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Telefonas: Roosevelt 7790

Roosevelt’as reikalaus karo meto tvarkos
DAUG KOMUNISTU 1$ VOKIETIJOS
BĖGA j OKUPUOTĄJĄ LIETUVA
IR | RUSUĄ
Japonai Jehol mieste; kinai
atsimeta Peipingo link

*

NAUJO PREZIDENTO
PRAKALBA

BĖGA Į OKUPUOTĄJĄ
LIETUVĄ

LIETUVOJE
SU ŽIRGU ĮJOJO Į GRYČIĄ
RADIO PASIKLAU
SYTI

Bankai laikinai uždaromi ir
kitose valstybėse

Šiomis dienomis Malėtų nuo
vados taikos teisėjas nagrinė
jo šitokių bylą., Pil. Ix G. ap VISAM KRAŠTE BANKAI
skundė teisėjui pilietį P. Y.,
UŽDAROMI
kad jis tyčia sužalojęs jam
namų, įjodamas į jo gryčių.
Illinois’o valstybėje visi
Pil. P. Y. teisinosi, sakyda- bankai ir visos finansinės įsmas, jog čia kalta šeimininko .taigos dviem dienom uždaryti,
duktė, nes ji pati pakvietus pankaį buvo uždaryti pereitų
jį kartu su žirgeliu vidun į gry šeštadienį ir bus uždaryti dar
čių pasiklausyti radio; tik pa šiandien. Rytoj bus atidaryti
abejojusi, ar jis tai galėsiųs tik indėlių priėmimui ir iš
padaryti, šypsodamasi, tarus: mokėjimui. Per sekančias sep“Neįjosi.” Kilo linksmas gin.tvnias dienas nebus vedamos
cas: jinai tvirtino
neįjosi!, jokios tranzakcijos.
jisai užsispyrusiai kartojo —
Gubernatorius Homer’is
įjosiu! — ir jau buvo bepra
dedąs vykdyti savo sumany tuo reikalu paskelbė atsišaujkimų. Jis pareiškia, kad koŠi trejų meti} amžiaus mergaitė yra daugiau už kitas to mų. Tuo tarpu buvęs čia jauamžiaus mergaites oru skrajojusi. Jos tėvas W. S. Brown yra ninias smarkiai paragino'žir-i™ 7 d' ,lankai bl,s atidaryti
g.-!, ir pilietis P. Y. bematai
priėmimui ir išmolakūnas. Gyvena Hollywood’e, Gal.

WASHINGTON, kovo 5.
VILNIUS, Okupuotoji LiePrezidentui Roosevelt’ui va- tuva, kovo 5. — Daugelis vo
kai- surengtos inauguracinės kiečių* komunistų, daugiausia
iškilmės tikrai buvo įspudin- iš Rytų Prūsijos, galvatrukgos. Paradas šalimais Baltųjų Jčiais bėga per sienų į lenkų
Rūmų per kelias valandas vy- okupuotųjų Lietuvų. Tarp jų
ko. Be įvairių dalių karino- jyra ir Vokietijos parlamento
menės, parade dalyvavo daug atstovų. Vienų raudonųjų gru(lemokratų organizacijų. Šiose 'pę sulaikė lenkų pasienio sari.škilmėse svarbiausių vaidine- Igyba ir atgal gruzino, nes nenį sulošė radijo. Ne tik Ame- turėjo reikalingų pasų.
rika, bet kone visas pasaulis Vokietijos pasienio sargyba
per radijo aparatus girdėjo naudoja prožektorius pabėgęvisų iškilmių eigų Wasliing- liii susekimui.
GRIAUS ISTORINĮ
tone.
I
Naujas prezidentas savo in 300 KOMUNISTŲ IŠVYKO Į MEKSIKOJ VIENUOLYNĄ
auguracinėje kalboje pabrėžė
RUSIJĄ
MEXIC0 CITY, kovo 4. —
vienų šios dienos svarbiausią
jį dalykų, būtent, finansinį
RYGA, kovo 5. — Per tris Federalinio distrikto guberna
krašto stovį. Jis sakė, kad tuo dienas per Latviją išvyko į torius A. Saenz įsakė sugriau
klausimu yra reikalinga veik Rusiją apie 300 komunistų. ti istorinį Šv. Pauliaus vie
ti ir tai neatidėliojant. Kong- Jie
pasprukę iš Vokietijos, nuolyną, kuriam per ilgus me
resas artimiausiomis dienomis Tai daugiausia sovietų vyriau tus gyveno karmelitės, ir Loretto bažnyčių. Toje vietoje
bus sušauktas specialėn sesi- gybės agentai.
norima turgavietę padaryti.
jon ir, jei bus reikalo, jis rei
kalaus kraštui karo meto tvar JAPONAI JEHOL MIESTE
Kaip vienuolynas, taip baž
Los.
-----------nyčia yra istoriniai ir meno
Jis kvietė visus krašto pilie-| TOKIJO, kovo 4. — Pra- atžvilgiu brangintini. Katali
čius vieningai ir bendrai dir- neša, kad šiandien rytų japo- kai imasi priemonių nors baž
bti krašto gerovei ir jam pa-jnų jėgos įėjo į Jehol miestų, nyčių išgelbėti.
čiam tuo būdu palengvinti Jehol provincijos sostinę. Kisunkiųjų pareigų naštų.
nų kariuomenė visu frontu ŽUVUSIEMS KARE KUNI
Prezidentas smerkė visus pasitraukia Peipingo link.
GAMS PAMINKLAS
spekuliantus ir didelio pelno
ieškotojus. Jis sakė, kad tai APKALINO LONDONO
PARYŽIUS, kovo 4. — Jo
jie daugiausia ir sukėlė kraš LAIKRAŠČIO KORESPON Eksc. Strassbourgo vyskupas
te negerovę.
DENTĄ
K. Ruch pirmininkauja komi
Prezidentas Roosevelt’as y-Į
tetui, kurs subskripcijos kera 31-asis, o ne 32-rasis, J.
LONDONAS, kovo 4. — liu renka aukas žuvusių pastaValstybių prezidentas.
Vokietijoj areštuotas Londono rajam kare Prancūzijos 3,101
uvusia prezidentas Iloove- socialistų laikraščio “Daily kunigo ir 1,517 vienuolių painauguracijų metu apleido Herald”” korespondentas Vi- minklui. Šis paminklas bus
Washingtonų.
ctor Scbiff. Jis yra Vokietijos pastatytas ant St. Odile kalpilietis. Jam numatoma didelė vos, Alzase. Tai bus koplyčia,
LAIKINASIS TEISINGUMO bausmė.
kur bus galima laikyti sv.
SEKRETORIUS
Mišias už žuvusius.

w

ILLINOISE BANKAI DVIEM DIENOM
UŽDARYTI
SURANKIOJO LOŠIMŲ
MAŠINAS

Cook’o apskrities valstybi
nio prokuroro policija penk
tadienio vakarų kai kuriose
Chicagos dalyse puolė parduo
tuves, valgyklas ir kitas vie
tas ir paėmė ten rastas visas
lošimo mašinas. Nė vienas
asmuo neareštuotas.
MAŽAI KAS DALYVAVO
IŠKILMĖSE

Iš Cook’o apskrities ir Chi
cago miesto dėl majoro Cermak’o sirgimo visai mažas
demokratų skaičius dalyvavo
prezidento Roosevelt’o inaugu
racijos iškilmėse AVasliingtosu savo juodbėriu
atsidūrė i_,n.
PLANUOJAMA MINĖTI
Bankų uždarymas arba mo- ne>
gryčioj prie radio prietaiso.
MARIJOS TARNAIČIŲ
Nežinia, kas čia nepatiko juo jratoriunias vykdomas viso
BANKAIKRAUJA
KONGREGACIJOS SUKAK dbėrėliui, tik jis apsigrįžes iš-, krašto valstybėse. Tas daroSIDABRĄ
lėkė j kirmį. Pilietis P. Y. vos '““’ kad
indėliu BTUVES
NEW YORK, kovo 4.
suskubo durų angoje pasilen- traukimų. Nes ištraukus įndėius, bankai turėtų užsidaryti, i Sužinota, kad didieji šio miesVATIKANAS, kovo 4. — !kti.
;
Čia paskelbta, kad planuoja Nei vienas iš liudininkų ne- Tada patys indėlininkai dar .1° bankai superka galybes sidaugiau nukentėtų. Bankai j dabl'° ir krauja Į nedegamuoma minėti Marijos Tarnaičių 'parodė, kad pil. L. G. būtų kas
negalėtų visų indėlių išmokė- *s*us savo rusins. Sidabro kaikongregacijos įkūrimo sukak-]nors sulaužyta ar padaryta
na didėja.
ti ir užsidarytų.
tuves. Ši kongregacija ir J. žalos (dėl kitokio
Šis pasireiškimas aiškina
Valstybėse turi savo šakas.
Tas reiškia, kad kraštų mas tuo, kad kongresui įduomo pil. L. G. nesiskundė).
ištikti finansinis kri
Taikos teisėjas pil. P. Y. iš pradeda
„ . v.
„
* i tas sumanymas išleisti pinigus
ŠALIA FLORENCIJOS BUS teisino. paskelbęs rezoliucijų zis. Ik. „lobai kraštu, spaudė ;r sk|abro stan(|ar,lu
Taigi,
ILIUMINUOTAS KRYŽIUS t. teisėjas, šypsodamasis, pa tik ekonominis krizis. Finan-i
sidabras kraujamas spekulia
tarė P. Y. daugiau panašių sinis krizis ima kelti galvų, cijos tikslais. Bankai nori di
VATIKANAS, kovo 4. — eksperimentų nedaryti, o jei Kada buvusis 72-asis kongre
delį pelnų laimėti.
Balandžio mėn. 1 d. vakare, ateity, girdi, jo keturkojis sas nieko nepadarė krašto va
Nesenai sidabro vienai un
po Ševntųjų Durų atidarymo j draugas panorėtų pasiklausyti liutos klausimu. Daug kas rei
cijai mokėta apie 27 centai.
Šventųjų Metų iškilmėms, radįo, tai įrengti jam garsia- kalavo papiginti dolerį. Finan
Dabar kaina pasivariusi jau
Šventasis Tėvas Pijus XI iš Raibį arklidėje,
sininkai pasipriešino, o kong
arti 40c. Jei kongresas sumasavo studijų kambario pas
resas jų paklausė.
nlymų pripažintų, tada vyriau
Senis gi visų laikų dejavo:
paus kabutį ir tuo būdu elek
Atrodo, kad bankų veikimo
sybė imtų sidabrų pirkti. Tu
“vaje gi, pone teisėjau, kas
tros šviesa nušvies ant Senasuvaržymai jei prasidėjo, tai rėtų brangiai mokėti. Sakoma,
rio kalno, šalia Florencijos, gi dabar bus, jei mano gry- tas ir tęsis. Suvaržymai bus
kaina galėtų pakilti iki 1 dol.
čion visi pradės joti, anai!?...”
pastatytų kryžių. Nuo to laiprailginami iki kol naujas 50c. vienai uncijai.
ko tas kryžius visados pasi
kongresas neras apsaugos prie
MIKUCKIUI PASKYRĖ ruonių.
liks iliuminuotas,
DIDELĖS RISTYNĖS KOVO
8 D. LIETUVIŲ AUDITO
-------------BEDARBIŲ VAIKŠTYNĖS
RIJOJ
Poetui Juozui Mikuckiui, i_______

PENSIJĄ

KINAS KUNIGAS VOS
IŠGELBĖTAS

ki šiol buvusiam Kauno aps- gj šeštadienį Chicagoj keli
Visas pelnas skiriamas
krities
policijos
vadui,
dabar
]
tnkstanžiai
hedarbiŲ
turėjo
Lietuvių
Lakūnų Fondui
KVEIYANGAS, Kinija, koIŠLIEJO 200 TONŲ GAZO
Nors bedarbių Kovo 8 d., Lietuvių Audi
jvo 4. — Šiame vikarijate rau išėjusiam į atsargų, ministe- -vaikštynes.
AVASHINGTON, kovo 5. —
LINO
UŽ TRIS TARNYBOS
donieji plėšikai nutvėrė kata rių kabinetas paskyrė po *>90 |prješaky buvo komunistai, bet ( torijoj, 3133 So. Halsted st.,
Prezidentas Roosevelt’as į mi
DIENAS
likų kunigų L. Hou, pakabi litų kas mėnesį. J. Mikuckis |Vaikštynės baigėsi ramiai. Vėl įvyksta didelės ristynės. Risis
rusiojo senatoriaus T. J. Wal- HANOVER, Vokietija, ko
no ant medžio šakos ir pradė- dabar niekur nebemano tar- ifuĮ },uvo de] visako parengta ' penkios poros geriausių ir
sb’o vietų teisingumo depar- vo 4. — Nežinomi asmenys
WASHINGTON, kovo 4.— jo plakti, reikalaudami, kad inau^nor* kibiau atsidėti kejį gimtai policmonų.
'stipriausių ristikų: Jonas ITolliteratūros
darbui.
tamento sekretorium laikinai atidarė trijų didelių gazolino Už tris tarnybos dienas va- 'jis duotų jiems 200 dolerių,
--------------------Ida iš Cadillac, Mich., su Apaskyrė IT. S. Cummings iš kubilų klapus ir išliejo apie j kar pasitraukiančiam prezi-Į Kaip kartas tuo laiku atvvAPLEIDO TEISĖJO VIETĄ domu Wedzes iš Bridgeporto,
( onn. Paskiau jis bus siun- 400,000 galionų (apie 200 to-'dentui Hoover’iui įduota 625 ko kinų vyriausybės kareiviai UŽ MAŽIAUSIĄJĮ MOTE
------------'Juozapas Uzanius su Tomu
čiamaa į Filipinų salas guber- nų) gazolino. 25 asmenys a-Jdol. čekis. Už šios pusę die- ir kankinamų kunigų vos išRIMS ATLYGINIMĄ
Prieš 7 mėnesius preziden- Roleivicz, Dan Bložius, 200 sv.
natoriauti.
reštuota.
Inos jam nieko nemokėta.
gelbėjo.
las Hoover’is paskyrė fede- lietuvių stipruolis su Jurgiu
AVASHINGTON, kovo 4. —Įraliniu distrikto teisėju tuo- Kogot iš Argo, III., Juozapas
PAVOGTA 10,180 DOL.
NORI IŠGELBĖTI KONFE
NORI PANAIKINTI
BUKAREŠTAS, kovo 4. — Prezidento Roosevelt’o kabi- metinį federalinio distrikto Bansevičius su Juozapu RogaNEW YORK, kovo 4. —
RENCIJĄ
SENATĄ
jParlamento atstovas fašistas neto darbo sekretorė Miss Fra-1 prokurorų Chicagoj, G. E. Q. cki, lenkų čempijonu iš EuMrs. Martha Lauchran iš Brojlon Ciolak areštuotas, kadjisjnces Perkins (Mrs. Paul C.1 Johnson. Jo paskyrimo sena-[ropos ir Jonas Mason su Louoklyno iš dviejų New Yorko LONDONAS, kovo 4. — An JRFFERSON CTTY, Mo., į rūmus įėjo su vokiečių fa-jWilson) nusprendė visų vals- tas nepatvirtino, tad Johnson is Mevgėla.
bankų išsiėmė visus savo su glijos premjeras MacDonald kovo 4. — Missouri legislatu- šistų ženklu (svastika) ant tybių legislaturas paskatinti, atsistatydino.
Laimėtojams bus duodama
taupytus pinigus — 10,180 išvyko į Ženevą. Mėgins gel- ros žemesniems rūmams įduo- švarko rankovės. Areštuotas, kad jos paskirtų moterims
auksiniai medaliai. Pelnas eis
dol.Važiuojant namo pinigai įbėti griūvančių nusiginklavi- ta rezoliucija, kad būtų panai- kada kiti atstovai sukėlė pro- (darbininkėms mažiansiųjį (ne SKAITYKITE IR PLATIN transatlantiniam skridimo fopavogti.
'mo konferencijų.kintas valstybės senatas.
testus. Paskiau jis paleistas, nimum) atlyginimų.
ndui.
Rap.
KITE “DRAUGĄ”
j
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Pirmadienis, kovo G d., 1933

pažeista visokiu šio krašto krikščionių ir žy
dų religinė mintis.
Pagaliau didelis smūgis būtų užduotas
ISelna kasdien, liakyrua sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metanu — »8.0». Pn- organizuotam krašto darbui, kurs iki šioliai
■M Metų — (S.5(. Trlma Mėnesiams — (2.0*. Vienam
Mėnesiui — 7Bo. Europoje — Metams 17.M. Pusei Me sėkmingai darbininkus saugoja nuo raudono
(Tęsinys iš- 49 Nr.)
tų — ((.it, Kopija .tie.
jo pavojaus. Paskiau ta apsauga ištikrųjų ne
Bendradarbiams lr korespondentams mitų negrų
tina. Jei neprašoma tai padaryti lr neprtslundlama tam būtų galima.
Galutinai norint darbas la
tikslai pakto tankių.
biau
sueentrolizuoti, taigi ka
Baugiau argumentų nė nereikia. Jų yra
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5
tikra galybė, lr visi jie aiškiai prieš pri talikiškos organizacijos turi
vai. po Riet.
Redaktorius priima — nuo 1X:(( Iki ll:(t vai. pažinimą kalba. Pastarojo karo metu J. Val savo centrų: A. L. R. K. Fe
Skelbimų kainos prisiunčiamos paretkalai
stybės kovojo tikslu demokratiją apdrausti. deraciją, o vien tautinės orga
Tad negalimas daiktas, kad keliolikai metų nizacijos ir gi nori sudaryti
“D R A U G A S’*
praėjus baisią tiraniją pripažintų. O bolševi-' savo centrą. Lai kiekviena par
LITHUANIAN DAILY FRIEND
tija neužmiršta savo rėmėjų.
kai juk yra didžiausi demokratijos priešai.
Publlshed Daily, Eicept Bunday.
BUBSCRIPTIONS: One Tear — »(.(• BU Montbs
Po visą kraštą renkami parašai peticijai,
Kad žmonių pasaulėžvalgos
— »«.»*. Tbrea Montbs — (iii. One Montb — 7(0.
Europa —- Ona Tear — (7.M. Bto Montba — »(>••. kuri bus Įduota naujai vyriausybei, kad ji
turi įtakos ypač
literatūros
□•py — .(lo.
nė kokiu būdu sovietų vyriausybės nepripa kūriniuose, yra aišku. Dides
Afvertlslng m “DRAUOAB" brlngs best resulta.
▲Grertlsing ratee on applloatlon.
žintų. Toks yra daugumos gyventojų noras.
nės tautos turi tad net porą
Žinomas šio krašto valstybės vyras Eli- ar daugiau enciklopedijų. Lie
DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago
hu Root yra pareiškęs: “Sovietų Rusijos tuvių tauta yra permaža, kad
pripažinimas būtų didelis melas.”
pajėgtų įsigyti nors dvi encik

LIETUVIŠKOJI
ENCIKLOPEDIJA

“D R A U G A S”

DIENOS KLAUSIMAI
BOLŠEVIKŲ PRIPAŽINIMO
KLAUSIMAS

Rusijos bolševikai reiškia vilties, kad
nauja J. Valstybių vyriausybė pripažins Sta
lino vyriausybę. Jiė to pripažinimo laukia,
kaip ištroškusiejį vandens. Tada jie galėtų
daugiau praplėsti šiame krašte komunistiš
ką veikimą. Šiandien jie savo veikimui čia
neturi stipraus centro. Paskui tuo centru bū
tų jų pasiuntinybė AVashingtone. Jie tuojau
pasikastų po šio krašto demokratijos pagrin
dais.
Atrodo, kad ta bolševikų laukiamoji pri
pažinimo viltis yra tuščia. Visam krašte ga
lingos jėgos veikia už pripažinimą. Tačiau
ne mažesnės jėgos pripažinimui yra priešin
gos. Už pripažinimą stovi tie visi plutokratai, kurie tikisi sau didelį pelną įgyti. Jie
mano, kad po pripažinimo šio krašto preky
ba su Rusija keleriopai būtų padidinta, tada
jie- aukso kalnus laimėtų. Jie nepaiso, kad
tada Maskvos agentai šiam kraštui daug mo
ralinės žalos padarytų. Jiems rūpi tik nuo
savus bedugnis kišenius.

Pripažinimo priešai prieš pripažinimą ko
voja remdamies šio krašto principais ir rusų
tautos gerovės sumetimais. Jie pareiškia, kad
Maskvos vyriausybės pripažinimas reikštų
sovietų tiranijps sustiprinimą. Tuo būdu vien
piktas darbas būtų rusų tautos atžvilgiu pa
darytas. Ir be to rusų tauta yra bolševikų
pavergta, sukaustyta, visokia laisvė panai
kinta.

Jie pareiškia, kad sovietų pripažinimu
būtų didelė piktadarybė padalyta šio krašto
gyventojams, nes Maskvos agentai visą lai
ką dirba už krašto vyriausybės sugriovimą.
Sovietų pripažinimu būtų pažeminta ir
Kun. A. Petrauskas, M.l.C.

Sveika Marija
MI

■
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(Tęsinys)
Marija be gimtosios nuodėmės

. Suprantamas dalykas. Jei kiekvienas
krikščionis,, kuris nori į širdį priimti Jė
zų Kristų, ŠŠ. Sakramente užsislėpusį,
pinųiau turi apsivalyti nuo nuodėmių ir
tik nekaltas būdamas gali prisiartinti prie
Dievo Stalo, tai kaipgi Marijos siela tu
rėjo būti gryna, kad Joje turėjo apsigy
venti tas pats Jėzus Kristus ir gyventi
tenai devynis mėnesius? Jei Senajame
Įstatyme būdavo reikalaujama, kad skais
čias širdies būtų kunigai, kurie šventus
daiktus savo rankomis čiupinėdavo, tai
kaipgi skaisti turėjo būti Ta, kurią Pats
Dievas išsirinko motina Savo Sūnui? Tad
Dievas ir aprėdė Mariją Savo malonėmis
taip, kad ne£ Arkangelas stebisi Jos gro
žybe ir nedrąsiai sveikina: Sveika, malo•nes pilnoji, Viešpats su tavim!..

Jau. nuo pat krikščionystės pradžių
katalikai tikėjo į nekaltąjį Marijos prasi
dėjimą. Kai kuriose šalyse nuo senų se
nolės buvęs įvestas turp katalikų įprotis,
sveikinantis vienam su kitu, kalbėti: Svei
ka Martja. / < .-nipties pradėtoji! Nekal

iš Vakarinių Valstybių iš Chi
KUN. A. PETRAUSKAS, M. I. C.
cagos štai kaip skamba: “Chi
cagiečių tarpe niekas nėra pa
sidarba-vęs L . Enciklopedijos
reikalu.... Chicagoje nėra jo
kios komisijos ir niekas nema
no, kaip atrodo, padirbėti L.
(Laiškas iš š. m. vasario 4 d.)
Bostono apylinkėje ir gi ne
daug kas nuveikta. Į savo pir
mutinį kritikos straipsnį Enciklopadijos turinio dėlei ga
vau laiškelių, iš kurių vieną
prisiminsiu: “I read your
Critieizm in the recent issne
of “Darbininkas,” coneerning
the published edition of the
New Lithuanian Encyelopedia. I having............ vvho for
the lašt twenty years has been
working for the benefit of the
lopedijas. Užtad po ilgų de Litliuanians and Lithuania
POPIEŽIUS IR DARBININKAI
rybų Kaune vistik pavyko su both by writing and in tbė
sitarti ir sudaryti bendrą lei various newspapers, and be
Nesenai Šventojo Tėvo Pijaus XI audi
dėjų komitetą iš visų srovių. ing an author of two books
jencijoje buvo 700 darbininkų iš Mediolano.
Amerikos lietuviams, jei būtų and the third about ready for
Tie darbininkai dirba Marelli bendrovės įbelieve
galima, pasielgti Lietuvos Lie publishing. I really
staigose, kur gaminami magnitai ir radijo
tuviškos Enciklopedijos leidė he deserves full well to have
aparatai. Darbininkai atvežė Šventajam Tė
jų pavyzdžiu,
neabejotinai his autobiography entered in
Praeitą šeštadienį Chicagą apleido misijovui brangintiną dovaną — radijo aparatą
darbą palengvintų ir žinios the encyclopedia. He isn’t a
nierius
kun. A. Petrauskas, kuris šiandie pradės
gražioj artistiškoj dėžėj. Dėkodamas už tą
apie amerikiečius būtų tiks- type of person who would be
misijas
Nonvood,
Mass. Gerb. misijonorius su mi
dovaną šventasis Tėvas pabrėžė bendrojo da
looking
for
praise
or
honors.
lesnės , nes pereiti) per ben
sijoms Rytuose užtruks trejetą mėnesių. Būda
rbo grožį ir išmintį, kuriaja techniškas me
mas Chicagoje kun. A. Petrauskas parašė “Drau
dros komisijos kritiką ir tik But lie is a man vvho deserves I
nas sujungtas su artistiškais valiorais.
gui
” eilę įdomių atsiminimų. Dabar atkarpoje
po to pasiektų enciklopedijos it and deserves it well. As be-,
taip
pat eina jo gražus veikalas “Sveika Mari
Toliau Popiežius reiškė didį pasitenkini leidėjus. Kritika yra sveikas lng a patnot of his country
ja”, kurį “Draugas” išleis atskira knygute ge
mą, kad iš Jo miesto Mediolano atvyko tokia dalykas ir tobulinantis mūsų į aU these years and doing so ,
gužės mėnesiui.
gausinga darbininkų grupė, kuri užimta pa d'arbus.
rnuch for her, should be sho- j
Kuo geriausio kun. A. Petrauskui pasiseki
žangiausiuoju mūsų laikais darbu — radijo]
wn respect especially in this i
mo misijos darbuose.
aparatų gamyba. Pats Mediolanas yra įžy Šiais reikalais jau atsikrei situation.” (Laiškas iš š. m.'
mus techniškais darbais. Be kitko ten gami piau į Centralinės Organiza vasario G d.) Atrodo, kad Nau po, tarsi, ne savo ir gali daug STEIGIAMAS MUZIEJUS
nami automobiliai ir lėktuvai. Popiežius sa cijas ir pakviečiau jas pasvar jos Anglijos apylinkėse nėra tiksliau jį pataisyti, papildy
Rokiškis. Nesenai įsisteigukė, kad technikos atžvilgiu žmonija jau pra styti būdus palengvinti surink aiškus enciklopedijos uždavi- ti ir t. t. Beveik kiekvienas
ti
medžiagą
Lietuviškai
Encik
džią padarė. Netolimoj ateity toli didesnės
nis, jei abejojama, kad 20 me veikalo autorius turi gailėtis, ' si kraštotyros draugija ruolopedijai.
Taip
pat
padariau
gamtos paslaptys bus atidengtos. Ir tai vis
tų visuomenės darbuotojo au jei skubiai savo veikalą paruo , šiasi atidaryti muziejų. Da
ir
su
redakcijomis.
Jų
nuomo

parengiamieji
žmonijos naudai. Pareiškė, kokią tai didelę
tobiografija būtų talpinama šė ir atspauzdino. Daugelis bar dirbami
nės
bus
paskelbtos
laikraščiuo
mano rėmėjų statistikos rin darbai ir rankiojami muziejui
Bažnyčiai pagalbą davė radijo Evangelijos
enciklopedijoje.
se.
kime ir beveik visi užintere- eksponatai. Steigiamuoju mu
ir tikėjimo propagandos platinime.
Autoriaus “Uunm” žodžiuo suoti mano vadovavimo statis ziejum žmonės labai domisi.
Nenorėčiau, kad autoriaus
Kalbėdamas apie paskelbtus Šventuosius
se: jau ilgokas laikas pras- tikos darbo užbaigimu yra ne Dažnai turgaus dienomis pa
Metus, Popiežius pažymėjo, kad seniau po “Unum” paskutiniai žodžiai:
linko ir 1.1.” reiškiama nepasi patenkinti, kad ilgai šis dar
tys ūkininkai
atneša į pra
piežių skelbiami Šventieji Metai ne greit pa “Savo darbą lietuviai gyven
tenkinimas, kad per ilgai nesu bas nėra užbaigtas. Kad jis džios mokyklų insp. raštinę įantieji
Amerikoje
varo
be
di

siekdavo visus pasaulio Kraštus. Imdavo ke
laukiama pasirodant veikalo, galėtų būti pagreitintas, nėra vairių muziejui daiktų.
lis mėnesius, o gal ir visus metus. Šiandien delio triukšmo ar sensacingų
kurio laukia. Panašus nepasi abejonės, bet tas ne nuo ma
gi, ačiū radijui, skelbiamoji apie Šventuo riksmų,” būtų galima supras
tenkinimas neturi
pagrindo. nęs vieno priklauso. Bet ko
sius Metus žinia vienu momentu buvo girdi ti toje formoje, kurioje gal
Vokiečių enciklopedija buvo mūsų darbas būtų buvęs ver Miežiškiai. Ūkininkams šie
ma tolimiausiuose pasaulio kraštuose ir už pats autorius nenorėtų užtvir
ruošiama apie 150 metų. Visi tas, jei aš būčiau užbaigęs metai yra labai sunkūs. Vie
poros valandų iš tų kraštų jau gauta svei tinti, būtent, kad nereikalinga
svarbesni reikalai visuomet savo laike, tegul paliūdija šie nas valsčiaus ūkininkas, netu
kinimų ir džiaugsmo pareiškimai. Džiaugias rūpintis medžiaga enciklope
reikalingi ilgesnio laikotarpio daviniai:
rėdamas iš ko išlaikyti per
Šventasis Tėvas, kad darbininkai, vieningai dijai, nes ji yra keno nors nejų
paruošimui.
Ne
vienam
ra

žiemą arklį, pririšę prie kak
, dirbdami, sudaro kaip ir vieną šeimą. Dar jaučioms ar nežinant patiekia
(Daugiau bus)
šytojui
yra
ne
paslaptis,
kad
lo raštelį su tokiu
parašu:
pažymėjo, kad Jis pats, Popiežius, augo dar ma. Kiek man žinoma, taip nė
parašytą
savo
veikalą
padeda
“kam reikalingas, galit pasi
bininkų tarpe.
ra. Kas padalyta tuo reikalu
imti, mokėti nereikia” ir ark
Šventasis Tėvas išdalijo visiems darbi Rytinėse Valstybėse, 'žinau nuošaliai ir nors porą metų
ninkams Don Bosko medalius.
lį paleido į laisvę.
pats. Paskutinis pranešimas jo neskaito. Po to paima kai

tam jos prasidėjimui pagerbti jau seniai
buvo įsteigtos draugijos, sodalicijos ir
maldos, tačiau Bažnyčios dar nebuvo nie
ko aiškiai apie tai pasakyta. Todėl a. a.
popiežius Pijus IX, norėdamas galutinai
patvirtinti tą žmonių pamaldumą ir tikė
jimą į nekaltą Marijos prasidėjimą, kad
dar labiau patrauktų prie Marijos kata
likų širdis, ypač jaunimą, kurs tuomet
buvo iš doros beklystųs, viešai paskelbė,
kad kiekvienas katalikas būtinai turi tikė
ti, jog Marija gra nekaltai pradėta.
Kas gali aprašyti tą džiaugsmą, su
kokiu sutiko šį popiežiaus nusprendimą
visi mylintieji savo Motiną Marijos vai
kai?!
Ir aš turėjau, sako vienas vyskupus,
laimę dalyvauti toje iškilmėje, kuri Dan
gų ir žemę dideliu džiaugsmu nudžiugi
no, o baime perėmė visas pragaro galy
bes! šventasis Tėvas, dalyvaujant dau
gybei kardinolų, vyskupų ir arkivyskupų
ir nesuskaitomoms maldininkų minioms,
atsisėdęs Apaštalų Soste, paskelbė tą ti
kėjimo tiesą. Mylinčiam Mariją popie
žiui net širdis iš džiaugsmo drebėjo^ o
galonus jo veidas ašaromis paplūdo. Ko
letą kartų turėjo nustoti kalbėjęs, kad
numalšintų didelį savo susijaudinimą.
Iš tikro, iškilminga tai buvo katali
kams diena! Katalikų minios iš visų pa
saulio kraštų, kaip vanduo nuplaukė tų

GARS1NK1NTES
“DRAUGE"

dieną į Rymą, kad pareikštų Marijai sa
va meilę ir prisirišimą.
Gailestinga Marijos širdis negalėjo
neatsidėkoti savo vaikams už suteiktą jai
pagarbą ir išreiškimą tokios širdingos,
jautrios meilės. Kaip pavasario saulė
linksmai prašvinta ir beria malonius sa
vo šviesos spindulius po visą pasaulį,
taip Marijos veidas nušvito, išvydusi tuos
katalikų milijonus su savo vyriausiu Va
du — popiežium parpuolusius Jai po ko
jų ir šaukiančius: Marija be gimtosios
sutepties pradėtoji, melskis už mus! Pa
sigailėk mūs išklydėlių tavo vaikų! Gink
mus nuo neprietelių, kurie stengias .su
griauti Jėzaus Kristaus Bažnyčią! Grą
žink mums doros vainiką, duok širdžių
nekaltybę!.. Taip meldėsi katalikai, o Ma
rijos gailestingumas tik beria, tik beria į
visas puses savo malonių spindulius...
— Ir tūkstančiai netikėlių atgauna
tikėjimų, atšalėliai ima kvėpuoti Jėzaus
meilės ugnimi, suklydėliai grįžta į savo
Tėvo namus 1...
Kas, pugalios, suskaitys Marijos gai
lestingumo darbus ir mums suteiktąsias
malonių daugybes? Paimkime tiktai vie
ną Liurdą, (Liurdas yra nedidelis mies
telis pietų Prancūzijoje, Pirinėjų kalnų
pakrantėje), kur Marija į trejus metus
po pagarsinimo Jos Nekalto Prasidėjimo,
apsireiškė paįai ų}er|eįeį—-ĮJerųadetai,

pasivadindama save Nekaltuoju Prasidė ,
jimu, patvirtino popiežiaus nutarimų ir i
ligi šiai dienai suteikia žmonėms, tenai
atsilankantiems, įvairių stebuklų daugy
bes. Ligoniai su įsisenėjusiomis ligomis
randa tenai sveikatą, nuliūdusieji — su
raminimų, svyruojantieji — sustiprinimą.
— Miela žiūrėti — sako Liurdo ste
buklų aprašytoje# — kiek gera darosi
šiandien pas Liurdo urvą. Ten ponai ir
ponios atsimena, kad jie vargi ilgiausiems
žmonėms broliai ir sesers. Ten grafienės
ir kunigaikščiai tarnauja sergantiems, el
getoms ir ūkininkų tarnaitėms. Ten ligo
niai išprašytas sau iš Švenč. Motinos ma
lones — kitiems dar nelaimi ilgesniems už
leidžia, patys bevelydami ligoje ilgiau pa
silikti.
Taigi, matyt, nedovanai Mariją Ar
kangelas vadina malonės pilna. Joje Vieš
pats sukrovė visus dangaus turtus, anot
Šv. Rašto žodžių: Daugelis dukterų susi
rinko turtus — tu gi perviršijai visas.
Daugelis buvo labai šventų žmonių ir di ]
deli buvo jų nuopelnai, bet sulyginus jų
šventumą ir nuopelnus su Marija — jie
nyksta, lyg mėnulio ir žvaigždelių šviesa
saulei užtekėjus.
Ir ko gi toji malonės pilnoji Marija
negalėtų išprašyti iš Dievo? Jei karalius
Saleinonas pasakė savo motinai: Prašyk,

kreipčiau nuo tavęs savo veidų, tai juo
labiau Jėzus Kristus negalėtų atstumti
nuo savęs skaisčiausios savo Motinos pra
šymo.
Todėl, skaitytojau, kiekviename tavo
sielos ar kūno reikale pulkis prie Mari
jos ir su karščiausia meile ir pasitikėji
mu tark Jai:
•
— Motin! tu esi malonės pilna, pa
daryk ir mane tų malonių dalininku!
(Daugiau bus)

Kiekviena prarasta valandėlė yra nau
ja nelaimės proga ateityje.
Napoleonas

Gyvenimas be draugų įmanomas, o
be žmogaus visai negalimas.
•

♦

•

Piktžolės naikina dirvas; tuštumas
tvirkina žmones, tik skaisti nusižemini
mo dovana bus mūsų palaima.
•

♦

•

Žmogau broli, jei tavo rankos tyko
iš kito ką pagrobti, o ne artimui duoti,
tai būtum labningesnis, jei tu jų visai
neturėtum.

•

*

•

Gyvenimas — platybės vieškelis, Juo
eidamas žmogus gali visko patirti, daug
ko sutikti, jmžinti ir atrasti, bet gali daug
ką pamesti ir pats save prarasti. To žmo
maųo piotiu, neg tųaji ueĮjnka, kad nu* gus įr turį vanoti.

.w
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sės; visi rainiai užsilaiko.
ypač choristų tarpe, nes tas
Pasirodo scenoj operos ar-! daug palaikytų lietuviškumų,
tįstas p. J. Babravičius, ku-!o jaunimas priprastų geriau
Ofiso: Tel. C&himet 4030
Tel. LAFAYETTE 3067
‘•Sėjau rūtų, ” ‘‘Aguonėlė' ir iriam sukelta ovacijos, nes pi- lietuvių kalbų vartoti.
lies.: Tel. Hemlock 62811
,
r
“ljai gyvuoja Lietuva
I nnų kartų jį čia publika iš- Vyrų choras tikrai vyriškai
DR. A. RAČKUS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ^
GYDYTOJAS, CHIRURGAS
Mergaičių sikstetas puikiai j vydo. Padainavo J. Žilevi- pasirodė. Jis dainavo: 1) “Ge
6147 WEST 25th STREET
KONCERTAS PUIKiAI
GYDYTOJAS III CHIRURGAS
X—SPINDULIAI
padainavo: “Aš padainuosiu“ J'iaus, pačiam kompozitoriui a- rsim broliai,“ 2) “Užaugau
Vai.:
2—4 popiet ir 7—8:30 vaL valą
3147 So. Halsted St.
PAVYKO
Tel. CICERO 662
3051
W.
43rd
St.
l(kun. T. Brazio), “Putinėlis” ko.n,.anuojant, “Ugdė motu- Lietuvoji>. 3) “pragSl.iau žir. ĮgOfiso valandos: 1-4 ir 6-8 vul vak
ir
Rezidencijos Ofisas: 2650 \V. U0th St.
(Prie Archer Avt. netoli Kedzie)
ao. suron-tas ’ (T. Brazio) ir “Kur Tėvynė
“Ubagėlis” ir dar vien,, lge)i„ (Vanagaicio), 4) ,.Jo. I
Valandos: 10—12 ryto
2024
W.
WASHINGTON
BLVD.
Valandos: nuo 1 11d 8 vai. vakaro
Šv. Jurgio parap
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutartį
Kitos vai. ant Washington Blvd.
nes
programoj
jo
dainos
ne,
jau
5)
..p
upo8)
„
(J
.
Beredomla Ir nedėllomls pagal
4:30 — 6:30 kasdien
jaunųjų ir didžiųjų chorų kon linus“ (A. Vaičiūno).
Telefonai; Kedzie 2460—2451; arba
buvo įtrauktos. Publlk, artis-!žilevUiaus) ir 5) ,<Oauja n|US
nutarties
Cicero 663. Rez. tel. Cicero 2880
Stebėtina, kad jaunutės nie- tas užžavėjo.
certas, kuris įvyko sekniadiėTel. Cicero 1260
burdingierius
“
iš
operetės
X—RAY
nį, vasario 19 d., parap. sve-’rgaitės tiek daug dainų daiI Office Phone
Res. and Office
DENTISTAS
Merginų cTioras padainavo /‘Lietuvaitė“ (J. Žilevičiaus).
tainėj, turėjo didelį pasiseki- įnavo atmintinai ir gražia ta
Prospect 1028
2369 So. Leavitt Sb
So. 49th Ct.
Cicero, Iii.
Canal 0706
mie ištarė žodžius. -Čia tai iš- Oi močiut motinėle“ (S. Ši- Pirmų kartų teko girdėt vy
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis
nių
LIETUVIS DENTISTAS
10 — 9 vai.
Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
Pirmiausiai abu chorai pa- tikrųjų nuopelnas choro vedė- jinkaus), “Ciu-iciu liuliu“ (R. rus taip gražiai dainuojant. 3147 S. Halsted St.
Chicago
valandai vakare
Paned., Sured. ir Subat, 2 — 9 vai.
Nedėliomis ir Seredomis susitarus
dainavo Lietuvos himnų ir! jo J. Brundzos, kuris nenuil- Schumono) ir “Birutė“ (M.
PHYS1C1AN aND SURGEON
Ant galo bendras choras už
4847 W. 14tb St. Cicero, 111.
“Užtraukim jaunime,“ iš o-jštamai darbuojasi šioje koloni-'.Petrausko). Merginų didelis traukė. Choras skaitlingas,
2403 VV. 63rd St., Chicago
Phone Boulevard 7041
OFFICE HuUHSi
peretės “Lietuvaitė“ (J. Žile-'joj.
Wys, susidainavęs gerokai, gražiai sustatytas ir gerai di
TEL. LAFAYETTE 7668
2 to 4 and 7 to » P. M.
vičiaus). Po to jaunuolių cho-j Dėl įvairumo
suvaidinta p^d ir dainos puikiai skanibė- sciplinuotas. Užtraukė: “Gie
Sunaay by Apputntuient
ras pasipuošęs tautiškais rū- “Laižybos,“ vieno veiksnio 3°*
da gaideliai giedojo“ (J. BeDENTISTAS
HEMLOCK 8161
bais gražiai padainavo sekau-' juokai. Lošėjai publikų gana! Choristų grupė' ypatingai
Gydytojas ir Chirurgas
ndoriaus),
“Vaikščiojau,“
4645 So. Ashland Avė.
čias dainas: 1) “Kada noriu prijuokino, nes visi atitiko sa- g™žiai išpildė: “Sveiki Drū “Kur mano panytėlė“, “Svei
4140 Archer A ve.
Arti 47th Street
ti“ iš operetės “Lietuvaitė“
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare
verkiu,” 2) “Saulutė tekėjo“ jvo rolėms.
(Naryauckas)
ki drūti“ iš operetės “Lietu
(J.
Žilevičiaus),
“
Oi
liūdnas,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Res.
2136
W.
24th
St.
Šimkaus), 3) “Vedė bo-{ Po trumpos pertraukos ko
vaitė“ (J. Žilevičiaus) ir “ Lėk Tel. Canal 6121
2420 West Marųuette Road
TEL. CANAL 8488
lte ožiukų turgan“ (kun. T. inpozitorius p. J. Žilevičius liūdnas“ (S. Šimkaus) ir ‘Pra sakalėli“ (Č. Sasnausko).
VALANDOS:
Brazio), 4) “Mano tėvelis“!gražiai nušvietė dainos mena. puoliau močiute“ (M. Čiur
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare
Res.
Prospect
6650
f
Utarn;
ir
Ketv.
vak. pagal sutarti
1 Tel. Canal 0267
DENTISTAS
(J. Žilevičiaus), 5) “Aš ture- Kalbėtojas nurodė, kokių sva- lionio). Dainavo švelniai ir Apie choro dainavimų ir už
Rez. 6456 S. MAPLEWOOD AVĖ.
2201 West 22nd Street
jau vištų“ (J. Brundzo.), 6) irbų turi lietuvių dainos. Kad jausmingai. Matoma, kad ma silaikymų scenoj rodos, nei a(Kampas Leavitt St.)
Tel. Lafayette 5793
“Siuntė ponas ožkų“ (Tallat-1 tik dainai ačiū, jei šiandien žesnį būrelį gerais balsais len timt, nei pridėt nebūt galima.
Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Gydytojas ir Chirurgas
Nuo
1
iki
8
vakare
Kelpšos), 7) “Ėsk karvytė“ i Lietuva turi nepriklausomybę, gviau ir tobuliau galima išla Gražių negirdėtų naujų dai
1821 SOUTH HALSTED STREET
Seredoj pagal sutartį
(J. Žilevičiaus), 8) “Lopatai- nes sunkiausiais persekiojimo vinti.
nų parinkimas, tinkamas jų
__
Residencija 6600 So. Artesian Ava
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7iki 9 vak.
tė“ (Šimkaus), 9) ‘ “Kelkit laikais Lietuvos daina nenuPadeklamavo V. Syrutytė išpildymas, tikrai apvainikavo
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų
Office: 4459 S. California Avė.
6 iki 8:30 vakare
maži vaikeliai“ (J. Brundzos). į stojo skambėjus lietuvio šir- “Pirmyn į kovų už tėvynę“ chorų ir jų taip gabų ir pasi Dr. C.K. Kliauga
Nedėlioję pagal sutartį
DENTISTAS
Grupė mergaičių pažaidė: dyje. Paskaitos publika klau-j (Maironio). Deklemacijos tu- šventusiam darbui vedėjų niu
Phone
Canal
6122
2420 W. Marąuette Road
------------ 'retų dažniau kur pasirodyt, zikų Jonų Brundzų. Jis čia
ir Res. Grovehill 0617
arti Western Avė.
DR. S. BIEŽIS Tel. OfisoRes.
6737 S. Artesian Ava
Valandos: nuo 9 iki 9
GRABORIAl:
daug padėjo darbo ir energi
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Phone Hemlock 7828
jos, pakėlęs savo chorus į taip
2201 West 22nd Street
Phone Boulevard 4139
aukštų laipsnį. Bravo, BrundValandos: 1—3 ir 7—8 vak
LACHAVICH
AKIŲ GYDYTOJAI)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Seredomls ir nedėliomis pagal sutartį
za!
s
2423 West Marąuette Road

LIETUVIAI AMERIKOJE

DAKTARAI:

BROOKLYN, H. Y.

DR. S. A. DOWIAT

OR. A. G. RAKAUSKAS

DR. ATKOČIŪNAS

DR. GUSSEN

DR. j. J. KOWARSKAS

DR. G. Z. VEZELIS

DR. F. G, WIN$KUNAS

DR. Y. S. NARES

OR. G. I. BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. A. 1. JAVOIŠ

DR. J. J, SIMONAITIS

A, MASALSKIS

IR SŪNŪS

GRABORIUS

LIETUVIS GRABORIUS

REZIDENCIJA:

Dėliai vėlaus laiko, buvo
praleisti solo, duetai, ir kelios
choro bei grupės dainos, nes
ir taip jau pasibaigė apie vi
dunaktį.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu busite užganėdinti
Tel. Canal 2515 arba 2516

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

2314 W. 23rd PI., Chicago

Nauja, graži ko

1439 S. 49th Court, Cicero, Ui.

plyčia dykai.

TEL. CICERO 5 927

Į

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilins visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE
Chicago, UI.

J. J. BAGDONAS

I. J.ZOLP

GRABORIUS IR LAIDOTUVHJ
Laidotuvėms patarnauja man
VEDĖJAS
dagiai, simpatiškai ir labai pi 1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 6208—8411
giai. Liūdnoje valandoje pa
Tei. CICERO 294
šaukite

SYREWICZE

.Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas už 835.00
KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Avė., Cicero, Ui.

ANTANAS
IVANAUSKAS

4:00

Mirė kovo 2, 1933 m.
vai. ryte, 18 metų amžiaus
Gimęs Chicago, Iii.

Paliko dideliame nuliudime
molinų Agotą, tris brolius Zigtnonti), Steponų ir Andriejų, 2
seseris
Sylvijų ir Augustinų,
bobutę ir gimines.
Kūnas pašarvotas 9220 So.
Park Avė.

laidotuvės įvyks Antradienį,
kovo 7 d. iš namų 8:30 vai.
bus atlydėtas į Mv. Joakimo
parap. bažnyčių, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į Šv. Kazimiero kapi
nes.
Nuošidžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pažystamus
dayvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę Motina. Broliai, Se

serys, Bobntč Ir Giminės,

Laidotuvėse patarnauja grab.
I. J. Zolp, Tel. Boul, 5203.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15tb STREET
Cicero, Illinois

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis Rainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes
nieko uerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
nainug ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą 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 lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Pašaukite IUDKIKJ pirm nagu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didyste Ofisą*

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

Publikos buvo pilnutė para
pijos svetainė. Visi- atrodė pi
lnai patenkinti ir linksniu ūpu
išsiskirstė į namelius.

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. VAITUSH, OPT.

Ofiso: Tek Victory 689H

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Specialiste

4145 ARCHER AVĖ.
Ofiso T .L LAFAYETTE 7887

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

J. Liulevičlus

Ofiso vai. kiekvienų dienų nuo • Iki
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
nuo 4 iki 8 vai. vakare litarniukais
Ir Ketvergais.
Res. Tel. Hyde Park 3305

Balsamuotojas
Patarnauja Chicagoje Ir aplellnkėje.

Didelė

Ir graži

v- • .

,

DR. M. T. STRIKŪL’IS

to Tamstos koresp, nebedėsi
me.

Graudūs Verksmai
Su atvaizdai;-,
IR

Kai Kurios Gavėnios
Giesmes
Išimtos iš “Ramybė Jums“
KAINA 10c

J. F. RADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE

Laidotuvėms patarnauju geriausia ir
pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdlrbystės.
OFISAS
608 WEST 18th STREET
Tel. Canal 6174

DR. T. DUNDULIS

DR. J. W. KADZEWIGK

Koplyčia dykai

4002 Archer Avė.

Rusas Gydytojas ir Chirurgu
Specialistas odos ligiį ir
veueriškų ligų
Ofisas 3102 So. Halsted SK

Palengvina akių įtempimų, kuris
Kampas lįst 8treet
esti priežastim galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemmio, nervuotuVai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v.
m<>- skaudamų akių karštį.
Nuimu
Nedėllomls Ir šventadieniai* 19—18
Jalaractus. Atitaisau trumpų regystę
ir tolimų regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuos*
štai tikimuose, egzaminavimas da.roLinkėtina chorui ir jo vedė nas su elektra, parodančių mažiau*
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
•tas klaidaa.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
OFISAS
jui geriausių sekinių kad ir Speclalė atyda atkreipiama moky
4142 ARCHER AVENUE
vaikučiams.
4645 S. ASHLAND AJ7E.,
toliau taip rūpestingai ir rim klos
Valandos nuo II ryto Iki S vaka Ofiso valandos; nuo 3 Iki 4 ir nuo
Tei. Virginia 0036
re. Nedėliomis pagal au tartį.
tai būt koncertai paruošti.
I Iki 8 vai. vak. Nedėliotai* pagal
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUM
eu tarti
o„ viP4 LAIKA BU NAUJU IŠRADIMU
Ofiso Tel.t Boulevard 7820
DR. MARGKRIO
bVeCiaa Daugelių atsitikimų akys atitaisomos
Mamų TeL: Prospect 1030
be akinių. Dabar kalno* perpus Di
PRANEŠIMAS
desnės, nega buvo. Masu kalnus pi
PHONE
GROVEHILL
0027
Persike1 lau į erdvesnę Ir patogesnęREDAKCIJOS ATSAKAI gesnes, kaip kitų.
Valandos; 2-4; 7-9 P. M.
vietų
4712 S. ASHLAND AVI
Trečiadieniais it sekmad. susitarus
3325 80. HALSTED 8T.
Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų Ir
Tel. Boulevard 7589
Dainiui (Brighton Park). Anuo 6 iki 8 vakaro
Šventadieniai* nuo 10 Iki 12
pie tai jau tilpo “Drauge“
Phone BOULEVARD 84M
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
685# SO. VVBSTERN AVĖ.
kito mūs korespondento. Dėlt
Tel. Yards 1829
Chicago, iii.
TeL Grovehill 1696

Žvaigždė šio koncerto buvo
operos artistas J. Babravičius.
Matėsi daug svečiu intellgentų.

Graborius
If

Rez.: Tel. Drerzel 9191

DR. A. A. ROTH

Moterų ir Vaikų ligų

DR. G. SERNER

DR. A. L. YUŠKA

l'hone PULLMAN 0853

DR, P, P. ZALLYS

LIETUVIS AKIŲ 8PCIALIHTA8

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM-*
Vai.: 9-11 ryto 2-4 U- 7-9 vak.
Seredomls po pietų Ir NedMdHdM
tik susitarus
I42P W. BlflųiIKTn ROAD

DENTISTAS

30 East lllth Street

STACIJOS

Tel. Lafayette 3572

Vai.: 2-4 ir 7-# vak. Ketv. 9-18 ryto
Nedėlioj susitarus

Prie Y. M. C. A., Roseland

Boulevard 7689
Rea. Hemlock 7691

Ofisas ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Kampas Halsted St.
Valandos: nuo 19—4: nuo 6—•
S*t(tltrtml.-

n.n

1S

Ikt

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

te

Vu.l.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

25 METŲ PATYRIMO

DR. MAURICE KAHN _

Pritaikyme akinių dėl visokių
Nauja Laida. Daug perkan akių. Ekspertas tyrimo akių
Gydytojas ir Chirurgas
tiems duodame nuolaidų.
4631 SO. ASHLAND AVĖ.
ir pritaikymo akinių.
Tel. Yards 0994

“DRAUGAS“ PUB. CO.,
2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, III.

Daktaras

WISSI6,

Kapitonas
Pasauliniame kare

Specialistas iš
Rusijos

GYDO VI8A8 LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PF.R 26 MBTVS M8ZH RINT
KAIP I ZSlM.NfUlhlOS ir NEIAGYDOMOS JOS YRA
Rppclališknl gvdo ilgas pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslės, ulnuodljlmų krau
jo. odos, ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 11 valandos ryto iki 1
vųlandal ir nuo 6—8 valandai vakare Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai.
4200 M EST 26 th 6T.,
TeL Crawford 6673
kampas Keeler Avė.

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
I

DR. JOHN SMETANA,

«ėl
imi
IMT
OR. A. R. MsCRADIE

Rea Phone
<Cnglewood
Vente • rth

Office Phone
WentwortK

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: l-ė If 7-9 vai vakare

Tel. Lafayette 101Ū

OR. F. J.

urnos

Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET
TeL Wentworth 3000
Rez. TeL Stevart 8191

VALANDOS:
Nuo i» iki 11 dienų
Nuo 2 Iki S po pietų
Nuo 7 Iki t vakare
Nedel. nuo 1» Iki 11 dienų

DR. R. BARTOM

OR. CHARLES SEGAL

Gydytojas ir Chirurgą*
6558 S. HALSTED STREET
1801 S. ASHLAND AVENUE Perkėlė «aro oflnų po numeriu
Vai.: 2-4 br 7-9 vai. vakare.
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk 1 4729 SO. ASHLAND AVI.
Te|. Ofteo Boulevard 6912-14
štas. Pastebčkit mano iškabas.
SPECIJ AUSTAS
Rez. Vlctory 2243

OPTOMETRISTAS

IJlIovų. Moterų Ir Vyrų Ilgų

4 >•

Valandos nuo 9:30 ryto iki VaL: ryto noo 18—12 nuo t—
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra
pietų: 7—8:28 vaL vakare.
Nedėllomls 18 iki 11
skirtų valandų. Room 8.
|
Telefonas Midway 2880
I
' phone Canal 0523

DR. A. J, BERTASH
756 W. 35tb STREET
Ottao vai.: nuo 1-2; ano 6:20-8:18

b R AJg-ftA
....
■'
r
žibintas
švietė per 25 m^ua. -r
A. P.‘ KLUBAS
ris buvo Užgavėnių vakare.
Tikrai pavyko. Vyrai viską Taigi dar kartą visus kvieLietuvių Amerikos Piliečių
surengė ir pagamino. Publi- čiu susidomėti Šiuo vajumi,
klubas laikė susirinkimų va
nie, 4322 S. Artesian avė. Pa kos buvo pilna salė ir nemasidarbavo ir savo namą užlei-įžai davė parapijai pelno. Tai L. V. DAINOS” CHORO sario 26 d., parap. salėje. Nu
!do u. Pauliai ir Jotkai. Sve- |vynikai pasidarbavo, o geri SAVYBĖS PRAMOGĖLĖ tarta pasiųsti protestų Illinois,
Commerce Commission prieš
X Vasario 2.) d., Šv. Kry-’^jįus vaišino, kiek galėdami, mūsų biznieriai J. Pužauskas,
žiaus parapijoje plačiai žino- .paug buvo svečių ir iš kitų V. Bartz, G. Ūemauskas, J. Vasario 27 d'. Aušros Vartų gazo ir elektros trustą. Taip
Į»a veikėja p-lė A. Mažeikai- .kolonijų. Dovidauskienė su pa ^ alantinas, Danta, Pankus, ;Parap. svetainėj L. Vyčių ‘ Dai pat svarstyta kandidatai į al-

CHICAGOJE

;T0WN OF LAKE ŽINUTĖS

Piitriadieais, koto 6 d., 19į3

U- ■.»t **11 -r

B O X

I N G
CHAM PS

DRAUGAS
v. s.

C. Y. O.

C H A M P S

THURSDAY EVENING, MARCH 16,1933
C. Y. O.

C E N T E R

b
i demonus.
te ištekėjo už Petro Snarskio. geibininkėmis daug gražių siu- Prasevlčius, K. Stasiukaitis, Inos’ choro nariams-ėms buvo
Congress & Wabash Avė.
ažnyčia buvo puošniai su gė- vinilą paruošė, pasidarbavo ir Narvvdas, Dorsen ir kiti su- tikras “suprais,” kurį surenNaujų narių įsirašinėjimo
lėmis išrėdyta. Gerb. klebonas Pratapienė, Navickienė, Grei- teikė gausių dovanų šiam va- gė vietiniai “Dainos” choro vajaus komisija pranešė, kad gos keliauti į savo tėvynę, iš jau dabar pradėti teirautis Ir

kun. A. Skripkus surišo juos lienė) Rndoki™,-, jr kitos. Tai. jkarui. Tadgi visiems nuošir nariai-ės su Šanliute priešaky. parapijos salėj neužilgo įvyki New Yorko tiesiog į Klaipė tuo reikalu riipintis, kreipia
Moterystės Sakramentu Ir paa5> korespondentė, sesučių ,d"s
Suvažiavę choro nariai po didelis vakaras, kurį klubas dą. S. S. Frederik VIII išplau ntis į “Draugo” laivakorčių
Bake įspūdingų pamokslų. Per varRa reiškiu padėkos žodį vi- į
kia iš New Yorko į Klaipėdą skyrių.
trumpos praktikos suėjo į sve rengia visiems dykai.
šliubą giedojo mūsų įžymi dai- goms rėmėjoms, rėmėjams. Lai
tainę, kur rado stalus puikiau šiuo metu tarpe narių eina birželio 3 d. Šiame laive, tiki
nininkė p-lė Zofija dargaitė. j)jevas šimteriopai atlygina.
Isiai prirengtus ir skanumy kontestas, kas įrašys daugiau masi, bus daug lietuvių, vyk MIESTUI ĮGRISO ŽEMĖS
Pokylis įvyko jaunosios ma
stančių Lietuvių Agentų sure
Pelėda
DREBĖJIMAI
PASISEKĖ METINIS PA nais apdėtus, o apie stalus tik šia naujų narių, bus apdova
tytės namuose, 4601 So. Pau
ngta
ekskursija.
notas
ir
pagerbtas.
^ukosi Šauliūtės draugės lau
RAPIJOS BALIUS
lina St. Vestuvėse dalyvavo Praeitų šeštadienį palydėtas
kdamos kada reikės patarnau Metinis mokestis iš prieža S. S. Frederik VIII yra di CUfltO, Italija, kovo 4.—
laug žymėtini) svečių. Visi li- į amžinųjų tėvynę V. Balandis,
Metinis parapijos balius, ti choro nariams. Ir tikrai rei sties sunkių laikų šiais metaP delis, greitas ir moderniškai Nuo sausio mėn. 23 d. šį mie
iksmai veseliojo net dvi die kuris per 32 metus darbavosi
vasario 26 d., parapijos sve kėjo stebėtis, kad dykai kiek yra per pus sumažintas.
įrengtas Skandinavų Ameri stą kasdien ištinka dukart, ar
tos.
tarp lietuvių. Mirė po trum tainėj pasisekė. Į balių atsi vienas galėjo skaniai prisiva Neužilgo prasidės pamokos kos Linijos laivas; vienas ge
ba daugiau, lengvesni ir di
Jaunavedžiai apsigyveno sa pos ligos, turėjo atsiskirti nuo
lankė daug parapijonų ir sve lgyti. Tai nuopelnas Šauliū- visiems, kūne nori įgyti .T. A. riausių, koks kada lankėsi Lie desni žemės drebėjimai. Mie
ro naujame “bungaloiv”, 610 ntūs ant visados, pagyvenęs
čių, taip pat daug jaunimo. tės ir Šimulio. Per vakarienę V. pilietybę. Norintieji lanky- įuvos uoste. Laivas turi didesto gyventojai, kurių yra apie
East 88th St. Geriausios klo vos pusę amžiaus.
Prie geros muzikos visi link neapseita ir be kalbų, kurias Ji pamokas, gali užsiregistruo ju kabinius šeimoms ir draujės Snarskiams naujame luo Kūnas iš namų 3316 W. 55
sniai žaidė, šoko. Reikia pa pasakė choro pirm. K. Pažar-|ti pas sekretorių J. L. Juozai- 'gamg erdvius dgnius, užtekti- 8,000, gyvena nuolatinėje bai
te.
skaniai gaminto maisto ir mėje.
St. buvo nulydėtas į N. Pr. P. stebėti, kad per daug metų skis, svečias vietinis varg. J. ti arba pas pirmininką A. j. i
X Šv. Pranciškaus Rėmėjų Š. bažnyčių, o iš ten į Šv. Ka nebuvo čia tokio skaitlingo Brazaitis, varg. K. Sabonis ir Malinską.
gerą,
mandagų patarnavimą Pagaliau kreiptasi į vyriau
.
skyriaus skaitlingas susirin- zimiero kapus.
balio, kaip šįmet. Ir mūs jau- k. Paskui svetainėje pasigir-j Vajaus komisija laikys su- v;sose klasėse
sybę, kad ji prisiųstų eksper
imas įvyko vasario 26 d. Bu- 'Vincentai, atsiskyrei nuo nimas supranta, kad nėra ki do skardus lietuviškas Sukti-, sirinkimą penktadienio vaka-i
tus ištirti šių drebėjimų prie
Laivakortės
nebrangios.
Tre
rco pranešimų darė p-lė Z.
nis,
Klumpakojis,
Noriu
Mierc
>
pirmininko
A.
j.
Malinsko
mūs ant visados,
tos išeities, kaip tik dirbti iš
žastį.
,
iartkaitė. Sakė, bunco įvyko Nebesugrįši pas mus nieką- 1 vien. Šįmet ir parapijos komi go ir kiti.
i namuose 2607 Wesfc 69th St.. čia klase tik $92.00 į vieną pu
>gintų namuose. Liko gražaus
dos,
tete turime kelis jaunuolius. Kaip aš, taip ir visi kiti 8 vai. Viri komisijos nariai sę, į ten ir atgal — $153.50,
neskaitant taksų. Šios mažos
ilno. Išrinkta keturios atsto- Apleidai savo brolelius ir Tikimos, kad visi šįmet paprašomi susirinkti.
choro
nariai-ės
labai
dėkingi
ADVOKATAS
ės į Liet. Kat. Vak. Vai. KoJ. L. J., sekretorius kainos, pridėjus patarnavimą,
gerus prietelius,
rengimai parapijos naudai bus p, gauriui, kuris dykai parūlaive patogumą, yra tikra pro 105 W. Monroe St., prie Clark
tferencijų. Nutarta suruošti Apleidai savo namelius ir dar sekmingesni.
pino
muziką.
Tikiuosi,
kad
j
Telefonas State 7880
dtų bunco. Į komisijų įėjo4
ga šia ekskursija vykti Į Lie
mielus draugus,
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
choras
neužmirš
tų
muzikant-1
Dalyvavusiems
baliuje
sve

Ogintaitė, Z. Bartkui tė, O. Lai šaltoji žemelė priglau
tuvą, atlankyti savo gimines West Side: 2151 W. 22nd St.
tų,
kurie
jau
kelintas
sykis
čiams,
jaunimui,
parapijonaPanedėlio, Seredos Ir Pėtnyčlos
ir pasilinksminti.
Tavickaitė ir pirm. M. Sudeidžia tave ant visados.
vakarais 8 iki 9
chorui
dykai
pasitarnauja.
PRANEŠIMAS
CHICAGOS
ins
ir
biznieriams
širdingai
aienė.
Telefonas Canal 0660
J. J. Bagdonas
.Kurie
mano
ateinančią
va

Namai: 6459 S. Rockwell St.
čiū.
Komitetas Taipgi noriu priminti, kad IR APYLINKĖS VARGO
Skyrius gražiai auga. Nauju
sarą
vykti
į
Lietuvą,
turėtų
Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos
choro
šv.
koncertas
jau
čia
NININKAMS IR VISIEMS
larių įsirašo beveik kas su
Vakarais 7 iki 9
pat. Kad prie jo tinkamai pri
Telefonas Republic 9800
SASNAUSKO CHORO
trinkimas.
siruošus, choras daro praty
NARIAMS
X Kovo 7 d. Šv. Onos drau
X Labdarių Sąjungos 1 k p.
bas kelis kartus į savaitę.
tsirinkimas įvyko vasario 26 gijos konefrencija Aušros VaTaip pat choras kas kart di- Visi vargonininkai ir šio
. P-lė O. Navickaitė darė pra'rlų bažnyčioje vakare 7:30 v.
TONIKAS — tonikas, kuris
deja narių skaičiumi. Per ke- Į\yrų choro nariai kviečiami Tikrasis
atgaivina jūsų organizmą. Jeigu jūs
imu iš rengiamojo vakaro. ir po jos tuojau susirinkimas
esate tik pusiau žmogus arba mo
Metinis vajus
teris. pamėginkite NUGA-TONE. Jei
lias
pastarąsias
savaites
prisusirinkti
į
Aušros
Vartų
pa

-Uo atvaidinta “Karo Metu”, .mokykloje.
gu jūs nebūsite užganėdinti gauto
Jai manai pirkti antomobll}. ateik
pasekmėmis, doleri, kurį jūs už pa* mua’pirmiau, nea mes užlaikome
Išrinkta keturios atstovės į | X Kovo 9 d. Aušros Vartų Jau buvo rašyta, kad darb sirašė 15 naujų narių, kurie rapijos salę pirmadienį, kovo mis
mokėjote savo vaistininkui bus su
— NUGA-TONE ima visą vlenp 1* geriausių ruSių automobi
K. V. V. Konferenciją, ku-j bažnyčioje ryte 7:30 vai. ke- štusis 2 skyrius smarkiai ren pasižadėjo visuomet su choru 6 d., 7:30 vakare. Visus pra grąžintas
atsakomybę. Ne laukite nei dienos lius — 8TUDEBAKER, kurie yra
neslkankinkite nei vienos nak pagarsėja aavo stiprumu ir gražumu.
įvyks kovo 19 d. Įsirašė Įturnedėlio ekzekvijos a. a. Ro- giasi prie metinio vajaus, ku dirbti. Prašome ir daugiau. !gau atvykti, nes tai bus pir* arba
Taipgi mes turime pilną pasirinki
ties, gaukite butelį DABAR — jūs
Lietuvytis mutinis Sasnausko choro su- geriau valgysite, — geriau miego mą vartotų karų labai prieinamą Ir
uja narė: Ona Jurgaitienė. : žali jos Kazanauskienės, miru- ris įvyks kovo 25 d. Parengi
site — ir būsite pilnai sveikas ir nebrangia kalna.
-»----------------si rink imas ir repeticija. Rašt. normališkas.
MIDLAND MOTOR SALES
X. Y. Z. sios Panevėžyje vasario 9 d., mas su vakariene bus nepa
PASIŽYMĖJO LIETUVAI
prastai
gražus.
Komisija
dir

44PS ARCHER AVEKUH
1933 metų. Į šias pamaldas
Telephone LAtavette 71*9
TĖ
STUDENTĖ
ba
išsijusus,
kad
šiuo
sunkino
DIDŽIOJI
VASAROS
EKS

visus užprašo duktė Stefanija
Seną Laikų Vaidas
Palengvina Gėlimą Pečiuose
KURSIJA Į LIETUVĄ
Lenkauskienė ir sūnus Bene jn metu vajus pavyktų, kad
“Per du metu kankino mane nuola
tinis skausmas nuo baisaus gėlimo
diktas ir Jonas Kazanauskai. duotų mūsų mokytojoms se Vasario 26 d., Moterų klu
pečiuose. Išbandžiau visokius liniserims nemaža pelno.
be, Loyolos Universiteto me- Skandinavų Amerikos Linimentus, bet nė vienas nepagelbėjo
man. Draugas rekomendavo man In
Rėmėjų pagalba seserims vi- dicinos studentės (Nu Sigma ja jau gerai lietuviams žinokaro Pain-Expcllerj ir tik po dviejų
i&sitepimų juomi visi mano skaus
Daug kas klausia, kur din- MARQCJETTE PARK suomet buvo ir yra reikalin-'Pili Sorority) turėjo susirin-jma, kaip reghliario susisiekimai pranyko. Pain-Expelleris yra
geriausias ii visų linimentų.”
;o viena 44Draugo” kontestiŽINUTES
ga. Be paramos, jokiu būdu Limą. Studentė Felicija Šlepa- mo su Klaipėda Linija, ir dėl
.
J- *•’
Lockport, N. Y.
tinkė būtent O. Kazlauskienė.
vienuolynas neišsilaikytų. Tai vičiūtė, žinomo biznieriaus, daugelio jos rengtų pasekmi?ik dabar sužinojau, kad try-i
LINKSMAS ĮVYKIS
gi, jei rėmė jos-jai svarbią ro 11250 S. Talman avė., duktė, ngų ekskursijų. Ta linija dalėnesiai kai sirguliavo. Buvo
le lošė vadinamuose “aukso taip pat dalyvavo ir gražiai bar vėl duoda lietuviams proKiekvienas Yardaa parduoda
lusilpus ant kojų, todėl nei Vasario 19 d. įvyko Šv. Pa laikuose,” tai ką jau bekal pasižymėjo. Felicija dainavo
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj
rajuje
negalėjo dalyvauti, rboros draugijos pasilinksmi- bėti apie šiandieninę mūsų se savo kompozicijos dainas (žo
Black Band. Jeigu norite gerų
PERKAM
ors ir buvo pasiryžusi dar- nimo diena.
anglių kreipkitės I Grane Coal
selių padėtį. Iš visų pusių jos džius ir muzika) ir padarė INSURANCE
Kompaniją, ten Jus gausite ge
motis kat. spaudai. Ji ir da- Svečių atsilankė skaitlingas yra spaudžiamos. Parapijose gražaus įspūdžio. Dr. Mar^aNOTARY
Lietuviškus
riausias anglie ir už mažesnę
kalną negu kur kitur.
ir dar serga. Gydo d r. J. J. būrys. Po bunco žaidimo, visi joms algos nemokamos. Beda ret Jonės, vedėja, viešai pažy
PUBLIC
BONUS
limonaitis, kuris turi savo o-įmatė gražų programą.
rbė šeimynas verčia vaikus mėjo, kad Felicijos kompozi
Green Valley geriausios an
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
Pono
isą 2423 AV. Marųuette Road.
Floman'o magika leisti į mokyklą nemokamai. cijos bus paminėta moterų me
glys dėl pečių dideli lumpLAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Visa Kazlauskų šeimyna la- patiko ne tik vaikučiams, bet Tas ir suvargino kai kurias dikių meno knygoje kaipo mu
sai tiktai tonas ........... $8.50
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
ii dėkinga gyd. Simonaičiui, ir augusiems.
parapijas, ištuštino jų iždus, zikos kompozitorė. Šios dai
Pocahontas lumps ....$9.00
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
n. Valančiui, kun. Joneliui, Elena Jovaišaitė puikiai pa nėra iš ko seserims algas mo nos bus atspausdintos atskiro
Snmmer Creek lump ..$8.00
2608 WBST 47th STR.
Tel. LAFAYETTE 1083
kelėms mokytojoms ir visie- dainavo. Jai akompanavo Pa- kėti. Todėl dėkime pastangų, je knygoje, kuri greit pasiro
is lankytojams.
Pelėda liliūnaitė ir U. Tatuškienė. kad šis metinis vajus atneštų dys.
P. Markaitė ir K. Kantrl- kuo gražiausių sėkmių.
Pirm įstojant į medicinos
The Most For Your Money
Šv. Kazimiero A kad. Rėmė- niaitė pagriežė smuiku duetą. Rėmėjos tuo riipinasi. Par
mokyklą p-lė Felicija Šlepavi-,
skyrius, su choro ir seserų Smuiku solo griežė U. Ta davinėja tilpetus. Pirkite vi
čiūtė mokėsi muzikos (piano
ikytojų pagalba rengia ne- tuškienė ir K. Kantrimaitė.
si. Paremkite kiek kas gali
12132 S UNION AVĖ.
įprastą vajaus vakarą su į- j Dėkojame Ievai Lukošiūtei te. Tikietai labai pigūs. Be skyriuje) ir kitas mokino SbeNAMŲ SAVININKŲ ATYDAI
Geriausia
kaina
—
Cash
už
rivood
muzikos
mokykloj.
Ji
Musų biuras suteikia patarimus na
2 tons or more
una programa parap. salė- uz sumosimą programo ir vi vakarienės, bus ir kitokių gra
mų savininkams reikale nesusiprati Real Estate Gold Bonds, mortaip
pat
yra
Loyolos
“
Sorori

III.
Lump
...................... $5.50
mų su rendauninlnkals. Maža narinė
kovo 12 d. Kas tik užjau- siems, kurie jame dalyvavo. žiu pamarginimų. Sesučių rū
mokestis.
Ekspertų
patarimas
visose
gičius
ir
certifikatus
depozi

” kuopos
sekretorė. Jaunai
Ky. Mine-Run ...... $5.20
.
,
#
| namų savininkų Ir rendauninkų relite seselėms, prašomas atsi- Taip pat dėkojame visiems, pesčiu surengti vakarai visie ty
lietuvaitei studentei linkime ir Italai*. Męs neturime skyrių. Atdara tų. 134 North La Šalie St., W.V. Pocahontas M.R. $6.50
kasdien nuo 8 vai. ryto Iki 8 vai.
mkyti. Paremsite kilnų dar- kurie atsilankė.
Valdyba ms patinka. Pati publika jau
Tel. Pullman 5517
vak. flventadienlals nuo 10 ryto Iki Room 316.
toliau
darbuotis
ir
pasižymėti.
Pelėda
Piet. Įžymus namai originallo Ir vie
tai žino. Tik reikia laukti skai
nintelio namų savininkų biuro Chicagoje.
X Vyrai, tai vis vyrai. Ką lingo atsilankymo.
CASH U* JŪSŲ SENA AUKSADR. C. K. KLIAUGA
Mes mokame augftčluetą kalną už
EANDUORDS BUREAU OF
Šv. Kaz. Akad. Rėm. 6 skv- tiktai paims, tai ir padarys
Nemalonu būtų mums lietu
sulaužytus senus aukso daiktus, dan
NAUJAME OFISE
CHICAGO
12132 S. UNION AVĖ.
tų tiltus, dantis, laikrodSIius, lom
ius buvo surengęs bunco par- Imkime, kad ir lietuviškų už- viams Amerikoj, prarasti tą
bardo
tikletus.
Inkorporuotas
Offers an attractive
HOME REFTNERS,
vasario 19 d., p. Paulių na- gavėnių vakaro parengime, ku brangią įstaigą, kuri lig koks
184$ West Divtsion St.

NORTH SIDE ŽINELĖS

JOHN B. BORDEN

PRANEŠIMAI

KAS GIRDĖT VVEST SIDE

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

Nuga-Tone

ŽINIOS Iš BRIGHTON
PARK

PAIN-EXPEll.ER

■

CLASSIFIED

PEOPLESCOAL CO.

TUMONIS COAL CO.

NAUJA CENTO PRAMONĖ TUOJAUS PARSIDUODA!!!
Nuo vieno iki penkių centų "Blg Flnsh'' Spėriai. Krautuvas perka vieną, du tris ar
daugiau po $1 no Pardavėjui įeina 12.20 Cash ir pardavėjas gauna "Dovaną” kurtą
gali parduoti už $1.00 Viskas reikalinga parūpinta Jums kainuoja 6Rc. Užsisakykite
ilmėgtnimut tuziną už $7.80 ar pasiuskit 72c pafttu. Chicagos vyrai atsiftaukite | ofisą.

PARISIAN RINS COMPANY
>0 Nortli itcsriMim sir,-< i.

"Dcpt. J.”

CHICAGO, II I..

•a«a

Dr. C. K. Kliauga panaiki
no savo ofisą num. 1821 So.
Halsted St. Dabar kasdien da
rbuosis savo naujame ir pui-

Tel. Armltage 2951—2952
Męs esame jau žiuo adresu viri 40 m.

Kesner Bldg.

B No. IVabash Avenue
Kambarys

80n

BARGENAS
Mainysiu 3 kambarių nameli su 3
lotais ant automobilio. Namelis ran-

kiai įrengtame ofise 2420 W. da
" wpst Lawn
- ftaukHe
Ridlauskas,
teleonas
Republic Prank
9599,
arba
mainysiu
ant
2
flatų
ar Lietu
Pr.
Marąuette Rd.
vos flkėa

6ARSINKINTES
“DRAUGE”

Febmary

Bargain

Genuine Pocahontas

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

