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Vokietija imasi fašistus Prūsijoj ginkluoti
I. E. VYSKUPAS PETRAS BOCYS
ŠIANDIEN VYKSTA Į NEVI YORKĄ
ar
-----

T. SĄJUNGĄ SVARSTO, KOKSĄ BAUS
ME JAPONAMS SKIRTI

Jo Ekscelencija Vyskupas Petras Būčys, vyriausias Ma
rijonų kongregacijos vadas (generolas), šiandien išvyksta į
New Yorką.
Chicagos lietuviai katalikai apgaili, kad svarbios parei
gos neleidžia Jo Ekscelencijai čia ilgiau užtrukti. Lietuviai
yra labai pasiilgę ko daugiau girdėti iš Jo Ekscelencijos lūpų
sau brangintinų pamokymų, patarimų ir paguodos.
O to visa lietuviai šiandien labiau, negu kada nors, yra
reikalingi.
Laimingos kelionės Jo Ekscelencijai!

ISPANIJOS RADIKALŲ TARPE
KOVA PASIREIŠKIA

'japonai nesulaikomai veržias
Jehol provincijos gilumon
PRŪSIJOJ APGINKLUOJA
MI HITLERITAI

NUTRAUKĖ SANTYKIUS

BUS MINĖTA ŠVENTOJI VALANDA

ŠANCHAJUS, vas. 26. —
Kinų vyriausybė nutraukia
su japonais diplomatinius san
tykius. Iš Tokijo savo atstovą
atšaukia.

BERLYNAS, vas. 25. — Vy
ria visybė nusprendė Prūsijoj
VATIKANAS, vas. 26. — jo Kančios ir Eucharistijos isapginkluoti ir įpareigoti poli
Artimiausiomis dienomis Šv. teigimo sukaktuvės.
Tėvas Pijus XI išleis oficia Balandžio 7 d. popiet Šven
cijos pareigas eiti fašistų par
lų atsišaukimą j visą pasaulį, tasis Tėvas prie didžiojo Šv.
tijos kareivių kuopas. Pažy
Apelsinų
(orandžių)
krašto
paroda
mieste
San
Bernardino,
Kalifornijoj.
Šičia
atvaiz

kad balandžio 7 d., 1933 m., Petro bazilikos altoriaus mi
mėta, kad tas reikalinga ko
JAPONAI
VERŽIASI
duojama,
kaip
prieš
60
metų
buvo
sodinami
pirmieji
“
navel
”
rūšies
apelsinų
medeliai.
būtų minima ir vykdoma Šve nės Šventąją Valandą ir pas
munistų veikimo suvaržymui.
PIRMYN
ntoji Valanda. Tno būdu bus kui tikinčiuosius su Eucharis
Sako, hitleritai gelbės polici
VOKIETIJOS KATALIKŲ , ITALIJA ĮSPĖJA PRANCU- ANGLIKONAI RAGINAMI
jai.
paminėta 1900 metų Atpirkė- tija palaimins.
MOKYKLOS
i
ZIJĄ
PRISIDĖTI PRIE ŠVEN
Kalbama, kad tuo būdu no TOKIJO, vas. 25. — Japo
TŲJŲ METŲ
PAMALDOS KATEDROJE
rima bitleritų miliciją sūda nų kariuomenė Jehol provin
BERLYNAS,
vas.
25.
—
ROMA,
vas.
25.
—
Premje

cijoj
veržiasi
pirmyn.
Anot
PELENŲ DIENĄ
nti.
LONDONAS, vas. 25. —
pranešimo, visur sutinka sil Federalė Vokietijos katalikų ro Mussolinio padėjėjai skel
Anglikonų laikraštis “The
Švenčiausiojo Vardo kated
RADIKALAI PRIEŠ RADI pną kinų priešinimąsi. Apie mokyklų organizacijos taryba bia Prancūzijai įspėjimų, kad Anglican Churcli Times” raOJ ALDERMONŲ
savo
rezoliucijoj
pareiškia,
ji
paliautų
taiką
Europoje
20,000 kinų kareivių nelais
roje Pelenų dieną pamaldos
KALUS
RINKIMAI
drumsčius
savo
užsipuolimais
Canteibury
aikivyskupą,
kad
parapijinės
mokyklos
yra
vėn paimta.
bus tokia tvarka: 9:00 rytą
ideališkiausias katalikij švie prieš Austriją ir Italiją dėl kad > pastangomis angliko
MADRIDAS, vas. 25. — Isnai prisidėtų prie Šventųjų Į Rytoj Chicagoj įvyksta al- bus iškilmingosios šv. Mišios,
timui
dalykas,
ko
kitu
kuo
ne
ginklų
siuntimo
Vengrijai.
SVARSTO,
KOKIĄ
BAUS

' panijos radikalų vyriausybė
Jubiliejaus Metų. Sako, reika-j dermonų rinkimai. Bus išrin- 12:10 dieną — skaitytinos šv.
galima
pakesiti.
MĘ
JAPONAMS
SKIRTI
Mišios. 3:00 popiet, taip pat
vakar vos išliko vietoje, ka
linga pasauliui parodyti, kad kta 50 aldermonų, nes tiek yPRIEŠINGI
ATLYGINIMO
8:00 vakarą įvyks pelenais
da steigiamasis susirinkimas,
kai kuriais atvejais krikščio- ra mieste wardų. Kiekvienam
PATS
POPIEŽIUS
KON
MAŽINIMUI
kuriam taip pat radikalai vy- ŽENEVA, vas. 26. — T. Sąpabarstymai. Be to 8:00 vaka
nvbė gali savo dvasia susijun- [warde yra po kelis kandidaSEKRUOS
VYSKUPĄ
rauja, pradėjo vyriausybę .iuuffos komitetas svarsto, ko
rą bus sakomas pamokslas.
gti.
[tus. Kuriam warde nė vienas
MONTREALIUS,
Kanada,
smerkti už jos žiaurumą su jkią japonams bausmę skirti,
kamlidatas r'e«a’,s dauSranoa
maištininkais sindikalistals. įkada jie peržengia T. Sąjun- VATIKANAS, vas. 25. - vas. 25. — 30,000 geležinke šventojo Tėvo Pijaus xrIbalsų,
tuose varduose pavasa PAŠAUTAS GYDYTOJAS
Pranešta,
kad
monsignorą
J
lininkų,
dirbančių
ant
Canapaskelbtus
Šventuosius
Jubi

Vvriausvbė vos ne vos išsi-‘£°s statutus ir veikia prierį rinkimai bus pakartoti.
šais viso pasaulio nusistaty Fan’ą, Tsining’o (Kinijoj) Idian Pacific ir Canadian Na- liejaus Metus laikraštis nepa
Nežinomi piktadariai klas Z
teisino.
Balsavimams
vietos
bus
ati

apaštalinį
vikarą,
vyskupu
tional
geležinkelių,
yra
griež

prastuoju įvykiu vadina. Pa
mą.
tingai pakvietė į vienus na
darytos nuo 6:00 ryto iki 4:00
tai
nusistatę
prieš
atlyginimo
Svarstomos
dviejų
rūšių
konsekruos
pats
Šventasis
Tėreiškia,
kad
Popiežius
į
šias
mus gydytoją, dr. B. F. GarPRANCŪZAI KALTINA
dieviškosios
malonės
iškilmes
P°P
k
k
mažinimą'.
bausmės:
arba
paskelbti
japo-,
vas
Ei,jus
XI.
Iškilmės
įvyks
nitz, 40 m. amž., 5159 So. Da
J. VALSTYBES
kviečia ne tik katalikus, bet
nartis ekonominį boikotą, arba birželio mėn. 11 d.
lu en avė.
UNIJOS
VIRŠININKAS
TIK MOTERYS REPORTE vi;ms krikščionis, tai gi, ir an
PARYŽIUS, va*. 25. —'pasitenkinti tik uždraudimu
Per telefoną jis pakviestas
NUŽUDYTAS
glikonus.
RĖS
Prancūzų spauda apgaili, kad' parduoti jiems ginklus ir a- KOVOS PRIEŠ NEPALAN
į 4344 So. Artesian avė. Ten
KŲ NUSISTATYMĄ
T. Sąjunga apkaltino japonus ,ni,ink>ii9jį
ant šaligatvio sulaikė du
Nežinomi automobiliu va
APAŠTALIŠKAS
DELEGA

NEW
YORK,
vas.
25.
—
drl įvykių Azijos rytuose. Pa-j Praneša, kad Anglija reika- PARYŽIUS, vas. 25. —
žiavę piktadariai, nužudė ei plėšikai ir pavojingai pašovė,
TAS
VYKSTA
ROMON
Mrs.
Roosevelt
planuoja,
kad
rriškia, kad už tą ypatingą |auja ginklams ir amunicijai Prancūzijos vyriausybė planantį namo Iloisting and Por- matyt, manydami, kad jis už
T. Sąjungos nusistatymą prieš embargo. Ekonominis boiko- nuoja sukurti organizaciją, ji Baltuose Rūmuose kas sa
table Engineers’ unijos (No. puolimui priešinsis.
turės spaudos konferen- AVASBINGTON, vas. 25.japonus reikia kaltinti J. Vai- ta yra pavojingas, nes dėl kurios tikslas bus kovoti prieš vaitė
....
,
...
.
i i <>h.o t Voi 569 lokalas) sekretorių D. B.
to galėt, kilti karas. Toks bo-'nepalankų prancūzams nusis-1/,6S
dalyvaus tik mo Apažtahskas delegatas J. \ alkslybes.
MAISTAS PIGESNIS
stybėms, Jo Eksc. arkivysku Zeigler’į, 57 m. amž.
ikolas japonams būt, neatke-Įtatyin, J. Valstybėse ir kitno-|tMyS alkraMl* reporteres.
pas Pietro Fumasoni-Biondi,
MOTERYS NENORI
lianias.
Tie visi statistikų rinkėjai,
se kraštuose.
RENGIAS PRIE KONFIS
TVIRTAS NUSISTATYMAS kurs kovo mėn. 13 d. bus kar
MOKESČIŲ MOKĖTI
kuriems vargas yra nežino
KAVIMO
dinolu
paaukštintas,
šiandien
FOTOGRAFUOTAS ŠV.
patriarchas, o trečią — kepi
mas, praneša, kad poros mė
PARYŽIUS, vas. 25. — PRANCIŠKAUS KSAVERO au los dekanas. Kada sidabri- AVASHINGTON, vas. 25. — išvyko į Romą.
Retas kas Cook’o apskrity nesių laikotarpiu Chicagoj 4
nis karstas atidarytas, Ints-' B?simos vyriausybės valstyPrancūzų moterų sufražisčių
KŪNAS
Jo Ekscelenciją nulydėjo moka užtrauktus kelių metų nuošimčiais maistas atpigęs.
unija nusprendė, kad Prancū
paudas perlaužtas ir atskleis-sekret°rius, šen. C. Kuli gftUSjngį
krašto katalikų mokesčius. Tad apskrities iž
zijos moterys nemokės valdiš G O A, vas. 25. — Portuga tas nuo šventojo veido balto
Tenn.) pareiškia, kad sveikinimai ir linkėjimai
dininkas rengiasi prie asme NEGALI SKIRTI LIKVIkųjų mokesčių, kaip ilgai ne lų Indijos valstybės sekreto- šilko šydas, pamatyta, kad ilgi kra‘,^e biznį atgaivins tik tvir
niškų turtų konfiskavimo. Sa
DUOTOJŲ
turės balsavimo teisės.
riui prašant, Rytų Indijų pat- šimtmečiai nė kiek nesuteršė ,tas kražto vyriau*ybės nusis- BUSIMAS KARDINOLAS koma, jam gelbės apie 50 pa
riarebas arkivyskupas Ribei- šventojo užsimąstymo išvaiz tatvmas.
IŠVYKO ROMON
šerifu).
Vyresniojo teismo teisėjas
KAS LAIMĖJO KARĄ?
ra Viera de Castro davė lei- dos, nusižeminimo ir angelišSullivan nusprendė, kad Illi
dimą specialiui ir privačiai ne’kos išžiflros. Tik odos spalva &00 SVARŲ PAŠTO SUDEGĖ
QUEBEC (Kvebekas), Ont.,
RADO PO LOVA
nois’o bankų įstatymo vienuo
TOKIJO, vas. 26. — Japo gendančio Šv. Pranciškaus Ipasikeitusi ų pergaminą.
TOLEDO, O., vas. 26. — Kanada, vas. 25. — Jo Eksc.
liktasis skyrius yra priešinnai pradeda vis daugiau sma Ksavero kūno patikrinimui. Kūnas iš karsto išimtas. Du Susikūlė ir sudegė United Air Kvebeko arkivyskupas R. Vi1’. Kleba, 24 m. amž., apip-'gas konstitucijai. Tuo skyrių
rkauti prieš didžiąsias pasau Tas padaryta šventojo kūno europiečiai vizitoriai, kun. i linijos pašto lėktuvas. Lakū- lleneuve vakar išvyko į New
lėsė parduotuvę, 3654 Belmont valstybės auditoriui leista
lio valstybes, kurių atstovai T. nufotografavimui, ir autentiš Van Speeken ir kun. Lhande, inos vos išsigelbėjo. Sudegė Yorką, iš kur leisis į Romą,
avė., ir vejamas spruko į vie- bankams likviduotojus skirti,
Sąjungoje pasmerkė jų, japo kų dokumentų pagaminimui a- padarė sau reikalingus rekor- 500 svarų pašto, siunčiamo iš kur kovo mėn. 13 d. bus kar
nų namų rūsį. Nuvykusi poli- jTeisėjas Sullivan sako, kad
nų, žygius Azijos rytuose.
pie dabartinį šios krikščio- Idos.
dinolu paaukštintas. Arkivys cija jį rado palindusį po lo- likviduotoji) skirimas yra juNew Yorko į Chicagą.
Japonų spauda pagaliau nims brangintinos relikvijos Penktą valandą vakare šven
kupui draugauja arkivysku vo. Namuose tuo metu niekely,inig
jr priklamo
randa, kad santarvės valsty stovį.
tojo lavonas pervyniotas, pa 0TTAWA, Ont., vas. 25.— pijos kancleris kan. Julės La- nebuvo.
,eigmamg.
bės turi būt japonams dėkin Karstas su šventojo palai dėtas antspaudas, įguldytas į Kanados vyriausybė nuspren berge.
gom Sako, be jų, japonų, jos kais trimis raktais užrakin sidabrinį karstą ir trimis už dė 10 nuoš. sumažinti atlygi
Tokiu būdu uždarytų bankų
Trys plėšikai iš valgyklos,
nebūtų pastarojo karo laimė tas. Vieną raktų turi Goa ge- raktais užrakvtas. Karstas ne- nimą 60,000 valstybės tarnam SKAITYKITE IR PLATIN 160 W. Monroe gat., 3,000 do likviduotojai bus paleisti ir
jusios.
>
’neralis gubernatorius, kitą — bus atidarytas iki 1941 metų. tojų.
kiti skirti.
lerių pagrobė.
KITE “DRAUGĄ”
U- —•
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I
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per visų laikų, ir yra griežtai priešingos ja
ponų veikimui Kinijoj.
w
Hela> kaadlM, Ubakyrua Mkmadlenhu
Kad Europos valstybėms yra neparanku
PRENUMERATOS KAINA: Metama — »«.••. Po
ni Metų — 9S.BI. Trinu Mėnesiams — *>.««. Vienam kariauti su japonais, tas teisybė. Bet T. Sų
Mėnesiui — 71a Europoje — Metama 17.M. Pusei Mo
junga turi kitų piiemonių, kad japonus pri
ki — ««.•». Kopija IK.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitu necra- spausti. Tai ekonominis boikotas. Ši priemo
■fcC, Jot neprašoma tai padaryti Ir neprMnnSlama tam
nė yra blogiau paties karo. Ekonominio boi
Mkalal palto lenklp.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 koto bausmės japonai neatkeltų. Bet tada ir
vai. po piet.
Europos valstybių visi Azijos rytuose inte
Radaktarlus priima — nuo il:SI Iki 11:11 vat
resai turėtų griūti.
BkatMauj kaime pri

“D R A U G A S”

KAIP SUMAŽINTI yra tik sunkenybė. Tas be jo
kio reikalo didina išlaidas,
MOKESČIUS
kurias reikia mokesčiais surin

LIETUVIU ATEITIES ŽIEDELIAI

kti. Vietoje tų 102 apskričių
Šį svarbų klausimų aiškina
šiandien būtų galima turėti
lietuvių pradžios
(Vaikų skyrius, kurį prir
Cook’o apskrities turtų įkai
kad ir tik penkias apskritis.
mokyklų
mokiniai)
notojo jhldėjėjas II. S. Cut4J
Tėmykite, kiek tai daug išlai
ni ore.
dos sumažėtų, panaikinus to
nčiame 15 metų Lietuvos neŠiandien visam krašte pra
PAMINĖTA LIETUVOS
kią valdžios organų daugybę.
prik. sukaktį.
plėtęs sųjudis už mokesčių ma
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Taigi, mokesčių mažinimui
Kur tik išgirsi, visur dai
žiniinų. Krašto gyventojai rei
SUKAKTIS
yra reikalingos reformos. Ki
nuoja lietuviškai; kur tik aKas bus nebus, bet japonai savo pasi- kalauja, kad įvairiausi inokes- tur tos reformos vykdomos.
Vasario 16 d. šv. Kryžiaus kis pakeli, ten matai savo įny“DRAUGAS”
rvzunus vvykdo. Jie sako, kad Azijos rytai čia\ turi būĮ mažinami, o kai
niokyklos mokiniai šventė Lie- limų tautos trispalvę vėliavų,
kurie — visiškai panaikina
UTHUAN1AN DAILY FR1END
turi būti išimtinoj japonų kontrolėj.
KALĖJIMAI
IR
tuvos 15 metų Nepriklauso- (ištikiujų, ši diena suartina
mi. Mokesčius privalo mažinti
PabOSked DaHy. Baeept Bunda/.
BUBSCRIPTIONB: One Tear —
Bla Mootks
niybės
dienų.
įmanė su mano tėvyne ten užkrašto
vyriausybė,
valstybės,
KALINIAI
PASTABĖLIS
— 9l.ll. Tkrss Montbs — |9.ll. One Montb — 7»a
T,
.
,.
Įjūry ir neklystų, bet, rodos,
apskritys, miestai ir visi at
■orope — One Tear — |7.M. BU Montbs — M-M.
I’er visa ^įena mokiniai ka-i
. .
/ .
.
Oopr -į- .lie.
skiri valsčiai.
Kai kurie šio krašto unive .. .. .. f ... ..... ... 1 gyvai jų matau ir girdžiu jos
L.
R.
K.
S.
A
pildomasis
komitetas
šian

lbeio lietuviškai, dėvėjo lietu- r . .
„ . ...
y^uniina ln "DRAn&jur brta®" h**
...
y ....
kareivių pulkus, kada jie niadien pradeda savo pusmetinį susirinkimų. Kad tai atsiekti, pirmiausia rsitetų profesoriai svarsto ga viskus
ženklelius.
I » , . A
...
rsuodami traukia lietuviškas
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago Svarstys svarinus organizacijos reikalus, reikalinga sumažinti išlaidas, na svarbų klausinių: ar ne per
Kiekvienas kambarys kų dainas: “Mes Lietuvos jaunuo
tarp kurių yra ir naujų skyrių įvedimo klau kurias įvairaus plauko politi- ilgiems terminams kalėti bausimas. Be abejojimo, bus nutarta organizuoti kimiai po pastarojo karo be džiami įvairiausi nusikaltė- nors prirengė tai dienai ir taip nrene, dra ta ta, dra ta ta.”
suaidėjo nemažas programė-. Taip ir mes šiandie drąsiai ne
Į Sus-mo naujų narių prirašinėjimo vajų, taip galo išpūtė. Kada buvo geres lioi? Jie randa, kad kituose
lis. Vieni kalbėjo, kiti daina- šiodami ženklelius išpažinome
• pat prisidėti prie katalikiško veikimo ir spau nieji laikai, prieš išpučiamus kraštuose apkaltintiems skibrangiųjų savo meilę Lietuvai mūsų tė
JAPONŲ ŽYGIAI
dos savaitės. L. Ii. K. S. A. pildomajam ko ibokesčius žmonės mažai pro riami daug trumpesni kalėti vo v*s aP’e
vynei.
mitetui linkime geriausio pasisekimo visus testavo. Politikieriai tad nau- terminai, o J. Valstybėse yra Imtuvų.
Valerija
Klimaitė,
Stanislova Zaronaitė,
Japonų kariuomenė ėmėsi žygių, kad už- aktualius organizacijos klausimus sėkmingai ido«iosi proga- Visur priviso ti- atvirkščiai. čia teismai apka
Šv.
Kryžiaus
parap.
kros galybės dykaduonių. Už ltintus nusikaltėlius baudžia
Šv. Kryžiaus parap.
iinti Kinijos provincijų Jehol ir jų prijungti išrišti.
'
mok.
7
sk.
mokinė
nieko
neveikimų
jiems
buvo
dešimtimis, o net ir šimtais,
mok. 7 skyr. mokinė.
•
•
♦
prie naujos valstybės Mandžiūkuo (Mand
meti}
kalėti.
mokamos
didelės
algos.
Pini

žiūrijos). Šį žygi japonai senai planavo, tik
Nors ir blogais laikais gyvename, tačiau
LIETUVA NEPRIKLAU
Kokia gi iš to nauda. Nau KAIP SEPTINTO SKY
laukė, kų T. Sųjunga pasakys Mandžiukuo mūsų organizacijos turėtų daryti naujų na gu buvo' kai šieno.
RIAUS
MOKINIAI
ŠVE

SOMA
klausimu. Kada T. Sųjunga nusprendė, kad rių prirašinėjimo vajus, (jai tiek daug narių Pagaliau atėjo blogieji lai dos jokios, o visuomenei yra
NTĖ
LIETUVOS
NEPRI

japonai iš Mandžiūrijos išsinešdintų ir tą dabar ir neprirašys, kiek gerais laikais, ta kui. Žmonės griežtai pasiprie didelė ir sunki našta. Gerai,
KLAUSOMYBĖS DIENĄ
Ar visi minėjote vasario 16
kraštų grąžintų kinams, japonų ministerių čiau vajus daug padės senuosius palaikyti ir šino dykaduonius užlaikyti. jei nubaustas ilgiems metams
Politikierių
tarpe
pasireiškė
dienai Nes jau sukako 15 mekalėti kalinys paskui save ne
kabinetas savo keliu nusprendė Sųjungos ne veikimų padidins. Kuo daugiau veikimo or
Sukako
15
metų,
kaip
mūsų
kaip mūsų tėvynė Lietuva
verksmas.
Kelinti
metai
jie
palieka šeimos. O kada lieka
klausyti, iŠ jos išeiti ir tuojau pradėjo Jehol ganizacijose, tuo joms yra sveikiau. Visoms
tėvynė
Lietuva
tapo
laisva.
tapo nepriklausoma. Tas 15
provincijoj veikimų. Kinai negali priešintis. katalikiškoms organizacijoms patartina dė dejuodami turi pasiduoti li jo žmona su mažais vaikais,
Rodos,
tai
visai
nesenai.
metų tarpolaikis prabėgo grei
Ten nedaug kariuomenės turi ir ši pati neiš tis prie bendro didžiulio A. L. R. K. Fede kimui. Per ašaras mokesčiai tada palikta šeima turi vi z
lavinta. Didžiausias kinų kariuomenės skai racijos vajaus, kuris prasideda su Šv. Kazi mažinami. Kų gi turi daryti, suomenė rūpintis. Pasidaro, Tų dienų septinto skyriaus tai, rodos, kad visai nesenai
kada daugelis atsisako dide taip tariant, dvilypės išlaidos: mokiniai ir mokinės stengėsi pasklido žinia po visų pasau
čius yra po visų kraštų išsklaidytas. Ten miero Diena.
lius ir neteisingus mokesčius reikia kaliniui duoti išlaiky visomis pajėgomis pasirodyti lį. kad Lietuva tapo laisva.
•
♦
•
kariuomenė daugiausia reikalinga kovoti
mokėti.
mų kalėjime ir reikia rūpin- tikrais patriotais. Mūsų sese Bet, žiūrint atgal jau 15 meprieš komunistus. O japonų karo mašina yra
Šv. Kazimieras vra vienintelis mūsų tau
Mokesčiai
mažinami,
tas
tie
tis jo šeimos likimu,
lė mokytoja sbuvo padariusi z tl prabėgo, kaip, pirmų karnaujovinė ir galinga. Sakoma, į Jehol pasių tos šventasis. Kovo 4 d. yra jo šventė, kurių
sa,
pareiškia
Cutmore„
bet
ne
sta daugiau kaip 50,000 japonų kareivių. To mes lietuviai turėtumėme minėti kaipo savo
Tie visi, kurie stovi už tru- ižeflklelius, kariuos įteikė mo- ta jOs nepriklausomybės dienų
tiek
daug,
kiek
ištikrųjų
tu

pakanka, kad nugalėti kinus ir pasiglemžti tautos šventę. Ypač mūsų jaunimas turėtų
rupesnius bausmių terminus,
^<l nesiotųdie' minėjom. Tat atmintys tos
rėtų
būt.
Taip
yra
dėl
to,
kad
turtingų provincijų.
mylėti šv. Kazimierų ir stengtis sekti jo do
toli gražu, nesivaduoja kokiai na paminėjimui tos šventės, jtaip brangios dienos primena.
išlaidos nedaug mažinamos.
jautuliais. Jie IŠ pat ryto pasimeldėm už !ntūsU tėvus ir protėvius kaip
Žiniomis iš Tokijo, japonų patrijotizmas rybes — mylėti ir savo Sutvėrėjų ir savo Kai kurių išlaidų gal ir ne- tai žmoniškumo
-t
k. »
. .
.
.
. iv -»i -i i ». •
•
tautų
taip,
kaip
jis
kad
mylėjo.
,
..
v. .. , . .nereikalauja išnaikinti kalėn- žuvusius kareivius ir per visų Jle išlaikė savo kalbų ir meinepaprastai ėmė liepsnoti, kada vyriausybė
bus. Galūne, sumažinti taip, i
u
*»
i
t lę dėl jos.
mus. Nesako, kad piktada- dienų kalbėjom lietuviškai. Po
nusprendė T. Sąjungų apleisti ir savo pasi
Amerikos katalikai sausio ir vasario mė kaip būta seniau, be atitinka ri?.ms būtų rodomas pasigai- piet mūsų skyrius surengė gra Nors buvo suspausti po svo
ryžimus Kinijoj vykdyti. O tie japonų pasi
nesius pašventė katalikiškai spaudai platinreformų,
mas. Tik nurodo tai, kad žų progratnėlj. Buvo įvairių tima valdžia, vienok išlaikė
ryžimai, tai kova prieš visų pasaulį, jei di
Cutinore
nurodo, kad štai
ti. Vyskupai savo ganytojiškais laiškais, ku
, trumpesniais bausmių terrni- dainelių ir deklamacijų. Man savo kalbų ir raštų, sunkiai
džiosios valstybės ir toliau spirsis, kad japo
nigai pamoksluose, pasaulininkai veikėjai j. į^ad ir pačiam Cook’o apskrity ___
nais būtų visuomenei našta net širdį pakėlė, kaip viena kovodami ir kraujų liedami;
nai iš Mandžiūrijos pasišalintų.
vairiuose susirinkimuose nuodugniai aiškino ^ra šimtai atskirų valdžios !paieIlgvįnta Kaip kituose kra mergaitė kalbėjo apie Vilnių kiti ištrėmime ir kalėjimuose
Žinovai pareiškia, kad japonai nepasl- .katalikiškos spaudos reikšmę. To vajaus me- 'organų, kurie atskirai sau pa-i§tuose> tain ir čia di(U nusį ir sakė šiuos žodžius: “Eiki- nenustojo raštus platinę nors
tehkins minėtos provincijos užėmimu. Kinų tu daug laimėta. Kaip jau paskelbta lietuvių Samina išlaidų- sųmatas.z Tie i^,^.
bm baU(Jžia te visi ir atvaduokite Vilnių. ir Pat>'s būdami didžiame pakariuomenė visgi statys kliūčių, o tada japo katalikų‘spaudos vajus prasidės kovo 4 d. °J*anai nepa^°’ ar apskrities . sunkiuoju darbu if trum_ Visi eisime: Jus ir aš.” Pro- vojuje, nes jautė, kad ateis
nams bus proga užimti žiemių Kinijos dalį JĮ organizuoja Federaeija. Reikia tikėtis, kad *7'de bus /» išlaidoms pajamų. pam tenniaui kfld . gramų baigėm Lietuva, tė- laikas, kad nušvis mūs brangi
i
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•
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Štai
čia
ir
reikalinga
reforma.
ir su Peipingu (Pekinu). Kas gi jiems galės tuo vajaus metu atsiras daug spaudos ben
tėvynė; tų jie reikšdavo savo
iš kalėjimų galėtų savo dar-, vynė mūsų.”
pasipriešinti. Tiek Amerika, tiek Europos dradarbių ir platintojų ir kad vajus visais Tuos visus organus reikia su bu savo šeimas užlaikyti, pa
poezijoje, dainose. \
Ona Nemunaitė,
lieti krūvon, tada ir pasida
valstybės nesiųs ten savo kariuomenės ir ka žvilgsniais bus sėkmingas.
rūpinti joms duonos ir viskų,!
Šv. Kryžiaus parap. Ir mes turime gerbti savo
•
•
•
rys toli mažesnės išlaidos.
ro nenori. Japonai tai žino ir toiĮėl pasidarė
kas gyvenimui reikalinga.
mok. 7 skyr. mokinė. tautų, ir tas, kuris neminėjo
toki atkaklūs, kad daugumos valstybių balso
Lietuvos katalikų visuomenė tebesirūpi Illinois’o valstybėje yra net Čis klausimas, ypač, šio eko
šios taip brangios dienos, nė
neklausyti.
na katalikiškuoju universitetu, kurio vyriau- 102 apskritys, kurios finansi- nominio krizio metu, kada LIETUVA NEPRIKLAU ra tikras jos sūnus.
Šiais žygiais japonai paneigė kelias tarp svbė neleido atidaryti. Aukos tam tikslui niu atžvilgiu atskirai valdo- daug visur kalbama apie ekoJonas Baubinas,
SOMA
tautines sutartis. Svarbiausia tų sutarčių yplaukia. Rūpestingai rengiamas profesorių įsi. Seniau tokia apskričių gau nomikų, t. y. apie išlaidų maŠv. Kryžiaus parap.
ra ta, kuriaja užtikrinamas Kinijos valsty personalas. Netrukus manoma nugalėti visas svbė gal ir buvo reikalinga, Sžinimų, yra svarbus. Norėtumok. 7 skyr. mokinys
Koks tai džiaugsmas man
bėj neskaldymas. Japonai tų sutartį po pa kliūtis, trukdančias universitetų atidaryti. Nebuvo, mat, greitųjų ir pa-Į si, ištikrųjų, ir pasakyti, kad šiandien būti lietuvaite. O.
starojo karo yra pasirašę. Kita sutartis, tai Reikia laukti, kad dar šiais metais ši įstai lankiųjų susisiekimų. Šian- šį klausimų ne kas kita, kaip bet gal paklausite, kodėl? To- SKAITYKITE IR PLATIN
nepuolimo paktas. Štai kodėl J. Valstybės ga pradės veikti.
dien gi ši apskričių daugybė tik krizis ir iškėlė.
KITE “DRAUGĄ”
dėl, kad mes visi šiandien šve
Kun. A. Petrauskas, M. I.C.

Sveika Marija
(Tęsinys)

Mirštančiųjų paguoda.
Net mirimo valandoje, kada lūpos jau
ima stingti, o širdis šalti į kada prieš akis stoja, kaip ant delno, visas jo pilnas
nuodėmių gyvenimas, o sykiu su tuo ir
baisusis Dievo teismas, kur už poros va
landų reikės stoti — baimės perimtas neMiifiingasis, jei jnu pusiau apmirusiomis
ltpoMis negali ištarti, tai bent širdyje sau
prisimena: — Sveika Marija!
Net gulėdama ant lentos katalikas ne
sitiki ria Su ta gražia malda. Ir tuomet
giminės bū kaimynai susiėję šimtus kar
ty už jį gieda ir kalba—Sveika Marija!
Net ant duol)ėR krašto, kada pasku
tinį kart atsisveikina su šiuo pasauliu—
giminės ir piieteliai viena ranka beria
žemių žiupsni lį ant karsto, kitoje laiko
drūčiai suspaudę rožančių, o lūpos vis
Iveika Marija!

Kaip pavasario metu pievų kilimai dabrinių rasos spurgelių gražų vasaros
(divonai) išmarginti milijonais kuo įvai rytmetį?
riausių žiedelių, taip kataliko gyvenimas
Kas Jinai ir kuo yra užsipelniusi tų
išmargintas nesuskaitoma daugybe, gra- didžių garbę ir tiek pasveikinimų — klaužesnėmis už rožes, — Sveika Marija— si?
maldomis!
j
Žiūrėk, ar matai ant dangaus skaisIr taip tasai Arkangelo pasveikini- čiųjų saulelę, kuri kasdien teka rytuose
mas jau skamba per du bemaž tūkstančiu ir kasdien leidžiasi vakarų krašte? Sumetų ir skambės ligi kol gyvens šiame skaityk, jei gali, milijonus jos auksinių
pasaulyje bent vienas katalikas, kol nors spindulių ir suprask, jei nori, malones,
viena mylinti Marijų širdis tvaksės krū kurias neša tie spinduliai žemės gyven
tinėje!
tojams !..
Ir anoje baisioje valandoje, kada dan- ’
Bet veltui stengsieb — saulutės gė
gaus skliautai susijudins ir žemė drebės, rybės bene tiktai tas galėtų suprasti, kurs
ir perkūnijos griaus, o ant dangaus bus nebeteko jos. Lygiai kaip sveikatos bran
matyti Dievo Sūnaus ženklai ir išduos bal gumų tik tas supranta, kuris jos jau ne
sų angelo trimitas: Kelkitės numirėliai! beturi...
— tuomet drebėdami iš baimės nedorė
Taip ir Marijos esybės ir jos nuopel
liai nesavu balsu šauks: Jūs, kalnai, griū- nų didumų lik tuomet galėtume pilnai su
kite ant mūsų, c kalneliai pridenkite mus! prasti, jei netektume Jos?
o teisingieji ir anuo metu užgiedos (ų
Se santės nėra ggt ftbės
Pagalvok tiktai giliai, kas būtų su
mieliausių ^savo maldų — Sveika Marija!
Ir kas gi tųji Marija, kurių mes svei žeme ir visais jos gyventojais, jei išnyk
kiname? Kurios vardų daugiau kartų mi tų nuo dangaus skaisčioji saulutė. Jei
nime, negu kad būtų žaliųjų lapelių pla- nusileistų jinai fienų vakarų, bet... kad
čiuoge Lietuvos miškuose; ue^u kad ai- daug iu jau niekad aebeuit«kėti|?...
»
t
>
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Žemę tuomet apsiaubtų tamsiausioji
naktis, nes ir mėnulis be saulės šviesti ne
begalėtų. Amžina būtų naktis, nes niekad
nesilmigtų! V ietoje gražaus pavasario,
šiltos vasaros ir derlingo rudens — siau
stų amžina žiema, nes saulės nebesant,
nebūtų kam žemės sušildyti... Ir prasi
dėtų baisus mirimo metas.

Žolynai ir žalieji medžiai, netekę
šviesos ir šilumos, imtų blykšti ir visiš
kai džiūti; gyvuliai ir žmonės be saulės
spindulių imtų nykti, o galų gale, nebe
tekę maisto, pavirstų šaltais, pastyrusiais
lavonais...
Ir tasai puikusis posaulis, kurio gro
žybėmis gėriesi, už metų, už kitų liktu
grynutėlis, lyg gryninusias grendymas, ir
visas, kaip stovi, žemės skritulys išrodytų lyg didelis - didelis, gyvulių bei žmo
nių lavonais nuklotas, kapinynas; lyg
plati šaltosios mirtie^ karalystė!...
Iv pagalvok dabar, jei iš to didelio
kapinyno užsiliktų bent vienas žmogus,
kurio, nors kūno nariai ir suledėję iš šal
čio ir bodo, bet širdyj* dar krata nažy-

tėlė gyvybės kibirkštis... Gyventi tačiau
vilties jau nebėr...
Ir štai vienų kartų tasai nelaiminga
sis be vilties žmogus praplėšia blakstie
nas ir... stebuklai! — Iš rytų šalies išau
šo raudona, lyg kraujas, aušra! Ir auga
ji vis didyn, vk- aiškyn, kyla vis aukštyn...
Plikos kalnų viršūnės užkaito, užblizgo
tūkstančiais saulelės spindulių!... Vėl vis
kas atbudo, vėl gyvybė sujudo ant žemės!
Ir nelaimingasis atkiūto... Kas jo per
džiaugsmas? — Ašaros riedi jam per vei
dus, rankas sudėjęs iš džiaugsmo šaukia:
Viešpatie! aš vėl jau gyvensiu!..
Taip! Be saulės tik tamsybės ir mir
tis. Nenuostabu todėl, kad tamsūs, nemo
kyti žmonės, matydami saulelės malones,
laikydavo jų dievn, nes tik vienas Dievas
tegali duoti žmonėms tiek daug gera!
Bet ne. Ruulutė — tai ne Dievas; ji
yra tik tasai indas, kuriuo Dievas savo
pasauliui beria ir šviesų, ir gyvybę, ir
sveikatų, ir grožybę, ir didžiausių džiaug
smų!
(Bus dsufisu).

Pirmadienis, vasario 27, 1933
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PRANEŠIMAS
šv. Pranciškaus
Sesen Vienuolyno
Istorija

DAKTARAI:

i

Nuo vieno iki penkių centų "Bis Fla«h" Special. Krautuvės perka vieną, du tris ar
daugiau po $1.00. Pardavėjui jeina $2.20 Cash ir pardavėjas gauna “Dovaną" kurią
gali parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užsisakykite
išmėginimui tuziną už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite j ofisą.

PARISIAN RTNG COMPANY
‘Dcpt. J.
SO North Dcnrbom Street,

kių nazeretiečių vienuolyno,
lietuvaičių seserų, atsiskyru
sių nuo lenkių, įžymių dvasi
ninkų, kurie darbavos už atįkyrimų, pirmųjų seserų įėju
sių į savo motiniškąjį namą,
JAU IŠĖJO IŠ
■jų vadovių, naujojo vienuolvSPAUDOS
Ino apylinkės ir statybos vaizĮdai, kunigai ir pasaulionys, ku
Kn\ga labai giaži, velta jų rįe daugiausiai darbavos ir
įsigyti ir pamatyti. Knyganaująjį vienuolyną .jam
vardu “Šv. Pranciškaus Se- 'įsikūrus, mokyklos, kuriose
serų \ ienuolyno Istorija, -seserys pranciškietės mokytoŠita Įdomi istorija yra albumo jauja, vienuolyno koplyčios pa
pavydalo: didelio iorinato, liu šventinimo iškilmės, įvairus
ksiukinės poperos. Šv. l’ranciš- vajZ(jaį
seserų ir mokinių
kaus Seserų \ ienuolynas, Pit- gyvenimo, buvusio Federacisi
sburgh’e, švęsdamas 10 me- jos seiino 1932 ,n. atvaizdas,
įi sukaktį tą istoriją lei- pirmojo Šv. Pranciškaus Rė
žia sukakčiai paminėti. Is mėjų Dr-jos seimo atvaizdai ir
torija yra 96 puslapių, su daug kitų. Ši knyga yra tikdaugiau kaip S0 paveikslų. jrus namų papuošalas. UžsaJoje bos sniulkiai aprašyta kymus siunčiant reikia adrelietuvaičių seserų atsiskyrin\as ’suoti:
nuo lenkių seserų nazeretiečių
Sisters of St. Francis,
ir savojo, Šv. Pranciškaus vie-1
nuolyno, įsteigimo istorija. Pa
Mt. Providcnce R. D. S
veikslai labai įdomūs: lenį

South Hills, Pittsburgh, Pa

J.F.RADŽIUS

LACHAVICH
IR SŪNŪS

DR. ATKOČIŪNAS

CHICAGO, 1LL.
OI’Lso: Tel. Calnniet 4089
Res.: Tel. Hemlock H2S6

DR, A. 6. RAKAUSKAS

DENTISTAS
1446 So. 49th Ct.
Cicero. Iii.
Utar. Ketv. lr Pėtnyčlonils
10 — 9 vai.
3147 S. Halsted St.
Chicago
1 aned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

3147 So. Halsted St.

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

X—

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

Valandos: 10—12 ryto
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. G, I. BLOŽIS

DENTISTAS-

30 Kast lllth Street

DENTISTAS

Prie Y. M. C. A., Roseland

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marųuette Roud

Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-13 ryto
NedėlioJ susitarus

TEL LAFAYETTE 7659

DR. GUSSEN

LIETUVIAI
AMERIKOJE
UTIE*, N. T.

PAMINĖTA VASARIO 13-JI

GRABORIUS IR LAIDOTUVHJ
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 5203—8413
Tel. CICERO >94

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

SYREWICZE
GRABORIUS
Ealdotuvėma pilnas patarnavimas
galimas už $35.00
KOPLYČIA DYKAI

2420 W. Marųuette R<1. arti Western
Avė.
Phone Hemlock 7828
Panedeilats, Seredomis lr Pitnyčioml*
1821 So. Halsted Street

IŠVOGĖ 700 LITŲ

Raguva. — Krityžiaus kai

r

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis ui aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite IUDKIKJ pirm negu kraip■itfe kur Utur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisą*

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

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

DR. V. S. NARES

DR. P. Z. ZALATŪR1S

DR. A. J. JAVOtš

AKIŲ GYDYTOJAI!

GRABORIUS
Kbplyčia Dykai

Gra bortus
ir

Balsam uotoJas

Patarnauja Chi
cagoje lr aplelinkčje.
Didelė lr graži
Koplyčia dykai

6628 So. Richmond Street

Telefonas Republic 7868

Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas odos ligų ir
veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted St

.
Kampa. lįst Street
Vai.: 19—11 ▼. ryto. 3—4, T—9 v. ».
Nedėliomis lr Šventadieniais 19—ii
Ofiso Tel. Vlctory 3987
OL lr Res. TeL Hemlock 3374

DR. J. P. POŠKA

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

4145 ARCHER ĄVE.

3133 S. HALSTED STREET

Ofiso Tel LAFAYETTE 7837

Antras ofisas lr rezidencija

Prirengiu teisingai akinius visuose
staitiklmuose. egzaminavimas duro□las su elektra, parodančią mažiau<tas klaidas.
Bpeclalė atyda atkreipiama mokyIcloe vaikučiams.
Valandos nuo 19 ryto iki 8 vaka

DR. M. T. STRIK0L1S

6504 SO. ARTESIAN AVĖ.

Palengvina akių įtempimą, kurie’0”80 vftl kiekvleD*
«
»stl priežastim galvos skaudėjimo, '12 ryt® <1Aakyru8 seredomis). Taipgi Ofiso vai.: nuo 9-18 rytais; nuo 7-9
Antro Of. vaL: nuo 8-6 po
servuotu- au0 4 iki 8 vaL vakare Utarn Inkais vak.
akių aptemmio, nervuotu
piet. Utarn. lr 8ubaL nuo 3-6 vak
ao.
mo, skaudama
skaudamą aklu
akių irurati
karšų. Nuitnu ir ketvergais.
Sventudienlaia pagal sutarimą.
istaractua, AtiLaiaau trumpą regyste
Res. Tel. Ujde Perk 3395
.r tolimą regyste.

1.1 BAGDONAS

J. Llulevičius

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

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

OR, G. SERNER

TeL lafayette 3573

1

2201 West 22nd Street Rusas

DR. VAITUSH, DPT.

4712 S. ASHLAND AVI.

2506 W. 63rd Str.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

REZIDENCIJA:

4830 WEST 15th STkUFT
Cicero, Illinois
I
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Republic 3100

Ofiso: Tek Victory 6893

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. Virginia 0036

4645 S. ASHLAND AVĖ.,
KREIVAS AKIS ATITAISO { TRUM
Ofiso
valandos; nuo I Iki 4 lr nuo
?A LAIKA BU NAUJU IŠRADIMU,
DR. MAKGERIO
□angelių atsitikimų skys atitaisomos I Iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal
sutari}
be altinių. Iisbae kainos perpus pi
PRANEŠIMAS
Ofiso Tel.i Boulevard 7830
gesnės, negu buvo. Musą kahioe pi
Namą
Tei.l
Pronpect
1989
gesnės, kaip kitą.
Perslkė'tau 1 erdvesnę lr patogesnę

ANTANAS PETKUS

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

DR. S. BIEZIS

re. Nedėliomis pagal sutarti.

L344 S. 50th Avė., Cicero, Ib.

Seniausia ir Didžiausia

PHYSICIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

Phone Canal 6122

DENTISTAS
Utarninkais, Ketvergais ir Subatomie

I.J.ZOLP

Didelė graži koplyčia dykai

Res. and Offico
2359 So. Leavitt St
Canal 0706

DR. F. G. WINSKUNAS

9 iki 8:39 vakare

Dr. C.K. Kliauga

Vietinis

A. MASALSKIS

LIETUVIS GRABORIUS

Kitos vai. ant Wasbington Blvd.
4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai; Kedzle 2450—2451; arba
Cicero 668. Rez. tel. Cicero 2888

DR. A. P, KAZLAUSKAS

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUBĄS

lr
292 4 W. MASUINGTON BLVD.

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

LIETUVIS GRABORIUS

3307 Auburn Avenue

Vai.: 2—4 popiet lr 7—8:30 vai. vak.
Tel. CICERO 662

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
HEMLOCK 8151
bis, Marytės — Elena Tania-,
Nuo 1 Iki 8 vakare
SeredoJ pagal sutarti
šauskutė, Barborytės — Tek
lė Bačenytė, Vaškienės — O- Boulevard 7589
Gydytojas ir Chirurgas
(Naryauckas)
Res. Hemlock 7691
na Navickutė, Policijanto —
4140 Archer Avė.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 West Marųuette Road
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakar*
I)r..A. Nevvton Ricliard, fa- Matas Zupkus. Visi lošėjai
VALANDOS:
Res. 2136 W. 24th St.
nnaeijologijos profesorius Pe- kuo puikiausiai lošė. Publikai
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
DENTISTAS
Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį
TEL CANAL 9491
nrisylvania universitete, medi komedija patiko.
4712 So. Ashland Avenue
Rez. 6456 S. MAPLEWOOD AVĖ.
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
cinos fakultete apdovanotas Ant galo kalbėjo gerb. kle
Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6651 Tel. Lafayette 5793
X—KAI
Kober’io medaliu už ištyrimą bonas kun. Deksnis apie šio Tel. Cicero 1260
ligų inkstuose.
vakaro reikšmę ir savo gyvo
nimo nuotykius, kada jis ku
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Gydytojas ir Chirurgas
LIETUVIS DENTISTAS
nigavo buv. Vilniaus gub. Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 1821 SOUTH HALSTED STREET Office: 4459 S. California Avė.
valandai vakare
Kvietė jaunimą ir toliau dar Nedėliomis ir Seredomis susitarus
Resldencija 6600 So. Artesian Avė.
Nedėlioję pagal sutartį
buotis su panašiais teatrais. 4847 W. 14th St. Cicero, 111. Valandos: .11 ryto iki 4 po pietą

Laidotuvėms patarnauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
dėl, kad priklausau
prie grabą išdirbysTel. Canal 2515 arba 2516
tėa.

plyčia dykai.

5147 VVEST 25th STREET

Office Phone
Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
Res. 6737 S. Ai lesiau Avė. Prospect 1028

Tel. Canal 6121

DR, P. P. ZALLYS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Seredomis lr nedėliotais pagal
sutarties

Arti 47th Street

Phone PULLMAN 0855

DR. S. A, DOWIAT

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle)
Valandos: nuo 1 Iki 8 vai. vakaro

DR. G. Z. VEZELIS

Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vak.

Rezidencijos Ofisas: 2«56 W. KIMU St.

šv. Cecilijos choras pami- 1110 gyventojai U.- Eigytei prie
nėjo Lietuvos nepriklausomy-1 vakary įsi bliovė pro langą ne
zinomas vagis ir pavogė 700
bės 15 metų sukaktį. ,
litų. Tuo pačiu laiku, kai va
2314 W. 23rd PI., Chicago
į Pirmiausiai kalbėjo Stasys
OFISAS
gystė įvyko, važiuodamas ke
668 West 18 Street
1439 S. 49th Court, Cicero, Ui. Klimailis aPie Vilniaus užgro liu S. Slovinskas sustojo ir
SKYRIUS
—
’
b’mą.
TEL CICERO 592 7
>238 S. Halsted St
užbėgo pas Eigytę sušilti. Bū
Solo dainavo Rožė Gausytė.
Tel. Vlctory 4088
damas virtuvėje1 jis užvedė
Telefonas Yards 1138
Dekleniavo Viktė Naujoku- keistą kalbų, kurios visa vidų
Phone Boulevard 4139
tė.
je buvusi šeima susidomėjus
Graborius ir Balsamuotojas
Duetą dainavo Petras Ba klausėsi. Nežinia, ar čia buvo
Turiu automubilias visokiems lutis ir R. Gausytė.
sutarta ar toks snniinlimns
P
‘ *
GRABORIUS
Policija tiria.
reikalams.
Kaina
prieinama.
Musą patarnavimas
Šv. Cecilijos scenos mėgė
visuomet sąžiningas ir
3319 AUBURN AVENUE
nebrangus, nes neturi
jai suvaidino dviejų aktų ko
me išlaidų užlaikymui
Chicago,
111.
skyrių.
mediją “Žentai iš Amerikos.”
Veršio rolę vaidino Jonas SaNauja, graži ko
-

Tel. LAFAYETTE 8057

Phone Boulevard 7941

gydyTv>jas ir chirurgas

G R A B O R I A 1:

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

3

vietą

S323 SO. HALSTED ST.

Tel. Boulevard 7589

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Treėiudieniais ii- sekinad. ąusjtarua

Tel. Yards 1829

DR. J. W. KADZEWICK

LIETUVIS AKIŲ 8PCIA1JSTAS

Mirė vasario 23 d., 1933 m.,
10:45 vai. vak. 44 metų amž.
Kilo iš Kelmės parap., Lietu
voje. Amerikoje išgyveno 21 in.
Paliko
dideliame nuliūdime
moterj Ievą, dukterj Stelių ir
gimines.
Kūnas paSa.rvolas 3300 8. Emerald Avė. Laidotuvės (vyks
Utarninke, Vasario 28 d., iŠ
namų 8:36 vai. bus ai lydėtas
I šv. Juiglo parap. bažnyčią,
kurtoj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą Po pa»laidų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges i,r pažystanms-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 VVEST 35th STREET
Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 19—4; nuo 9—
VaSAlinmls- n«A 19 Iki tt

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

DR. A. L. YUŠJCA

DR. MAURICE KAHN

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
kak: 3-11 ryto 3-4 kr 7-9 vak.
Mmedomle po pietų lr Nedėi«antPM
tik susitarus
3433 W. MARQUBTT» ROAD

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

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VA1J4NDO8:
Nuo 19 Iki 13 dieną
Nuo 3 iki 8 po pietą
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 19 Iki 13 dieną

DR. CHARLES SEGAL

Nuliūdę: Moteris Ir Duktė.

Perkėlė savo ofisą po numeriu

Laldotuvėmz patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas Republic 3100.

4729 SO. ASHLAND AVK.
SPECU AUSTAS

4092 Archer Avė.

Daktaras

WISSIG,

Kapitonas
Pasauliniame kare

Specialistas iš
Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PKR 28 METUS NEŽIŪRINT
KAIP t kSISENĖJUSIOS Ir NEIAGYDOMflS JOS YRA
Sperialižkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnliudijimą krau
jo, odos, figas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas Mgas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Iftgydytl, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis Ju*s gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel] metų ir iftgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai,
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo 11 valandos ryto Iki, 1
valandai ir nuo S—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto Iki 1 vai.

4200 WkhT a«lh ST.,
kampas Keelor Avė.
^li,.ia«—i m i si,............................................................... i

ii

Tel. Grawfoid 5573
is«

DR, JOHN SMETANA,

Dtlovą. Moterų Ir Vyrų I2gų
Tai.: ryto ano 19—II nuo S—6 pe
pietų: 7—6:39 vai. vakarą
Nedėliomis 19 Iki 13

Telefonas Midwav 2HR0

OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE Tel- Lafayette 7875*

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

TeL Grovehill 1696

Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas
6859 SO. WESTERN AVĖ.
Chicago, 111.

JUOZAPATAS
YUCEVICZ

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų U
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 13
Phone BOULEVARD 8488

DR. DAVID V. EFFRON
PHYSICIAN ft SURGEON

Rea Phone
Snglevvood 6641
Vea»worth 3696

Office Phone
Weatvrortik 8M9

DR.
A. B. McCRADf
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
6568 S, HALSTED STREET
Pat: 3-4 Ir T-» vak

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET
Tai. Wentworth 3000
Rea. Tel. Stevrart 8191

DR. H. BARTDN
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STBEtT
VaL: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.
Tel. Ofiso Boulevard 5913-14
Rez. Vlctory 2943

Valandos nuo 9:30 ryto iki
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Gtisas ir Rezidencija
skirtų valandų. Room 8.
)
4458 S. California Avė.
L.i, u.
Phone Canal 0523
Valandos. 2-5 po piet. 7-9 vuk. Otlao vtU_ : nuo

DR. A. J, BERTASH
STltLLT
1-3. nuo 3.30-8:34

•
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CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS

Valstijų 10-ją Konferenciją
' Kvietimas j Liet. R. Kat. Vakar. KAZIMER SUJAK

VAROSI, Stanislovo Parowskį, kuris ne

“GRAŽINA” — PIRMOJI Vokietininkų spauda rodo di rį leisianti Lietuvos karo in
LIETUVIŠKA OPERA.
deli nepasitenkinimą, kad “M. validų sąjunga. To laikraščio
D.” redaktoriaus Kukio byla redaktorium būsiąs p. Ado
Penkiolikos metų Lietuvos su dr. Gaigalaičiu buvo spren maitis.
:
' ! *1 Į V
nepriklausomybės
sukakt ies džiama ne Klaipėdos krašte,
proga vasario 1G d. valstybės bet Kauno teisme. Dėl to jie NORI DIENOS ŠVIESOS
teatre iškilmingam spektakly žada daryti per savo įstaigas
Aurora miesto majoras Bjopirmą kartą statyta pirmoji
lietuviška Jurgio
Karnavi- žvrin, k" d hvla vTs dėlto pa rseth reikalauja, kad Auroroj
čiaus parašyta opera “Graži tektu i Klninėdos teismą, kur vasarosi laikotarpiui būtų Įves
ta dienos šviesa, kai kad Chi
vm “AT. D.” redakciia.
na.”
TšiVEVŽT V 112 VAGONU cagoj.
LINU
KLAIPĖDOJ PINGA KAM
Vyrai — Atyda!
BARIAI
>
yra specialia pranešimas, kuris
Belgijos ir Anglijos pasku štai
bua jdomus kiekvienam vyrui, kuria
“viduramži” Lr jaučia reikaNuo šių metų pradžios ir tinėmis savaitėmis padidėjo pasieki
lingupnų tam tikro gaivinančio TO
Kad suteikti galimumų tūksta
Klaipėdoje pinga kambarių pareikalavimas linų ir kainos NIKO.
nčiams, kurie dėl kokios nors prie
kainos ir pats pragyvenimas. kiek pakilo. Tas atsiliepė ir žasties atidėlioja užsisakyti
Kai kuriuose viešbučiuose kai Lietuvoj. Per paskutines dvi
nos nukrito net ligi 35 proc. savaites Lietuvoj kiek pakilo
Daliar ten neblogą kambarį linams kainos ir išvežta, 112 tiesiog nuo distributorių. šį Gydyto
jaus preskripcija dabar parduodama
galima gauti už 6 arba net 4 vagonų linu.
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris
už mėnesio treatmentų — bukite sa
litus.
vimi gaukite butelį šiandien — ga

KAD LAIMĖJUS NOMI
senai paskirtas vyriausiuoju
NACIJĄ Į KOLEKTORIUS Chicagos klinikoj akių, nosies
Kaip per pastaruosius de- čių — North Side, A. Valan
ir gerklės.
Vynius metus buvo šaukiama čių — Cicero, Z. Gedvilą — Kazimer A. Sujak, kuris da
Mr. Sujak turi vieną sūnų
Liet. R. Kat. Vak. Valst. ko jWest Pullman, kun. Paškausrbuojasi, kad laimėtų nomina Praną 11 metų ir vieną duk
nferencijos, taip ir Šįmet Fed. ką — Roseland, kun. Urbą — ciją į miesto kolektorius de
terį La Vergne 6 metų. Jisai
Chicagos Apskritys nutarė šau 'So. Chicago, kun. A. Martinmokratų
tikietu
ir
yra
buvęs
su savo šeimyna gyvena num.
kti 10-tąją Konferenciją, ku !ką — Chicago Heiglits, kun. bizny Cicero j per daugiau ne
1826 — 50th Ct.
ri įvyks sekmadieni, kovo 19 K. Bičkauską — Ind. Harbor,
gu 12 metų. gimė Chicagoj Sulyg Sujak sprendimo, ta
d., Šv. Jurgio parapijos sa lnd., kun. E. Martį — Garv,
1896 metais ir kai buvo 9 m. ksai Ciceroj yra per daug au
lėje, prie 33-čios gat. ir Au ■Ind., kun. A. Andriušį — Roįckford, Ilk, kun. J. Čužauską persikėlė su savo tėvais į Ci kšti. Jei jisai laimėtų nomina
bum avė., Chicago, III.
;— AVaukegan, Ilk, kun. B. cero. Jo tėvas mirė, kuomet ciją ir rinkimus, jis išrinktų
Konferencija prasidės šv. Vitkų — Kenosha, AVis., kun. jisai buvo 11 meti} amžiaus ir “Palyginimo štabą”, kuris
Į Mišiomis Šv. Jurgio bažnyčioj, A. Balinską — Racine ir Mil- jam teko būti vienatiniu šei teisingai apkainotų nuosavy
10:30 vai. ryto. Sesija prasi- pvaukee, Wis., kun. J. J. Shli- mynos ramsčiu. Sekdamas sa bes ir ant visų uždėtų teisin
I dės lygiai 2 vai. po pietų.
vo tėvo pėdomis, jis pradėjo gus mokesčius.
!ką— Sheboygan, AVis.
ši konferencija yra ypatin
dirbti kaipo švinorius ir šelpė Ponas Sujak praleido 26 mė
Komisija
ir
vietos
veikėjai
gai svarbi, nes šiais metais
savo motiną, tris broliukus ir nesiūs J. A. Valstybių kariuo
Ohicagoje įvyks L. R. Kat. ,deda pastangų, kad, kiekviena sesutę, leisdamas juos į mo menėj. Dabar yra nariu Ame
rantuotas.
Federacijos Kongresas, Pašau ‘draugija gautų laišką ir man kyklas. Tuo pačiu kartu ir rican Legion Wbodrow WilDAR VIENAS SAVAIT
datą,
bet
gali
pasitaikyti
kad
line Paroda. Taip pat ši kon
VOKIEČIAI NEPATEN
RAŠTIS.
patsai mokinosi.
son 22 Kuopos.
|
viena,
kita
draugija
negaus.
ferencija bus svarbi kataliki
KINTI.
Baigęs Cieeros mokyklą Ka Jisai ir dabar užlaiko švi,
Tat
tos
draugijos
valdyba
ga

škosios akcijos (veikimo) at
Praneša, kad nuo vasario
zimer A. Sujak mokėsi I^ane noriaus įstaigą, kurią veda
ADVOKATAS
ili
parašyti
savo
įgaliojimą
su
žvilgiu. Todėl visos parapijos,
Vokiečiai nepatenkinti, kad 16 d. Kaune bus pradėtas leis 105 W. Monroe St., prie Clark
teknikos mokykloj. Vedė An per paskutinius 12 metų po
Telefonas State 7880
draugijos, organizacijų kuo-1' valdybos parašais.
geline AVagner, seserėčią Hr. num. 1405 52nd Avė.
jų bylos sprendžiamos Kaune, ti dar vienas savaitraštis, kn't
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
pos ir skyriai, chorai ir klu Konferencija tik tuomet pa
West Side: 2151 W. 22nd St.
bai prašomi rinkti atstovus j siseks, kai visi vieningai dirb nkę nesigailėsite. Tat, prašo nomo grab. Lekavičio) šiomis
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčlos
vakarais 6 Iki 9
PERKAM
mi nesivėluoti.
konferenciją. Yra pagaminta sime.
dienomis svečiavos “garnys” [ INSURANCE
Telefonas Canal 0660
,jTlETKIEWiČZ£/^-y
Namai: 6459 S. Rockwell St.
Ieva Lukošiūtė, rašt. ir ji su žmona apdovanojo du
kvietimo laiškai ir mandatai,
Rengimo Komisija
NOTARY
Lietuviškus
Utarninko, Ketvergo Ir Subatos
kuriuos komisijos nariai ir ko
krele, kuri vakar pakrikšty
PUBLIC
Vakarais 7 iki 9
BONUS
MORTGAGE BAHKERS
Telefonas Republic 9600
PAGROBĖ MOTERIŠKĘ
lonijų veikėjai stengiasi pri
ta vardais Joyce-Angela. Bu
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
duoti visoms organizacijoms
vo graži krikštynr} puota.
BRANGI DOVANA
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
Penktadieni, vas. 24 d., 7
arba jų valdyboms. Malonu
JAUNAVEDŽIAMS
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
vai. vakare ant 23-čio Place ir NAIKINA VARŽYMUS
|-.būtų, kad kiekviena organizaPer šį vestuvi,} sezo
ną, kurie fotografuo
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
cija-draugija Chicagoje ir a- CHICAGOS LIET. VYČIŲ AVestern Avė., ėjo moteriškė
sią mūsų Studijoj.
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
Reikale esant tele
“DAINOS” CHORISTŲ
nešina iš krautuvės valgomų AVASHINGTON, vas. 26.—
pylinkėję būti) atstovaujama
fonnokite
EnglewooC
5M4H
DĖMESIUI
daiktų. Tuo tarpu pravažiavo Kongreso žemesnieji rūmai
konferencijoje.
Nuoširdžiai
P. CONRAD
automobilius. Iš automobilio 'dauguma balsų panaikino pro
į prašoma gerb. dvasiškiją pa
6023 So. Halsted St.
(Jansen Stud.)
raginti savo parap. katalikiš Chicagos Liet. Vyčių “Dai išlipo vyras ir pasivijęs mo ■hibicijos įstatymo straipsni,
Res. 730 W. 62nd St.
kas draugijas, kad visos išrin nos” choro Užgavėnių pasili teriškę, prievarta ją įsitraukė kuriuo gydytojai buvo varžo
ktų atstovus į konferenciją. nksminimo vakaras (Partv) į automobilių ir nuvažiavo. mi, kada sergantiems reikėda
įvyks šį vakarą, vasario 27 d.,
SAVININKŲ ATYDAI
Kvietimo laiški} ir manda
Nors moteriškė tempiama į vo degtinės išrašyti. Suma MusųNAMŲ
Geriausia kaina — Casb už
biuras suteikia patarimus na
7:30 vai. vakare, Aušros Va
nymas
senatan
pasiųstas.
mų savininkams reikale nesusiprati Real Estate Gold Bonds, mortų dar yra pas sekančius vei
automobilių visu balsu šaukė,
mų su rendaunininkais. Maža narinė
rtų parapijos svetainėje, 2323
mokestis. Ekspertų patarimas visose gičius ir certifikatus depozi
kėjus: Pr. Gudą ir O. Aleliūbet niekas jai į pagalbą ne
namų savininkų Ir rendauninkų- rei
W.
23rd
Place.
X
ARIU
O
MENĖ
ANGLIŲ
Jei mansi pirkti automobilį, ateik
nienę — Bridgeporte, M. Sukalais. Męs neturime skyrių. Atdara tų. 134 North La Šalie St.,
atėjo. Pagrobikas moteriškę
pas
mus pirmiau, nes mes užlaikome
kasdien
nuo
8
vai.
ryto
iki
8
vai.
KASYKLOMS
▼iena lfi geriausių rūšių automobi
deikienę — Town of Lake, p. Choristai ir choristės visi privertė su revolveriu nutilti.
vak. Šventadieniais nuo 10 ryto iki Room 316.
piet. Įžymus namai originalio ir vie
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra
Grisių —7 18th St., S. Sakalie- atsilankykite. Vakaro rengė
SPRINGFIELD, III., vas. nintelio namų savininkų biuro Chica CASH UŽ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ. pagarsėję savo stiprumu ir gražumu.
goje.
Taipgi mes turime pilnų, pasirinki
'
♦
Mes mokame augščiusia kainą už
ne ir P. Fabijonaiti —- West jai : Ig. Sakalas, S. Šimulis
KAS PO VESTISDE
25. — Ties dviem vietos kasy
sulaužytus senus aukso daiktus, dan mų vartotų karų labai prieinamų ir
LANDLORDS BUREAU OF
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom nebrangia kaina.
Side, Pr. Vaičekauską — Bri- ir p-lė A. Šauliūtė žada visus
CHICAGO
klom įvyko riaušės. Guberna
bardo tikletus.
MIDLAND MOTOR SALES
ghion Parke, B. Nenartonį — skaniai pavaišinti ir palinks Pas jaunąjį mūsų graborių toriaus įsakymu kariuomenė
Inkorporuotas
HOME RF.FINERS,
4493 ARCHER AVENUE
1642 West Division St.
Kesner Bldg.
Telephone
Lafayette 7119
I Marųuette Parke, A. Bacevi minti smagia muzika. Atsila- B. Lekavičių (sūnų plačiai ži- pasiųsta. >
Tel. Armitage 2951—2952
5 No, IValiash Avenue
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 m.
Kambarys 609

Nusa-Tone

!

•

JOHN B. BORDEN

CHICAGOJE

CLASSIFIED

Balsuokite už
*

Aldermanų THOMAS J. O’GRADY
' A

K-.

_

•

Kiekvienas Vardas parduoda
Black BAnd anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj
Black Band. Jeigu norite gerų
anglių kreipkitės f Grane Coal
Kompanijų, ten jus gausite ge
riausias anglis ir už mažesnę
kainų negu kur kitur.

'

Lietuvių Prietelį Dėl 14-to Wardo

THOMAS J, O’GRADY
ALDERMANAS

Visi 14 tvardo Lietuviai yra kviečiami savo balsus
pavesti — atiduoti už Kompetentišką,' Veiklų ir griež
tai kovojanti už žmonių teises, Alderniana, THOMAS
J. O’GRADY, vasario-Feb. 28, 1933'.
Kai artinasi balsavimo diena, tai piliečiai privalo
būtinai įsigilinti i tai, kas ją yra draugai ir kas prie
šai. Tada supratę visi privalo eiti į balsavimo vietas
ir paduoti balsus už savo prietelius. 14-to tvardo pi
liečiai privalo žinoti, kad THOS. J. O’GRADY yra
rimtas ir energingas kovotojas už žmonių teises ir jų
reikalus. Už tai jis yra įgijęs žmonių pasitikėjimą ir
buvo išrinktas į IIlinojaus valstybės legislaturą šešis
kartus, į Aldernionus vieną kartą. Jis alles ištaisė,
1,000 candle power šviesas sudėjo, taksus numažino, 23
blokus gatvių ištaisė be jokių kaštų savininkams. Jis
yra pasiaukojęs žmonių labui, nemokamai dirba Great
Lakęs Gulf Deep Waterway komisijoj ir jis griežtai
stovėjo už to kelio pravedimą. Jis darbavosi, kad išrodvti žmonėms, kaip taksai neteisingai yra paskirsto
mi ir kaip turtuoliai nuo taksų paliuosuojami.
O’GRADY yra darbininkų klesos draugas. Jis ko
vojo už įvedimą 8 vai. darbo dienos moterims.
Už toki tai veikėją visų piliečių balsai turi būt pa
duoti rinkimų dienoje.

Balsavimai Utarninkes;28il.1933

Green Valley geriausios an

KANDIDATAS

, I
ALDERMANUS
A. J. ZYGMUNTOWICZ

glys dėl pečių dideli lump-

sai tiktai tonas ............$8.50
Pocahontas lumps .... $9.00

Summcr Creek lump ..$8.00

DĖL 11-TO VVARDO

Visi 11-to wardo piliečiai balsuokite už A. J.
ZYGMUNTOVVICZ, jis yra energingas kovotojas už žmonių tei

ses, ir labai palankus lietuviams. Visi už
ZYGMUNTOVVICZ, o jis reikalui esant už mus . visus, neš
ZYGMUNTOVVICZ visą laiką su lietuviais labai draugiškai gy

The Most For Your Money

PEOPLES COAL CO.

12132 S UNION AVĖ.

2 tona or more
III. Lump..................... $5.50
Ky. Mine-Run ........... $5.20

W.V. Pocahontas M.R. $6.50
Tel. Pullman 5517

vena ir todėl gerai pažįsta mūsų visų reikalus.

TUMONIS COAL CO.
Tat be jokio svyravimo, atiduokime jam savo balsus

UTARNINKE, VASARIO-FEBRUARY 28 D. 1933

12132 S. UNION AVĖ.
Offers an attractive
February Bargain

Genuine Pocahontas
Mine Run 50% coarse
2 to 4 tona................... $6.50

4 tona ar more..........$6.25
Tel. Pullman 8296-8092

•i

