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Kongresas dirba; svarsto naujus klausimus
VEINOJE KAM APGULA; SOCIALIS
TAI, FAŠISTAINERIMSTA

CHICAGOJE
REIŠKIASI BRANGENYBĖ

Dėl bankų “šventės” Clilcagoje reiškiasi brangenybė.
Kai kurios organizacijos pro
testuoja prieš tuos visus, ku
rie mėgina darlx> žmonių var
gu naudotis.
Chieago šiandien neturi at
sakomingų organų, kurie ga
lėti} sustabdyti
išnaudotojų
veikimą. .

VOKIETIJOJ NACIONALSOCIA
LISTAI LABIAU ĮSIVYRAUJA

MacDonald Paryžiuje; vyksta
konferencijos
VIENOJE KARIUOMENĖ

TIK VIENA RESPUBLIKO
NIŠKA VĖLIAVA

VIENA, Austrija, kovo 11).
Dar daugiau čia kariuomenės
sutraukta. Paskelbta karo ap
gula.
Socialistai
nusprendė vy
riausybės neklausyti ir tomis
dienomis dės pastangų parla
mento sesiją atnaujinti.
Savo keliu fašistai taip pat
veikia prieš vyriausybę. Jie
rengias pagrobti krašto val
dymą. Tad gali kartais fašis
tai susiremti su socialistais.
Austrijos fašistus veikiman
stumia Vokietijos fašistai.
Jie žada jiems pagalbą.

PREZIDENTAS PASIRYŽO VYRIAU
SYBES IŠLAIDAS SUMAŽINTI
BANKAI BUS ATIDAROMI
PIRMADIENĮ
Visam krašte yra apie 13
milijonų bedarbių
SIUNČIAMI NAUJI
PINIGAI

KONGRESAS YRA
SESIJOJE

WASIIINGTON, kovo 11. IVASHINGTON, kovo, 10.
—Iždo departamentas siunčia — Apsidirbęs per vieną die
BERLYNAS, kovo 11. —
Pasirengiama ežeruose Erie, St. Clair kr Huron atnaujin
Visoj Vokietijoj šiandien ple
Visi tie čikagiečiai, kurie naujus pinigus federaliams ną bankų klausimu, ty. įteisėti
laivų
plaukiojimą.
Pliuduruojantieji
milžiniški
kubilai
(kel

atsargos bankams, šie gi iš jęs prezidentą
vėsuoja tik vieni} viena res
Roosevelt’ą
susikrovę
rodžiai) parengiami. Jie bus pristatyti j įvairias ežeruose turėjo iki šioliai
dalins
kitiems,
publikoniška vėliava. Tai ant stotis ir įtaisyti pliuduravimui.
kuriems bu.-),
krašto finansų diktato
aukso, ima grąžinti federalileista
atsidaryti.
Pirmadienį
prezidento Hindenburgo ni
rium, kongresas ir toliau pa
niam atsargos bankui.
Nes
,krašto prezidento
•, , .įsakyta,
, . ,kad, ij bankai, _sakoma,' bus atidaromi silieka sesijoje. Jis turi n us
mų. Visur kitur matosi ūk BUS DIDELĖ MAJESTO
fašistų ir monarchistų vėlia
TIŠKA KATEDRA
auksas Imtų grąžintas.
Vy nės turės pakankamai pinigų. pręSfi (jar kitus svarbius rei
vos.
,
t a,
riausybei yra žinomi visi, k u
Prezidentas sako, kad žmo kalus.
LONDONAS, kovo 10. rie turi aukso. Už jo negrąži nės neturi rūpintis, jei jų bau Prezidentas šiandien nauju
FAŠISTAI APVALDĖ IR Liverpooly statoma katalikų 10,000 LT UŽ MIŠKO NU nimą numatytos bausmės.
kai greitai nebus
atidaryti. pranešimu reikalauja, kad ko
KIRTIMĄ
BAVARIJĄ
Kristaus Karaliaus katedra
Jie bus atidaryti
paskiau. ngresas pripažintų jam dau
sayo apėmiu bus didžiausia
ATĖMĖ 600 DOLERIŲ
Bet bus atidaryti tik vien sti giau autoriteto mažinti vy
BERLYNAS, kovo 1.0, - - (išėmus Šv. Petro
baziliką Vienas kėdainietis
miško
prūs bankai.
riausybės išlaidas. Preziden
Vokietijos centro vyriausybė, Romoj) pasauly katedra. Ker pirklys iškirto daugiau miško
Mrs. Julija Bialk-owski, 30
PVezidentas nauju atsišau- tas nori kiek nors pakirsti įkurios priešaky yra Hitler’is, tinio akmens pašventinimo iš negu buvo nupirkęs. Už tai 17 Christiana avė., prieš pat! kimu įsako, kad tie bankai,
sigalėjusią AVashingtone biu
jam buvo iškelta byla. Kauno’
pagaliau paėmė savo kantro- kilmės įvyks birželio 5 d.
bankų moratoriumą iš banko kurie nori atsidaryti, turi gan rokratiją.
lėn ir Bavarijos valstybę. Ba
LENKŲ SARGYBA
Kristaus Karaliaus kated apygardos teises pirklį nu ištraukė 600 dol,-............ —>
<į ig -ižd^ dcpartornento “laimiško
DANCIGE
varjjos premjerą privertė at ra bus 672 pėdų ilga, 488 pė baudė už valstybinio
Užvakar vakarą trys jau- snius”. Tai galima gauti tik Toliau prezidentas nori,
perkirtimą
G
mėn.
kalėjimo
sistatydinti.
das plati, nava bus 140 pėdų
'ni plėšikai puolė jos namus ir per fėderalmius atsargos bau kad kongresas skirti} reikalin
DANCIGAS, kovo 10.
Dabar Hitler’is kontroliuo aukšta, o nuo žemės iki aukš arba 10,000 lt. sumokėti. Pirk atėmė pinigus.
gas sumas viešiems darbams,
kus.
Ties Wes»terplatte, kur v ra ja visas valstybes.
kad tuo būdu sumažinus nečiausiojo kryžiaus
bus 524 lys tiek pinigų neturėjo, už
tat prisiėjo atsėdėti.
lenkų amunicijos sandėliai,
darbą.
x
pėdos.
MOTERIŠKĖ PLĖŠIKĖ
BANKŲ KLAUSIMAS
Lenkija padidino kareivių
ŽYDAMS VARŽYMAI
Be to, katedroje bus 53 al
sarbybą. Dancigo komisijonie
VYKDOMI
toriai ir vietos 10,000 žmonių. IŠ VARŽYTINIŲ ATIDUO Apie 23 m. amž. moteriškė
APIE 13 MILIJONŲ
YVASHIMGTON, kovo, 10.
TA EKSPLOATUOTI 13 apiplėšė vaisių
rius užprotestavo.
parduotuvę, ' Bankų atidarymas
BEDARBIŲ
atidėtas
TILTŲ
Lenkai teisinasi. Sako, Dan
BERLYNAS, kovo 10, L_ KASDIEN PAVALGIDINA
4836 Lincoln avė.
Pagrobė' prezidento atsišaukimu. Tacige padidėjo vokiečių fašistų Kaip čia, taip kitose Vokieti
1,000 ŽMONIŲ
225 dol. Jai gelbėjo jaunas čiau 'šiandien įždo sekretoriui WASHINGTON, kovo 11.
Vandens kelių tarnyboje bu vyras.
skaičius, tad lenkams yra jos dalyse visoki žydams var
----------įsakyta, kad stipriems ban — Amerikos Darbo Federa
reikalinga apsauga.
žymai vyksta. Ypač svetim- MONTREAIJUS, Kanada. vo varžytinės keltams atiduo
prezidentas W. Greeu
kams jis duotų leidimą tuo cijos
Saliams žydams jau visur da- Apvaizdos kongregacijos se- ti eksploatuoti. Iš varžytinių ŽMOGELĮ NUSKRIAUDĖ jau atidaryti. Abejotinos gi pranešė, kad sausio
mėnesį
MacDONALD PARYŽIUJE
rosi ankšta,
serys vienuolės kasdien paval atiduota 13 keltų: vieni kelti
velrtės bankai turi palaukti krašte buvo apie 12,700,000 be
---------- *------gydina apie 1,000 bedarbių atiduoti 6 metams, kiti 3 me
Nežinomi du sukčiai klas
darbių. O šiandien jų yra di
Bankų atidarymas sutruk
PARYŽIUS, kovo 10. HERRIOT REIKALAUJA ' vargšų. Šį gailestingumo dar tams.
tingu būdu iškaulijo 4,100 do
desnis skaičius.
dytas dviem atžvilgiais. Vie-1
Anglijos premjeras MacDo (
SKOLAS MOKĖTI
bą seserys daro, ačiū geraširlerių iš batelių taisytojo Fr.
į na — iždo sekretorius
turi MAJORO A. J. CERMAKO
PAGAMINTA 158,635 MAI Bellio, 226 W. Oak gat.
nald’as šiandien čia per ilgas.
------------ džių žmonių aukoms.
nuspręsti,
kuriems
bankams
va landas turėjo slaptus pasi- J PARYŽIUS, kovo 10. --į ši seserų kongregacija čia
ŠAI CUKRAUS.
LAIDOTUVĖS
bus
leista
atsidaryti,
o
kurie

tarimus su Prancūzijos pre Buvusia premjeras
Herriot gyvuoja jau 80 metų.
ZANGARA NUBAUSTAS
ms ne.
Antra — nesuspėta Vakar Chicagoj įvyko šio
mjeru Dalačier’u. Pranešta, reikalauja, kad
Prancūzija!
________
Cukraus fabrikas
pernai
MIRTIES BAUSME
atspausdinti naujų banknotų, miesto mirusiojo majoro A<
kad jų pasitarimai vyko labai mokėtų J. Valstybėms karo PASKIRTA DU VYSKUPAI pradėjo veikti rugsėjo mėn.,
dienomis ir naktimis j Cermak’o laidotuvės. Majo
svarbiais ir rimtais reikalais.; skolas. Tas reikalinga drau-'
28 d. Niuo to laiko ligi šių m.
MIAMI, Fla., kovo 10. — kurie
VATIKANAS, kovo 10. —
spausdinami.
Matyt, daugiausia apie sąju- • gingumo palaikymui, sako jis.
vasario' 20 d. fabrikas dirbo Apkaltintą Chicago
majoro
ro palaikai iš miestą rūmų
Šventasis Tėvas Pijus XI pa
džius Vokietijoj ir Austrijoj
147 dienas. Per tą laiką per- Cermak’o nužudymu G. ZanVyriausybės tikslas yra vi nulydėta į Chicago stadijumą.
VOKIETIJA GINKLUOJASI'Skyr5 Filipinų saloms ,lu vyf’
ir apie nusiginklavimo klau
dirbo 118,900 tonų runkelių, garą teismas šiandien nubau- sus menko stovio bankus pa Tenai paskutines prakalbas
kupus: Zamboanga vyskupi
simą.
158,635 dė mirties bausme.
iš kurių pagamino
pasakė protestantų dvasiškis,
šalinti.
PARYŽIUS, kovo 10. — jai mons. Luigi de Rosarjo ir maišus cukraus.
žydų rabinas, katalikų kuni
Cagavan vyskupijai mons. J.
IT ALIJO S VYRIAUSYBĖ Prancūzija ir vėl pradėjo nu
SULAIKYTAS AUKSO
DIPLOMATŲ SVAIGALAI gas ir valstybės gubernato
Hayes ’ą.
siskųsti, kadi Vokietija gin
NORI TAIKOS
NEGALI SUMOKĖTI NE
SIUNTIMAS
rius. Po šių įspūdingi} iškil
kluojasi. Tai dėl to, kad nuDERLIAUS SKOLŲ
AVASHINGTON, kovo, 10. mių majoro palaikai nulydė
15 LENKŲ STUDENTŲ
ROMA, kovo 10. — Italijos siginklavimo konferencija suBRO"VVNSVTLLE, Tex., ko —New Ydrko uostan atplau- ti į kapus.
NUBAUSTA KALĖTI
vyriausybė šiandien oficialiai smuko.
Obelių valsčiaus ūkininkai vo 10.
Is New Y orko 250
vienas amerikoniškas lailydint
pareiškė, kad ji neturi pasi
VARŠUVA, kovo -0. — gavo iš policijos raginimus milijonų dol.
auksu
buvo'vas jjg atvežė svetimų kraš- Apskaičiuota, kad
palaikus į s>tadi.jumą dalyva
Varšuvos universiteto 15 stu sumokėti gautą javais ueder- siunčiama į Meksiką. Vyriau tų
ryžimo drumsti taiką Euro KĄ SAKO MUSSOLENT
ambasadoms ir atstovv- vo daugiau kaip 200,000 žmo.
poje, nes taika yra būtinas
dentų teismas
nubaudė po liaus skolą. Naujakuriai, ‘ūki sybės įsakymu siunčiamas au bėms ne įvažai svaigalų. Iždo
reikalas.
ROMA, kovo 10. — Italijos du mėnesius kalėti už studen ninkai be galo susirūpino, kad ksas sulaikytas ir grąžintas į departamento agentai visus nių. Tik vienam organizuotam
ėjime buvo apie 50,000 asme
pramjeras Mussolini pareiš tų
ūkiai neatsidurtų į varžytines. Dalias.
svaigalus sulaikė. Tuo reika nų — policijos, gaisrininkų,
• streiko propagandą.
ISPANIJOS STUDENTAI kia, kad fašizmas pradeda nuo
Vyriausybė pagamino uni Daugumas naujakurių ir ūki
lu čia vyksta diplomatiniai kareivių, jūreivių ir
miesto
PRIEŠ FAŠIZMĄ
sekliai plisti po visą pasaulį. versitetui naujus statutus, kn ninkų nepajėgia sumokėti nė
WASHIN3T0N, kovo, 10. “pasitarimai.”
departamentų, apskrities ir jTai nauja gadynės dvasia.
riais sugriaujama akademinė vienos skolos ratos. Yra pa Kongreso specialė sesija turi
vairių
organizacijų atstovy
MADRIDAS, kovo 11. —
mokyklos autonomija. Prieš davę keletą bendrų prašymų prieš save ir alaus grąžinimo
ORO STOVIS
bių.
Ispanų studentai vakar de
PEIPINGAS, kovo 11. — tai sukilo studentai ir kai ku Finansų ministdriui, kad sko klausimą. Sakoma, su juo bus
monstravo Vokietijos ambasa Japonai po kruvino mūšio su rie profesoriai.
CHIGACO IR
APYLIN Visa laidotuvių eiga ir pa
Pastarieji lą atidėtų. Jokio atsakymo ne- greitai apsidirbta.
Buvusia
dos priešaky. Jie smerkė fa į kinais užėmė Kupeikow mies reikalauja, kad
prezidentas sulaukia, o skolų jau ieško po-! kongresas šį klausimą panei- KĖS. — Šiandien debesuota; sakytos prakalbos per radiją
šizmą.
t tą ties didžiąją kinų siena.
kiek šilčiau.
naujų statutų nepatvirtintų. licija.
buvo paduotos.
I gė.
AUKSAS GRĄŽINAMAS
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geidavimų, kad Amerikos lietuvių istorija,
nuveikti darbai mūsų tautai ir visas jų tau
tinis, kultūrinis ir religinis gyvenimas šiek
tiek plačiau ir tiksliau būtų aprašytas.
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DIENOS KLAUSIMAI
DĖL PRIEKAIŠTO AMERIKIEČIAMS

Lietuvos laikraščiai praneša, kad jau už
dviejų mėnesių bus išleistas visas pirmasis
“Lietuviškosios Enciklopedijos” tomas. Prof.
V. Biržiška, vyriausias enciklopedijos redak
torius, praneša, kad redakcijos darbas einųs
sklandžiai, dėka tam tikro redakcijos persi
organizavimo. Enciklopedija jau turinti gana
didelį skaičių prenumeratorių, būtent — 5798.
Diena iš dienos prenumeratorių skaičius daugėjųs.

Vyriausias redaktorių? skundžiasi, kad
Amerikos lietuvių tarpe “Lietuviškoji Enci
klopedija” nedaug tesiplatina. Anot jo, kaip
rašo “Liet. Aid.”: “Amerikos lietuviuose
yra tiktai 102 prenumeratoriai. Jie enciklo
pedijos (turbūt — dėl enciklopedijos — ‘Dr?
Red.) turi labai daug pretenzijų, tačiau pa
ramos teikia, kaip matome, labai nedaug.”

Seštadienis, kovo 11 d.,
P RAUPAS
NAUJI RAŠTAL
Kvietimas į Liet. R. Kat. Vakar.
pavkurios
“"iB0 tikpisvečiams
odė tik
tas“vietas,

1933

iš užsienių tėra paruoštos pa
Su pirmu šių metų mėnesiu
lodyti. Nors it to apmoka
užgimė
naujas
mėnraštis
miems agitatoriams nereiktų,
Nežiūrint tų padarytų priekaištų dėl pre
kad klaidinti žmones, bet pa- “Meilė.” šis laikraštis yra
tenzijų, kurių neturime, mes vis dėlto ragi
Federacijos Chicagos Aps- p a t i n g a i
bridgepor- vaišinimas teigiamai į juos pa Vidutinio didumo, susidedantis
name, kaip ir ligšiol, “Lietuviškųjų Enciklo
dvidešimt keturių puslapių,
pedijų” remti ir prenumeruoti. Mes skaito kritie8 iniciatyva kovo 19 d., į trečių, pasinaudoti ijroga, pa- veikė ir tada jie iš kailio neriasi begirdami tų krašto vai- t?ru^ai iliustruotas. Viršelių
me, kad tai yra svarbus ir labai reikalingas
Jurgio parapijos
salėj i sige rėti gražiu lošimu.
(Bridgeporte)
šaukiama iš
Konferencijos rengimo ko' džių, kuri žmones paskandi- P^rmWl puslapį puošia gražus
darbas.
no kraujo ir ašarų tvane.
,Wvč. Jėzaus Širdies paveiks
Nors daugumas lietuvių amerikiečių in eilės 10-ji Liet. Kat. Vakari misija;
imi.,
dr.
Atkočiūnas,
Į
Vienas
veikėjas
gavo
iš
Ru'
Spauda gražiai atlikta.
Konferencija —
teligentų savo namuose turi enciklopedijų nių Valst.
Rast., S. Sakalienė
sijos laiSkę, kuriame jo buvęs' T_un5s
«hybinio po“Britanica” ir kitokių, tačiau mums, lietu Seimelis.
Kom. nariai; Kun. J. Ma- geras pažįstamas rašo, kad būdžio. Leidžia Švenčiausios
viams, ir Lietuvos enciklopedija yra reika
Konferencijos
tikslas ir
Čiulio.uis, A. Žvirblis, A. Ba- dabar Rusijoj taip bloga, kad Jėzaus Širdies Meilės kongrelinga turėti, nes ji plačiai apima Lietuvos
svairba, tur būt, jau visiems
ceviciMs.
ir žmogui sunku pasakyti. Pra gacija’
ir visos mūsų tautos gyvenimų. “Lietuvisžinomas, nes apie
tai jau
koji Enciklopedija” turėtų rastis kiekvieno, buv0 raJyta Belieka tJk y._
1 gyvenimo brangenybė esanti Į Tikslas mėnraščio — plėsti
BAIDYKLIŲ
PARODA
šviesesnio Amerikos lietuvio namuose.
nepaprasta.
Už
kukuruzų dievotų pamaldumų į Švč. Jėsiems prie jos
ruoštis, joje
—
!(com)
miltų
svarų
reikia
nio-zaus Širdį, kad mūsų lietuviai
Trumpai atsakę į amerikiečiams pada dalyvauti. Visos
katalikiš
Bridgeporte,
keti
5
rublius
ir
tai
sunku
1 katalikai geriau pažintų, su
Kovo 19 d.,
rytų priekaištų, mes taip pat turime nusi kųjų organizacijų kp., drau
stebėti, kad pačioje Lietuvoje ligšiol neatsi gijos, ckoirai, klubai, parapi- šv. Jurgio parap salėj vakare gauti. Kviečių ir rugių mil-' prastų, mylėtų ir taptų apašpo Vak. Valst. Konferencijos tai tiesiog neįperkami. Tik ko- talais tos Švč. Širdies. Per tų
rado nė 10,000 enciklopedijos prenumerato
5kaitliDSR,i d*'
Chicago,' Apskr. rengia
misarams tepraeinami. Blo- brangiausiųjų Jėzaus Širdį,
rių. Rodos, bent tiek turėjo atsirasti. Taigi
i
gražų
vakarų.
Bus
atvaidinta
giausia, kad ir išvažiuoti iš Kuri prižadėjo šv. Margaritai
ir pačioje Lietuvoje tas svarbus darbas perKonferencijon
kvietimo
lai
i
“
Baidyklių
Paroda.
”
Šiuo
Sovietų
Rusijos negalima. Kas Marijai Alacoųue, ypatingų pa
mažai yra įvertinamas.
škai išsiuntinėti gerb. klebo- perstatymu jau gėrėjosi bri- Įnori išvažiuoti, tas turi gauti laimų: “Aš laiminsiu tuos
nams, kolonijų veikėjams; jų ghtonporkiečiai ir cieeriečiai. iš valdžios specialų leidimų ir mus, kuriuose bus viešai į
CHICAGA BE MAJORO
I randasi ir Federacijos sky- Bridge porte tos baidyklės bus sumokėti į bankų 360.00 dole tytas ir gerbiamas Mano ŠIT
rodomos pirmų kartų. Visi, o rių. Laiške rašoma: “Matyti dies paveikslas.”
Vakar palaidotas Anton Cermakas, nu-|rluose'
iudytųsis Chicagos miesto majoras. Palaida- į
ypatingai
bridgeportiečiai sovietų valdžia stato didžiau
Konferencija
prasidės šv.
Pirmame “Meilės” numery
tas labai iškilmingai, dalyvaujant federalės Mišiomis šv. Jurgio bažnyčio kviečiami pasinaudoti proga, sias kliūtis, kad niekas be mo je, įžanginis straipsnis, nuo
kesčių į užsienį negalėtų išva
valdžios, valstybės, miestų aukštiems valdi je 10.-30 vai. ryto. Posėdis pra pamatyti gražų lošimų.
paties redaktoriaus apie laik
žiuoti. Norėtųsi žinoti, kad,
ninkams, visuomenės atstovams ir tūkstan sidės lygiai 2 vai. popiet. Pra
raščio tikslų’ bei jo svarbų. ALošime dalyvauja brighton
mes biedni varguoliai galėsi
tinėms žmonių minioms.
šome visų gerai įsidėmėti ir parkieeių grupė, vadovaujantras — Maldos Apaštalystės
me išvažiuoti iš to nelaimių
Chicaga pasiliko be majoro. Tuo tarpu laiku atvykti.
bendrosios intencijos paaiški
ma jaunimo vado kun. A. Va- , v.
,,
. ,...
,
,
v
:
;
krašto.
Man
ir
kitiems
tomiesto reikalus veda miesto valdžios kabi
nimas. Kmito eilės: “Saldžiau
lanciaus.
Konferencijai
pasibaigus
kiems duonos duoda tik %
neto nariai. Bet netrukus miesto taryba pa
šioji širdis” ir trumpas apvakare šv. Jurgio par. salėj
Įžanga visai pigi, pritaikin svaro ir daugiau nieko. To
skirs laikinųji majorų, kuris toj vietoj bus,
rašymėlis apie patį tų eilių au-.
įvyks vakaras. Bus atvaidin ta šiems sunkiems laikams.
kiame padėjime būdami vargkol kitas nebus išrinktas.
tariu. Paaiškinimas Šventųjų
ta “Baidyklių Paroda.” BriTad visų iš anksto prašome štame ir badaujame. Vietoj iš- ,, .
.
- x a >< TNaujo majoro rinkimai greičiausiai bus
vA- • ur,
„1 v
v.
Metų. Aprašyta Švč. Jėzaus
birželio 5 d. kartu smjeisėjų rinkimais. Par-' ^ht°n Paiko lošėjų gi upė, va ruoštis i “Baidyklių Parodų” važiuoti i sava tėvynę, čia nu-,Meilė. Kun A T iš
eisime į kapus. Labai nore- .... ,
,
tijos prie jų jau rengiasi. Siūlosi daugybė dovaujant kun. A. Valančiui kovo 19 d., šv. Jurgio parap, ..
x•
l aiškinta Svc. Jėzaus Širdies
ciau pamatyti savo tėvynę.'
, . .
kandidatų.
Numatoma, kad dėl pelningos tikrai visus sužavės savo lo salėj. Pradžia 7.-30 vai. vaka ..
..
, ...
.. , .Troškimai. Šv. Jėzaus Vardas
_ .. .. .
Rengimo Kom. Čia negalima beislaikyti. Jau , . T
majoro vietos bus nemaža kova, kuri šiais Šimu. Taigi prašome visų, y re.

Valstijų 10-jų Konferencijų

j

102 prenumeratoriai, aišku, nėra daug.
. ,
.
...
,ibei Jo reikšmė. Religija ir
Bet kažin ar čia bus pačių amerikiečių kal ekonominio ir finansinio krizio laikais yra
dabar viens nuo kita piešia.
...
.
...
Bet kas bus toliau? Prašau, t““1'.«“
"‘"T"'
vę
Rusijoj
ir
viskų
savo
aki

tė. Mums rodos, kad visai ne. “Lietuviško pavojingo,
•
Samata — vertimas. Paskutimis matę, patyrę. Bet nei Mį-dėl Dievo meilės, nors laišku
sios Enciklopedijos” leidėjai, sumanydami šį
Kadangi miestas yra skolose paskendęs
. . ... ,,
nis apie vienuolyno nelaimę —
žara, nei Karosienė, nei kiti 'čiais manęs neužmiršti. Mano
.
J
v .
didelį ir svarbų darbų, su amerikiečiais nesi ir šiemet čia įvyksta Pasaulinė Paroda, dėl
panašūs kruvinojo bolševizmo didžiausias džiaugsmas, ka(I'^*iSr^’
skaitė ir nesitarė. Nors1'amerikiečiai tų privi to, renkant kandidatus į majorus, turėtų at
j Žvelgiant į čia įvairių dū
agentai Rusijos gyvenimo laiškutį gaunu.”
legijų ir nereikalavo, bet vis dėlto dėl geres sižvelgti į jų gabumus ir patyrimų, kad ga
Bolševikų pasamdyti agen.
.... ..
davęs laiškų lykų aprašymų, ištikrųjų, ganio to darbo pasisekimo, reikėjo iš anksto lėtų miesto reikalus išvesti iš sunkios būties, tai (Karosienė, Mizara ir kiti) ^aiP’ aiP
1S^ r° yTa, ne*
-----------------į Įima pasidžiaugti naujų mėngerai suorganizuoti enciklopedijos platinimo ir tinkamai jį atstovauti Pasaulinėje Paro
važinėja po lietuvių kolonijas i
jaščiu, pasveikinti baltųjų Tė
agentūras ir parinkti iš amerikiečių tarpo doje. Politinės grupės į tai turėtų kreipti girdami Sovietų Rusijos val-,6mS Pirmo«z klesos vagonan,
vų kongregacijų ir palinkėti,
bendradarbių, kurie būt padėję tiksliau ap daug dėmesio.
džių, visų tvarkų ir darbinin- Į nuvežė į didžiuosius miestus,
kad kuo. plačiausiai šis laikrarašyti Amerikos lietuvių gyvenimų.
kų būtį. Sakosi jie patys bu- pavažinėjo komisarų automo___________________________________________ štiš pasiektų mūsų katalikišKiek mums žinoma, Amerikos lietuvių
PAREMKIME SAVO JAUNIMĄ
^ok^os rūšies
visuomenė, kaipo tokia, jokių pretenzijų prie
nuoširdžiai paremti savo gausingu'atsilanky organo redakcija pasitarti, kaip būtų galima kas
suvienyti
“
vidurinę
”
Amerikos
lietuvių
sroniekuomet
nebu.i
“Lietuviškos Enciklopedijos” neturėjo ir ne
Mūsų jaunimas vis dėlto nesnaudžia. mu į retų koncertų.
daug- Kuo daugiau, tuo
turi.
t ’
>
Praėjusį sekmadienį L. Vyčių nariai ChicaJaunimas, pajutęs mūsų paramų, geriau ’ vę, kuri dabar esanti visai pakrikusi. Ir ta-

LAIŠKAS Iš SOVIETy
RUSIJOS

GAMINO

Enciklopedija yra viešas reikalas. Dėl

goje visam lietuvių jaunimui parodė gražų organizuosis, daugiau dirbs ir arčiau laiky
to kiekvienas jų vartydamas ir pastebėjęs pavyzdį, einant in corpore prie šv. Komuni sis prie bendro lietuvių tautinio veikimo.
trukumus ar klaidas, gali ir tari pranešti jos. Visi tuo džiaugiasi.
jos leidėjams. Čia nėra pretenzijų ieškojimas,
Rytoj L. Vyčių — Dainos choras»rengia
PASTABĖLĖS
bet noras, kad “Lietuviškoji Enciklopedija” gražų koncertų, kuriame tarp kitų dalykų,
išeitų pilnesnė ir su mažiau klaidų. Negali giedos “Kristaus Kančios” kantatų. Tai irgi
Brooklvno ir apylinkių tautininkai libema vadinti pretenzijomis ir amerikiečių pa- gražus darbas, kurį mūsų visuomenė turėtų ralai susirinko į vadinamųjų “nezaležninkų”

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

Sveika Marija
(Tęsinys >

Dievo numylėtiniai
Kų labiau Dievas buvo numylėjęs?
Senų senovėje, kaip žinome, Dievas
Ubai mylėjo pinuatėvių sūnų Ablių. Kaip
gi Abliui sekėsi ant šios žemės T—Štai tik
ras brolis nuožmiai užmuša jįl Dievas
mylėjo Jokūbo sūnų — Juozapų. Pikti
jo broliai susikalba ir, pavilioję jaunikai
tį,, parduoda jį į Egiptu nelaisvėn. Ten
nelaimingas jaunikaitis daug turėjo iš
kentėti dėl savo valdovės ištvirkimo: dau
giau negu du metu turėjo sunkiame kalė
jime iškalėti. O Alozei ar geriau sekėsi?
— Ir jis turėjo sunkiu savo darbu, avį*
beganydamas, užsidirbti sau duonos kųsųj, uors nuo jaunumės išaugęs faraonų
rūmuose buvo įpratęs gardžiai valgyti ir
lengvai dirbti. Bevedant žydus į Pales
tinų taip jam ta kelionė per tyrus nusilioilo ir žydų skundai tuip iugriso, kud
ųet pats prašėsi Dievo kad greičiau atsi
imtų jį pas save. Dovydas vėl iš jauno
vargsta, tėvo kaimenę ganydamas, o pas
kui slapstydamasis nuo Saulio tarnų, ku

rie ieškojo jo užmušti. Likęs karalium,
Marijos kentėjimą tikslus
įpuola į didžiausias pagundas, užmuša
Bet Marijai sopuliai buvo nereika
Urijų, o su jo moteria sunkiai nusikalsta.
lingi, kad nuo nuodėmių jų apsaugotų. Ne!
Supratęs savo kaltybes, visų savo amžių
kaip kų tik iš dangaus iškritęs sniegas
graudžiai vaitoja ir lieja atgailos ašaras...
yra grynas ir baltinimo n'ereikalauja, taip
Pranašai dar daugiau kenčia, lštvirir Marijos siela nuo pat pirmutinės jos
kusieji žydų karaliai juos gaudo ir kan
prasidėjimo valandos buvo grynutėlė kaip
kina už tai, kad jie drįsta jiems į akis
ašara. Marija kentė dėl to, kad Viešpats
tiesų pasakyti. Vienus užmuša akmenimis,
Dievas norėjo iš Jos padaryti gražiausių
kitus mediniais piūklais pusiau perpiauja,
gražiausių Savo sutvėrimų; nes sopuliai
kitus vandenyje nuskandiua. Šventų Jonų
ir kryžiai, kurie slogina Šventuosius šio
Krikštytojų Erodas už teisingų pubarimų,
je žemėje, tlanguje pražydės gražiausiais
kad nesusidėtų su savo brolio moterinu,
žiedais!
paliepia įmesti į kalėjjmų, o paskui duk
Marija turėjo kentėti ir dėl to, kad
ters prašomas prisako galvų jam nukirskiekviena motina, matydama kenčiantį sa
tl.a.a
vo kūdikį, jaustų save nuskaustų, jei ne
Bet tai vis senos istorijos. Eime į
galėtų kartu su sūnum kentėti! Juk ir
Nuajųjį Testamentų ir ue kitaip rasime.
šiandien daugelis katalikų, kurie giliau
Skaityk šventųjų gyveninius, pradėdamas
apmušto Jėzaus Kristaus sopulius, pats
nuo pirmųjų krikščionystės amžių ligi šių
save ima kankinti, kad galėtų tapti Išga
laikų. Visur rasi, kad Dievo Šventieji la
nytojo kentėjimų dalininkais. Nesistebėk
bai sunkų ir vargingų gyvenimų gyveno.
todėl, jei ir Marija, kentėdama širdies so
Vieni jų kraujų praliejo už Jėzaus Kris
pulius, o vis dėlto laiminga save laikė.
taus mokslų, kiti didžiausiuose pasninkuo
Nuo šiol palaiminta maae vadins visos
se piugyveno savo amžių...

R»,,i0 surasti. Juk ruM tautininkams nieks

“Uai

daugiau ir neberūpi, kaip tik šiokį tokį laik-1.„2 ...
„ .
/ A
»x-.- v, . x- u.
• ’ iz x r, iistesejimo ilgiausiems metams.
rašteli išleisti ir jo pagalba prieš Katalikui

Bažnyčių kovoti.

purtais nešti, nors jis yra toks lengvutis
ir mažas?
Klausyk, kų pasakysiu: Jei kurių die
nų pasijusi save lyg prislogintų, ir širdį
tau susopęs, ir durs lyg kas tau, į jų, ir
gniauš, nelyginant kad kokia kirmęlė į jų
būtų įlindus, ir gėda tau bus žmonėms,
pasirodyti—atsimink tuomet, kų piktieji
žmonės, ir žydai, ir kareiviai, iv pagonys,
o šiandien nedori krikščionys aut pagirto
sios tarp Moterą kalba ir burnojai.. Pa
galvok gerai, apsvarstyk, o pamatysi kaip
širdis tau nurims ir sopulių kirminas jos
negrauš.
— Bet gerai, pasakysi, bepigu būt
kantriai kentėti blogųjų žmonių apkalbas,
šmeižtus ir užpuldinėjimus, bet kad tiems
užpuldinėjimams ir geri žmonės tiki ir
niekiua mane!
— Broli—Sesuo! tai iiiekis. Arba
Marijos nebuvo įtarinėjęs ir šventasis
Juozapas ? uet pats angelas turėjo jį 'įspėti, kad apie Marijų blogai uemanytų.
O tačiau Ji buvo, yra ir bus pagirta tarp

moterų!
Marijos vargai, mus ramina
Brangusis skaitytojau! jei Skaisčiau

giminės!

Taigi, trumpai pasakius: A'ų Dievas
myli—tą baudžia. O baudžia dėl to, kad
dažnai toji Dievo bausmė žmogų nuo sun
kių nuodėmių ir nuopuolių sulaiko.

rėsi. Pasitarime paaiškėjo, kad liberalų vie-, Senau •
nybė reikalinga tik tam, kad “nezaležninkų”
Todėl linkiu naujam mėnelaikraštį platinti. Kito tikslo nesurado ir ne-Li,.^-. uįkrnščiui ‘Meile? ve-

‘

Kwi. Pr. Vaitukaitis

šeimininkas meta tave, ir tavo vaikučius,
ir visus daiktelius lauk j gatvę? Vaiku
čiai gal apiplyšę, nušalę ir išbadėję, i
neturi kam duonos kųsnelio uždirbti?
Jei šitaip, tai nelaiminga iš tavęs mo]
riškė. Bet vis neesi dar taip nuvargusį
kaip toji Mergelė ir Nazareto—Marija,
kuri pačiame viduržiemyje, būdama sun
kiose dienose, turėjo keliauti tolimų ke
lionę į Betliejų, o atkeliavus nė prasčiuusios pastogės nerado sau pas žmones...
Paskui vėl su kūdikiu aut rankų keliau
ja dar į tolimesni kraštų—net į Egiptu!..
D! kokia tai sunki toji kelionė per tyrus,
kur išilgas dienas keliaudamas .jokio žmo
gaus gyvenimo užeiti- negali! Saulė kaip
puode kepina keleivius, o pakelėse van
dens nė lašelio nebėr! Vandens indelį Ma
rija su Juozapu turėjo neštis su savim,
kitaip būtų visai juos užmarinęs kelio
nėje troškulys.
(Daugiai bus)

Gėdinti melagis, pajuokti kvailys
ginčytis su moteria — yra tas pat,
semti vaiuieni rečiu.
Lermontov

♦

•

•

sioji ir Švenčiausioji paskendusi buvo so
pulių mariose, k^ gi tu nori, nusidėjėli,

Esi gal pavargusi našlė ir metams
Bergždžio šovinio šūvis nuo užtan
pasibaigus neturi kuo nė už gyvenimų to šovinio šūvio skiriasi tik pasekmėm

sopuiių išvengti ir kasdieninio kryžiaus

(kambarį) užsimokėti? — Negailestingas garsas gi jų vienodas.
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LIETUVIAI AMERIKOJE

Beftadienis, koyo 11 d., 1933

tr

žiu dovanu. Bus duodama ska
ni arbatėlė su gardžiais namie
jos, visomis jėgomis kovoja,'
TĖVŲ PAGERBIMO
įkeptais pyragaičiais. Po to eis
kad
Jie , Nors
DIENA
. ...palikus
. , proliibicijjj..
,
laikai»
(lur moterų ristynės.
tuibut nemato, o gal tik neno- vis ejna blogyn, bet mūsų koĮ šį vakarų verta kad atsi
ŠŠ. Petro ir Povilo visa pa-Iri matyti, prohibicijos žalos, !Jonijos katalikai nepasiduoda
lankytų ne vien kenosliiečiai,
rapija energingai darbuojasi T- ,, ,
.
...... v |nus*ni^nimui- Juda, kiek gali. bet ir raeiniečiai bei waukeiškilmingai švęsti Šv. Juoza- Ivalbant apie prohibicijos za į Nesenai Fed. skyrius rengė Iraniečiai Roneėios užtikrina
po Šventę, kuri pripuola kovo žmgmufc tik dirstelėkite į <ta'vakar51j parapijos nandai. Ora
'
19 d., bet deliai Gavėnios se-'gelj siu dienų vaikinų ir... Ir giai pavyko.
•
' nga fp. 25c.
*
pavyko. Taip
Taip pat■ minėjo
Vargšas
kmadienio svarbumo perkelia- merginų... taip merginų!
!Lietuvos nepriklausomybės 15
ma į kovo 20 d. Šv. Juozapo
metų sukaktį; paminėjimas lnšventėje mūsų parapija pasi Naujai valdžiai paėmus vai- bai puikiai pavyko,
renka dieną pagerbimui tėvų, stybės vairą, žmonėse tenka į, pabar štai eina Šv. Onos j
nes Jis buvo Švenčiausių ir pastebėti daugiau optimistiS- motpri, dr,ja> kuri dong yr„ | LIETUVIAI KATALIKAI
mylimiausių Asmenų Jėzaus ir kerno, ateities linkui.
parapijai pageliausi. Šiuo kaVEIKIA
Marijos Globėjas ir Sargas. Į------------------- rt„ tjkimos dar
Jis yra idealus pavyzdys šei- Paskelbus bankų šventes, renis pr jų
• rengia programą,
Nežiūrint sunkių laikų, šv.
’ mų tėvams, kurie dėl Dievo kaip kurios, Roikfordo dirbtų kokios pas mus dar nebuvo. Jono Krikštytojo dr-ja nuta

KENOSHA, WIS.

V •
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NAUJA CENTO PRAMONĖ TUO JAUS PARSIDtlODA!!!

Nuo vieno Iki penkių centų "Blg Flash” Special. 'Krautuvės perka vienų, du tris ar
daugiau po $1.00. Pardavėjui įeina $2.20 Cash ir pardavėjas gauna “Dovanų” kurių
gali parduoti už $1.00. Viskas reikalinga parūpinta Juti's kainuoja 65c. ll$tsisakvkit«i
Išmėginimui tuzinų už $7.80 ar pasiuskit 72c paštu. Chicagos vyrai utsišaukite j ofisų.

PARISIAN RING COMPANY
SO North Dcarliorn Street,

CHICAGO, II.Ii.

“De.pt. J.”

šieji 21 metų amžiaus, užsire
gistruokite, jei norite balsuo
ti būsimuose rinkimuose. Re
IŠ FEDERACIJOS 12 SKY- Ant galo tris syk sušukta va gistruotis reikia, eiti į Town
lio J. E. vysk. Bučiui, mūsų
2.il7
50 Avė. nuo 9
RIAUS SUSIRINKIMO
vai.
ryto
iki
9
vai. vakare.
klebonui ir visiems ciceriečiaVas. 2G d. Fed. skyr. įvyko ms bei bulvnriškiams.
susirinkimas. Atstovauta 1G
Dr-jų užsimokėjusių Feder.
draugijų. Dalyvavo kleb. .kun.
yra 12. Dvi dr-jos (Šv. GriH. J. Vaičūnas.
t
galiaus choras ir Šv. RožanIsklausyta visa eilė prane-Lr,
. . ,
„
v. , , „ ,
įemus Gyvojo) dar ncuzsimosinin. Pranešta, kad Fed. Cb..
X Kovo 12 d., parapijos
,
„ „„ ,.
kejusios. Raginu jas ateinanti
apskritys rengia V. V. Liet.! . . ,.
» . , ...
1 svet. Labd. Sąjungos 10 kp.
1
. .. "
, .
susirinkimą užsimokėti.
Kat. seimeli. Musu skyrius iš- ,
.
.
-ir,,
v. i Susirinkime pajamų buve rengia labui gražų vakarėlį.
rinko
5 atstovus. A
Pranešta,
,
..
.? $42.43, išlaidų $35.30. Dabar Bus įvairi programa, kurią
,-isos draugijos y,ra is- /
oo sudarys dainos ir kitoki įvai
. ,
tu•
i
pas
įzd.
yra
pinigu
$23.83.
usios atstovus. Labai pui-l*
„
rumai. Po programo prasidės
,
..
. “Spulko ” $248.00.
musų draugijos do*
...
_
•
Skyrius ragina visus drau- bunco lošimas. Kviečiame pu
Jam pavestuosius dangiškojo susitvarkys ir vėl atsidarys. tuvių moterų.
rys ir mergaitės, rodos 22 iš nnsi visuomenes reikalais.
g..^ atgtovus dalyvauti ir ki; bliką skaitlingai atsilankyti.
Tėvo Asmenis Jėzų ir Mariją,
viso. Mokina Rakauskai. Vai-į Musų jaunimas taip pat prastame susirinkime, nes bus pra Įžanga 25c.
jiau mylėjo negu savo gy Pereito trečiadienio vakare, Ristynės įvyks kovo 12 d.,
parapijos svetainėje. 3:30 po dinimas įvyks Verbų sekma-i deda veikti. Jaunimo draugi- įnešimas iš Vakarinių Valsty X Sugrįžo iš Šv. Kryžiaus
lę. Jo buvo didžiausias rū Į parap. mok. kamb. Sodalietės
ligoninės p. K. Raila, kuriadienį, Lietuvių svetainėj. Šis'jų atst. buvo 6. Reiškia, visą bių L. K. seimelio.
pestis ir troškimas visame ir laikė savo susirinkimą. Susi piet. Pirma bus kauliukais žai
veikalas
Binghamtoniečlams kat. draugijų atstovai dalyvaKoresp. A. Valančius pavojingai sirgo plaučių už
visuomet padėti Jėzui ir Ma rinkimas buvo labai gyvas. dimas. Laimingieji gaus gra- nėra matytas.
degimu. Džiaugiasi Šv. Kry
vo sus-me.
rijai, ir taip išpildyti dangiš- jTarp kitko, jos ruošiasi pasta- Ping-Pong toumament. -Erom
Šv. Jono Krikštytojo dr-ja, jg atstovų pranešimų pasi- PILIEČIŲ REGISTRACIJA žiaus ligoninės patarnavimu.
kojo Tėvo valią prisidedant .tyti scenoje, Gavėnios metu, the looks of tlie personnel who
už palankumą, nutarė priimti,rodė, kad visos dr-jos užimtos
prie visos žmonijos atpirkimo. Igražų religinio turinio veikabave plans of entering, tliere’s moteris ir merginas į savo dr-1darbais: vienos rengia vaka- Kovo 21 ir 13 dd. įvyksta
I <:
Sekmadienį, kovo 19 d., 8 ]ą
going to be some stiff compe-jją- Tat, sv. Jono dr-ja mote- !rus, kitos kitokias pramogas. piliečių registracija. PersikėKELIAUK Į LIETUVĄ
vai. ir 20 d., 7:45 vai. ryto
tition.
rėja.
Visos dirba.
lusieji į kitą butą ir sulaukubus, intenc. aukotojų, iškilmi Prieš Gavėnią, parapijos sa
Girdėjau, kad ir šv. Juo Tš rengto vakaro vasario 19
ngos šv. Mišios, kurias giedos lėje turėjome daug visokių pa
Watch for tlie Highlights zapo parapijos choras nutarė d. pranešimo pasirodė, kad
garsusis parapijos mokyklos rengimų. Bet dabar Gavėnios
next week. We are going to surengti ką nors gavėnioj, ro-1 lno padaryta $12.05.
choras, maldaujant Šv. Juo metu, parengimai sumažės, change it’s policy. Something dos, penktą sekmadieni, tik
zapo, kuris buvo Šv. Šeimy bet parapijiečiai pašvęs dau ncw. DON T MISS IT.
Vasario 16 paminėjimas, ku
- LINIJA
nesužinojau ką.
nėlės Sargas ir dabar visos, giau laiko savo sielos reika
ris įvyko vasario 22 d. pavy
> iŠ New Yorko
laikraščius
Katalikiškus
didelės Šeimynos, Kristaus j- lams.
ko. Iškilmėj dalyvavo J. E.
,
i
i
į KLAIPĖDĄ
Just to rėmini you that on i žmonės prenumeruoja kiek kas
Per Gothenburgą
kurtosios Bažnyčios Globėjas,
vysk.
Būčys,
kalbėjo
L.
Šimu

Sunday March 26th the Pa-j išsigali. Tiesa, yra ir tokių,
kaipo galingojo Užtarytojo Šv. Vardo D-ja sekm. kovo rish will present ‘‘Kalbanti kurie norėtą skaityti, bet ne- tis, .T. Mockus, Jr. Programa
GREITA
prie Šv. Trejybės Rockfordo 12, per pirmąsias šv. Mišias, Kreida ir Šposai.” Yiau dont išsigali užsisakyti, nes nedirdalyt a\ o du cho
__________ KELIONĖ
šeimoms, Juozapams ir visai eina bendrai prie šv. Komuni- have to understand I.ithuani'rai: Šv. Grigaliaus ir jaunaj LIETUVĄ per ŠVEDIJĄ
ba, o tokiij yra daug.
mečių. Buvo ir kanklių cho Dabar siūloma mažiausio
žmonija! palaimos. Taip pat jo8. Po 5v. Mi5ių parap mok an to appreciate this type of
“BAIZTASIS ŠVEDŲ DAIVYNAS”
ras, ved. Juščiaus, taipgi da
mis kainomis
PIGIOS DAIVAKOItTftS
sek.nad.enio vakare bus sn- kamb. jvyksta bendri pusry. entertainment. Admission onlv
ŠAUNI ŠEIMININKĖ
lyvavo parapijos vaikučiai, va
ruoštas., tėvams ir Juozapams {iai ir m4nesinis susirinkimas, 25c.
Išplaukimai iš Ncw Yorko:
PEOPLES FURN1TURE Drottningholm,
Kovo d 8 d.
Ponia M. C. Brooder’ienė iš dovaujami Seserų kazimieriepagerbti, gražus programas,
Balandžio
1 d.
Knngsholm,
BALANDŽIO 22 D.
•GRTPSHOI.M,
CO.
KRAUTUVĖSE
čių.
Žmonių
buvo
pilna
sve

panašus Į šventąjį koncertą.
GEGUŽĖS 8 D.
•KIINGSHOLM,
Su Naujaisiais Metais, mūsų Remember your Dads on Lake Leelanau, Mieli., laimė
Gegužės 20 d.
Drottningholm,
tainė.
Aukij
surinkta
$8.13.
jo paštetų (pajų) kepimo ko
GEGCŽ#:S 27 D.
•GRIPSHOIiM
parapijos jaunimo d-jos pra Father’s Day March 19th. In
♦Dietuvių Ekskursija-.
Komisija dėkojo visiems kal
ŽINELĖS
dėjo lyg i,r kokias tai lenkty commemoration of tiria day ntesto čempijonatą. Konteste
Informacijų ir laivakorčių fereipkitės
bėtojams ir svečiams,
j vietinį agentų.
nes veikime. Iki šiol visi lai the Parish will give a prog- dalyvavo virš 1000 pasižymė
ms ir seserims bei publikai.
X Pereitą trečiadienį, tuoj kosi gali sakyti lygiai. Nepa ram in the evening.
jusių šeimininkių.
SWEDISH AMERICAN LINE
21 STATE ST.,
NEW YORK, N. Y.
po Kryžiaus Kelių, Sodalietės
CHICAGO, II Jj. 181 N. Michigan A ve.
siduoda. Pažiūrėsim toliau.
BOSTON, MASS.
10 State Street
turėjo ekstra susirinkimą, ku
On Palm Sunday tbe Girl’s
•JIS oojunj« kl
'MIK ‘AIOM.V-RT
AKIS
Telefonas
n
m
Taip, jus ga.riame pasiskirstė veikalo “Po
Sodality will present a Dra
įk
nei ja”, 4-rių veiksmu drama,
ma. Can’t tell you more about
užduotis ir praktikavo, šis
z.
Ar Jūs Esate Supančiotas
it as there seems to be a veil
Ir su "suirusiais” nervais — jaučia
veikalas musų Sodaliečių, ara
of mystery about it. Or maybe
tės silpnas Ir pavargęs — tik pusiau
UŽ WHOLESALE KAINAS IŠ
žmogus. Jeigu taip, štai yra geras
bių ir talentingų artisčių bus Tbe Indians are coming! tlie girls have’nt heard that
tonikas, suteikiantis geresnes dienas.
vaidinamas Palmių Sekmadie Nay, nay, ’tis only some of if they want a good write up
Labai platus pasirinkimas
nį. Jos tikisi imti viršenybę our Parišk girls getting a lit- tbey will bave to give us more
visokių gražiausių padary
parapijos veikime.
tle extravagant Avitli their Information.
mų ir spalvai, o kainos ste
2426
So.
Halsted
St.
yar užvardinimas TONTKO, kur) Gy
powder,
paint,
and
let
us
see
bėtinai
žemos nuo
X Prisiminus Užgavėnių
dytoja* Specialistas išrado, ir kuris
dabar parduodamas visose vaistinė
2458
So.
Halsted
St.
wbat
you
really
look
likę.
Don’t forget to wateh for
dienoje Mokyklos Rėmėjų su
se. NUGA-TONE yra kombinacija
tam tikrų tonikij alterativų, kurios
next
weeks
Highlights.
ruoštą liukingą vakarą, teko
1000 W. 22nd Street
stimuliuoja, atgaivina visus organus,
valgysite geriau, — miegosite sal
Yours with suprises
sužinoti dar šios darbščios Rė Tbe big day is drawing
džiau. Tūkstančiams vyrų ir moterų
Per virė 35 metus pardavinėjame tiktai pačias geriausias
tapo pagelbėta. Trisdešimties dienų
Carrier Pigeon
mėjos: S. Kačinienė, p. Vyvc- near. Get in sbape for tbe
Šiltas oras verčia mus palaikyti minėtas kainas.
treatnientas už Vienų Dolerį — gau
IKI
kite tikrųjį—garantuotas.
Šaltas oras tikrai privers tas kainas pakelti.
' snė, p. Marmienė ir Adelė
Bandyk mūsų Lietuviškas Smetonines Anglis (Litbsiūnaitė, kurios savo veikOfiso Tel. Yards 0344
uanian Cream Coal) dideliais ir parankiais šmotais.
Juu pardavinėjime kaldros
LIETUVIAI!
Res. Tei. Boul. 624C
Kiti
parduoda
po
$12,
pas
mus
tik
$8.50
tikietų žymiai padidino MokyŠu užtikrinimu, kad čia
Mūsų kainos žemesnės, negu visų departamentinių Storų.
klos iždą.
pirkdami vežimėlį galėsite
KOJŲ SPECIALISTAS
ŠTAI MŪSŲ KAINOS;
X Mokyklos mokiniai stro
sutaupyti apie vieną trečią
Indiana Egg .................................. tonas $6.00
Vai.: 9 Iki 12 ryto.
1 Iki B, 7
SU
piai ruošiasi ką tai tokio ne
dalį
pinigų!!
iki 8:80 vakare.
Illinois Egg...................................... ”
Nedėliomis 10:30 iki 12.
paprasto išpildyti Velykų an
Didele
Vasarine
Ekskursija
West Va. Lump..................................... ”
7.50
766 West 35th St. Chicago, HL
trą dieną.
i
Taipgi skąitlingas rinki
Black Band Egg.................................. ”
7.50
LAIVU
X Pavasaris artinasi, paranys visokių vaikams lopšių,
Black Band Lump ........................... ” 8.00
S. S. FREDERIK VIII
pijonai, ypač jaunuoliai bruz
lovelių, krėslų, krėshj mo
Red Asb Erie Lump .......................... ”
8.50
da įtaisyti tinkamą parapijos
Blue
Grass
Lump
...........................
”
8.50
Iš New Yorko Birž. 3, 1933
kintis vaikščioti, dviračių,
Fancy Lump ......................................... ”
8.50
sodą ir įrengti reikalingus jau
ai Nsstkankyklts savęs akaustriračių ir tt.
g mals. Reumatlsmu, Sausgėla,
LAIVAKORČIŲ
KAINOS:
Pocahontas
Mine
Run
.....................
”
6.50
nuoliams žaislus ir kitokias
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
I vienų pusę
I abi pusi
Pocahontas
Lump
..................................
”
8.00
■ — raumenų sukimu: nes akaureikmenis.
Trečia klesa .... $92.00.......................... .. $153.50
B dėjimai naikina kūno gyvybę
Pocahontas Egg ................................. ”
900
X Sekmadienį, kovo 12 d.,
_ ir dažnai ant patalo paguldo.
Turistine klesa .. 111.50.......................... ... 187.00
Pocahontas Nut .................................. ”
8.50
CAPSICO CO1CPOUND m*.
...
245.00
Kabinine
klesa
..
132.50
...........................
po sumos L R. K. A. S. įvyks
Pocahontas Pea..................................... ”
6.75
® shs lengvai prašalina viršml— Taksai reikia primokėti —
mėnesinis susirinkimas. Pra
■ nėta ligas: mums šiandie dauWest Va. Be dūmų, 50% rupūs .... ”
7.25
_ gybė Įmonių elunėla padėkaDel
platesnių
Informacijų,
n^takymų
Ir
laivakorčių
kreipkitės
Coke-Range dėl fumasų...................... ”
9.00
šoma nepamiršti atsilankyti.
a vonns pasveikę. Kaina 50o per
pa,« niūnų agentui.

CICEROS LIETUVIŲ ŽINIOS

WEST PULLMANO
ŽINELĖS

BINGHAMTON, N. Y.

Kūdikiams
Vežimėliai

BI ■■ I

z ANGLYS

HIGHLIGHTS

ŠVEDŲ
AMERIKOS

l te

Geo. P. Taylor, Jr. Coal Company

Nusa-Tone

$5.00

$25.00

DR. V. S. NORKUS

Važiuokit Tiesiai i Klaipūda

«■■■■■■■■■■■■

; Reumatizmas sausgelė

Ris.
ŽIŪRINT PER PLYŠĮ

RockfordieČiai gaus progos
balsuoti ar jie nori prohibici
jos šiame mieste. Sausosios d-

DienraMIo “Draugo” agcntflra iArflpIns Tamstoms visas ke
lionei reikalingus tlokumentns. Dėl to kreipkitės | “Draugą” 2S34
No. Oakiey A\e., Chicago, UI.

ARBA

Scandinavian-American
Line
130 N. LaSalle St.,

Chicago, III.

Canell Block ......................................... ”
Stoker Screenings .............................. ”
Best Grade Chestnut............................. ”
ORDERIUOK

PEOPLES
FimMlDRE CO.

9.50
5.50
15.00

KRAUTUVĖS

_

2536-40 W. 63rd STREET

Hemlock 8400

DABAR

4177 83

MES PRISTATOME VISAME MIESTE
Mėn M*m» uibondsuoti mleato sverlkal Ir kiekvienas vežimas, kuris
Iflvažtuoja IS musų yardo, turi oficialaus sverlko tenklg. Tas garan
tuoja parodytu ant tlkieto svarumg.
I

ARCHER

Lafayette 3171
Chicago, III.

ai pašta šte arba dvi ui 11.11.

AVĖ.

Knyga: “1AT.TINIR 8VKIKATO8” augalais gydytlea kal• aa 11 esntų.

■
B

M Kulia
ll(| BO. HAUOTCD BT.

*1

Chlsava, m.

I“'

I. ■ ■■«■■■■■■

-■

;

-į

D R A TT O A S

Šeštadienis, kovo 11 d., 1933

X Susivienijimo L. R. K. A. pos reikalus, prieita prie būILK) kuopos labai svaibus su-simojo Moterų Sujungus seisirinkiniaa įvyks Aušros \ ar- mo, kuris bus ateinančių vaįtų parap. mokyklos kambaiy- sarų, Slienandoab, Pa. Mūs
,je, kovo 12 d., 2 vai. popiet, kuopa apsvarstė ir vienbalsiai

kyli, nes daug yra svarbų rei- vagos lietuvių scenoje jėgos, ndzyauskienė, V. Jankus,
kalų svarstymui. Kurie dar ne | Nors komedija susideda iš Mikolaitieni, M. Janušauskiepriklausote prie labdarių, kvie 3 veiksmų, tačiau bus ir kon- nė, broliai Bileskiai,' Stašaitis,
čiami įsirašyti, Giekvieno ku- vertinė dalis, todėl kiekvienas A. Gleznaitė, D. Kiserauskaituliko pareiga priklausyti šiai turės progos ne tik pasijuokti, tė, P. Kalvaitis, Mosteikaitė,
e dai
pvr-T»r*r-"T-,Tc» rMiAr
nar*a* l»'«šomi atsi lauky- nutarė seimų perkelt iš Sbe- organizacijai.
B. G. bet ir gražios muzikos pasi- B. Lickaitė, o B. Kalvaitė paS. BALČIŪNIENE IR K. ŠERPE I IS DIDE- ti. Taipgi kviečiami atsilanky-| nadorio į Chicagų, kadangi >________
klausyti.
sveikinus nuo visų peikė Mi
įti
ir
norintieji
įsirašyti
į
SuChicagoj
bus
Pasaulinė
Paro-1
X
Draugija
Gvardijos
Pir
Pelnus
skiriamas
LIU SMARKUMU VEIKIA
šv. Kry- kelį su dovana.
sivienijimų.
Valdyba da ir kitų katalikiškųjų orga- ma Div. Šv. Kazimiero Karai, žiaus parapijai.
Sauklys
Angelą dėkojo visiems atsiPirmeilių
stovis:
P. Labutis ir V Stancikas
-------------nizacijų seimai. Atvažiavusios laikys mėnesinį su. irinkimų
lankusiems už linkėjimus ir už
turėtų susirūpinti,
X Ryt po “Graudūs verks- delegatės galės ir kitur daly- kovo 12 <1., parap. mokyklos
Jie, gal, j
PAGERBĖ VEIKĖJĄ
P. LabutL, 917 W. 34th st.,
dovanas. - Paskui jaunimas li
mai’’ (3 vai. popiet) įvyks[vauti, ir kartu Pasaulinę Pa- kambaryje, 2 vai. popiet. Visi
mano, kad vienas iš -ių liks Chicago
111.................... 678,652
nksminos ir žaidė.
laimėtoju ir kad niekas jų ne-,
® ’
svarbus Altorių Puošimo dr- rodų pamatyti,
nariai kviečiami laiku suseiti,
Kovo 4 d. viena mūsų kopralenks. Bet gali visai kitaip V Stancikas, 1706 R. 47th jos susirinkimas mokykloje.
Sąjungietė
Angelą Mikolaitė yra pla
, turime daug svarbų reikalų lonijos uoli veikėja p-lė An
atsitikti. Rodos, kad ne vis- st., Chicago, III........... 562,207 į Visos narės prašomos būtinai
[svarstymui. Taip pat prašo- gėla Mikolaitė šventė savo gi čiai žinoma veikėja. Visur da

A. SV1LPAUSIKENE PASIEKĖ PUSE
MILIJONO BALSU SKAIČIŲ

I

kas jų rankose.
i ą švilpauskienė, 103 N. 20 dalyvauti. Reikės apkalbėti
Jie veikia, teisybė, bet taip Avė. Melrose Pk., 111. 534,835 bunco ir kiti svarbūs reikalai,
pat veikia ir vi ii kiti kontes- į
„
Būkite visos.
- Valdyba

tinmkai.

Kiti labai tylomis i

’

linę atsilankyti naujų narių. Ši mimo dieną. Taja proga jos lyvauja ir darbuojas lietuviš
[dr-ja yra vier.a iš įžymiausių draugės ir draugai susirinkę koje dirvoje.
Nors jaunutė,
[šioje kolonijoj. Dabar nauji į jos namus, 4434 So. Hermi bet daug jau yra pasidarba
nariai priimami be įstojamojo tage gat. jų gražiai pagerbė, vusi. Priklauso daugeliui idė
'mokesčio.
M. Sudeikienė, A. Kalvaitienė jinių dr-jų; kai kuriose rašti

ŽiNIOS Iš BRIGHTON
PARK

365,254
veikia ir kurių dienų gali pra
lenkti visų eilę kontestininkų.
A. Stulgius-kas, 1628 So. 50
X Akad. Rėmėjos kviečia Taipgi primename visiems ir jos mamytė suruošė nepa^ ninkauja.
visus atsilankyti į jų metini
Daugelis manė, kad A. Švi- Avė., Cicero, ]11........... 294,316
kad draugijos bunco :Pra»U vakarienę. Per vakari*
X
Šv.
Rožančiaus
draugijos
:
vajų sekmad., kovo 12 d., 7 nariams,
Ilgiausių metų Angelai
lpauskienė pailso ir jau snia______
S. Staniulis, 6651 S. Talman
nę Angelų sveikino M. Sudei
rkiai nebesivaro. Bet, štai, vie'Avė., Chicago, Iii. .. 272,531 ^uctinis vakaras įvyks kovo 12 vaj. vakare, parap. salėje. Vi- palty įvyks kovo 19 d., nario
nepaliauti darbuotis.
T". Vizgirdų name, 4358 So. kienė, S. Jurgaitė, M. Laurlrr
nu sykiu, kad kįlo tai kįlo ir j A. Valančius, 1226 S. 5t)th
V lk va^are> ParaP- si atsilankusieji bus patenki
skaitė, A. Šnftrskienė, E. MoTen br
nes programa bus labai California avė., 4 vai. popiet.
pasiekė pusę milijono. baisų Avė., Cicero, 111........... 268,155 (8Xeta*nej Bus kauleliais zai-1
Visi kvie1 įdomi. Programui seselės ren- Į Bus duodami aukso žiedai tie
skaičių. Ji toli paliko S. Bai-1 S. Stašaitis, 1413 S. 4lSth,dirnas
v. su dovanomis.
.
čiūnienę ir nelabai toli nuo Ct., Cicero, Ilk, .... 177,758 ,^aillT atsilankyti. Įžanga tikjgja mokyklos vaikučius. Dg- ms nariams, kurie neėmė pa
NEPALIKITE JŪSŲ MYLIMŲ KAPO
šalpos per 10 metų. Dovanų
Stanciko, kuris stovi antroj j A. Gilienė, 3131 Emerald
^ovanos geros ir kiekvie-1jyVaus svečiai kalbėtojai, taip
NEPAŽENKLINĘ
vietoj.
[Avė., Chicago, 111. .. 171,545 |naiu tinkamos. Rengėjos visus .pat įr pagarsėjęs “Pipirų cho bus daug ir kiekvienas atsila
nkęs kų nors laimės. Visi na
Dabar geriausias laikas užsisakyti paminklus.
S. Balčiūnienė ir K. Šerpe-j K. Šerpetis, 1710 N. Girard lnalonia^ Priiinsras.“
Kvieslys
Pirkite tiesiog iš dirbtuvės
riai ir svečiai prašomi atsila
tis per paskutines dienas lai- st., Chicago, 111........... 171,323
V. mažiausia rengėja
nkyti.
Valdyba
VENETIAN MONUMENT CO.
KX Labdarių 8 kp. susirinP. Fabijonaitis, 2231 W. 23
mėjo veik po 50,000 balsų. Tai
523-27 N. Western Avė.
PL, Chicago, 111.............. 100,200
biskį veikimas.
Moterų Sųjungos 4 kuopa [kimus bus kovo 12 d., tuojau

st., Chicago, 111.

NORTH SIDE ŽINELĖS

vasario 14 d. laikė mėnesinį po sumos parap. svetainėj. Yisusirinkimų. Apsvarsčius kuo- si prašomi skaitlingai atšilau-

C H I C A G

AMERIKA PIRTY-’

Pp. Šturmai yra seni West
Side gyventojai, gerai Įsigy[venę. Jų dukrelė Aniceta xpn
įklauso didžiųjam parapijom
X Praėjusį penktadienį pa
chorui, aktyvi visame choro
rap. bunco ir cardy partv re- j'
.
v .
,
• •• a
i * • verkime ir dažnai baznvcioit
ngnno komisija to vakaro rei• ,
,
<
, , ,
,
-js
•
per
suma
gieda
solo.
i
kalais buvo nuvykus pas vie. *
i s
nų įžymų \Yest Side biznio- ! Nepamirškit, parapijos bu
rių p. Šturmų, kuris laiko no nco ir card partv, taip pat
svaigiųjų gėrimų užeigų ant Juozapų vinšavojimas įvyks
kampo lloyrie ir Blue Island sekmadienį, kovo 19 d., para-

STAMBI pp. ŠTURMŲ
DOVANA

gatvių.

«

Jei taip, dėkis prie mūsų metinės Patasarinės
Ekskursijos

i

komisijų gra

žiai priėmė. Užsiminus apie
ruošiamųjų pramogų parūpijos reikalams, pp. Šturmai, ne
rėdami kad toji pramoga kuodaugiausiai naudos parapijai
atneštų, paaukojo tam vakarui septynis keisus alaus. Ko-

LIETUVĄ

IR

ROMĄ

Išplaukiant ant didžiojo Prancūzų Linijos laivo

“ILE OE FRANCE”

=

Į;

1933 m. Balandžio 29
Per HAVRE IR PARYŽIŲ

> pijus salėje.

Pp. Šturmai

Kas ir kaip atsiliko, gale- Į
site pamatyti kovo 26 d. atsi- [
lankę Į Scnool Hali, prie 48
= ir llonore str., Town of Lake. J
5: Komedijų vaidins V. Stan
5 ciko pastangomis suorganizuo )
= ta artistų trupė, kurion sutrau,
= ktos visos pasižymėjusios Chi-

AR VAŽIUOJI j EUROPĄ 1
SĮ PAVASARĮ?

misija pp. Šturmams išreiškė
širdingų padėkų.

KAS GIRDĖT WEST SIDE

TGWN OF LAKE ŽINUTĖS

5

X AVest Side tretininkių bunco palty įvyks kovo 12 d., 7
valandų Vakare, parapijos sū
lėj. Turės visokių gražių <lo- =
valių. Kviečia visus kuo skai- 5
tlingiausiai atsilankyti.

Tel. Seeley 6103

Mes padarome ant orderio
bile kokį paminklą mūsų
dirbtuvėje
Įsteigta nuo 1885 m.
Del informacijų pašaukit

A. S. VALŪNAS
— Berkshire 1487

------- —-----------------------------

z

|

Gėrėsitės smagumu, greitumu, geru patarnavimu |
ir naminiu valgių gaminimu.
|L
Dėl platesnių informacijų, pasportų, sugrįžimo = J
leidimo ir tt. kreipkitės į

“DRAUGO” LAIVAKORČIŲ
AGENTŪRĄ

1,

2334 S. Oakley Avė. Chicago, III.

Sretieh Jlne

Rengėjos |

ttciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuuiiiin« '

1933
Thor Skalbiama Mašina
SUMAŽINTOS KAINOS
IKI KOVO 15 DIENOS
Thor Elcktrikinė Skalbiama
Mašina ............. .. .

>50.00
kovo L)

*99,50

nuolaidos iki

.... *50.00

Tiktai už ...........

*49.50

l’o $1.00 į savaitę '

Jos. F. Budrik, Ine.

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

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

CHAMPIONSHIP BOUTS

DRAUGAS UTH. CHAMPIONS
v.s.

C Y 0 CHAMPIONS

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę

Parodų Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir A|nerikų pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo“ laivakorčių
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su

THURSDAY EVENING, MARCH16,1B33

teiktos.
“Draugo“ laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų linijų Ir geriausių laivų į Lietuvų ir visus

pasaulio kraštus.

C. Y. O.

C E N T E R

Congrgss St. and Wabash Avė.

3417-21 So. Halsted St.
Telefonas — Boulevard 4705—8167
\\(’F1- gražus lietuvių i>rogi'amus nedėliomis nuo
1 iki 2 vai. po pietų.
\\ J1FC programas ketvergais nuo 7:30 vakare.

3:15 P. M.

RCIU AGENTŪRA

ADMISSION 50 cents

ir

Šeštadienis, kovo lt d., 1933

DRAUGAS

K

CHICAGOJE

BRIDGEPORT K OF L*S WtN AGAIN IN EVENING
AMERICAN TOURNAMENT

__ ___

MARQVETTE PARK'lakaitiM’

ARAI;
Tel

Vaimlieaū u Cicero. tt«.: IV1.

ir daug kitų. Dalyvaus akaeleDEFEAT PULLMAN A. A. Erstnmn, the giant Pullmanj
ŽINUTES
mikės Čiaualionvtė ir Šidlau
center, eaged four in a row, J
34-27 IN OVERTIME
Į the lašt one with 5 seconds
skaitė iš Roselaudo. Visi kvie
GAME
MISIJOS
čiami dalyvauti tame vakare
----------j to play to tie up the game,
Wednesilay niglit, at AVhite 26 all. In the overtime four Pirmadienį, kovo 13 d., 7:3O Paremkite seseles kazimierie
tės. Jos mokina mūsų vaike
City, Bridgeport K of L’8 ad- baske*, by Bridgeport sewedjv8k vakar<)
lius.
L žjauskime jų brangų da
vaneed štili furtlier towards up the game. Lineup:
Švenč. bažnyčioje prasidės mirbų. įžanga 35c.
the Evening American chane
Bridgeport (34)
’ sijos. Iškalbingas pamoksliuiSeserų RėmėjA
pionship by det'eating the
f. p. nkas Tėvas J. Bružikas, jėstrong Pullman A. A. in an Budriek, f............. 8 2 3 zuitas, sakys pamokslus.
overtime game, 34 to 27.
Rainis, f................ 0 0 0 Pirmoji savaitė (nuo kovo
Budriek, Bridgeport for- Kluchinskas, f. ♦ . 3 2 0,13 d. iki 18 d.) skiriama mervard, scored 18 points and Jesen, c................ ,1 1 4'ginoms ir moterims; vaikinų
was easily the outstariding E. Laskv, g......... 0
2 ir vyrų savaitė bus nuo kovei S®kniadieių, kovo 12 d., So.
plaver of the game. Joey Klu- Tenzie,'g. .-.......... 1
ft 19 d. iki 26 d. Tikimos, kad,^1^0 uiote1'^ draugija renchinskas helped the eause Evans, g................ 0
0. vyrai nepasiduos skaičiumi
^unco P&rty šv. Kazimievvitli three field goals and j J. Laskv, g........
1 moterims. Kaip žinoma, gavė-. |1 ° ^es6r'4 naudai, 7:30 vai.
two free throws. The other
nios metu atidedami į šalį vi- ;va^' bažnytinėje svetainėje.
Pullman A. A
plavers on this All Star Lith
p. šoki pasilinksminimai. Visas
Dovanos ypatingai gražios,
b.
uanian team, wlio also played
3 laikas pašvenčiamas klausi- o užkandis tai tikras “garduPeacock, f.*......... 2
a great game, are Rainis, Je^mui Dievo žodžių, kurie yra'mynas.*’ Visi į bunco party.
Bartel, f................ O
šen, E. Laskv and J. Laskv,
4
tikras penas mūsų sieloms.
Įužtikrinam pilnų malonumų
l’etit, f. '................ 2
Tenzie antį Evans.
2 į Tai visi marųuetteparkiečiai vakarų.
Rėmėja
Ertman, e............. 4
This game was predicted as Franczak, g......... 0
j,ir apylinkės lietuviai kuo
a thriller. Both teams had won Jensen, g............... 1
_į skaitlingiausiai lankykime mitlieir brackets witli impresslve Petrgus,
I sijas ir pasinaudokime Dievo
Meėnfi Sukaktuvės
[malonėmis.
scores. And what a game it
was. Bridgeport lead tliroughIeva Lukošiūtė
out the game until the lašt
ALEKSANDRO
few minutes of play \vhen
i Sv. Barboros draugija lai
SADAUSKO
dys mėnesinį susirinkimų koPersisky.re su šiuo pasauliu
kovo 13 d., 1932 iii., sulauKęs
GRABORIAls
Ivo 12 d., parap. mok. kambapusamžiams, palikdamas didelia
jry, 2 vai. popiet.
me nubudime moterį Marijoną,
dvi dukteris Barborą ir Eleną,
žentą Antaną Mažeiką, anukus
Phone Boulevard 413£
LACHAVICH | Visų narių atsilankymas bū
ir gimines. ,

SO. CHICAGO ŽINIOS

A. MASALSKIS

IR SŪNOS

GRABORIUS

LIETUVIS GEABOBIUS

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia.

j ncsivėllloti, nes norime SUSI-

darbu busite užganėdinti

I rinkiniu 1&1KU pruddtl. AtSIVO

Musų patarnavimas
visuomet sąžiningas

ir

nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui
skyrių.

2314 W“23rd Pi" Chicago

Nauja, graži ko

1439 S. 49th Court, Cicero,

plyčia dykai.

Iii.

TEL. CICERO E927

3307 Auburn Avenue

'■ t

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

S. M. SKUDAS

Graborius ir Balsamuotojas

LIETUVIS GRABORIUS
Didelė graži koplyčia dykai

718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Skite ir naa« nari’' „ ,, u
Valdybe

DIEVO APVEIZDOS PAR.
ŽINUTĖS
VAJUS, VAJUS?

Turiu automubilius visokiems
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
i reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE jų 5 skyriaus vajaus vakarie
nė bus kovo 12 d., 7 vai. vak.,
Chicago, UL

f J. BAGDONAS i

LJ.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

parap. svetainėje. Programa
bus labai graži. Bus atvaidin
ta veikalas, mokyklos vaiku
čiai deklemuos, kalbės kun. I.

Laidotuvėms patarnauja man
VEDĖJAS
dagiai, simpatiškai ir Labai pi 1646 WEST 46th STREET Albavičius, A. Nausėdienė,
Tel. Boulevard 5202—841*
giai. Liūdnoje valandoje pa
kun. Urbonavičius, kun. VaiTel.
CICERO
1*4
šaukite

SYREVVICZE

Republic 3100

2506 W. 63nl Str.

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimu

galimas ui $25.00

J. Liulevičius
Graborius

LIETUVIŲ

GRABORIŲ

ĮSTAIGA

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko uerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bils kokios miesto dalies.
'Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl Šermenų. Palaukite KUDKIKI pirm negu kreip
sima kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Dlėyele Ofisu

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

ir

Balsam uolojaa
Patarnauja Chi
cagoje ir apleUnkėje.
Didelė ir grąžt
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

J. F. BADŽIUS

PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS
CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju gerinusia ir

pigiau negu kiti todėl, kad priklau
sau prie grabų išdirbystės.
OFISAS
668 WE8T 18th STREET
Tel. Canal 6174

vak

OR. ATKOČIŪNAS

Tel. Cicero 1260

4847 W. 14 th St.

OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunaay by Appointment
HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES

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

(Naryauckas)
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2420 YVest Marąuette Road

Res. 2136 W. 24th St.

TeL Canal (121

TEU CANAL 9498

OR. G. L BLOŽIS

'Tel. Canal 0257

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

Res. Prospect 6659

DENTISTAS

DR. P. Z. ZALATORIS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.)
Valandos; Nuo 8 iki 12 ryto

Gydytojas ir Chirurgas

Nuo 1 iki 8 vakare
Šaradoj pagal sutarti

1821 SOUTH HAhfiTEO STREET

Residencija 6600 So. Artesian Avė.

DENTISTAS
2420 W. Marąuette Road

Phone Canal 6122

arti Western Avė.

DR. S. BIEŽIS

Valandos:

Tel. Lafayette 5793

nuo 9 iki 9

DR. A. J. JAVOIŠ

i

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

Dr. C.K. Kliauga

Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vi

Office: 4459 S. California Avė,
Nedėlioję pagal sutartį
Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
Res. 6 737 S. Artesian Ava

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Phone Hemlock 7828

DR. J. J, SIMONAITIS

2201 West 22nd Street

AKIŲ AYDYTOJAIi

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

DR. VAITUSH, OPT.

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2423 West Marąuelte Road

REZIDENCIJA:

Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt
Nedėiioj susitarus

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

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų
Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

DR. A. A. ROTH

į

Rusas Gydytojas ir Chirurge
Ofiso TeL LAFAYETTE 7X27
i Specialistas odos ligų ir
i Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo 9 iki
venerišku ligų
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi
kuria huo 4 iki 8 vai. vakare Utarnlnkala Ofisas 3102 So. Halsted St.

LIETUVIS AKIŲ
SPECIALISTAS

Palengvins aklų ųempimą,
•stl priežastim galvos skaudėjimo. Ir Ketvergais,
tvaigtmo, akių aptemmlo, nervuotu- I
park 33#6
Rez. Tel.
mo, skaudamą akių karšti. Nuirnu
sataractug. Atitaisau trumpą regyst*
ir tolimą regystę.
Prirengiu teisingai akinius visuose
įsitikimuose, egzaminavimas daro
cvnv
’rn iiv iu
mas su elektra, parodančią mažlauGYDYTOJAS
IK r<u.tu
CIUlllKGAS
«aa klaidas.

Kampas Slst Street
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. »
Nedėliom’s tr šventadieniais 19—12

DR. M. T. STRIKOL'iS

Hpeclsjė atyda atkreipiama moky

klos vaikučiams.
Valandos auo 19 ryto iki * vaka
rą Nedėliomia pagal sutarti.
KREIVAS AKia1 ATITAISO I TRUM

DR. 6. SERNER
uarmm

T. DUNDULIS
■■

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

OFISAS

4645 S. ASHLAND AVĖ.,

4142 ARCHER AVENUE
TeL Virginia 0036

Ofiso valandos; nuo 2 iki 4 ir nuo

* Iki 8 vai. vak. Nedė'.iouds pagal
sutarti

Ofiso Tel.: Boulevard 7H29
Mamą Tel.: Prospect 1989

DR. MARGERIO

PRANEŠIMAS

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

Persikėliau J erdvesnę ir patogesni
vietą

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

8,325 SO. HALSTED ST.

DR. J. W. KADZEWICK

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų
nuo 6 iki 8 vakare
Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8488

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
6859 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago, Iii.

Tel. Yards 1829

kovo 8 d., 1933 m.,
vai. vak. pusamžiaus. Kito
iš Suvalkų rėd , Sakią apskr.,
Gelgaudiškio parap.,
Daujočių
kaimo. Amerikoje išgyveno 30
metų.
Paliko
dideliame nuliudiine
moterj Konstanciją, po tėvais
Ališauskiutė, tris dukteris: Ele
ną, Oną ir Emiliją, šunų Al
fonsu. tris brolius Antaną, Juo
zapą ir Jurgį, du pusbrolius, o
Lietuvoje motiną, seserį ir švogerį ir gimines.
Kunus pašarvotus 1532 S. 49
Avė. I^aidotuvės įvyks pirma
dienį. kovo 18 d., iš namą «
vai. bus atlydėta* į šv. Anta
no parapijos bažnyčią, kurioj
įvyks gedulingos pAmuldos už
velionio sielą. Po pumaldą bus
nulydėtas į šv. Kazimiero ka

TeL Grovehill 1596

Phone PULLMAN 0853

DR. A. L. YUŠKA

DR. P. P. ZALLYS

akiu spciaustas

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak.
Heredomls po pietų Ir Nedėidle
tik susitarus
2422 W. MARQUE1TB ROAD

DENTISTAS

3U East lllth Street
Prie Y. M. C. A.. Roseland
Guzus, X-KAY, etc.
tue varu

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted 8t.
Valandos: nuo 19*—4; nuo 9—J
■sSMInmls! o«n 18 Iki . 19.

7feS9

Rez. Hemlock 7691

7850 S. HALSTED STKEE'J

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

DR. MAURIGE KAHN _
Tel. Yards 0994

7/
f/

Cicero 2109.

J'/

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

!

Phone Canal 0523

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.

ROOM 210
•4 ir 7-0 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas
1800 WEST 47th STREET

Rezidencijos Tel. Plaza 3200
VALANDOS:

<

Nuo 19 iki II dieną
Nuo 2 iki 8 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo lt Iki 12 dieną

Teh .Wentwoith 3000
Rez. Tel. Stewart

DR. H. BARTON

ir Chirurgas
~DR. CHARLES SEGAL- 6558Gydytojas
S. IIALSTED STKE1
Perkėlė Baro ofisą po numerio

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk 4729 SO. ASHLAND AVĖ.
štas. Bastebėkit mano iškabas.
SPECLJAUSTAS
D<lorų. Moterų Ir Vyrų Ligų
Valandos nuo 9:30 ryto 'iki ▼ai.: ryto nuo 19—18 nuo 8—4 *e
8:30 vakaro. Nedėliomia nėra
pietų: 7—8:89 vai. vakare.
'Nedėllomls Ii iki 12
Skirtų valandų. Room 8.

GYDO VIHAS LĮGA8 VYRU »R MOTP RV PK»
SIBTfM WE«UK1NT
KAIP ( ZKIHEN(UUKION ig 'NEIŠGYDOMOM JOM YRA
Kpeeiališkul gydo Ilgos pilvo, plaučių. Inkstų ir pustės, užnuodljimą krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingus ligas. Jeigu kiti ne-t
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų Ir Išgydė tukstnnčtus ligonių. Patari
mas dykai.
OFISO VALANDOM: Kasdie nuo lt valandos ryto iki 1
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėllomls nuo 10 ryto Iki 1 vai.

Office Pilone
\Vcntworlh 300

DENTISTAS
4712 So. Ashland Avenue

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

Laidotuvėms patarnauja grabortus A. Petkus.
Tėlefonus

Res. Pilone
Engitvvood 6611

DR. A. R, McGRADIE

25 METįl PATYRIMO

miaČM.

*

DR. A. P. KAZLAUSKAS

Hunus, Broliai, Pusbroliai ir GI-

■ 11»B

2403 W. 63rd St., Chicago

Gydytojas ir Chirurgas

Arti 47th Street

Mirė

T«L Growford &A73

PHYS1C1AN AND SURGEON

Cicero, III.

DR. F. G. WINSKUNAS

DENTISTAS
4645 So. Ashland Avė.

Res. and Office
2359 So. Leavitt SLj
Canal 0706

DR. J. J. KOWAR$KAS

TEL. LAFAYETTE 7454

M. C. Z. VEZHIS

6

4299 WEMT 29th MT^
kampos Keeler Aro.
I — iRH
.......... I ■■ I

Office Phone
Prospect 1028

Phone Boulevard 7041

JONAS
LABANAUSKAS

Pasauliniame kare

|

LIETUVIS DENTISTAS
Vai. kasdien nuo 10 v. ryto iki 9
valandai vakare
Nedėliomia ir Seredomis susitarus

Tel. Boulevard 7589

pines.
Nuoširdžiai
kviečiame visus
gimines, draugua-ges ir pažys
tamus-maa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Dukterys,

X—RAY

DR. GUSSEN

DENTISTAS
2446 So. 49th Ct
Cicero. IIL
Utar. Ketv. ir Pėtnyčlomi*
14 — » vaL
*147 S. HaleteU St
Chicago
Paned.. Sered. Ir Subat. S — 9 vai.

Sft
£3?^ M“ų |UUI,<M’gt<712 & A8HLAND AVI.

Specialistas iš
Rusijos

Kitos vai. ant YVashington Blvd.
4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai; Kedzie 2 450—2451; arba
Cicero 66?. Rez. tel. Cicero 2888

•u tarti ea

j Daugailą atstttklmų aky. aUtalsomo.
'be akinių. Dabar kakm. p»Tua pi

Kapitonas

Ir
282 4 YV. YVASU1NGTON BLVD.

Beredomio Ir nedėliomia pagal

|P4 LAIKĄ gu NAUJU IŠRADIMU,

WISSIG,

Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vaL valtį
Tol. CICERO 662

(Prie Archer Ava. netoli Kedzie)
ValandOM? nuo S Iki S vai. vakaro

Valandos: 10—12 ryto
Seredomis ir Nedėliomia pagal sutarti

minės.

Daktaras

5147 WEST 25th STREET

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

GRABORIUS

Tel. Lafayctle 3572

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

gydytojas, chirurgas

Kcsafeurijos Ofiso.-,: 2954) W. «9tit st.

O mano, mylimas vyre i,v mu
sų brangus ff-veli praėjo jau
vieni meteliai, kaip nuo musų
atsiskyrei .palikai tu mus vie
nus našlaičius, vargti ant šios
ašarų pakalnės. Negirdime dau
giau tavo meilių žodelių. Kaip
yra sunku gyventi be tavęs ne
turime nei kam pasisakyti savo
nelaimes, nei prie ko prisiglau
sti. Nuvažiuojame prie tavo ka
pelio aplankyti, nekalbi su mu
mis, nutilai amžinai, ten tik ką
girdime paukštelių čiulbėjimą.
Nutilai amžinai mano myli
mas vyre ir musų brangus tė
veli, bet mes niekados tavęs neužmirštaine.
Todėl minėdami
tėvelio sukaktuves, užprašėme
Sv. Mišias, kurios įvyks pirma
dienį, kovo 13 d, 1933 m., 7
vai. i,r 8 vai. ryto. Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje. Ir taipgi
paminėjimo laidotuvių bus šv.
Mišios penktadienį, kovo 17 d.,
1933 m, 8 vai. ryto.
Prašome visus gimines, drau
gus, pažįstamus, dalyvauti šio
se pamaldose.
Ilsėkis rainiai mano mylimus
vyre ir musų brangus tėveli,
šioje šaltoje žemelėje šv. Ka
zimiero kapinėse. I.r lauki mu
sų visų ateinant prie tavęs.
Dovanok brangiai Aleksandro
sielai Viešpatie.
Liekame didžiausiame nuliū
dime: Moteris, Dukterys ir gi

Koplyčia Dykai

DR. S. A. DOWIAT

DR. A. RAČKUS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai

ANTANAS PETKUS
4830 WEST 15th STREET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Seniausia ir Didžiausia

Tel. LAFAYETTE 3057

GYDYTOJAS JR CHIRURGAS

KOPLYČIA DYKAI

1344 S. 50th Ave^ Cicero, IlL

liPttt

X

DR. A. 6. RAKAUSKAS

GARSINKiTĖS “DRAUGE"

i tinas; yra daug svarbų reika
j lų svarstyti. Narės prašomos

C'fthnnof

Telefonas Midway 2880

Vai.: 2-4 ir 7

vnl. vakarą

Tel. t (fino Boulevard 5013-14
Itcz. Victory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET
Luu aL; nuo 1-8; pųp 5.46-8.84
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sjkj per radijo dainuojančiais nos klasiškos ir liaudies mu-1 vizioninkų sąjunga įvairiais
Elena ir Antanu Banaičiais, Įzikos bei dainų; Makalų Sei-1 sionizmų liečiančiais
kkiusimynos
ir
Budriko
akordionlę.
}
kurie sutartinai padainavo ko
mais.
lėtų dainelių (duetu). Gaila, tų.
kad dėl ligos G. šidiškiūtėTaipgi primintinn, kad Bu
ŪKININKAI UŽDAR
Giedraitienė šį sykį negalėjo driki) kontestantų muzikali*
BIAUJA MIŠKUOS.
dainuoti. Kalbėjo L. Šimuti* vakaras rengiamas Chicagos
npie dabartinį šalies krizį, dr. Lietuvių Auditorijoj kovo 20.
Šešuolių valse, valdžios mi
Kliauga (dentistas) apie dau Prieš tai dar bus vienus konžtų sveikata, o “dėdė” B. Vai- t< stas trečiadienio vakaro, 7 škuose Mišntunų eiguvoje ei
tekūnas patiekė' jumoro. Pro vai., Mark Wbite Sųuaro sve- na smarkiai popiermalkių ga
gramo vedėjas patiekė daug [tainėję, kur visiem įžanga dy- mylia. Dirba keli šimtai apy
jvairių pranešimų, o graži mn kai.
V linkės ūkininkų. Ūkininkai pa
tenkinti, gauna darbo. Sako
aka kiekvienų linksmino.___________ _
—
uždirbsiu pinigų, užmokė
] KAUNĄ BUVO ATVY
BUDRIKO VALANDA
KUS VI. ŽABOTTNSKIS siu mokesčius ir skolas ir vėl
būsiu ponas.

Ryt dienų nuo 1 iki 2 vai.
IŠ Paryžiaus į Kaunu bupopiet bus duodama graži lie- vo atvykęs žymus žurnalistas
tuvių radijo programa iš sto-1 — rašytojas pasaulinės sioADVOKATAS
ties WCFL, lėšomis didžiau- ninku — revizioninkų orga- 105 W. Monroe St., prie Clark
sios radijo ir muzikalių ins- njzacijos phrmininkas YlndiTelefonas State 7(60
Valandos 9 ryte Iki B popiet
trumentų Jos F. Budriko kran- miras Žabotioskis. Kaune >tnVVest Side: 2151 W. 22nd St.
tuvės, 3417 S. llalsted st.
; įėjo visų eilę paskaitų ir taPanedėlio, Seredos Ir Pėtnyčios
vakarais 6 Iki 9
Programa susidės iš rinkti- lesi su Lietuvos sioninkų-re- '

JOHN B. BORDEN

Telefonas Canal 06G0

Namai: 6459 S. Rockwell St.
.2i,iiimiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiii[iimmiiiiiimmi[iiiiiiitiiimiiiiiiniiiiiimiiiiiiiiiiiiiiii[&

Didysis L. V. “Dainos” choras, vedamas muziko JUOZO SALIMO ryt (sekmadienį), Kimball Hali (prie Jack
son ir VVabasli) duos nepaprastai gražų ir turiningų šventąjį koncertų. Be eilės įžymių kompozitorių giesmių, cho
ras išpildys priemierų kantatų “Kristaus Kančia” (D. Buck’o).

KANTATA KRISTAUS KANČIA
KIMBALL HALL

GIEDOS L. V. “DAINOS” CHORAS; SOLISTAI: Z. SAURIENĖ - SOPR.. E.
BENAITIENĖ - MEZZO SOPR..
tos. Rezervacijas galima iš aA. KAMINSKAS - TEN,, L.
nksto užsisakyti pas biznio
TENZIS - BOSAS; VE
įkoin. narį S. Šimulį, telef. Caįnal 5474.
DĖJAS MUZ. J. SAURIS

PRANEŠIMAI

Sekmadienį, kovo 12 d., 7:30
12. Žemės drebėjimas — cho
vai. vakaro, koncertinėj Kini- ras ir kvartetas: Sanrienė, Be
bąli Hali prie Jackson Blvd. naitienė, Kaminskas, Tenzis.
ir Wabarii Avė. L. V. “Dai-Į 13. Grabas - kun. A. Va-L A"*“

nos” choras duos šventąjį ko. lanoians žodis ir solo — Ten- i
neertą: išpildys D. Buck’o ka- ris.
- -

.

.

.

~ Vietinio
41 skyriaus
susmukimas bus se-

Komisija
LIETUVIAMS LAIŠKAI
CENTRALINIAM CHI
CAGOS PAŠTE
918
924
940
942
945

Kriksiunui Jurgiui
Montvilni John
Staniui Norbutui
Surgis Mrs. ,Mary
Zvmancius Elenorai

kmadienį, kovo 12 d., 2 vai.
14. Užbaiga — choras.
ntatų “Kristaus Kančia.” Ka
popiet, Antano Lubarto na
Be kantatos, pirmoje kon
ntatos turinys:
muose, 5537 So. Nordica avė.
1
i
» v i
certo daly, choras giedos di-į ,
' ” .
1. Įžanga — kun. A. Yalan. ' .
. i Apskrities Kol Rėm. Centro
»•
v r . ,
,T
' dingusias giesmes: Haydn o I
ciaus žodis ir L. \. Dainos ((
r
•’
atstovas dalyvaus su įdomia
Dangus
Dievo galę apsako,”
choras.
RADIJO PROGRAMA
įpaskaita “Kaip karalius vir
Tallat-Kelpšos “Gailesčio gie2. Rytas Jeruzalėje - me.rto elgeta.”
įsmė,” Parks’o “Linksmybė
Praeito antradienio vakare
gaie.ių choras; Pilotas
I..
mano Jėzau esi” ir Veazie’s
Šv. Kry- iš stoties WOES Peoples Fu
Tenzis.
, «
i •.........m.......... > —°
Town of Lake.
“Garbinam Tavo vardų.”
v.
__ .
3. Kristaus apkaltinimas —-j
ziaus parap. Federacijos vie rniture krautuvės radijo pro
vyrų choras.
I
giedos “Tėve Mūsų” tinio skyrio susirinkimas sek- grama tikrai buvo graži ir į4. Teismo kambary — var- (Vanagaičio) A. ūiapas, “Tmk madienį, pirmų vai. popiet, pa domi. Klausytojams malonu
e
’gonų nokturnas ir kun. A. Va- mane> 0 Dieve” (Risher’io) A. irapijos svetainėje.
Valdyba buvo pasigerėti gal dar pirmi)
hnčiaus žodis.
’
Zamb; “Sveika Marija” (Va5. Teisinas — mergaičių cho raRai<'io) A. Ančiūtė.
ras; Pilotas — L. Tenzis; Kri-Į Trijo “Sveika Marija” (A-

RADIO

stus —- Kaminskas ir visas ht’o) S. Sabonytė, V. Paliochoras.
. gj; nvtė, O. Gadeikaitė; A. Šiau6. Pasmerkimas — Pilotas liūte solo.
Tenzis ir visas choras.
j Kvartetas “Jėzau saldus mi

7. Kryžiaus Kelias — visas nėjime” (Beethoven’o) B. Kichoras.
! • škūniūK*, J. Sugentaitė, J. Ka
lį 13. Kalvarija — mergaičių ir minskas, P. Kavaliauskas,
vyrų choras; Kristus — Ka-J Dainos ir kantata bus gieminskas.
damos pritariant vargonams.
9. Stovi Motina gailingai —| Privažiuoti prie Kimball
duetas sopr. Saurienė, mezzo Hali patogu iš visų Chicagos
sopr. Benaiticnė.
pusių. Važiuojant gatvėka10. Kančios choralas — cho- riais, reikia imti bile gatvė1-as"^^’karį, kuris eina į “Down1.1. Tamsybė — Tenzis, Ka- town”; išlipus prie Jackson
minskas, Saurienė ir visas cho Blvd. eiti į vakarus iki Wa-

r®8-

bash avė. Važiuojant eleveite-

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSIŠKOS STTUFERTNES VAIVOS IR ELEKTROS
TRF.ATMENTAI
švediški mankštlnlmai Ir elektros masalas
Treatmentnl visokiu Ilgų. reumatlsmo. nervų atitaisymo. Šalčio
Ir taip tolinus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sulfarlnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
cija. kuom) galima išsigelbėti nuo visokių Ilgų.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Moterų skyrius atdaras Utarnlnkals nuo 8 iki 12 vai. nakties.

1657 W. 45th Street
Kanątas So. Paulina St.

Tel. Bonlcvard 4553

PARSIDUODA LOTAS

riu, reikia išlipti ant VVabash
prie Adams St. ir vienų blo
kų paeiti į pietus. Automobi
liai sekmadieniais mieste ga
lima “paritinti” prie salės ir
bile kurioj gatvėj.

Nekalto Prasidėjimo P. Šv.
draugija rengia graži} “bunco
ir bridge pnrty” antradienį,
kovo 14 d., vakare. Visi nuo
širdžiai prašomi atsilankyti ir
paremti mergaičių sodalicijų.
Koncertas prasidės 7:30 v. Biznieriai yra davę gražų do
vanų ir atsilankę turės progos
vakare.
i
Salėje visos vietos rezervuo- pasirinkti. Įžanga 2nc.

LIETUVIAI, AR JUM JAU AIŠKU DABAR, KAIP
VISKAS MAINOSI? JEIGU DAR TURIT PINIGU,
PASINAUDOKITE MŪSŲ BARGENAIS
Mes turim namų ir farmų taip pigiai, kad kainos,
beveik tokios, kiek pirmiau pirmi morgičiai buvo.

Bizniavas, kampinis lotas ant pardavi-1

| mo. Labai parinktina vieta Brighton Park |
| apylinkėje. Kas mintina namą statyti, ne-1
| praleiskite šios geros progos.
|

9

iŠ

Del gilesnių informacijų kreipkitės as-1

J. Namon Finance Co.
6755 S. Western Avė.
TEL. GROVEHILL 1038
Chicago, Illinois

Je! manai pirkti automobili, ateik
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome
▼iena 1S Kariausiu rūšių automobi
lius — BTUDEBAKER, kurte yra
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.
Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mą vartotų karų labai prieinamą Ir
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
4493 ARCHER AVENFH
Telephone Lafayetta 7119

PARK-GRANT
REALTY EXGRANGE
5016 W. 16th St.,

, 1 meniškai.

i
1901 S. HALSTED STREET
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuii?

PARSIDUUDA HARDWARE KRAUTUVĖ

Turi gražių farmų dėl pardavi
mo. Ketvirtų dalj Įmokant, liku
sius 20 metų ant 6% išmokėti.
Siunčia pinigus Lietuvon
Parka, parduoda arba išmaino
namus ant failnų, farmas ant na
mų.

Padaro visokius legalius doku
mentus. Notaras — Notary Public.
Apdrauda nuo ugnies ant na
mų. automobilių ir ant visikių ki
tokių daiktu.
Taipgi yra susitveręs naujas tau
pymo kliubas po vardu Insurance
Savings Club, tai yra vienintelė ir
stipriausi taupymo sistema.
Dėl platesnių žinių kreipkitės j
viršui paminėtų vietų.

Biznis išdirbtas per dešimts metų. Visiems plačiai ži
noma vieta. Yra ir kitas bargenas prie šito pardavimo.
Dažinosite nuo savininko:

S. P. BUKAUSKAS,
4938 WEST 15th ST., CICERO, ILL.

Reikalui esant, išsikirpk šitų pagarsinimų.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

_.
’ ’B.RA’
d^lETKIElVICZ&^’.y

€

PERKAM

Lietuviškus

7M0RTGAGE BANKERS

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ

TEISINGUMU

glys dėl pečių dideli lump-

PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Kiekvienas Yardas parduoda
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj
Black Band. Jeigu norite gerų
anglių kreipkitės j Grane Coal
Kompaniją, ten jus gausite ge
riausias anglis ir už mažesnę
kalnų negu kur kitur.

Green Valley geriausios an

AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

sai tiktai tonas ........... $8.50

Tel. LAFAYETTE 1083

Pocahontas lumps .... $9.00
Summer Creek lump . .$8.00

60 AKERIŲ FARMA,
80 AKERIŲ FARMA,
100 AKERIŲ FARMA
.
...
Parsiduoda arba išeimąino ant namo be morgi
čių arba ant pirmų morgičių. Taipgi gali būti namas
su mažu morgičių, bet reikia ir truputį casb. Šios
fanuos yra 50 mylių nuo Chicagos. Prie gefo kelio,
puikios triobos, arti miestelio. Lietuviai, kurie nori
te užtikrinti sau pragyvenimų, jiasinaudokite šia pro
ga. Jūs žinote, kad su pinigais visaip pasitaiko. Taip
pat jums gali atsitikti su kai kuriais kitais dalykais,
bet žemė yra užtikrintas darbas. Taipgi gamtiškas
gyvenimas, ir tas yra brangiausias turtas už viskų.
Kreipkitės tuoj.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas Republic 9600

CLASSIFIED

The Most For Your Money

namu savininku atydai
į
Geriausia kaina — Cash už
, Musų biuras sutelkia patarimus na-,
mų savininkams reikale nesuslpratl-į Real Estate Gold Bonds, RlOrI mų su rendaunlnlnkals. Maža narinė
,
t
į mokestis. Ekspertų patarimas visose' glCIUS ir CGrtlflkatUS depOZl,namų savininku ir rendaunlnkų re!•
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara tų. 134 Nortll La Šalie St.,
' kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.
I vak. Šventadieniais nuo 10 ryto iki lt.OOm 31b.
ptet. įžymus namai originalio ir vie
nintelio namų savininkų biuro Chlcaj

KOje

UANDUORD8 BUREAU OF
CHICAGO

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

Inkorporuotas
1842 West Division St.
Lietuvos Laisvės Bonus, Pirmos MorTel. Armttage 2951—2952
gtčlus, Namus, Formas Ir Biznius vi
Męs esame Jau Šiuo adresu virš 40 m. sose valstijose. Taipgi darom Jvai- !
rius legalius dokumentus, kaip tai,
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
CASH U* JUSU SEN4 AUKSA. dokite musų apie 20 metų plačiu
Mes mokame augSčiusla kalną už patyrimu biznyje ir teisingu patar- i
sulaužytus senus aukso daiktus, dan navlmu, tas jums bus naudinga.
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus.

HOME REFINERS,
Kesner Bltlg.
S No. Wahasli Avenue
Kambarys 600

PEŪPlfSCOAL GO.
12132 S UNION AVĖ.
2 tons or more
111. Lump....................... $5.50
Ky. Mine-Run ........... $5.20
VV.V. Pocahontas M.R. $6.50
Tel. Pullman 5517

J. NAMON FINANCE CO,
6755 S. Western Avenue
Tel.

Chicago, UI.
GROVEHILL

1038

Offers an attractive
February Bargain
Genuine Pocahontas
Mine Run 50% coarse
2 to 4 tons................... $6.50
4 tons ar more........... $8.25

Tel. Pullman 8296-8092

