis patarė publikai kaip dolską ir E. Kirstukienę —
STACIJOS
navimo
12
metų
sukaktuvių
iškilmingas
paminėji

1916
—
25-tos
gat.
veikimą
dvasios
vadas
kun.
J.
lietuviai turi budėti, kad ap
Panelė Norkaitė davė pa
Su atvaizdais,
mas įvyksta vasario 26 d. Kun. I. F. Boreišis yra
B.
čižauskas.
X
Atvdžiavo
iš
Lietuvos
A.
sigynus nuo visokių išnaudo
vyzdį
ir
kitoms
lietuvaitėms,
žymus kalbėtojas. Bėgyje 12 metų klebonavimo sa
IR
Gardžių juokų pridarė arti nes ji kaipo gerų katalikų tė
jimų. Duetas “Vilija” antrą Kisielius. Paviešėjęs trumpą
vo gražia iškalba iškėlė lietuvių tautinę sąmonę,
stai — juokdariai: A. Širvai velių išauklėta ir pati būda
iš anglų verstą ir vieną ant laiką, papasakojo, ^ad Lietu
traukė visus prie vienybės ir bendro darbo. Jo pas
Kai Kurios Gavėnias
tis, F. Valatkevičius, L. Bar ma gera katalikė, tai ir savo
voje
buvę
dideli
šalčiai.
Atį
tangomis Šv. Antano parapijoje gyvuoja sutikimasatšaukimo padainavo p-lės V.
Giesmės
kauskas, R. Valatka, V. Čepe- svžiędotinį patraukė prie ka
vienybė. Jis išaugino skaitlingą L. Vyčių 102 kp.,
Švelniūtė ir M. Rimaitė. Šv. lankęs daugelį vietų, viskas
kuriai taip pat sukanka 12 metų gyvavimo. Šv. An
lionytė ir M. Petrokaitė.
Išimtos iš “Ramybė Jums”
talikų tikėjimo.
Antano parap. būrelis vaiku patikę. A. Kisielius užlaiko
tano
parapiją
vedė
kaip
galima
geriausia
ir
šian

Art.
M.
Čižauskienei
akom

valgomųjų
daiktų
krautuve.
KAINA 10c
čių išpildė vaizdelį “Vilnie
dien užsitarnavo pagarbos. Šia proga visi Šv. Anta
O yra ir tokių lietuvaičių,
panuojant,
solo
padainavo
ma
čių persekiojimas”; gražiai at
no parapijonai sveikiname Dvasios Vadą su 12 me
kurios dėl savo numylėtinio Nauja Laida. Daug perkan
ALL NATIONS EXP0žytė L. Krambliūtė.
liktas. P-lės J. A. Adomaitės,
tų garbingo veikimo sukaktuvėmis!
tiems, duodame nuolaidą.
SITION
Solo, muz. J. Čižauskui a-1 iSsižada brangaus katalikų ti11. A. Bakšiūtės labai gražiai
ino.
“DRAUGAS” PUB. CO.,
uncijose kun. Vinco Versnerai lietuviai gabūs žmonės.
kompanuojant, padainavo art.
padainavo “Lietuva Brangi.”
Laimingo
jiems
gyvenimo.
2334 So. Oakley Avė.,
P-lė A. Bakšiūtė gitara prita Dėl bankų uždarymo Michi- čio. Linki jam laimingai kuni- < Man keista, kodėl Detroito M. Čižauskienė. Ji savo daiCbicago, III.
rė. Šis kvartetas atrodė gra gan valstijoj paroda atidėta gauii ir ilgo tarnavimo savo lietuviai tyli, nereaguoja į le- nelems, kaip ir visuomet, su KAT. SPAUDOS RĖMĖJAI
,nkų skleidžiamas čia neteisy- žavėjo publiką ir daineles jei
žiai artistiškai pasipuošusios iki kovo 4 d. Lietuvių grupė žmonėms.
tautiškais rūbais. Gražiais ba- Plaso katrie bilietus turi par X S. Buknys, kuris guli Ii-|bts. Angliškuose vietos laik- teko pakartoti.
Nauji “Draugo” prenume
kais jos tėvynės gražias vie davimui, kad parduotų po 25c, goninėje. su abiem nulaužtom naščiuose buvo, be abejo, len- Padeklemavo poetė O. Pn* ratoriai: B. Dapkienė ir A. Sa
kad Vilnius vi- cctaitė. Jos skambūs ir reikštas apdainavo. Gerb. kun. I. vietoj 40c. Kurie bilietą nusi- kojom, jau geresnis, Prašo ko parašyta,
, ,
, ,
. i . . v . ......... ,
tulaitienė. Abi veikėjos kat.
pirks
iš
anksto,
bus
25c,
o
draugų
atlankyti.
suomet buvo lenku sostine ir,m?ngi žodžiai ilgam pasiliks .
..
. « x , *xF. Boreišis pasakė įspūdingą
'
draugijose. A. Satulaitiene yConvention
llall,
tevvne,
ir
šiandie
ju
vra.
O
musu
vaizduotėje.
(
...
kalbą Lietuvos 15 metų dar- P1durų,
:ra dainininke, priklauso Šv.
mes žinome, kad Vilnius buvo Juokingą dialogą, “Baltrus Jurgio parapijos chorui
buotės. Visuomenei gerai ži^c’
i ir vra Lietuvos sostinė. Andai ir Onytė”, suvaidino L. Buknamas kun. Boreišio iškalbin- į įdirbimus prašo priduoti
Apaš. Maldos dr-jos su
gumas, patrijotizmas. Visada Tengčjoms Mrs. Širvaitienei ar
Detroite per radijo vienas ka-.^ ir A. Juocnnkaitė.
sirinkimas įvyko vasario 5 d.
jis klausytojus uždega tėvy- ,kitonis tos
darbuoto- NETYLĖKIM, NESNAUS- Ibėtojas pasakė, kad Lenkija i
niekuomet
nenurims
ir
nedo1
Perstatyta
įdomus
veikalas
gv< Jurgio parapijos mokyk nes meile. Ir šiuo kartu pa- 3oms*
M. M.
KIM, NESVAJOKIM
vanos tai tautai, kuri daug operetė — “Moterų Biznis,” jos salėje. Nutarta ir paaukasakyta kalba paliko neišdildo
kurį parašč* poetė O. Pucetai- vo iš draugijos $5 Panelės šv.
mus įspūdžius.
Mes; Amerikos lietuviai, šia blogybių yra jai padarius. Ką tė. o muziką sustatė art. J.
statulai, kuri bus pastatyta
ndie esam laisvi. Mūsų tėvy-įtai reiškia- Ijenkai ka,ba- O
L. Vyčių 102 kp. choras ga
Čižauskas. Veikalą suvaidino ant šventoriaus Šv. Jurgio balingai
užtraukė
“Vilniun X Ona Gregutė, kuri gulė nė Lietuva dar ne visa lais- mcli- K<*nviai, tylime.
v
v.
. patyrę vaidvlos: S. Bukšaitė,1 žnyčios.
Detroito Žiedas
Traukt”, “Vilnius” — Va jo Delray General ligoninėj, iva- Tokios mintys reikšta vaT lenas žmogus, žinoma. me-| A juocnnkaitė, T. Jeselionypara- kuomet nieko neatsieks. Ma-1^ M petrokaitė, J. Tomeliu- fųiiiimiimM!iimimimiiiimiiiiiiimiimmm!iiniiiiiiimiiiiimiimmiiiiiiiiiimi£
letuvos no nuomone. Detroite lietuviai
A Kernagait5) A. Žabala,
etų su- turėtų susiorganizuoti, suSau-|T-aitė Fr girvaitiS) Fl. VaLIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
ovavo muz. J. A. Blažys, atlankė ir gėlių prinešė. Ypa-^un* V. Masevičius sa- kti masinį mitingą ii* pasaky latkevičius, A. Pašius, P. ZaGydau visokias Ilgas. Vartoju naujausius gydymo Jranklus: Elektros
Artiflelališką. Saulės Šviesą, Dlathermlą, Sinusoldal Ir t. t.
uvo pardavinėjama “Vii- tingai dėkinga Šv. Petro cho- vo ^<a^)o.i sakė, kad lietuviams ti teisybę lenkams ir pasau- greekas ir R. Balatka. Vei g Lempas, Bandau
kraują, šlapumą ir t. t. Prieinamą kaina.
3 Spcclališkuinas: Ligos moterį; Ir Ilgos vidurių, nervų Ir reumatizmo.
niaus pasai”. Per sumų buvo '„.į jalIn-ini0. Klubui ir l.ite- reiknlinga vienybė. Teisybę liui.
kalas gana gražiai išpildytas. E
Valandos: 10—2 dienų Ir 4—8 vakare.
daromns atminimas už pimiuo rataros Draugijai, už dažnų pasakė.
12438 Jos. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit
| Kitas dalykas. Mus supa ir Kažin ką jautė veikalo auto Ė
sius žuvusius kareivius — lai lankymą narių ir prisiuntimą
Telefonas dieną Ir naktĮ: TOWN8END 8—1400
Harold Sloll (register of kiti pavojai, pakirsdami sva- rė tai matydama?
svės kovotojus. Kleb. kun. Bo g< lių, vaisių ir saldainių. Jai dcc.ds) kalbėdamas (anglis- rbiausiaa mūsų gyvybės šakJreišis pasakė pritaikintą pa labai malonu tas draugiškas kai) sakė, kad jisai norėtų nis. Mums reikia gintis, reiNAUJA CENTO PRAMONĖ TUO JAUS PARSIDUODA!!!
rioksląprijautimas, kuris nemaž pa- jmatyti lietuvius Detroite ūži- kia gelbėt tautinė gyvybė, Nuo vieno iki penkių centų ”Blg Flash" Special. Krautuvės perka vieną, du tris ar
daugiau po >1.00. Pardavėjui jelna $2.20 Cash Ir pardavėjas gauna "Dovaną” kurią
Rengėjams ir komisijai pri lengvino ligą.
maut aukštesnes vietas, žyme- Mes negalime Tamiai sau sė- gali parduoti už $1.00. Viskas .reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite
klauso ačiū už pasidarbavimą: X Bią savaitę įvyko Jauni- srius darbus. Kodėl, sakė, lie- dėti ir svajoti? Negalime ra Išmėginimui tuziną už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite ( ofisą.
PARISIAN RING COMPANY
K. Samsonui, J. Kilikauskui, ino Klubo paskutiniai šokiai tuviai abejoja kilti aukščiau; mia sąžine, indiferentiškai žiu
80 Nortli Dearbom Street,
"Dcpt. J.”
CHICAGO, n.L.
A. Ekavičiui ir A. Vilčiškui, prieš gavėnią. Visą pasilink- J
kurie padėjo daug darbo vi» sniinimą jaunimas dabar deką prirengdami.
da į šalį, o gavėnios laiku im
UITT AND RUNN—The Wiff Brought Out a Lfctle Plale o’ Chicken būt—It Wa»n’t for Bull* \
BY HITT'
sis už svarbesnio dalyko, bū
SUKAKTUVIŲ PUOTA
tent dėl sielos gerovės ir di
desnės dorybės. Kovo 1 d. bus
Vasario 26 d. westsidiečia- mėnesinis klubo sus-mas. Po
rus didelė šventė. Ryte, 10:30 sus-mo bus vaišės, kurias suvai, šv. Antano bažnyčioj bus rut'š Mellic Yosunas ir Ona
trejopų sukaktuvių paminėji Zimnickutė. Bus kalbėtojas J.
mui iškilmingos pamaldos*, Sullivan.
kun. 1. F. Boreišio 12 metų X K. Lųbekis, J. Lenkaitis,
klebonavimo, Šv. Antano pa F. Afolskis, W. Rice, ir kun.
rapijos gyvavimo ir L. Vyčių Masevičius lankėsi Grand Rn102 kp. 12 metų gyvavimo. S. plds, Mieli., ir dalyvavo pri-

HHriem> ašara ir skruostus

EASI SIDE

Iš ŠV. PETRO PARAPIJOS

i
g

DR. J. B. RYDZAUSKAS

Penktadienis, vasario 24, 1933
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lankė Marijampolės pradžios gyvenimo vieta, bet ir bendro-Aušros Vartuose bus metinės
mokyklų ir vietinėje Marijo-Į jo darbo idėjų vienodumu. Myiškilmingos pamaldos: ekzeknų bažnyčioje tarnaudavo šv. lė< lamas lietuvių spaudų, pa- vijos, Mišias ir “libera” už
Mišioms. Gerai pažinojo ir my milo jos platintojus, pamilo a. a. Antano Radomskio sielų.
Tarptautinis teatras
b’jo lenkmečio laikų baltuo- “Draugų,” “laiivų“ ir Lietu- Kas tik gali, prašomi dalyyauI
Veikalas “The Case against «ius paskutinius kunigu; ma- vių Bernaičių Kolegijų, kuri ti pamaldose, kurios prasidės
Casey“ buvo suloštas vasario rijonus.
jum nuolatos vaizdavo, i, kai- 7:30 vai. ryto.
Kaimynas
Į11, 12 dd., Šv. Petro ir Paut hieago’je ilgus metus gy- l>o graži lietuvių ūkininkų so
dinus parap. svetainėj. Žinoma, veikiamas įsigijo nuosavus na- dyba-kolonija. Tad nieko steRekomenduoja Nebrangų
Namini Vandą
kaipo anglų kalba veikalas, mus, išaugiuo šeimynų ir iš- beiino, kad velionis nesigai“Europoje mes visuomet laikėme In
karo Faiu-Expęlleri geriausiu nami
* tai ir lošėjai visi buvo čia au- tarnavo policmono pensijų ir Įėjo savo rūpesčio, kad padėti
niu vaistu. Negalima gauti nieko
gusieji. Veikalas gan juokiu- gavo gerų politikieriaus var- ieškoti Kolegijai tinkamų fi
geresnio gydymui skaudamų pečių,
sustirusių sąnarių, ištampytų musku
gas.
dų Tos visos aplinkybės jo kių. Daug pasitarnavo jisai
lų, ar reumatiškų gėlimų. Net galvos
skaudėjimą, danties gėlimą, gripą ar
mėšlungį greitai palengvina šis ne
Šeštadienį publikos buvo neatitolino nuo savųjų brolių savo patyrimu ir medžiagine
brangus vaistas.’*
P. P.
mažiau, o sekmadienį — pil- iseivių, kurių padėtį gerai su- pagalba kilniam Marijonų Ko į
Bloomficld, N. J.
i na svetainė, daugiausiai jau- prasdamas visuomet stengėsi legijos Rėmėjų daibui, užtat
nimo; daug buvo ir svetimtau- jiems padėti. Kai kurį laikų ne tiktai Kolegijos Amžinojo
eių. Tat ir sėkmės neblogos, buvo pasiryžęs įsteigti gerose Garbės Rėmėjo vardų užsipel! girdėt liks apie $80 parap. Amerikos vietose lietuvių ūki- nė, bet ir į jos Steigėjų sųraI Dėl ko aš šį teatrų pavadi- ninku kolonijas ir tuo tikslu šus pateko.
nau tarptautišku? Pirma dėl aplankė derlingiausias Jung-I iš jo ištarnautos emeritūro j
Į to, kad keletas lošėjų buvo tinių Valstybių žeme , bet iš- žmona Veronika Radomskienė i
svetimtaučiai, o kita, kad vai- eiviai lietuviai, norėdami A- dabar gyvena savo vyro naBAKihA
dinime “dižiurė“ susidėjo iš merikoje tik pasipinigauti ir muose kartu su sūnų MeeisloPOWDE~
visokių žmouiųr juoduko, ki- tuojau Lietuvon grįžti, iškar- vo ir Juozapo šeimynomis. Se
no. žydo ir t.t.
to nesinaudojo geru jo suma- n» lė pasižymi pamaldumu ir
SAME PRICE
! Girdėt, veikalų žada atkar- nymu, o vėliau numatytos vie- kuomet sveikata leidžia kąsJtoti ir dar daugiau paiuar- tos buvo užvaldytos kitų tautų dien Aušros Vartuose klauso
AS42YEARSA60
'ginimų pridėti, prieš užgavę- ūkiw mėgėjų, taip kad mūsiš- šv. Mišių ir eina prie šv. Ko25 ounces <*254
nes vasario 26 d.
lietuviai vėlesnieji ūkių munijos.
Nelošėjas <1 i‘'bėjai jau tik svetimtaučių! šeštadieni, vasario 25 d.,
tarpai! galėjo pakliūti it įeL
zi. t- zi A
\T"r? tuviško tautiniu ūkiu Anieri* j Brangintinas Patarimas
M1LLIONSOF POUNDS VSED:
BV OUR COVtRNMtNT
koje Bifkas lig Šiol .la nesti-

Itikrosios Bažnyčios, kiti paIbėgo. Dabar tas bambizas visuip juos niekina, bet savo
klaidų nemeta.

GREIcIENĖ

PAIN-EXP£LLER

CHlLAGOIb
z-

*

---------------------,

ANTANAS
RADOMSKIS
Ateinantį šeštadienį, vaŽymi dainininkė, graziaoaise eoloraturo soprano ualyvauja kun. I. BoreiI sal io 24 d. sueina jau meta.,
šio sukaktuvių iškilmėse, vasario 26 d. Giedos Šv. Antano bažnyčioj, vakare
'kaip mirė “Draugo“ kaimyLietuvių salėj per puotų. Padainuos gražių dainelių. Drauge dalyvaus ir jos
nas a. a. Antanas Radomskis,
duktė R. Greičiūtė — pianistė.
[vienas iš pirmųjų lietuvių atMūsų vadinamųjų bambizų įvykęs ne tiktai į Ameriką, bet
i ir į Chicagų iš Marijampolės!
nusiminimas
—riem
:—
Praėjusių vasarų jie savo iP
iesčio Degučių. Gabus!
dvasiškį išleido trims mene- tai buvo žmogus. Jis apleido
tris dienas i savaitę: viena pu
‘siams atostogų. Sugrįžęs nepalikdamas savo bro-'
sė dirba vienų dienų-, o kitai
rado daug geriausių savo pa- blb gražų ir geros žemės ūkį.
(ESPLEN)
kilų, tat darbo gauna vieni
Dar jaunas vaikas būdamas
i vienų dienų, kiti dvi. Iš to ga- rapijonų: vieni jų grjzo prie

LIETUVIAI AMERIKOJE

PITTSBURGH, PA.

X Šv. Pranciškau Seserų' Įima suprasti, kokis darbiniRėmėjų draugija laikė metinį “ko uždarbis. Kurie nuo diefc-usirinkimų vasario 12 d. pa- nų dirba (kumpaničnai), vierap. svetainėje. Valdybon pa-|ni gauna po $.>.10, kiti po
teko sekantieji: pirm. — D. $4.73. Išdirbę dienų žino, kad
Dudienienė, sekt’. — A. V. turi, o kurie anglį, pila, kitų
Plikis, ižd. — J. Saulis. Dr- sykį jiems tenka doleris ari
ja labai sparčiai auga, jau tu- ,du. Tat, kurie su didesnėmis
ri 29 narius.
šeimynomis, labai skurdžiai gy
1 vena.
X Vasario 9 <1. Šv. Vincen
to Lyceum žaidK, su “Rox Peabody Co. yra vienas ša-1
Ramblers“. I.aimėjo “’"r •' plas; dirba kasrien kokie 300
store oi' 22 to 9.” Puikus ,1a-|<b"'lininkl) ir visi 1,1,0 diunoė
rbas, vyručiai.
(su pašiurtu mokesčiu. Kada-!
ngi darbas atliekamas su ma- Į
X "Vasario 6 d. basketbali jįnolnjs (anglį kerta ir į ka-!
žaidimas tarp vedusių \vių ir rlĮS pįĮa), dėl to daugef-ui žmo
jaunimo labai gerai pasiseki. nj,j atimtus darbas. O nelaiDaugelis
.
, .... •
v .r
” . atsilankusių1 žmonių‘ mingų
atsitikimų:
sužeidimų
ir drąsino vedusius vyrus, bet
bei užmušimų ne naujiena.
jie per seni ir pralaimėjo “by
tlie score of 23 lo 20“. Varg- Nors sakoma, kad viskas po
priežiūra valdžios inspektorių,
šai senukai.
bet tai tik kalba. Kompanija
X Vasario 27 d. Šv. Vince
nto Lyceum ruošia šokių va kų nori, tų ir daro.

PADĖKOS ŽODIS

A.
ELZBIETA
VIDMONTIENĖ
Po tėvais Bernotaitė
Mirė vasario 22 d., 1933. m.,
10:40 vai. ryto,
pusamžiaus.
Kilo iš Tauragės apskr., Šilalės
parap., Gedelskio kaimo. Ame
rikoje išgyveno 30 metų.
Paliko
dideliame nuliudirne
vyrą Vincentą, dvi dukteris Alice Vidmont ir Eleanor Pet
raitis, du aunu Antaną ir Vin
centą, marčias Alma ir Mary,
žentą George Petraitis, seserį
Petronėlę Jakiėnę ir gimines; o
Lietuvoj brolį Petrą.
Velionė priklausė prie Apaš
talystės, .šv. Petronėlės ir Ro
žančiaus draugijų.
Kūnas pašarvotas 3324 Ko.
l'nion Avė. Laidotuvės įvyks
Subatoj, Vasario 25 d , iš namų
8 vai. bus atlydėta į .šv. Jur
gio purap. bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už
velionės sielą. Po pamaldų bus
nulydėta į Šv, Kazimiero kapi
nes.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažystumus-mas dalyvuutl šiose lai
dotuvėse.
Nubudę: Vyra,s. Dukterys, Su
nai, Sesuo, Marčios, Žentas ir
Giminės.
Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas Yards 1138.

Uinus. jeigu jus ne esate taip tvlrtas kaip kad buvote piriniaus, jei.-tu
i rūpesčiai arba kokie kiti reikalai supriimkite__

tl;llė

,

’

Cbicagoje
1913 metuose lnažino -illsų tvirtumą,
Nortbsidėje marijonams apsigyvenus, o 1918 metais per. i-į
kėlus marijonams
į Aušros', Gy dytojaus
...
, . ..
u
1
prcskripciją. kuri a tęvaVartus Westsidėn, a. a. An-ižlno pasitikėjimą, ir tvirtumą tūks
tančiams. Sis pastebėtinas TONIKAS
tanas Radomskis radosi jjų ar- 'ga)* dabar būt nupirktas kiekvienoj
,
' {
vaistinyčioj.
Mėnesinis
treatmentas
tymiausiu kaimynu nei tiktai kainuoja Vieną Dolerį. Nusipirkite
butelį tuojaus
pilnai garantuotas.
I

Nuga-Tone

WESfVILLE, ILL.

—i-

fl^žIĘ

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

Thls Is a Famons Vivanl Sėt and In-

cludea (are powder, JI.00; Rongs, 7Sc,

Tlssue Cream $1.00, Dopilatory $1.00,
Facial Astrlngent $1.75, Bath Salt 1.00,
Tcilat IVatar $1.25, Perfume $2.75, Brllllantlne 75e, Skin TVhltpner 75c. Totai
Value $12.00. Special prlce, $1.97 for all
ten plecea to tntroduce tlils line.

Vardas

Nubudę:

Fciisas

Siunčiame per paštą COD
Pinigai grąžinami, jei
nepatenkintas.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę
Parodų Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Amerikų pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo“ laivakorčių
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
teiktos.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

mcuionnavSL

tkofc REALLV
.lt!

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

Bartašitis,

«<«

ECIU AGENTŪRA

T£L

1

;

3B

butų sudėjo į vienut Dirb

jot!

■TWkV%

\l

•.•*.••••••••••.

Adresas ...............................

Brolis, giminės ir M.artinkų šei
myna.
Mišios už velionio sielą bus
atlaikytos Šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčioje vasario 28-tą
d., 8-tą vai. iš ryto. Kviečiame
visus gimines, draugus ir pa
žystamus atsilankyti
ir pasi
melsti už a. a. Joną Bartašių.

36c.
vei
per

10 PIECE CO5METIC
SĖT $1.97

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

Nuoširdžiai dėkojamo už su
teiktą paskutinį patarnavimą a.
a. Jonui Bartašiul, gert,, kle
bonui A. Kkripkai ir kunigams
P. Vaitukaičiui ir M. švarliui;
taipogi ■ ponui Daukšai už gra
žų giedojimą ir tiems kurie
prisidėj* tą dieną. Taipogi g.rabneštams ir graboriui Ignacui
Zoip už" jo puikų patarnavimą
Ir tvarkos vedimą. Vienu žo
džiu visiems kurie važiavo j
kapines sausio 31-mą d.

už

To-

25c

J.
Ne sųjųngictė nesenai patie
kė pluoštų žinelių iš mūsų ko
lonijos, bet apie (lai bus nepri
siminė. Tat aš biskį parašy
siu apie darbus.
Kitokių darbų čia nėra,
kaip tik angliaka yklos. Kaip
žinoma, po f. mėnesių stovėji
mo, arba streiko, F’nei Go., tu
rinti du šaptus tik, vienų ati
darė. Tat darbininkus abiejų,

it savęs
Nerelk mokėti 60c.
dantų mostj. Llsterine
oth rašte gaunama po
Tėmyk, kaip gerai ji
kla. Ją vartotadamaa
metus sutaupai 33.03.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA
DĖMESIUI

karų Lietuvių svetainėj. Eisi
me visi pasilinksminti McKees
Kocks, Pa.
į
,

vnclB

Buy gloves with what

Penktadienis, vasario 24, 1933

DR AUG A S

TAMOŠIUS POLITIKUOJA nesUlsivaltlyU10
bllJuV0 Minėta- jįiusio miesto naujų ir gražų lumne^ui-LMAN om
inas per duris. Tat aš ir su- miestų jums uždėjau; jūsų mie
DR, P. P. ZALLYS
--------j pratuU( ^lėlko jis taip šoke stas dabar liko viens iš ge-

K

D A K T A R A

DENTISTĄS

30 East lllth Street
I
Tel. LAFAYETTE 8057
— Imk savo skrybėlę! — bėgti. Jam politikierių mitin Iriausia žinomų miestų visojo
Prie Y. M. C. A., Koseland
užrėkė man Tamošius.
'gas |aį ^aip bitėms medui. !Amerikoje. O kas tų viskų1.
DENTISTĄS
DR. A. RACKUS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Aš, nieko nelaukdamas, pa-į Atėjome i salę, kur buvo lai-Į jums padarėt Niekas kitas, j
3446 So. 491h ct.
Cicero, III. !
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
6147 VVEST 2 5th STREET
Utar.
Ketv.
Ir
Pėtiiyčiotuis
griebiau skrybėlę, užvožiau komas mitingas. Tykiai įėjo- kaip.aš pats! Po mano vado-i
X—SPINDULIAI
10 — 8 vai.
Vai.: 2—4 popiet Ir 7—8:30 vai. vak.
8147 8. Halsted St
Chicago
ant galvos ir sykiu su Tarno- 1IH. pro (iUiįs j,- greitai atsi Į vyste jūsų miestas įgijo gar-į
Tel. CICERO 662
3051 W. 43 rd St.
Perkelia savo ofisų iš
1 aued., Svred. ir Subat. Z — y vai.
Ir
(Prie Archer Avė netoli Kedzie)
šių jau einame.
sėdome. Klausome, kų gi tie bingų vardų tarpe žmonių. Jr
Kenoshos j Chicagų
21121 W. VVASIUNGTON BLVD.
Phone Boulevard 7048
Valandos: nuo I Iki 8 vai. vakaro
Kitos vai. ant VVa.shington Blvd.
— Tamošiau, kur gi dabar niŲgų prieteliai mums pagio j taip toliau, ir taip toliau...
Pradės savo praktikų apie
Seredomia Ir uedėllomla pasai
4:30 — 6:80 kasdien
VASARIO 25 D.
taip užsimanei eiti.* Ar kas jos<
Suminėjo jis vi.okių gerų dar
Telefonai; Kedzie 2450—2451 : arba
sutarties
Cicero 66.1. licz. tel. Cicero 2888
kai- staiga atsitiko/, — klau- j Viens didžbalsis rėkia ant bų, kuriuos lųik jis padaręs Galutinos informacijos bus
DANTISTAS
'Res. and Office
Office l’hone
paskelbta vėliau
Tel. Ofiso ir Res. Groveliill 0617
siu jo.
I visos salės:
Į mums, žmonėms. Tiek daug
4645 So. Ashland Avė.
2359 So. Leavitt St.
Res. 6737 S. Artesian Avė. Prospect 1028
Canal 0706
— Nieks niekur neatsitiko, | —Alano prieteliai, matote da pripasakojo, kad net nusibodo! — Taip, tai tikra teisybė, —
Arti 4 7 ta Street
— atsakė man, — aš tiktai da- bar, kiek aš daug gera jums klausyti.
atsako politikierius.
Tel. Canal 4121
bar atsiminiau, kad šį vakarų padariau. Aš jums išdirbau j Kiti politikieriai taip pat i
«erai
atrėžė air
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
PHYSICIAN AND SURGEON
2423 VVest Marųuette Road
mūsų miesto politikieriai lai- gerus kelius...
pasisakė, kokie jie milžiniški m
V ’ °
J
2403
W. 63rd St., Chicago
Vai.: 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
•
DENTISTĄS
OFFICE HOURS:
kys didelj politicnų susirinki-j Išgirdęs Tamošius atsigrįžo žmonėms geradariai. Aciu Die- 'guprasti> kaip vienag žmoo.lls
Nedėiioj susitarus
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
2201
VVest
22nd
Street
mų, arba mitingų. Pats supra- j mane ir sako: Ot tai kur tū- A u i, atsidusome, kada mitin- .
,
”,
Knnuay by Appointineut
(Kampas Leavitt St.)
/ ,
v-,- •
v ,
. ,
v
....
galėtų tiek daug gera padaTEL. LAFAYETTE 7 664
nti, kokie šitie jų mitingai*, zas šneka apie keliu;. Kur tie gas pasibaigė.
..
,
......
Valandos: Nuo V iki 12 ryto
HEMLOCK 8151
v. ,
. ,
......
v ...
, ....
-v
.
...
ryti. lamsta, pone politikuiNuo 1 Iki 8 vakare
čia daugiau juoko rasi, negu geri keliai, kur žadėjo mums.
Isejome is sales ir atsisto- I •
. . , , - .
. ,
Seredoj pūgai su tart)
. ..
.v 6
I.
.
.....
,nau, sakote, kad jūs ta viską
nuėjęs kur i koki teatrų. Ei- lietuviams, čia Pittsburgb’t jome prie durų. Štai, žiūrime,1 □ -± m ± •Uuuievard 1589
Gydytojas ir Chirurgas
•
,,
•
i i • -v
,
, , i •\
r.
,
padarėte. Tat jus esate arba
(Naryauckas)
sime
ir paklausysime, kokia išvesti i Sv. Kazimiero kapus? kati ir tas didelis politikierius.
. .
,
...
Rez. Hemlock 7691
414U Archer Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
••
'
,
r,•
,
•
,
iv .
.
,
4- , i
i •
•
.melagis,
aroa ne. Jei jus esate
naujienų jie mums papasakos, Tai melagis! As įam sprandą kurs tiek daug padare įmes-! , - *
...
2420 West Marųuette Road
Vai. 2—1 ir 7—y vai. vakare
...
, -. ~
, ■
v . ,.
, ,
’ . ,
.melagis, tai as už jus nebalkokių gerų laikų jie vėl mums nusuksiu uz tokių kalbų!
tui gero, artinasi prie durų;1
VALANDOS:
suosiu dėlto, kad jūs netvisinRes. 2136 W. 24th St.
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
DENTISTĄS
žmogus, turbūt namo eina.
1
pažadės.
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
i'EL. CAjNAL S4S8
Aš Tamošių pagriebiau už
gas žmogus. Jei nesate melagi)
471 2 So. Ashland Avenue
Rez. 6456 S. MAFLEWOOD AVĖ.
i Tamošius pagriebė mane už
Tamošius labai mėgdavo da- rankovės ir vos tik sulaikiau,
ir sakote, kad jūs tiek daug
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
Tel. Canal 0267 Res. vrospect ne >» Tel. Latuyette 5793
rankos ir sako:
lyvauti tokiuose mitinguose Tamošius nutilo ir vėl klaugera padarėte mūsų miestui, Tel. Cicero 12o0
X—RAY I
| — Palaukime bi kutelį. Aš
dėlto, kad jam labai juokiu some.
tai taip pat aš už jus uebal
noriu pašnekėti su tuo tūzu.
gai išrodė politikierių l ik. - j — Taip, taip, mano prietesuosiu dėlto, kad ištikrųjų jai
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Gydytojas ir Chirurgas
LIETUVIS DENTISTĄS
I Kaip tik priėjo prie mūs po- i
nias. Jam politikierių susirin-liai, aš jums pastačiau jūsų'
/*"*
,,v
.*”7’ per daug dirbote žmonių la
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
1821 SOUTH HALSTED STREET Office: 4459 S. California Avė.
valaudai vakare
Rimas tai buvo komedija, km gražiausius būdingus; as jums
.
* bui ir savo dalį senai atlikote
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
Residenclja 6600 So. Artesian Avė.
Nedėlioję pagal sutartį
jis nesykį tiek drūčiai juok- pinigus čėdijau per pereitus* užšnekino:
Aš.sakyčiau, kad reikia dabar 4847 \V. 14th St. Cicero, 111. Valandos: ii ryto iki 4 po pierų
— Gerų vakarų, pons...
.
6 Iki 8:30 vakare
davosi iš jų kalbų, kad dėl keturis metus; aš iš seno pa-1
duoti progos kitam žmogui di
Ofiso: Tel. Victory 6893
— Gerų vakarų,— atsako po
O
p
.
C.K.
Kliauga
rbti žmonių labui. Ir dėl tos
Rez.: Tel. Drexel 9191
litikierius, -- kaip laikotės
DENTISTĄS
Plione
Canal
G
122
prieža. ties aš balsuosiu už (Ttarnlnkaia. Ketvergaia ir Subatomta
G R A B O R I A U
mano prieteliai ?
W. Marųuette K<l. arti W,-steni
DR. S. BIEZSS
jūsų oponentų. Tegul ir jis di 2420Avė.
Pbnne Hcmlisk 7X38
— Gerai, labai gerai, — at
GYDYTOJAS ir chirurgas
Panedoilala.
Seredomia
Ir
Pgtnvčiami*
t kilt So, Halkte.! Sirwl
LACHAVICH sako Tamošius, — ar tamsta, rba mums, žmonėms, taip kaip
2201 West 22nd Street Rusas Gydytojas u Chirurgas
ir jūs dirbote. Tai nebūtų tei
Specialistas odos ligų ir
turite laiko? Aš norėčiau pa
Valandos: 1—3 Ir 1—8 vak.
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
IR SŪNŪS
AKIŲ *YBY"?0/AI«
singa, kad vienas viskų ir viSeredomis ir nedėliomis pūgai sutartį
CHICAGOJE
veueriškų ligų
porų klausimų.
LIETUVIS GRABORIUS klausti
,,,
....
- sados dirbtų, o kitas sau alsiLaidotuvėms patar
REZIDENCIJA:
Ofisas 3102 So. Halsted SK
— Klausk, prieteliau mano, . ?
,
...
nauju geriausia Ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
6628 So. Richmond Street
. ,
, . ,
„
losęs žiūrėtų ir nieko nedirb
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
K&mp&s lįst 8treet
ąs visados tunu laiko pašne tų. Sudiev, ponedėl, kad priklausau
darbu busite užganėdinti
Telefonas
Republic
7808
Vai.:
10
—
11 ▼. ryto. 8—4. 7—9 v. ▼.
prie grabų IšdirbysTel. Canal 2515 arba 2516
kėti su savo prieteliais ir attės.
Nedėliomis tr šventadieniai. 19—19
2314 W. 23rd PI., Chicago
Po šių žodžių Tamošius ke
OFISAS
sakyti į jų klausinius. Kų,
purę ant galvos užmovė ir pa
Gfiso Tel. Victory 8687
<68 West 18 Street
ei 1439 s- 49th Court’ Cicero, III. PrieteIiau; norėtum žinoti ? ir sileido gatve. Aš paskui jį.
OI. Ir Rez. TeL Hemlock (874
, SKYRIUĘ
Moterų
ir
Vaikų
ligų
tel cicero 5927
Į politikierius atkišo ausį ir
8288 S. Halsted St
Iki šiandie negaliu pamirš
Specialistė
Tet Victory 4088
įklauso, kų čia jam Tamošius
ti, kokia buvo išvaizdą to poTelefonas Yards 1138
3133 S. 1LAUSTED STREET
4145 ARCHER AVĖ.
i sakys.
LIETUVIS AKIŲ
litikierio, kaip jis pabalo ir
Antras ofisas Ir rezidencija
Ofiso TeL LAi’AYETTE 7887
Phone Boulevard 4139
SPECIALISTAS
6504
SO. ARTESIAN AVĖ.
— Tamsta, politikieriau, — S kaip jis nustebo išgirdęs iš Ta
Palengvins akių įtempimą, kuri. Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo U iki
Graborius ir Balsamuotojas 'padėjo Tamošius, — aš gir- imošiaus lūpų tokius žodžius. Mtl priežastim galvos skaudėjimo. 12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi ofis0 vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9
vak.
Antro Of. vai.: nuo 8-8 po
Turiu automubilias visokiems dėjau viskų, kų jūs kalbėjote Į Moralas. Nupuolimas laukia •vaJgimo, akių aptenimlo, nervuotu- ’nu0 4 iki 8 vai. inkare UtarniukAia piet. Utarn. ir Subat. nuo 8-6 vak.
ano,
skaudamų
akių
karšt
j.
Nuiinu
Ir
fce
t
vergais,
graborius
£ v en maloniais pagal sutarimų.
zataractua. Atitaisau trumpa regvst.
Res. Tel. Byde Park 33U5
reikalams. Kaina prieinama. šį vakarų. Ar tai gali būti tei to, kuisai save per daug aukš ir
tolimų regystę.
Į
Musų patarnavimas
▼isuomet sąžiningas ir
Balabaika Prirengiu teisingai akinius visuose '
3319 AUBURN AVENUE sybė, kad jūs taip daug galė tinąs.
atsitikimuose, egiamln avimas daro- Į
nebrangus, nes neturi
jot padaryti gera mūsų mies
me išlaidų užlaikymui
aras su elektra, parodančia mažiauChicago,
UI.
skyrių.
Mas klaidas.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
to labui?
Spaclalė atyda atkreipiama moky
GYDYTOJAS IK CUlltUitOAU
4142. ARCHER AVENUE
klos vaikučiams.
Nauja, graži ko

DR. S. A, DOWIAT

DR. ATKOČIŪNAS

DR. A. 6. RAKAUSKAS

DR, G. Z, VEZELIS

DR. J. J, SIMONAITIS or. j, j, KOWARSKAS

DR, G. L BLOŽIS

' OR. F. G, WiNSKUilAS

DR. V. S. NARES

DR. A. P. KAZLAUSKAS

OR. P. Z. ŽALAI ORIS !

OR. GUSSEN

DR.’ A. J. JAVOlš

DR. A. A. ROTH

J. F. RADŽIDS

DR. VAITUSH, OPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

DR. J. P. POŠKA

STANLEY P. MAŽEIKA

A. MASALSKIS

I.J.ZOLP

plyčia dykaL

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

3307 Auburn Avenue

1646 WEST 46th STREET

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

e

ANTANAS PETKUS

S. A. PILIEČIŲ KLUBAS

GRABORIUS

visi lietuviai ir lietuvės ka
Koplyčia Dykai
talikai prašomi atsilankyti Šv.
Tel. CICERO >94
4830 WEST 15th STREET Antano parap. svetainėn, va
SYREVVICZE
sario 24 dienų, t. y. penktaGRABORIUS
Cicero, Uliilois
Laidotuvėm, pilnas patarnavimas
1 dienį, 7:30 vai. vak. Minėtan
galimas už 835.00
Tel. CICERO 2109 ir 859-J. 1 susirinkiman prašomi atsilanKOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Avė., Cicero, Ilk
įkyli ir nepiliečiai, norintieji
tapti piliečiais. Bus; svarstomi
[svarbūs reikalai, tad visi neTel. Boulevard 5208—8415

S. M. SKUDAS

CICERO, ILL.

1.1. BAGDONAS

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko ucrokuojame už atvežimą, mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos { jūsų
namug ir atveš į mūsų įstaigų, kuri galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuv/n
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite KUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Dldy.1. OftML.

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

t-aidotuvėms patarnauja man- įIiamirS;kite ir „„patingėkite
dagiai, simpatiškai ir labai pi pribūti laiku.
Koresp
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite
LIETUVIAMS LAIŠKAI

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.
Tel. lAfayette 3572

J. Llulevlčius
Greliorlus
ir
Babtam uoi Ojas

Patarnauja Chlcagoje ir aplelinkčje.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

CENTRALINIAM CHICAOO PAŠTE

DR. M. T. STRIKOL’IS

OFISAS
Valandos nuo 19 ryto Iki 8 vaka
Tel. Virginia 0036
re. Nedėliomis pagal sutarti.
4645 S. ASHLAND AVĖ.,
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
PĄ LAIKĄ BU NAUJU IŠRADIMU O£iflo TalaJados: nuo 1 lkl 4 lr nu®DK. MAJ1GE1UO
Daugelių atsitikimų akys atltaieomoš •
8 vai. vak. Nedėllomls pagal;
Mum/uios,
sutarti
į
akinių. Dabar kainos perpus pi
PRANEŠIMAS
Oflao Tel.: Boulevard 7830
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
Namų Tol.: frospect 19JO
gesnes, kaip kitų.
Persikėliau ) erdvesnę Ir patogesnę
vietą
<712 S. ASHLAND AVI.
3325 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų U
PHONE GROVEHILL 0027
TeL Boulevard 7589
nuo 6 iki 8 vakare

Valandos: 2-4; 7-9 i*. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

Andvonovviez Wm.
Ciparui F.
J&nciukkui Broniui
Jakis Lydijai
Rudis Wm.

DR. J. W. KADZEWICK

Tel. Yards 1829

DR.G.SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TAS

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 81
Valandos: nuo 19—4; nuo 8—g
44

25 MĖTĮ) PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių
akių. Ekspertas tyrimo akių
ir pritaikymo akinių.

GARSINKINTES
"DRAUGE”

WISSIfi,
Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 2« METUS NE*H RINT
KAIP UtSISENfafL'tilOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Sppctaltftkat gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslė*, užnuodiji n,ą krau
jo. odos. ligas, žnlzdns, reumatisnią, galvos skausnėtis, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 11 valandos ryto Iki 1
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare Nedėllomls nuo 10 ryto iki 1 vai.
4200 WKt»T 2«tž> Kr.,
kampu Keeler Avė.
Tet Gravrford 5573

J

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6859 SO. WESTEltN AVĖ.
Chicago, Iii.

- DR. MAURIGE KAHN _

MaSAltnmla! H>n 19 Iki

501
511
521
522
542

DR. T. DUNDULIS

Gydytojas ir Chirurgas
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8488

TeU Urovehill 1696

OR. A. L YDŠKA
GYDYTOJAS ir chirurgas
Vai.: 9-11 ryto 8-4 tr 7-9 vak.
Šaradomis po pietų Ir Nedėidiemalg
tik susitarus

1428 W. MARQUETTB ROAD

Rea Phone
Engia wood 8641
Wentworih 8909

Office Phone
Wontworth IMI

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

DR. A. R. McCRADIE

VALANDOB:

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 10 Iki 12 dieną
Nuo 2 iki S po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedai, nuo lt Iki 19 dieną

6558 S. HALSTED STREET

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

Vai.: 8-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgą®
1800 WEST 47th STREET

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECIJAL1STAS '
TeL .Wentworth 3000
Dtlovų, Moterų Ir Vyrų LJgų
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. JOHN SMETANAI

VaL i ryto nuo lt—19 nuo 8—4 ge
plotų: 7—8:89 vai. vakare.
Nedėllomls 19 Iki 11

Telefonas Midway 2880

OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE TcL lafayette 7875

F’latt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

DR. DAVID V. EFFRON
PHYSICIAN & SURGEON

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Ofisas ir Rezidencija
skirtų Valandų. Itoom 8.
?
4458 S. California Avė.
1 liOUri C&ii&i 0o23
\ ulillidos. ae J pu pp t. I J

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET'
VaL: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.
Tel. Ofiso Boulevard 5913-14
Rez. Victory 2343

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35tb STLKLT
'Ai-; nuo I i. uųo S.20-k.S0

mm*

čius su'savo Dramos Bateliu
BUNCO PARTY
statys veikalėlį.
Koncerte dalyvaus įžymūs X Sodalicija rengia bunco
aitistai
bei artistės, chorai ir party mūs parapijos seserų mo
Nutarta susirinkimus per
16 L. V. “DAINOS'’ CHORO
kelt iš antro trečiadienio į ke kvartetai, kuriij dalis dalyva kytojų naudai. Bunco įvyks
VEIKIMO
tvirtų trečiadienį kiekvieno vo “Draugo” koncerte. Daly- ketvirtadienį, vasario 23 d.,
vaus vyrų Sasnausko choras, Iparapijos svet. 7 vai. vak.
L. V. “Dainos” chorui la mėnesio.
bai gražiai pasirodžius dien A. Lapinskas savo kalboj vedamas komp. A. Pociaus, ir Į Visi townoflakiečiai, ir sveraščio “Draugo” koncerte, 16 reiškė pageidavimo, kad L. V. Pipirų kvartetas, ved. A. Gie- čiai, nuoširdžiai kviečiami atVasario ir Lietuvių Audito “Dainos” chcro nariai, kurie draičio, jau neskaitant mūsų silankyti ir paremti mergairijos Bendrovės koncerte, jis nėra vyčiais, kad įsirašytų; didelio parapijos choro, veda- čių sodalicijos parengimų. Įįžanga tik 25c. Lauksime skailietuviškųjų visuomenę prie taipgi prisiminė apie ateinan- mo varg. J. Kudirkos.
O-ga.
savęs patraukė. Kitaip ir ne- tį Vyčių seimų, kuris įvyks Vyrų Sasnausko choras yra tlingo atsilankymo.
gali būti, nes koks choras ga-j Chicagoj. Sekantis sus-mas į- geriausias tarp lietuvių vyrų
choras, o Pipirų kvartetas y- X Vasario 18 d., Šv. Kry
li prilygti L. V. “Dainos” cho įvyks kovo 29 d.
žiaus bažnyčioje moterystės
rui.
M. Brazauskaitė, koresp. ra susidaręs iš mūsų parapi
jos choro, kuris dainavo ‘Drau sakramentų priėmė Mykolas
Įdomu žinoti, kieno dėka
6Į VAKARĄ SVARBI L. V. go’ koncerte ir per radijo, i Steponavičius su Ona Rakaušis choras taip bujoja, nesu
Kvarteto meistras yra jaunas Jskaite. Moterystės ryšiu juos
“DAINOS” CHORO
laikomais žingsniais pirmyn
ir energingas jaunuolis A. Gie, surišo gerb. kun. Pr. VaituPRATYBA
žengia? Atsakymas trumpas.
draitis; kuris tikisi kvartetų kaitis. Linkime jaunai poreViskas priklauso nuo suma
Šį vakarų, vasario 24 d., į- padaryti geriausiu lietuvių Iri gražaus sugyvenimo ir lainaus, draugiško choro vedėjo
liks naujame luome.
v? ks svarbi Chicagos L. V. bei svetimtaučių tarpe.
muziko p. .T. Saurio, kuris yBe to, dalyvaus svečiai so X Pereitų šeštadienį mūsų
“Dainos” choro pratyba.
pač dabartiniu laiku tiek dar
parapijos klebonijoje lankėsi
Visi choristai ir choristės listai.
bais apkrautas, kad. tikrai reiPo
koncerto
bus
šokiai.
Visi
garbingas
svečias, J. E. Vyskviečiami būtinai atsilankyti
• kia stebėtis dėl ištvermės ir
į šių svarbių pratybų, nes bus prašomi atsilankyti ir pasi- kūpąs Būčys. Garbingasis svesugebėjimo savo darbus su
pranešta didelis “Surprizas” klausyti įspūdingo koncerto. gjas suteikęs vizitų mū ų patvarkyti taip, kad atrodo per
Raportensį rupijos kunigams, pasikalbėvisiems choristams. Tat pra
pu.> lengvesni. Be to, nema
-------------jęs valandėlę, apleido šių košomi visi atvykti.
žai darbuojas ir visa choro
veiklioji valdyba, kuri dažnai Pratyba įvyks punktualiai 8
_________
I X Gerb. kun. M. Švarlis jau
daro pasitarimus. Matant vir vai. vakare, Mark White
Sųuare
svetainėje,
29th
ir
HaV. Stanciko artistų grupė sugrįžo iš Arkanso vai. Pasilšūnes taip sumaniai tvarkant
lsted
Street.
Prašomi
nesivėnetrukus pasirodys scenoje. Iš sėjęs ir tyru oru pasinaudojęs
chorų, ir paprastiems nariams
luoti.
artistų sudėties galima jau ‘jaučias labai gerai,
ima noras darbuotis.
(
Ieva Lukošiūtė, rašt.
spręsti jos pasisekimų. Į artis- ( x Moterų Sųjungos vietinė
Su dideliu pasišventimu cho
tų sųstatų įeina ne vien žy- kuopa ruošias prie gražaus
ras dabar ruošiasi šv. koncer
miausieji Čikagos vaidylos, Į vakaro, kuris įvyks vasario
tui, kuris įvyks kovo .12 d.,
kuriais per daugelį metų ge- 26 d., parapijos svetainėje. Šį
Kimball Hali. Choro vedėjas
rėjosi čikagiečiai, bet yra vie- margų vakarėlį jos rengia pa
paruošė gražų Kristaus Kan
nas ir iš Lietuvos tik atvykęs, 'rapijos naudai.
Rap.
čios veikalų (kantatų) ir ki
po
kurių
režisūra
rengiamas
___________
X
Vasario
26
d.,
parap.
sve

tas šventas gavėnios nuotaikai
X Įžymus West Sidės dar■; pritaikintas giesmes. Chicagos tainėje, 8 vai. vakare įvyksta šis vaidinimas.
kaukių
balius
(maskaradas).
Toįvnoflakiečiams tenka lai buotojas Jonas Krotkus buvo
lietuvių katalikiškoji visuo
Pirma
dovana
$15.00.
Jų
au

mė,
kad jų kolonijoj pirmiau- sunegalėjęs. Vasario 19 d. pamenė turėtų nepraleisti to gra
žaus koncerto, kokio dar Chi kojo Pikeliai. (“Jersey swea- sia bus vaidinama. Kovo 26 d. šauktas dr, F. C. }Vinskūnas,
cagoje nebuvo. Ir tokį konce ter” vertės $5.00); kitas auko School Hali svetainėje prie 48 suteikė medicinos pagalbų. Li
rtų tegali suruošti tik L. V. jo kiti: Ivanauskai, Skudai, ir Honore str. statoma “Ame- nkime J. Krotkui sustiprėti.
Vnluckai, Cesnavičiai, Garba- rika Pirtyje”, kur kaip veid
B. ir S. Lenkauskai
“Dainos” choras. , ■
šauskienė
ir
kiti.
Tat
visi
kvie
rodv
atsisoindi
netolima
Liei
Tikietai tam koncertui jau i
_
... •
,, j
čiami dalyvauti šiame įspūdin tuvos gyvenimo praeitis, kugame vakare. Gros orkestrą nos aplinkybėse daugeliui iš
turite įsigiję, paskubėkit, nes
^i(Bernie Church and his Or- mūsų teko atvykti į Amerikų.
žinome, kad Kimball svetaine , , . T, .
j.jV. - t, .
, ,
cbestra). Iki pasimatymo.
Be to rengiama didelė kon Lambda Kapba Sigma soncperdidziausia. Be to, dabar
kur įtraukta di- rarity rengia kortų lošimo vagalima pasirinkti geresnes vie! X VasaTl° 26
3:30 vak certinė dalis,
...
£ap karėlį, šeštadienį, vasario 25
ta.- dėlto, kai visos vietos y- P°P*et įvyksta Sv. Kaz. Aka- dėlės men.nes jėgos,
į d., 8 vai. vakare, adv. F. B.
ra rezervuotos. Tikietų gali-, demii08
™s-mas. Vi
Ma Stausko namuose, 6000 S.
BUNC’O PAVYKO
lna gauti pas visus choro ua- ai kvle,'iami dalyvauti sus-me,
Campbell Avė. Bus dalinamos
įneš yra daug svarbių reikalų
rius-es ir pas valdybų.
svarstvmui kas link vakarie- Vasario 19 d. įvyko gv dovanos ir parūpinta užkanLietuvytis
nės kuri įvyks kovo 12 d.
Pranciškaus Seserų Rėmėjų 3
P-anga 50 centų. W. W.
| X Šv. Onos 5 m. sukakties sk. bunco party žinomų veiIŠ L. VYČIŲ CHIC. APSK.
bankietas įvyks kovo 19 d., kėjų pp. Ogintų namuose, 5648 Amerikos Lietuvių Daktarų
SUSIRINKIMO
parap. svet. Onietės žada kų So. Justine St. Pramoga visais draugijos susirinkimas įvyks
nors nauja parodyti. Reiškia, atžvilgiais, pavyko. Svečių su- A>
Masulio real estate rašL. Vyčių Chic. Apskr. susirinkimas ivvko vn/ 8 dz Au rengiasi prie veikalo, kuris sirinko labai daug; buvo ir iš tinėj, 6641 So. Western avė.,
^"pamp8.^.
k0l0nij”: da,y™V° V.PfM vasario 24 d., 9
į zros vartų parap. mokyklos
Stancikas, dienrašfio “ Dran-• vakare.
kambaryje. Sna-mų atkiare p-.
]g d
IA'go” kontestininkafl> biznieriua! Ih. J. Pokka skaitys refera

CHICAGO

TŪWNDF LAKE ŽINUTĖS ,lonij«

DIEVO APVEIZDOS PAR.
ŽINUTĖS

PRANEŠIMAI

vai iš sekančių kuopų- 4-2- Vrfi« 4 ka0P°’ metini» 5oki>!
5-2; 14-2; 16,1; 24-2; 36-4; 112- .vakaras. Pasisekė. Atsilankė
.
j, j labai daug svečių; daugelis
dėl stokos vietos, turėjo grįNutarimai perskaityti
jšti
atgal. Širdingai ačiū vivienbalsiai priimti.
Kalbėta apie Šv. Kazimiero 'siPms atsilankusiems. Padėka
dienų, kurioj Vyčiai pagerbia Pr5klaUfi« komisijai, kuri taip
savo globėjų, Šv. Kazimierų, >ažiai visk<> tvarkė’ yPač kP, bendrai priimdami šv. Komu-.P*nn- A- Dargužiui,
nijų. Šįmet toji dvasinė vyčių ■
Vyčiai žada kų nors naupnota bus kovo 5 d., N. P. P. jo surengti ir gavėnios laiku.
į.' Š bažnyčioje, Brighton Park. Tur būt, vaidins kokį veikalų.
X Vasario 24 d. įvyks kau
Centro pirm. A. Lapinskas
kių
balio komisijos sus-mas.
, pranešė, kad Centro šokių va
karas vas. 12 d., Marųuette Kviečiami visi komisijos na
Parke buvo sėkmingas. Dėko riai dalyvauti.
Aštuonioliktos Karvelėlis
jo visiems atsilankiusiems už
paramų.

Toliau kalbėta apie vaiki
nų sportų, Basketball žaidi
mai baigės vas. 19 d. Išklau
syta pranešimas ir iš mergai
čių sporto. Lošimai baigės ir
Cicero laimėjo pirmų vietų;
Bridgeport — antrų-; Brighton
Park — trečių.

Pc,kns ir daus kit’!' PeIn0 lk
k» virs $50.
Daug tame pasidarl
pasidarbavo veikėjos E. Ogintaitė, S. Bartkaitė, E. Ogintienė, M. Sūdeikienė. Po lošimo Ogintienė su
savo dukrele svetelius pavaišino gardžia užkandžiu, o S.
Bartkaitė laimingiesiems išdalino dovanas, kurių buvo daug,
daugiausiai rankų darbo; jas
pagamino pati E. Ogintienė,
jos dukrelė ir kitos.
o ,
v.,.
. , , .

3 skyrius širdingai dėkoja

pp. Ogintų šeimynai už malo
nų bunco priėmimų į. savo na
mus ir už vaišes, o visiems
už atsilankymų.

£
"

disku™os dr- &
Dr'l'o BtoHs’r^t
• *• '*• Biozis, įa. t.

Bridgeport. Dr-jos Šv. Pet
romelės ekstra susirinkimas įvyks šiandien, vasario 24, 7:30
vak vak-» &v- Jurgio parap.
sv°t- Yra mirus narė Elzbieta
Vidmontienė. Narės malonėkisusirinkti subatoje, vasario
25 d., 7:30 vai. ryto. Eisime
su vėliava pasitikti mirusių
narę. 0. Kliufinskaitė, rašt.
ŠOKIŲ VAKARAS

Dr-ja ‘Lietuvos Ūkininkas’
rengia baliūnų šokių vakarų.
Ogintų šeimyna niekuomet ne-Įvyks šeštadienį, vasario 25
atsisako nuo labdaringųjų da- d , 6:30 vai. vakaro, 2242 W.
Įrbų. Visados gausiai aukoja. 23 PI., B. Paliulio svet.
-----------;Yra pavyzdingi šv. Kryžiaus) Komitetas susideda iš naI’asario 26 d. parapijos cho- parapijonai.
Ra,p. rių: A. Vinckūnaitės, A. Mikras rengia koncertų, kurio, iš-,
------------------goitės, J. žilįo, K. Jakuhkos,
tikrųjų, verta bus pasi kiaušy-SKAITYKITE IR PLATIN- D. Šlapelio, pirm. V. Duobos
ti. Be dainų, kun. A. ValanKITĘ “DRAUGĄ”
ir sekr. B. Lenkausko.

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK

Penktadienis, vasario 24, 1933
■fci.fr fr

Visi kviečiami dalyvauti ta
me šokių baliuje. Komitetas
stengiasi padalyti įvairių pra
mogų. Grieš gera orkestrą.
Baliuje bus prirašomas jau
nimas nuo 16 m. iki 25 m. am
žiaus dykai.

veikliausių draugijų šioj ko- įrio 26 d., Šv. Jurgio parap.
lonijoj, nuolat knita, veikia, svetainėj, 7 vai. vak. Rėmėjos
surengė parapijos svetainėj | suteiks gražių dovanų. Atsi
“bunco party” su įdomiu pro lankykite paremti gerų darbų.
gramu.
Rašt., J. Pukelienė
Baigus kauliukų žaidimų, vi
bus sužavėjo įdomi programa.
Pirmiausia jaunas A. Laba
Stefa Lenkauskienė
nauskas gražiai pagrojo arĮmonika pora lietuviškų gabaI lėlių. Įžymi solistė, p-lė E. Jovaišaitė, gražiai sudainavo
I
Moterų Sųjungos 4 kuopa i liaudies dainelę, akompanuo Specialus Pasiūlymas:
rengia virimo, siuvimo ir nė jant p-lei Aldonai Paliliūnai5 Svarai “BURLEY
rimo kursus. Kursai bus pir I tei ir smuiką p. Tetušienei.
madienio vakare, vasario 27 Taientingos p-lės K. KantriBEST” Tabako
d. Deksnių namuose, 2019 Pi- maitė ir P. Markflnaitė jaus
rce avė. (antros lubos), 7:15 mingai sugrojo smuiko duetų.
$1.00
vai. vakare. Kviečiam nares P. Markflnaitė-gražiai paska
Kentucky* Burley natūra
atsilankyti ir kitas atsivesti. mbino piano solo. U. TetušieKomisija nė mikliai naudoja smuikų ir laus lapo rūkymui tabakas.
Del pypkės, cigaretų ar kram
gražiai sugrojo solo.
tymui. Pats gerumas. Skanus
PIPIRAI DAINAVO PER
Ant galo Sawman, magiš
ir malonus. Neturi kemikalų
RADIJO
kai parodė publikai visokių
'ar kitokių netyrumų. Nėra pnįvairumų.
! gražintas, nei dekoruotos dėPraeito antradienio vakarų Garbė priklauso veiklioms |«... ,
• v
iš stoties \VGES, kaip ir kas ir sumanioms komisijos narė_ Įzes, tik daug pačio pagrindi
antradienį, pastangomis Peo ms: Paulauskienei, Goberienei, nio gerumo. 5 svarai padarv^
ples Furniture krautuvių, bu Druktenienei, Bagdonienei ir 50 didelių maišelių dėl rūky-"
vo perduotas oro bangomis draugystės pirmininkei Cereš- mo arba 40 susukimų dėl kra
Lietuvių programas, kuris su kienei, kurios nuoširdžiai da mtymo. Tiesiog iš augintojo.
šalėjo iš dainų, muzikos ir ka rbavosi šiam kilniam tikslui Atsiųskit mums $1.00 ir mes
lbų. Peoples programai kas ir rūpinosi, kad pramoga bū tuojau prisiusi m Jums 5 sva
rų pkg. Burley “BEST TO
kart darosi gražesni, įdomes tų sėkminga.
ni ir gerai priruošti. Taip ir Visi linksmai praleidę die BACCO.”
praeitų sykį. Daug malonumo nų, išsiskirstė.
klausytojams davė grupė mū
Ieva Lukošiūtė
sų jaunų, dainininkų ir dai
nininkių, kurie dainavo kaip
amerikoniškas, taip ir lietu
viškas dainas. Ši grupė dai
207-8 McClure Bldg.
nininkų yra pasivadinus “Pi
pirų dainininkai
”; Jai vadoz
Frankfort, Kentucky
vauja jaunas ir gabu:; muzi Bridgeport. Šv. Pranciškaus
kos stud. A. Giedraitis. Jų ba Seserų Vienuolyno Rėmėjų
BRANGI DOVANA
lsai yra gana išlavinti ir ne Dr-jos 1-mo skyriaus susirin
JAUNAVEDŽIAMS
kimas
įvyko
penktadienį,
va

toli nuo pasižymėjusių daini
Per
fi)
vestuvių
sezo
ninkų. Todėl gražu yra, kad sario 17 d., Šv. Jurgio parap. nų, kurie fotografuosla mūsų Studijoj.
mūsų jaunimėlis randa sau svetainėj. Gražus rėmėjų skai Reikale esant telefonuoklte
Engleivood
užsiėmimo lavindamasis muzi čius atsilankė. Prisirašė nau K849
kos srityje. Taipgi, reikia pa ja rėmėja Valterienė. Džiau A023 P.So.CONRAD
Halsted St.
(Jansen Stud.)
stebėti, kad programe buvo giamės turėdamos mūsų tar
Res. 7S0 W. 62nd St.
ir gražios muzikos ir Įdomių pe. Labai malonu girdėti, kųd
kalbų. Viskas .buvo gražu ir rėmėjos darbuojasi dėl “bunco party”, kuris įvyks vasa;
naudinga pasiklausyti.

“PASIRINK SAU KAS
GERIAUSIO”

NORTH SIDE ŽINELĖS

BRIDOEPORTO
ŽINIOS

Lietuvaite

INDEPENDENT TOBACCO
GROWERS ASSOCIATION

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
W. Monroe St., prie Clark

MARQUETTE PARK
105
ŽINUTES

Telefonas State 7880
Valandos 9 ryte Iki 5 popiet

Mest Side: 2151 W. 22tad St.

GRAŽI PRAMOGA

Panedėlio. Seredos Ir Pėtnyčlos
vakarais 6 iki 9
Telefonas Canal 06C0

Jei uutnai pirkti aotoinobil), ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
vien* li geriausių ruilų automobi
line — 8TUDEBAKER, kurte yra
pacarsėJe savo stiprumu Ir yražumu.
Taipgi mes turime pilna pasirinkimg vartotų karų labai prieinamų Ir
nebrangia kaina.

Marąuette Park. Sekmadie Namai: 6459 S. Rockwell St. MIDLAND MOTOR SALES

nj, vasario 5 d., Šv. Barboros
draugija, kuri yra viena iš

Utarninko, Ketvergo Ir Subatos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas Republic 9600

PERKAM

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

MII ARCHER AVENUE
Telephone Lafayette 71(9

«PlEThlEWICZiS

Lietuviškus

nū?

“

rrWKTWt HAT

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

•

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

Kiekvienas Vardas pąrduoda
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj
Black Band. Jeigu norite gerų
anglių kreipkitės 1 Grane Coal
Kompanijų, ten jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
Musų biuras sutelkia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendauninlnkals. Maža narinė
mokestis. Ekspertų patarimas visose
namų savininkų Ir rendaunlnkų rei
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara
kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 8 vai.
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto lkl
' plet. Jžymųs namai orlginallo Ir vle' nlntelio namų savininkų biuro Chica
goje.

LANTOXXRDS BUREAU OF
CHICAGO

Inkorporuotas
1842 West Dlvlslon St.
Tel. Armltage 2951—2952
Męs esame jau žtuo adresu vtrft 40 m.

,

PARSIDUODA LOTAI
ant lllth gatvės prie Hamllrr Avė.
3 lotai Iftvlen kiekvienas po 50x122
pėdas. Galima pirkti visus arba at
skirai po vienų, arba ant namo mai
nysiu. Atslftauklte telefonu žlandlen
arbn rytoj PEN8ICO 0937. I-ilSkus
rąžykite:
t

9729 BROAD ST.,
Dctroit, Mlch.
CASH U« JŪSŲ SENU AUKSU.
Mes mokame augžčlusla kainų už
sulaužytus senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, lalkrodžllus, lom
bardo tlkletus.

'
HOME REFINERS,
Geriausia kaina — Cash už
Kesner Bldg.
Real Estate Gold Bonds, mor
B No. Wahasl, Avenue
Kambarys 6oe
gičius ir certifikatus depozi
tų. 134 North La Šalie St., SKAITYKITE BIZNIERIŲ
Room 316.
< BARGENUS

sai tiktai tonos ........... $8.50
Pocahontas lumps .... $9.00
Summer Creek lump .. $8.00

The Most Por Your Money

PEOPLES COAL CO.

12132 S UNION AVĖ.

2 tons or more
111. Lump.......... \......... $5.50

Ky. Mine-Run ......... $5.20
W.V. Pocahontas M.R. $6.50
Tel. Pullman 5517

