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1 OO vokiečiu žuvo Saar’e gazui susprogus
RYTOJ IR VĖL GIRDĖSIME ?-LE 

E. IMONAITE DAINUOJANT
l’-lė K Mickūnaitė, kuri dai 

navo pereitą sekmadienį ‘Drau 
go’ koncerte septynias gra- 

as dainas ir visą publiką už- 
savo skambančiu ir

Taloniu balsu, rytoj dainuos 
p< r radiją iš New Yorko. Ji 
dainuos per Radio City prog
ramą .12:30 iki 1:30 rytų lai
ku. Taigi, Cbieagos laikas bus 
11-30 iki 12:30. Radio City 
programa yra leidžiama 
“Coast to Coast.’’ Tad bus ge
ra proga visiems pasiklausyti.

( bieagiečiai, išgirdę p-lę E.
Mickūnaitę “Draugo” koncer-___________________________
te, pranašavo jai, kad jos gra-1 plačiai visą Ameriką. Matyt, 
žus ir malonus balsas pasieks ją pranašavimas pildosi.

saltis nuslūgo, bet visas
KRAŠTAS NUKENTĖJO

P-LĖ E. MICKŪNAITĖ

CHICAGOJE

1932 M. CHICAGOS VIE
ŠOSIOS SKOLOS PA 

DIDĖJO

Pereitai- metais Cbieagos 
viešosios skolos dviem milijo
nais dolerių padidėjo.

Išlaidas buvo padidinusios 
šie valdžios organai: Švietimo

POPIEŽIAUS ATSTOVAS 
FROTESTUOJA PRIEŠ 

JUGOSLAVIJĄ

BELGRADAS, vas. 10. —

RUSIJOS ANGLYS J. 
VALSTYBĖSE

PHILADELPHIA, Pa., vas. 
10. —- Antracito Instituto di-

Serbų spauda begėdiškai puo-|re^to“us’ ^en* ^’s0ue>
la kataliku vyskupus ir Baž-1 1111,1 l!,,si-i"s 1,,>15evi-

nyfią. Popiežiaus at-tovas (nu |k,li ' J- Valstybes sninčia uaug 
arijas) Belgrade, J. E. ,lvki. savo pigių anglių. O anglis Ru 
vyskupas Pellegrinetti, .Ingo-kasyklose, kasa ž,nuneš, 
slavijos vyriausybei pareiškė
protestą.

Serbai puola ypač jėzuitus, 
boardas 8,04-.),000 -dol.; miesto Reikalauja juos ištremti. Ser- 
valdvba 426,22.) dol.; aps- ,^ai spėja, kad vyskupų įsaky
kritis — 1,615,390 dol. ir tu- 
berkulo sanitarija — 101,635 
dol.

Išlaidas buvo sumažinusios: 
Knygynas 161,500 dol.; sani- 
tnrinis distriktas — 3,296,459 
dol.; Lineolno parkas — 1,- 
396,459 dol. ir pietiniai pur
kai — 3,470,780 dol.

kuriuos bolševikai yra pakei
tę valstybiniais vergais.

Gen. Di.-oue pareiškia, kad 
J. Valstybės perkamomis iš 

bolševikų anglimis palaiko ne 
i tik bolševikų kariuomenę, betmas Jugoslavijos katalikų jau 

ninmi, kad nepriklausytų ser- - °
bų sakalų organizacijai, yra

jėzuitų darbas. Popiežiaus at

stovas tai užgina.

ANGLŲ LAKŪNAS JAU 
BRAZILIJOJ

NATAL, Brazilija, vas. 10.
PRIEŠ MONOPOLIJĄ

Per 34 metus padaręs reko- vidurinės Aaka.ru valstybės, niu vežiojimo. Nežiūrint to,

Cllicago viena taxi automo- nas angkl lakūnas J. A. Mol- 
bilių kompanija turi gatvėse Hson. Tris paras jam ėmė iš 
monopoliją ir nepapigina žmo- Anglijos pasiekti Braziliją.

rdą šaltis pagaliau vakar nuslū b“t kone visas kraštas. Kaip atsirado kitos taxi kompani-

PRANCŪZIJA BIJO NAUJOS TRIJŲ 
VALSTYBIŲ SĄJUNGOS

PAGALIAU JAPONAI IMA PULTI 
T. SĄJUNGĄ

J. V. perka bolševikų anglis, 
remia vergiją

NAUJA PRANCŪZIJAI 
BAIMĖ

100 ŽUVO, APIE 1,000 
SUŽEISTŲ ..

PARYŽIUS, vas. 11. — Pra I
Ypač daug bolševikų anglių ineūzija randa, kad Yokietija, je

prisiunčiama į Naujosios An- Vengrija ir Italija per daug mjHStely susprogo didelis dvi-

gi ijos uostus. Muito už anglis draugaujasi. Yra galimybės, jypjs azo kubilas

nustatyta vos tik 2 dol. tonui, kad jos visos trys susiriš są-į *
Dalis miestelio išgriauta.jungos rysiu. • . . 6

Štai i.r vra svarbi priežastis, ^auS*au kaip 100 asmenų zu

del ko Prancūzija reikalauja 
sau užtikrintos apsaugos ir be 
to nemano ginklavimosi ma
žiuli.

R. KRYŽIUS ATSIPRAŠĖ 
KATALIKŲ VYSKUPUS

AVASHINGTON, vas. 10. —

Vakar iž Afrikos per At- |Bnndo„ojo Kryžiaus leidžia- 

luntikų čia atskrido pats vie- n)aj,m žuina|e „JuIlior

Kitados jis pat,* 

Airijos nuskrido

Cross News” buvo įdėtas ka
talikų tikėjimą žeminantis 
straipsniukas ir vaizdelis. Kra 

vienas iš što katalikai pareiškė protes-
i Kanadą tus.

AIRIŲ GELEŽINKELININ
KŲ STREIKAS

go. Oro biuras užtikrina, kad pietus, taip vakarus skaudžiau^ kurios paleido į gatves au-’ Atlantiką. 1931. m. Molli-

artimiausiomis dienomis ne- ištiko. laibai nukentėjo daržai temobilius. Vienas šoferis are- SOT1 taip pat vienas iš Angli-

LONDONAS, vas. 10. — Žie 

mių Airijos dalies geležinke-

pramatomas šaltis, kuris ga- ir vaismedžiai, 
lėtų nupulti žemiau 0. Tačiau į Katalikų parapijų mokyk- p, leidimo daro
ir šiltesnio oro kol kas negali- los vakar buvo uždarytos. Bus
nia laukti. Nes tai žiema. atidarytos tik antradieni, nes 1 • L1

Nuo praėjusio nenormalaus pirmadienį bus minima Lincol- 
didelio šalčio nukentėjo ne tik no diena.

JAPONŲ KATALIKŲ 
SKAIČIUS DIDĖJA

KATALIKŲ ŠVENTĖS 
AUSTRIJOJ APSAU

GOTOSROMA. — Šiandien Japoni
joj, išėmus Formosą ir Korėją,
yra 98,143 japonai katalikai. Y IENA, Austrija, vas. 10. 
Per vienerius metus katalikų!- Kairieji Austrijos gaivalai 
skaičius 5,345 padidėjo. ‘ laikQ karštai dirbo, kad 

Visoj Japonijoj yra 12 ba-(šio.i respublikoj panaikinti vi- 
žnvtinių teritorijų.' Jos yra: sas kataliku šventes, išėmus

u1'o
Tokijo arkivyskupija; vysku
pijos: Fukuoka, Osaka, Hako 
dale ir Nagasaki; apaštališkos 
prefektūros: Šikoku, Niigata, 

agoya, Hirosima ir Kagoši- 
a; apaštališkas vikarijatas 
pporo, ir Miyazaki misija.

vienus sekmadienius.

Šių metų pradžioje pagaliau 
parlamentas pripažino įstaty
mą, kuriuo visos svarbesnio
sios katalikų švehtės. įteisėtos 
lygiai taip, kaip krašto tau-

NEUNKTRCHEN, Vokieti- 

vas. 11. — Vakar šiame

vo ir apie 1,000 sužeista. 
Miestely gyveno apie 4,000

žmonių. •
\ vksta gelbėjimo darbas, Ie

škomi žuvusiųjų lavonai.

JAPONAI PUOLA T. 
SĄJUNGĄ

_ „. ,. ... ..i..., .. . TOKIJO, vas. 11. — Nesu-
K. Kryžiaus valdyba visie-Jininkų streikas ue tik nenu- 'ūkdama 

n»s katalikų vyskupams pasiu- traukiamas, bet dar igija są- 

štuotas, kad be aiškaus mies- jOs nuskrido į Australiją. Ši nte atsiprašymo laišku/. Pa- jausmo pačioj Anglijoj. Angli- 

“bizni . Pa-i pastaroji kelionė atlikta per 9 ["žymėta, kai tas įvyko per įjos uostuose dirbantieji dar

šauktas teismah. Prisiekusieji j dienas, 
teisėjai jį išteisino.

MAISTAS PABRANGO
VOKIETIJOB VAIDAI SU 

ŠVEDIJA 
-------

BERLYNAS, vas. 10. —

Pasireiškia diplomatiniai Vo-

Sniego pūgos metu ir per 

šalčius Chicagoj pabranginti

valgomieji produktai. Pažymi- (kietijos vaidai su Švedija. Vie 

ma, kad šių produktų atveži- nas švedų laikraštis Kopen- 

mas sumažėjo. Daugiausia ka- hagene pajuokė kanclerį Hit- 

ltinami užpustyti keliai. ler’j. Hitler’io kabineto narys

Reikia laukti didesnio pa- Cistas kapit. Goering pasiu- 

brangimo. Bus kaltinamas va- nK? laikraščiui telegramą. Nu

barė redaktorių. Švedų spau

doje kilo triukšmas prieš vo
kams ištikęs šaltis.

IŠ VATIKANO PRANE
ŠIMAS

klaidą. bininkai nenori iš laivų prekių 

iškrauti prisiunčiamų iš strei

VYKS Į PERKASO ZONĄ I ko srities prekių ir pašto.

AVASHINGTON, vas. 10. — 

Baigęs tarnybą prezidentas 

Hoover’is kovo mėn. 4 d. su 

keliais savo bičiuliais apleis

VARTOS Iš ANGLIŲ AP
TURIMĄ ŽIBALĄ

LONDONAS, vas. 10. — A-

AVashingtoną. Vyks į Pana- nglijos admiralitetas paskelbė, 

mos perkaso zoną (juostą), (kad karo laivams iš anglies 

kur kokį laiką atostogaus. j ištraukiamas žibalas (kurui a-

liejus) bus vartojamas.

7 GAISRININKAI ŽUVO

sau palankaus vei

kimo Mandžiūrijos klausimu, 

japonų vyriausybė pagaliau & 

mė pulti T. Sąjungą. Japonai 

pareiškia, kad T. Sąjunga į- 

žeidė Japoniją, ir japonai tu

ri priežasties šią tarptautinę 

organizaciją apleisti.

Japonai sako, kad jei T. Są

junga ir paskutinį jų taikos 

planą atmes, tada jie pasi

trauks.

MAIŠTININKAI JŪREI
VIAI PASIDAVĖ

APIPLĖŠTAS PAŠTAS
OMAHA, Neb., vas. .10. —

SACRAMENTO, Cal., vas.
kiečių įsidrąsinimą barti SVe-i^^egė Millard viešbutis. Gai-Į p,. ____ rpryg pjėMkai apiplėšė

vyriausiąją pašto stotį. Dag
tinio krašto laikraštį. Visas sro gesinimo metu 7 gaisrini- 

• reikalas pateko į diplomati-'nka* žuvo ir 32 sužeista. Ve-

PIEŠIA PAVEIKSLUS 
CHICAGOS PARODAI

Dail. J. Ignatavičius, dabar 
gyvenąs Jonavoje, piešia pa
veikslus, kuriuos mano išsta
tyti šių metų vasarą įvvkstan-

Jei leis Atlantiko vandeny-

. v no oras, tai šiandien 9:30 rvtą

tįsimosios šventes. Taip būta ir.. ... ....... , . bus galima per radiją girdėti

* pranešimą iš Vatikano. Chi-

cagoj stotys WMAQ ir WBBM

PAVESTA LEGISLATURAI perduos pranešimą.

nts rankas.

RADO PRIEMONĘ

(dami tardymai. Kalbama, kad 
gaisras kilo iš padegimo.

robta 325,000 dolerių ir neži

noma Bank of America bonų 

kiekybė.

SPRINGEIEU), III., vas. 10. 
— Gubernatorius llorner’is 
pavedė legislaturai išlirti pa

čioj pasaulinėje Čikagos pato- 'siieiškusius tarp valstybės an-
doje. Paveikslai daugiausia a- gliakasių nesutikimus. Guber-

AUTOMATIŠKAS TELE
FONAS

gitarinio pobūdžio, k. t.: Vy

tauto Didž. gyvenimas ir, ap

skritai, įvykiai iš senovės lie

tuvių istorijos. Paveikslams 

nugabenti pinigų dail. J. Ig

natavičius mano gauti iš val

stybės taup. kasų.

natoriui nepasisekė jų sutai
kinti. |

AVASHINGTON, vas. 10. — 

Ekonominiais sumetimais kon-Įtinai 

grėsė planuojama sumažinti 

karo laivvnui išlaidas. Išeivy-

NUŠOVĖ TĖVĄ

IT. Atkins,17 m. amž., 1210 

So. Jefferson gat., nušovė sa

vo tėvą, kurs būk grasinęs sa

vo žmonai, t. y. vaikino mo-

Naujos rūšies telefono, pa

vadinto “televoiee” išradėjas 

M. (leiser savo instrumentą 

Chicagoj pavykusiai demons

travo. Šis telefonas telefonuo- 

jenčiam žmogui automatiškai 

atsako, paduoda ir priima pra

nešimą, tai visa jrekorduoja 

ir pagaliau net patį telefoną 

uždaro (klausuką užkabina).

PARYŽIUS, vas. 10. — Pra 

(neūzijos valdininkai griežtai 

pasipriešino sumanomam jų a- 

lgn mažinimui. Kad taip, tai 

parlamente padalytas planas 

padidinti mokesčius už paja

mas ir iš to valdininkų neiš

skirti.

PRADĖTAS DARBAS
W. FRANKFORT, III., vas.

DETROIT, Mieli., vas. 10.1 

— Hudson Motor Car kompa-

BATAVIA, Java, vas. 11. —- 

Keli šimtai olandų jūreivių, 

kurie sukėlė maištus, pasida

vė,. kada iš lėktuvo išmesta į 

jų laivą' bomba. Sprogusi bo

mba 18 jūreivių užmušė ir 25 

sužeidė.

DAUG TARNAUTOJŲ 
PALEIDŽIA

10- — Pasireiškus šalčiui, kai nija skelbia, kad jos streikuo- 

kuriose kasyklose ramiai at- jjantieji darbininkai jau ima 

naujintas darbas. darban grįžti.

VISA EILĖ ŠVENTŲJŲ .Metai yra iškilmingai minėti. 

METŲ MINĖTA Pradžioj? Bažnyčia Šventuo-

-• ■ ", sius Jubiliejaus Metus turėjo

Švento- minėti kas 100 metų. Paskiau

MAŽINASI ALGAS

SPRINGFIELD, Ilk, vas.

ROMA, vas. 10.

jo Tėvo Pijaus XI paskelbti buvo nustatyta — kas 50 me- 

nepaprasti Šventieji Metai, ku- tų ir pagaliau laikais — kas 

riais bus minimos 1900 metu 25 metai.

J • • • I '
IL — Gubernatorius Home- pasaulio Atpirkėjo Kančios,! šie gi Šventieji Metai yra 

r’is 10 nuošimčių sumažino Mirimo ir iš Numirusių Prisi- nepaprasti. Jie neįeina anų pi- 

sau metinę algą. Gubemato- įkėlimo sukaktuvės, turės vi- muitinių eilėn. Tačiau savo 

rini per metus buvo mokama įsas tas teises ir malones, ko- teisėmis ir savo žymėmis yra

į 12.000 dol. 1,200 dol. gaus ma-

Išradėjas pareiškia, kad jo žiau. Mažinasi algas ir kiti

instrumentas nėra šiandieninio valdininkai.

Už girtavimą iš Cbieagos tek fono dalis, bet pats savai-

no sekretorius Adams prieš policijos tarnybos pašalinti 3

tai protestuoja. policmonai.
me telefonas — telebalsis (te- 

kyoice).

SKAITYKITE TR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

kies turėjo visi kiti Bažnv- aniems paprastiems lygfis. 

čios minėti Šventieji Metai. į Kaip paprastų, taip ir nepa- 

šventųjų Jubiliejaus Metų'prastų Šventųjų Metų svar- 

minėjimui pradžią davė popie- biausias tikslas yra vienodas 

žius Bonifacas VIII. Nuo toj— krikščionis patraukti mal- 

laiko jau 25 kartus Šventieji don ir atgailom

MASKVA, vas. 11. — So

vietų vyriausybė iš valstybės 

tarnybos tūkstančius tarnau

tojų paleidžia. Sako, tas da

roma ekonominiais sumeti

mais.

900 KINŲ NUŽUDYTA
ŽENEVA, vas. 11. — Kinų 

atstovybė praneša, knd japo

nų karo lakūnai Jebol provin

cijoj bombomis nužudė dau

giau kaip 900 civilinių vyrų, 

moterų ir vaikų.

ORO STOVIS 
———— •

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien saulėta; ne 

taip daug šalta; vakare šal

čiau.

.. - ■ - ___

Aaka.ru


> i ........ M ,p, „ up ln liūliui ipij ***
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“D R A U G A S”
Melną kasdien, Makyrue Mkmadieolva

PRBNUMKRATO8 KAINA: Metams — »«.«•. Pa
šei Metų — fl.il. Trims Mėnesiams — IMI. Vienam 
Mėnesiai — Tie. Europoje — Metama f T.II. Pusei Me
ls — »<••. Ko»U» .IM.

Bendradarbiams lr korespondentams raitų nem
ana. Jei nepratoma tai padaryti kr nsprlstoaUama tem 
Obelei palto lenkių.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 

vai. po niet
prthaa — ano UtH IM UtH nai.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

PubHshed Daily. Bzeept Snadsp, 
■ŪMCRIPTIOMB: One Tear — »•.••. BU Mentus

— >*lt. Three Months — »1M. One Month — Tie. 
Barope — One Tear — fT.ee. BU Moatha — fAee. 

Copy — .ėlo.
A<»ertlsliK u “DRAUUAT* brtnps besi resatta. 
ALrertfataa ratas ea applieation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
PASIGENDA KLAIPED8S

kiant reiktų didinti sąjūdį dėl prisijungimo 

prie Nepriklausomos Lietuvos. Visa lietuvių 

tauta turėtų didesniu uolumu padirbėti, kad 

išvaduoti Vilniaus kraštų iš lenkų vergijos.

KAS JIEMS RŪPI

Kraštas gyvena sunkų ekonominį ir fi
nansinį krizį, dėl kurio žmonės pradeda ner

vuotis. Tas krizis praėjusių rinkimų metu nu

vertė senųjų vyriausybę, manant, kati nauji 

žmonės, paėmę krašto vairų į savo rankas, 

krizį panaikins, ar bent sumažins. Nors dar 

valdžios viršūnėse tebesėdi senieji valdovai, 

tačiau neparodė daug nuoširdumo rūpintis 

krašto gerove ir besirengiantieji jų vietas 

užimti naujai išrinktieji. Mums rodos, kad 

jiems labiau rūpi patenkinti savo partija, ne

gu galvas sukti, kaip nedarbu pašalinti ir 

žmonių vargų sumažinti. Vedamos konleren- 

eijos dėl politiškų “džiabų’’ paskirstymo, ži- 
' noma, patentuotiems politikieriams, tačiau ne 

daug tekalbama apie tai, kaip krašto būtį 

pagerinti.

DR AU G A S

Išmanyme Svarba
Išmanymas, arba išmintis, 

yra viena iš keturių didžiųjų 

dorybių. Šioji darybė yra rei

kalinga kiekvieno žmogaus 

gyvenime. Kurie šios dorybės 

neturi, arba nesistengia jų 

savyje įgyvendinti, negal, tu

rėti gyvenimo pažangoj teigia 

mų pasekmių.

Išmintis reikalinga, kad papiktinimo, nekaltų asmenų 

žmogus nepradėtų kų nors ila- apkaltinimo bei kitiems skriau

Šeštadienis, vasario
visa pirm negu da geriau pažintų, bei pama-ikroskopų panašūs į mažyčius 

tytų, nusidėjimų pavojų, tada kiaušinius. Visuomet po du su 

žmonėms išmintis teikta didelę jungti. Tų perų randama n? 

klaidų ir nusikaltimų. Net ir tik pas ligonius, bet ir seilėse 

Sutvėrėjui nusikaltusiems sveikųjų žmonių.

žmonėms išimtis teikta didelę | Ligonio kraujas ir plaukia? 

pagelbų, nes ji paimto pavo- turi neapsakonuii daug perų. 

jų; tuomet neatidėliodami Lgų laikų nebuvo žinoma, ko- 

grįšta prie atgailos ir ieško -dėl tie perai mirštam iojo vi- 

Dievo gailestingumo. Guriuose tokie pavojingi, kuo-

Taigi išminties dorybė yra n,e^ J V randasi ir pas sveikus 

labai reikalinga ir naudinga. Zl,iones-

apsvarstyti 

pradės žygį.

Jeigu žmonėse būtų dau

giau išmanymo, pavyktų apsi

saugoti įvairių pinklių į ku

rias taip dažnai save ir kitus 

įpainioja.

Kaip daug šiais laikais 

kalbama, be jokio apsisvarsty 

mo, kas nekartų įžeidžia arti

mo garbę, įveda į nesutikimus, 

vaidus, iš kę pasidaro nemaža
Šiomis dienomis tas

Viešpats, mūsų Išganytojas,
klau imas išrištas. Yra kelios

ryti pirma negu gerai apsis- 

varstys, tai yra iki kokios iš 

to darbo išeis pasekmės: ar 

jos bus geros, ar blogos. Jei 

pramatoma, kad pasekmės 

bus geros, reikia pradėti dirb 

ti ir dirbti su ištesėjimu. Jei 

apsvarsčius permatoma, kad 

pasekmės bus blogos, — nė 

žingsnio pirmyn 'nežengti.

Nekartų, girdime ir matome, 

kad medžiagiškuose dalykuose

Pijanistas Paderewski siūlomas Lenkijos 'tokios žmonėms išminties ne-

jų vadina ” turtu brangesniu P'uut‘ių uždegimo perų rūšys, 

už auksų ir sidabrų.“ (Priež.'Yra net tr>’* užkrečiamos rū-

knygoje, XVI, 16). . “ Pirnia’ antra ir trečia-

Krin. P[r. J. Vaitukaitis. ,Sveiko žmogaus burnos perai 

__________________ I priklauso kitai rūšiai, t. y. ke-

Vilniaus prekybos ir pramonės išleistame 

biuleteny įdėtas straipsnis, kuriame rašoma 

apie Vilniaus krašto susisiekimo nepatogu

mus, gabenant prekes i Pabaltijo jūros uos

tus. Vokiečių spauda, pabrėžus, kad Gdynės i prezidentu. Bet kažin ar Pilsudskis leistų jam

PASTABĖLĖS

uostas lenkams yra tolimas ir nepatogus, dėl 

to siūlo naudotu Karaliaučiaus uostu. Bet le

nkų laikraščiai nesutinka su vokiečių spau

dos išvadžiojimais. Jie primena, kad Vilniaus 

kraštui patogiau naudotis Klaipėdos uostu, 

nes tai natūralūs susisiekimas Nemunu ir 

Nėrių. Jei lenkai negalį naudotis Klaipėdos 

uostu, tai nesanti jų kaltė. Apie naudojimąsi 

Karaliaučiaus uosiu kalbos negalį būti, nes 

Vokietija veda ekonominį karų su lenkais. 

Dėl to lenkai tuo tarpu turį tenkintis Vislos 

upės žiotimis ir Gdynės uostu.

Vokiečiai įkalbinėja lenkams Gdynės uo

sto tolumų ir nepatogumus dėl to, kad jie ne

pakenčia lenkų koridoriaus ir jį norėtų pa

naikinti. Bet lenkai nenori Gdynės išsižadėti 

ii neišsižadės ir prie Klaipėdos krašto kaž

kokių pretensijų tyri. Bet reikia pripažinti, 

kad Vilniaus prekybos ir pramonės rūmai 

teisingai skujslžiasi susisiekimo nepatogu

mais ir Vilniaus kraštas pasigenda Klaipėdos

uosio.
šia proga tenka priminti, kad Vilniaus 

kraštas ne tik Klaipėdos uosto, bet ir ben

drai Lietuvos jis pasigenda. Lenkijos okupa

cijoj ir Vilniaus miestas, ir visas tas kraštas 

skursta visais žvilgsniais. Ten žmonėms ir 

duonos pritrūksta, bet kų jau bekalbėti apie 

prekybos ir pramonės pažangų. Suprantama 

dėl ko taip yra. Lenkų valdžia tam kraštui 

nieko neduoda, bet dar atima. Jis yra izo

liuotas. Lenkijos okupacijoj Vilnius tik pa

prastas -skurstančios Lenkijos užkampis. Bū

tų visai kas kita, jei Vilniaus kraštas susi

jungtų su Nepriklausoma Lietuva. Vilnius 

būtų valstybės sostinė, ekonominio, politinio 

ir kultūrinio veikimo centras. Jis tuoj pakil

tų. Atsidarytu nauji, patogūs keliai krašto 

prekybai ir pramonei. Dėl to vilniečiams ver

tų vietų užimti, nes Pilsudskis, sakoma, mu

zikų nelabai mėgsta. Mat, jis pripratęs prie 

šaudymų ir kardų žvangėjimo.

Lenkijos lenkai reikalauja Amerikos len

kams lenkų vyskupų. Vienas Krakovos len

kų laikraštis rašo: “Mūsų tikslas yra: nuo

lat šaukti po visų Ėenkijų, kad turime duoti 

Amerikos lenkams lenkus vyskupus.“ To 

šauksmo aidas turįs pasiekti Vatikanu. Šiuo 

žvilgsniu apsileidimas “baisus tautiečių nusi

kaltimas,“ kuris užtrauks “busimųjų kartų 

prakeikimų.“ t

f e ♦

Amerikos lenkų laikraščiai tokiam sąjū

džiui jų naudai Lenkijoje pritaria, pažymė-' 

dūmi, kad jie ir kandidatų į vyskupus daug 

turi ir lenkiški vyskupai lenkams yra reika

lingi. Ir Lenkijos vyriausybė yra prašoma, 

kad ji darytų įtakos ten, kur reikia, kati 

“tautos balsas“ būtų išgirstas Vatikane. Bet 

mes iš anksto galime pasakyti, kad lenkai 

to savo tikslo neatsieks. Jie gali gauti dau

giau lenkų vyskupų Amerikoje, bet ne lenkus 

vyskupus lenkų išeivijai. į

• • ♦

Lietuvių tarpe Amerikoje savo laiku 

taip pat buvo iškilęs lietuvio vyskupo lietu

viams klausimas. Jis net keliuose mūsų or

ganizacijų seimuose buvo iškeltas. Nors ir 

radp nuoširdaus pritarimo, tačiau toliau ne

išdrįsta siekti, nes aiškiai suprasta, kad tai 

būtų tuščios pastangos. Bet rūpintis, kad A- 

merik.os lietuviai katalikai susilauktų lietu

vių vyskupų galima ir reikia.

e e »

Ateinantį pavasarį “Draugas“ rengia 

keletu ekskursijų į Lietuvų. Tui geras dar

bas. Žmonėms važiuoti su ekskursijomis yra

trūksta. Labai dažnai net sakyti, kad trumpu laiku dide- 

visapusiškai apsvarsto, kaip skaičius pranyktų.Pav., kuo 

pagerinus būvį, kaip įgijus ine^ žmogus eina lieptu per gi- 

turto ir tam panašiai. Vienok uPeU> kaip tai būna atsar- 

nemirtingos' Sielos reikaluose, »us: žiūri ir gerai pasvarsto, 

išmintingumo dalykuose daž- kuV da^ kojų, kati kartais 

nai apsileidžiama. O sielos

reikalui yra, ir turi būti, ge

riausiai aprūpinami, nes žmo

gus turi vienų nemirtingų sie-

dų padarymo! Kas būna pa

daryta bloga, pasilieka neati

taisoma. Tokie ir tafti pana

šūs dalykai pakenkia paties 

ir kitų sielos išganymo reika

lams — vien dėlto, kad neiš

mintingai, be apsisvarstymo 

pasielgia.

Ištikrųjų, jei žmonijoj tik 

tiek būtų be išmintingo aps- “kit“- kad

varstymo rūpinamasi kūno ap- » uždeK““° bus

saugos reikaluose, kiek dva- koki»

sios reikaluose — drįstų pa

Sveikatos Skyrius
PLAUČIŲ UŽDEGIMAS

šiandien yra geltonasis drugis. 

Taip praneša Sveikatingumo 

Biuras.

Įtvirtai. Sveikas žmogus neturi 

'pirmų trijų rūšių, 

i Pirmų trijų rūsių perai yra 

priežastim beveik trijų-ketvirt 

dalių visų plaučio uždegimo 

atsitikimų. Sergantis pk 

uždegimu neturi ketvirti 

sies perų. Didžiausi žniią 

priešai yra pirmos, antros ir 

trečios rūšies perai. Jei būtų s 

galima juos išnaikinti, tai iš

nyktų ir plaučių uždegimas. 

Paprastai tie perai išeina su
Nepaisymas paprasto šalčio 

ir girtybė veda prie plaučių 'sergančiojo seilėmis. Jei ligo-

uždegimo.

Kun. A. Petrauskas, M I. C.

Praeities Pabirus
Nauji spęstai

.Revoliucijai virtus plėšikų gaujomis, 

žmonės ne tik jau revoliimijouierių nebe

rėmė, bet stačiai jų bijodavosi, kaip di

džiausių priešų. Naktimis negalėdavo su

dėti akių, bijodamiesi, kad kas nepadeg

tų, neapvogtų, ar šiaip ko Bepadarytų 

Įvairūs išdykėliai įprato taip gąsdinti 

žmones, kad žodis^darba*, tuoj: “Palauk, 

neimlius pragys tau ruudofii gaideliai!” 

lr žmogelis, išgirdęs tokį pugrųsinimų, 

nežino pats ko laukti. Ar tie raudoni gai

deliai reiškia ugnį, ar kraujo praliejimų

mažiau jie kenkė ir visai revoliucijos idė

jai. Iš pradžių, kai sujudo visa Rusų im

perija, tai vyriausybė nemažai nusigando 

ir susirūpino. Pradėjo eiti prie reformų. 

Davė žodžio, spaudos, susirinkimų, visuo

meninio veikimo laisvę; pagarsino šiokių 

tokių konstitucijų, sušaukė dūmų (parla

mentų)...

Žodžiu, pradėjo viskas linkti kaip ir 

prie konstitucijinės monarchijos, panašiai, 

kaip Anglijoje. Žinoma, monarchijos ša

lininkams tos reformos buvo ne už Česnį. 

Jie, matydami šalį revoliucijos liepsnose, 

tylėję, ne kų darys. Turėjo pasiduoti ben

drai visuomenės linkmei. Tylėdami ta

čiau, jie budriai žvalgėsi, kad tik kur už- 

žvelgtų nors mažiausių spragelę, menkiau

sių netobulumų revoliucijas tvarkomame 

gyvenime, kad visu smarkumu galėtų mes-— kaa juos gali žinoti? Ištvirkusiam žmo

gui bene sunku viena ir kita padaryti? fa* tis atgal prie monarchijos, 
vargšas per ištisas naktis ar pats budi, ‘ Tokių ne jau spragelių, bet didžiau 
ar savo šeimynų, dažnai net nepriaughus šių spragų pridirbo ištvirkūsieji reyollu

vaikučius, priverstas per ilgas ir šaltas cijonieriai, duodami senovės tvarkos šali-
žiemos naktis laikyti lanke, kaip apsaugų cinkams gražiausios prijos grįžti prie 

nuo piktadarių! valdžios ir savaip valstybės gyvenimų pa-

Kiek tie ištvirkimo laikai prikankino kreipti, 

nekaltus žmones, sunku ir apsakyti! Ne . Visi. matė, kad tokioje netvarkoje il-

nis nebūna gerti prižiūrimas,

Vien tik New Yorko valsty- geįj£g gajį pasitikti ant lovos,I

neriuspruktų, nes jei lieptas pa ^ej kasmet daugiau žmonių 1 ant lovos alxiangaių įr? kuo- 

kryps, jis paslys ir, be abejo, nuo pinučių uždegimo. 'niet kambarys, būna valomas,

prigers giliam upely. Žmogus ne£u nuo kitų ligų. j tie perai išnešiojami po visų

yra atsargus įviariuose užsie-; šiandlen dau®ells žmonių ti- !naiUQ. Dėlto ligonis kuomet ko 

1» ir ioi _ vid™ mimuose, kad gyvybės nepra-įkl’ kad PiaučlU uždegimas pa-lg^ turi turėti mažus skudu-

m • • v" • • rastų kad kitokia nelaimė jo Pratda kga, tiktai sunkus šal- kuriuos po vartojimo rei-

t ku3 ir gerai’ kad nėr kia vartoti ^Wns Puodu"

v,„yS! ^_!stengiamasi apsvarX,i. p^baimfe, nes baimė niekad ;kuS) , kuriaC3 reikia įd5ti di.

sauliniuose dalykuose jam ne, Ugah Pfiet5ll- Bet nepnpazi- zjnfektuojamų vaistų. Nerei- 

stoka to išmanymo, ar tai bū-į1^1 ^°s Ia^°Pn8^- ^84, Yra kia leisti svečius, taip pat svei-

tų pramonės reikalas, kelio- ^Į. aisiau» nefe‘u baimė. ką šeimynos narių, prie ser-

nės, nuosavybės apsaugojimo,1 „ U\° nian-^a’ a p aui įų pančio plaučiu uždegimu. Ir V 

kūno sveikatos ir t.t. Kai ka- r’agauna tlk seaus’ kuomet ligohis pasveiksta, at-

, . . 'da net nn keleto kartu nrieš kudlklus lr siaiP silpnus zmo- sargiai reikia daboti jo svei-
tuo Išganytojo įspėjimu pa§i-| . P . . .P ' nes. Bet šių dienų skaičiai vi- kata nes il°a laika iis "ali

pradesiant žvgi atsargiai aps-i , v. Rau*’ nes iaiK3 Sdl1
varstoma. ,sai ks> klta rodo’ kad nuo 310S turėti perų.

digos jaunųjų daugiausia mir-Į ,p . v, .

rn • • -I X d .d^ O | Tyrinėjimai plaučių uzdegi-
Taip kiekvienam reikėtų sta. . , . . .
, , ./ ... v. mo rodo, kad visuose veik at-

padarvti ir sielos apsaugoji- Ligos priežastis yra žinoma, i .... . ...

, , , , ... .v . ta ,• ,I-i ,- 1 + • • .sutikimuose liga prasideda namo dalykuose. Kad tik i.-min- Daugeli kitų ligų gydytojai pa 1

tinkamai pildomas? Išganyto-:stengiainasi apsvarstyti. P*a'|n

. . . u- iv • eonlininncn JoK'Viiaco tqtyi no i ®
jas sako: kų padės žmogui, 

nors jis pelnytų visų pasauli, 

gi savo sielai nukentėtų pra

gaištį?“ (Mat. 16, 26). Tai 

žmogus privalo rūpintis, kad

mokintų ir naudotųsi.

Gražų pavyzdį davė Šv. Ig

nacas, kuris, pirm pradesiant 

kų nors veikti, visuomet sta

tydavo sau klausimų: “Kokia 

iš to bus nauda amžiname gy

venime?“ Šis šventojo pavyz-

tingai apsvarsčius būtų kalba į šalino, kuomet tik sužinojo

ma, veikiama, tuomet atsiras-į priežastis. Bet plaučių užde- . v,.
. . . , . -r . , , . . , , karštis api
dys yisiems yra sektinas. Jei (tų būdas naudingai įyykdmti girnas dar nėra nugalėtas. ^įdeda

kiekvienas statys sau tokį klau (tuos sumnymus, kurie veda 

simų, tada išmintingai bandys žmogų į amžinųjų laimę; ta-

geriau prižiūrimi. Girdėti, kad ir šiemet ne
mažai amerikiečių vyks saviškių Lietuvoje 
aplankyti.
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Jau išėjo iš spaudos ir antras “Studentų 

Žodžio“ numeris, taip pat įdomus ir turinin

gas. Jame rašo ne vien patys studentai, bet 

ir seni mūsų literatai — .Jomis Kmitas, Snau

Plaučių uždegimo perai yra 1

pu

prastu šalčiu. Šalčio nebojant, 

sergančio šenai pradeda diegti) 

mas pra- 

ir žmogus jau serga

^bai maži jr žiūrint per mi-
plaučių uždegimu.

Kad apsisaugoti nuo plau

čių uždegimo, visuomet reikia 

- • • * , vengti vietų, kur būna daug

Social-fašistų vadas, gavęs progų užimti žmonių, nevažinėti karais. Jei 

kanclerio vieta, smarkiai švaistosi po Vokie- tik pajutai turįs slogų, negai- 

tijų. Ir spauda jam užkliūva, ir organizuotas šuok laiko, eik pas savo gydy- 

visuomeninis veikimas jam nepatinka, ir de- tojų. į

dulis ir kiti.

mokratiška tvarka negera. Bet, mums rodos, 

jis greit “atkus dantį.“

gai šalus gyventi negal. Iš visų kampų luotas. Šie bematant padarė tvarkų. Per

ėmė šauktis balsai: duokit niunis tvirtes

nę valdžių, kad apmalšintų piktadarius; 

mums reikia valdžioje stiprios rankos!

duug raudoną ir įsigeidusią reformų jrir- 

mąją dūmą įkj dešimties darbavimosi sa

vaičių paleido. Naujajai dūmai rinkti per-

Ne ilgai reikėjo laukti tos stiprios ' taisė įstatymus taip, kad mažiau patektų

rankos. 1906 metais buvo paskirtas vidaus 

reikalų muiisteriu ir ministerių kabineto 

pirmininku Petras Arkadjieč Stoluipinas. 

Jis buvo mums, lietuviams, ne svetimas

' žmogus. Kelerius metu.i jis ėjo Kauno apy

gardos teisino pirmininko pareigas, vė

liau buvo kurį laikų Gardino gubernato

rium. Iš čia jis buvo perkeltas gubernato

rium j Saražovų. Dabar pakeltas į pirmąją 

jx> carui vietų. Pasidarė galingas žmogus.

Ilgus metus heli ūdų mas teisme ir pas

kui gubematorvuįn, jis gana gerai suspė

jo pažintį žmonių psicludogijų. Užteko 

jam akyliau pasižvalgyti, o jau kaip ant 

delno buvo jam aiškios revoliucijos silp

nosios pusės. Jis matė skaldymąsi parti

jomis ir tų partijų vienų su kitomis ne

santaikų bei rietenas. Taigi jis i>aiwudoįo 

nuo senovės žimanąjų gyvenimo taisyklę: 

kur du pešasi, trečias pelno. Revoliucijo- 

nieriams numalšinti jis paleido kazokų 

šimtines, rapninkais ir kardais apgink-

į jų rusų valdžiai negeistinų asmenų. Vi

sų valdžios aparatų suėmė tandžiai į sa

vo rankų ir pradėjo šalį valdyti savaip. 

Visokios laisvės nuėjo į archyvus, t. y. 

nieks jų nepaisė. Laikrnščiąmų uždėta aš

tri cenzūra. Visam visuomeniniam gyve 
nimui paskirta akyli policijos ir žandai* 

mų priežiūra. Šalyje pradėjusi kiek leisti 

pirmuosius savo daigelius laisvė vėl ap

mirė. Stoluipinas pasidarė beveik tikras 

Rusijos diktatorius.

Lietuvai peilis prie krūtinės
Stoluipinus, buvęs ilgesnį laikų musų

krašte, matė, kaip lietuviai lengvai pasi

duoda ištautinimui. Kur tik susiduriame 

su lenkais, — lenkams pasiduodame. Kur 

su rusais — jų įtakai pasiduodame. Kni

su vokiečiais — vokiečiai bematant mus 

nusavina. Net ir rusams neturime kiek 

reikiant atsparumo. Tai matydamas, jis 

sumanė sunaudoti tų mūsų svetimoms tau

toms palankumų savo seniaį apmųstytiems duoti.

Negerk svaiginamųjų gėri

mų. FLIS^

Lietuvos surusinimo tikslams.

Koki gi buvo jo sumanymai? Gi iš

pirkti iš Lietuvos dvarininkų dvarus ir 

juos išdalyti partrauktiems iš Rusijos ka- 

capams. Kadangi Lietuvoje visi gere nie- 

ji laukai dar nuo baudžiavos laiką pu- 1 

grobti lenkų arba sulenkintų lietuvių dva

rininkų, tui juos nupirkus, visa Lietuva 

atsidurtų beveik vienų rusų ateivių ran

kose. Lietuvis iš prigimties ne labai dide

lis jiatriotas ir mėgstąs svetimiems meilin

tis, nė nepajus, kaip atsidūręs tarpe tiekos 

rusų ateivių, j>asi<larys taip jmt toks ru

sas, kaip ir anie ateiviai. Planas jMisiek- 

tas. Lietuva surusinta!

Turėdamas prieš akis tokį gražų su

manymų, nieko netrukdamas, pradeda jį ir 

vykinti. Steigia Žemės Bankų,, kurio tiks

las sujarkti JJetuvos dvarus ir paskui iš

dalyti juos rusams ateiviams. Lietuvos 

mažažemiui ar lmžemiui, Dieve saugok, ne

valia parduoti. Mūsų dvarininkai daugu

moje menki buvo šeimininkai ir savo dva

rus buvo praskolinę. Jie tik ir laukė, kad 

kas jiems brangiau kiek mokėtų, o beveik 

kiekvienas buvo pasiryžęs savo dvarą par-

(Daugiau tusĮ
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LIETUVIŠKŲ KNYGŲ LEI
DĖJAMS AMERIKOJE

į senesnių leidiniu į registraci- i jutus skubiai išsiųsime pnvvz- 
ją nepakliuvo. <linę dėžutę. Rašykite

79o/. F«r. Biržiška, HEINR. PRANCK <$ SONS 
Lietuvos Riihliogr. Įnsti- l’lushing, N. Y.

tuto Direktorius.

1932 metais Lietuvos Bibilo 
grafijos Institutas užregistra
vo tik 7 knygas išleistas Š. A. 
Jungtinėse Valstybėse. Su
prantama, kad ten išeina žy
miai daugiau knygų, bet ins
titutas jų negauna. Visus 
gerb. leidėjus prašome siun
tinėti visus savo leidinius 
Lietuvos Bibliografijos Insti
tutui prie Vytauto Didžiojo 
Universiteto Bibliotekos (Kau 
nas, Žemaičių g. 1). Institutas 
skelbia visus gautus leidinius 
savo organe “Bibliografijos

! Žiniose,’ kuriose nuo 1928

Romoje Marijonų name gyvenantieji kunigai ir studentai. \ idurv matyt J. E. Vyskupas P. Būrys. 
Šiais metais Romoje Marijonai įsigijo nuosavų namą, bet reikėjo daug taisyti, kad padarius tinkamą mo
kslo reikalams. Būtų labai geras darbas, jeigu Amerikos lietuviai paremtų Marijonų Romoje namą auko
mis, nes jame mokinasi net 18 lietuvių studentų iš Amerikos ir užbaigę savo mokslus grįž Amerikon 
darbuotis lietuviu naudai.

ROCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS CICERO LIETUVIŲ ŽINIOS
ROCKFORD, ILL,

SODALIETĖS VEIKTA.

+ Sekmadienį, vasario 12 
d., 8 vai. ŠŠ. Petro ir Povilo 
parapijos sodalietės mikliai 
darbuojasi, beruošdamos gra
žų ir įdomų jaunimui pasilin
ksminimo vakarą. Vakaras 
daugiausiai taikomas jauni
mui, bet jis užganėdins kiek

vieną atsilankiusį. Šiame pa
rengime gros rinktiniai muzi
kantai, bus sportiški šokiai ir 
laimėtojai gaus dovanas, ir 
visa tai, tik už 15 c.

Sodalietės taip pat deda 
daug pastangų surengti Ga
vėnioje “Šventąjį Koncertą.” 
ir suvaidini atatinkamą vei
kalėlį. Jos stato konkurenciją 
ir Šv. Vardo draugijai ir cho
ristams, vildamosi užimti pir
mą vietą savo sėkmingų dar
bų vaisiais tarp jaunimo. Atei 
tis parodys.

darbuojasi, kad kuo daugiau
siai ]>agell)ėjus mokyklai, nes 
jos supranta jos svarbumą pa
rapijos gyvenime. Jos dabar 
uoliai darbuojasi išpardavinė
jimu tikietų, kurie kainuoja 
tik 10 e., išlaimėjimui gražios 
ir puikaus darbo kaldros. Kuo 
geriausio joms pasisekimo jų 
būtinai reikalingame ir nau
dingame darbe.

‘ KUPROTAS OŽELIS“ 
CICEROJ

RADIJO STOTIS A.J.J.

Sekmadienį, vasario 12 d. 
vakare, parapijos svetainėje 
jaunamečių choras statys sce-

ŽINELĖS.

+ Radijušinis vakaras ir 
koncertas mūsų choristų ir 
v^Bhtojų-mėgėjų išpildyti
b^HP^rai pavyko. Choristai
ir vaidintojai savo užduotis 
visi gerai atliko ir kaikurie 
atsižymėjo garsiųjų artistų 
savumais. Publikos atsilankė 
gausingai. Jaunimas vis kas 
kart veikia vieningiau, supras 
darni katalikiškos jaunuoliu 
vienybės galią.

+ Sekmadienj, vasario 19 
d. parapijos jaunuolių klubas 
rengia vakarą savo naudai.

4- L. R. K. A. S. turės susi
rinkimą sekmadienį, vasario 
12 d. tuojau po niurnos.

+ Šv. Vardo draugija sek
madienį, vasario 12 d. tuojau 
po pirmų Mišių renkasi į mo
kyklos kambarį, kur bus ben
dri pusryčiai ir susirinkimas.

t

i iki 1932 m. imamai suregistruo 
i ta jau arti 5,200 knygų išleis
tų Lietuvoje (visomis kabio
mis) ir kituose kraštuose (lie
tuvių kalba). Tiek mokslui, 
tiek praktikos reikalams regis 
tracija yra naudinga. Siun
čiant knygas prašoma pažy
mėti jų kainas ir tiražą (išleis 
tų egzempliorių skaičių). Bū
tų pageidaujama gauti ir se
nesnių metų leidinius (bent 
1928 m. pradedant), nes daug

KAIP IŠVIRTI GERĄ 
KAVĄ

Puodukas geros kavos su
daro malonumą, kurį žmonės 
išmėgina dažniau, negu ką ki
ta, dėl to, kad mes geriam 
kavą du ar tris kartus į die
ną. Vargingiausias darbinin
kas gali gerti kavą taip daž
nai, kaip ir milijonierius.

Bet gerą kavą išvirti, tai 
reikia žinoti kaip.

Geriausiuose reataurantuo- 
se arba Senos Šalies mimuose 
kava būna skani dėl to, kad 
ji sumaišyta su “FRANCK’S 
CHICORY (CIKORIJA).” 
Cikorija turi puikų skonį ir 
aromatą, kas suteikia kavai 
puikią spalvą.

Verdant kavą, pridėk šaukš
teli Franck's Cikorijas- i ver- 
duli arba perkolatorj ir jūs 
pastebėsite, kaip daug kavos 
skonis pagerės.

Pirkite “FRANCK’S CI
KORIJOS” dėžute pas jūsų 
groserninką šiandien. Kaštuo
ja tik 10 centų dėžutė. Jeigu 
jūs negalit gauti cikorijos sa
vo kaimyniškose krautuvėse, 
siųskite po 10 centų štampo- 
mis (pašto ženkleliais), o mes

GARSINKINTES
"DRAUGE”

y

v,

Padaro 
Kavą

Geresne!
Galima
gauti

Groccrnčsc 
L ir kavos 
pa žtortmse

aHeinR.FRftnCK$OTCb|

FDJSHING.NY-

Našlys: Tu labai "man pati 
kai, širdis tavęs trokšta.

Onytė: Ar tu seni padūkai, inoj gražią operetę, kuriai va-
pamylėk sau ožką.

Piršlys: Tu, mergelė, neo- 
žiuok, padarysim galą.

Jonas: Tu geriau namo va-1 
žinok, trauk tave į balą.

Štai kaip skamba ištrauka 
+ ŠŠ. Petro ir Povilo para- & operetės “Kuprotas Oželis.”

pijos basketbolininkai galūti- 
nai ruošiasi prie didelių rung- 
tynų Rockfordo didžiulėje sa
lėje.

+ ŠŠ. Petro ir Povilo para
pijos įkftriama nauja jaunuo
lių draugija, kuri taip pat rū
pinsis parapijos daržo įtaisy
mu ir jo prižiūrėjimu. Reika
linga Dievo pagelba. —R-is.

HIGHLIGHTS
I am honored! Twice 

colleague has seen fit to re- 
cognize nie in his column A- 
kis. Evidently he reads my 
column. AYell we’re even I '. 
read his. It seems that the 
“Akis” has at lašt realized 
the inattendance of our Pa
rish Dances. Look out Girls, 
don’t let us see you missing 
any of the Parish Dances.

m y

Tlie Girl’s Soda lity are gi
ving a Dance Sunday Feb. 12. 
From all indications it’s go- 
ing to be a Valentine dance. 
Something new so we had all 
better be there. Admission 
practicaly free — only 15 c.

How many kne\v that we 
had a Baskethall team ir our 
Parish? Well we have and a 
good one at that. I hear that 
they are on top.

Meetings for Sunday Feb. 
12.— Holy Name 9:30. L. R. 

-J- Trečiadienį, vasario 15 C. A. S. 12:30. Meeting of Pa-
ck, 7 vai. vakare mokyklos Rė

mėjos turi susirinkimą. Mo

kyklos Rėmėjos nenuilstančiai

renta Theachers 7:00 P. M. 

IVednesday Feb.*15th.

N

Ši operetė bus statoma scenoj 
vasario 12 d., parap. jauname
čių choro.

Lietuvių jaunimas rodo sa
vo talentą sporto .srityj, bet 
negirdėti daug apie talentą 
muzikos srityj.

Ciceros jaunimas, turėdamas 
visokių gabumų, sekmadienį, 
asmenyse: J. Venckiūtės, A. 
Mockaitės, J. Metei ino, S. Kiš- 
kūno ir J. Petrošiaus, vado
vaujami gabios ir talentingos 
choro vedėjos, Onos Skiriūtes, 
vaidins pirmąją operetę.

Nepamirškite, gerbiamieji,

dovaus O. Skiriūtė. Visi kvie
čiami atsilankyti.

X Sekmadienį, vasario 19 
d. vakare rengiamas didelis 
vakaras su perstatymu ir šo
kiais. Vakarą rengia Kat. Fe
deracijos 12 skyrius, parapi
jos svetainėje. Pusė pelno ski
riama Federacijos skyriui, o 
pusė vienam ligoniui, kuris 
daug yra pasidarbavęs ir bu
vęs skyriaus pirmininku. Bus 
atvaidinta “Dzūkas ir Žydas”. 
Paskui bus šokiai.

X Lietuvos Nepriklausomy
bės 15 metų sukaktį Ciceros 
lietuviai katalikai minės va
sario 22 d., parapijos svetai
nėje. Dalį programos išpildys 
O. Skiriūtė su savo jauname
čių choru. Kalbės “Draugo’' 
red. L. Šimutis, inž. J. Moc 
kus ir adv. F. Mastas. Be to,

COvCBnmInTDEPOSlTARf
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BANKS

TV

Drovers Bankos 

Yra
Padėtuvės Jungtinių Amerikos 

Valstybių Vyriausybės Fondų.

Likvidacija — didi proporcija viso Drovers turto! 
susideda iš Cash ir U. S. Government Bondsu

UŽPRAŠOM JUS 
ATIDARYTI ČIA SĄSKAITĄ

KALBAME LIETUVIŠKAI MATYKITE MR. STUNGIS

J NATIONAL BANK 
į TRUST6*SAVINE5BANK

HALSTED IR 42-RA GATVĖ
Bankinės valandos: kasdien 9 ryto—3 v. v., Serėdoj 

9 ryto—8 v. v., Subatoj 9 ryto—2 vai popiet.

jei norima, kad lietuviSkasI’’"’ ,r kltokH! Nė-

jonnimas nepamestų lietuvy- |P™"rSklt vasario 22 d.
bės, atsilankykite sekmadieni i X T» P1"'1’ Pa*
ir priduokito įam ūpo tolime- [""i.fjimns J. tVasinngtono gi
miam darbavimuiai. [n'™° <,ienos' Tat tuo

Po veikalo bus Šokiai grie-1 syk,u <'icerie<'iai paminės Ir

žiant gerai muzikai. Įžanga,

VAŽIUOJANČIŲ | LIETUVA 
DĖMESIUI

depresijos laiku, labai žema.
žinys

The Parish Youth’s Club is 
sponsoring a danee Sunday, 
Feb. 19th. Keep it in mind.

“Akis” attention! The 
“Carrier Pigeon” went to the 
Program and Dance lašt Sun
day. Which reminds me that 
there were o few little things 
that might have improved 
upon in that program. Many 
times during the action of the 
three act play, the ' players 
left the Rtage blank — just 
walked off. Of course we 
wonderd why the play could’ 
nt movė along faster.

The artors were all very 
good, būt one stood out above 
the others. Who? Guess.

Carrier Pigeon.

tas sukaktuves.
X Užgavėnių vakare, vasa

rio 28 d., parapijos svetainėje 
rengiama didelis vakaras. 
Programas bus įvairus. Bus 
komedijų, juokų, štukų, įvai
rių žaidimų ir t.t. Dalyvaus 
geriausieji juokdariai.

Po visokių triksų, bus šo
kiai prie lietuviškos muzikos.

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

Ar Jūs Esate Supančiotas
Ir su '‘suirusiais" nervais — Jaučia
tės silpnas Ir pavargęs — tik pusiau 
žmogus. Jeigu taip, Štai yra geras 
tonikas, sutelkiantis geresnes dienas.

Nusa-Tone
yar užvardlnlmas TONIKO, kuri Gy
dytojas Specialistas Išrado, Ir kurta 
dabar parduodamas visose vaistinė
se. NTTGA-TONK yra kombinacija 
tam tikrų tonikų alteratlvų, kurios 
stimuliuoja, atgaivina visus organus, 
valgysite geriau, — miegosite sal
džiau. Tūkstančiams vyrų Ir moterų 
tapo pagelbėta. Trlsdeėlmtles dienų 
treat.mentas už Vieng Dolerj — gnti
kite tikrąjį—garantuotas.

NAUJI
1933 METŲ MADOS

RADIOS
Už MAŽIAUSIAS

KAINAS
VISAM MIESTE!

$14.00 Nauji Midget Radios 
po

6.00
CROSLEY Radios
po .........................................: .. $14.90
PHILCO Radios 

po ...................................................... $18.75

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

*29.50

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

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

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę 
Parodą Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių smulkmeniškų informacijų; kurios mielai bus su
teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor

tes ant visų linijų ir geriausių laivų Į Lietuvą ir visus 

pasaulio kraštus.

Gražiausia 1933 metu ma
dos PHILCO kaip 

parodyta
*79.50
LENOvys 

IŠMOKĖJIMAI
Imame senus radios ar pia

nus į mainus ant naują

PEOPLES
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖS
2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400

4177 83 ARCHER 4VE.
Lafayette 3171 

Chicago, III.
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Don’t Forget The K of L Center Dance
K OF L CENTER’S FRDLIC AI MAR 

OUETTE TOMŪHOVY EVENING
I. Brenza To Award “Gold Medais" To 

IA Cath. Gr. Sdiool Charapioas
HAVE YOU ENTERED? be conducted by the ^Passioniat | On Sunday night the St.

------------- Fatheis. The Mission will be* George choir expects to see you
Šonu* time ago an artiele giu witll the eleven o’clock ai their Valentine dance. AVe’ll 

• • • I 1wus untten įnforiiiing all of Mass, rather tlian the ten, as'be seein’ you there. Tuo or*
tlie Kirst Lithuanian Catholic usiial. Two Passionist Fathers chcstras. 
Basketball Tournanient. Have m iii do the preaching. Duringl

Tontorrow night is “Kot* L Bridgeport and Chudy caging Į ^,ne ot °,lr h^hng and pro* chi ld, Mr. Brenza wants to'yOU <]one unything about it? tl.e finai days of tha mission,1. Are the
Night” in Chicago. For out 5 (four one lianded sliots) fot niinent Sportsmen and busi* lielp and encourage our youth L.;t

young people doing

at the Nativity Parish Hali, Providence. Chudy also col* 
6812 S. AVashtenaw Avė., Mar- leeletl 4 free tliroMS to cop 
ąuette Park, tlie K of L Cent- , scoring lionors.
er is staging its first dance of^ -----------------
the year. TOWN OF LAKE DEFEATS

us see what our young Lithuanian Passionist Fathers'unytlnng in preparation
G

for

The connnittee in 
has been Morking day and 
night for several Meeks to 
make this evening a liūge suc
cess.

charge MARQUETTE 25—17

Tony” Lauraitis with 4

r.ess men, Mi. J. Brenza, has,to take a more active part in p^Opie are capable of. AVill we will help with Lithuanian con- Monsignor’s Silver Jubilee in 
«l.«ay8 been a constant booster tbese sportą., Therefore lie fe copabie „r nmking anything fessions. Ijaird's Vineyanl! tlow about
of athletics amongst our awarding Gold Medais to tlie ,t of į|,įs attempt, just as
youth. This is probably so be* :cl>umpions of tlie Lith. Gr. .-her nationalities buvę done. 
cause be was an active young* .School Basketball League įh time wi are doing some-•
ster himself some years ago. as a reward for their succes > thing about it. Send in your °' US d° UOt underatanii> or 
-bid tlun lutei, hc mus a star ^Inl etioits aml an encourage* entvies immediately. \Ve ex- ‘ 
aihlete in his college days. meni to become star atliletes ne(-t to benin this tournev

This is an opportunity for.®e^*n^ s^a,ū'd. 
our young people. Very many

St. George Gramniar School
basketball team trounced Na

ciif we do, it is very little. 
Therefore tufe will be nn 24 “n f»r

pect fo 
during

iMarch.

, Fn. ųvr ...*3 .ou...v_, i , *. . . „u lionors, AV ho’ll Min the Lith*field -mals and 2 free throws D’ale, wasn’t it Jolinf. Today in lligli School and later at --•*-- *i* *••*.< ...... i- -<• PoltlUut> u lltul a niuziont.hc first veek of
Ietį Tomu of Lake to a 25—17 
victory over Marąuette. Both 

Kavine s Kliytliin Kings M ill teams displayed a fast pas ing 
furnisli tlie music, and Iiom’ attack during the entire hard 
they can play, e. pecially v licn fouglit contest. P. Beinor star
tini crowd is large am! noisy. red fOr Marąuette.

Marąuette Park, natūrai ly, 
Mill be out in full forcc. lt's 
lionie for tliem. Cicero Mill .bc 
there. So wiil VVest Šitie, 
Bridgeport, and Brighton l’k. 
North Šitie says tliat tlie weur

CICERO (GIRLS) DEFEAT 
BRIDGEPORT (GIRLS) 

20—8

Cicero lieki Bridgeport to
Avo baskets and easily defeat-

ther Mould have to be G4 Tie- ,c<i t|leln 20—8. Ūselis lead tlie
lo\v tu stop.tliem from coining ;('ieero attack caging three 
out. Providence says “VVE LL tJie fieltl aini four from
BL IHEKE AND J1OVV. į|iC free throw line 
Tomu of Leke says ‘Avė*11 be |of lJle teaiU’H points.
represented.” Roseland. VVest 
Puliman, Lo. Chicago, Gary 
and Ind. Harbor Mill also be, 
present, tve’re sure.

The coimuittee statės tliat, 
to be dif-

be is štili an active sportsman, college.
his hobbies being Polo and 
Golf. Uis interest in clean 
sports has many tinies brought 
liim out to witne.s and offi-

You have plenty of
in English.

In behalf of the Lith. Cath. itime. VVlmt about it! st cy()
Athletic Board antį myself, 1 Kemeniber, the entry fee L. kept a eĮeau slate įn the į 
sincerely thank Mr. Brenza j consists of one' tlollar with a Eveui American tourna-

ciate various toiunaments and '
for his interest in our Litliua* registration fee of ten eents

uanian Graminar School cliam- 
ipionship?

Tlie L C. B. V. M. 
uis are naving a

y
m

gailies.

Knovving

nian youth antį his support i n 
'order that these contests eould

n ent. Only two gailies reniain
nėr player. And please re- , • ,, . , , ,,1 1 ’ 1 to m ui tlie bracket. 1 iii sure

the value that be made possible, and hope j*s NOT run lor any commer-! rpj;a<

dance the lašt Sunday of this 
month. Soniething ilifferenb

mer.iber that this tournament ;tluu this wl!Į k> an easv tat.kjAVe’ll be expecting you there.

team gailies and physical edn- tliat we had many more Lith* lemi result?
Icalion bring to the growing uanian boosters likę hini.

some tif our so 
calletl smait people Moultl 
think us to do. This tourna-

triinined tlie strong and antie-. Inim. Concept. v.s. Our La* meni is run merely in inter-
feated Nativity team 24—11 dy of Vilna
in the
Saturdays' league play. Itl

for lialf linur^ed Nativity’s first defeatj 
ten sta.to and gavę St.

GAMĖS, FAST AND CLO3E, 
AS K OF L CAGE SEASON 

DRAWS T0WARD 
THE END

AVhat a mix-up—that K of 
;ood time is assured Basketball race is one of the 

everbody. Good dancers, music mo-st uncertain in years. It 
(as you likę it), and a eozv h’oked likę it Mas in tlie ba;

tiie aifair is going
f ereli t. A go

little dance place*

No more snow --- says tlie 
M'eather man. Therefore 
knights, ladies and friemls 
let’s all uttend the Cente; 
Dance at Marąuette Sunday 
night. Let’s pack the audito* 
,r;uni so Father Baltutis Mould 
start VvOirying about a neu 
kali.

BRIDGEPORT NOSES OUT 
PROVIDENCE £2—20

in

feature game of lašt! Providence v.s. All Saints 
Si. Anthonv’s v.s. St. George

Giorge’s a tie wilh Nativity
for Ist place. Capt. Riska, Ru 
becka and Kabelis displayed 
great ionn in neiping St.
George s rrir.mph. Andiuška
and Ruginis Mere high scorers 
for the losers.

VOLLEY BALLFOR 
GIRLS

All school,-i wishing to en*

ar, m f i ve gailies, 
bt.ys ttitalled 2SG poinls a- 
gainst tlie opponents 74. Ra
ther good.

the
St. George GYO ping pong

team cliallenges other teams.
Coiue
vou.

on, vve’re Maiting for

for Cicero. Tlien the unbeliev* 
able happened and Cicero Mas 
bumped off. Tlien Marąuette 
looked likę a cinch. Now they 

iv

ST. ANTHONY TROUCES 
IMM. CONCEPT. 22—5

ėst of our young people.
In the linais we expeet to

have an exhibition game be- 1
t’.veen our Lithuanian l niver- Į American tournanient. They 
sity į tars and some populai jiave won aj| of their gailies, 
arui strong team from the city. pn, sure tbat they»n have ve. 
1 m sure this v.ill be an at* ry jįttle trouble taking their

The St. George K of L team j 
has been doing splendidly in1
tuo classes iii the Evening KONNiE'S KAMPAS

Sėklom do Me feel tliat Me
can aRer our surroundings.

ter a team in the Girl’s Yol* 
ltyfcall league are urged te 

jhasten their ent ries. Rev. P. AVill \ve draM

Tradition liolds us in the šame 
Malk of life in M'liich fate 
east us. Likę little children, 
mIio take their lionie arui ha-Į 
kits as M-ell as everything else, 

olfieers. Km sure^°l‘ granted, we reniain in our 
be verv sue- spbeve of life too timid to' 

Frank Rainis has as- bumeli out for ourseives. A' 
sunied the chairnian's chair. Įrestlessness pervades our spi-

_________ įrit būt only the boldest among
us darė seek a fortune in un 
accustomed comers of tlie uni- 
verse.

traction. VV e expect to play jbrackets, and probably 
tl-e linais a , tlie Armoiy at |championship. llere’s luck!
lGth and Michigan Avenue. ' _______

audience?an
ĮKatauskas is chairnian of tlie VVe certainly hope so! 
Aolleyball league and thos( Therefore, everything 
iseėking inforniation as lo sdie pentis on you. You have

de*
the

j dūle and playing time shouhl teams. VVill you enter tliem? 
call Prospect 2509 or \vrite to i ------------------

St. Anthonv’s extended its ^1312■ S. VV ashteįiaM’ Avė. Any
M inning streak to five straiglit

vėrė bornbarded by Town of hY Mhipping Inim. Conception 
d.ake. Tomu of Lake is ahead |^-~^* kt. George on
iiom;, būt they štili have to schedule for next Satur-

iface Cicero. No, I Mon’t pre* St. Anthony Mill have
t'ict the Champion, you can do Spknty of work to emerge vi* 
that yourself. ’ctorious. Šaltis starred for the

Tomorrov Cicero meets Pro- įwinners and Dargužis for the
vidence, Marąuette meets 
Bridgeport, and Tomu of Lake
meets Rockford, providing
,1het 

a 'the
can dig themselves out of

Bridgeport had to jilay a the snow. If tliey are snoM’* 
hard game to defeat Provi* b-mnd, tlien ToM’n of Ifake M'ill 
dcnce 22—20. The teams Mere face tlie “Chicago Ali Stars” 
evenly mat^hed M'illi Jesen re* a team that carries an army 
gisteiing 5 field goals for of sure sliots.

■ ACTIVITIES -

bthuanian-Catholic-Granimar-Schools
Of Chicago

SOCIAL - SPORTS - EOUCATIONAL
------------------By AL. KLMSK1S, Phy. Dir.--------------------

Providence Defeats Our Lady of Vilna In 
Overtime 7-5. St. George’s Runs All 
Over Nativity For A 24-11 Victory

To Spring Into A Tie For •
First Place

T/LARTINKUS LONG SHOT 
VV1NS FOE PROVIDENCE

losers.
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school may enter two, teams 
of 8 playeis if they mūsIi.

ROSELAND CHARITY 
B0XING SH0W TUES- 

DAY NITE

On Tuc., eve., Feb. 14. 1933 
tlie Society of St. Vincent’s dt 
Paul of All Saints Church art 
sponsoring an All Star Box 
ing Show, consisting of b 
bouts betueen leading C. Y. O.. 
Draugas Litliuanian figbters,
All Saints Ahųnnei tean

Beginnin; 
a Mission ;

M-ith M areli 5th 
; English Mill b“ you

VYere vou nresent at tlie
CYO dance lašt Sundav? Have "

enjoved tourself? Re-
held for the young people of meni ber tliat there are danees
St. This mission v.ill every VYednesdav night. RAY-DIO SALVE

l> l
coaehed by “Tony” Šūsnis I 
and other local figbters.

Frank Ketter, A. A. U. hea 
vvMeight chuntp, C. Y. O. anų 
Draugas runner up Mill refe- ' 
ree a few of the bouts. Tony 
Susais Mill referee the reniain- 
ing bouts.GAMĖS FOR SAT. FEB. 11

lloly Cross v.s. Nativity įmdiately after the bouts.
There m iii be daneing ini*

Nepalikit Kapo Jūsų Mylimų Nepaženklinę 
PIRK TIESIOG IŠ DIRBTUVES 

VENETIAN MONUMENT CO. 
523-27 N. Western Avė.

Tel. Seeley 6103

conds of tne second overtime 
contest. Tlie* tuo teams were 
period to provide lt.e deciding 

\n overtime Min for Provi- jaunt^ *or ?':•*. team.
<l»*nce over \\e: t Side by a
7 5 score \vus a hanl lougld ST. GEORGE v.s. NATIVITY
cvmily inalclicd und plnyed a ' IN FEATURE GAME 
<dos( guardiug game throug?

Gali patarnauti jums geriau
siai ir pigiausiai

įsteigta nuo 1885 m.
Del informacijų pašaukit

out tlie entire contest. Martin- Gieatly to the surprise of
kits of Provhh nci* caged a' everybody tlie St. George’s 
leiig shot in the iuit feM se* batketeers stepped out and

A. S. VALŪNAS
— Berkshire 1487

i

Telefonas mm m Taip, jus g*a-

:: ANGLYS H
UŽ WHOLESALE KAINAS IS

Geo. P. Taylor, Jr. Coal Company
2426 So. Halsted St.
2458 So. Halsted St.
1000 W. 22nd Street

Per virS 35 metus pardavinėjame tikfui pačias geriausias 
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kuinas. 
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti. 
Bandyk mūsą Lietuviškas Smetonines Anglis (Lith

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

ŠTAI MŪSŲ KAINOS:
Indiana Egg ...................................... tonas $G.OO
Illinois Egg ........................................... ” fi.00
AVest Va. Lump................................... ” 7.50
Black Band Egg ................................ ” 7.50
Black Band Lump .............................. ” 8.00
Red Ash Erie Lump ........................ ” 8.50
Blue Grass Lump ............................ ” 8.50
Fancy Lrhnp ....................................... ” 8.50
Pocahontas Mine Run ... .................... ” 6.50
Pocahontas Lump.............................. ” 9.00
Pocahontas Egg .............................. ” 9.00
Pocahontas Nut .............................. ” 8.50
Pocahontas Pea................................... ” 6.75
AVest Ara. Be dūmų, 50% rupus .... ” 7.25
Coke-Range dėl furnasų...................... ” 9.00
Canell Block ................................  ” 9.50
Stoker Screenings ............................ ” 5.50
Best G radę Chestnut.......................... ». ” 15.00

ORDERIUOK DABAR
MBS rRISTATOMK VISAME MIESTE 

Mes «mmii« tižbondMiioli miesto sverlkal Ir kiekvienas vežimas, kuria 
Iftvužluojn IS muši, yardo, turi oficialaus sverlko ženklą. Tas garan
tuoja parodytą ant tikleto tvarumą.

MOSTIS, ypatingai gera 
dėl didesnių skaudSjirnų. 
tuojaus suteikia palengvi
nimą, kuomet kitas neį
veikia.

Famgglnldte Ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmą, giliai Įsiga
lėjusį kaip:

RUMATIZMĄ
ETltF.NŲ DIEGIMĄ 

SALTI MUSKULUOSE
UA STYRIMĄ NARIUOSE 

MĖŠLUNGI 
NEURALGIJĄ 

l’ERSll, IltHIMĄ
NUGAROS SKAUD. 

IŠMĖGINKITE

•
<

£1Jeigu kartų pamėginsit L M HĮG 
mosi) Ir pajusit palengvlnNB^^D ūs 
visuomet laikysite ją savo namuose. 

Jūsų apteikoj — SOc

Ofiso Tel. Yards 0344
Ites. Tel. Uoul. l!24f.

DR. V. S. NORKUS
KOJŲ SPECIALISTAS

Vai.: 9 iki 12 ryto, 1 iki 5, 7 
Iki 8:37) vakare. 

Nedėliomis 10:30 Iki 12.
756 West 35th St. Chicago, IlL

4 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

^Reumatizmas sausgalėZ
■ Nsalkankyklte savęs skaos- 
_ mala. Reumatlcmu, Rausgėle,

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
B — raumenų sukimu: nes skau- 
g dėjimai naikina kūno sryvyba

Ir dažnai ant pattfo paguldo. 
CA.P8ICO COMFOUND mo-

$ stls langval praAallna rlrtml- 
| nėta Ilgas; mums Slandla dau- 
_ gybė žmonių siunčia padėka- 
B vones pasveikę. Kaina t«o par I paAtą S5o arba dvi už fl.SS. 
g Knyga: "S ALTINIS SVRI-

KATOg” augalais gydytina, kal- 
™ na SS eantų.

Justin Kulis
t

X
'»( t

1359 80. BA.IJ7TED RT. 

CkloM«i DL

M ■tt
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Šeštadienis, vasario 11, 1933 P H A U Q A S

CHICAGOJE
lies vėžes. Kuopa rengia šaunų 

vakarų vasario 18 d.

Pbone PULLMAN 0856

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
ŽINUTĖS

X Praėjusi penktadienį įvy
ko Federacijos 15 sk. ir Už
gavėnių parajiijos baliaus-ma-

v. , v n. i..,. X Akademijos Rėmėjų 5 
iu u pažįstamu is Dievo Apv. ' d *»*

• . , . - skviiaus pirm. P. IvanauskleKitos iškilmingos lai- • 1

DR. P. P. ZALLYS
D B N T I STAS
30 Kast 111 th Street

Prie Y. M. C. A., Roseland

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
parap.
dėtuvės iš mu ų Bažnyčios j- , * _ „ ’Ų
.... ;v. ... .• narius prie mūsų skyriaus, (ji- mos, kuriame hus renkama šia- ivyko a. a. i įaucibkaub uuuii* i . . . . •

bažnyčios j-

ko, taip pat seno mūsų para- 
! pi jono. Jis ilgesnį laikų sirgo 
Iproto liga ir nelaimingai už
baigė

DENTISTAS
nė darbuojasi ir prirašinėja nis susi rink imas tuojau po sų> 13«« so. 4»tb ct. cicero, m

ritėjau, jau turi 3 naujus na
rius. Durbė skyriui turėti to
kių darbščių pirm. Skyriaus 
sus-mas įvyks vasario 26 d., 
po mišparų. Komisija taip pat 
darbuojasi dėl būsimos meti
nės rėmėjų vakarienės kovo 12 
tk, parap. svet. J komisijų įei-

skarado rengimo komisijos su-į
siiinkinias. l>e kitų reikalų Į X Gerb. klebonas jau išlei- 
deugiausiai tartasi apie para- do savo svečių gerb. kuli. dr. 
pijos balių. Federacija nutarė V. Baltuška. Jis išvyko j Pen- 
citi į pagalbų šitų parapijos s\ l\unijų aplankyti savo tlian- na piim. j\ Ivanauskienė, lvai- 
vakarų rengiant. įskelta daug ,">J- Bar žadėjo porų savaičių j^’įenė, Jazulienė, Aukštakal- 
giažių sumanymų vakaro pro- užtrukti Amerikoje, o paskui nįclJg įr Vardauskas. 
gramai pamarginti: maskara- kovo mėnesį grįžti Lietuvon, 
das. skrajojantis pastas, šokiai Į jau čenaį SUnkiai serga 
prie geros muziko.', laimėji-

X Kovo 19 d. Šv. Onos dr- 
ja ruošia 5 metų sukakties ba-

... ... .... . j,nuHl paiapijonas Mykolas nkįetų. Komisija: O. Buividie-
mai ir t.t. Nepamirškime sek- n,,'.w,ln« f,. i.llv,. «,»««« Cm t 1 ., , .... . Bui\y l.i.. oi-, bu\o .cnas Ciat-;n-, p Ivanauskienė, Jucienė
n.auiemo vasario -b d. iI1( kompanijos darbininkas —

X Šia savaitę palaidota ke-! veteranas. Jau keletą sykių . 
jetus mūsų įžymių parapijonų. .!! aplanke gerb. klebonas, taip į 
asimirė nmsų senas parapi- P'11 kinko jį jo draugai, 

jonas Stanislovas Sirvydas. | s,, yy^.jų veikimas su nau-
-ilgo pas savo se- j.,:s metais pradėjo šlubuoti.1 
Parke, tai ir lai- yls nepavykdavo sudaryti nau j 

dol avės ten įvykm Laidotuvių Jos valdybos, ims du išrink-1 
apc.gas ita.ii bažnyčioje atli- tieji pirmininkai atsisakė, rei- j

Kadangi jis 
šeri Melros

ir kitos išsijuosusios dirba.

nis metams nauja valdyba ir 
kalbama apie katalikiškųjų ak
cijų.

Kitų kolonijų Peik spyriai 
jau stropiai ruošiasi prie spau 
dos savaitės, prakalbų ir pas
kaitų renginio, taipgi nepasi
tikime ir mes!

Utur. Ketv. Ir Pėtnyčiomls 
10 — 9 vai.

3147 8. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. lr Subat. 2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7042

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3031 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo S liti K vai. vakaro 
Seredomls Ir nedėliomis pagal 

sutarties

DR. S. A. OOVVIAT '
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6147 WEST 251h STREET
,Val.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 

Tel. CICERO 662 
lr

2021 W. U'ASUINGTON UhVD. 
Kitos vul. ant VYushington Blvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617 I Office Phone 
Res. 6737 S. Artesian Ave. Prospect 1028

Teh Canal 6123

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 \Vest Marąuette Road
Vah: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

Res. and Office 
2359 So. Leavitt SL 

(Janai 0706

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN ANŲ SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. N. 
Sunday by Appointment

TED LAFAYETTE 7666

DR. F. G. YVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Kės. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 6463

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

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

Teh Cicero 1260 X—RAY

OR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vah: kasdien uuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 W. 14th St. Cicero, UI.

Šių draugijų atstovui kvie
čiami dalyvauti šiame susirin
kime: Aušros Vartų vyrų ir 
moterų, Aušios Vartų moterų 
ir merginų, Apaštalystės ALal- 
dos, Aušros Vartų parap. cho-' 
ro, Š. L. K. K. A. 100 kp., Mo
tei ų Sųjungos 33 kp., L. Vy
čių 24 kp., Marijonų Kolegi-

KAS GIRDĖT WEST SIDE r Biul 19 •:Sv: (L’"0S\s?Kazimiero, Blaivininkų, Aus- 
i ros Vartų parap. komiteto, Ne
kalto Prasid. Panelės Švč., Šv.

1 Vincento a Paulo, Ijabdarių 
S n-gos 7 kp., Šv. Jėzaus Var
do, Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų 10 sk., Altorių Puošimo.

I Jei virš paminėtos draugi
jos neturėtu išrinkę atstovų į 
Fed. 23 skyrių, tai ateinantį 
sekmadienį, prašomi atsilanky 
ti valdybos nariai, pirminin
kai arba sekretoriai, arba abu. 

Lauksime visų.

Fed. 23 sk. Valdyba

VISŲ KATALIKIŠKŲ 
DRAUGIJŲ DĖMESIUI

Sekmadienį, vasario 12 d.,
ko kleb. kun. I. Albavičius ir kėio linkti trečiaįi A. Dargu- Aušros Vartų parap. mokyk- 
kun. P. Gasiūnas. Dalyvavo žį. Keikia tikėtis, kad dabar Jos kambaryje įvyks Katalikų 
nemažas būrys velionies drau- kuopos veikimas įeis į norma- Indaujos -3 skyriaus meti-

G R A B ORIA h

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SUNOS

Į.ICTI'VJS GRABORIUS

HEMLOCK 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 Wcst Marąuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare 

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

Teh Canal 0267 Res. Prospect 6659 Tell"-Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATORIS I DR. A. J. JAVOIŠ
Gydytojas ir Chirurgas jVah: 2 iki 3 popiet, 7 iki9 vak.

i82i soutu halsted street Office: 4459 S. California Ave.
Nedėlioję pagal sutartį

pigiau negu kiti to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tėa.

OFISAS
66 8 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

82 38 S. Halsted St. 
Teh Victory 4088

Laidotuvėms’ patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu busite užganėdinti 

Tel. Canal 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago

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

Or. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergais lr Subatomla 
2420 W. Marąuette Ktl. arti Western

Ave. Pbone Bemloek 782H 
Panedėllals, Seredomis lr Pėtnyčiomis 

1823 So. Halsted Street 

AKIŲ ttYDYTOJAIl

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
6 Iki 8:30 vakare

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKOBAS-
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1138

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

Chicago, UI.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 
VEDĖJAS

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 6208—8418

Tel. CICERO 394

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Ave., Cicero, Iii.

WALTER 
RUPŠLAUKIS

(Musų niylifiias Šimelis)
Mirė vasario 8 d, 1933 m., 9:15 
vai. ryto, 16 metą amžiaus. Gi
mė jLnicago, iii.

i’aliko dideuame nuliudime 
motinų. Marijonų, po tėvais Zig- 
montaitė, tėvų Antanų, dvi se
seris Bernice ir Frances; bro
lį Antanų, tetų Johanna Ston
kienę, tetų ir dėdę Zofiją 
ir Pranciškų Mikutis; tetų ir 
dėdę Agnieška >r Jonų Gutaus- 
kis; dėdę ir tetų Stanislovų ir 
Uršulę ltupšlaukiai; 6 pusbro
lius, tris pusseseres ir daug ki
tų giminių.

Kūnas pašarvotas 3643 W. 
55th PI. Tel. Hemlock 3646. 
Laidotuvės įvyks Pirmadieni, 
■Vasario 13 d., iš namų 8 vai. 
bus atlydėtas į Gimimo Panelės 
Sv. parapijos bažnyčia, (Mar- 
ąuette Park1), kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pumaldų bus nulydė
tas į švf Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Seserys, Bm- 
Ils, Tetos, Dėdės, Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažeika. Telefonas 
Yards 1138.

PARYŽIUS, vas. 9. — Pa
rlamento užsienių reikalų ko
miteto pirmininku išrinktas 
buvusis premjeras Herriot’as. 
šiam komitetui reikės svars
tyti karo skolų klausimų. Pa
rlamente kalbama, kad kada 
reikės Prancūzijai tartis su A- 
nierika karo skolų klausimu, 
variausiuoju atstovu bus ski
riamas llerriot’as.

DR. VAITUSH, OPT.

l’lione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jųsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatytį 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvią
K tarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios

ii šermenų. Pašaukite KUDZIKĮ pirm segu kreip-| sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Oflna.

Į605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

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

Republic 3100

2506 W. 63nl Str.
Tel. Ijifayelle 3572

J. Liulevičius
1022 Archer Ave. 

GralMiriiiH
z i."
įtaisam un tujas

l'atarnuiija Chl- 
cagojo Ir apiellu- 
kCJe.
Didelė lr graži
Koplyčia dykai

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

PJac.da Bagdonienė
po tėvais Dajoraitė

Mirė vasario 10, 1933, 5:30
vųl. ryto, pusamžio metų.

Kilo Iš 'laurages apskr., Ši
lalės parap., Kūlimų kaimo.

Paliko dideliame nuliudime 
7 dukteris: l’iacidų, Emilijų, 
Salomę, Anlantnų, Eleoorų. A- 
liciją ir Daratą; 2 sūnų Anta
nų ir Vladislovų: 2 pusseseres 
Itazuliją Mlklnienę ir Uršulę 
Čižauskienę ir gimines, o Lie
tuvoje 2 seseris, Uršulę ir Ro
zaliją.

A. a. P. Bagdonienė prigu
lėjo prie Tretininkų, Apašta
lystės Maldos, Amžinojo Ro
žančiaus, Akademijos ltėmėjų, 
Šv. Agotos Ir Nekalio Prasid. 
Šv. Paneles Draugijų.

Kunus pašarvotas 12155 So. 
Halsted St.

laiidoluvės įvyks pirmadienį, 
vasario 13-tą iš namų 8 vai. 
bus atlydėta j švį Pelro ir 
Povilo 'parap. bažnyčių, Wesl 
Pullman, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pumaldų bus nuly
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
draugu-ges Ir pažystamus-mas 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: dukterys, .sunu1, pus
seserės Ir giminės.

ijildoluvėse patarnauja grab. 
Eudeikis Yards 1741.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
•sti priežastim gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemmlo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu 
sataractua. Atitaisau trumpą regyete 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
mas su elektra, parodančią mažlau- 
itas klaidaa

Specialė atyda atkreipiama moky- 
Itloa vaikučiama

Valandos nuo 16 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
P4 LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kainos Ol- 
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVI. 
Teh Boulevard 7589

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

- Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Teh LAFAYETTE 7817

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

DR. A. A, ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kampan 81st Street 

Vah: 10—11 v. ryto, 3—4. 7—9 v. y. 
Nedėliomis tr šventadieniais 14—13

Ofiso Teh Vlctory J687
OI. ir Rez. TeL Hemlock 3I7Ą

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

Antras ofisas ir rezidenciją
, v, u , m e 6504 SO. ARTESIAN AVE.OfliK* vah kiekvieną dieną nuo 2 11d

12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi ^H*80 vai.: nuo 9-18 rytais: nuo 7-3 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 pąl 
piet. Utarn. Ir Subat. nuo 8-6 vag.nuo 4 Iki M vah vakare Utarnlnkals 

Lr Ketvergais.
Rez. Teh Hyde Park 23»&

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IK CUlRLHGAš

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos- nuo 1 iki 4 lr nuo 
• iki 8 vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Teh: Boulevard 7820 
Namų Tel.i Prospect 1080

Šventadieniais pagal sutarimą.

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GY1MJ VISAS M4JAS VYTU IR MOTIAU PER M M*CTI S NF.M, RUST 

KAIP I ZSISENMI Klos Ir NEIŠGYDOMOS ,|(»S YRA
Kpcrliiliškiil gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pustės, užnuodljlmą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, rcumalizmą, galvos skausiuus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimą Ir pu sla (dingas ilgas. Jeigu kUI ne
galėjo Jns išgydyti, ateikite čia tr persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OI'ISO VALANDOS: Kasdle nuo 11 valandos ryto Iki 1 
valandai Ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėliomia nuo 10 ryto Iki 1 vul.
42UU VVEST 26th ST„ kampas Kcoler Ave. Tel. Crawford 5573

Tel. Yards 1829

DR. 6. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCIALISTAS

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago, 111.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 

Teh Virginia 0036

L)R. MAKLERIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir patogesni 

vietą
8325 SO. HALSTED ST.

Vah: nuo 10 ryto iki 2 po pietų
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Teh Grovehill 1696 /

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 10—4: nuo 6—8

MariAtlnmla? nwn If Iki 1*

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

. DR. MAURICE KAHN,
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Teh Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

Nuo 10 iki 13 dieną
Nuo 3 Iki S po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nedai, nuo 16 Iki 13 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė aavo ofisą po numerio

4729 SO. ASHLAND AVC.
SPECUALISTAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų 
Vąh: ryto nuo lė—lt nuo 8—4 ge 

pietų: 7—8:88 v*h vakare. 
Nedėliomis lt Iki 18

Telefonas Midway 2880

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 8-4 lr 7-9 vak.

šaradomis po pietų lr Nedėidle 
Uk susitarus

8481 W. MAROUETTE ROAD

Rea Phone 
Knglewood 4641 
Ventvorth 8996

Office fho^ 
WuntwortA 86

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STI
Vai.: 3-4 lr 7-9 vaj. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LDWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

180L S. ASHLAND AVENUE TeL Eafayette 7875

Teh ,Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREI
Vah: 2-4 ir 7-9 vah vakara.

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk

štas. Pastebėklt mano iškabos.

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

Phone Canal 0523I

DR. DAVID V. EFFRON
PHYSICIAN & SURGEON

Ofisas ir Rezidencija
4458 S. California Ave.

T»'l. ofiso Bon levu-.! 
Rez. Vlctory 2343

OI 3-14

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35th STb'l I.T

Valandos: 2-5 po piet. 7-9 vak. Q£1oQ : nuo 1-8; uuo 6 8o-«:S(
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DIDELI ŠALČIAI NESULAIKO KON- 
TESTININKIJ DARBO

- / ■■ S ■■ -Į ■■ |»

Veikimas Kasdien Didėja. Kon- 
testininkai Smarkiai Vanosi 

Pirmyn

ln labai užimta. Viršuj kniuba- įdomu pamatyti šių j va i reny-1 Gvardijos Pirma Div. ftv. Ka- ikonteste, kuris kiek vėliau į-
iriai vartojami mokyklai, susi- bę.
rinkimams, praktikai dainų ir 
muzikos, o žemiau svetainė 
žaidimams, šokiams ir viso
kiems perstatymams K.J.S.

Moterų S-gos 20 kuopos va
rdu nuoširdžiai kviečiame vi
sų Cbicagos kuopų sųjungie-

‘zimiero Karalaičio laikys mė
nesinį susirinkimų sekmadienį, 
vasario 12 d., parapijos sve 
tainėje, 2 valandų popiet. Vra

ŽINIOS IŠ BRIGHTON 
PARK

tes ir jaunametes atvykti tų s'H|'bių reikalų svar. tymui, 
vakarų į Brighton Parkų. K vic taiM> visi nari»i kviečiami lai
miame visų vietinį jaunimų: vy |1<11 atvykti ir atsivesti naujų 
čius, choristus. Mes iš savo IUU’"1 įsirašymui j mūsų drau-

n<ės stengsimės visus paten
kinti. Įžanga 35c. Komisija

g'J’b Valdyba

MAŽOSIOS GĖLELĖS 
CHORAS

Vėjas gali pūsti, gali kalnus kti. tai nors nori pralenkti vi- 
sniego priversti, gatvokarius sus kitus Ciceros kontestinin- 
sulaikyti, automobiliai užšalti, kus. ftiandien jis pralenkė K. 
bet “Draugo” kontestininkn fterpetį ir S. Stašaitį; dabar Mūsų parapijoje 'yra keli 
negali sulaikyti. iš naujo varosi, kad pralenk-1chorai. Vienas iš tų, tai Ma-

Cal Kenoshoj ir Ciceroj ne- tų A. Stulginskų, kuris per tosios (lėlelės, t. y. mergaičių 
buvo sniego, vėjo ir šalčio, nes (paskutinį mėnesį kitiem • Ci-[baigusių pradžios mokyklų, ir 
tonais buvo didžiau i reznlta- ceios kontest įninkama rodė ke- 'lankančių aukštesnes mokyic- 
tai. , lia. A. Valančius turi 195,876,las. Choras gieda per 8 vamn-

Kenosboj, V. Mindravickas balsus, o A. Stulginskns —,<1ą Mišias, 
taip smarkiai pasivarė, kati 223.93.). Ar A. \ alančius pra- į (leistina, kad visi tėvai ra- 
net išgąsdino ilgų eilę kitų ko- lenks A. Stulginskų’ Pamaty-
nrestininkų. Taip smarkiai šo-(sin;e. 
ko į viršų, kad pralenkė net

gintų savo dukteris įsirašyti

NAUJAS GRABORIUS 
BRIGHTON PARKE

■J. Lulevičius, nesenai sugrį
žęs iš Lietuvos, ir seniau bu
vęs graborium Bridgeporto, 
šiomis dienomis atsidarė ofi
sų naujoj vietoj, Brighton Pa
rke, num. 4092 Archer Ave., 
tel. Ijifayette 3572.

Naujoj vietoj turi įtaisęs di-

Brighton Park. — Labdarių 
8 kp. susirinkimas įvyks va
sario 12 d., tuojau po sumos 
mokyklos kambary. Nariai pra 
šomi skaitlingai atsilankyti, 
nes turime daug svarbų rei
kalų svarstyti. Prašome ir nau 
jų narių atsivesti. Reikia, kad 
kiekvienas narvs kas mėnuo
gautų po naujų narį. B. G.

. . Visi kontestininkai smarkiai
aštuonis kontestininkus ir šia- ..... *,. . . 1 . darbuojasi ir varosi pirmyn,ndien randasi ll-toj vietoj.su1
71,008 balsais. ' . j Vieniems darbas geriau sekasi,

O Ciceroj A. Valančius vis, kitiems prasčiau, bet visi dar- 
dar nepasiduoda, .lei kol kaajbuojasi kiek tik išgali ir va-
nepajėgia pirmos vietos pasie- jaus sekinės kasdien didėja.

CHICAGOJE

NORTH SIDE ŽINELĖS
DIDELIS BALIUS

į Mažosios Gėlelės chorų. Nespkdę ir gražių kūnams pašar- 
kas gi yra graže.mio, kaipo [vo^' koplyčių, kurių duoda pa- 
giedojimas bažnyčioje didesnei graliams dykai.
Dievo garbei.

Varg. J. Kudirka šį chorų 
rengia ir prie koncerto. Viso
mis savo pastangomis mokina 
mergaites dainų, kvartetų ir 
duetų, kad publikų patenkin
tų. Tai dar ne viskas. Kun. A. 
Valančius mokina mergaites 
losimo; mokina juokingų ko
medijų. Taigi tarpe dainų, žmo 
nės galės ir gerokai pasijuo-

vikaras, Cicero, išvyko į Flo
rida mėnesiui atostogų. Laiku 
jiems pasisekė išvengti sniego kti. Po programo bus šokiai.
ir šalčio, kuris apsiautė Cbi- 

• cagų. i
salėj y^ Prelato M. L. Krušo 25

Vakaras rengiamas vasario 
12 d., 7:30 valandų vakare. Į- 
žanga 25c. Kviečiami visi at
silankyti ir paremti jaunimų, 
priduoti jam daugiau energi-

Vasario 12 d., parap
draugija ftv. ( ecilijos rengia niptų jubiliejaus kunigystės ti- 
4'.delius ir smagius šokius, t. kietai jau gatavi ir gražūs.

balių pagerbimui tų narių, j,los atspausdino “Draugo” įjG.s toliau veikti tautai ir Ba- 
kurie neėme pašalpos per de- spanstuvė. P. Nedvarienė, ko- •gryčiai, Dainų mylėtoja
šimtį metų. A isi northsidieeiai misijos pirmininkė, su p. .T. 
žino, kad sios draugijos Įvai- šalteniene jau pradėjo tikie- 
rūs parengimai huną skaitlin- tus platinti. Knyga taip pat 
gi ir smagus, nes draugijai , juu gatava ir laukia visų pre-

PROSPERITY DANCE

1 . Lulevičius yra pasiren
gęs patarnauti Chicagoj ir a-; 
pylinkės miestukams. ,

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

North Side. — ftv. Vardo 
draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks vasario 14 d., 7:30 
valandų, parapijos svetainėje. 
Bus svarstoma daug svarbių 

[reikalų. Visi nariai malonėki
te dalyvauti. Kurie manote į- 
stoti j šių draugijų, ateikite į 
susirinkimų; maloniai būsite 
priimti. J. R., koresp.

VISKAS VELTUI
RADIJO VALANDA

vvks Ashland Boulevard Au
ditorijoj. Įžanga yra dvkai.

S. 0. S.

PUBLIC UTILITIES PIR
MOJI GRUPĖ PAŠALPOS 

FONDO VAJUJE /

Didžiausia auka, kad gelbė
ti Chicagos privates pašaipi- 
nes įstaigas per Kinergency - 
Relief, gania nuo Utilities ko- ( 
mpanijų ir jų darbininkų. Taip 
praneša Fondo vyresnieji.

Nėra tos grupės, kuri būtų 
atsisakius, kada į jų kreipta
si.

Čia paduodama grupės, ku
rio- aukojo iki šiai dienai pa
šalpas fondui.

Uublic Utilities
Banks
Macliincr;-
Packing
Steel
(1i ocerics
Publishing
Ra ii Supplies
Attomevs
Transportation
Mail Order Houses
Real Estate

Ryt, vasario 12 d. Jos. F. 
Budriko radijo ir rakandų 

kyklos rėmėjų “bunco ’ ir pro ]<iantuvė rengia grakų radijo
Gimimo P. Šv. parap. mo-

granias su užkandžiais neįvyks programų iš stoties WCFL,

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

vasario 12 d. Nukeltas. Paren- 9;o ki,, nuo ! ikį 2 va, po 
girnas įvyks vasario 26 d., 2 įpie|ų su gražiomis dainomis 
vol. popiet, parap. Salėj. Gerb. jr niuzika, paminėjimui Lietu

vos Nepriklausomybės 15 me
tu sukaktuvių. Kalbės Lietu
vos konsulas p. Kalvaitis.

motinos ir rėmėjos nepamirš
kite šio parengimo. Komisija 

T

PRANEŠIMAI Budriko akordinistai irgi y- 
ra prisirengę visus palinksmi- 

Archer Heights. — Marijo- nti naujais muzikos numerais. j
• Primintina, kad Budriko su- Į. . . . - - Vasario 11 d., 7:30 vai. va- nų Kolegijos Rėmėjų 41 r k

ptiklauso dalesne puse šios kp jH(0 jęraš0 geradarių, pažįsta- kare parap. salėje Moterų Sų- susirinkimas įvyks sekmadie- rengtas dainininkų ir muzika-
lonijos jaunimo, kuris ii su- mųjų ir kitų jam gera velija- gos 20 kuopa rengia nepapras- nį, vasario 12 d.,'2 vai. popiet, ntu kontestas eina visu sma-
dnro tų linksmųjų, dalį. Todėl nčtų išreikšti savo linkėjimus tų šokių vakarų. Muzika bus Luberto name, 5537 Nordica ’rkumu kas seredos vakarų,
ir šis balius, kiek teko patii- fos knygos lapuose. kuo geriausia. Svetainė papuo Ave. Valdyba Mark VFhit? Square svetainėj.
ti, žada būti vienas iš puikiau
sių, kokie tik buvo šioje sve
tainėje.

Bus atvaidinta vieno veiks
nio komedija “Uošvė į namus, 
tylos nebus.” Visos uošvės tu
rėtų tų komedijų pamatyti ir 
pasimokinti iš ponios. Kums- 
tienės, kuri su įvairiais savo 
alpimais visiems pridaro ska
naus juoko. Po gražųus prog- 
ramo prasidės smagūs šokiai,1 
kuriems grieš jaunimo mėgia
mieji muzikantai.

Be to, kiek man vra žinoma, i 
metinis draugijos susirinkimas 
yra nutaręs per šį balių pri
imti naujus narius iki 25 metų 
dykai, o nuo 25 iki 49 m. už $1. 
Todėl, kurie dar nepriklauso-j 
te prie vienos iš didžiausių1 
North Side draugijų, ateikite J 
į šį balių. Brolau, sesuo, lie-1 
tuvi, gyvendamas čia, gal, ne- J 
tini giminių, draugų, pažįsta-j

mų, nelaimėje, gal, neturėsi1 
kas rūpintus. Tat, įsirašyk į 
draugijų, nelaimėje būsi pa
guostas, sušelptas ir visu kuo 
aprūpintas. Iietuvytis

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS
—--------

BRIDGEPORTO ŽINELĖS
jį 1

X Vasario 6 d. J. M. prela
tas M. L. Krušas, ftv. Jurgio 
parap. klebonas, kun. J. Paš- 
kn rinkas, Visų Šventųjų parap. 
klebonas, Ro elande ir kun. F. 
Juškevičius, ftv. Antano par.

X Tėvas Alfonsas Pranciš- šta įvairiomis dekoracijomis.
konas žada mus apleisti va
sario 27 d. ir vykti į rytus su

Pašokus valandėlę, prasidės 
1933 m. madų rodymas. Madų

Brighton Park!*— Draugija
Dar galima užsiregistruoti ir 
laimėti dovanas galutiniame

Misi jomis. Bet prięš Velykas sumanytoja “designer” p-lė S.; 
ir vėl žada sugrįžti, nes jam Statkaitė yra prisiruošusi tam ' 
čia patinka. tikslui.
- X ftv. J ui gio parap. mokyk- ' Atsilankusiems svečiams bus

1868

Doleriai i 
Lietuva

Jūs galite pasiųsti Lietuvon 
Dolerius arba Litus per mū
sų P i n i g ų Siuntimo 
Departamentą, žemiausio
mis kainomis, ir pilnu už
tikrinimu, kad pinigai bus 
greit pristatyti.

Jūs taipgi galite nusipir
kti laivakortę ant bile kurio 
Laivo. Jūs susikalbėsite lie
tuviškai, nes mūsų Departa
mente mes turime lietuvius 
tarnautojus.

Mes mokame aukščiausią 
kainą už Lietuvos 

Laisvės Bonus

StogrT^rds Bank
& Trust Company

4ISO iOUTH HALSTCO strcct

CHICAOO

iMtadienis, vasario 11, 1933

EXTR4
Negirdėta Amerikos Lietu

viams Naujiena 
C. G. LUKŠIS ATVEŽĖ 

Pačiu lietuvių Lietuvoje pa
gamintų Pirmųjų 

Lietuviškų Filmų 7 Dailų 
“ONYTĖ IR JONELIS”
Filmos pastatyme dalyvavo Valst y- 

ltės Dramos Baleto Artistai lr Val- 
slvls's Dramos Studijos Mokiniai.

Visi Amerikos lietuviai būtinai to
ri itaoiatytl Ii) filmų, nes joji- apart 
laitai gražių kaimiečių Ir miesto gy
veninio vaizdo Itirs daug gražių Ir 
jspndlngų Lietuvos vietų. Apari lo 
Ims (domūs paveikslai Iš .laimų I'- 
kloiokų Batelių Darbuotes Ir daug 
kilų v įšoktų (vykių Lietuvoje.

$523,879

Svei. Port

Svet. Slie.

nūs RODOMA
Vasario lt) d. I'arap.

Vrasldug'lon, \Vls.
Vasario 11 d. Parap. 

boygan, VVIs.
Vasario .12 Ir 13 d. Parap. Svet 

ORTiųvJ Iu<liaon llarbor, Imi.
.)D/,oty.l Vasario IH Ir t» d.

Spring field, lll.
Vasario 20 d. Eajęlcs Theatre VVns- 

tvllle, lll.
Vasario 21 d. Svene. Pan. Nekalto 

Piasld. I'arap. Svei. Mni-ųuetlc Park

Parap. Svet.

PRADŽIA 7:30 V Ali. VAKARE 

ĮŽANGA 25c. VAIK. lOe

343,847 
298,913 
225,722 
292,279 
201,266
181,564 ; Re kaLnga Gaspadinė 
151 ‘R7 i Tanuos. Ne tiek mokestis, 
1 , i kit'k geras gyvenimas į vert i-

j litas. 2 sciinvnnio Rašvkito 
114,396 |

113,513

litas. 2 šeimynoje. Rašykite
P. Matas, R No.l, Eden,

Wisconsin

t, ..,jR .
ęf 111 h 11. WIC Z £■ (s:

MORTGAGE BAHKERS

PERKAM
Lietutiškus

BONUS

SIUNČIAM PINTGUS Į LIETUVĄ
It AIVARO,R čl U AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

NAMŲ savininkų ATYDAi Geriausia kaina — Cash už 
Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikalė nesusiprati- Real Estate Goltl Bonds, TtlOr- 
mų su rendaumninkais. Maža narine
mokestis. Ekspertų patarimas visose piėius ir CCrtifikatllS depO7.i- 
namų savininkų i.r rendauninkų rei-
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara įn 134 Noi’tll La Šalie St..
kasdien nuo 8 vak ryto iki 8 vai. 1
vak. šventadieniais nuo 10 ryto iki RoOIU 316.
Piet. (žymus namai originalio ir vie-
nintelio namų savininkų biuro Chien- 
goje

LANDLORDS BUREAU OF 
CHICAGO 

Inkorporuotas 
1(542 West Division St.

Tel. Armitage 295-1—2952 
Męs esame jau šiuo adresu virš 40 m.

PER ŠALČIUS NUPIGINTA

A X /

• 1
Tlior Nauja Skalbiama Mašina . . J95.OO
Tbor Elek t rik i ni s Prosas ................ s35.OO

(Kaip ant paveikslo) ---------------

»130.00
Nupiginta 50%, Viskas už . . . *64.50

. * , i
Ijengvūs išmokėjimai $1.00 į savaitę.

Jos. F. Budrik 9
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4705—8167

Radijo programai: Nedėliomis WCFL, 970 k. nuo 1 
iki 2 v. po pietų; Ketvergais WHFC, 1420 k. 7:30 vak. 
Pėtnyčiomis WAAF, 920 k. 4 vai. po pietų.

PARSIDUODA Grocernė antį 
bizniavos gatvės, pigiai. Už 
teisingų pasiūlymų bus par
duota. 5 kamb. užpakalyje gy
venimu. Honda nebrangi; lea- 
sas sulig susitarimo, 4399 So. 
Westcrn Ave.

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per S) vestuvių sezo
nų, knrie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esdnt tele
fonuokite Knglrwoo<l r.siii

P. CONRAD 
«O23 So. Halstel SI.

(Jansen Stud.)
Res. 780 W. 62nd St.

CASH VZ .ll'SV SENĄ AUKSĄ. 
Mes mokame augšviusia kainų už

sulaužytus senus aukso daiktus, dan
ių tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus.

HOME REFINERS.
Kesner Bhlg.

5 No. \Vnbash Avenne
Kambarys 600

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7«C0 

Valandos 9 ryte lkl 6 popiet
VVest Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčios 
vakarais 6 Iki 9

Telefonas Canal u6(5O
Namai: 6459 S. Rockvvell St.

Utarninko. Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republic 9800
11 1 1 i -'

Jei manai pirkti automobllj, ateik 
pas naus pirmiau, nes mea užlaikome 
▼lenų IŠ geriausių rūšių automobi
lius — BTUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labaJ prieinamų Ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVENUE 
Telephone (jafavette 711*

7

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Bllnots anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės | Grane Coal 
Kompanijų, ten Jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dM pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ...........$8.50
Pocahontas lumps ....$900 
Summer Creek lump ..$8.00

Mes Mokame Casli
#82.50 už #100

L. KAUFMAN & 
COMPANY

134 N. LaSalle St. 
priešais City Hall 

Kambarys 610

t
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