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Bolševikai išžudS iki 17,000 čerkesų
VOKIETIJOS PREZIDENTO ATSIŠAU
KIMU GRAŽINTA MONARCHUOS
VĖLIAVA
SPAUDŽIAMI ŽYDAI SKUBIAI
VOKIETIJĄ APLEIDŽIA

chicagoje šventasis tėvas puus xi pasky
rė 6 kardinolus
33 BANKAI ATIDARYTA

Vakar Chicago j ir apylin
kėse atida ryta 33 bankai ir
jų tarpe 19 valstybiniij (sta-i
te) bankų. Kiti yra
krašto
(national) bankai.

Šventasis Sostas daug susirū
pinęs žmonijos vargais
NEDARBAS VISAM PASAULY
DIDINA NETVARKĄ

PREZIDENTAS KALBĖJO

VATIKANAS, kovo 13. — siginklavimo ir ekonomiškais
Sekmadienio vakarą iš Bai Šiandien įvyko, taip vadina-'reikalais,
tųjų Rūmų per radiją
apie ma, slapta popiežiaus konsis- Nusiskundė, kad pačioj Itabankus kalbėjo
prezidentas torija, Paskirti nauji G kardi lijoj protestantai vykdo smerIŠŽUDĖ IKI 17,000
, GRĄŽINA MONARCHIJOS
Roosevelt’as.
nolai ir visa eilė vyskupų.
ktiną proselitizmą (katalikus
VĖLIAVĄ
ČERKESŲ
patraukia protestantizman).
Išaiškino bankų
uždary
Šventasis Tėvas Pijus XI
Japonų vaikų patrijotinės organizacijos “Dal Nippon Go- bankų atidarymą ir visus gy apie vieną valandą kalbėjo Ragina katalikus, kad jie grie
TEHERANAS, Persija, ko
BERLYNAS, kovo 14. —
žtai priešintųsi šiam protes
ventojus kvietė krašto vyriau
vo 13. — Iš Kaukazo atvyku- Vokietijos prezidentas Hinden koku Dan” nariai siunčia Kinijoj kariaujantiems japonų ka
apie įvairius Bažnyčios reika
tantų žygiui.
reiviams dovanas.
mo priežastį, pranešė
apie
šieji paliegėliai pasakoja, kad burgąs paskelbė į gyventojus
lūs visam pasauly, apie var
Dar kartą Šventasi Tėvas
svbei talkon, kad būtų galima
bolševikai Kuhaniaus teritori atsišaukimų. Grąžina kraštui
svarbiausius
pa-|
i - Bulgarijos karalių
y uz
NUTRAUKTOS BAŽNYČIO sėkmingiau patvarkyti visus gus ir . kitus
KUBOJE TERORAS
.
° 1 ! nupeikė
joj išžudė 12,009 iki 17,00 čer-| monarchistišką vėliavą ir įšauly įvykius, kas tik Šven
SE PAMALDOS
pasižadėjimo
sulaužyme
. krašto finansus. Be gyvento
kesų, kurie kalnuose gyveno 'teisėja fašistų (naeionalsociaHAVANA, Kuba, kovo 13.
jų talkos vyriausybė pati vie tajam Sostui vra artima.
Kaip žinoma, tas stačiatikis
ir nenorėjo bolševikų valdžiai listų) partijos vėliavos varto- — Penki Įtariami prezidento
MEXIC0 CITY, kovo 13- na daug ką negali padaryti.
Jo Šventenybė sakė, kad karalius anais metais vedA
,pmą.
pasiduoti.
I
Machado vyriausybės priešai Chiapas vyskupijos bažnyčio Prezidentas ragino,
kad šiandien vLą žmoniją slegia katalikę žmoną. Jis asmeniš
Sakoma, žmonės
išžudyti
studentai nužudė vyriausybės je pamaldos nubrauktos ir ba žmonės atidaromais bankais j ekonominis krizis, karai, gan- kai žodžiu ir raštu Šventajam
orinėmis bombomis ir nuodin LIETUVOS ŽYDAS BUS organizacijos La Porra virši žnyčios uždarytos.
pasitikėtų, kad pinigų namie da^ aP'e karus ir kitos katas- Tėvui pasižadėjo, kad savo
DEPORTUOTAS
gomis dujomis.
ninką F. Ros’ą. Įtariami stu
Šioj vyskupijoj yra daugiau nelaikytų, kad be svarbaus įei trofos.
vaikus auklės katalikiškai.* Ta
dentai suimti. Vakar šalia kaip 300,09 katalikų, o valsty kalo neištrauktų iš bankų sa-1 Po^ės, socialės ir religi- čiau pasižadėjimą sulaužė.
BERLYNAS, kovo 14. — miesto jie visi rasti nužudyti.
AUSTRIJOS SOCIALISTAI
nes tvarkos priešams šiandien
Šventasis Tėvas
paskyrė
bes vyriausybė tik keturiems vo indėlių.
Vokietijoj areštuotas Lietuvoj
GINKLUOJASI
lyra ko plačiausioji dirva pra- tris kardinolus ir juos įteisėVyriausybės priešai dabar kunigams leidžia tų žmonių
gimęs žydas Jaeob Leščinski.
dvasiniais reikalais rūpintis,
DU BANKAI BUS UŽDA | gaisringai propagandai, kada jo atidaryti trijų Romos bari
VIENA, Austrija, kovo 13. Jis
New Yorko žydų lai- paskelbė, kad jie ims žudyti
milijonai žmonių neturi darbo. likų šventas duris pradedant
RYTI
— Austrijos socialistai sumo kraščio “Vorwaetts” , kores- visus tos organizacijos narius j 'Kur tai matyta tokia tvarSkleidžia ateizmą; iš kurio pa- šiemet Šventuosius Jubilie
bilizavo pusiau militarinę or- jpoudentas. Pranešta, kad bus ir pačius krašto valdininkus. I! ka.
Security Bank of Chicago !sireiškia dideli sumišimai,
jaus Metus. Šv. Petro šventų
Kaip Havanoj, taip kituose 1
ganizaciją “Scbutebund,” jai deportuotas.
miestuose vyksta kratos. Visi ATSTATYMUI REIKALIN ir Second Security Bank of I Šventasis Tėvas pareiškė, durų atidarymo apeigose pir
vaizduodami fašistų sukilimą.
GA PASKOLA
Chicago direktoriai nuspren- kad jis meldžiasi, kad Auks- mininkaus pats popiežius.
HITLERITAI DAUGIAU
valdininkai stipriai saugoja
Paskleistais atsišaukimais
Už trijų dienų įvyks vieša
dė išmokėti visus indėlius ir čiausiasis suvestų valstybes
LAIMĖJO
mi.
gyventojai raginami kancle
vienybėn, kad jos susitartų Iš- popiežiaus konsistorija.
LOS ANGELES, Cal., kovo biznį nutraukti.
ri cr Dolfuss’o vyriausybę rem
13. — Nukentėjusių nuo že-»
BERLYNAS, kovo 13. —
PO ŽEMĖS DREBĖJIMO
Juzulėnas. Jį nušovė švogeris
<ti.
mės drebėjimo šiol ir kitų mie AUKSAS TURI BŪT GRĄ
Vakar Vokietijoj įvyko pro
KALIFORNIJOJ
Adomas Sabaliauskas, už tai,
i stų atstatymui yra reikalin
ŽINTAS
vinciniai ir municipaliniai rin
kad jis reiškė pretenzijų prie
PUOLĖ ANGLŲ FIRMĄ; kimai. Fašistai (nacionalso
LOS ANGELES, Col., ko gas didelės paskolos užtrauki
4 AREŠTUOTA
Aukso krovėjams
duotas NAUJAS LIETUVIO IŠRA Sabaliausko ąėtų rugių ūkio
cialistai, liitleritai) laimėjo.
vo 14. — Tik dabar galima mas. Bus kreipiamasi į Redaly, kurią teismas buvo pri
visą
Tad fašistai dar labiau vi suglausti visas baisybes, ko- construction Finance bendro laikas iki penktadienio
DIMAS.
teisęs P. Juzulėnui.
MASKVA, kovo 13. — są kraštą sužnyba.
savo laikomą auksą grąžinti
Įkias šioj srity padarė žemės vę, Washingtone.
Byla nagrinėta Panevėžio
Bolševikų agentai puolė firbankams. Auksas gabalais ir
1 drebėjimas.
Šiomis dienomis Kaune stei
Juzulėno
imą
Metropolitan Vickers.
PATARIA KONTROLIUOTI pinigais -turi būt grąžinamas. giamas naujoviškų virtuvės apygardos teisme.
ŽYDAI BĖGA IŠ VOKIETI-i 135 asmenys žuvo ir daunušavėją
Sabaliauską
teismas
Pagrobė daug dokumentų. 4
ŽEMĖS ŪKĮ
židiniams plokščių fabrikas.
JOS
.giau kaip 5,000 sužeistų. Menuteisė 8 m. s. d. kalėjimo ir
asmenys areštuota.
DEMOKRATŲ PARTIJA
Išradimas padarytas vieno priteisė iš jo ieškinį nušautojo
-----------i džiaginiai nuostoliai
siekia *.
WASHINQT0N, kovo 13.—
COOK’O APSKRITY
lietuvio; patentuotas prekybos žmonai ir <tėvui.
BERLYNAS, kovo 13. —j apie 60 milijonų d'ol.
JAPONAI ĮSPĖJA KINUS
Kai
kurie
žemės
ūkio
vadai
Turtingesnieji ir įžymesnieji
departamente ir pasirodė esą
Lengvesni žemės purtymai nusprendė pasiūlyti krašto vy Demokratų partijos
vadu
žydai galvatrūkčiais
aplei
labai praktiškas. Fabriką stei RAGINAMI PROTESTUOTI
k TOKIJO, kovo 13. — Japo
kasdien ir tai dažnai pasikar riausybei, kad ji savo kontro- Cook’o apskrity išrinktas P.
džia Vokietiją. Saugumas šia
gia naujai susikūrusi tam rei
Jnai pusoficialiai įspėja kinus,
toja.
lėn
paimtų
ūkius.
Nash
į
vietą
mirusiojo
majo

me krašte jiems neužtikrintas.
kalui bendrovė “Vikrys.”
Legislatūroje Springfielde
kad jie nesikėsintų pulti japo
ro Cermak’o.
yra visa eilė sumanymų, ku
nų, kad atsiimti Jebol provin
PREZIDENTAS REIKA
PASKYRĖ 3 AMBASADO
BOLŠEVIKAI ŽUDO VALS
SUDEGE
SENUTE
riais norima Cbicagoj padidin
LAUJA ALŲ GRĄŽINTI
ciją. Nes tada kiltų smarkes
RIUS
ŽEMĖS DREBĖJIMAI
TIEČIUS
ti mokesčius.
nis karas ir japonai užimtų t
Raseinių v. Ginčaičią k. J. ‘Civic federation ir Bureau
žiemių Kiniją.
WASHINGT0N, kovo 14—
WASHINGT0N, kovo 14—
Chicagos universiteto pro f.
MASKVA, kovo 13. — Pa
Rusiaus bernas Pr. Banys iš of Public Efficiency” ragina
Prezidentas Roosevelt’as va Prezidentas Roosevelt’as pas R. T. Chamberlin, geologas,
skelbta, kad Gudijoj, Ukrai
vogė šeimininko drabužius, piliečius siųsti protestus leJAPONŲ PLANAI
kar kreipės kongresan alaus kyrė tris naujus ambasado pareiškia, kari per pereitus du
noj ir žiemių Kaukaze sušau
.paskum padegė daržinę ir pa gislaturon prieš tuos sumany
klausimu. Trumpu pranešimu rius;
Binghamą
Anglijai, tūkstančius metų žemėje įvyko
dyta 35 valstiečiai sąryšy dėl
bėgo. Jurbarko v. Gudelių k. mus.
NANKINGAS, kovo 13. —
jis reikalauja, kad kongresas Strausą — Prancūzijai ir Da apie 4,000 didelių drebėjimų
nepristatomų vyriausybei ja
sudegė klojimas su 65 štukoKinų vyriausybė patyrė, kad
ko veikiau pravestų alaus grą niels’ą — Meksikai.
ir žuvo 2,500,000 žmonių.
mis valdiškų blankų. Gargždų MIRTIES BAUSMĖS ZANvų grūdų. 0 4-9 kitų valstiečių
japonai planuoja visą Kiniją
žinimo kraštui
sumanymą.
nubausta kalėti.
v. (Kretingos apskr.) Utvių
GARAI VYKDYMAS
suskaldyti į dalis ir sukurti
Valstybė iš grąžinto alaus ti KATALIKŲ BAŽNYČIOJ
LIETUS, GRIAUSMAI
k. sudegė K. Kerpienės medi
Bolševikai sako, kad už kon kiši šiokių tokių pajamų.
federuotą kinų imperiją.
SPROGIMAS
TALLAHASSEE, Fla., ko
nis gyv. namas. Gaisro metu
trrevoliuciją valstiečiai bau
Vakar Cbicagą ištiko smar
vo 14. — Mirties bausmė G.
apdegė Kerpienės motina,. C.
PAMALDOS ĮVYKO PAR džiami .
MTIAVAUKEE, Wis., kovo kus lietus ir perkūnijos. 1:00
PASIRAŠĖ ĮSTATYMO
Žagarai, kurs nužudė Chica
Beržanskienė.
KUOSE
ATŠAUKIMĄ
13. — Vakar rytą
Cudahy popiet buvo 60 1. šilumos.
gos majorą, bu s ateinančią sa
PARODOS ŽENKLELIAI
miestely šv. Frederiko kat.
vaitę įvykdinta.
DEL KELIŲ CENTNERIŲ
LONG BEACH, Cal., kovo
SPRINGFIELD, III., kovo bažnyčios rūsiuose įvyko ne SKIRS MAJORO VIETI
RUGIŲ NUŠOVĖ ŠV09ERĮ
ORO STOVIS
WASHINGTON, kovo 13.— 14. — Illinois’o gubernato paprastai smarkus sprogimas.
NINKĄ
13. — Kadangi bažnyčios ir
1930 m. liepos m. 18 d. Ra
maldnamiai šiame mieste su Chicago šimtmečio pažangos rius vakar pasirašė legislatū- Dalis bažnyčios sienos išgrian
Šiandien susirinks
alderCHIGACO IR APYLIN.
griauti, vakar pamaldos turė parodos atminimui krašto vy ros pripažintą prohibicijos ta. Sprogimo priežastis neras monų taryba ir paskirs laiki- mygalos valse. Černiauskienės
ta keturiuose mieRto parkuo- riausybė išleis dviejų rūšių įstatymo vykdymo šioj valsty ta. Policija spėja, kad gal tai Iną mirusio miesto majoro vie kaimo laukuose, rugius plau KĖS. — Šiandien iš dalies de
nant nušautas 26 metų Petras besuota; šalčiau.
80.
(
i
pašto ženklelius. ,
bei atšaukimą.
kokių piktadarių darbas.
tininką.

Kubos saloje vyksta žudymai,
kratos, areštavimai

LIETUVOJE
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l
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Antradienis, kovo 14 d., 1933

to pasitikėjimų krašto finansinėmis įstaigo
mis.
Dėl to prezidentas toj pačioj savo kal
Išeina kasdien. Išskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metanu —
Puboj pabrėžia, kad: “Tai buvo vyriausybės
Mt Metų —
Trinu Mėnesiams — $1.M, Vienam
darbas
išlyginti šių padėtį ir tai daryti taip
Mėnesiui
'Bo. Europoje — Metama »?.••. Pusei Me
Rašo Dr. A. G. Rakauskas
ti* — <♦ *“» J* >PUa ■•>«.
greit
kaip
galima
ir
darbas
yra
vykdomas.
’
’
Be~_.u.d*r> tams ir korespondentams raitų necrųSveikindami pri
ttna, Jei uo(iru4oma tai padaryti Ir aeprlslunčlama tam
šonkaulį, kad iš jo sutverus
Nors ir labai buvo drastiškas žygis už sidedančią.
"Dr&utikslai pasui mukių.
gan" Jau putyrusių
Adomui gyvenimo draugę le
plunksnos
pajėgų
bkdbimai sekančiai dienai priimami iki 5 daryti visus krašto bankus, tačiau p. Roose d.r.
Rakausko as
vų. Visagnlinga pirmojo (ly
veltas išdrįso tai padaryti, gavo ne tik kon meny, Šia progų
vai. po niet.
Redaktorius priima — nuo 11: M Iki 1S:M vai.
dytojo ir Chirurgo ranka, pa
greso, bet ir daugumos žmonių pritarimų kadng©rb.pagydytoSkelbimų karnos prialanėlamoe peretkaiavaa.
našias operacijas daro ir šia
ir pasitikėjimų. Visi jautė, kad prezidento
"DRAUGAS”
ndie žmogui-gydytojui patar
žygis buvo reikalingas ir apgalvotas ir kad
j“k“doi
LITHUANIAN DAILY FRIEND
mių,
naudingų
ir
naujant. Jo Valia, ar mes no
rezultate kraštas susilauks finansų reorgani pamokinančių apie
Publianed Daily, JBkoept Buoday.
sveikatų
straipsnių
0UB8CR1PTION8: One Tear —
81z Montks
rime ar ne, visur ir visuomet
zacijos, bankai atgaus pasitikėjimų ir kaip tilpusių “Draugo"
— |l.b*. Tkree Montka — »«•••. One Montk — J ko.
praeity.
pildosi.
prez. Rooseveltas pats pasakė: “Žmonės vėl
■nro>e — One Tear — |7.M. Ils Montks —
Gydytojaudamas
Oepr — .ate.
Kenoshoje
turėjo
Dr.A.G.
Rakauskas
džiaugsis laikydami savo pinigus ten, kur progos lankyti Ma- 3147 S. Halsted st. Ne žmonija, bet Pasaulio
▲feeraainc m "DRAUGAM** brlnca best rsenlta
Aurertising ratee on applloatlon.
disono ir MllwauTol. ofiso;
_
jie bus apsaugoti ir kur galės juos bile kada kės
Kūrėjas nustatė gamtoje tie
klinikas ir jCalumet 4039

“D R A U G A S”

SVEIKATA - LAĮMES SALT INIS

"DRAUGAS" 2334 S. Oakley Av.. Chicago Jpat08iai „audoti.>> B« to, jis pasakė:

gyti didesnio specialumo savo pro-

Tel. Rez.
Hemlock 62 86

: V’

Cį■

sus. Žmogų gi Jis padarė te

“Aš jus
užtikrinu, kad saugiau
yra
lai- tobulesnio
fesijoje. Tat
prie----------- ■
n<i«nnlin
+;iJ
°
J
medikalio patarnavimo ge- pasaulio VlCspat lU, tik ne tdlh
rb. gydytojas patieks "Draugo’’ skai
kyti pinigus atidarytuose bankuose negu po tytojams
labiau pamokinančių straip kad jis tas tiesas laužytų, bei
DIENOS KLAUSIMAI
snių apie sveikatų spaudoje.
matrasais.”
;
J kilančius sveikatos reikalais klau tam, kad prie jų prisitaikin
dr. Rakauskas mielai suteiks
Taigi, reikia manyti, kad vėl atsidarius simus
per “Draugų’’ patarimų. I’atogumo damas galėtų išsilaikvti kūno
PREZIDENTAS VEIKIA
bankams, žinoma, tik tiems, kurie yra sau- j
reXį’Z^skaRytffi X i’- dvasios sveikatoje. Tos tiesiuntinėti laiškus dr, Rakausko g()g ym
jr vej(|r0(Jįs^ |x u
gūs, visame krašte pasidarys naujas sųjudis šomi
vardu ir antrašu.
Naujasis Jungtinių Valstybių preziden
Grįžęs
i
Chicagą.
dr.
A.
G.
Rakaus

geresnėn pusėn ir kad vyriausybė, perorga kas atidarė du ofisu: 3147 S. Halsted riame atsispindi kelias į svei
m:
tas ne tik energingai kalba, bet ir veikia.
(Bridgeporte) ir 26 56 W. 6 9tli st. katu.
nizavusi bankus, ne tik dabartiniam laikui, st.
(Marąuette Parke).
Jei p. Rooseveltas ir toliau taip dirbs, kaip
Redakcija
bet ir ateičiai suras priemones garantuoti
Žmogus, Kurs apsivalgo, ar
per savo pirmųsias prezidentavimo dienas,
žmonėms, kad jų įdėliai nepražus. To prez.
jis užsipelnys “darbščiojo prezidento’’ var
Sveiki, “Draugo“ ir mano ba, kurs yra palinkęs iš prie
Rooseveltas savo energingais žygiais ir sie
Henry T. Rainey iš Illinois naujas spykeris 73-jo J. A.
žasties nesusilaikymo perdaug < y j.
dų ir tuo būdu įsigys pilniausių krašto pasi
prietėliai.
ongreso.
kia.
tikėjimų.
i
Pasidėkojant
dienraščiui išsigerti, gali būti pavyzdžiu
Be to, žmonės džiaugiasi, kad naujasis “Draugui,“ vėl brangiems jo kaipo, šių tiesų laužytojas ly-(nas su didesniu kitas su ma-, simprotaujančio žmogaus elgėPrezidentas Rooseveltas savo inaguracinėj kalboj pažadėjo kraštui neskambinti tuš vadas imasi griežtų priemonių mažinti val skaitytojams bus lemta kas giai kaip ir tas, kuris išdyka- Ižesniu sveikatos laipsniu. Bet siui, kurs kerta tų šakų ant
čiais žodžiais, bet veikti ir tuoj veikti. Ne džios išlaidas ir daro planus nedarbui krašte antradienį rasti sveikatos sky vimo norus patenkindamas, (nekartų pirmasis per nesusi- kurios pats sėdi.
spėjo atsisėsti į prezidento kėdę, kaip savo mažinti.
rių šio dienraščio skiltyse. parsikviečia sau vienokio ar pratimų, apsileidimų, ar išdyGeriausio jam pasisekimo!
duotųjį pažadų pradėjo pildyti.
Ant kiek jis bus naudingas, kitokio pobūdžio ligų ir ne- kuinų praranda žymių sveika- BRANGIOS PIRŠLYBOS
priklausys nuo to, kaip gerb. kartų tuja liga apdovanoja v:- ! tos ypatybių dalį, nuskriausVisi jautė, kad šio krašto bankų siste
METROPOLITAN STATE BANKAS
skaitytojai gilinsis į šio sky sai nekaltus savo šeimos na-(damas ne tik save, bet ir tuos, Lazdijų apylinkės gyv. R.
moj yra daug blogumų ir kad tik blogumai
kurių didesnė ar mažesnė gy- mėgdavo piršliauti. Piršlys su
riaus straipsnių principales rius.
diena iš dienos didėja ir gilina ekonominį ir
Cbicagoje buvo likę apie 60 bankų. Va mintis ir dės pastangų jas sa Žmogui, kaipo protingam,.! veninio laimė nuo „jo priklau-------- jSitarė su jaunu ūkininkaičiu
finansinį krizi. Žmonės, netekę pasitikėjimo
mųstanciam sutvėrimui, vietoj į sė. Prižiūrėti sveikatų priva-! važiuoti pas kitos parapijos
bankais, traukė iš jų pinigus ir juos slėpė, kar atsidarė 33 bankai. Jie atsidarė federalės vo gyveniman pritaikinti.
.
,
.
.
,.
ieškoti sveikatos priešų, .rei- lo ne tik tas, kuris iš prigini merginų. Tačiau nė vienas iš
šimtais milijonų dolerių iškildami iš apyvar ir valstybės vyriausybės leidimu po smulk
Kas gimsta, tas turi mirti.i, . ,
• ..
I,. ...... v .
nnli Tiesa tn reikalauia
a.tų priyslJ sąu«°tis, jų ve- ties jaučiasi atsinešęs jos ma- jų neturėjo pinigų nusipirkti
tos. Tas reiškinys skaudžiai atsiliepė ir pra meniško ir atsargaus jų stovio peržiūrėjimo. a
.
..
nuo jų šalintis. Šiuo rei- žiau, bet ir tas, kurs mėgsta I ir nusivežti degtinės.
Buvo
monę ir prekybų ir kraštų privedė prie to,
Mes, Chicagos lietuviai galime didžiuo
.
... .’J\cvpi ^ll^u karts nuo karto bus at- pasigirti turis jos perviršį, jomarkas. Reikėjo
sudaryti
kad toliau eiti jau nebebuvo galima.
tis, kad atidariusiųjų bankų tarpe yra ir a prie nai ’innno .
.
kreipta dėmesio kalbam apie'kuomet tikrenybėj ten gal y- bent 15 litų. Piršlys R. nusi
Naujasis krašto vadas žinojo nuo ko dar lietuvių — Metorpolitan State bankas.
katos ir pat rumpinimo gy\c atskiras jįg-as įr jų priežastis, ra sveikatos trūkumas. Pervedė jomarkan parduoti ark
bų pradėti, kad atstačius pasitikėjimų ban
Mes nekartų esame pažymėję, kad šis nimo bent kokiu nors būdu Nekavtų žmogus pasakoj daug girtis gera sveikata ne lį, 5 desėtkug kiaušinių ir ve
kais, kad gruzinus apyvarton paslėptus pi
bankas yra saugus, gerai vedamas ir stro yra panašus savažudžiui. Žino kali, ot, jis arba tas ir tas žinant jos tikros padėties yra žimų malkų. Už viskų gavo
nigus. Jis taip pat žinojo, kad neperorgani
piai prižiūrimas. Broliams Brenzanis reikia gus privalo rūpintis kiek ga niekad neserga, kad jis visa- mėginimas save apgauti. Ir iš 12 litų: arklys 5 litai, malkos
zavus bankų, kuriais žmonės galėtų pasiti
sveika dos “sveikas kaip ridikas“ ir naujo kibimo, jei tik jis yra _ 4 kiaušiniai — 3 litai Trfi
atiduoti kreditų, kad jie žmonių pinigais ne lint pasilaikyti geroje
.
"
kėti, negalima būtų privesti kraštų prie nor
toje, kad gyvenimo valandos .
.. , . . /
. .. I
,
'j
1, Kiaušiniai
a litai, iru
spekuliavo, juos saugojo kaip ir savo locna Mt, kiek ™Unt ilgesnės Šios 3° svelliata‘ ”lekas wk«"kia. nppnziurmias, nekart, dugną, ksta 3 lit Qal
jaunikis
malaus ekonominio ir finansinio gyveninio.
hutų
kiek
galint
ilgesnes.
Šios
Bet
,
ži(iI
.
a
.
;
už
kartais
ir
la
.
išsmunka,
turtų ir dėl to pačiam bankui užtikrino ateitį
apystovos riuos jam progos pa h.n ,
0
. - pardavė už 7 lit. laikrodį ir
Pertvarkyti bankus reikėjo, nes anot pa ir apsaugojo ten sudėtus žmonių pinigus.
1 spaudo jo pamatai, kad la ll"l«“«“/'-eikatos priezn,. nusipirkę degtinės nuvažiavo
ties prezidento I ' A: J los per radijo kalbos
Dabar, kada bankas įėjo į tų saugiųjų daryti kiek galint dauginu
kir(o ™ ™
visiems peno- pirštis merginai.
praėjusį sekmadienį: “Lies turėjome blogų bankų skaičių, kuriems valdžia leido atsida ro link savęs ir link savo ar-'.,aveikatos mi|ži
kreipiant,., pne savo
bankininkavimo situacijų. Kai kurie iš mū ryti ir pilnu užsimojimu daryti biznį, žino tūno. G juk be to, imogaus la.ut61is n .krobM arb‘a> kam
jo ..tvirtovęje.. trukus,'" ‘
j S.Tj PANEVĖŽIEČIAI PRIEŠ
sų bankininkų pasirodė arba nekompetentiški ma, po griežta jos priežiūra, jis atsistoja gyvenimas yra tuščias.
_
x
i
.
,
.
.
,
,
jkatos
patikrinimui.
Išlaidos
arba nesųžiningi vartojant žmonių fondus.’’ dar ant tvirtesnių pagrindų.
SVETIMŠALIUS
Žmogaus sveikatos palaiky-po gyvybes siūlas trūko. Pu-^ažos, o nauda iš to didelė,
Jis taip pat teisingai pažymėjo, kad kai ku
Pp. Brenzai banko vedėjai užsipelno ir mni ir jo gyvenimo paūgiu,-(nasūs liūdni atsitikimai kar-'Gi Sunega|sjūgiam r(,;k faak.
rie bankininkai jiems pavestus žmonių pini pagarbos ir pasveikinimo.
mui pagalbon ateina Paties tojasi diena iš dienos. Žmogui
Šiomis dienomis Panevėžy
.tis to pat gydytojo pagalbos
gus naudojo spekuliacijai ir negudrioms pa
Sutvėrėjo duotas medicinos reikia atsiminti, kad gražus,
įvykusiame apie 1,000 žmonių
skoloms.
| >
Savo laiku p. M. Vinikas baigė “diplo mokslas. Jis pirmutinis tų mo raudonas, iš paviršiaus svei-1 ^uo-iau’ kad gauti medikalę susirinkime priimta rezoliuciNors ne visi bankininkai taip elgėsi, bet matijos daktaro mokslus.“ Į diplomatus ne kslų panaudojo Rojuje: užlei- kai atrodųs ridikas labai daž- (Pa?albų laiku. Atidėliojimas ja> kurioje prašoma svetimša(galimos pagalbos ligoniui, ti-jliai iš įstaigų svetimšalius,
vis dėlto atsirado tokių užtektinas skaičius, pateko, bet mat tas “mokslas“ dabar “su- sdanias sunkų miegų ant Ado- nai būva išparpęs viduje.
kurie nuskriaudė milijonus žmonių ir pakir- gadnus“ SLA. politikoj. Vis dėlto neprakišta J mo ir išimdamas iš jo šono j Žmogus ateina į pasaulį vie kėtis, kad gal mažu liga sa-' svetimtaučius prašalinti.
j

Kun. A. Petrauskas, M.I.C.

Sveika Marija
(Tęsinys)

Bažnyčia — Golgotos kalnas
Bet toji tavo svajonė pamatyti Pa
lestinos žemę yra gal niekad neįvykdo
ma, nes tavo turtas nėra toksai didelis,
kad galėtum tokių tolimų kelionę keliau
ti, arba sveikata permenka, o gal tavo
gyveninio pareigos neišleidžia tavęs į ke
lionę? Ir tau skriūdu daros ir pavydu,
kad negali pasiekti to, ko širdis tavo nori
ir padaryti taip, kaip kiti padaro.
Broli-Sesuo, perdaug nenusimink! Aš
žinau žemę, kuri ir už pačių Palestinų
yra puikesnė ir krikščioniui brangesnė už
Jeruzalių ir Kalvarijos kalnų. Į tų bran
gių žemę keliaujant nereikia daug išlai
dų; nedaug reikia vargo nukentėti, nei
daug sutrukti, kad jų savo akimis pama
tytum — ji keliuose šimtuose žingsnių
nuo tavęs ir nė pusvalandžio nereikalau
ji sutrukti, kad nuvyktum į jų...
Ta brangioji žemė — tai kiekviena
katalikų bažnyčia ir kasdien laikomos jo
je šventosios Mišios! Čia tai rasi tų pat
Jėzų Kristų, kuris gimė ir augo Palesti

nos žemėje; čia pamatysi tų pat Jo Kū
nų, kuris buvo baisiausiai kankinamas ir
plakamas už mūsų nuodėmes; tų pat
Kraujų, kurį už mus praliejo, ir tų pat
meilės pilnųjų Širdį, kurių kareivis mirš
tančiam durtuvu pervėrė! Čia, katalikų
bažnyčiose, taip tikrai Jėzų gyvenantį
rasti gali, kaip tikrai Jis yra Dievas ir
kaip tikri yra Jo žodžiai: Štai yra mano
Kūnas, kurį už jus esu atidavęs, o štai
mano Kraujas, kurį už jus esu praliejęs!

Taigi, visame pasaulyje nieko nėra
Dievui Tėvui meilesnio, kaip katalikų baž
nyčios, kuriose kasdien mylimiausias Jo
Sūnus kunigų rankomis esti aukojamas,
kaip auka už pasaulio nuodėmes. Mums gi
nėra daugiau niekur išganymo, tik Jėzuje
Kristuje. Dėl to po pakylėjimo ima kuųįgas į rankas šv. Ostijų ir, pakėlęs jų ant
kieliko, daro kryžiaus ženklus, kalbėda
mas: Per kurį (Jėzų Kristų) visas gery
bes, Viešpatie, visuomet sutveri, pašven
tini, gaivini, laimini ir mums duodi. Per
Jį ir su Juo ir Jame yra Tau, Dievui Tė
vui, Visagaliui, Dvasios šventosios vieny
bėje visa šlovė ir garbė! Šie šv. Mišiose
kunigo tariami žodžiai yra tartum visa
Evangelija ir pilnas Dievo darbų apra
šymas.
1

Jėzus — mūs Tarpininkas
Dabar atsidėjęs paklausyk, kų aš pa
sakysiu toliau: Ar matei kada žmogų su
nulaužtu nugarkauliu arba stabo ištiktų?
Jis turi kojų, rodos, kaip sveikas, bet ne
gali jos pajudinti ir jautimo joje neteko:
gali adata jam jų badyti, gali svilinti ug
nimi — vistiek, jis nieko nejaučia. Kodėl
jis nieko nejaučia ir nepajudina kojos,
kad ji, rodos, ta pati, kuri pirmiau buvo:
ir kaulai yra, ir raumens, ir gyslos, ir
gyvybė joje yra? — Arba dažnai pasi
taiko tokių neregių, kad pažiūrėjus jiems
į akis, išrodo jos gražios ir blizga kaip
sveikti žmonių, tačiau jie yra visiški ne
regiai. Iš kur tai? — Arba atsitinka žmo
nių, kurie, rodosi, sveikų turi nosį, bet
nieko negali suuosti. Kodėl taip? — štai
kodėl — jų nervai yra sugadinti ar tai
kojose, ar tai akyse, ar nosyje. Nervais
gi mes vadiname plonytes, ploniausių siū
lelių pavidale, gysleles, kurios nuo sme
genų per nugarkaulį tiesiasi, lyg koks
tinklas, po visų žmogaus kūnų ir sųnarius. Nervai žmogui akimirksnyje prane
ša, kas dedasi šalia mūs, ir kas dedas vi
duje mūs, būtent nervų pagalba žmogus
ii- žiūri, ir klauso, ir suuodžia, ir jaučia,
ir ragauja. Be nervų nei ausys, nei akys
mums būtų nereikalingos, nes jokios mums

naudos neatneštų.
Bet kam aš čia kalbu apie tuos ner
vus? Tam kalbu, kad parodyčiau santykį
tarp Dievo Tėvo ir Dievo Sūnaus. Kaip
mes nė mažiausio darbelio be nervų nu
veikti negalime, taip lygiai ir Dievas Tė
vas nieko nedaro be Sūnaus. Kų tveria
ir daro Dievas Tėvas — viskų tveria ir
daro per mylimiausių savo Sūnų Jėzų
Kristų. O ir mūs geri darbai, prašymai,
atgaila ir gailestis gali nueiti pas Dievų
Tėvų tik per Jėzų Kristų. Kas į Jėzų
Kristų netiki arba Jį niekina, to malda
nepasiekia Dievo sosto ir jokios naudos
jam neatneša. Tų tiesų mums aiškiai pa
tvirtina žydų tauta. Senų senovėje žydai
buvo išrinktųjų Dievo tauta ir nuolatos
Jis jų prašymus ir maldas išklausydavo.
Žydai labai dažnai Dievo valiai pasiprie
šindavo, net ir visai Jį užsimiršdavo ir
pasidirbdinę varinius bei auksinius sta
bus garbindavo tikrojo Dievo vieloj. Die
vas už tokius prasikaltimus smarkiai juos
bauzdavo: ar ligomis užleisdamas, ar ne
prietelius užsiųsdanias. Kiekvienų tačiau
kartų, kai žydai prisipažindavo esu kalti
ir prašydavo pasigailėjimo, Dievns atleis
davo jiems kaltybes ir suteikdavo savo
pagalbų.
Jėzui gimus, su žydais jau ne taip

Viešpats elgiasi. Nors žydai dabar aukso
stabų nesidirbdina ir pagonimis nevirsta,
tačiau Dievas užsiuntė ant jų ir jų žemės
nuožmius neprietelius, išblaškė visų tau
tų po pasaulį, o jų miestus bei pilis iš
griovė iš pamatų ir su žeme sulygino?
Žydai dar tikisi, Dievas jų pasigailėsiąs
ir į tėvynę sugrųžinsiųs, tuščia tačiau jų
viltis. Jau ne toli 1900 metų praslinko
nuo Jeruzaliaus išgriovimo ir nors žydai
kas subata ir šventadienis su ašaromis
savo sinagogose šaukiasi iš Dievo pasi
gailėti jų — bet nieko neišprašo.
Kodėl taip; — Vien dėl to, kad ne
nori pažinti Jėzaus Kristaus, nors daugy
bę Jo stebuklų ir ženklų, jų tėvams duotų,
mato ir supranta. Dėl to ir Jėzus Kris
tus sako: Nieks neateina pas Tėvų, tik
per mane, ir toliau priduria: Be manęs
nieko negalite daryti.—Katalikų Bažny
čia kiekvienų savo maldų visada baigia
tokiais žodžiais: prašome tave, Viešpatie,
per Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, mūsų Vieš
patį. Kunigas šv. Mišiose sako: Per kurį
visas gerybes, Viešpatie, visuomet sutve
ri, pašventini, gaivini, laimini ir mums
duodi. Per Jį ir su Juo ir Jame yra Tau,
Dievui Tėvui, Visagaliui, Dvasios švento
sios vienybėje visa šlovė ir garbė!
(Daugiau bus)
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Connecticut valst. praeitą
Šis skaičius viršina visų kiall the benefits wliich you are petition of Mr. Weriwinski on a Pole other than the accept- vadinami pavardėmis mūsų
lietuvių profesijonalų ir biz savaitę 9 asmenys buvo užmu- tų metų to paties laiko skaipreparing for the Polish na- the grounds that due to the ed fact that be was one.
tion. AVords fail to express bold inisrepresentation of Ge
In
fact,
he nierių, kaip tai šerifas Jenu šti automobiliais, o užpraeitą Čių. Sunku suprasti, kodėl šįmy profound respect and gra- neral Kosciuszko’s Lithuanl- seems to be recognized among šaitis, adv. Bronsky, biznie savaitę 12. Šįmet iki šiam lai- met tiek daug atsitikimų; juk
t
(Tąsa ant 4-to pusi.)
Lenkai šiomis dienomis da- titude. There is būt one thing an nationality, I am imprės- the Polish people of the Unit rius Šeronas, vaistininkas Ke- kui jau žuvo 65 žmonės.
rbuojasi dėl aukšto pripažini- that nnquiets my soul and dis-'sed in this wise: It seems that ed States as one of them. Per- nasis, dantistas Selens ir adv.
rmo garbės iš priežasties jo su- turbs my happiness. I am a Mr. Weriwinski’s object is to haps that is explained by re- Bobbinas. Finais laimėjo dekaktuvių
“Revolutionary Lithuanian born, and not ma- laud not the American part ference to Father Kripas’ let- ntisto Šieno ‘tymas,’ kuris loprieš šerifo Jenušaičio ra,War” laikų, kur ir kada jisjny years of life remain to me, of General Kosciuszko’s role ter in a recent edition of the
be persėdimo
Amerikai nupelnė. Lenkai da- yet the curtain of the futnre .būt the Polish. Otherwise whv Demoerat in which it could tel į.
bar sumanę yra prašyti Kon hides from me the destiny of the bold misrepresentation? I be learned that Kosciuszko
Paskui
įteikta dovanos,
greso, kad jis išleistų (kaip my native land and mother trust, however, that no such lived much of bis life before (sweaters), kurias aukojo mi
išleido Jurgio AVashingtono, country, I do not remember sin be attributed to Mr. AYer- coming to America in Polish nėtieji biznieriai ir profesijoterritory, in fact, served in nalai. Dovanas įteikė kun. Ka
Rengiama vadovybaja
Linkolno, Hardingo ir kitų į- any such excellent promises iwinski.
In
closing,
I
would
beseech
Amerikos
Lietuvių
Laivakorčių Agentų Sąjungos
of
Your
Majesty
in
this
resthe
Polish
army.
žymių Amerikos vyrų) pašto
zlauskas.
GARLAIVIU
ženklelius ir generolo Kosciuš pect made verbally, either tolybe Board of AVaterbury AlIn glonfying Kasciuszko we
dermen (especially Mr John think that he should be raiskos. Jie dabar siuntinėja vi me or my countrymen.”
Bendler
’s in whose hands this ed on high by all three natiosiems Amerikos miešti} niajoThis letter should be suffinis (kiek man teko nugirs- cient būt to emphasize his pro- matter now rests) to pro tęst nalities concerned with him...
Išplauks is New Yorko Gegužės 10 d.
the
petition
and
ignore
it
comElena A’asiliauskaitė suren
(peticijas, arba prašymus, per nationality on such rare
Americans, Lithuanians and
————- Trečio* Klasės Kainos:
- '
pletely
until
such
time
as
Mr
pripažintų jų prašymų ir occasions seems indeed fitting.
Poles. Glancing at the refer- gė “card party” savo namuo
Iš Now Yorko į Klaipėdą________ _____ __ $ 92.00
-ad Kongresas kuo greičiau- Permit me, with your kind AVeriwinski either confesses ence books we learn that Kas- se Oakville. Susirinko suvirs
Į Klaipėdą ir atgal............................................ 153.50
Pridedant Jung. Valtt. Taktui.
mistake as a misrepresen- ciuszko was bom in 1746 In trisdešimts žmonių, kurie la
šiai išleistų tuos ženklelius. indulgence, to again quote the
Jie gerai daro ir dar geriau letter the Democrat printed tation or allots it to ignoranee. the province of Minsk, west bai gražiai vakarėlį praleido.
Informacijų kreipkitės j
drąsiai žengia pirmyn su savo lašt summer. This is a letter I see no other course, either Russia. He was descended Kortų lošime laimėjo E. Vilprogramų. Lietuviai ir turėtų from him to General Niesia- for a Lithuanian American or from a noble and very old trakiūtė. Po lošimo buvo paCOSMOPOLITAM TRAVEL
P. BARTKEVIČIUS, 478 No.
SERVICE
Main St., Montallo, Mals.
any
neutral
party.
J.
AMBRAZIEJUS
Ir
E.
Lithuanian
family.
That Isilinksminimas ir užkandis.
budėti, nes lenkai jį neteisin lowski, from AVloclawk (PolJ. J. URBUS, 187 Oak St.,
RUDNIKAS
SAV.,
IM
Lavrranca, Mali.
Grand St., Brooklyn, N. Y.
AVhen the proper statements should be enough to convince Pelnas to vakarėlio paskirtas
gai vadina lenku.
and) on Mareli 7, 1890:
J. ŽEMANTAUSKAS, 130
"NAUJENOS" I73f S. HalCongran Avanua, Watarare made in the petition, I anybody that Kosciuszko was vietinės Šv. M. Magdalenos
stad St., Chicago, III.
Patarčiau visiems lietuviams
bury, Conn.
I beseech you by all that
DRAUGAS
PUBUSHING
CO., Ine., 2334 So. Oak
A. VELECKIS, 503 South
perskaityti žemiau dedamą is dearest to you in life (your would be very happy as an Lithuanian by birtli, būt ap- bažnvčios naudai.
ley Ava., Chicago, III.
Ava., Bridgaport, Conn.
American citizen, to appor- parently Polish by adoption,
A.
S.
TREČIOKAS, If7
straipsnį (ačiū kun. dr. Kon wife and children) to remove
C J. WOSHNER,-IT2I CarLinija Garsiy Garlaiviu
Adams St., Newark, N. J.
ton St., S. Pittiburgh, Pa.
tion General Kosciuszko any or better štili profession, since
AVatertown Higli Scliool mu
čiaus tilpusiam Commonweal me from so unpleasant and
"DIRVA", iB20 Suparlor
A. VARAilUS, 1200 Canon
Ava., Clavaland, Ohio.
BREMEN
St., 204 All Nationi Bank
or all credit due to his Revo- plis career was a military one zikos mokytoja Eleanora AAraBldg., Pittiburgh, Pa.
straipsniui apie generolo Kos expensive a place, one which
JOHN SEKYS, 433 Park St.,
Hartford, Conn.
lutionary AVar Services. I feel jlt is perhaps unfortunate that jllace dėliai muzikos pamėgimo
LITHUANIAN VIENYBE
ciuškos lietuviškąją kilmę), has nothing to recommend It.
PAUL MOLIS, 1730 —24th
PUBLISHING CO., 193
EUROPA
St., Detroit, MIchigan.
this is a very sane and Ame- jhis birth is overlooked while šešių savo mokinių buvo nuGrand St.. Bklyn. N. Y.
kuris tilpo AVaterbury anglu God knows I have none with
rican attitude and I propose i the deeds of valor he perform- 'sivežus i New Haven, kad palaikraščiuose. Patarčiau jį tal whom to speak, yet perhaps
pinti (su reikalingais pakei that is good, for I have never the šame to the indulgent read ed redounded to the glory of Įsiklausytų koncerto AVoolsev
another country than that to j Hali, prie Arale universiteto,
timais) vietinių miestų anglų conversed with oxen. Būt the ers of the Democ-rat.
which he belonged by birth.” kurį davė Boston Symphony
laikraščiuose.
A'erv respectfully yours,
country! I will not describe it
Lietuviai, ginkime generolo orkestrą. Tarp tų šešių moki
Štai tas straipsnis:
Rev. J. J. Kripas
except to say that it is nice
nių buvo ir du lietuviai: K.
Kosciuškos lietuvybę!
General Kosciuszko A Lith and should be predestined for
Labašauskas ir K. GružausAnt rytojaus tam pačiam
uanian and Not a Pole * honest and prudent managers,
kaitė.
Lithuanians, būt not for these laikrašty tilpo šis editorijalas.
♦
St. Joseph’s Rectory,
abominable and careless peo
Scores a Point
46 Congress Avė.,
Advokatas E. G. Bobbinas'
ple.
AVill
you
return
me
to
AVaterbury, Conn.
X
AVaterbury
kovo
13
d.
The Rev. J. J. Kripas, eursu žmona grįžo iš Shenandoali,
Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ,
Lithuania? Perhaps you will
prasidėjo
misijos.
Pirmosios
jau
laikas
pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
To The Editor,
ate of St. Joseph’s Church of
Pa., kur kelias dienas pralei
renounce me, realizing that' I
trys
dienos
bus
moterims,
o
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus
this city, again calls to the
do pas savo motinėlę M. BobAVaterbury Evening Democrat. am unable to serve you. AVhat
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę,
paskutinės
vyrams.
Misijas
binienę.
am I if not a Lithuanian, one attention o f all and sundry
Esteemed Sir:
visada geresnes laivuose vietas gauna.
that the nationality of Thad- ves kun. Petrauskas, marijoAgain I face the unpleasant of your chosen countrymen?
“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
deus Kosciuszko, noted patri- nas'
Jau įvyko pirma praktika
and monotonous task of in- To whom should I show my
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
ot of the Revolutionary AVar
dėl New York universiteto
forming the AVaterbury public gratitude, if not to you?
pildys.
Pereitą šeštad. mūsiškiai-ės basebaH komandos. Tarp ka.
period, can be disputed. Once
of General Kosciuszko’s natio AVhom should I defend if not before Father Kripas sought iv^iai ės loSg basketball prieš Įndidatl} buvo ir lietuvis John.
Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę
nality. I do so with the great- you and myself If niy peti these columns to explain that lHartford’<> ^yčius-es. Mergi- Įny White i§ Naugatuck. TikiParodą Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
est reluctance as it seems to tion does not meet with your General Kosciuszko was a >nos nOTS baisiai pralošė Hart- llnėg, kad kaį kovo ^3 prasidės
tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
some to be of such minute con- favour, and if you do not Lithuanian rather than a Pole.
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių
0 vytims (kurios turi bi- gįos mokyklos baseball sezobring
the
question
of
my
reskyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
cern. I am sure, however, that
His facts are presented in such|sk^ ra^eH— ir kokį!), bet mus nas, jonag į0§ įoj komandoj.
teiktos.
the readers of your paper will tum before the Sejm (Parlia- a way that it would be hard'vaikinai’ vadovystėj Juozo
appreciate my position and at- ment) God knows what evil to doubt them. In fact, we’reSveŽ0 <Swazey) supliekė ga“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
AVaterbury, kaip ir kituose
tes ant visų linijų ir geriavsių laivų į Lietuvą ir visus
titude as a Lithuanian-Americ may befall me, for it angers inclined to believe that he i8!lmguosins hartfordiečius per
miestuose, yra daug tuščių na
pasaulio kraštus.
an.
i
me to be from Lithuania and
right in his assertion. How-punktų! Valio, vaterburie- mų. Dėl stokos randauninkų,
Lašt year, the occasion of serving in Poland (Koronie)
Čiai!
—
girdėt, savininkai kalbina rahave you not ever, it mušt be admitted that
my article on Kosciuszko’s na and besides,
I
lošimus
atsilankė
labai
ndauninkus net ir savo kaieven our government has altai ity arose from the Geo- three generals? AVhen some ways recognized Kosciuszko dcug žmonių.
mynų. Jau patėmyta ir persi
AVashington Bicentennial force has rendered you powerlem, then you will awake and 'as ot Polish rttther than Lith’ Community League Finais
kraustymai per vieną namą.
i<> «•<•«•
de held in AVaterbury, and
uanian nationality.
Šv. Juozapo parapijos com- Eina gandas, kad jau yra atin which the Poles paraded take care of yourself.”
In view of the fact that this 'munity league (kuri jau gy-!siradę “racketeers,” agentė
TEL.
To add a little more flavor
General Kosciuszko as a Pole.
to the question, let me this yCar is tO mark the 150th an-vuo-)a nuo pereitųjų metų po liai, kurie iš to sau gišeftą va
This year, the occasion is
time take not a’letter būt an ,niversary of hj8 naturaliza-.labai sėkmingo sezono) laikė ro.
somewhat similar. Ignatius K.
•AVeriwinski of So. Bend, In- official doeument. The follow- tion as an American citizen it savo baigos ceremonijas prieš
NAUJA CENTO PRAMONĖ TUOJAUS PARSIDUODA!!!
seems to be of some little con-, lošimą su liartfordiečiais. Iš
(liana, drafted a resolution to mg is part of a codicil to
Nuo vieno Iki penkių centų ”Blg Flash” Spėriai. Krautuvės perka vien*, du tris ar
Kosciuszko’s first sequence that this nationality, viso buvo šeši rateliai pui- daugiau po $1.00. Pardavėjui jeina $2.20 Cash Ir pardavėjas gauna "Dovanu" kurią
Mayor Hayes of AVaterbury, General
be established for once and kiaušio lietuviško AVaterbu- 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.
•with the petition to recognize will:
all.
AVe
have
never
seen
any
ry
’
o
jaunimo,
priklausančio
“Know all men by these
the Revolutionary AVar hero
PARISIAN RING COMPANY
proof advanced that he was mūs parapijai. Rateliai buvo SO North Dearbom Street,
CHICAGO, nx.
“Dept. J.”
by means of the issuance of presents that I, Thaddeus Kos
special
Sesquicentennial ciuszko, formerly an officer of
the U. S. A., and a native of
stamps in his honor.
BY HITT
Bu» WUt Hm to Jam, l«o * Satk o.
M«t« ih< Roank ai the Old O«hn P'impa!^
I will make my position Lithuania in Poland, at presclear and as inoffensive as ent residing in Paris... etc...”
- i<*on*
I
ao'KYmV
OOUBLŠ >US ->UT |
iŠ rąivusft MV
'
To my mind, these self-conpossible. First, permit me to
Ikty AMT m
X MUSX TM'MK MCj
ėOtTBT-YMYYRt Myuoll
tapy TO L«*t AMY
bttSLSS L«f—
1
prove General Kosciuszko’s fessed sources of General Kos
CRAIMB •< BM- "
iŠ.
unquestionable Lithuanian na ciuszko’s nationality. which
we have just seen, prove betionality.
I shall borrow from General yond a nuance of doubt, the
Kosciuszko’s own letters. The ąuestion in h and. AVith these
following is a letter of his to certainties of Kosciuszko’s
Czar Alexander I in 1815: Lithuanian nationality, I take
“Your Majesty: Count Char- the logical steps of an Americ»
S®.
loryski has recounted to mejan Lithuanian, to protest the
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Antradienis, kovo 14 d., 1933

DRAUGAS

.J. \ alantiejui už jo palanku
Rekolekcijos
mų, užkviesdainas mus savo
Kadangi kovo 3 dienų iš
!į
parapijon su šiuo veikalu. Dė- puolė pirmas penktadienis, tai
Bristoliečiai Lithuanian Cru
(Tęsinys nuo 5-eio pusi.) ' prisidėjo prie veikalo išpii iv- jojame visiems, kurie dirbo Šve. Marijos Kolegijoje buvo
!mo; y šaulys, kurio pricžiū-' l’rio s(‘enos tvarkymo ir tuo- atluikytos vienos dienos mene- ^ders’ anų dienų laike pussįmet valstybėj \ra L),000 au|ju sutvar- Hl^ prisidėjo prie veikalo iš-'sinės rekolekcijos. Vakar bu-'mėnesinį susirinkimų Moose

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS

BRISTOL, CONN.

tės! Kunigas Kripas žadėjo se
kančiuose susirinkimuose duo
ti paskaitų apie lietuvius, mūs
kalbų ir kilmę.
KAŽIN?

Graudūs Verksmai

STACIJOS
JUR

Kai Kurios Gavėnios
Giesmės

tomobilių mažiau negu 1H'*,u”’ į. VIuas. j ^tan}iUS> Į<ars vaidi-toms ga - 'vo suteiktas Palaįminiinas sul^a^« Nuėjau ir aš iš įdomuIšimtos iš “Ramybė Jums”
o 27,000 mažiau, negu 19ol me uime lošė
į\_ “j.;
(
i
mum
i
0
”
kimipadinėms,
kurios
surengė
muŠvč.
Sakramentu.
,
luo
dūliai.
Tiek
girdėjau
ir
KAINA 10c
Jonas: — Jurgi, kiek mėne
Edmundo”, kimi
I
tais.
..
lj.-; gųrdų užkandį. Ačiū
man
pačiam
teko
matyti
brisNauja Laida. Daug perkan
gaikšėio sūnaus rolę ir V. .Ur-',ins
sių vienuose metuose!
Buvo laisva
j visiems tiems, kurie savo atšeštadienį,
kovo
4
.1.,
buvo
veikiin
»
s
Susirinko
atiems
duodame puolaidų.
’:onas. ki!e-. iš Waterbury. Po
Jurgis: — Dvylika.
X Leoną Vvallace (Valanti {viskam kai nėjo gerb. klebonas, /''lankymu parėmė kolegijų šv. Kazimiero, to vienintelio '1’11-' 301 lš tokl° mažo miestu“DRAUGAS” PUB. CO.,
Jonas: — 'Taip, dvylika. Pa
niūtė) praeitų savaitę buv ■ kun. J, Valuntiejus, dėkoda- Visiems nuoširdžiai ačiū!
ko, kur lietuviai neturi nei salietuvio ir dar jaunikaičio šve2334 So. Oakiey Avė.,
nuvykus į Hartford’ų daly vau
ntė. .lo .lėlei po pietų buvo vo kunigo, nei kokio kito pre- sakyk man Jurgi, per kurį mė
.. ,,
,
n at i , •
mas kun. Direktoriui ir stuChicago, 111.
Išvažiavo Misijoms
ti uovernor s Bali. Valantnnu j
v .
popietis laisvas. Ačiū už tai iMJ0,ullu> tai daug susirinko, nesį tu mažiausia kalbi.
.. .
......
dentams'uz iii atsdankvnm i?
te buvus
gaiši sukike New i
'
.
Kovo 4 d. Šv. Kazimiero šv. Kazimierui!!
NE NUSIMINKITE
|Ir’
i^igoBtiškau būJurgis: — Po šimts pypkių
-.t i . .
•
veikalo pastatyma ir pareiškė. .
Jus
gsilite
gauti pas savo vaistininką
York teatruose, delnu opera-1.
......
.
d ienoje, gerb. kun. J. JakaiMat, kartas nuo karto pasiKalbėta apie visas sa- kas gali žinoti, aS sav„ žodžių tnjn tikrą TONIKĄ, kuris per ilgą
jog ir toliau jis rems kolegiją
laiką buvo vieno įžymaus Gydytojo
cijos buvo sugrįžus namo pas
tis, Šv. Jono namo Vvresny- linosuoti nao to sunkaus mo-,lraug!|os sakas: atlctlkl>’ niekuomet neskaičiau! Jeigu prekripcija.
Tai yra tikrai gera nau
VVaterburio parapija yra vi.
tėvelius.
!
Y“”*1?'1"/‘' [sis, apleido kolegijų ir išvvko kymosi darbo, kuris kartais ku,pln'eus> <lraugLsk,„„o ltu jau toks gudrus, tai paša, jiena dėl 'vyrų — tik reikalaukite
,. ,
. . ,
na geriausiu Amerikoje. Gra-L . L . .
‘
’
lietuviai-tes ..
,
. Š
....
i Sv. Kazimiero, Montreal, Ka gali žmogų daugiau nuvargta- ldalykus11,'.“t Sa ° vl<‘nas.'““‘ kyk man, per kuri mėnesi
X Sekantieji
zį erdva bažnyčia, didele mo-i
,
.. ,
....
pasižymėjo moksle lori ington "
K ‘7
"į" '.
• nada, parapija, kur laike mi_
t- Lietuvos
„
...a.
jonąs: — Na, per vasario
rys paskaitė
istori...
, .
kykla ir didžiule moderniškai
t i negu sunkiausias fizinis da
sijas nuo kovo 5 d. iki kovo
llig'li Scliool (jų vardai tapo
}
mėnesį.
Mėnesinis treatmentas už Dolerį —
įtai yta salė, kurioj telpa apie
rbas, yra gana malonu. Šiuo 33pilnai garantuotas. Jeigu jus nesi
12 d. Po to, gerb. misijonieįtraukti į garbės sąrašų pir
jaučiate tvirtesniu, arba jeigu ije bu
J200 žmonių, puošia šių paraBristoliečiai, reikia viešai
laisvu laiku kuris moksle šiek
Jurgis: — —Kaip lai’!
site pilnai pu lenkintas, jūsų pinigai
rius, grįžta į Šv. Juozapo, Lo
moj mokslo metu daly). J. Bu
c,
. .
, .
bus jums sugrąžinti.
4i
i l - -K--4- ///< i *•- P1^- kcena tun patogiausius veli, Mass., parapijų, kur lai- ,‘ick aMlik«s «“““ 1>rogos P» pripažinti, kad jūs ne tik ne
tkus, J. Limkiute, C. Geležiu-1.. .
,
• •
Jonas: — Nes vasario mėv .
įtaisymus, kuriais perinamos kys prieš Šv. Juozapo šventų siv’'ti’ kitas v5‘ turi kitokh» atsitikę nuo kitų didesnių mie
nas, G. Jainisaitė, \. Kūra-.
./
.
,
...
inesis turi mažiausia dienų.
J greitu laiku daromos. Tame
stų, bet dar daugeliu dalykų
darbų atlikti.
lis, P. Moraitis, S. Orbanas, i • v.
, . . ,
rekolekcijac.
_ ’
.
/
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G pačiame name randasi ir kegMisa M. K&tner of Brooklyn, N. T.
Gilių Tūzas (L. K.)
Stasys P. Vaičaitis (L. K.) jūs net “bytinat”! Laikykiwrites: “Havo used Kruschen for the
J. lvomanaitė, A. Samoska, L.
.
•
...
A.
Maciūnas
(L.
K.)
>Mt 4 months and ha ve not only lošt 35
.
Ini sale, viena geriausių Wapounds būt feel so much better ln every
Sokolaitė, L. Vaitkiūte ir A. , ,
. ,
. . ,
,
m
w*y.
Even for people who don’t care to
„ v . .
terburyj, kuria lanko daugelis
reduce, Kruschen is wonderful to keep
Zezrakaite.
■ .
the system healthy.
I bei n g; a nurse
svetimtaučių ir gina jos gera
shoruld know for I've tried so many
things būt only Kruschen ansvrered alL
Sveikiname visu?.
isutvurkynm. Parapijoje yra
purpasės.” (May
1&32).
TO lose fat 8AFELY and HARMLESŲ3X Sekdamos Hartfordo ban- , d lietuviskos inteligentijos
LY, take a half teaspoonful of Kruschen
Salts ln a glass of hot water ln the
kų pavyzdi,
New Britain’o dalis, kuri daug kuomi prisi
ATSILANKĖ
morning before breakfast—don’t mlss a
o
morning—a bottle that lasts 4 weeks
taupomos bankos taip pat su
costs būt a trifle—get Kruschen Salts at
deda prie jos pasisekimo. Joany drugstore in America. If not Joymažino nuošimčius: nuo šešto je gyvuoja nemaža draugijų' Šeštadienio, kovo 4 d. vakafully satlsfled after the llrst bottle—
money back.
iki penkto ir pusės. VVaterbu- ir organizacijų; jų tarpe ran-[re į Šve. Marijos Kolegijų at-

NusaTone

TOLOSEFA'

THOMPSON, GONN,

ry tas dar nėra padaryta, bet jasi
jA K. Studentų Orga- i važiavo Jo Ekscelencija vysVateibuiy ĮTopcity Chvners 11jzacįjos kuopa, kuri per tru- kūpąs Petras Būčys, M. J. C.,
League, vadovaujama žymių in)pa
kuomi pasp Įj). P., Marijonų Kongregaeivietnnų lietuvių darbuoja L !(larbavo
jos dabartinis generolas. Jo
kad įvykdytų ta dalykų.
į
Amerikos lietuviai Eksedcncija ant rytojaus atX Jau kelinta savaitė, kai
mūsų mokyklos, auditorijos ir
bovvling alleys džianitoriai atrodo mieguista Kiti pradėjo
net akinius nešioti. O vis dėl
tų “jigsavy puzzlos.” Virėjas

džiaugiamės šios kolonijos pa ja ik ė Kolegijos koplyčioje šv. ’

sisekimais, pažanga ir linki-[mišias
rytinėmis apeigomis,
me kuo geriausios ateities. Lai sekmadienį praleido Thompsoįgyvuoja
juozapo parapija į n ’e, o pirmadienį iš ryto, at[į]gUS metus ir atneša kuo dau- laikęs mišias, išvyko Į Waslii[giausiai garWs Dievui ir nau ngton’ų, D. C.

dos lietuvių tautai!
CHAMPION6H1P BOUTS
Naudodamasis teikiama pro
Ketvirtadienį, kovo 2 d., Ko
ga, vardu visų Šv. Marijos Ko legijon buvo atvažiavę pasi
Kovo 5 d. Šv. Marijos Ko- įlegijos studentų, dėkoju, pirsvečiuotų, Montello klebonas,
legijos studentai antrų kartų ^niansiai gei.h. įlebonuij kun
kun. Švagždys.
pasirodė scenoje su veikalu
“Pranašystė”. Vaidino jų Šv.
Juozapo,
VVaterbury, Conn.,
parapijoj, kurios klebonu yra
V.S.
kun. J. Valuntiejus.
Veikalas gerai pasisekė. Žino
nių atsilankė daug. Prasidėjo
7:30 vai. vakare. Kun. dr. J.
Navickas, kolegijos direkto
rius, žmonėms aiškino veikalo
turinį. Tarp scenų, kur įvyko
ilgesnės permainoms pertrau
URŠULĖ PILIPAVIČIENĖ (Phillips)
kos, kolegijos choras pagiedo
(po tėvais Šurnaitė)
jo dainų ir giesmių.
Persiskyrė su Šiuo pasauliu kovo 11 dieną, 9:25 vai. vakare
1933 m., sulaukus pusės amžiaus, gimus Lietuvoj, Panevėžio apsk.,
Pasibaigus vaidinimui, stu
Nauji» iiesėio parap. ir miestelyj.
C. Y. o. C E N T f R
dentai buvo užkviesti į Vyčių
Amerikoj išgyveno 29 metus.
Paliko dideiame nuliūdime vy.rą Liudviką, šunį; Bronislavą
namų, kur gaspadinės buvo
ir marčią Feliciją, 2 dukteris, Elzbietą Ir -žentą Povilą Ferenzi,
ir Liepą, 2 seseris, Elzbitlii ir švogerj Kazimierą Legen. Oną ir
Congress St- and Wabash Avė.
parengusios gardų užkandį.
švogerį Joną N'edvurus, brolį Stanislovą Šurną, 2 anukus, Vincen
tą Pilipavičių ir Lauryną Ferenzi ir gimines.
Valgio metu, kun. dr. J. Na
Kūnas pašarvotus randasi 3812 S. Parnell Avė.
Laidotuvės įvyks Trečiadienį, Kovo 15 d., 8 vai. iš ryto iš na
vickas, Šv. Marijos mokinių
mu į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos
pamaldos už veiionnės sielą, o iš ten bus nulydėta į šv. Kazimie
ir fakulteto vardu, padėkojo
ro kupinės.
Visi a. a. l'ršulės Pilipavičienės giminės, ir pažystasnt esat
gerb. klebonui už jo nuoširdų
nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jai pasku
8:15 P. M.
ADMISSION SO cents
tinį patarnavimą ir atsisveikinimą.
palankumų. Toliau kalbėjo ki- j
Nuliūdę liekame; Vyras, Suirus, Dukterys, Marti, žentas, Se
serys, Brolis, .svogerial ir Giniinė-s.
ti garbingi asmenys, tos pa
Laidotuvėse patarnauja graberius A. Masalskis.
Telefonas
čios parapijos vikarai kun. J.
Boulevard 4139.
Kripas ir kun. ,J. Kazlauskas.
Kun. Kripas savo garsiais juo
ne-ans
;jgggą
kais apie „depresijų” visus
pajuokino. Tie juokai kų tik
pasitaikė geru metu. Juokai
yra viena geriausių priemo
JlteAA. TVfcH.VOU) MAVJV)
lių “blogus laikus” prašali
XOU'V\- 'St C,\_M5TC>
UAS.TttVS y
'i’E.
TO TAĄ_X
nti. Paskui keletu žodžių pra
COOMVR.V
ABCAJėY VTNAOUS-,
V KNlOtU YNOUCK
bilo los parapijos vargoninin
kas p. A. Aleksis, ir New Britain’o Šv. Andriejaus parapi
jos vargonininkas p. J. Olšau
skas, kurie pagyrė studentų
darbuotę ir džiaugėsi jų pada
d
ryta pažanga. Paskui kalbėjo
p. J. Kairys, kuris daug dar
buojasi toje parapijoje, dau
giausia su jaunimu. Buvo kal
•-J
bėtojų ir iš kolegijos mokyto
jų tarpo. Kalbėjo p. J. Pili-

VISADA

” PRANAŠYSTĖ”

UŽMIRŠTA
.

DRAUGAS LITH. CHAMP1DNS

CYO CHAMP10NS

THURSDAY NOK, IMI K, 1933

BILLY’S UNCLS

pauskas,

kuris daug kuomi

Ą-f.SWO<»X>

.

i

•

Ar žinot, kodėl jos ne
mėgo?
Ji pati nežinojo.
Jos blogas kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pašalinti.
Gargaliuok su Listerine ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAM 11 UIT

I

PIIARMACAL

COMPANY
St. Louls, Mo.

USTERINE
promptly ends odors ordlnary
ontisepties can’t hide in 4 days

RHEBMATISM
Pain—Agony Starta To Leave
24 Hours
Happy Days Ahead for You

Thlnk of it—how this old woU<l
does make progresą—now comes a
prescription which is known to pharroacigts as Allenru and wltbin 48
hours after you start to take this
«wift tictlng formula pain, agony and
inflammation caused by excess uric
a.'id has started to depart.
Allenru does Just what this nuties
says lt wilt do—it js guaranteed. You
can get one gąnerpua bottle at leading drugstores everywhere for 85
cente and If lt doeen't bring the ioyous reeulte you expect—your money
vhol. heart«dly r.tura.d.

La.VJJ<nk

Antradienis, kovo 14 d., 1933

D R A F O A S

DRAUGAS - C. V. 0. FSGHTSIHtlRSDAY NIGHT, MARCH16

MEETS CHESTER BUKOWSKI,
C. Y. O. CHAMP

DAKTARAI:
Ofiso: Tol. Caluiiiot 403#
lies.: Tol. Hemlock 6280

3147 So. Halsted St.

J. J. BAGDONAS

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VEDĖJAS

Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi 1646 WEST 4Gth STREET
Tel. Boulevard Eiti—8418
giai. Liūdnoje valandoje pa
Tel. CICERO >94
šaukite

SYREVVICZE

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už $36.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, Iii.

Seniausia ir Didžiausia

DR. ATKOČIŪNAS

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko ucrokuojame už atvežimą 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
i patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl germenų. Pašaukite IUDIIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitu.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisas

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

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle)

2921 W. \VASUIN’GTON ULVD.

Valandos: nuo 1 Iki 8 vai. vakaro

| Tel. Cicero 1260

Kitos vul. ant VVuahington Lilvd.
4:30 — 6:30 kasdien
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba
Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

X—RAY

Office l’hone
Prospect 1028

DR. GUSSEN

DENTISTĄS

1446 So. 49th Ct.

Cicero, III.
Ketv. ir Pėtnyčiomla
10 — 9 vai.
ilt7 ,8' eHalįted St.
Chicago
1 aued., feerud. ir Subat. 2 __ 9 vai.
Utar.

LIETUVIS DENTISTĄS
kasdien nuo 10 v. ryto Iki 9
valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

PHYSICIAN AND SURGEON

Cicero, 111.1

2403 W. 63rd St., Chicago

Phone Boulevard 7041

Adam Smith, Draugas Lithuanian heavyvveight champ meets a tough foe in Chester
Bukovvski on Mareli 16 at the C. Y. O. Centre
vvhen Draugas Lithuanian fighters meet C.
Y. O. battlers.

NAUJOJ VIETOJ

PETRAS
KAZMAUSKIS
Mirė kovo 11 d., 1933 m,
12:03 vai. popiet, 19 metų am
žiaus. Gimęs Chicagoje.
Paliko
dideliame nuliudime
irotiną Oną po tėvais Tolelkaltę, penkias seseris: Oną Gubistą, Zofiją. Klrkelas, Eleną, Ag
nietę ir Juozapiną; brolį Anta
ną, 2 Svogerius Juozapą Gubistą ir Juozapą Klrkelas ir dėdę
Petrą Toleiką ir gimines.
Kūnas pašarvotas
7034 So.
Fairfield,
tel. Republic 8511.
Laidotuvės įvyks Ketvirtadienį,
Kovo 16 d., iš namų 8 vai. bes
atlydėtas j Gimimo Panelės šv.
parap. bažnyčią, kurioj įvyks
gedulingos pamaldos už velionio
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nubudę: Motina. Seserys, Bro
lis, švogerig.1. Dėdė lr giminės.

Viktoras Bagdonas, plačiai
žinomas gabus lietuvių inuvei ris, persikėlė i naujų vietų.
' Dabartinė jo vieta yra 3358
So. Ifalsted st, antrame aukšteiš fronto, tel. Yards 3408.
i P-nas Bagdonas yra plačiai
žinomas biznierius ir persi
kraustyme gerai patarnauja.
Jisai patarnauja ir “Draugo”
reikaluose ir užsipelno lietu
vių paramos.

DR. F. G, WINSKUNAS

DENTISTĄS
4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tel. Canal «ua

DR. G. I. BLOŽIS

Tel. Canal 0257

(Kampas Leavitt St.)
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Gydytojas ir Chirurgas
Residenclja 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po Pietų
< iki 8:30 vakare

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTĄS
2420 W. Marąuette Road

Plione Canal 6122

arti Western Avė.

DR. S. BIEŽIS

Valandos: nuo 9 iki 9

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Plione Hemlock 7823

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
Tel. Lnfaycttc 3572

J. Llulevlčius
Graltorlus
lr

įtaisam uolojas
Patarnauja Chi
cagoje lr aplclin— kčje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4092 Archer A ve.

J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAM LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

Inidotuvėms patarnauju geriausia Ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystės.
OFISAS

<68 AVEST 18th STREET

T si. Canal <174

Mirė Kovo 12 d.. 1 933 m..
4 vai. popiet, 66 metų amž.
Kilo iš Mažeikių apskr., flakių
parap.. Kalnėnų kaimo. Ameri
koje išgyveno apie 40 metų.
Paliko
dideliame nuliudime
3 brolius, švokerkas, o Lietu
voje. 2 broliu, seserį ir gimineH.
Laidotuvėms rūpinasi ponas
ir ponia F, Yankal.
Kūnas pašarvotas 710 West
18th St. Laidotuvės (vyks Ket
virtadienį, Kovo IR d., iŠ na
mų 8:30 vai. bus atlydėtas į
Dievo Apveizdos parap. bažny
čia. kurioj įvyks gedulingos pa•naldos už velionio sielą.
Po
pamaldų bus nulydėtas j šv,
Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugus-ges tr pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nubudę: Broliai, Semto ir gi

minės. .
Laidotuvėms patarnauja gra
borius Butkus. Canal 3161.

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak.
Office: 4459 S. California Avė.
'Nedėlioję pagal sutartį
Tel. Ofiso ir Res Grovehill 0617
lies. 67 37 S. Artesian Avė.

DR. J. J, SIMONAITIS

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

AKTU W)<Y0JAIi

REZIDENCIJA:

DR. VAITUSH, OPT.

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marąuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-13 ryto
Nedėiioj susitarus

Ofiso: Tel. Victory 6893

DR. SUZANA A. ŠLAKIS

Rez.: Tek Drexel 9191

Moterų ir Vaikų ligų

LIETUVIS AKIŲ

SPECIALISTAS
Palengvins

akių

įtempimą,

kuris

esti priežastim galvos skaudėjimo, !
■vaigimo, akių aptemmio, nervuotutno. skaudamą akių karštį.
Nuimu

iataractus. Atitaisau trumpą regyatf
u foiimą rejfystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
įtrūkimuose,

egzaminavimas

daro-

nas su elektra, parodančią mažlaunas klaidas.
BpscUiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.
Valandos nuo II ryto Iki 8 vakaSe.',r^?.d.e,lonii8 pa«al sutartį.

KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM
laiką bu nauju išradimu.

Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
be akinių. Dabar kainos perpus Di
desnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnes, kaip kitų.
*■

4712 S. ASHLAND AVI.

Teh Boulevard 7589
Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER

Specialistė

DR. A. A. ROTH

4145 ARCHER AVĖ.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Ofiso TeL LAFAYETTE 7317

Specialistas odos ligų ir

Ofiso vaL kiekvieną dieną nuo 8 11d
veneriškų ligų
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 Iki B vai. vakare Ltarulnkals Ofisas 3102 So. Halsted St.
Ir Ketvergaia.
Kampas Slst Street
Res. Tel. Hyde Park 3395
VaL: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v
Nedėliomis tr šventadieniais II—1J

DR. M. T. STRIKOL’IS
OFISAS

• 11d

I

25 METĮI PATYRIMO

Ofiso Tel.: Boulevard 7830

Persikėliau | erdvesnę lr patogesnę
vietą

S325 SO. HALSTED ST.

DR. J. W. KADZEWICK

VaL: nuo 10 ryto iki 2 po pietų lt,
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8483

Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas
<859 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago, Iii.

TeL Grovehill 1598

Phone PCLLMAN 0853

DR, P. P. ZALLYS
Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

DR. A. L. YUŠKA
|

I
l

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak.
Beredomls po pietų lr Nedėldlealale
tik susitarus

8411 W. MARQUETTB ROAS

Res. Phone
Lnglewood 6641

Office Phone
Wentworth 3000

DR. A. P. KAZLAUSKAS

DR. A. R. McCRADIE

DENTISTĄS
4712 So. Ashland Avenue

7850 S. 1LVLSTED STREET

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ROOM 210
VaL: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

, DR. MAURICE KAHN _ Tel. Lafayette 1016
DR. F. J. LOWNIK
Tel. Yards 0994

VALANDOS:
Nuo 18 Ikt 11 dieną
Nuo 1 iki S po pietų
Nuo 7 Ikt t vakare
Nedel. nuo lt Iki 11 dieną

OPTOMETRISTAS

DR. CHARLES SEGAL

1801 S. ASHLAND AVENUE

Perkėlė saro ofisą po numerio

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 aukĮstas. Pastebėkit mano iškabas.

4729 SO. ASHLAND AVĖ.

Valandos nuo 9:30 ryto iki
į 8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
Iškirtų valandų. Room 8.

Džiovų. Moterų tr Vyrų Ligų
VoL: ryto nno 18—11 nuo I—4 »e
pietų: 7—8:89 vai. vakare.
Nedėllomia 18 Iki II

Phone Ganai 0523

Telefonas Midway 2880

į

PRANEŠIMAS

PHONE GROVEHILL 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

DR. JOHN SMETANA,

DR. MARGELUO

Mamų TeLl Prospect 1989

Pritaikyme akinių dėl visokių
Gydytojas ir Chirurgas
akių. Ekspertas tyrimo akių
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
ir pritaikymo akinių.
ZZKZ

4142 ARCHER AVENUE
TeL Virginia 0036

8 iki 4 ir nuo
vai. vak. Nedėliotais pagal
sutarti
duo

Prie Y. M. C. A.. Roseland
Gazos, X-RAY, ctc.

nao lt Ikt 19.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,
Oflao valandos;

DENTISTĄS

■aS Allnmla;

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS IR CHTRLKGAS

36 Ea.st l llth Street

I
AIA
YANKAUSKAS
(Milleris)

DR. A. J. JAVOlš

2201 West 22nd Street

Kampas Halsted SL
Valandos: nuo 19—4: nuo t—8

’

Tel. Lafayette 5793

1821 SOUTH HALSTED STREET

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

KAZIMIERAS

VALANDOS:
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare
Res. Prospect 6659 ! Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
Rez. 6456 S. MAPLEVVOOD AVĖ.

DR. F. Z. ZALATŪRIS

2201 West 22nd Street

756 VVEST 35th STREET

4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGA3
2420 Weat Marųuette Road

I

DENTISTĄS

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Ežerskls.
Telefonas
Boulevard 9277.

Koplyčia Dykai

DR. V. S. NARES

TEL CANAL •491

SKAITYKITE IR I’LATIN.
KITĘ “DRAUGĄ”

GRABORIUS

HEMLOCK 8151

Gydytojas ir Chirurgas
4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Res. 2136 W. 24th St.

LIETUVIS AKIŲ 8PCIALI8TAB

ANTANAS PETKUS

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

TEL LAFAYETTE 76 68

DR. G. Z. VEZELIS

Res. and Office
2359 So. Leavitt St
Canal 0706

DR. J. J. KOWARSKAS

Vai.

4847 W. 14th St.

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

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

Beredomle Ir nedėllomia pagal
su tarties

STANLEY P. MAŽEIKA

reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, BĮ.

6147 WS8T 25th STREET

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vul. vak.
llozuli ne. jos Ofisas: 2050 w. outh si.
Valandos: 10—12 ryto
Seredomis lr Nedėliomis pagal sutartį

A. MASALSKIS

718 WEST 18th STREET
Tel. Roosevelt 7532

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS, CHIRURGAS

GYDYTOJAS III CHIRURGAS

be a fast serap. Anthony Mar- Zajauskas is in good condigevičius from Bridgeport, is tion and says that he never
in tip-top shape and just felt better in bis lite. This is
“rarin” to go. He faces a fast i going to be a good bout.
boy in Fuscaldi, būt should) pete Johnson, Cicero’s rebe able to take him.
I presentative meets either Bob
WH0 MEETS WH0
A Full House Expected
Anthony Zazeckis from Ci-jLa Monte or Joc Purka. This
The fight fans supported
the Lithuanian bouts in the The flyveiglit bout should cero is our bantannveight and is tlie welterweight bout.
lie meets Sani Guardera in the Frank Boekus, another Bri
I1S lb. bout.
(lgcport man, our middleG R A b O R i A i:
Tlie 126 lb. bout brings to-,weight champion meets anogetlier
fast
feather- ther 'Lithuanian boy, Frank
Phone Boulevard 4139
LACHAVICH weiglits, t\vo
Gari O’Leary and Ed Krausas. VYliat’s this? AnoIR SUNŪS
Giffce. Carl O'Leary is com- ther Lithuanian Champion liip
LIETUVIS GRABORIUS ing in from Rockdale, 111., and Tournament ? Should he a fast
GRABORIUS
Tatarnauju laidotuvėse kuopigiausia. vve’re banking on him to caru fight.
Musų patarnavimas
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
visuomet sąžiningas ir
darbu busite užganėdinti
the decision.
nebrangus, nes neturi
Tel. Canal 2515 arba 2516
George Žukas, West Side,
me išlaidų užlaikymui
John Zajauskas, our Litli- our 175 lb. ropresentative me
2314 W. 23rd PI., Chicago
skyrių.
uanian lightweiglit champion ets John Porteri in tlie liglitNauja, graži ko
1439 S. 49th Court, Cicero, Iii. from Marąuette Park goes up hcavyweight bout.
plyčia dykai.
TEL CICERO 592 7
against Philip Kenneally. John
The lieavyweiglit bout is
3307 Auburn Avenue
Telefonas Yards 1138
j\vhat everybody is vvaiting
for. Adam Smith v.s. Chester
!Bukowski.
Two good champGraborius ir Balsamuotojas
ions. Two good heavyweights.
LIETUVIS GRABORIUS Turiu automubilias visokiems
Didelė graži koplyčia dykai
A good fight.

S. M. SKUDAS

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. RACKUS

DR. A. G. RAKAUSKAS

UTHUANIAN TEAM ENDS TRAINING TOMORROYT
The Lithuanian fighters have first attempt lašt fall. We all
been doing a lot ot' soeking reniember the paeketl St. Ag
during the past £e\v week.$. nės Auditorium and the over
They’ve been soeking a\vuy crovvded C. Y. O. Center. The
I
at everything that eame along, i'ights vvere knock-outs.
būt toniorro\v they wind up don’t menu every fight tennthe worl< and do not resume mated m a knock-out, būt J
soeking until Thursday night Iido mean that each fight was
when they i'ace the C. Y. O. vvliat a fight should be; —
teain at the C. Y. O. Center. I1 Punches, socks and mo:?
On this evening we \vill wateh socks. Therefore, we’re expectsome interesting bouts betwe- ing a big turn-out at the C.
en the leading Lithuanian and Y. O. Center on Thursda.'
C. Y. O. fighters
Tickets Going Fast
Eight Bouts on L'rogram
These bouts promise to be Tickets v.ent on sale tvvo
the fastest and best that we vveeks ago and have been selhave ever vitnessed, Mucli ling at a fast rate ever since.
rivalry has been created and One price ticket, 50 cents.
the punches are going to fly Eight championship bouts for
fast and furious. We are as- 50 cents. Come early to get
suring the fight fans 8 bouts g())od seat s.
of championship fighting.

Tel. LAFAYETTE 8067

SPECUADISTAS

Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET

Tel. .Wentworth 3000
Rez. Tel. Steyart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas
6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.
Tel. Ofiso Boulevard 5911-14
Rez. Victory 2343

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35th STREET
Oflao vaL: auo 1-8; nuo <:30-l:38

PBTftfrSB
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i - « i ----------------Dienos, kuris įvyks Marąuette (Geraširdžiai žmonės, ir pačios
Parko kolonijoj.
rėmėjos, noriai uukoja piniĮ susirinkimų buvo atsilan- gaiš, arba reikmenimis. ŽodDRAUGAS CHAMPS
kiusi atstovė iš Šv. Kazimie- žiu, pasisekimas permatomas,
ro Akademijos Rėmėjų vieti-J Atstovės pranešė iš Centro mė
nio skyriaus draugijos p. Šlio- 'nt sinio susirinkimo, ka»l ir ten
C. Y. O. CHAMPS
gerienė, kuri užkvietė sųjun-'visi skyriai susirūpinę vien
gietes dalyvauti rėmėjų pra- tik vajaus pasisekimu.
mogoj, kovo 5 d., taipgi sų
Jaunametės
H
C. Y. O. CENTER
jungiečių chorą su dainomis.
Gražus ženklas, kad 2 skyCongress & Wabash Avė.
Kvietimas priimtas ir nutarta riui smarkiai veikia ir jaunaLietuvių Komitetas vakar kimas, kuris įvyks penktadiedalyvauti.
| mečių skyrius. Jos praneša, raį prisirengti prie šv Vely. juokdarys Čalis Kepurė. Bus
gavo laišką iš Pasaulinės Pa- nyje, kovo 17 d., Lietuvių auTaipgi išrinktos atstovės į kad rengia bunco kovo 10 d., kų. Turėsim naktį bažnyčioj graži muzika ir kiti įdomūs
rodos Chicagoje generalinio ditorijoj. Draugijos prašomos
šaukiamų parapijos mokyklos PP- Pipirų namuose, prie U- budėti prie grabo. Tat visi bū- bei naudingi dalykai. Todėl
manadžeriav.s, kad Lietuvių siųsti į tą susirinkimų išrinkkomiteto susirinkimų O. Do- nion avė. -Tos žada padarytų kitę prisirengę; o kaip su Pa- nepamirškit užsistatyti radijo
Dienai Pasaulinėje Parodoje tus atstovus į Pasaulinės Pabrovolskienė
ir J. Klikflnienė. pelnų paskirti metiniam vajui, sauline Paroda? Taipgi turė- ant šios stoties ir 7 vai. vak.
paskirta sekmadienis, Liepos rodos Lietuvių Komitetų. KuKalbėta ir apie organizaci
1 aigi, dirbant vieningų da- sime pasirodyti. Todėl rinki16 d., Hali of Science salėje, rios draugijos tokių atstovų
Rep. XXX
Adv. Jonas Brenza, Metrojos vajų. Tikimės ir šįmet lai rbų, abu
Kad apsvarstyti Komiteto dar nėra išrinkusios, prašomos
senas ir jaunas mės ir laukime kareiviško pa
„
,
' T. , . ta-’ i ,
•
u,
r» i
politan State banko preziden- mėti keletu narių. P. Balčiū skyriai išduos gražus darbo šaukimo — trimito garso.
paruoštus planus Lietuvių Die dalyvauti jų valdybos. Reika-:^
KARIUOMENES MAIŠTAI
nienė gražiai pernai pasidar vaisius.
na i, vra šaukiamas svarbus las yra svarbus ir skubus.
I
Sekretorius
Į Fed. Vakarinių Valstybių
bavo, tikimės ir šįmet neužsiA. S. Vaivada, sekr. L ,
.
visų draugijų atstovų susirin’
kad sios kuopos veikimas
viLIMA, Peru, kovo 13. — 11
leis. Kaip girdėti, jau po tru- sennelį išrinkta šios atstovės:
suomet neša gražių sėkmių.
-asis peruviečių pulkas silkė
pūtį bruzda. Šiam darbui rei Ežerskienė, Šatlenienė ir MaKad ir iš įvykusio paskutinio
lė maištus prieš vyriausybę.
Koresp.
kalinga yra visų talka. Mūsų inauskienė.
bunco žaidimo pranešimo, ku. ' gerb. klebonas kun. J. MaX Šv. Vardo draugijos suMUSŲ TEATRUOSE
X Vakar parap. salėje įvy- rį taip gražiai ir nuosekliai
(čiulionis visuomet irgi mums į
sil'inkiinas įvyks antradienį, Du kart metuose -Palace Teatras suko gražus bunco party, suren- darė rengimo komisijos narės
,
-14 10
i
i
t rengia specialų programą, vieną patalkų prisidės.
KOVO .14 tl., o vai. Vakare, pa- vasari, O antrą rudenį, kad šiuos raeŽmonės neša pinigus ir deda gtas tretininkių.
Atsilankę S. Balčiūnienė ir J. Klikūniel .
>•
, •
. v.
. ' tų sezonus tinkamai sutikti,
j 1 apiJOS SVetaįnej.
Kviečiami I Pradedant savaitę su kovo 17 d.
į bankų
daugelis laimėjo gražių dova- nė, tikrai pasidžiaugta. Bun- Vieningai dirbant, nepaisą.
' •
__ - •
t|bus prie paprastų 5 aktų -dar pridėta
p ĮSI nariai atsilankyti. Kurie 2 aktai. Krutamuose paveiksluose
co buvo viena gražiausių, nes nt jokių kliūčių kuopos gyvanų.
a:
tr
bus "The Great Jasper” su Richard
11O11 tunu te įsirašyti feV. A ar- PI]- svarbiausioje rolėje.
ĮSPŪDINGAS KON
Senai buvo toks didelis žmo
X Moterų Sąjungos 55 kp. beveik visos dovanos, kurių vilnas gražiai bujos. Nes vis,
Llz«
1,-.:• „4 •
Visiems gerai žinomas Tony Wcag
,<IO draUgljon, kviečiami atsi- radio filosofas ir juokdarys kartu su
CERTAS
nių judėjimas ant 22 ir Lea- mėnesinis susirinkimas įvyks buvo daug, suaukojo pačios laikui bėgant, randasi naujų
lmikvti
Luoas
- kurls
lUIlKyil iJ ųnoirinkimn
SUSll inKimų. Vnldvhi
vaiciyoi Ntck
patraukė
visų
širdis, savo
lydės^edojlmu
šią sepvilt gatvės kampo, kaip kad
vakarų, mokykloje, 7:30 v. narės ir tai daugiausia rankų jėgų. Kad ir šiame kuopos
1
________________
tynlų aktų parodą.
buvo vakar, atsidarius Metro- Susirinkimas svarbus, visos na darbo. Kai kurios aukojo net sus-me pasidžiaugta nauja it
Praėjusį sekmadienį, kovo
politan State bankui. Tas ju-'r^s dalyvaukite.
Valdyba j po keletą dovanų. Bet didžiau jauniausia kuopos nare p-lc^ d., Kimball Hali L. V. “Dai
dėjimas buvo ypatingas. BeKĮek kun. Mačiulionis, s*as kreditas priklauso mūsų!Aitutyte, kuri taip gražiai^08” choras davė rimtų konADVOKATAS
silankančių į bankų žmonių kurs lydėjo J. E. vysk. P. Bū- rengėjoms Balčiūnienei ir Kli- kuopai pradėjo raštininkauti. j certų, kuris visiems klausyto105 W. Monroe St., prie Clark
akyse pastebima ir džiaugsmo čį į New Yorkų, grįžo praei- kūnienei; jos ne tik daug ti-Tik dar su didesne energija!-iams padarė didelio įspūdžio,
Telefoną* State 7660
Šiandie
nuo
7
iki
8
vai.
va

ir vilties. Banko vedėjai ir įo geštajįenio vakarų sveikas, kietų išplatino, bet daugiau- ir pasiryžimu stokime visos j Publikos buvo virš 400.
Valandos S ryte Iki 6 popiet
Plačiau apie koncertų lauk kare, iš stoties WGES, 1360 West Side: 2151 W. 22nd St.
Ta pati
pats darbininkai su šypsena Kelionę turėjęs laimingų. Pa-Js’a
aukojo — po keliolikų darbų,
kiloeykles, pastangomis Peo- Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos
ime iš mūs korespondento.
veiduose nespėja apsidirbti. kelyje buvo sustojęs Detroite, dovanų, kurių tarpe buvo ir j
vakarais 6 Iki 9
'ples Furniture krautuvių bus
Telefonas Canal 0660
Pp. Jonas ir Julius Brenzai, pittsburghe ir kituose mies- brangių. Tat ir nenuostabu,
graži ir įdomi radijo progra Namai: 6459 S. Rockwell St.
taip pat ir Jonas Krotkus ne- tuose.
|kad padaryta gražaus pelno
Ketvergo lr Subatos
ma susidedanti iš dainų, mu Utarninko,
Vakarais 7 Iki 9
spėja priimti sveikinimų, kad
x Metinės parap. bunco įr ivir§ 30 dol. Darbuotojoms nuoTelefonas Republic 9600
zikos, kalbų ir jumoro. Teko
jie atsargiai ir gabiai tvarky card parties bus ateinantį se- ėdžiai dėkota,
dami banko reikalus, jį pasta kmadienį. Komisija prašo pa Į Džiaugėmės taip pat iš sa- IŠ AKADEMIJOS RĖMĖJŲ Draugijos Lietuvos Karei-1 patirti, kad dainuos K. Sa
vių uniformos skyriaus narių bonis, A. Ančiūtė, S. Saboniūtė į pirmaeilių bankų tarpų. rapijonų paaukoti dovanų. Do- vo brangintinos vienos pirmu
SUSIRINKIMO
bertaininis sus-mas bus trecia- lė, A. Čiapas, Peoples Parlor
Malonų įspūdį darė reginis, vanas galima atnešti į klebo tiniųjų kuopos narių P. Simodienį, kovo 15 d., vakare, Lu- duetas ir kvartetas. Kalbės dr.
kad žmonės užplūdo bankų ne nijų.
navičienės, kuri niekad nepa
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė kstienės svetainėj. Reikės ge- Kavarskis, M. D. Dalyvaus
tuo tikslu, kad ištraukti pinianai pirkti antomoblll. ateik
M
X Praeitų šeštadienį pas miršta ir neapleidžia, nors ir jų 2 skyr. mėnesinis susirinpas mtls Artimiau, nes mos uilalkoms
3, bet kad padėti. Neša ir pp. Šliogerius bunco komisija gyvena kitoj kolonijoj — Bri- kimas įvyko kovo 3 d.
*>iiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii|||||||||||||||||||||||||||,et vieną U geriausių ru8lų autotnoMllua — 8TUDEBAKER, kurie yra
depozituoja pinigus auksu ir laikė sus-mą. Iš pranešimų pa|ghton Parke, jokio kuopos pa Į Malonu pabrėžti, kad šis supagarsėjo savo stiprumu lr gražumu.
Taipgi mes turime pilną pasirinki
net senaisiais popieriniais do sirodė, kad mūsų biznieriai ir .rengimo. Ir šį kartą prisidė- sirinkimas buvo labai skaitliu
mą vartotų karų labai prieinamą lr
leriais. Ir tai daro su linksma šiaip atjaučiantieji parapijos jo su gražiomis dovanomis ir gas. Matyt, mūsų skyriaus rė
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES
mintimi, su pasitikėjimu.
reikalus jau suaukojo arti 100 buvo atvykus su savo šeimos mėjos nuoširdžiai atjaučia se4413 ARCHER AVĖK CK
Talephona Lafayetto 7119
Besilankančių į banką žmo “prizų”. Tikimos dar gauti nariais. Tikrai brangintina na serų reikalus, nepaisant nei
nių kalbos taip pat įdomios, apie 200.
rė.
sunkiųjų laikų.
|
1929 S. Halsted Street
|
optimistiškos.
Vajaus reikalu
X Mūsų biznieriai ne tik Toliau išklausyta gražus
.Jus žinote, kad ši banka yra saugi vieta Jūsų pi- =
— Ar aš nesakiau, kad mū aukojo dovanų, bet ir patys į Chicagos Apskrities atstovių Komisija praneša, kad dėl Z:
nigams. Ji įgaliojimų veikimui apturėjo nuo Jung- =
=
tinių Valstijų Iždininko.
=
sų bankas “allright.”
ruošiamo
kovo
26
d.
vajaus
žada dalyvauti. V. Duoba, Ku- pranešimas. Sutikta 'prisidėti
. ...................................................................................................
Ye, — pritaria kitas — įkiš, Šidlauskas, Rainis, visi Prie bendro minėjimo Motinos vakaro darbas eina sėkmingai,
žadėjo ateiti ir jei ne bunco,
nors nedidelė, bet stipri.
e J 13 R
INSURANCE
tai kortomis pažaisti. Kiti orM'įtTKiEWiėz<s(ęK1
— Bet, matyti, kaip ji da ganizuoja savo “genges” ir
NOTARY
bar išaugs — įsikišo trečias. žada “in corpore” atsilankyti.
, MORTGAfit BANKERS Jk
bonus
PUBLIC
Kiekvienas Tardės parduoda
Black Band anglla, bet daugu
i — Brenzai vyrai, kad pajė-1 X Aušros Vartų v. ir m. drma gauna Illinois anglis vietoj
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
gė banką išlaikyti ir žmonių ja savo sus-me, pirm. ir reng.
Black Band. Jeigu norite gerų
LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRA
anglių
kreipkitės | Urane Coal
pinigus apsaugoti. Dabar ha- komisijos nariui V. Duobai pa
Kompaniją, ten Jus gausite ge
PRISIRAŠYKITE
Į
MŪSŲ
SPULKĄ
nkas turės visiškų pasitikėji- kvietus “in corpore” nutarė'
riausias anglla lr ui mažesne
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
kalną negu kur kitur.
mų, nes jo užpakalyje bus vai- dalyvauti parap. kaulelių be2608 WEST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
džia. Vis dėlto Rooseveltas ge- rimo vakare. Gražus dr-jos nu-I
Green Valley geriausios an
rai padarė, sumanydamas per- tarimas.
glys dėl pečių dideli lumporganizuoti bankus. Dabar ži- j
T____ .
.
Į
sai tiktai tonas ............$8.50
•
,
T v .
X Į parap. bunco ir card;
no,ne, kur stovime. Jo žygis,
visy trij !
Pocahontas lumps .... $9.00
tai ir mūsų bankui lyg .r ko- „spnlkų„ (s DaukantOi 0'
Summer Creek lump ..$8.00
ki, saugumo ūžt!knnnno ant- dimin0 ir
gide) I
Thor Elektrikinė Skalbiama
span , uz ėjo.
direktoriai. Tikimos visus paMUSųAbJyra^MeiVT^a^^i,yna-l Reikalinga mergina prie naMašina ............... $99.50
Tokių kalbų buvo daug gir- matyti prie žalių stalelių, prie [
mų suVreiui£uIn?n,rn{au.e Mtržf^^^aHnė ^*"1 dafbo. Kambarys ir valgis. The Most For Your Money
50.00 nuolaidos iki
mokestis. Ekspertų patarimas visose primokama
$3.00.
Pašaukit
dėti. Ir jos daug reiškia. Jos kauliukų ar kozyrų
namų savininkų lr rendauninkų reiva
kalals. Męs neturime skyrių Atdara Belmont 0791.
pasako, kad vyriausybės įsi
kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. ,
kovo 15 ...... $50.00
vak. šventadieniais nuo 10 ryto Iki!
kišimas ir energingas žygis išM. S. 55 kp. mėnesinio su
12132 S. UNION AVE.
plet. Įžymus namai orlginallo Ir vle- į '
nintello namų savininkų biuro Chica
tarto atstatė žmonių pasitiks- sirinkimo, įvykusio vasario 14
Tiktai už ......... $49.50
2 tons or more
goje.
jimų bankais.
Rep. d., patiekti pranešimai rodo,
III. Lump...................... $5.50
LANDLORDS RIJREAU OF
CHICAGO
Ky. Mine-Run .......... $5.20
Po $1.00 į savaitę
Inkorporuotas

I

LIEPOS 16 D. LIETUVIO DIENA
PASAULINĖJ PARODO!

1

B O X

VISŲ DRAUGUI! ATSTOVŲ SUSIRINKIMAS
P E N K T A DIE T J E

I N G

THURSDAY EVENING, MARCH 16,1933

CICERO, ILL.

Į METROPOLITAN STATE KAS GIRDĖT WEST SIDE
BANKĄ UŽĖJDS '

IŠ VYČIŲ - DAINOS CHO
RO VEIKIMO

RADIO

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

JOHN D. BORDEN

PRANEŠIMAI

I HALSTED EXCHANGE NATIONAL 1
BANK OF CHICAGO

1933

Thor Skalbiama Mašina
SUMAŽINTOS KAINOS
IKI KOV015 DltNOS

CLASSIFIED

REOPLESCOAL CO.

PERKAME, PARDUODAM
IR MAINOME

A. F. CZESNA’S BATHS
turkiškos, rcriakos suurERnrts vanos m elektros

TREATMEKTAI
RvedlSkl mankitlnlmal ir elektros sumsIsr
Trestmental vinoktų ilgą, reumatizmo, nervą atitaisymo, Haičio
lr taip tollaua, su elektriniai* prietalaala Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mlnerallnėa aulferlnėa vanos duoda didžia natą kraujo cirkulia
ciją, kuomi galima lšalgalbėtl nuo vtaoklų Ilgų.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrių* atdara* Utarninkals nuo I Iki 11 vai. naktlea

1657 W. 45th Street
Kanųuiu s..

Cmiiina

m

Boulevard 4669

Jos. F. Budrik, Ine.

1642 West DI Vision St.
Tel. Armltage 2961—2952
Lietuvon Laisvės Bonus, Pirmus MorMęs esame Jau Šiuo adresu vlrS 40 m. l gičius. Namus, Farmas ir Biznius vi
sose valstijose. Taipgi darom Jval
CASH U* JŪSŲ SENA AUKSA- rius legalius dokumentus, kaip tat,
Mes mokame augftčtustą kainą ui pirkimui arba pardavimui. Pasinau
sulaužytus senus aukso daiktus, dan dokite musų apie 20 metų plačiu
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom patyrimu biznyje lr teisingu patar
bardo tikietus.
navimu, tas jums bus naudinga.
HOME REFINERS,

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

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

Kesnor lllilg.
6 No. AVabash Avenue
Kambary* 600

Geriausia kaina — Cash už
Real Estate Gold Bonds, morgičius ir certifikatus depozi
tų. 134 North La Šalie St.,
Room 316.

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

TUMONIS COAL CO.
12132 S. UNION AVE.

J. NAMON FINANGE CO.

Offers an attractive

6755 S. Westem Avenue

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

Tel.

Chicago, III.
GROVEHILL 1028

SKAITYKITE BIZNIERIŲ
APGARSINIMUS IR
BARGENUS

February Bargain

