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Kalifornij ą ištiko šiurpus žemes drebėjimas
LENKAI ĖMĖ DANCIGO KARIDORIUJ
GINKLUOTIS

LOS ANGELES IR APYLINKĖ
PAKEISTA GRIUVĖSIAIS

VOKIETIJOS HITLERITAI
VARŽO KATALIKIŠKUS
LAIKRAŠČIUS
.ENKAI GINKLUOJASI

DAUG ŽUVUSIŲJŲ, TŪKSTANČIAI
SUŽEISTU

HITLER IS VARŽO KATA
LIKŲ LAIKRAŠČIUS

LOS ANGELES, Gal., kovo
12. — Nukentėjusiose dėl že
mės drebėjimo vietose kai kas
mano, kad žuvusiųjų skaičius
pasirodys daug didesnis.
Valstybės gubernatorius su
mobilizavo visą galimą vals
tybinę pagalbą.
Apie 4,000 jūreivių ir marynų saugoja sugriauti) mies
Prezidento F. D., Roosevelto inauguracija kovo mėn. 4 d. valstybės rūmų (capitol) prie telių griuvėsius. Kai kur jie
tvarko trafiką.
šaky, Washingtone.
Iš Washingtono pranešta,
ŠVENTOJO TĖVO SVEIKI
kad nukentėjusiems pagalbon
BANKŲ ATIDARYMO
NIMAS PREZIDENTUI
eina Raudonasis Kryžius.

Be to, po keliolika ar kelis
žuvusiųjų yra šiuose pajūrio
miesteliuose: AVatts, Compton, Santa Ana, Huntington
Park, San Pedro, AVilmington, Bellflower, Artesia, Hermosa Beach, Garden Grove,
Walm.it Park ir Norwalk.

BERLYNAS, kovo 12.
Vokiečių spauda praneša, kad BERLYNAS, kovo 11. —
lenkai į Dancigo karidorių su- Kanclerio Hitler io vyriausytraukia daugiau kariuomenės. įpradėjo atkakliau varžyti
„ .
, . _
.
. ,
centro partijos (katalikiškus)
Taip pat i Dancigo miesto a- ',aikra^įus Kfli kurie laikra5.
Hollvwood’as ir gi stipriai
ištiktas,
bet tenai nėra žmo
pylinkę prisiųsta daugiau lenkelioms dįenOms uždaryti,
nių aukų.
I ' 0!
kų kareivių.
į Gleiwitz’e hitleritai padauVok ietį jos vyriausybė ir Da- žos užpuolė centro partijos su
Kai kuriuos miestelius iš da
ncigo miestas pasiuntė protes- sirinkimą. Skaudžiai apmušė
lies dar užliejo vandenyno ba
tą prieš lenkus T. Sąjungai, pnonsignorą C. Ulitzka. Pasiųs
ngos. Kai kuriems nukirsti su
KLAUSIMAS
Rytoj šis reikalas Ženevoj bus tas prezidentui Ilindenburgui
sisiekimai. Visur pasireiškė
svarstomas.
protestas.
į
( T.'GĮ
WASHINGTON, kovo 11.
Bankų atidarymo
klausi- gas, iždo sekretorius pataria ĮJOS ANGELES, Cal., kovo pasiauba.
Hitler’io valdžia nesiskaito Šventojo Tėvo Pijaus XI valgias yra išspręstas. Visi digubernatoriams, kad jie leistų 11. — Vakar vakarą šį miesVisa pietų Kalifornijos val
su visais savo politiniais opo stybinis sekretorius Jo Emin. 'dieji stiprūs bankai, gal, šian atsakingus valstybinius ban- p? apylinkes, daugiausia pa
NUMATOMA TAIKA
stybės dalis atjautė drebėjinentais.
žemes
kus
atidaryti.
Visgi
tie
ban•T
ir
i
ištiko
smarkus
kardinolas Pacelli per vietos dien bus atidaryti. Jei iš fedemą.
RIO DE JANEIRO, Brazi
drebėjimas.
Pirmasis
smar

apaštališką delęgatūrą
pri ralinių atsargos bankų gaus kai
paskiau turės
pereiti
Į nukentėjusias vietas tuo
lija, kovo 11. — Argentina, NAUJAS ORO MILŽINAS siuntė Popiežiaus
kiausias
žemės
supurtymas
tę

sveikini- pakankamai banknotų,
tada krašto vyriausybės kontrolėm
jau pasiųsta valstybės ir fe
Brazilija ir Čilė imasi bend
sės apie vieną minutą. Pas deralinė kariuomenė. Į nuken
mų prezidentui
Rooseveltui. indėlių išmokėjime nebus varrai veikti už paragvajiečių ŠU AKRON, O., kovo 12. — ir jo šeiniai. Šventasis Tėvas į žymų. Priešingai gi, gali būt
kiau įvyko keliolika silpnes tėjusius pakraščius nuplaukė
taikymą su boliviečiais, kurie Vakar karo laivynui perduoniųjų drebėjimų. Daug žuvu
reiškia vilties, kad išmintin-: indėlių ištraukimas apribotas,
karo laivai. Gubernatorius 5ilgą laiką kariauja dėl Čako tas naujas milžiniškas orlaivis '
siųjų, tūkstančiai sužeistų.
gas prezidento kraštui vado- Kiti visi bankai bus atidaryti
mėsi priemonių, kad išvysčius
srities nepasidalinimo.
j“Macon.”
Labiausia nukentėjo Long
vavimas atneš palengvinimo . paskiau, kada iš AVashingtono
greitąją pagalbą. Prezidentas
Dedama pastangų, kad ka
POLITINIAI ŽYGIAI
Beach
miestelis.
Tenai
65
as
vargstantiems ir likimo pris-įbus gauta pakankamai naujų
Rooseevlt’as pasiūlė Kalifor
riaujančios pusės iš minėtos CERMAKO ATMINIMUI paustiems žmonėms.
menys
žuvo
ir
daugiau
kaip
banknotų.
nijos gubernatoriui federalinę
srities pirmiausia ištrauktų
Palaidojus Chicagos majo 1,000 sužeista.
pagalbą.
Kongresas skubinuoju spesavo kariuomenes.
AVAST1TNGTON, kovo 11.rą, demokratai su respubliko- Pačiam Los Angeles’e, kur
Kongresni įduota sumanymas PLANUCJAMAS TARPTAU- cialiu aktu Visus visam kraš- nais imasi žygių naujo majo daug namų sugriauta, arba
Kaip Los Angeles’e, taip ki
TINIS KATALIKŲ
te bankus, kaip krašto (na- ro klausimu. Valstybės guber- sugadinta, 12 asmenų žuvo ir
30 RUSŲ NUŽUDYTA
padirbdinti pašto ženklelius
tose vietose medžiaginiai nuo
nužudyto Chicagos majoro A. GYDYTOJŲ KONGRESAS tional),-taip valstybių (statė), natorius paskelbė, kad jis pa- apie 1,500 sužeista,
stoliai yra labai dideli.
—
-----padavė
prezidento
nuožiūrai.
BERLYNAS, kovo 11.
J. Cermak’o atminimui.
gelbės miesto tarybai skirti
PARYŽIUS, kovo 11. — , O prezidentas
įgaliojo iždo majoro vietininką iki bus iš
APRAŠYTA 2,314 ŪKIŲ
Žiniomis iš Oslo, Norvegijos, Į
' Planuojama ateinančiais me- sekretorių, kad jis bankų ati- rinktas naujas majoras.
Archangelsko (Rusijoj) di-1
GAL BUS ATSTOVU
reikalinNuo pereitų metų pradžios
džiuose medžio sandeliuose jau WASHINGTON kovo 11 ’tU’S £ia ^aukti tarptautinį'darymui paskelbtų
Numatoma smarki politinė
antra savaitė vyksta gaisras.
k‘(l ’
.'7 katalikų gydytojų kongresų, 'gas taisykles. Sekretorius pa kova. Respublikonai organi
iki š. m. sausio 25 dienos vi
LIETUVOJE YRA 16,361
Bolševikai sušaudė 30 žmonių, No (,lro|ina bns'
kirtas at.^.k™ kraštuose kata-,skelbė taisykles ir jos kiekvie zuojasi prieš įsigalėjusius de
soj Lietuvoj (be
Klaipėdos
TELEFONO APARATAS
1------- •-------- -1-1'-- 1v
ilvVo,
„ro anai v,vn n-zv nCUl baUklll priValOmOS.
(likai
gydytojai
yra
susijungę
kurie įtarti sandelių padegi stovu į Meksiką.
krašto), buvo aprašyti už sko
mokratus.
Praeitais
metais
liepos
1
d
į
stiprias
organizacijas.
mu.
i ' iii
las 2,314 ūkių ir 1,189 ūkiams
Iždo sekretorius
leidžia
Lietuvoje
buvo
iš
viso
16,039
paskelbta varžytinės. Daugiau
šiandien kiekvienai
stipriai TEISĖJAI PROTESTUOJA
MAISTAS EINA BRANGYN,
telefono aparatai, o šių metų šia aprašytų ūkių buvo TauPASKIRTAS SLAPTU
PAGALIAU PASKIRTAS
stovinčiai bankai pradėti sa
ATLYGINIMAS TURI BŪT
ŠAMEELIONU
PREMJERAS
Illinois’o legislaturoje yra sausio 1 di. — 16,361 aparatas. rGgf.s apSkr. (383) ir varžy
vo biznį. Tačiau kol
nebus
DIDINAMAS
gauta naujų pinigų, tas biz-'sumanymas, kad apygardos ir Pernai per pirmą pusmetį te tinės paskelbta 163 ‘ūkiams,
t TENA T, kovo 11. — Po WASHINGTON, kovo 11. — VATIKANAS, kovo 10. — nis turi būt kiek apribo-tas. j vyresniojo teismų teisėjams lefono abonentų skaičius pa mažiausia Mažeikių apskr. 34
|ių triukšmingi) dienų paga Uždarius bankus, kas gi turi Busimojo kardinolo Jo Eksc.
Sekretorius nustato, kadi vi sumažinti algas nuo 8,000 dol. didėjo 84, o per antrą pusme aprašyti ir 30 ūkių paskelbtos
nau graikų premjeru patvir daugiausia nukentėti, jei ne i arkivyskupo P. Fumasoni-Bi- si bankai priklausytų feder-a- iki 6,500 dol. Teisėjų komite- tį — 322. Toks didelis prie varžytinėms.
tintas premjeias Tsaldaris, ro darbininkai, pareiškia Ameri- ;Ondi sekretorius kun. F. Hy- linių atsargos liaukų sistetnui, tas lankėsi pas gubernatorių auglis antrame pusmety buvo
dėl to, kad buvo papigintas
kos Darbo federacijos prezi- jland paskirtas slaptu popie- o daugelis bankų šiam siste- įprotestuoti.
jalistų partijos vadas.
Du plėšikai apiplėšė pašto
dentas W. Green.
žiaus šambelionu.
tarifas, praplėsta miesto zo
saką, 6736 Stony Island avė.
mui nepriklauso
Šio krizio metu ima maisna. Teko girdėti, kad pašto
32 GELEŽINKELININKAI
SMURTININKŲ AUKA
Vienas
jų sugautas. Pasisa
Įtui kaina didėti. Paskiau gi
Sekretorius neleidžia atidavaldyba mananti dar labiau
KATALIKAI BELGIJOS
AREŠTUOTA
gal bus sulaukta dolerio in
iryti tų bankų, kurie yra abe Larrabee gatvėje nežinomi praplėsti miestoi zoną. Teko kė esąs Marvin Hollis iš Flo
. KONGOJ
ridos, 25 m. amž.
jotino stovio. Toki bankai bus piktadariai nužudė S. T^a Ro- girdėti, kad tada ir užmies
BUDAPESTAS, Vengrija, fliacija. Tada viskas pabrankovo 11. - Policija areštavo «’• I tal »«f‘Įvelgo«, darbininpaskiau cca, 32 m. amž. Policija sa čiai daugiau įsives telefonus.
LEOPOLDVILLE,
belgų patikrinti ir, arba
Geologai pareiškia, kad Chi
nrnnicipaliitio geležinkelio 32 ikams
taip pat to- Kongo, kovo 11. — Belgijos bus atidaryti, arba bus liepta ko, kad nužudytas yra smur
Tokiems tininkų auka.
geležinkelininkus, kurie anai- ri bflt ProPorcijonaliai didina. Kongoj (Congo, Afrika), taip jiems likviduotis.
DVARININKAI NESUMO cagoj žemės drebėjimas nega
mas, jei norima, kad kraštui paĮ belgų valdomoj Ruanda— bankams bus paskirti valdiški
li įvykti, nes ko giliausia že
KA MOKESČIŲ
sėbravo su komunistais.
grįžtų gerovė.
konservatoriai
likviduotojai,
Urundi teritorijoj šiandien yNAUDOJA “SKRIPUS”
Panevėžio apskrities dvari mės klodai yra stipriai įsiskad
nežūtų
žmonių
pinigai.
Tas būtinai reikalinga, sa ra 939,516 katalikų. O dauninkai jau kelinti metai ne tovėję.
KONGRESAS PRIPAŽINO
Del bankų neveikimo kai moka žemės mokesčių. Daugu
EKONOMIJOS PROJEKTĄ ko W. Green. Jei darbdaviai giau kaip 600,000 žmonių teiŽodžiu, krašto vyriausybė
patys nesusipras, darbininkai j kiamos katalikų -tikėjimo pa- pasiryžo visus bankus pastaty' kurios firmos savo darbinin moję bankroto sugraužti dvn
H. Farrer, 7232 So. Park
WASHINGTON, kovo 12.- iškels reikalavimą, kad tas mokos. Pereitais metais kata ti ant stipraus pagrindo. Su kus apmoka “skripais” (Če- rų savininkai, tačiau jų tarpe avė., savo namuose užklupo
Vakar kongreso žemesnieji rū būtų proporcijonaliai snderin- likų skaičius padidėjo 123,139 kuriais nebus galima to pa kiais). Tik dalį pinigų duoda. yra ir pasituriinČiai gyvenan plėšiką. Piktadarys žmogų ap
mai pripažino prezidento rei ta. O Šis reikalavimas bus grie asmenimis,
čių. Dalis užima aukštas val daužė ir paspruko.
daryti, tie -bus panaikinti. Tik
■ ' i' '
kalavimą valstybės išlaidų žtas.
Crown viešbučio, 1659 W. džioje vietas.
Dabar susirū
stiprūs bankai turės žmonių
mažinimo įstatymui projektą.
Mirė M. J. Devine, advoka- pasitikėjimą.
Division gat. savininkas Vere pinta iš jų mokesčius iš ieš
Apartamentinių namų an
Rytoj Renatas šį projektą ŠKATTYKITE IR PLATIN .tas ir buvusis Cbicagoj demoKadangi greitas bankų atiįgo susišaudė su
policmonu koti. Kai kurių turtai jau ap goje, 2014 La Crosse avė., su
KITE “DRAUGĄ”
'kratų vadas.
svarstys.
rašyti ir laukia varžytinių. sprogdinta dinamito bombadarymas yra labai
reikalin- ■ Payton. Abu ligoninėje,
- — -A riB.
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DRAUGAS
NORI KARO METO
PRIEMONIŲ

Pirmadienis, kovo 13 d., 1933

bininkai už savo darbą, no vien gautų tei
j buvo metų bertainis. Tai visa
singą atitinkamą, bet dar ir pelno dalį.
, pildėme.
Tuos socialūs tvarkos pagrindus popie
J “Ir štai jei mes norime duIBelna kasdien. Uakyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metanu — |4.9*. Pa*
DRAUGAS CHAMPS
žiai nustatė ir išaiškino enciklikomis. Krašto
1 bar bet kokį tikslą pasiekti,
■at Metų — fl.6*. Trims Mėnesiams — 82.SS. Vienam
IMnealul — 7 B o. Europoj* — Metama 87.88. Pusei Ma valdovai ir politinių partijų vadai turėtų į
V.
Šiandieninio ekonominio kri ^ul*ltle
paskirti genetų — 94.99, Kopija .99*.
jas
giliai
įsiskaityti.
Kitokiu
būdu
čia
tvarka
zio metu J. Valstybių gyven-!mlišks* . vi^iwieia» darbams'
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nacrųC. Y. O. CHAMPS
liną, jei neprašoma tai padaryti ir neprlatunėlama tam
neįmanoma.
tojai
gyvena
kuro
padėtį,
pa-j
(lnekto1
u
'
’
!iurs
S
alel
U
ttkalal paito lankių.
reiškia buvusis New Yorko gu Ivien* “rau*>nWĮ giją” perSkelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
K. S. A. REIKALAI
vai. po Riet
bernatorius Al Smith. šis kri kirsti.”
C. Y. O. C E N T E R
Redaktorių* priima — nuo 11:11 lkl 11:11 vai.
■kalbimų kainos prlstandamoa paralkalar«a
zis
kraštui
padarė
didesnius
Šio mėnesio pradžioje įvyko L. R. K. S.
Congress & Wabash Avė.
“D R A U G A S”
A. pildomojo komiteto susirinkimas, kuris tę nuostolius, negu pasaulio ka- į
nebūtų alkolinių įvežta) 4,000,sėsi net penkias dienas. Daugiausia laiko pa ras.
LITHUANIAN DAILY FRIEND
l
Pubilsbed Daily. Bzoept flvnday000 dol.
švęsta naujai įvedamų apdraudos skyrių ap Al Smith reikalauja, kad j
. BUB8CRIPTION8: One Taar —
8lx Montbs
— 91.81. Tbree Montbs — 9111. One Montb — 78o.
svarstymui. Apie tai “Garsas” rašo:
4. Teismo tarnybai (kiek ji
visam krašte būtų vykdomi i
■urope — One Tear — 97.11. *lx Montbs — 94.11
“Ištisas trečiadienis, kovo 1-ji diena, pa viešieji darbai. Tam tikslui
padidėjo įvedus proliib.) 9,Copy — .llo.
▲f vertlslnc ln "DRAOOAB" taringa best resulta
švęsta apsvarstymui naujų apdraudos skyrių yra reikalinga paskirti gene000,000 dol.
Abeertlaln* rate* on applloatlon.
DIDELIS JUBILIEJUS
Viso 41,746,000 dol.
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago ir jų statutų, būtent, “20 Year Payment Life rališką direktorių. Nes be to
VOKIETIJOJ
Plan”, “20 Year Endowment Plan,” “En- vįeSieji darbai n6 kokiu bMu
Atmetus už visokius prasi
dowment at age 60” ir jaunamečių skyriaus negalimi dėl palaikomos taip Kovo 29 d. sukako 50 me žengimus prohibicijos įstaty
pataisos.
vadinamos ‘ ‘ raudonosios gi tų nuo įsikūrimo didžiausios mui pabaudas 5,500,000 dole
Naujiems planams (skyriams) policies jos.” Tas įeiškia, kad su vy  Vokietijos priešalkolinės drau rius gauname 36,000,000 dol.
nustatytos $250, $500 ir $1000.
BAŽNYČIA IR SOCIALĖ TVARKA
riausybe greitus reikalus tujos pa.ivadinusios “Vokie- Tuo būdu per 3 2 metų susidaNaujų apdraudos skyrių statutai, lente rėti nėra galimybės. Visur vi- čių Sąjunga Kovai su Alkoli- 10 ^2 milijonai dolerių plius
Visiems turi būt aišku, kad mes šiame lės ir paaiškinimai, sulig 46-47 Seimo nuta
allęolinių gėrimų metiturtingame krašte kelinti metai gyvename rimo, prieš įvedant į galę, bus paskelbti or skas įvairiausiomis kliūtimis zmu.” Draugija, įkurta 1883 ^ar
krizį daugiausia dėl to, kad krašto turtai ne- į gane ir išsiuntinėti laiškais visų kuopi} ir trukdoma. Jei kongresas ski-jinet. Kasseiio mieste, per ke-|n®s Pa«)aill0s 900 milijonų do
teisingai paskirstyti. Mažas žmonių skaičius narių žiniai. Iki liepos 1-mos naujų skyrių ria kokią viešiesiems darba-ilioliką metų išsiplėtė visoj Vo/er^’ kurie buvo gaunami
Ims sumą, tai ima gražaus lai- kieti joj. Kitais vardais pasi- Piae8 prohibicijos įvedimą
turi visko per daug, o dešimtys milijonų žmo sutvarkymas turi būt galutinai užbaigtas,' ko
iSgaufį
Į vadinusios abstinentų ’grapSs M « susidaro ta milžiniška J. C. O’Malioney pirmasis
nių — nieko. Anie pirmieji dideliam pertek paruoštos atatinkamų aplikacijų, blankų, liu-1
noji gija” yra tikra nelaimė pamažu prisijungė prie Sąjun- ,suma> kuri ir yra stipriausias J. A. V. pašto viršininko paliuje gyvena, o šie pastarieji turi kiek duo dymų (kontraktų) formos ir t. p.
' kraštui. Tačiau ji nepilnai k i- ■
Centras iš Kasseiio buvo imo^vas prohibicijos įstaty- gelbininkas.
nos ir pastogę tik kol dirba. Kada netenka
Sutvarkius naujų skyrių statutus bus iš- ‘ narna, nes įsisenėjusi tvarka. perkeltas į Bremeną, o vėliau niu* pakeisti.
darbo, jie netenka duonos ir pastogės. Tas gi spausdinta pilna konstitucija ir išsiuntinėta
Kas iš to, jei skiriami vie- į lk’rlyną. Sąjungai vadovavo
‘
"
mažas žmonių skaičius, kurs valdo visus kra kuopoms ir visiems nariams.”
VYNUOGIŲ SUVAR
visa
eilė
žymių
Vokietijos
mto turtus, krizio neatjaučia.
Nutarta organizuoti ir naujų narių pri- šiesiems darbams pinigai ski- žmonių. Didžiausiu Sąjungos
TOJAMA
Kai kas tos rūšies tvarką vadina demo rašinėjimo vajų. Bet vajus prasidės tik šiųiltu ^ku negaunami, jei pati
v. ,
»HnMISIJOS
kratiška. Bet mes norėtumėm pasakyti, kad metų Jrudenį. Tuo reikalu Sus-nio organas 'vyriausybė yra “raudonąja gi- HlPe^iU buvo piiesalkolme a- Paskutinių metų statistika
ja prie pat žemės pririšta, ,, , kcija apskritai ir ypač alkotokia tvarka yra plutokratiška tvarka. Nors praneša:
sako Al Smith. “Si biznio de- lik,!. «•»><<>>» k j'l vaikų rodo,
. kad vynuogių užauginakrašto piliečiai turi neginčijamas balsavimo
“Kada visa tai bus sutvarkyta, sekantis ,
'auklėjimas; didžiojo karo mc-Įraa' Ispanijoj - ..97,000 tonų, Kviečiu visus parapijonus ir
teises, bet įsigalėjusios plutokratijos jie ne Pildomo Komiteto susirinkimas paskelbs gc- !Pie,A)a >la ne Ras Litą, kaip
tu rūpinosi teikti kareiviams ^a^-i°i
284,(KM) ton., Jung- apylinkių lietuvius į šv. Misi
gali savo balsais nustelbti. Kad ją palaužti, neralį naujų liūlių prirašymo vajų, kurio j tik tikrasis karo stovis. Ši defronte ir sužeistiesiems ligoni- ^kiių Amerikos \alst.
229,- jas, kurias duos misijonierius
jpresija
kraštui
yra
padarius
reikalingas koks nepaprastas piliečių veiki pradžia pramatoma nuo šių metų rugsėjo
Tėvas Alfonsas Kazlauskas,
nė e bealkolinių gėrimų, miton., Bulgarijoj ir Aus
i
didesnius
nuostolius,
negu
mas. Reikalingos ko griežčiausios reformos. 1-mos. Vajaus pasisekimas, suprantama, daug *
neralinių vandenų, vaisiu su- j trijoj apie po 100,000 ton., Pra Į Pianciškonas, nuo kovo 12 per
1917 ir 1918 metu karas.
Reikalingas teisingas turtų paskirstymas.
'9 dienas. Pamokslai bus .rvpriklausys ir nuo pagerėjimo ekonominio gy
nkų ir kitų sveikatai būtinu ncūzij°j tik 90,000 tonų. DžioTeisingas turtų paskirstymas kitaip ne venimo sąlygų.
Vienas uaiktas, kas šian-;d&lykų Po karQ (S{Jjunga vėl vytų vynuogių pagamina daugali būt atsiektas, kaip tik vaduojantis Ka
Naujų apdraudos skyrių įvedimo daugu dien būtinai reikia, padėti į atsigavo> stiprėjo ir užėmė giausia Jungtinės Amerikos iini Priklausyti gražų pamoktalikų Bažnyčios mokslo pagrindais.
ma laukė dideliu pasiilgimu. Prie jų įvedi- šalį visus painiuosius statutus 1 visai tinkamą krašto blaivi Valštybės 250,000 tonų, toliau !s\ir Pasinaudoti Dievo ma’
Graikija — 150,000 ton., Per lonėinis.
Bažnyčia moko, sako katalikų vyskupai, mo ragino pats gyvenimas. Būtino taisymo ir daryti lai, ką demokratija nimo poziciją.
sija — 50,000, Mažoji Azija ir
kad visokis kapitalas savo principe yra tei ir gerinimo laukė mūsų organizacijos jauna-įdaro pasireiškus kovai. Karo į
sėtas; kad kapitalas yra teisėta privačios mečių skyrius. Dabar jis pataisytas labai ra- ' metu juk demokratija virsta i KIEK KAŠTAVO AMERI Australija apie 40,000 ton. Pra
Graudūs Verksmai
tikra monarchija, i
ncūzija, kaip, matome, vynuo
nuosavybės forma; kad kapitalas, jei jis tei dikaliai. Vaikų pomirtinės bus žymiai didės-j Uranija,
KOS PROHIBICIJA?
>
.
; Praėjusio karo metu juk mes
_______
gių pagamina iš suminėtų va
singai čia būtų tvarkomas, būtų normalus nės.
STACIJOS
Prie naujo vajaus rengiasi Pildomas Ko- 'krašto konstituciją įvyniojome j jvaįrf)S laikraščiai spėlioja, lstybių mažiausiai, o tačiau
gamybos ir gerovės veiksnys; kad kapitalas,
IR
bendrai veikdamas su darbu, galėtų kraštui mitetas, prie jo turi rengtis ir kuopos bei or- J poplerį, padėjome ant lentv- k.,(1 prohįbicija Amerikai ka.š- jos vynas yra užkariavęs pu
ganizatoriai. Atėjus valandai stosime į dar-Inos ir pasakėme, kad tegul ji 'iavusi 1920
1932 m apie sę pasaulio.
palaimą teikti.
Kai Kurios Gavėnios
L. K. Blaivybes Draugija
Deja, šiandien taip nėra. Visi krašto tur bą, kad kuo didžiausią skaičių lietuvių į- ten guli, kol karas baigsi.-. J-j 25 milijonus aukso franku.
Giesmes
tai sukoncentruoti į ne daugelio žmonių ran t rauk t į Susi vieny mą.
Prezidentas karo metu įsakė Pastaruoju laiku prohibicijos
TURĖJO
PINIGŲ,
O
BUVO
Pildomo Komiteto jiarių patiekti rapor- mums savo automobilius sek- pric5ai paduoda tokius davikas. Kaip ilgai šis koncentravimas turi ri
Išimtos iš “Ramybė Jums”
ŠELPIAMAS
bas, gyvenimas yra pakenčiamas. Bet kada tai rodo, kad nežiūrint blogų laikų, organi- madieniais laikyti garadžiuo- nius už 1928 m.
KAINA 10c
jis peržengia ribas, tada viskas ima irti ir zacija stiprokai laikosi ir narių ligose bei Įse įr nies klausėme. Jis sa-Į l. Prohibicijos įstatymui
griūti ir pasireiškia ekonomiškas ir finan mirties atvejais savo obligacijas stengiasi iš-1 kė mums, kad kavai nebūtų 'saugoti tarnyba 13,320,000 dol. LA SALLE, Ilk, kovo 10.Nauja Laida. Daug perkan
Staiga griuvo ir mirė V. Glc
pildyt nuo A iki Z.”
.
siškas krizis, kokį mes šiandien gyvename.
vartojamas cukrus ir mes ta- i 2. Jūros pakraščių sargyba
mb, 60 m. amž. nevedėlis. Po tiems duodame nuolaidą.
Tai neblogos naujienos. Bet, mums ro
Taigi, Bažnyčia pripažįsta kapitalui tei
da nevartojome įsigiję šachą- j (nuo kontrabandos) 15,426,000
licija jo namuose rado pas
sėtumą, bet smerkia jo šiandieninę tvarką. dos, kad ir šį pavasarį L. R. K. S. A. vajų
Chicago, Ilk
rino
krepšelius.
Turėjome
bei
do
^
1
lėpta 800 dolerių. O jis visų
Bažnyčia stovi už tai, kad krašto turtai tei turėtų padaryti. Būtų galima prisidėti pri
A.
L.
R.
K.
Federacijos
dabar
vedamo
kataj
mėsines
dienas.
Mums,
kata-!
J.
Muitų
valdybai
(ta
dalaiką
šelpimo fondu buvo sol “DRAUGAS” PUB. CO.,
singai būtų paskirstomi, kad tais turtais ne
jlikams, kiekvieną trečiadienį lis, kuri tikrina gėrimus, kad piamas.
2334 So. Oakley Avė.,
sinaudotų tik ne daugelis žmonių ir kad dar- Ūkiškojo veikimo ir kat. spaudos vajaus.
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Ii Blaivybes
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MASPETH, N. Y.

Kun. A. Petrauskas, M.l.C. Dievo Apvaizdą, kuri kiekvieną mūs sau
goja taip stropiai, kaip mes saugojame
savo akies lėlutę...
Arba jei daug turi kentėti dėl savo
vaikų. Kūnui gal reik bėgti į Ameriką,
(Tęsinys)
urba į kariuomenę stoti ir skirtis su juo
Marija tačiau buvo pagirta tarp mo tau reikia?.. Arba duktė nelaimingai iš
terų, o tiek kenčia. Taigi apmąstyk gerai tekėjo už vyro girtuoklio ir valkatos, ku
tą dalyką ir pasisakyk sau: Viešpatie, nė ris baigia jau visą turtą vėjais leisti? Ne
netrokštu aš būti laimingesnė už dangaus naudėlis gal jis yra: kankina ją ir vaiku
Karalienę, Dievo Motiną! Tegul gi tad čius taip, kad toliau pas jį jokiu būdu
išsipildo Tavo šventoji valia! Be Tavęs gyventi negali?... Arba jei Dievas atėmė
laimė apkarsta, o su Tavim ir kryžiai da tau mylimąjį tavo sūnelį arba dukrelę—
rosi lengvučiai ir sopulių čenieryčiai ap- ir širdį tau labai suspaudė, net ant Die
salsta, lyg saldžiausias medus!..
į vo esi užpykus ir ima tave pagunda ant
Turi gal piktą kaimyną, kursai nuo Jo burnoti? — Ir tuomet kalliėk: Pagirta
latos ant tavęs pramano nebūtus daiktus ta esi tarp moterų! Atsimink, kad negali
ir plūsta visaip, ir grąsina tau namus už norėti būti laimingesnė už Pagirtąją tarp
degsiąs, arba net gyvybę atimsiąs?—Ne moterų! Nes kas gi tu esi tokia, kad no
nusimink perdaug; tik atsiklaupęs su mei rėtum iš Dievo daugiau malonių gauti,
le ištark tuos raminančius žodžius: Svei negu kad mylimiausioji ir geriausioji Die
ka Marija... pagiria ta tarp moterų! Išta vo akyse Panelė buvo gavusi? Ar grynes
pęs juos pamąstyk, argi Marija neturėjo nę gali turėti už Josios sielą ir aukštesnę
tokių piktų kaimynų, kaip tavieji? Ar at dramą?
simeni Erodą ir jo nuožmiuosius tarnus?
Atsimink, krikščionie, kad visi tie
Juk jie visas pajėgas padėjo tik tam, kad tūkstančiai Dievo išrinktųjų, kurie kartu
mylimiausią Marijos Kūnelį sugautų ir su Marija buvo paskirti būti pagirtais—
pralietų nekalčiausią Jo kraują!.. O dėlto turėjo tokį pat sunkų vargą kentėti, kaip
Marija perdaug nenusimena — Ji tiki į Pagirtoji tarp motelį kentėja. Ne« ta yra

Sveika Marija

neišdildoma krikščioniškoji tiesa: jei ant
žemės nešiosi sopuliu peilį širdyje—dan
guje dėvėsi ant savo galvos nevystantį
garbės vainiką!

IR PAGIRTAS TAVO YSČ'IOS
VAISIUS—J Ė zi:S
Marijos Sūnaus kilnumas
Rengiuosi rašyti čionai apie Pagirto
sios tarp moterų išduotąjį Vaisią, bet ar
išgalėsiu? Šv. Jonas Apaštalas, baigda
mas savo Evangeliją, rašo: Daug gi yra
ir kitą dalyką, kuriuos Jėzus padarė, ku
rie jei būtą surašyti atskirai, man regis,
jog nė visas pasaulis negalėtą apimti tą
knygų, kurias reikėtų parašyti — Tikra
tiesa. Žiūrėk, kiek jau yra prirašyta kny
gų apie Jėzų, pennaža būtų ir ilgiausio
žmogaus amžiaus, kad suskubtum visas
jas perskaityti. O visi tie raštai tiek dar
maža yra aprašę Jėzaus Kristaus Asmenį,
tiek maža duoda mums supratimo apie Jo
šventumą ir didybę, kaip kreivas, vaiko
rankute pabrėžtas, ritulys maža pamoky
ti gal apie saulės apvalumą ir jos gražu
mą. HtėbėjaisiJ skaitytojau, Marijos gro
žybe, bet jos grožybė—Ui tik Jėzaus gro-

žybės šešėlis, nelyginant kaip mėnulio
šviesa yra tik saulės šviesos šešėlis.
Taigi ir nemanau aš čia viską apie
Jėzų aprašyti ir nupiešti prieš jūsų akis
tobulą Jėzaus paveikslą, ko nė gabiausi
žmonės neįstengė. Net patys dangaus kuni
gaikščiai — angelai ir arkangelui Jėzaus
didyliės pilnai suprasti nepajėgia. Taigi
aš nė nesikėsinu to angelams nepajėgia
mo darbo čia atlikti. Užteks mano menkai
plunksnai, jei pataikys ji pabrėžti kad ir
menkiausią Jėzaus Kristaus paveikslo
braižinei} ir įdiegti į skaitytojo širdį bent
lokį menkutį, apie Jį šviesos spindulėlį,
kaip pro durų plyšį įsiveržusis į tamsų
kambarį plonytis saulės spindulių siūle
lis...
Krikščionie! gal teko tau kada gir
deli pasakojant, ar pačiam iš knygų pasi
skaityti apie Jeruzalių ir šventąjį Kalva
rijos kalną? Ar atsimeni, kaip miela buvo
klausytis apie tą šventuvietę, kur tūks
tančiai iš viso pasaulio maldininkų kas
met keliauja? Kaip imdavo tuomet tau
širdis smarkiau plakti ir, visas jausmų apimtas, gal ne kurtą sau svajojai: — O!
kad nors vienų vieną kartelį galėčiau ka
da ir aš nuvykti į tą žemę, kur mano Die
vas giirną augų ir kentėjo už pasaulio

nuodėmes... Nors kartą kad galėčiau savo
koja užsistoti ant tos vietos, kur Jis vaikš
čiojo ir žmones mokė... Kad galėčiau
viena akia žvilgterti į tą šventąjį miesl
į jo puikiąją bažnyčią, kuri aut Jėzi
grabo pastatyta; į miesto sienas ir tuos’
vartus, per kuriuos Jis su kryžium ėjo;
į kalną, Dievo Sūnaus krauju aptaškytą...
Kad galėčiau... Kud galėčiau... širdis taip
kalbėjo... Ak! ištikro, parpulčiau ant ke- .
lių toje pasaulio šventovėje... Verkčiau,
dūsaučiau ir gailėčiausi už savo ir sveti
mus nusikaltimus bei nuodėmes !...

Sako, vienas ritieris, labai mylįs Jė
zų Kristų, iš tolimos žemės kitąkart at
keliavęs į Jeruzalių. Vos tik užlipęs unt
Kalvarijos kalno ir pamatęs tą vietą, kur
jo Viešpats kentėjo ir mirė—meilės jaus
mai ir gailestis tuip sujaudinę jam širdį,
kad ji neišlaikiusi ir plyšusi... Tas jauni
kaitis turėjo laimę užmigti amžinai taip
pat vietoje, kur jo Numylėtinis mirė. Lai
mingas žmogus!
(Daugiau bus)

Kas alkoholį vartoju sveikatai stip
rinti, tas begėdiškai ir jos tyčiojasi.
«a

mt

R. Striupas
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DRAUGAS

DRAUGAS LITH. CHAMPS READY10
FACE C.Y.O. CHAMPS THDRSDAY
8 Championship Bouts To Be
Held At The C.Y.O. Centre

D A K T A R A
Ofiso: l'el. CaJuiuct 4039
lies.: Tel. llcmluck 0280

DR. A. G. RAKAUSKAS

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS

GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai vak
Rezidencijos Ofisus: 2050 W. OOUi St.
Valandos: 10—12 ryto
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti'

GYDYTOJAI, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

DR. S. A. DŪWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ^
6147 WG8T 25th STREET

Vai.: 2—4 popiet lr 7—8:80 vaL vak.

3051 W. 43rd St.

Tel. CICERO 662
ir

(Prie Archer Ava netoli Kedsle)
Valandos: nuo 1 iki S vai. vakaro

2924 W. WASUINGTON BLVD.
Kitos vai. ant Washlngton Blvd.

The Draugas —<C. Y O. Frank Bockus of Bridgeport
Seredomls ir nedėliotus pagal
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai; Kedzie 2450—2451; ar
sutarties
!will liold Lis own. We don’t
fights on Thursday eve.,!will
Cicero 663. Rez. tel. Cicero 288.8
Mareli 16 at the C. Y. O. Ce-jbelieve there’s a man in the
X— RAY
Tel. Cicero 1260
Office Phone
Res. and Offioe
ntre are stirring up a lot of’city who ean stop him. He can
DENTISTAS
2369 So. Leavltt St
Prospect 1028
So. 49th Ct.
Cicero. UI.
Canal 0706
interest amongst the fight give as well as take. A vict 1446 Utar.
Ketv. Ir Pėtnyčlomls
LIETUVIS DENTISTAS
10 — 9 vai.
fans. These bouts are advertis- ory sure from this boy.
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
_
i
~
I147 S> Hal’ted Bt
Chicago
ed as championship bouts and Geo. Žukas and Ohairles Ga- i'uned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai. Nedėliomis ir Seredomis susitarus
PHYSICIAN AND SURGEON
4847 W. 14th St Cicero, 111.
tliey promise to be notlung jauskas are two good light2403 W. 63rd St., Chicago
less than that.
| heavyweigbts who are in the Phone Boulevard 7041
OFFICE HOURS:
TEK LAFAYETTE 7869
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Tliose C. Y. O. champs are best of condition and who will
Sunuay by Appointment
a good bunch of serappers. mix it up with anybody. EiDENTISTAS
HEMLOCK 8161
We know that. Būt so are our j ther one of these men will apGydytojas ir Chirurgas
4645 So. Ashland Avė.
Lithuanian champs. They ’ve' pear on Thursday ’s program.
4140 Archer Avė.
ArU 47th Street
made creditable showings in
Our heavyweight, Adam
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
(Naryauckas)
GYDYTOJAS Ilt CHIRURGAS
every bout they participated Smith needs no introduction
Res.
2136
W.
24th
St.
Tel. Canal <123
2420 VVest Marųuette Road
TEL. CANAL 9492
in. Tliey’ve all improved since to the fans. Smith is one of
VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
the Draugas fights. They’re the hardest sluggers in the
1 Tel. Canal 9257 Res. Prospect 6659 i Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
mucli smarter and faster since game, has fouglit in many
DENTISTAS
Rez. 6456 S. MAPLEVVOOD AVĖ.
Dr. A. G. Rakauskas, nesenai grįžęs iš
we saw .them lašt and we’re battles and ivon most-of them.
2201 West 22nd Street
(Kampas Leavltt St.)
Kenosha, Wis., į Chieagų atidarė ofisus vie
sure tliey’re going to surprise He ineets Chester Bukowski
Tel. Lafayette 5793
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
Nuo 1 iki 8 vakare
many a fight fan on Mareli 16. Thursday night and we know
ną 3147 S. Halsted St., o kitą savo reziden
1821 SOUTU HALSTEO STREET
Seredoj pagal sutarti
cijoj 2656 W. 69tli St. Grįžęs į Cliieagą dr.
The fights are four days a- he’s going to win.
Residenclja 6609 So. Artesian Avė.
VaL: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9
These bouts promise lots o t
A. Rakauskas vėl atnaujina mūs dienrašty
vay būt our fighters are in
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Office: 4459 S. California Av
6 iki 8:89 vakare
the best of condition and rea fight and plenty of action, Dr. C.K. Kliauga
savo skyrių apie sveikatą. Jo skyrius “Drau
Nedėlioję pagal sutartį
DENTISTAS
ge” eis kas antradienį.
dy to fight. They would be Our boys are out to wliip the
Phone Canal 6122
2420 W. Marųuette Road
ready to enter the ,ring tonight C. Y. O. tearn. Tliey can dc
ir Res. Grovehill 0617
arti
AVestern
Avė.
DR. S. BIEŽIS Tel. OfisoRea
it too. Let’s not forget to come
if neeessary.
6737 S. Artesian Ava
GRABORIAl:
Valandos: nuo 9 iki 9
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
out
to
the
C.
Y.
O.
Centei
Phone
Hemlock
7828
We are well represented in
2201 West 22nd Street
the
flyweight
bout
by
Johnnie
011
J-l
luls
day
night
and
cliooi
Phone Boulevard 4139
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak.
LACHAVICH
AKIU GYDYTOJAI,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
į Seredomis ir nedėliomis pagal sutarti
Petkus from Bridgeport; a for these boys. They’ll appre
2423 Weat Marųuette Road
IR SUNOS
REZIDENCIJA:
fast and liard liitting 112 pou- ciate it.
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-13
6628 So. Richmond Street
LIETUVIS GRABORIUS
Nedėlioj susitarus
GRABORIUS
nder.
ių|
Telefonas Republic 7868
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
Our bantamweight, George
Musų patarnavimas
Ofiso: TeL Victory 6893
visuomet sąžiningas ir
darbu busite užganėdinti
Petirutis from Vest Side exnebrangus, nes neturi
Tel. Canal 2515 arba 2516
Rea.: Tel. Drevei 9J
me išlaidų užlaikymui
2314 W. 23rd PI., Chicago pects to give liis man lots of
skyrių.
Moterų ir Vaikų ligų
competition.
Nauja, graži ko

DR. ATKOČIŪNAS

DR. GUSSEN

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. C. L VEZELIS

DR. F. C, WINSKUNAS

DR. Y. S. NARES

»

DR. G. I. BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

|

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. J. J, SIMONAITIS

A. MASALSKIS

į

CHICAGOJE

DR. YAITUSH, OPT.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

žinidšUrighton
PARK

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.

Specialistė

DR. A. A. ROTH

For the feathervveiglit bout j
TEL. CICERO 6927
plyčia dykai.
Husas Gydytojas ir Chi
4145 ARCHER AVĖ.
we have Gari 0’Leany from
Ofiso ToL LAFAYETTE 7897
Specialistas odos ligų ir
Telefonas Yards 1138
3307 Auburn Avenue
LIETUVIS AKIŲ
Rockdale, 111. He’s a game
Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo 9 Iki
veneriškų ligų
Moterų Sąjungos 20 kuopos
SPECIALISTAS
voungster and has plenty of
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
aklų jtemplinų, kuria nuo 4 iki 8 vai. vakare Utamlnkals Ofisas 3102 So. Halsted Sk
susirinkimas įvyko kovo 5 d., 48,1Palengvins
fight.
Booker
or
Rodak
better
priežastim
galvos skaudėjimo, ir Ketvergals.
Kampas Slst Street
Graborius ir Balsamuotojas I
mokyklos kambary. M. Šrup 'v&>8imo. akių aptemmio? nervuotube
careful
vvlien
they
meet
Vai.: 19—11 r. ryto, 3—6. 7—9 .v.
Res. Tel. Hyde Park 3395
■ ūso, skaudamų akių karšų. Nuimu
LIETUVIS GRABORIUS
Turiu automubilius visokiems
šiene
darė
pranešimą
iš
Mo

Nedėllomla lr ėraotadleidaia U
,
sataraetua.
Atitaisau
trumpų
regystf
this
boy.
11'
he
’
s
anytliing
likę
Didelė graži koplyčia dykai
i
ir
tolimų
regystę.
reikalams. Kaina prieinama. į bis pal Eli Bungaitis this bout terų Sąjungos Apskričio susi
718 WEST 18th STREET
Prirengiu teisingai akinius visuose
3319
AUBURN
AVENUE
itatuklmuose.
egzaminavimas daro
rinkime
ir
iš
Federacijos
vie

Tel. Roosevelt 7532
is ours.
ma* eu elektra, parodančių mažiau.
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ*
Chicago, HL
ln the lightvveight bout we’- tinio skyrio. Pasidalinta kny »ias klaidas.
OFISAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Specieilė atyda atkreipiama moky
4645 S. ASHLAND AVĖ.,
re vvill repiesented by John gutės, kurių pelnas eis išmo klos vaikučiam*.
4142 ARCHER AVENUE
auo 19 ryto iki 8 vaka Ofiso vaiandoa; nuo 3 Iki 4 lr nuo
Zajauskis from Marųuette. Za- kėjimui skolos už kambario į- re.Valandos
• Tel. Virginia 0036
Nedėliomis pagal sutarti,
i Iki I ra.1. rak. NadėllouUa pagal
sutarti
rengimo &v. Kryžiaus ligoni- KREIVAS AKIS ATITAISO I TRU1I
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
jauskis
is
one
of
the
fastest
PA LAIKĄ SU NAUJU IŠRADI U U
Laidotuvėms patarnauja man
OfHo Ttd.: Boulrvard 7HS9
VEDĖJAS
DR. MARGERIO
Daugelių atsitikimų akys atitateomoa
and
cleverest
lightweights
in
■
Mūsų
kuopa
buvo
pirmoj
Namų Tei.: Pruapeut 1930
dagiai, simpatiškai ir Labai pi 1646 WEST 46th STREET
be
akinių.
Dabar
kainos
pen>,
u
pi

the city and expects to put up ! dalyką pradėti ir senai už gesnės, negu buvo. Maru kaktos oi.
PRANEŠIMAS
Tel. Boulevajrd 6298—8418
PHONE GROVEHILL 0027
giai Liūdnoje valandoje pa-’
gesnėe, kaip kitų.
*
Valandos; 2-4; 7-9 P. M.
Persikė'tau | erdvesne Ir pato;
tilę best fight of bis career on mokėjo savo paskirtą kvotą.
Tel. CICERO 394
vietų
šaukite
Trečiadieniais ii sekmad. susitarus
4712
S.
ASHLAND
AVI
S32ft SO. HALSTED ST.
Šokių vakaro pranešimas a
this
evening.
That
means
noSYREVVICZE
Vai.: nu-o 10 ryto Iki 2 po pietų
Tel. Boulevard 7589
tidėtas kitam susirinkimui.
nuo 6 Iki 8 vakare
thing less than a decision.
GRABORIUS
Republic 3100
Šventadieniais nuo 10 Iki 12
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
Lietuvis
Gydytojas
Ir
Chirurgas
Petravičienė atsisakė nuo
Phone BOULEVARD 84»>
galimas už $35.00
Pete Johnson, our vrelter6859 SO. YVESTERN AVĖ.
KOPLYČIA DYKAI
,
pašalpos. Račkienės pasiūly
Tel. Yards 1829
Chicago, Iii.
'-X.
----------------------------------------------- -.a.
1344 S. 50th Avė., Cicero, IU. vveight comes froin Cicero.
Tel. Grovehill 1696
mas rengti vajaus vakarą pri
Phone PULLMAN 085J
1 He ’s a fast boy, a Įtarti punimtas; išrinkta komisija.
1 cher and is one of the -gamest
Skaityta laiškas iš Eetlera
LILTUV78 AKIŲ 8PCIALI8TAB
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
! fighters we have ever seen.
DENTISTAS
V«l.: 9-Ii ryto 3-4 lr 7-9
cijos apie Vak. Vai. Liet. Kat.
Barodomia po pietų lr Ne
30 Ea^t lllth Street
He should prove a tough custKonferenciją. Išrinkta atsto
tik susitarus
Prie
Y.
M.
C.
A.,
Roseland
omer for Henry Rothier, who
1433
W.
MARQUETTE ROAB
Gazas,
X-RAY,
etc.
vės.
vvill probably be bis opponent.
Houievard 76»9
Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
Nutarta įteikti laiškas sei
Res. Phone
Office Phone
In
the
middleweight
bout
Res. Hemlock 7691
Engiewood 6641
Wentworth 300
LIETUVIŲ
756 VVEST 35th STREET
mui.
Kampas Halsted St.
J Atsišaukimus, kad Moterą
Valandos:
nuo 19—4; nuo t—■
GRABORIŲ ĮSTAIGA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Sąjungos seimas šiais metais
HazlAHnmlf
1 • lb*}
DENTISTAS
7850
S. HALSTED STREI
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
'įvyktų Chicagoj; dėl depresi
GRABORIUS
4712 So. Ashland Avenue
ROOM 210
tomis kainomis ui aukštos rūšies palaidojimą. Mes
jos laikų, kad sutaupinus Ce
Va.l.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare
Vai. 2-4 ir 7-9 Vai. vakare
Koplyčia
Dykai
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
ntrui lėšas. Skaitytas laiškas
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
4830 WEST 15th STREET iš Centro kas link O. Nevuly
TeL Lafayette 1016
"Reikalui esant, mūaų automobilius atvažiuos į jūsų
Pritaikyme akinių dėl visokių
Cicero, Illinois
tės
išbraukimo.
Narės
pagei

Gydytojas ir Chirurgas
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
akių. Ekspertas tyrimo akių
Tel. CICERO 2109 ir 859-J. dauja, kad O. Nevulytė nebū ir pritaikymo akinių.
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
Gydytojas ir Chirurgas
tų
išbraukta,
nes
ji
yra
daug
Tel. Yards 0994
Tol. lAfayRtte 3573
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
1800 VVEST 47th STREB'
pasidarbavus Sąjungai ir be
Z/
J. Liulevičius
Rezidencijos Tel. Plasa 3200
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
f'/
jokio pelno, taip pat yra su
f/
Graboriua
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
Tel. Wentworth 3000
VATANDOR:
lr
organizavus kelias kuopas.
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Balsam aolojai
Nuo 19 iki ll dienų
Rez. ToL Stewart
DU Šermenų. PriMfldte KUDKIK] pirm nagu toeipNuo t iki 1 po ptrtų
Patarnauja Chl- Kuopa yra nepatenkinta tame
Nuo 7 Iki t vakare
Utės kur kitur.
oagoje lr apielin- nusistatyme.
Nedel. nuo 19 Iki 19 Sienų
kėje.

STANLEY P. MAŽEIKA

S, M. SKUČAS

DR, M. T. STRIKŪL’IS

L1. BAGDONAS! ’

03. T. DUNDUUS

uz o ir

DR. J. W. KADZEWICK

2506 W. 63nl Str.

DR. G. SERNER

DR, P. P. ZALLYS

DR.A.LYUŠKA

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. R, McCRADIE

Seniausia ir Didžiausia

ANTANAS PETKUS

>

25 METĮI PATYRIMO

DR. MAURICE KAHN

DR. E J. LOWN1K

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didelė

tr

graži

Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

j. P. RADŽIUS

Didysis Ofisas

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

4605-07 South Hermitage Avenue

Laidotuvėms pntarnauju geriausia ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų Mdirbyetėa.

Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

OFISAS
668 WEST 18th STRĘET
|«L Canal <174

■

Susirinkimas uždarytas ma
Ida.
E. S.

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Skaitykite ir platinkite
dienraštį “Draugi it
remkite visus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

DR. H. BARTON

OR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk <729 SO. ASHLAND AVĖ
štas. Pastebėk it mano iškabas.
SPECUALISTAS
Džiovų, Moterų lr Vyrų I4gų
Valandos nuo 9:30 ryto iki
Vai.: ryto nuo 19—13 nuo 1—4 >•
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
pietų: 7—9:66 vai. vakare.
Nedėllomla 19 Iki 11
skirtų valandų. Room 8.
Phone Canal 0523

Telefonas Midway 2880

Gydytojas ir Ohirurgas
6558 S. HALSTED S"
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL saki
Tel. Ofiso Boulevard 5913-14
Rez. Victory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Ofiso vaL: nuo 1-3: auo 9:99-1$

Pirmadienis kovo 13 d., 1933

D R X U O ‘K S

viena duktė yra mirusi, vy ATSIIMKITE LAIŠKUS
riausioji duktė Alena visuo
met buvo prie tėvų, du jo my “Draugo” redakcijoje yra
limieji sūnūs Petras ir Kazi- jatėję laiškai sekantiems asme
jmieras yra seni ir pasižymė nims: kun. M. Švarliui, kun.
ję West Side gyventojai, o P. Gasiūnui, kun. V. Smdgiui,
jauniausioji duktė Ona ištekė jMykolinai Blėdienei, W. J. Pe
jusi už Kravašinsko dabar gy trauskui ir Juozui Zopeliui.
vena formose Eligan, Mieli.

CHICAGOJE

IŠ ROSELANDO PA
DANGĖS

gos lietuviškos kalbos mokiutis, jos nepamiršo, gražiai lie* '
tuviškai kalba.
Rosel.

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

Kovo mėnuo — Šv. Kazitiero Ak. Rėmėjų mgiapiūtė;
?ėnuo pavestas
išlaikymui.

Akademijos

PRANEŠIMAI

MOTERŲ SĄ-GOS 1 KUO
POS EKSTRA SUSI
RINKIMAS

Mūsų 4 skyrius rengia va
lus vakarienę kovo 19 d., paąpijos svetainėj. Bus graži

>grama. Pakviesti Koselan- Mot „
1 kp s„sirin.
o artistai-mėgėjai, daininin. k-naa 5auktas atvirot?mis> į.

NORTH SIDE ŽINELĖS

H. Bartušienė, K. Pažar

vyko vasario 21 d., šv. Jurus,.aT.a Koncutė,
De
Paul uni
v
’ gio parap. mok. svetainėj. Sursiteto žymi damininkė Lu- ....
,
. , .
. . ,
sinnkimas buvo

osiūtė ir kitos. Rėmėjų 4 skv
Lūs taip pat atliks dalį pro
gramos. Bus lietuvaičių Šv.
Kazimiero Akad. orkestrą.

. •
nepaprastai

gyvas ir turiningas. Susirin
ko visos veikėjos, organizato
rės ir didelis būrys narių. Ta
rtasi svarbiais reikalais. Di
'•Mūsų Seselės taip pat ren džiuojamės mūsų gabia ir tei
tei labai gražų perstatymą, singa pirm.
H. Nedvariene,
us kalbėtojų, jų tarpe ir A. kuri protingai ir sąžiningai
ausėdienė, Centro pirm., ir eina pirmininkės pareigas, žiū
įtos.
ri narių gerovės ir pasišven
Visuomenė prašoma atsilan- tusi organizacijai. Jai gražiai
ti į šį vajaus vakarą. Tuo padeda raštininkės pp. Ambra
iremsite našlaites, varguoles, zienė ir Ručinskienė. 1 kp.
E. Rakauskienė, įžymi dainininkė, grįžusi su vyru
irios be rėmėjų pagalbos ne veikli ir inteligentiška. Už tai
į Cbicagą žada pasidarbuoti mūsų dainos meno srityje.
dėtų atsiekti tikslo. Nekalbu sutarimas ir supratimas narių
u apie pačių sesučių palai pavyzdingas.
dyba įgaliota tą rezoliuciją sirinkimas sušauktas atvirutė
mą. Klysta kurie mano, kad
Nemalonūs “surpraizai' ’
skelbti spaudoje.
mis, kad visi nariai dalyvau
seles kazimierietes galės rė- Pasitarus bendrais reikalais,
tų susirinkime, įvyko vasario
Metinė atskaita
5jos užlaikyti. Rėmėjos tik rast. Ručinskienė skaitė pra
21 d., Šv. Jurgio parap. mo
šančioms į vienuolyną naš-; nešimą iš Centro raštinės, kad Kuopos pirm. H. Nedvarie- kyklos kambaryj.
itėms ir negalinčioms užsi- mūsų sergančiai narei p. M— nė patiekė metinę atskaitą iš
Skaitlingas 1 kuopos susi
okėti paskirto mokesčio te nei nebus mokama pašalpa. kuopos ir pasirodė, kad mūsų
rinkimas, plačiai apsvarstęs
iti tą mokestį sukelti. O to- Just likę tliat! Be jokių pa kuopa ne tik gyva ir susipra
Sąjungos reikalus, ir norįs Są
ų mergaičių yra nemaža. Be aiškinimų bei pasiteisinimų. tusi, bet ir dosnumu bei at
jungos gerovės ir tvarkos, iš^k visos, kurios stoja į vie- Minėta kuopos narė serga ti jautimu savo narių viršija ki
įlyną yra neturtingi} tėvų, krai, tai liudija dr. Simonai tas kuopas. Štai $160.00 per nešė rezoliuciją reikalaujančią,
Moterų Sąjungos seiiii mokėti 5 dol. mėnesiui. tis ir Šv. Kryžiaus ligoninė, metus išdalinta seimams idė- ^a(^
jinių organizacijų, dovanoms, mas įvyktų Pasaulinės Paroėjos apmoka, bet čia aiš-; lankytojos visos taipgi lifldigarbingiems asmenims bei gė- (^os Metais Chicagoje, Illinois,
kad už penkinę žmogus ne- ja apįe ligonę, kurios mokeslems ligoniams. Dieve padėk ° lie kur kitur.
pragyventi.
njs gą_gaį užmokėtas ir kuopa pirmai kuopai! Tai ne šykš- i Susirinkimas prašo Moterų
etuvoje mes didžiavomės vjsug formalus reikalavimus
tuolių kuopa, bet gerai da- Sąjungos dabartinės Centro
Kazimiero
vienuolynu, įčpiiJo
i V aldybos narių atkreipti dėin
ii«t idqtpi<rė
ūru tmi
" . pranegta> kad p. Mi. ranti visur ir visuomet
ip jis
Įsisteige. M
Musų
tau- iį Tflipgi
iinesį į šį mūsų kuopos reika
je tai buvo istorinis įvykis. kaitįeng> mūgŲ kuopos napė
“Bunco party”
lavimą.
ilgus amžius mes netarė* nuo pat Są.gos įsisteigim0) ku Kad iš naujo papildžius iž- Moterų Sąjungos 1 kuopos
e tos laimės. Dabar jau 25 rį visuomet i5 anksto net už delį, sutarta po Velykų reng- valdyba ‘ vienbalsiai įgaliojo
kai gyvuoja toji įstaiga. metug g^jungOn užsimokėjo, tl “bunco party” su gražio- gia rezoiiUciją skelbti laikrašk nelaime, depresija palie- §tai> igbuvus Są.goje 18 metų mis dovanomis. Komisijon įė- (,iuos
ir mūsų Šv. Kazimiero vie- pirmą gykį susirg0> išsirgus jo pp. B. Bytautienėj Jos. ŠalMof g,}.gos y kp pirm ,
plyną.
jį savaičių ir pristačius visus Genienė ir U. Gudienė, P-lė M.
Elena Nedvariene
isuomenei privalu rūpintis reįkaiaujamus Hūdymus, gavo L- Gurinskaitė pažadėjo kuo
Mot. Są-gos 1 kp. rašt.,
jelių likimu. Broliai, ture- pašalpos vos už į savaįtes pai bilietėlius atspauzdinti ant
Bronė Ambrasienė
• artimo meilės.
($10.00 jai nutraukta _ už mašinėlės.
Į
ką?). P-ni Mikaitienė yra ide-

Visus gimines ir pažįstamus
kovo 14 d. ant pamaldų Auš
ros Vartų bažnyčioje 7:30 vai. Mar. Kolegijos Rėmėjų Cbiryto už a. a. Petro sielą pasi cagos Apskrities kovo 15 die
melsti užprašo.
nos mėnesinis susirinkimas ju
Petras Kalnys ngiamas su a. a. kun. Felikso
Kudirkos mirties metinės ko
vo 24 d. vakarinėmis 7:30 va
landos Aušros Vartų bažny
X Nekalto Prasidėjimo Pa čioje pamaldomis, po kurių
nelės Švenčiausios mergaičių tuojau ir jvvks bendras visų
sodalicijos mėnesinis susirin Chicagos Rėmėjų skyrių atsto
kimas įvyks pirmadienį, kovo vų susirinkimas parapijos sve
13 d., 8 vai. vak. parapijos tninėje.
mokyklos kambaryje. Visos Kol. Rėm. reikalų vedėjas
narės kviečiamos dalyvauti,
nes yra daug svarbų reikalų SKAITYKITE IR PLATIN
svarstyti.
Ta pati
KITE “DRAUGĄ”

Jubiliejus praloto Krušo

Mūsų idealistėa buvo'Saroo- a)iaasia nare 0rganiza(,,J0| _ Į Kadangi birželio mėn. suka
Bios linkamą vakarę - So- tai motinS,ė kun. Mikaižio, nka 25 metai kunigystės mūsų

1933
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KIEK DAUG IŠLAIDOS

TURI BŪT MAŽINAMOS

WASHINGTON, kovo 11.-Skubin pranešimu kongresui
prezidentas Roosevelt’as rei
kalauja, kad jis tuojau būtų
įgaliotas mažinti vyriausybės
išlaidas tokiu planu:

Sumažinti išlaidas karo ve
teranams apie 400 milijonų do
lerių per metus; valdininkams
algomis apie 125 milijonus;
perorganizavus vyriausybę apie 200 milijonų; yra dar ki
tų taupymui mažmožių.
Prezidentas pareiškia, kad
svarbiausias vyriausybės sieki
mas yra palengvinti gyvento
jams mokesčių naštą.
Vyrai — Atyda!
štai yra specialia pranešimas, kuris
bus Įdomus kiekvienam vyrui, kuris
prisiekė “viduramži” lr jaučia reikalinpujną tam tikro gaivinančio TONIKO. Kad suteikti galimumą, tūksta
nčiams, kurie dėl kokios nors prie
žasties atidėlioja užsisakyti

Nuga-Tone
tiesiog nuo distributorių. šj Gydyto
jaus preskripeija daba,r parduodama
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris
už mėnesio treatmentą — bukite sa
vimi gaukite butel} šiandien — ga
rantuotas.

Thor Skalbiama Mašina

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark

SUMAŽINTOS KAINOS
IKI KOV015 DIENOS

Telefonas State 7880
Valandos 9 ryte iki 6 popiet

\Vest Side: 2151 W. 22nd St.
Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčlos
vakarais 6 iki 9
Telefonas Canal

0660

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlnko, Ketvergo lr Subatos
Vakarais 7 iki 9
Telefonas Republic 9600

Thor Elektrikinė Skalbiama
Mašina ................

*99.50

50,00 nuolaidos

iki

kovo 15 ......

*50.00

Tiktai už .........

*49.50

Jei manai pirkti antomobtll. ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
▼leną ii geriausių rūšių automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra
pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.

Po $1.00 į savaitę

Taipgi mes turime pilną pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą lr
nebrangia kaina.

Jos. F. Sudrik, Ine.

MIDLAND MOTOR SALES
4493 ARCHER AVERCE
Telephone Lafayette 7189

3417*21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167

AVCFL gražus lietuvių programas nedėliomis nuo
1 iki 2 vai. po pietų.
WHFC programas ketvergais nuo 7:30 vakare.

KAS GIRDĖTWEST SIDE
PERKAM

X Ryt Aušros Vartų baž- INSURANCE
moteris dievota, ramutė ir pa kuopos dvasios vado prel. Kru
Lietuviškus
NOTARY ’ *PlE I KIEWICZ Č>(g'
šo, kuopa sutarė imti dalyvu- nyčioje 7:30 vai. ryto iškilmi
vyzdinga sąjungiete.
.HORTGAfiE BAHKERS
BONUS
PUBLIC
nių iškilmėse, H. Nedvarienė, ngos keturnedėlio pamaldos
Štai “kliūtys,” kurios sulaikps. pirm. yra pirmoji komisi- už a- a- Petrą Kalni, mirusį
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
k° ^8'^ nuo pletojimos ir au joj tų gražių iškilmių rengi- praeitą mėnesį Telšiuose, še
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
£in10,
rne. O ką jau pirma kuopa re- neU tėvą Westsidėje gyvėnanPRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
Be to, reikalaujama, kad ngja — visuomet išeina 100% čn? Kalnių Petro ir KazimieTEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
narių mokesniai būtų baisiai pius. Valio mūsų veikėjoms. ,r° (ahu biznieriai): pirmasis
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
punktualiai siunčiami Cent____
__ TT , a turi savo krautuvę įvairių gaDalyvaus Vakarinių Valst.
ian (mūsų kuopa tą šventai
lanterijos reikmenų Blue Isseimelyje
pildo), bet Centras mėnesius1
land gatvėje prieš McCormic.
.
i , .. O. Aleliuniene pakvietė kuo , „ ,
,
Roselandietis
laiko priverčia narius laukti
.
, ko fabriką, o antrasis avalyv ,
pą seimelin, kovo 19 d. Isnnknės krautuvę Leavitt gatvėje
pasalpos. Rodei?
.f
x . . v.
tos
atstoves
čia
pat
susinnIš senesnių girdėjau kalbaRezoliucija
prieš Marozo restoraną
kime.
Dar
truputį
pasitarus
, kad mūsų dabartinis asis- Tartasi apie 16 seimą. Vien
NAMŲ 8AVTNINKŲ ATTDAI
Jų tėvelis Petras kilęs ir au
| Geriausia kaina — Casli už
vieningai
visoms,
baigta
susi

Musų biuras suteikia patarimus na
ntas kun. V. Čemauskas ne balsiai visoms pareiškus savo
gęs yra Darbėnuose, iš kur ru- mų savininkams reikale nesusiprati iReal Estate Gold Bonds, morvai. vakare mal
mų su rendauninlnkals. Maža narinė
įkąs lietuviškai pamokslų nuomonę, mūsų garbės narės rinkimas 110kp.
mokestis. Ekspertų patarimas visose 'gičius ir certifikatus depozi
korespondentė
S
'
!
P^kęs
ištanamų savininkų lr rendaunlnkų rei
kyti. Mat, ilgai nebuvom gi- p. A. Nausėdienei ir p-lei M. da.
rnavo penki-? metus ir, kaipo kalais. Męs neturime skyrių. Atdara tų. 134 North La Šalie St.,
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.
šję ji lietuviškus pamokslus L. Gurinskaitei, p-lei V. Galpasižymėjęs kareivis tėviškėn Ivak. šventadieniais nuo 10 ryto iki Room 316.
REZOLIUCIJA
Įžymus namai orlglnallo Ir vlen. k a n t. Bet išvažiavus naitei (A. R. D. Centro rašt.)
grįžęs Telšių mieste buvo ski- ’ piet.
nintelio namų savininkų biuro Chica
on. J. Paškauskui atosto p. J. Volterienei, p. B. Bytau A. L. R. K. Moterų Sujungęs Lta". gara^ava ~ Pol’cmon^- goje,
LANDUORDS BUREAŲ OF
gos, vikaras turėjo lietuvia tienei Centro vald. narei ir
Telšiuose begyvendamas pasi
CHICAGO
Pirmos
Kuopos
is pamokslus sakyti. Na, kai kitoms, plačiai referavus da
žymėjo kaioo pamaldus ir suInkorporuotas
1642 West Divlslon Pt.
Uletuvos Laisvės Bonus, Pirmus Morgirdome, tai tiesiog nuste-Jyką nutarta reikalauti 16 A. L. R. K. Moterų Sąjun- sipratęs lietuvis, Čia išaugino
Tel. Armltage 2951—2952
glčlus, Namus, Farmas ir Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom (vai
ame, kaip gražiai jis lietuvi- Seimo Chicagoje. Kuopos vai- gos 1-mos kuopos specialia su- penketą gerų vaikų, iš kurių Męs esame jau šiuo adresu virš 40 m. rius
legalius dokumentus, kaip tai,
ai kalba; kalba nedarkyta
pirkimui arba pardavimui. Pasinau

us vasario 16 d., parap. sveinėj. Publikos tiek daug prii, kad svetainė pasidarė per
Muzika buvo gera —
rpetuko, kuris nors jaunas,
t gabus muzikoj. Nemažai
vm ir augusių svečių, kurie
ėjo sykiu šokti, o pašokę
aniai užkąsti. Labai linksli laikas praleista. Idealisdėkingos visiems.

CLASSIFIED

Kiekvienas Tardas parduoda
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj
Black Band. Jeigu norite gerų
anglių kreipkitės 1 Grane Coal
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę
kalną negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-

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

The Most For Your Money

PEOPLESCOAL GO.
12132 S UNION AVĖ,
2 tons or more
III. Lump......................... $5.50
Ky. Mine-Run ............ $5.20

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

PERKAME, PARDUODAM
TUMONIS COAL CO.
IR MAINOME
12132 S. UNION AVĖ.

ilba. Netikėtum žmogus, jei
itsai savo ausim negirdėtum.

Beikia džiaugtis, kad mūsų
uni kunigai, kurie tik pra- į

bos mokyklose turėjo pro-i

NAUJA CENTO PRAMONĖ TUO JAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno Iki penkių centų "Blg Flssh” Special. Krautuvės perka vieną, du tris ar
daugiau po 11.00. Pardavėjui jeina 82.20 Cash Ir pardavėjas gauna “Dovaną” kurią
gali parduoti už 11.00. Viskas .reikalinga parūpinta Jums kainuoja 65c. Užaisakykite
Umėglnlmul tuziną už |7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai atsišaukite j ofisą.
"Dcipt. J.”

HOME REFINERS,
Keaner Bldg.

PARISIAN RING COMPANY
80 North Dearbom Street,

dokite musų apie 20 metų plačiu
biznyje 4r teisingu patar
Mea mokame augščlustą kainą už patyrimu
sulaužytus senus aukso daiktus, dan navimu, tas jums bus naudinga.
tų tiltus, dantis, laikrodšllus, lom
bardo tlktetua

CASH UŽ JURŲ SENA AUKSĄ.

CHICAGO, ILU.

S No. Wabash Avenue
Kambarys 600

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. Westem Avenue
Chicago, III.

Tel. GROVEHILL 1038

Offers an attractive
February Bargain

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

