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Imta veikti prieš bolševikų pripažinimą
ŠVENTASIS TĖVAS PIJUS XI PER 

RADIJĄ KALBĖJO
NUO 1OO ikį 200 ASMENŲ 

GAZUI SPROGUS ŽUVO

Eš BOLŠEVIKŲ PRIPA 
ŽINIMĄ

ŠVENTASIS TĖVAS 
KALBĖJO

A

DETROIT, Mieli, v-aa 12.— 
Švenčia>asiojo Vardo (Holy 
Name) draugijos Detroito sky
rių viršininkų susirinkime pra
dėta kampanija prieš sovietu 
vyriausybės pripažiniiuų.

Spėjama, kad ši kampanija 
greitu laiku po visų kraštų 
praplis ir tuo būdu bus sus
tabdytais bolševikų šalininkų 
veikimas už pripažinimų.

Laikraščiai vis dažniau pa
kartoja žinių, kad naujas pre
zidentas Roosevelt’as bus 
spaudžiamas, ka^l jis imtųsi 
pripažinimo žygių.

1
Todėl Švenčiausiojo Vardo 

draugija ragina visus šio kra
što katalikas ir kitus krikščio
nis statyti vyriausybei reika
lavimų, kad bolševikų vyriau
sybė nebūtų pripažinta.

NEW YORK, vas. 12. — 
Vakar prieš pusiaudienį per 
radijų iš Vatikano kalbėjo 
šventasis Tėvas Pijus XI. Čia 
visam krašte ta kalba buvo 
girdima.

Vatikane buvo atidarytas 
uitra —- trumpų vilnių radi
jo telefonas, jungiantis Vati
kanu su Castel Gandolfo rū
mais.

Baigiami statyti nauji dideli.valdiški namai krašto sostinėje, AVasbingtone. Šios statybos 
programoj numatyta 500 milijonų dol. išlaidų. y į į

BUS PASKIRTI LEGATAI 
ŠVENTŲJŲ DURŲ 

ATIDARYMUI

VOKIETIJA PROTESTUOJA 
PRIEŠ KUNIGO DEPOR

TAVIMĄ

VATIKANAS NUGINČIJA 
PRASIMANYMĄ

VATIKANAS, vas. 11. BERLYNAS,-vas. 11. — Vo-• Prie šios progos buvo minė-i 
tos keturiij metų Vatikano su- Sventoj° Tėvo konsistorija į- kietijos vyriausybė per savo 
sitaikymo su Italija sukaktu- |v>'ks kovo 13 d. Bus pas- -atstovų Belgijoj pareiškė pro- 
vės ir 11 metai, kaip Pijus XI !kirti le£ata* (specialūs popie-,testų, kad belgfr autoritetai iš 
valdo Bažnyčių. Įžiaus atstovai) atidaryti Šven Eupen’o distrikto, prieš karų

NUO 100 IKI 200 ASMENŲ 
. ŽUVO

TURI NET 4 AUTOMOBI
LIUS

NORFOLK, Va., vas. 11 
Kariuomenės transportas 
pldukė į vakariu pakraščius. 
Be kitko juo vežama į Palo 
Alto, Cal., apie 70 dėžių, į 
kurias sukrauti prezidento 
Hoover’io asmeniški daiktai. 
Siunčiami ir keturi jam pri
klausantieji automobiliai.

is-

PRIEŠ DIDELES ALGAS

NEUNKIRCHEN, Saar te
ritorija, Vokietija*, vas. 11. — 

'Guzo kubilui susprogus, kaip 
apskaičiuojama, žuvo nuo 100 
iki 200 asmenų. Sunkiai su
žeistų — apie 300. Lengviau 
sužeistų — apie 1,200 asmenų.

Apie 500 darbininkų dirba 
griuvėsiuose — ieško žuvusių
jų ir sužeistų. Rasta daugiau 
kaip 60 lavonų.

tasias Duris trijose Romos ba
zilikose pradedant Šventuosius 
Metus.

Legatais bus šie kardinolai: 
Granito Pignatelli di Belmon
te, Marchetti-Selvaggiani ir 
Cerreti. Patsai Šventasis Tė
vas Pijus XI bus apeigų prie
šaky atidarant Šv. Petro bazi
likos Šventąsias Duris.

Šventasis Tėvas išleido dar 
tris bullas sąryšy su Šventų
jų Metų minėjimo iškilmėmis.

priklausiusio Vokietijai, depor 
tavo katalikų kunigų Gilles, 
Vokietijos pilietį, kurs buvo 
ten nuvykęs išimtinai dvasi
niais tikinčiųjų reikalais.

Kun. Gilles klausė išpažin
čių Šv. Nikalojaus bažnyčioje, 
kada policija jam pranešė ap
leisti distriktn.

VATIKANAS, vas. 11. — 
Kai kurie belgų ir kitų kraš
tų laikraščiai padavė žinių, 
būk kaž koks bolševikų agen
tas Romoje gavęs kokius tai 
dokumentus, kuriais įrodoma 
katalikų vedama propaganda 
Rusijoj. x

Laikraštis “Osservatore Ro
mano” pareiškia, kad žinia v- 
ra gryniausias prasimanymas.

ŠVEICARIJOJ KATALIKŲ 
' SKAIČIUS DIDĖJA

PRADĖJO KAMPANIJĄ

KATALIKŲ SĄJUNGA 
TARPTAUTINEI TAIKAI

MORGIČIAMS MORATO
RIUMAS

TOPEKA, Kan., vas. 11. — 
Kaušais valstybės legislaturai 
įduotas sumanymas, kad išsi-

DĖS MOINES, Iowa, vas. 
11. — Šios valstybės legisla- 

iroj iškeltas didelių algų 
busimas. Dviem rezoliucijom 

pažymėta, kad aukštiesiems 
vclstybės valdininkams netu
rėtų būt mokama daugiau kaip
7,5Q0 dol. per metus.

11

f BERLYNAS, vas. 11. — Vo- 
ikietijos fašistai (nacionalsoci
alistai) pradėjo priešrinkimi
nę kampanijų' milžiniškuoju 
čia susirinkimu, kuriame svar
biausiuoju kalbėtoju buvo kan 
eteris Hitler’is.

AMBASADORIUS ŠALTAI 
PRIIMTAS

GEN. PERSHING SERGA; 
MIRĖ BROLISK

PARYŽIUS, vas. 11. — 
Prancūzų laikraščiai praneša, 
kad naujų Prancūzijos amba-

MIDLAND, Tex„ vau. 11— bama' kad (W t0 >Vyk!° “,n‘ 
.. -vi- • • .basadonus, matvt, apleis Tta-Ncw Yorke rnrre gen. Per-L.. ’ > i
sbing’o brolis, o gen. Persbin-
gns čia gripu (influenza) šer
pe r ga. '

MIRĖ GENEROLAS

RENGIAMAS IŠKILMINGAS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBES PAMINĖJIMAS

Iš visų kolonijų suvažiuos 
žmonės į McKinley 

parko salę

TAI ĮVYKS KETVIRTADIENĮ, 
VASARIO 16 D.

Šiemet mūsų tauta mini Lie-1 šios savaitės ketvirtadieni,
tuvos Nepriklausomybės pas
kelbimo 13 metų sukaktį. Vi
suose pasaulio kraštuose gy
venantieji lietuviai rengiasi 
iškilmingai paminėti tų lipiai 
svarbų ir reikšmingų įvykį 
matų tautos istorijoj. Vasario 
šešioliktoji visiems lietuviams 
yra didelė šventė. Dėl to ir 
mes, Chicagos lietuviai, nega
lime praleisti tos dienos nepa
minėję, nes juk ir mes dirbo
me ir gausingai aukojome, kad 
Lietuvą iš svetimųjų vergovės 
išlaisvinti.

vasario 16 d., McKinley parko 
salėj (prie 38 ir Westem ave,I 
yra Bengiamas iškilmingas 
iLetuvos. Nepriklausomybės 
paskelbimo 15 m. sukaktuvių 
minėjimas. Kartu jungiama ir 
Klaipėdos krašto atvadavimo 
1G m. sukaktuvių paminėjifnas. 
Lietuviai prašomi gausingai 
susirinkti, kad išklausyti pat- 
rijotiškų kalbų, gražių dainų 
ir muzikos. Programa prasi
dės lygiai 7:30 vai. vąkare ir 
baigsis lygiai 10 vai.

CHICAGOJE

ŠIANDIEN A. LINC0LN0 
DIENA

ARCHITEKTAS NELAI
MĖJO

Š1TR, Šveicarija, vas. 11. — 
Išleistas Šveicarijos katalikų 
metraštis-už 19.33 metus. Pa-1 
žymima, kad katalikybė Švei
carijoj vis didesnes ribas ap
ima.

Ši diena visam krašte mini
ma. Šiandien tad uždarytos 
mokyklos ir kai kurios valdiš
kos įstaigos.

BAIN 0 PASIGAILĖTA
šiame krašte yra apie 250,-

VASHINflTON vas 11 nekilojamųjįj tartų 000 katalikų šeimų. Leidžiama
Katalikų sųiaaga'tarptautinei ;mor8iZ'iams >lask<‘lhli dviejų 
taikai pripažino, kad karų aP.|,"et’J n'"™“™™'!- 
sidraudimui ir sustabdymui

20 katalikiškų dienraščių. Jie 
visi, ėmus bendrai, turi apie 
200.000 prenumeratorių. Be to,

Nubaustai kalėti buvusia 
bankininkas J. Bain turėjo pa
duoti apeliacijų. Baigės skir
tas laikas, o jo advokatas a-

Anais metais Cook’o apskri
ties boardas sumanė pastaty
ti milžiniškų auditorijų jvai- 
riems dideliems susirinki
mams. Planus padaryti paves
ta apskrities jlrcbitėktui E. 
Hali. Šis padarė planus ir vi
sus reikalingus braižinius. Tuo 
tarpu atėjo blogi laikai. Audi
torijos statymas paneigtas. Ar
chitektas už savo darbų parei
kalavo 187,000 dol. Jam tas 
atsakyta. Jis kreipės apygar
dos teisman. Teisėjas Taylor 
nepripažino architekto reika
lavimo.

tarptautinis boikotas yra tin
kama priemonė. Sąjunga ragi
na J. Valstybes šiam svarbiam 
klausimui aptarti tarptautinę 
konferencijų sušaukti.

AIRIŲ MALDININKUOS
DUBLINAS, vas. 11. — Ai

rijos katalikai šiemet rengia 
keletą rnaldininkijų į Romų ir 
Šventųjų Žemę. Gausinga ai
rių maldininkų grupė daly-

NORI UŽDRAUSTI GINKLŲ 
PARDAVIMĄ

| AVASHTNGTON, vas. 11. — 
, Valstybės sekretorius įdavė 
kongresui sumanymų, kad puo
lėjoms valstybėms nebūtų par
duodami ginklai.

sadorių Italijai premjeras 
Mussolini’s šaltai priėmė. Kai-ivaus iškilmėse pradedant Šve-

ntuosius Jubiliejaus Metus ba
landžio mėn. 2 d. Romoje.

leidžiama dar kiti 49 katali- pehacijos neparuošė.
kiški savaitiniai ir dukart sa
vaitraščiai.

/-
SMARKIAI BAUDŽIA 

BRAVORININKUS

Bųin areštuotas ir turėjo 
būt paimtas kalėjimam Galų 
gale teisėjas Bain’o pasigailė
jo ir apeliacijai paduoti skyrė 
paskutinį laikų — vasario 
mėn. 28 d.

PAŠALINS VISAS KLIŪTIS

Tijy.

SENIAUSIAS KUNIGAS 
VOKIETIJOJ

BRESLAU, Vokietija, vas. 
11 — Seniausias katalikų ku
nigas Vokietijoj yra kun. F. 
Vetter, 94 m. amž. Priklauso 
Glogau katedrai.

8 ANGLŲ KARININKAI 
UŽDARYTI

LONDONAS, vas. 11. — 
Astuoni anglų kariuomenės

AVASHTNGTON, vas. lt.— karininkai uždaryti kalėjimam 
Mirė J. V. kariuomenės štabo Kaltinami karo paslapčių par- 
viršininko padėjėjas gen. maj. Įdavimu svetimai valstybei, ma
E. T. Collins, 59 m. r^mž. tyt, Prancūzijai.

KATALIKŲ KONGRESAS 
VIENOJ

VIENA, Austrija, vas. 11.*- 
Didelis katalikų kongresas čia 
įvyks rugsėjo mėn. 6 iki 12 d. 
Bus minimos šio miesto išgel
bėjimo nuo turkų sukaktuvės.

Cook’o apskrities teisėjas 
Jarecki pranešė, kad jis šių 
savaitę panaikins visae klin
tis. kurios trukdė užtrauktųjų 
mokesčių mokėjimų. O tų mo
kesčių yra daugiau kaip 130 
milijonų dolerių. Teisėjas nu
spręs, kad visos savastys, už 
kurias mokesčiai kelinti metai!

Panevėžio IT n. taikos teisė- 
jas. šiomis dienomis sprendė 
daug bylų tiž darymų ir par
davinėjimų cukrinio alaus. Pa
sirodė, kad Panevėžio arbati- 
ninkai ir kitokie biznieriai nu
perka cukraus, prideda dena
tūrato ir kijokiij “priedų” iš
verda ir pardavinėja karei
viams ir šiaip mėgėjams. Nuo 
tokio alaus labai greit galima 
npsvai gti.

Už tokio alaus darymų tei
sėjas keletą nubaudė po 400 li
tų arba 4 mėn. arešto.

PRIEŠ MEDIKALINĘ 
BENDROVĘ

Apygardos teismui įduotas
prašymas išduoti P injunetion” nemokėti, būtų parduotos, 
prieš United Menical Service,
Ine., 25 E. Jfmkson blv., kad 
ši bendrovė negalėtų medici
nos ir deni isterijos praktikuo
ti.

Prieš Medical Service kovo-į 
ja Chicagos medikų draugija.

BUBONIŠKAS MARAS
JIILZ), ITaivaii salos, vas. 11. 

— Cukraus nendrių srity pa
sireiškė buboniškas maras. Mi
rė du filipiniečiai. Sakoma, 
kad šį marų skleidžiu žiurkės. 
Imtasi jas nuodyti. x

NUOVADOS VIRŠININKO 
ŽMONAI — 7 PAROS 

AREŠTO

Šiomis dienomis Kauno VI 
nuovados taikds teisėjas spren 
dė Payaisiio nuovados virši
ninko žmonos bylų. Jų apskun
dė tos pačios nuovados poli
cininkas .J. Gečionis už šmeiži
mų. !

PAKVIESTI SUVAŽIA- 
VIMAN STUDENTŲ ŽODIS

Iš Kauno ligoninės sužinota, 
kad kan. J. Tumo sveikata Jau 
pagerėjo. Padarius peršvieti-

“National Education” su
jungs liepos mėn. 4 d. turės 

mų, kanauninkas išlipo iš lo- suvažiavimų Chicagoj. Suva-

Amerikos Lietuvių Katalikų 
Studentų Organizacijos žurna
lo atskiras numerius 1 ir 2 ga
lima gauti prisiunčiant po 2<1 
į “Draugo” Administracij 
2334 8. Oaklev Avė., Cbicago, 
Illinois.

MIRĖ PANAMOS ARKIVYS
KUPAS

PANAMA City, vas. 11.— 
Mirė Panamos arkivyskupaR

DETROIT, Mich., vas. 11.—
Del darbininkų streiko Brigga 

mni sutrukdyti. Tūkstančiai ir Hudson automobilių dirbtu- Gnillermo Royna y Arrieta, 78 
žmonių gatves valo. ' vės vis gi uždarytos. m. amžiaus.

NEW YORK, vafe. 12. —) 
Čia galybės sniego. Susisieki-

vos ir jau gali vaikščioti, ga 
Taikos teisėjas pripažink jų linas daiktas, kad jis šiomis 

kalta ir nubaudė 7 paras areš- '.dienomis galės persikelti į sa- 
to arba 100 litų pabaudos. ’vo butų.

žigviman be kitų pakviesti 
prezidentas elektas Roosevel- 
t’as ir buv. gubernatorius Al 
Smitb ’as.

I ‘Imtdfršblljiiifir ‘ • - -
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“D R A U G A S” DARBININKŲ STREIKAS DETROITE
Ilelcta kasdien, lSskyrus sekmadienius 

lENtJMERATOS KAINA: Metams — II.«4. Pa
ktų — (S 60, Trims Mėnesiams — |2.ll, Vienam 
|ui — 7 6c. Europoje — Metams 17.11. Pusei Ma
ltu. Kopija .eta.
ndradarblams Ir korespondentams raitų necrų- 

nepraioma tai padaryti Ir neprlstunfilama tam
palto tankių.

rimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po niet.

Redaktorius priima — nuo il:M iki 11:1* vai. 
telkimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.

žmonės turi? Gal laimę, tu- gerovę? Nei to,j 
nei kito. Tik baisiausią naujoviniais laikais 
niekur negirdėtą ir nebūtą priespaudą ir ver
giją. Socialistai yra malonūs propagandoje. ^pįe darbininkų streiką De- 25 centus per valandų. Meehu 
Patekę valdžion, virsta žiauriausiais žmonių p-oite, Mieli., paduoda labai į- nikams, elektrikininkams, ka- 
bkerdikais. [dėmių žinių Wasliingtone lei-'rpentcriains

Ne socializmo keliu einant galinai ??e^0'^lįj-mias savaitraštis 
vę prieiti. Gerovės ir laimės siekimas iul*i,Vasario įnėn. 7 dienos numery 
būt paremtas lJievo ir artimo meile. Tik šia kas pranešama:
šventa meile, bet ne kokia pagieža, feintla-

46 centus per
Labor.” valandą.

Moterys vienam departame
nte turėjo per savaitę 60 va
landų dirbti. Viena darbinin-

ji“DRAUGAS
L1THUANIAN DAILY FRIENU

Publlskėd Daily. Ezoept Bunday. 
IBUB8CRIPTION8: One Tear — 81x Months

Three Montbs — 12.11. One Montk — 76o. 
pe — One Tear »7.ll. Blz Montbs — 94.11.

LertlUng in "DRAUGAS" brlngs best resulta 
lAcrettlslnf ratee on applloatlon.

RAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chięago

Briggs Manufacturing kom-, v ____ _____ „ _____
mies tikrieji krikščionys kovoja už visuome- !punjjos įstaigų 6,(XX) darbini- kė siuvinio departamente sa 

kė vargiai sunkiu darbu už 
dirbdavo 3 centus per valau

Pirmadienis, vasario 13.

DIENOS KLAUSIMAI

nišką teisingumą. __ :nkų streikas nėra, kaip H. Fo-
Ne socializmas ir ne kas kitas tik krikš- lirj’as pasakoja, kokis tai jo

čioiiybė skelbia pasauliui laisvę ir laimę. O koinpetitorią žygis, kad sulai- 'da. 
ką ji skelbia ir zaua, ji tai visa išpildo. Nau- ]<vti naujo automobilio mode-! Kompanija t
jas pasaulis nereikalingas. rlik reikalinga jįo rėmų gamybą. Ir tai n^ra rbininkų varginusi ilgomis da- pluftus bjauriausias buvo tas, šauks prieš “grand jury” ta
žmonių širdis atnaujinti. Naują, pasaulį tas streikas Maskvos agentų 'rbo valandomis ir mažuoju at- kad ji buvo įtraukusi į atly- rdymams. Nėra įstatymo, kad
cialistai turi Rusijoj. Tegul tuo pasidžiaugia, sukurstytas, kaip tos kompa- lyginimu. Dirbtuvėse imta vy- 'ginimo sąrašus ir tuos savo'būtų galima, už tai gerai pa-
Tesidžiauglfts milijonų žmonių vargais, ašaro- njjos vadovybė šaukia. kdvti “»rerovp>j”
niis ir krauju. Toks džiaugsmas yra trumpas.
Jis baigias desperacija.

nepasitenkino da

lloosevelto Inauguracijai atminti nukaldiiftas šis medalis. 
Bronzo reprodukcijos žmonėms bus parduodamos po $2.50.

KRIKŠČIONYBĖ IR SOČIALIZMAS

“Stovime istorijos kryžkelvje. Senas pa
kulis miršta. Paskui save jis palieka žmonių 
riaudas, skurdų, sielvartus, ašaras ir anur
iją. Reikia kurti naują pasaulį. To siekimui 
ikalingas mūsų pačių nepaprastas pasiau

kojimas. Visi esame atsakingi už savo ir bu
simųjų gentkarčių likimų.’’

Žblote, kas taip kalba? Na gi ponai so- 
Kialištų vadai. Ar gi ne gražiai jie nukalba? 
Bet ttii viskas, ką jie gali išsakyti. Ši jų kal
ba tiktai yra kryžkelvje, sakoma, kad žmo
nėms akis apdumti, kad įmonių minios pas
kui juos kairiuoju keliu pasukti.

Tačiau mes vykstame dešiniuoju keliu, 
žkelyje būdami socializmo vadai iš tik- 

jų puikiai nukalba. Bet pasukę savo kai
nuoju keliu, tuojau sukelia aitriausių prieš 
rikščionybę kovų. Dešiniuoju keliu mes žen- 

;dami daugiau už socialistus rūpinamės varg- 
is-dr skriaudžiamaisiais. Daug pasišvenčia- 

ne žmonijos gerovei. Tik ne burnojimais prieš 
ievą ir keiksmais ir ne aklosios pagiežos

trintimis, kaip kad socialistai daro.
L, Kokį tikslą socialistai turį kerodami prieš 
krikščionybę ir prieš krikščionišką ąrtimo 
neilę? Štai Rusijos sovietų švietimo komisa
is Lunačarskis atsako, kad artimo meilė so- 

izmui yra kenksminga. Ji varžo proleta- 
latūi pažangų. O ši “pažanga,” tai savo 
ęšų neapkentimas ir jų pašalinimas, kad
kovojančiam proletarijatui nesipainiotų. 
Tiesa, artimo meilė yra tas veržtuvas, 

iuo socialistai norėtų nusikratyti. Artimo
ilės jausmas verčia žmogų nepamiršti varg- 

ieiųjų, duonos kąsniiii pasidalinti su aikš
čių. Šis jailsūias yra kiėkvieho gero krikš

tam širdyje. Socialistai nori šį jausmą pa-
igti, nes jis varžo jiems “pažangų.”

1 Socializmas žmonijai žada laimę, bet tik 
khfaiuoju keliu žygiuojant. Tai žadėjo Ru-

jjai ir socialistai bolševikai, jei bus žengia- 
įa jų nurodytu keliu. Šiandien Rusijbj so- 
ilizmas 1(X) nuošimčių realizuotas. Ką ten

lai

A. Petrauskas, M. I. C.

Praeities Patyrus
_______
(Tęsinys)

Jiems nė kiek neskaudėjo širdies, kad 
varas pateks į rusiniojo rankas ir bus 
ttdotas kraštui surusinti. Kai kurie 

dvarininkai net džiaugėsi tuo, kad 
tokiu būdu “litvonianams” atker-

Nesakau, kad visi pardavūsieji Že- 
Bankui savo dvarus būtų Vadovavęsi 

biauria keršto idėja. Ne, bet buvo 
Ža ir tektų.

i pridėsime prie šilų dar tuos dva- 
koriuos rusai buvo įsigiję, ar už sa- 
pinigus, kaip pavyzdžiui, patsai Sto

ikas, ar rusų generolai gavę dovanų 
numalšiniyią 30-jų metų vadinamojo 
usmečio, ar 63-jų metų lenkmečio, tai 
Ime labai didelius žemės plotus. Šiuos 
s apgyvendinus i ūsais, galima buvo 
kinti (arba kaip Muravjovas sakv- 
— - “rasjilastat”) Lietuvą greičiau ir 

Ift^niau, negu anojo koriko priemonė- 
kartuVčmis, kardais ir nagaikomis. 
lu, nei atėmus spaudą ir palikus

tift

TRUMPESNĖS DARĖO VALANDOS

J. Valstybių kongresui jau įduotas su
manymas, kad įstatymo kėliu į visas krašto 
pramones įvesti 6 valandų dienos darbą li

nijos vadovybė šaukia. kdyti “gerovės” planai. Kom-'darbininkus, kurie visai mažai mokyti. Todėl jie šiandien ir
Tikrieji to streiko faktai y- PCJlija skelbė, kad tas yra da- 'dirbdavo. Kompanija jierris [plėšia žlnohes. Bet prieš jų 

ra šie: Briggs’o kompanija,lro,,ia d&ibinmkn naudai. O iš- kas savaitė duodavo darbo tiltuos darbus galima taikinti ki- 
remdamos šiandieniniais blo-Įtik,W tuo kompanija naudo-,tiek, kad jie galėtų uždirbti tus įstatymus. Viešoji opinija
•ais laikais, pradėjo tikrai ne-
žmoniškai darbininkus išnau
doti. Daug kas mano, kad t ir
klo darbininkų išnaudojimo

5 dieno savaitės darių. Kongresas tokios kinu K»lpatyS žiauriausieji Rusijos 
siutus svarstyti nėra greitas. Tokiems reika- bolševlli“1 K",lnlua
lams nė nepalankus. Vis gi šį sumanymą ko
mitetui pavedė.

Kaip tik tas įvyko, tuojau pasirodė prieš 
sumanymą protestai. Protestuoja gudrieji 

pramoninkai ir konservatizme įmirkę asme
nys. Anieji pirmieji numato, kad tuo suma
nymu kėsinamasi prieš jų pelnų, kad norima 
darbininkams gelbėti. O pastarieji šaukia, 
kad darbo tvarka nėra reikalinga jokių pa
keitimų. Jiems atrodo viskas gera, kas tik 
yra senovės liekana, neatsižvelgiant į pasi
keičiančias gyvenimo sąlygas.

Vieni ir kiti sutartinai šaukia, kad dar
bo valandų sumažinimas visą krašto “biznį”

Kaip žinoma, darbininkai 
nėra susiorganizavę. Tačiau 

, paskelbus streiką jie kaip vie

įtik tai, kas jiems buvo reika- reikalauja, kad juos traukti
Prieš porą metų visi darbi-'lingu mokėti į įvairius “geto- tieson. Be to, prokuroras pra

niukai buvo priversti imti ko- 
ta.panijos apdraudos kontrak-

vės” fondus. Šiems darbiniu- nešė, kad jis pagamins proje-
kailis nebuvo galima gauti vie ktų, kuriuo “court liras terš” 

tus (polisus). Kiekvienas dar- j šosios pagalbos, kadangi ko-j skaičius bus aiškiai nuataty- 
bininkas kas dvi savaitės tu-!mPanDa dirbančių sąrašuose tas ir jiems bus skirtos meti-
įėjo sumokėti apdraudos fon- Juos turėjo.

Štai tikri faktai apie tą strei 
ką. Šių faktų nepaduoda di
dieji pasauliniai laikraščiai.

dan po $1.20. Už tai buvo nu
statyta kiekvienam per savai- 

nas metė darbą. Tuč tuojau ko gimti po 15 dol. ligoje, ar 
mnnistai suskato streikininką- Pataikius sužeidimui, iš pra-[die skelbia tik tai, kas kom
ius siūlyti savo raudonąją u- tas buvo vykdoma. Bet pm.ijai naudinga.^ Geriausius 
rują. Ar jie savo pilsėn pa- heliai kompanija pati viena, jdklbininkus jie išvadina rau- 
trauks kiek darbininkų, reikia b,! darbininkų atsiklausimo, |d maišiais ir kitokiais. Tačiau 
abejoti: Ir jei komunistams pa tuos mokamus i>er savaitę 15 j tuip nėra. 
sisektų nors dalį streikininku dolerių sumažino iki 7 dol. . . , .

likviduotojų
KLAUSIMAS

patraukti savo unįjon, už tai j Be to, darbininkai buvo pri- 
feikętų ne kitką kaltinti, kaip j versti kas savaitė po 30 cen- 
tik pačių Briggs’o konipani- (tų mokėti kitam “gerovės” 
ją. , . * j fondui. Bet jei darbininkai iš

Prieš pat streiką darbiniu- šio fondo gaudavo kiek nau-
Generalinis Illinois valsty

bės prokuroras Kerner’is ima

nės algos. Kitokio išėjimo ne
turima.

Uhicagos spauda iškėlė aik
štėn stačiai neįtikėtinus daly
kus likviduojant bankus ir na
mus. Štai keletas apie tą iš
naudojimą faktų:

Kai kurte likvidavimo advo
katai už savo patarnavimus i- 
ma net 20 dolerių per valan
dą. Pagalvokite, kiek tai per 
metus jie tų valandų pasida
ro?

Vienam atsitikime iiž likvi- 
' duotus namus gauta 120,000

stačiai karstari įguldytų. Tačiau jie nutyli,'kų tarpe buvo kalbama, kad dus, tai paskiau ta išmokėta si priemonių traukti tieson kai advokatų firma, kuri
kad krašto “biznis,” neprisitaikindafnas prie'jie turi badauti dirbdami ly- jiems suma paimta iš moka- kuriuos banv" ’ Bkviduotojui gelbėjo, už savo1'
naujų gyvenimo sąlygų, jau kelinti metai yrri’giai kaip nedirbdami. Atlygi- mojo už darbą atlyginimo.

*lęs. O jei taip ilgiau ^nimas buvo be galo s 
rs “biznį” karstau į- tas ir mažai darbo kie

bankų likviduotojus, 
iš namų morgičių išieškotojūs, 

sumažin-j Kiekvienas, darbininkas bu-j taip vadinamus “court mas-viehą koją karstau įkėlęs
tęsis, nefeikės kam nors “biznį” karstan į-tas ir mažai darbo kiekvienam vo verčiamas dar po vieną do--terš” (teisėjų pagelbininkus) 
guldyti. Jis pats ten atsiguls. Tada praino-jbuvo duodama. O darbo ilgu-
ninkai dar smarkesniu balsu subliaus, bet kas per dieną kai kuriems ret-į“conimunity cliest.” Tuo bū- 
neturės ko kaltinti, negi tik patys pave. jkarčiais siekdavo 15 valandų, du surinkusi fondą kotnpani-

Už darbo valandų sumažinimą pasisakė|VŽ viršlaiki nieko dauSiau ne>’a l,ati sa'1 brarbV (kreditą)
ne tik organizuoti darbininkai, liet visi įžy-,noh?ėU- BemlrAl in,ant’ dau‘ l,dn(\ 
mieji ekonomininkai ir dalykų žinovai. Už Sul,lai dubininkų mokėta po' Tačiau už kitus kompanijos Iriuos tuos išnaudotojus pa 
tai stovi ir tarptautinis darbo biuras Žetafe-

leri mokėti į taip vadinamų [ir likviduotojų samdoinuositiš 
advokatus, kurie už savo pa
tarnavimus ima stačiai než
moniškų atlyginimų. Prbkuro- 

l.ras .pareiškia, kad jis kai ka

patarnavimą reikalauja 140,- 
000 dol.! • j

Cook’o apskrity yra keletAs 
jau du metai uždarytų batikų, 
jų likvidavimas vyksta. Kiek 
tik surenkama, beveik viskas 
tenka likviduotojanis, teisėjų 
pagelbininkams ir advokata
ms, o indėlininkams nieko ne
grąžinama. Iš kai kurių ban

voje. Aišku, netolimoj ateity Europa įVes tru
mpesnes darbo valanda: 
ir J. Valstybėse įvykti.

nių skaičius įvairiausiais patogumais naudo
jasi. Darbininkui tie visi patogumai yra ne
žinomi. Jis tik žino, kad privalo kasdien sun

. , . . m i A , .iask Darbininkui tie visi patogumai vra ne-mpesnes darbo valandas. Tada tas pat turės z. ' '

kiai dirbti, gauti už tą sunkų darbų menką 
Suprantama šis darbo valandų trumpini- atlyginimų, suardyti sako sveikatų, o senatvę

mas gali kiek ir sumažinti fabrikantams pa
jamas ir pelną. Žinovai sako, kad tas šūnia- 
žinimas yra labai nykus, atsižvelgus į tai, 
kas būtų darbininkų laimėta. Pirmiausia, tas 
sumažintų nedarbą, paskui — palengvintų da
rbininkams gyvenimą, kuris šiais laikais da
rosi nepakenčiamas, ypač kada nežymus žmo-

mus per keturiasdešimt metų tamsybėse. 
Žemę atėmus, pagrindas lietuviams bus 
atimtas gyventi. Ir jie turės arba- kraus
tytis lauk, ar susilieti su ateiviais rusais.

Be abejo, taip būtų ir buvę, jei būtų 
pasisekę Stoluipinui savo projektas ligi 
galo įkūnyti.

•Kiek lenkų ar parsidavėlių lietuvių 
pasiskubino Žemės Bankui savo dvarus 
parduoti,’dabar tikrai negaliu pasakyti, 
bet atsirado nemažai. Kauno krašte dau
giau, Suvalkijoje aš žinau tik vienų, bū
tent Svetošino dvarą, netoli nuo Žemosios 
Panemunės ir Žūklijos, ant pat Nemuno 
kranto. Dvaras bematant išparceliuotas ir 
išparduotas, ar geriau bus pasakius, išda
lytas iš Rusijos gilinuos pargabentiems 
rusams. Vietos gyventojams neparduota 
nė vieno sklypelio. Mūsiškiams, floHn- 
liems pirklia žemės, siūloma buvo jos pir
ktis kur Rusijos gilumoje, kaip čiornoj 
Padino,|t‘, ar kur panašiai. Norima buvo 
tokiu būdu ištremti mus ramiu būdu iš 
skvų sodybų ir padalyti rusais.

Atvykusieji į mūs kraštą rusai daž
niausiai būdavo toki, kuriems savame kra
šte buvo per ankšta gyventi. Daugelis bu
vo tinginių, girtuoklių, arkliavagių ir ki

alu krašto pramonės ir viso ūkio organizmų k/ ka* kada mokamos indeli- 
užnuodytl. ' lunkams nykios dalys. Tai vis-

Tuo tarpu kiekvienam protaujančiamd<as’ .
žmogui yra suprantama, kad tik trumpesnė- j Banką uždarius yra Vpatin- 
mis valandomis bus galima atsikratyti didelio |^a Prac^b*la- J uoj subruzda 
nedarbo. Kelinti metai nedarbo panaikinimui IPubBkieriai. Ne auditorius, 

atatinkamų priemonių politikieriai uždarytam
— tegul ją bala.

Per visus laikus iš sunkaus darbininko 
darbo prariiortinkai didelius sau lobius krau
ją. Ir kada statomas darbininkui palengvin
ti sumanymas, baisus triukšmas keliamas.
Pramoninkai šaukia, kad darbo valandų trtl- Į jis daugiau atsižvelgtų į* gyvenimo reikalus, 
mpihinias esą radikalų planas, kuriuo nori- i bet ne j partijinę politiką.

ieškota ir nerasta 
Trumpesnės darbo valandos; rasi, ir>bfls sėk
mingiausia priemonė.

bankui parenka likviduotojų. 
[Šis pasiskink advokatą ir dau

Lik reikalinga kongresų paskatinti, kad |^b^‘ ivair‘°‘3 rūšies klerkų, 
taip pat notarų. Visas tas per- 

(Tęsinys ant 3-Čio pusi.)

tokių nususėlių. Toki ateiviai ne tik mū
sų tautiškumui grėsė, bet ir dorovei. Y- 
<los, tai limpama liga. Nereik daug, kad 
prie jų pajustų palinkimą ir geriausias 
jaunimas. , Todėl kur tie “poselencai,” 
kaip juos iš rusų kalbos vadirnlavo, ap
sigyvendavo, bematant prasidėdavo viso
kios piktadarybės.

Rusintojų talkininkai
Nežinau, ar nusižiūrėję į Stohiipino 

vykdomuosius ištautihimo planus, ar vo
kiečių Poznanlaus politiką sekdami, ar gai 
pats sugalvojo, tik tiek, kad ir lenkai 
tuo pat metu pradėjo panašiai elgtis su 
mūsų dvarais, stengdamies juos padaryti 
lenkinimo priemonėmis.

Nežinau, kaip kur kitur, bet štai apie 
Seinus buvo susikūrusi lenkininkų kltoĮm, 
kurie Stotui pino numatyftiis būdais no
rėjo pagrėbti Lietuvą. Tokiu būdu išpar
celiuotas lenkams, pargabentiems iš Kiel- 
čių gubernijos, netoli nuo Seinų miesto

kestinis atmokėti, o krašto sąlygų nežino- bę, kaip rusams buvo žadamu; ar galingą
darni nejdirba kaip reikiant laukelio dvarininką ir net visus dvarininkus tu-
gyvas vargas! Tačiau lenkininkai turi sau rėti sau už pečių juodesnei valandikei
paguodos, kad sklypą žemės iš lietuvių 
atėmė- ir, lenkišką koloniją Lietuvos pa
kraštyje sukūrė. Tokiu būdu tas skly
pas liks jau amžinai prie Lenkijos.

Kita panaši kiclč.iokų kolonija susi
kūrusi kitoji Seinų pusėje,, būtent Okot- 
ninkų dvare. Dvarininkas p. St. Jablon
skis, ntpajėgdumas kaip reikiant šeimi
ninkauti, norėdamas iš skolų išbristi ir 
kartu tautiškų neva darbą padaryti, savo 
Vaidotuos žetnės dalį išparceliavo ir iš
pardavė pargabentiems iš Kielčių guber
nijos lenkams. Lietuviai negavo nė skly
pelio nusipirkti. Pasidalė vėl nauja ko
lonijų. Kaip dabar lenkininkams naudin
ga turėt tokios kolonijos lietuvių tarpe!

Panašių sumanymų turėjo visa eilė 
lenkų dvarininkų ir lankė tik geros pro
gos, kad savo planus įkūnytų.

didelis Grudzk'vščiznos dvaras.. Daug ka- į Ne iš gero mūsų toliau matantieji 
rtų man teko juos lankyti. Mačiau jų patriotai labai susirūpino tuo iš dvieju 
skurdą. Žmonės atėję be skatiko, įsisko- pusių Lietuvos puolimu. Jie jautė, kad 
linę dvarininkui, kuriam kasmet turi su- Į čia užmesta meškerė su lubai gardžiu slie- 
mokėti nuottini&us už nedamokėtus pini- J keliu. Geros žemės, lengvomis sąlygomis 
gus, susirinku sau maistui, valdžios mo- ir turėti savo globėju ar pačią vyriausy-

užėjus, kaip lenkams buvo žudftma, — 
argi gali būti gardesnis sliekelis varg
dieniui žmogeliui? Taigi visi, kuriems tik 
savo tėvynėje ne visai buvo geru, kuo 
greičiau rūpinosi kraustytis į LietttVų.

Teisybė, daugelis paskui gailėjosi. 
SVetimas kraštas, svetimi žmonės ir ne 
tdip jaū nuoširdūs svetimtaučiams, kaip 
buvo jielns gundytojų žadėta, apvyie ne 
vieną. Kai kurie, ypač i tisai “poselencai”, 
nenorėjo nieko dirbti. Pašalpas, kurias 
gaudavo iš vyriausybės ar tai pinigais, 
at- gyvuliais, ar miško medžiaga — steng
davosi vietos gyventojams išparduoti, o 
gautuosius pinigus, kaip dovanai gautus, 
kuo greičiau pragerti ir tuščiomis grįžti 
namo, iš kur atėję. Gautąją žemę kimi už- 
statydavo, arba kokiu nors būdu kitiems 
ar giminėms perleisdavo.

Ar šiaip ar taip, vis dėlto žemės at
gal llettfViams atsiimti buvo negalima. 
Vadinasi, Stohiipino planas kad ir labai 
pamažėl, bet buto vykinamas. Lietuvai 
gręsė galūtinė pražūtis. Reikėjo .ją gel
bėti. (Daugiau bus)
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LIETUVIŲ ATEITIES ŽIEDELIAI
(Vaikų skyriui, kurį prirašo lietuvių pradžios 

mokyklų mokiniai)

ABRAOMAS LINCOLNAS Žiemos vakarais jis sėdėda
vo prie pečio, prie ugnies, kad 
matytų ir rašydavo ant me
dinio šupelio. Kai šapelis bū-

Yienų šaltų žiemos dienų,
Abraomas Lincolnas užėjo se
nukų kapojant rustus. Pagailo davo visas išrašytas, jis imda- 
Lincolnui senelio. Klausia jo, jvo peili ir nuskusdavo, kad 
kiek gauna už tų darbų. Dar- vėl galėtų ant jo rašyti, 
įmunkąs sakė, kad tikisi nors | ' Jis skaitydavo knygas, 
dolerį ceverykanis. Lincolnas kokias tik jo rankos paliesda- 

•jstliukui liepė eiti į vidų pasi- vo, — sakydavo jo pamotė, — 
įšildyti, o jis pats paėmė kirvį ir kai tik prieidavo prie ko 
ir, baigęs darbų, atidavė senu- Į nors, kas jam patinka, arba
kili pinigus. \

Iš anglų kalbos vertė,
t Adolfas Laurinaitis, 

Aušros Vartų parap. mok. 
8 skyriaus mokinys>

ABRAOMAS LINCOL
NAS MOKINOS

daiktų, kurs jį mokytų, tuoj 
užrašydavo ant lentų ir laiky
davo tol, kol gaudavo poperos. 
Tada jis visa perrašydavo ir 
atmintinai išmokdavo.

Vertė Aldona Sakalaitė, 
Aušros Vartų parap. mok.

7-to skyriaus mokinė

IEŠKO SENOVIŠKU LIE
TUVIŠKI) KNYGįĮ

Kai Lincolnas buvo jaunas, 
jis neturėjo progos lankyti mo 
jkyklos, kokias turi šių laikų 
[^vaikai. Bet jis labai

ARTINANTI?’S MIRČIAI

arčiausia vieta, kurių buvo 
galima kunigas surasti, buvo 
už keturių mylių.

Jaunasis sūnelis, kuris ką 
tik nesenai buvo priėmęs pir
mųjų šv. Komunijų, matyda 
įi’.ar, kad jau jo brangus tėve
lis miršta, nukabino nuo šie- r^‘s Lietuvių Parodos sk yri Li

nos kryželi ir, laikydamas jį 0e» ^Ul1 įvyks vasario 27 d. ir

Ketikarna lietuvių retesnės'

prie mirštančiojo kalbėjo tikrų 
gailesčio aktų. Tėvo akys bu
vo pripildytos ašaromis.

Kunigui atvažiavus, ligonis 
jau buvo sustingęs, bet jo sū 
naus gailestis tikrai jį priren
gė amžinybėn.

(ftį atsitikimų turėjom kvo
timams, kaipo vertimų iš ang
lų kalbos į lietuvių kalbų).

Vfertė A. Rabačauskaitė,

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTĄS

. |1446 So. 49th Ct. Cicero, III.
knygos, kad įsstutyt Baltinio- J utar. Ketv. ir Pėtnyčiomie 

10 — 9 vai.
f,147 .S- ,Halsted St. Chicago
Faued., Scred. Ir Subat. 2 __ 9 vai.

tęsis iki kovo 11 d. Jei kur 
būtų užsilikusios reikiamos 
knygos, maloniai prašoma sa
vininko atsiliepti į žemiau pa
sirašiusį. Visos persiuntimo lė
šos bus padengtos ir knygos 
bus grąžinamos kovo mėn. Rei 
kia arba Tvaraucko “Lietuvi
škos Gazietos” pavyzdžio, 
spausdinto apie 1878-9, arba 
bet kokios knygos Amerikoje

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTĄS 

4645 So. Ashland Avė.
Arti 47th Street

Tol. LAFAYETTE 8087

DR. A. RACKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prlo Archer Ava netoli Kedele) 
Valandos: nuo 2 Iki S vai. vakaro 
Seredomia Ir nedėllomls pagal

sutarties

Tel. Ofiso ir lies. Grovehlll 0617

spausdintos 1880 m. Taip pat, 
Vušros Vaitų parap. mok. ieškoma ekzempliorių “gfaz 

8 skyriaus mokine dankų,” arba lietuvių knygos
pušų raidėmis.

Visais laiškais kreiptis:

Tel. Canal 0128

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTISTĄS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St) 

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

JUOZUKO DRAUGAS

Juozukas neturėjo geresnio 
draugo už Liniukų: kur vie
nas būdavo, ten ir kitas; be 
žodžių vienas kitų suprasda
vo.

Menų lytų atsikėlęs Juozu-

V. Matelis c-o
St. Alphonsus Rectorv, 

114 W. Saratoga St.>
Baltirnore, Md.

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTĄS 

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

Tel. Cicero 1260 X—RAY

Vienų kartų atsitiko, kati
troško vienas šeimynos tėvas sunkiai kas nerado savo draugo nei 

‘mokslo. Ir kada tik turėjo lai- susirgo. Pasiuntinys tuoj buvo Ilovelėje, hvi kieme. Šaukė, švi- 
ko, skaitė, mokinosi. pasiųstas atvesti kunigų, betjpė — draugo kaip nėf, taip

nėr. Klausinėjo, ar kas nema
tė kur Liniukas — ne, nema
tė.

G R A B O R I A I:

J. F. RADŽIDS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS (UiAIiORlUS

LIKVIDUOTOJŲ KLAU
SIMAS

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTĄS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

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

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau ncęu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
dėl, kad priklausau darbu busite užganėdinti
prie .grabų išdirbys- Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23 rd PI., Cliicago
OFISAS

668 West 18 Street 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS
8238 S. Halated St 
Tel. Victory 4088

(Tęsinys iš 2 pusi.)
sonalas išlaikomas likusiais 
banke turtais. Taip praeina

'metai, kiti ir dar ilgiau. Visi 
Nurimin,,, Juozukas nuėjo įir (ai gana

sod» pasivuikšfioh. Pavaikė ldarvtttis ,)atlke ž,|U,nilJ ;nd(Z
čiojęs, eis jis pasėdėti ant šuo- |Ws Užbaigus Ukvid»vi«n«, in 
lėlio po liepa. Gi žiūri: pieve- dflininI;al„s tehka Mjai ma.

arba ir nieko.

Dr. C.K. Kliauga
DENTI8TAS 

Dtnrnlnkale. Ketvergaia ir Sukatomis 
2420 W. Marųuette Rd. arti Western

Avė. Plione Hemlock 7828 
Paned.llala, Seredomia Ir PltnyčlomM 

1821 So. Halated Street

AKŲ FVYDY’fOJili

žai DR. VAITUSH, DPT.

DR. S. A, DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6147 WEST 26th STREET
Vai.: 2—4 popiet Ir 7—8:30 vai. vak. 

Tel. CICERO 662 
Ir

2921 W. 6VASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washlngtoh Blvd. 

4:30 — 8:80 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba 

Cicero 662. lies. tel. Cicero 2888

Office Pilone
lies. 67 37 S. Artcgian Avė. Pnoapect 1028

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

NedėlloJ susitarus

Res. and Offlci 
2369 So. Leavitt S t 

Canal 0706

TEL. LAFAYETTE 7660

DR. F. G. WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 6462

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYS1CIAN AND SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR&:

2 to 4 and 7 to 9 P. it. 
Sunday by Appointineut

HEMLOCK 8151

DR. Y. S. NARES /,
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 Weat Marųuette Road 

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 Iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
f Rez. 6456 S. MAPLEWOOD AVĖ. 

Tel. Canal 0267 Res. Proapect 6658 Tel. Lafayette 5793

OR. A. J. JAVOlš
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 Vak. 
Office: 4459 S. California Avė. 

Nedėlioję pagal sutartį

DR. P. Z. ZALAT0R1S
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residenclja 6600 So. Artesian Avė.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 Iki 8:39 vakare Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. RDTH

Plione Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

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

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUBĄS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė, graži koplyčia dykai 
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Įėję, kur žaisdavo, guli išsi
tiesęs Liniukas.

Šuktelėjo iš tolo — nejuda; 
priėjęs pajudino — guli negy-

1439 S. 49th Court, Cicero, Ilk vas‘
Graudžiai apsiverkė Juozu

kas. Niekam nesakęs, atsinešė 
špatų, iškasė pievelėje duobe 
it užkasė Liniukų.

TEL. CICERO 5927

Telefonas Yards 1138

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

ChicAgo, III.

I.J.ZŪLP
GltABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
•1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6203—8418

Užkasęs supylė- kapelį pa
barstė gėlėmis ir įsmeigė len 
telę su parašu:

Čia guli Juozuko draugas,, 
šuniukas Liniukas.”

L. Juozėnaitė,
Aušros Vartų parap 
mokyklos 8 sk. mok.

Likvidavimo tikslas via tas, 
kinį ko daugiausia išgelbėti 

į žmonėms indėlių. Praktikoje 
gi daroma kaip tik atvirkščiai. 
Naudojasi vieni politikierių 
proteguojami asmenys.

Blogieji laikai politiniams 
Šarkiams yra gerovės laikai.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimų. kuria 
Mtl priežastim galvos skaudėjimo,

Plione Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street Kusas stojas ir Chirurgas
Specialistas odos ligį if 

veneriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted Šk 

Kampka tikt Street
Vai.: 10—11 ▼. ryto, t—4. 7—1 v. r. 
Nedėllomls Ir šventadieniais lt—lt

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

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Onso TeL LAFAYETTE 7117 

Ofiso vai. kiekvienų dienų ano • Iki
— vn v* V J I Iii v,

svaigimo, akių aptemusio, nervuotu- nuo 4 Iki 8 vai. vakare Utaminfcktt

Oflao Tel. Vifctory 8687
Ot Ir Res. Tek Hemlock 837t

DR. J. P. POŠKA
3133 s. halsted streeT

Antras ofisas Ir retldencljk
6504 SO. ARTESIAN AVhk

12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 01180 vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-4

Pho'ne P

Būtų laikas tai visa panaiki- lūn°. skaudami akių karšti. Nulmu 
^ataractus. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančių mažiau- 
Mas klaidas. *

Speclatė atyda atkreipiama mofcy 
Idos vaikučiams.

Valandos nuo 18 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėllomls pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
?A LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
bė akinių. Dabar kainos perpus n|-

nti.
Ir Ketvergaia.

Rėš. Tel. Hyde Park ASM

vak. Antro Of. vaL: nuo 2-1 po 
plet. Utarn. ir Subat. nuo 4-6 vale, 

šventadieniais pagal sutarimų.

Tel. CICERO 2»4

SVhEWIČZĖ
graborius

J*' -<36.60 
KOPLYČIA DYKAI

L344 s. 50th Avė., Cicero, Ilk

eniausia Ir
LIETUVIŲ

G R A B O RI Ų ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko ucrokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bilė kokios miesto daliel 

Reikalui esant, mūsų automobiliui atvažiuos į jūstĮ 
namug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite .pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų rciktnėftų ir UŽ tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežifi 
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimA su ekšpertu lietūvitt 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios

PL-LLMAN 0856

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTĄS 

30 Kast lllth Street 
Prie Y. M. C. A., R-oseland

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

Rebublic 31OO

2508 W. 63nl Str.
tėl. lArtjrtlc 3572

j. Liulevičius
lihibViriiiiI.-

RnlsAiiuintojHS

Palnrnniijii Chl- 
ragojft ir apielin- 
kSJ.-..

Didelė Ir graži
KoplyCta dykai

1092 Archer Avė.

Dėl germenų. PaUnkite tUDEIKJ 
sitės kur kitur.

pirm negu krtip-

Eudeikis
JURŲ GRABORIUS 

Didysis Ofisas

4605-07 South Hetmitage Avenue
Viši Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

Plac.’da Bagdonienė
po tėvais Itojoraitė

Mirė vasario 10, 1933, 5:30
vai. ryio, pusamžio metų.

Kilo iš Tauragės apskr., Ši
lalės parap., Kūlimų kaimo.

Pakko dideliame nuliudime 
7 dukteris: Placidų., Emilijų, 
Saloinę, Anlaninų, Eleoorų, A- 
licijų ir Darnių; 2 sūnų Anta
nų ir Vladislovų; 2 pusseseres 
Ražai t jų Mlkinienę ir Uršulę 
č'lžauskienę Ir gimines, o Lie
tuvoje 2 seseris, UrSulę ir Ro
zaliją.

A, a.. P. Bagdonienė prigu
lėjo prie Tretininkų, Apašta
lystės Maldos, Amžinojo Ro
žančiaus, Akademijos Rėmėjų, 
ftv. Agotos ir Nekali o Trasid. 
ftv. Panelės Draugijų.

Kūnas pašarvotus 12155 So. 
Halstėd St.

laidotuvės Įvyks pirmadieni, 
vasario 13-lų iš namų 8 vai. 
Ims utlydėta Į šv) Petro ir 
Povilo parap. laižnyfių, W<-st. 
Puiltnan, kurioje Įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nuly
dėta J šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę: dukterys, sunal, pus
seserės ir giltinės.

T-aidotuvėse patarnauja grab. 
Eudelkis Yards 1741.

M

4713 S. ASHLAND AVĖ.

Tel. Boulevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G, SERNER
lietuve akių bpcialistas

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

HISSIG,
Specialistas ii 

Rusijos
(if IK) VihAr LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METI S NFžll RINT 

KAliP PASISEK RUSIOS Ir NEIŠGYDOMOM Jos YRA 
Kpeclalllktil tfydo Įlėks pilvo, pinučių, inkstų ir piftlėš, užnuodljlmų krau
jo, odos, llrtks, Žnlzdns, rėunbilizmų, £nlvns skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir puslapi Ingus ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus Išgydyti, ateikite Cik ir persitikrinkite kų jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį Patųrį-ydė tilkstančtus ligonių.

tykai OFISO VALANDOS: KAšT
valandai Ir nuo 6—8 valandai vakare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1 vai.
4200 WUt»r 261h 8T., kampas Keeler Avė. Tol. Crawfor<] 5573

■t U tnetų ir Išgydė
nias dykai. OFISO VALANDOS: Kši’dle nuo 11 valandos ryto iki 1 

ndal Ir

DR. M. T. STRlKDLiS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVĖ.,

Ofiso valandos; nuo 2 Iki 4 Ir nuo 
I Iki I vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutarti
Ofiso TėLt Boulevard 782V 
Namų Tei.: Frospect 183P

DR.T.DDNDDL1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVENUE 
Teh Virgioia 0036

PHONE GROVEHILL 002 
Valandos: 2-4; 7-9 P.

Trečiadieniuis it sckiiiad. susi

DR. J. W. KADZEW
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

6869 SO.- WESTERN AVĖ. 
Chicago, Iii.

DR. MADRIGE KAHN.
Uydytojas ir Chirurgas “ 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
▼A LANDOM:

Nuo 16 Iki 12 dienų
Nuo 2 ikt I po pietų
Nuo 7 Iki 9 vakare
Nėdel. nuo 16 Iki 18 dteėų

DR. CHARLES SEDAI
PftKtM mlto ofla% po numerio 

4729 60. ASHLAND AYB. 
SPfiCU AUSTAS 

DŠlovų. Moterų Ir Vytil Ugų 
♦ALi ryto ano 16—18 nuo 1—6 pa 

pietų: t—1:46 vkl. Ak&H.
fredMtotnli lt Al ii 

Telefonas Midwav WR(t
ČPTOMETRIStAS

1801 S. ASHLAND AVENUE l^fuyette 7875

! DR. DAVID Y. EFFRON
PHYSICIAN & SURGEON

Valandos nuo 9:30 rvto ikj 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra OfisAs 'f ltezitlenci.jft 
skirtų valandų. Room 8. ) 4458 S. California Avė.

Phono Canal 0523 * Valandos: 2-5 po piet. 7-9 vak.

DR. MARGERIO
Pranešimas.

Persikėliau J erdvesne ir patogesne 
vietų

8025 SO. HALSTED ST.
Vai.: nuo 16 ryto Iki 2 po pietų ii 

nuo 6 iki 8 vakare 
Šventadieniais nuo 10 Iki 12 

Pilone BUULEVARO 8488 

.Grovehlll 1666

M A. L. TDŠKA .
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

. Vai.: 6-11 ryto 8-4 tr 7-9 vu. 
•eredomls po pietų lf Nedėidlehlalg

bk iuMtanik
1421 W. 8tARQUnTTl RDan

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 16—4: nuo 6—6

AKnnr. la • n«n 4 0 tiri Iš

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikvrno akinių.

5RV

DR. JOHN SMETANA,

Plntt Bldg., kftmp. 18 st. 2 ank
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Rea. Pnohe 
£ngiewood l66l 
Wėtotworth >666

Offioa Phdna 
WentWmrth >6tl

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STRB1ČT
gal.! 1-6 |r 7-6 4*1. eakkra

Tel. Lafayette 1016

DR. Ei j. LOWNiK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEŠT 47th STREET

Tat Wentworth 8000

Rea. Tel StewaH 8191

DR. H. BARTOM-
Gydytojas ir Ohirurfaa

6558 S. HALSTED STREET 
VaL: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

Tol. Ofiso linu levu rd 5913-14 
Rea. Victory 2343

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35th STREET

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 6:80-8:36

V . ■ - ■ ' .y )
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SPIRflĖT WF2T ęinF ženklu? štai tas ženklas: Pra
UinUtl HLOl OIUl ėjusį ketvirtadienį prasidėjo 

Keistučio Spulkos No. 1 127- 
ta serija. Tą dieną Spulkos se
kretorius p. Evaldas, buvo 
“busy” nuo ryto iki vakaro. 
Vakare direktorių posėdžiui 
prasidėjus pasirodė, kad nau-

nornis automobiliu išvyko į. Kad vakaras būtą sekmin-. 
ĮFloridą, kur praleis žiemos a-’gas, į bendrą darbą pakvies- 
tostogas. Be to, p. Bagdonie- j tos visos Brighton Parko dr- 
nė dainuos ir skambins pijann jos. Kai kurios dr-jos jau ga-

Balandžio 3 — 9 dd. Baltv I pripažįsta juos lengviausiais 
Md. "

|I6 SIMANO DAUKANTO 
SPULKOS” SUSIRINKIMO

Sausio 27 d., Paliulio sve
tinėje įvyko metinis Simano

per radijo. Savo gražiu balse
liu ji nekartą jau ten yra pu
bliką sužavėjusi. Y.

14ARQUETTE PARKO IR 
APYLINKĖS KOLONIJŲ 
LIETUVIŲ DĖMESIUI

aukanto “spulkos” susirin- narįų tą dieną prisirašė 32.
rimas, kuriame dalyvavo ne-
įažas skaičius šėrininkų. Nors 

ir depresijos laikai, bet, ma
tyt, žmonės interesuojasi ‘spu- 
Įkomis,’ nes šiandien vienati- 
lė įstaiga, kuria žmonės dau
giausiai pasitiki.

Susirinkimui vadovavo pi- 
Irfu. A. Vilkas. Jis pakvietė 
■“spulkos” sekretorių p. B. J. 
ĮKazanauską, kad jis išduotu 
[metinę apyskaitą iš “spulkos”
I stovio.

B. J. Kazanauskui padarius 
[pranešimą apie “spulkos” sto 
vį turtą, susirinkusieji buvo 
nustebinti, kad šiais depresi
jos laikais Simano Daukanto 
“spulka” puikiausiai gyvuo
ja. Jos apyvarta siekia $314,- pleS 
106.70. Šėrininkai sekretoriaus 
pranešimą priėmė .gausiu ran- 
,kų plojimu.

Pereitais metais Simano 
lukanto “spulka” turėjo ko- 

ktestą, kad kuris daugiausiai 
rirašys prie “spulkos” na

riu, tas gaus dovaną. Konteste

Nėra reikalo, kad kaip sekre- Didelis sujudimas, kokio dar
torius, taip ir direktoriai labai y^ūta Cliicagoj. Sujudo vyrai 
nudžiugo tokiu biznio atgiji-j^ moterys. Grupuojasi, ren
inu. Juk ir geraisiais laikais 8*asb kaip į pasaulinį karą, ii 

nekantriai laukia paskirto lai
ko, duoto ženklo maršuoti į 
parapijos salę vasario 28 d., 
7 vai. vak. i lietuvišką Užga
vėnių vakarą su įdomiu prog
ramų, kumštynėmis, ristynė-

serijai atidarius retai viena 
diena tiek prisirašydavo.

Bet tai dar ne viskas, naujų 
narių prisirašymas tą dieną 
nesibaigė. Naujų narių rašėsi 
penktadienį, šeštadienį ir pir
madieni. Per visas minėtas die 
nas naujų narių prisirašė 41.

P-as Evaldas sako, kad nau 
jieji Spulkos nariai daugumoj 
seni pažįstami bridgeportie- 
čiai. Bet buvo ir visai nema
tytų žmonių, kaip vietinių, 
taip ir iš kitų kolonijų, dau
giausia iš pietinės miesto da- 

Vietlnis

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

UŽGAVĖNIŲ LINKSMUMAI

Yra paprotys, kad artinan
ties gavėniai žmonės užsiga-į dovanas laimėjo Stef. Lenkau- 

Aienė ir J. PuiSis. Panašus1^"? Hnksmnmius Marqnette
kontestas įvyks ir šiais metais.'

Paskui kalbėjo Simano Dau
kanto “spulkos” adv. J. Ku- 
ehmskas. Jis aiškino, kad šiais 
laikais, kurie gali taupyti pi- 

>nigus, tai geriausia vieta •— 
^‘‘sįjįlkos”, nes nei viena jų 
dar neužsidarė ir neužsidarys, 
nes jos skolina pinigus gerič- 

|rSs namams. Ji neturi didelių 
nokėjimų, už tai jos gerai

įjgyVuoja ir gyvuos.
Po to buvo renkama vienas 

[•direktorius, į kurį pateko we- 
fslsidietis F. Karvelis.

Simano Daukanto ‘spulkos’ 
valdyba: A. Vilkas — pirm., 

£V. Duoba — vice pirm., J. Mi
kčius — ižd., B. J. Kaza- 

skas — sekr. ir J. Kuchin- 
skas — adv. I

Turiu pasakyti, kad Simano 
į Daukanto “spulkos” sekreto- 

ius p. B. J. Kazanauskas šiai 
jĮstaigai tarnauja jau per 20 

įetų ir jo patarnavimu visi 
labai patenkinti. Užtai, kas 

rmet jis yra skiriamas sekreto-

vo tikietus ir juos smarkiai 
platina. Kurios dar negavo, 
gnli kreiptis J. Urboną, 4536 
So. California avė. (2-<ros lu
bos). Pelnas skiriamas moto
ro pataisymui transatlanti
niam skridimui. Kaip žinome, 
lakūnai Darius ir Girėnas a- 
teinantį pavasarį iš New Yor- 
ko skris į Kauną.

Taigi neužmirškite šokių die 
nos.

Divizijos rašt. B

PRANEŠIMAI

J. S.

SVARBUS PRANEŠIMAS
mis, šokiais ir 1.1.

Kviečiami visi profesijona- Svarbus susirinkimas Lt.
lai ir biznieriai iš Marųuette S. J. Harris lietuvių American 
Parko ir apylinkės. Šnipas Legion posto įvyks šį vakarą

--------- ------ 7:30 vai. vak. Šv. Antano pa-
Jrapijos svetainėje, Cicero, III. 
Prašome visų ekskareivių atsi-DIEVO APVEIZDOS PAR, 

ŽINUTĖS

more, Aid. (Kun. J. J. Jakai 
tis, M. I. C.)

Balandžio 3 — 1G dd. Bro 
ckton, Mass. (Kun. A. Petrau
skas, M. t c.)

Balandžio 10 — 16 dd. Wo- 
stfield, Mass. (Kun. A. Būb 
lys, M. I. C.)

Balandžio 10 — 30 dd. Ap
reiškimo parapijoje, Brooklyn, 
N. Y. (Kun. J. J. Jakaitis, M. 
I. C.) ’

Kovo 27 — Balandžio 2 dd. 
Aušros Vartų parapijoje, Wo- 
rcester, Mase. (Kun. A. Būb- 
lys, M. I. C)

Kovo 27 — Balandžio 2 dd 
Šv. Jurgio parapijoje, Phila- 
delpliia, Pa. (Kun. J. J. Ja
kaitis, M. I. C.)

Balandžio 3 —- 9 dd. AtlioĮ 
Mass. (Kun. A. Būblys, M. L 
C-)

LUCKIES SUTEIKIA 
DAUGIAU VERTĖS

lankyti. Valdyba

ginsi jų prinokusiu kvapsniu 
tabako, kurį spraginimas pri
darė tokiu lengvu.

(Advertisement)

Vyrai — Atydia!
štai yra specialia pranešimas, kuria 
bus )domus kiekvienam vyrui, kuris 
pasiekė “viduramži” i,r jaučia relka- 
iinpupių. tam tikro gaivinančio TO
NI KO. Kad suteikti galimumą tūksta
nčiams, kurie dėl kokios nors prie
žasties atidėlioja užsisakyti

Nusa-Tone
tiesiog nuo dlslributoriij. šj Gydyto
jaus preskripcija dabar parduodama 
visose vaistinyčiose. Vienas Doleris 
už mėnesio treatmentą — bukite sa
vimi gaukite buteli šiandien — ga
rantuotas.

Nebrangus Vaistas
Apsaugojo Vyrui Darbą

“Mar.o vyras kankinosi su neapsako
mu skausmu kojose ir jų ištinimu. 
Jis jau negalėjo dirbti. Daktarai pa
tarė eiti j ligonine operacijai. Tuo
met aš nutariau išbandyti Inkaro 
Pain-Expellerj ir ištrynus sutinusias 
vietas tris kartus j diena, tuojau* 
Sutinimas pranyko ir mano vyras 
falėio eiti darban. Pain-Expelleris 
jį išgydė."

A. S.
Manchester, Conn.

PAIN-EKPELLER

X Liet. Vyčių 4 kp., vasa
rio 18 d., 8 vai. vakare parap. 
salėj rengia metinį šokių va
karą. Grieš ‘Harmony Kings” 
orkestras. Kitų kuopų L. V. 
nariai kviečiami atsilankyti. 

Įžanga iš anksto perkant ti- 
kietą 25c, prie durų 35c. Lau-

TĖVy MARIJONŲ MISI
JOS GAVĖNIOS METU
Kovo 6 — 12 dd. Norwood 

Mass. (Kun. A. Petrauskas, M 
I. C.) '

Kovo 6 — 19 dd. Montreai. 
ksiine visų. Komisija su nauju 'Kanada> (Kun j j Jakaitis,
pirm. Al. Dargužiu darbuojasi, j j
kad vakaras pavyktų.

X Vasario 26 d. mūsų ko
lonijoje rengiama vienas iš į- 
domiausių balių — kaukių i

I’arke kaip senieji, taip ir jau
nieji laikosi to papročio.

I’irmiausiai jaunimas turės 
savo užgavėnes. Tai bus sekma '

Kovo 13 — 19 dd. Water- 
bury, Conn. (Kun. A. Petrau
skas, M. I. C.)

Kovo 13 — 26 dd. Šv. Ka-
di-nį, vasario 2G d. Tų diena į('"asl<arado) Imlius. Kurie bus zimicr0 parapijoje, Worcester.
dvi didžiausios žios kolonijos !«razl»”sla' gaus do Mass (Run A BflH M
'• • i •• v , t - ivar.a. Pirma dovana yra $15, r vjaunimo drauguos, būtent Lie- ,. • „ ’ C.)kitos mažesnės. Gražių dova-1 

ie-tuvos Vyčių 112 kuopa ir me
rgaičių sodalicija drauge ren
gia užgavėninius šokius. To- 
kip vakaro, kai šis, drir nėra 
buvę, nes pirmą kartą šios 
darbščios draugijos bendrai 
dirba, kad padarius parapijai 
pelno ir kad pilnai patenki
nus visus atsilankusiius. Įžan
ga tik 35c, bet kiek už juos 
gausit “good time”, negali
ma nei apsakyti. Šokiai bus 
parapijos svetainėje. ,

Toliau — Užgavėnių vakarą, 
vasario 28 d., parapijos vyrai
rengia lietuviškas užgavėnes. M. S. 20 kp. pirm. ir M. S. 
Čia jau tikra naujenybė. Už Ct. apskr. raštininkės Šriup-

Kovo 20 — 26 dd. Šv. An 
n.| yra suaukoję mūs biznie- tan0 parapijoje, Detroit, Mi 
riai. Tame vakare bus ir skra
jojantis paštas, kurie gaus dau 
giausiai atvirukų, laimės do
vaną. Grieš geriausi muzikan
tai iš So. Cbicagos. Tikietai 
pigūs, tik po 35c.

ŽINIOS Iš BRIGHTON 
PARK

IŠVYKO Į VIENUOLYNĄ

25c, atsilankiusieji pamatys, 
kaip Lašinskas su Kanapinsku 
mušis ir galės pasišokti prie 
smagios muzikos, galės pasi- 
valgyti, kaip tikrose lietuviš
kose Užgavėnėse. Visos para
pijos moterys neramiai laukia

b. s, , , vasario 28 d., nori pamatyti,kus dabar laikai, bet daugelis , . . .. . ... t „ ,, v. - • , kokių patrovų tie vyrai pn-įstoia i “spulkos” senmnkus.* . . * . , gamins.Taigi, Simano Daukanto “spn 
lka” puikiai gyvuoja ir prog
resuoja. . . | i i |
s Jei kas norite gauti gražų 
kalendorių, atsikreipkite pas

Iš šios “spulkos” valdybos 
teko išgirsti, kad nors ir sūn

Šv. Barboros draugija ren
gia “bunco” žaidimą vasario 
19 d. popiet. Pirm. Cereskienė

„ ,, . . . e, T su narėmis Paulauskiene irspulkos” sekretorių B. J. Ka , . . . .K , ______ „„ . „ Druktemene rūpinasi, kad “bu"zanauską, 2242 W. 23rd PI., 
tai yra į spulkos raštinę. Ten 
gausite gražią dovaną

žvalgaitis

RRIDGEPORTO
NAUJIENOS

VALIO! GERI LAIKAI 
SUGRĮŽO

Kas jspė.s kas tokio atsitl- 
kuomi visi gali pasidžiau-

rūpinasi, 
nco” pavyktų. Atsilankiusie
ms žada smagi} laiką ir įvai
rių dovanų. ,

Tą patį vakarą, būtent va
sario 19 d., Apaštalystės Mal
dos ir Tretininkų draugijos re
ngia šeimynišką arbatėlę na
riams ir jų draugams. Aphia

16VAŽIAVO Į FLORIDĄ

Gerai žinomo graborians J: 
J. Bagdono žmona su ponia

eli. (Kun. J. J. Jakaitis, M. 
I. C.)

Kovo 20 — Balandžio 2 d d. 
Cambridge, Mass. (Kun. A 
Petrauskas, M. I. C.)

cigaretais.
Rinktiniai lapai, kantriai 

juos pasendinus ir tinkamai 
prirengus, yra ‘ praturtinti ir 
išvalyti garsiuoju procesu, ku
ris yra išreikštas žodžiais ‘It’s 
Tousted.’ Spraginimo proce
sas, kuris įima naudojimą mo
demiškų ultra-violetinių spin
dulių, buvo įvestas Lucky Stri- 
ke išdirbę jų saVo pastangose 
pagaminti tikrai lengvą ciga
retę.

Šiandien rūkytojai savo ci- 
garetuose ieško lengvumo ir 
todėl jie perka Luckies. Lucky 
Strike kvapsniame, neatskiria- 
mnpie rinktinio tabako mišiny
je jie randa tą puikų lengvu
mą, kurį tik spraginimas ta
bakui gali suteikti, tą išimtiną 
ypatingą apžiūrą, kurią tik 

Lucky Strike gali jums duoti.
Todėl ir nestebėtina, kad mi- 

lionai rūkytojų kreipiasi pir- 
’miausiai prie Luckies, kadan- 
’gi šis popularus cigaretas su
keikia daugiau naudos, negu

Amerikos tabakas savo ko- bet koks kitas cigaretas visa- 
k>be yra garsus visame pašau nie pasaulyje. Rūkytojai rodo 
lyje. Beveik 41 nuošimtis visų savo pasitenkinimą aukštesne 
pasaulio tabako lapų 1930 me- -Lucky Strike verte ir džiau
tais buvo Jungtinių ValstyjųĮ__________________________
patiekta. Tas parodo, kaip šios į
šalies tabakas yra pageidau
jamas svetur. Jungtinės Ame
rikos Valstijos yra pasaulio di
džiausiu tabako gamintojų ir! 
sunaudotoji}.

Neatsižvelgiant didelės na
minio tabako gamybos, neku- 
rios rinktiniausios tabako rū
šys yra įvežamos, kad patie
kus pageidautiną neatskirtiną 
tabako mišinį cigaretapis ir ci
garams. Pavyzdžiui, išdirbime 
Lucky Strike cigaretų puikus 
turkiškas tabakas irgi yra nau ' 
dojamas. Lucky Strike cigare
tų puikiausias naminio ir tur
kų tabako mišinys, jų aukšta 

' ir vienoda kokybė dar neisaiš- 
jkint savaime, kodėl žmonės vi 
jsur labiau mėgsta Luckies ir

per šalčius nupiginta

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

Reikalinga Gaspadinė
ant fanuos. Ne tiek mokestis, 
kiek geras gyvenimas įverti
ntas. 2 šeimynoje. Rašykite

P. Matas, R No.l, Eden,
Wisconsin

III KIEWICZČz
jHORTGACE BAf■im -

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Ir AIVARO.R CI U AGENTŪRA X

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

namu sAjnNiNKŲ atydai i Geriausia kaina — Casli už 
Musų biuras suteikia patarimus na- Į v
mų savininkams reikale nesusiprati- Real Estate Gold Bonds, mOT- 
mų su rendaunlninkais. Maža narinė
mokestis. Ekspertų patarimas visose sičius ir CertifikatllS depozi- 
namų savininkų Ir rendauninkų rei- ° x
kalals. Męs neturime skyrių. Atdara, tų. 134 Nortll La Šalie St., 
kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 8 vai.
vak. šventadieniais nuo 10 ryto iki ĮJ.oOm 316. 
piet. Įžymus namai origlnalio ir vie- 1 
nintello namų savininlftj biuro Chica- 
roje.

I.ANDUORDS BURBAU OF 
CHIOAGO 

Inkorporuotas 
1642 West Divisioo- St.

Tel. Armitage 2951—2952 
Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 m.

sienės ir Dr. J. Poškos brolio Į 
sūnus Vincentas, kuris lankė | 
De Iaa Šalie liigh school išvy- [ 
ko į Glencoe, Missouri, kad ! 
taptų broliu vienuoliu Chris-1 
tian Brothers of De La Šalie. 
Tėvai, giminės ir parap. mo
kyklos benas Vincukui buvo 
suruošę gražias išleistuves.

Rap.

NETIKĖTAS ĮVYKIS

Vasario 25 d. parapijos sve
tainėje bu3 tas, ko nėra čia, 
nei kitur, buvę.

Artinanties gavėniai, Brigh- 
ton Parko jaunimas sumanė 
surengti didelį šokių vakarą, 
kad jame galėtų pasilinksmin
ti ne tik vietos lietuviai, bet 
ir svečiai.

Kiekvienas įeidamas į sve
tainę gaus veltui bilietą su 
kuriuo burtų keliu laimės vel
tui “reidą” orlaiviu; laimin
gąjį pavežios po padanges mūs 
lakūnai kapit. Darius ir S. Gi
rėnas. Be to, gaus atminčiai

ir rokuoti geresnių laikų Gregg (vaistininke) šiomis die lakūnų paveikslus.

•A-A

v

Tbor Nauja Skalbiama Mašina ............ *95.00
Tbor Elektrikinis Prosas ..., *35.00

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

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

• I . '

Lengvfls išmokėjimai $1.00 į snVaitę.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonu — Boulevard 4705—8187

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

PARSIDUODA Grocemė ant 
bizniavos gatvės, pigiai. Už 
teisingą pasiūlymą bus par
duota. 5 kamb. užpakalyje gy
venimu. Renda nebrangi; lea- 
sas sulig susitarimo, 4300 So. 
Westem Avė. - ,

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

CASH U* .H’SV SENĄ AUKSĄ. < 
Mes mokame augščiusia kainų už 

sulaužyt ils senus aukso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus.

HOME REFINFRS,
Kesner Bhlff.

5 No. IVabash Avenuo 
♦ Kambarys 600-

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

Valandos 9 ryte iki 6 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketverto Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republlc 9600Per S| vestuvių sezo
ną, kurie fotojerafuo- 
ais mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonu okite Knglcwood 
5840

, P. CONRAD 
0023 So. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Rea. 7S0 W. 62nd St.

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų M geriausių rufltų automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turtine pilną pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamą Ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

4481 ARCHER AVENFB 
Talenbone Infavette 7119

Kiekvienas Tardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės j Grane Ooal 
Kompanijų, ten Jus gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
aai tiktai tonas .........$8.50
Pocahontas lumps ....$9.00 
Summer Creek lump ..$8.00

Mes Mokame Casb
#82.50 už #100

L. KAUFMAN & 
CONPANY

134 N. LaSalle St. 
priešais City Hali 
Kambarys 610
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