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•Vakar “Braago” vyr. red.
BERLYNAS, vas. 19.
L. Šimutį pasiekė liūdna žinia Naujas Berlyno diecezijos vy
iš Lietuvos, d i,
* .< skupos N.* Baires-paskelbė ka-

____________ ___

*

Griežtas nusistatymas laikytis
tikybos ir lietuvystėsi
•V
dėsnių

Š. m. vasario ra-. 4 <E 3 vai. 'tulikams įspėjimų prieš pago
p.p. Šėrikų kaime, Šilalės pa niškų teutoninio tikėjimo ’sųrap., Tauragė^” apskr. mirė judį, kurs vis ryškiau reiškia
••
*
* s MjBb
Sekm., va.-a.io 18 d. — di- jaunimo ‘ateities klausimu.
Šeštadienį netoli Namuro jis Jonas Šimutis, redaktoriaus si nacių (hitlerininkų) vaduoĮ lipdamas nuo vienos uolos nu tėvas. Velionis mirė sulaukęs se, ir kurs yra didžiai navojin dėlė diena Chicagoa lietuvių Daug gražių ir didelių minčių
katalikų organizacijų gyveni tuo reikalu išreiškė Marijonui
krito apie 36 pėdas žemyn ir gilios senatvės — apie 90 me- gas krikščionybei.
■ z . «L
LIETUVIŲ DELEGACIJAI VADOVAUJA užsimušė. Jo lavonas rastas »tų* amžiaus.'t
<
»
Provincijolas kun. J. J. Jakai
Kiekvienas katalikas priva. me.
.
N. P. P. Šv. parapijoj įvyko tis, M. T. C., L. V. Centro
, įVK BALUTIS
tik po keliolikos valandų in-Nors pato a,a. Jonas Šimu lo budėti, sako vyskupas. NaL
R. K. Federacijos Vakari Dvasios vadas kun. A. Valan
cių skelbiamas pagomzmas
IA)N DONAS, IL3.fi}. Reute- ypač bekono, išvežimų į Didžių tensyvio ieškojimo. Velionis lis nebuvo didelio mokslo žmo
čius, L. Žvirblys, A Kacęv
gus, bet'Bttpfratf’jo svarbų. Ir; yra pavojingesnis už buvusį nių valstybių X[ seimelis.
ris praneša, kad Lietuvos de jų Britanijų. Už tai ji keti buvo 59 metų amžiaus.
Suvažiavo apie 600 atstovų, čius, A. Manstavičius, infc
Mirūsio karaliaus palaikai visoms išgalėms stengėsi iš- kada nors krikščionybės pralegacija yra laivai‘patenkinta nanti įvežti didesnį kiekį an
yra pašarvoti vietos karališkų mokslinti sava gan nemažą džioje pagodizmų. Tais laikais utstovaujančii^ kiekvienų lįet Žvirblis ir kiti.
/simpatingu lr nūoširdžiu pri glų pramonės produktų.
'ės įvyks šeimų, kurioje buvo 6
tik otnZani
stačiai nčapkęsta
C sunūs ir ’ 4-aV*
An rvbnolo L-krikščio-j
»» i L’ uZl r\_ ^at> ^rauKijų-Chicagoj.
Laidotuvės
Plačiai apkalbėta L. R. K.
ėmimu, kuris jai buvo suteik
Lietuvos delegatai nurodo koplyčioje.
z#
*
' 2 dukterys. Ik jų vienas sūnus nvbės ir Bažnyčios ir ta nea-' ^ariias pradėtas iškilmingoketvirtadienį.
Susivienijimo
praplatinimas
tas per formalų prekybos de dirgli, daugiau*kaip 3(1% pa
liu belmi Jonas — žuvo pasauliniame pykanta
reikšta viešai. Šian- n,’R pamaldomis, parap. bažpvkanta
Jonus
—
žuvo
pasauliniame
Penktadienį
gi
naujų
belgų
Chicagoje. Tuo klausimu kal
rybų atidarymų anglų preky didėjimų prekyboje su Didžiakare ir duktė Qnn — netikėtai dien gi Vokietijoj viliugingai nvčioj. ftv. Mišias celebravo bėjo..prez. A. Sutkus. Nurodė,
karalium
bus
paskelbtas
ir
kon
bos ministerijos
mimuose. ja Britanija praėjusiais ni
veikiama prieš tai visa, kas ka kun. S. Jonelis; pamokslų sa kad Susivienijime įvesta 4
Kaip kati buvo numatyta, ne tais. Esu, Pabaltijo ir Skan-1“titucijai prisiekdintas ^ostė mirė pernai: KRi: Pranas
kė kun. A. Briška.
kėj, Feliksas tulikui yra šventa ir brangu
_
,
.nauji skyriai, panašūs į didbuvo galima įsigilinti į smulk- dinavijos valstybės yra dau- įpėdihis, princas Leopoldas, ūfcinlskauja t
Po
pamaldų,
parap.
salėj
—
‘ Amerikos apdraudos
,
j
•
Lietuvoj, • Sta.
v* r
t
d
Į ziųjų
įsatpe susirinkime, giau kaip bet kada pasiryžu-'
bus karalius Leopoldas — ūkįnrn
menas pirmaiųi
įskilmmgi pietūs —atstovams.1. .
XT .
,
o
sys ir Petrnsįh>yvena Montre•t> -OI
j-.
*
•
Nonraa
R K‘
bet Colville, kuris vadovauja sios pradėti derybas, kurios DL
i'"
"rad<“as ',a,s wlJ vieniji man pritraukti kiekvV
/
... *
aljr, Kanadoj/ Juzė
gyvena
anglų delegacijai, draugiškai privestų prie didesnio anglų1
įmena. Blaurua aras neįateagS •
tot lirtuT;8
tėviškėj ir Leonardas — buvęs
VATIKANAS, vas. 19.
išdėstė britų vyriausybės nu prekių kiekio pirkimo ir ginu19.—-sulaikyti atstovų ir veikėjų
Hteig. Srinto
Srtirrtn bary
naryss ir
>
bažnyčios autoriteto
Kun. J. Vaitkevičius, M. I.
sistatymų <ferybų atžvjjgiu ir dėsnių prekybinių santykių su- Popiežius Pijus XT dėl netikė- Lįet. Rtėig.
JT - •
Didžiųja Britanija.
,to belgų karaliaus Alberto I dftb.
“
Draugo
”
vyr.
redųktoT nuo dalyvavimo. Nors parap. G., savo ypatingai įdiopliam re
dab.
“
Draugo
”
vyr.
redųktopareiškė, kad derybų jnętn hesalė yra talpi — ji buvo pil
~Dėl dabar Londone vykatan-* mirimo pasiuntė užuojautos ir tins.- Šeimos motina, .Velionio
H
ferate apie Jubiliejaus Metus
kH* jokių nė
:
L
, 12/„
c„nn,ni.Ln
nMUė
WVe«S tėviškėj
****'
Vyskupo Cte nutėlė.
• if Kat. Akcijų supažindinočių anglų latvių derybų Reu- nuraminimo žodžius karalienei našlė —t gyvena
mų. .
reta baatifikavimu ir kitų drie| Saimelin preridinman išrink-1 klansytojns „ j^iHajidUte
A.a. Jonas Simatis buvo, gcLietuvos delegacijos pirmi teris praneša, kad tiek anglų ttoŠlei Elzbietai ir karaliaus
ftvenita: kun. A. .Valančius—pirm. ;*
• • akir^imil 4ll vn:,..
...
i””
......... ’ Metais, jų atsiradimu, jų reik
ęa* lietuvis* ir pavyzdingas ka jų Žmonių kanonizavimu,
ninkas Bhlutia, atsak ydamas, tiek latvių komitetai keičias šeimos nariams.
tasis Tėvas Pijus XI smerkė R. Maziliauskienė ir A. Kaz- &me • »
.
ir kaip pasinaudoti jais.
talikas. Toje dvasioje ir išau
pabrėžė Hetuvbg ių0-ų sueiti j pažiūromis įvairiais svarsto
hitlerininko ErneRto Bergma- lauskas
vice-pirm.^O. A)le- yur<Mj^ būdus* katalikiškajai
klėjo ir savo'šeimų.glaudesnius nuolatinius preky- mais klausimais ir kad ryt
1 ZYKI A — rašt.
«rr i* *>T* Tff .į1
nno prieškrikščioniškus raš liftnienė ir /t
O. Žy.lienė
visuomenei
apaštalavimo
dar
Apie
velionio
mirtį;
jo
sū

biškai ekonominius santykius įvyks trečias plenarinis dele-1
tus. ftie trys šventieji asme Rezoliucijų komisija — K.
be. Referentas ypatingai pabnus Pranas savo laiške rašo:
su Didžiąją Britanija ir susi gacijų posėdis. Iki šiolei dėl
nys, sakė Popiežius,
garbingo Bakienė, kun. I. Albaviflu.;
.
P,i)iaiillgum(> lr „arti
“šiandien trečių valandų,
derėti pe tik dėl priimtinų, bet nieko konkrečiai nesusitarta.
Bažnyfioa darko tęsimo Budy- kun. A. Briška ,r L. Simuti.. klusnum0 ftv T6vni> ne vipn
atidavė Dievui savo sielų mū
ir dėl abipusiškai naudingų sų
Dėl anglų estų prekybos de
mai. griaujn tuo. klaidingus'Mandatų
klaidingu., Mandatų komisija —
- O. r.-.r
Ivin. ,,
bų- j
sų brangusis'tėvelis, Nelemto raštus.
lygų, ne, tik artimiausiai da rybų Reuteris praneša, kad
< 'u' ’
" ’■“*ir A.
* ”
J
kiitė, TT
H. DamkiutS
V.-L:
mrodTOnio#ei a“
VARŠUVA, vas. 19. ~ R
ji mirtis išpiešė nuo mūsų
barčiai, bet ir tvirtam pagrin jokių naujų sunkumų neatsi
lančius. Maršalkos — P. Vai' , \ ‘
šium su lenkų užsienio rei’
. ,
,
~
a •
— Padaryta rezolitie
brangiausių turtų. Mirė kaldui ateičiai sudaryti.
rado.
cekanskas ir M. Snupsiene.
t.
Marijonų ir “Draugo
juhiministerio Beko vizitą Maskvo ; bėdamas, turėdamas pilnų pro£
Kun. Apvalančius pranese,
.
. .
, .
Pirmame posėdyje buvo.pa-j
, 1T ,r
.
. . . .
ihejaus proga, antrojo skndije tarp Lenkijbs ir sovietų Ru tų, zViskų matė, {viekų girdėjo.
kad L. Vyčiai smarkiai atgy-1
... . ’
.
skirtos keturios
komisijos:!
....
....
,
,
..
me reikalu ir kit. (R-ewniueisijos dar dešimčiai metų pra Paskutiniai žodžiai: “Šian
r .
ja ir reiškia vilties, kad ne . ’ . 8
•
muitų tarifų klausimas, žemės
turf-';ŽWASmNOTON, VM. 19.- bus ve-lamaja Amerikoj kaln-lį’
Nrilgintas nepuolimo paktas, ftis dien pas mus liūdna
ūkio produktams, dngliai ir
originalus paktas buvo pasi sim laidotuves...”
; :Vidaus reikalų sekretorius' iftų lietuvių jaunimo organiP •'*
pirkimams. Komisijos pradės
rašytas sausio mėnesį, 1932 m.,
Už velionio sielų, bus laiko? h. IckeR panaikino* visus vai-;• zacija.
'
’
Seimelio
posėdžiai užsibai
veikti pirmadienį.
LONDONAS, vas. 19. —
trejiems metams.
gė
6
vai.
vak.
mos pamaldos Pan. Sv. Ginu-: gtybėse viešųjų darbų pataria-p Moterų Sąjungos atstovė p.
Anglų prekybos ministeris Anglijos ministerių kabineto
Vakarų 8 vai. toje pačioje
Be to, lenkai su bolševikais mo bažnyčioje, trečiadienį,,va-l muogin8 boardus ir atsakė vi- ftatienė trumpame referate aRuncimanas pirmadienį pirmi trys nariai pareiškia, kad An
sudarys bendrų komitetų, ku sario 28 d. 8 vai. ryto.
į siems apygardų patarėjams. I pie jbs atstovaujamų organi- salėje seimelio proga pastoly*
ninkaus anglų vyriausybės Lie glija privalo tuojau ginkluotis,
Tai pirmasis žingsnis yraJzacW *'•’“* yis“°ra™f !»*•
storinis Teikalaa ia^ių
riam bus pavesta pagaminti
tavos delegatams keliamiems jei tik ginklavimosi mažinimo
planus glaudėsniam abiejų QT||C|V||n Ii 7 IMA i M. kari su.ianrinti viešųjų darbų!
iivyatyti.
...
i
6
iriešpiečiams.
klausimas neturės pasisekimo. kraštų ekonominiam ir kultu- «lnLIMIUJA IjUUU HR
administracijos veikimų, o vei-) S«n>«Ho svarbiausiųjų domę
. Vakaro programos e«nlra
Lietuvos delegacijos pirmi
Anglai sakosi, kad Anglija
riniam susiartinimui. ~ V kimas siaurinamas, kadangi į gav0 k Sin,u{io ir kun' Erof'' ’!U'">
C<’nt"’ V»’ninkas, kalbėdamas su Reute- savo apsiginklavimu turėtų
J. Vaitkevičiaus, M. T. C. re-, dybos pirmininko dr. A. G.
rio atstovu, pareiškė, kad savo prilygti Prancūzijai, o ypač
viešuosius darbus įdėta daug
PAVOJUS
JAPONŲ
'Vakar Chicagoje vųiai neti pinigiĮ ir kai kur projektai ne efral,L Pirm°j° rpf<,rataR ,la' Rakausko — paskaita apie
misijai turi didžiausių pasise-lore. Anglija šiandien pasitenKABINETUI
™to''
diskusijoms. Kražių skerdynes, jų esmę
kėtai sustreikavo 7,000 anglių lik kad nevykdomi, bet dar
kimo vilčių.
• < .
i kiną vos 400 pirmosios rūšies
vežiotojų, kurie priklanso Coal fHrt„8
darbams sumos lYpa<’ pla,'in' aPk»lhėta
P" svarbų lietuvių gyvenimo i s
Kaip Reuteris praneša, po militarinių lėktuvų, kad tuo
TOKTJO, vos. 20. — Japo
kitokiu būdu eikvojamos.
pigini yla Amerikos ^lietuvių torijoj.
Teamsters’ unijai.
pirmo posėdžio anglų preky- tarpu Prancūzija tų lėktuvų
nų ministerių kabinetas pa
l>os ministerija išleido oficija- turi net 997.
PER STORAS LEDAS
Sekretorius Tekės parėdė, į
Tuo būdu staiga sulaikytas
DU BANKO PLGfilKAI
kliuvo griuvimo pusiausvyron.
lų komunikatų. Komunikate
PAŠAUTI
Iš vadovybės parlamente pasi anglių pristatymas į privačius kad; vy riausybės pripažinti vie
pranešama, kad Colville pri
ST. JOHNSBURG, Vt vas.
traukė fteivnkai partijos va namus ir kai kurias firmas. šieji darbai turi būt vykdomf,
ėmė Lietuvos prekybinę dele
19. — Ateinančių vasarų nu
Vežiotojai anglis pristato tik arba pinigai atgal administra
das Močizuki.
fteši plėšikai užpuolė Drex- matomas ledo pritrnkimas,
gacijų, ir kad' buvo pasikeista
ligoninėms, našlaičių įstai cijai grąžinami.
el State bankų, 3944 Cottage Ežeruose ir upėse ledas taip
pažiūromis ir susitarta dėl toTas reiškia, kad ši partija
Boardų panaikinimas reiš
limeanių pasitarimų. ‘
į RYMAR.^Tai - Dėl įvy ims irti, o dėl jos skaldimosi goms ir vandens pampoms.
Orove avė. Banko polrcmonas storas, kad negalima jo iškir
Vežiotojų unija reikalauja kia išlaidi} mažinimas. Iki šiol
pradėjo šaudyti į piktadarius pti ir gabenti į ledannes. Tas
turės griūti kabinetas.
8 valandų dienos darbo ir 8 tų patariamųjų boardų nariai,
Tų komunikatų savo regu- kių Austrijoje italai rimtai su
. . . .
,
. .. . ir tuo momentu vienas banko
įvykę dėl nepaprastu <fidelii.i
liarioje tarnyboj pakartojo ir siginčijo ir susibarė sn vokie NEPRIIMA JAUNESNIŲJŲ dol. už dienos dafbo atlygini lygiai ir apygardų patarėjai
,
’
.
; valdininkų susprogdino ašanšalčių.
*
mo. Iki Moliai jie dirbo 10 va gaudavo ne mažų atlyginimą’
britų oficijalus radijo.
čiais. Italijos fašistų spauda
už
gelbėjimų
viešųjų
darbų
adi
NEW YORK, vaš. 19. — landų už T dol. 60 centų.
Reuterio atstovui Balutis puola Hitlerį dėl jo pastangų
pareiškė, kad jis atvykęs derė įsigalėti Austrijoje.
Miesto sanitarijos departųmen "Norėjo gražiuoju susitoiky- mini str arijai sukelti šiuos dar' Policmonas du plėšikus pa
Hitlerininkai dar nesuspėjo tas paskelbė, kad ateityje iš. ti gu anglių pirkliais, bet tas bus ir juos vykdyti. Tam tik- šovė. Pašautuosius
tis dėl specijalios prekybos su
J’l
alui nemažai išleista. Pasirodė, sėbrai įsivilko į automobilį ir] CHICAGO TR APYIJKK.
tarties. Esu, I-ietuva yra ypa- atsakyti Mussolininkams. Nu- miesto gatvių sniego valymui nepasisekė.
tingai suinteresuota išvystyti matomas draugingų santykių nebus priimami jaunesni kaip Į Streikininkai pradėjo pikio-1 kad tokia tvnrka yra nepnken paspruko. Plėšikams teko tik -r- Šiandien debesuota ir kiek^
apie 400 dol.
šilčiau.
čiama.
tnoti anglių gandelius.
30 metų amž. vyrai.
savo žemės ūkio produktų, nutraukimas.

Delegatų bendra nuomonė
sutarčiai keblumų
nebūsią

I

* BRIUSELIS, vos. 13.
Pe
reitų šeštadienį netikėtai mirė
belgų karalius Albertas I. Jis
buvo žymus po kaJnus laipin
tojas ir šiam sportui pattuknj davo savo laisvąsias valandas.

VAKARINIŲ VALSTYBIŲ KONFEREN
CIJOJE BOTA 600 ATSTOVŲ 3

SMERKIA NACIŲ RAŠTUS

LENKAI ATNAUJINO NE
PUOLIMO SUTARTĮ SU
BOLŠEVIKAIS

PANAIKINTI VIEŠŲJŲ
DAR6Į1BOARDAI

ANGLIJA PLANUOJA
GINKLUOTIS

GUy YEŽIOTOJŲ

K)

ITALAI BARASI SU
' VOKIEČIAIS

ORAS

1.«
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Antradieniu vasario 30. D.-H

===■53=

------- au------------------------------- ■ih’jh

likos lietuvių aktualiais klausimais.' KųbL}-

"DRAUGAS
lieiiiM kasdien. Aakyrus nakniaclenlua
PRENUMEUATOa KAINA: Metama — 06.00. Pu■M metų — 13-60; Trims lueneaiaiss — 12.00; Vl*n»m
nUftoMul — 7kc. Murupoj* — Matams 17.08; Pusnį me
tu -r >€00. Kopija ,0»t.
Skelbimų kainos prlslunCi'amos pareikalavus.
Bendradarbiams tr korespondentams raitų negrą. jai nepnukMua tai padaryti lr oefiriMuaClana tau

palte lenkių.

,

... laktortua priešą — nuo 11:0# Iki 11:0, vak

i Skelbimai sekančiai djenai priimami iki

įencijos (Įalyviai parodė daug riiųtb suaiinj
pinamo katalikiškuoju ir tautiškuoju veiki
mu, katalikiškųjų spauda, draugijų ir orga
nizacijų reikalais. Susirūpinta jaunimu ir nu
tarta organizuoti Amerikos lietuvių katali
kų jaunimo frontų. Visais tais klausimais iš
neštos rimtos rezoliucijos, kurias čia ir skel

X

■ ■
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Klaipėdus at|įetuvinuuo da- lo, kad, klaipėdiečiai betarpis*
ybui sųfygos yra geresnės. Čia kai iš mūsų pačių apčiuoptų
iniciatyvų galima konkretizuo1 lūotuvoa pažangų it lietuvių
sfuogsnių, kurie yra mums ne ti ir kiekvienam atsitikimui nuoširdžius norus. Reikia, kad
dažniau jie patys gautų gir
palankūs. Dar daugiau. Dau prisitaikyti.
Kas sekė įvykių eigų, tus dėti mūsų įikrų mokslininkų
gumas Klaipėdos autonomipių
įstaigų valdininkų aiškiai ne galėjo pastebėti, kad valsty idėjas, pajustų lietuviško me
bės organų išmėginta daug no grožį.. Jei norime matyti
lojalūs Lietuvai.
būdų geruoju sugyventi su Klaipėdos kraštų lietuviškų,
■Steugiiųasis išpūsti luitus ir
Klaipėdos krųšto autonomine eidami pas klaipėdiečius, nenebūtus dalykus, pinigų švak aldžia.' Bet nieko nepasiekta t kartokime įkyrios- gutonomi-

AtMan ProblMi
Turime dvį dtdŽfousias pro
blemas, j kurių tinkamų iš
sprendimų turėtų būtiihukreiptos visos lietuvių jėgos. Tai
Vilniaus atvadavimas ir Klai

biame.

pėdos atlietuviniiuas., lr viena
f
5 vaL P°
ir kita turi tų bendrumų, kad
Konfųrvacijos rezoliaojoa
joe yra didžiausias rūpestis
1.
stypins be atodairos, aiškiai todėl, kad Klaipėdos reikalai
“DR A’U G A S>’
il kitus grynai vyriausybę
.'
Kreipiant dėmųgį į tai, kad pastaruoju visos tautos.
J. .
liudiju jų intencijų.
ir
diplomatijų
liečiančius da
, LITHUANIAN DAILY FRIEND
pastarajai ųuoširdiiai nerūpi.
laiku vokiečiai ypatjugu būdu puola Lietuvą, > Vilniui vaduoti turime b-84,
Publlshed Daily, £xcept Sunday.
įsigilinus, visi jųjų darbai
Turint galvoj didėjantį vo lykus. klaipėdiečiai autonomi
aUB’CKIPTIONS: One Yeai — $».00; SĮx Months jų šmeižia, grųso užgrobti Klaipėdos kraštų, jos skyrius, specijųlų žurnalų,
tlLOū;
Three Months
Months —
— >2.00;
>2.00; One
One Month
Month —
— 75c.
0; Three
m.iiinnnin nvinirt
lenku, kad net geležinį fondų. Apskritai, atrodo truputį panašūs j vo kiečių agresyvumų, kuris kai jų brangina ir savaip vertina,
p -* One Year — <7.00; aix Montha __ 14.00; jungiasi sll amžinuoju pHCSU
— .OSo.
Lietuvųi sudaryti didesnių pavojų, laužo pa Vilniaus vadavimo, akcija' lie kiečių okupantų veiksmus. At kur įgauna nusikalstamo pobū- į ° visus, kurie jų dažnai kar
la "DRAUGAS" bringa best results.
■ sies en applieatioa.
<.
rodo, kad Klaipėdos atsakin džio, venčia ir plačiųjų visuo tąja, įtaria pasikėsinimu.
” 2334 S. Oakrey Avė., Chicago darytas sutartis su Lietuva ir t.t., konferen tuviškos visuomenės gyvai re- gų valdininkų vyriausias tikViauaineųSa pastangų tiks
menę susirūpinti Klaipėdos
cija pareiškia, kad Chieagos ir apylinkių or* miama yra'organiškai šutau*i,
,
.
sius — kuo daugiau pasmau- krašto atlietųvinimu ir ragi las turėtų būti grynai kultū
ganizuotieji lietuviai katalikai vieningai sto pust su kiekvienu lietuviu.
, ,. .
.
- x
.. •
.
doti ir, prisikimšus pnngipea na neatidėliojant imtis konk rinis rir
> - broliškai
«
• *. nuoširdus.
’
vi su visa tauta ir Lietūvos vyriausybe ko
Nusikrįžuk
į
Klaipėdos
kra-1
ar
apsidraudus
stambiom
pen

Bet
neaivaikykinie
rekordų nė
rečių
žygių.
'
DIENOS KLAUSIMAI
voje su žiauriais ir pavojingais Lietuvos .prie atų, gaunamas kitoks įspūdis. Į sijom, išvažiuoti, Klaipėdos
g*"1*’ " ..... —
............... A. SJ7 ..................... ė I
Kiekvieni sugaišti metai Lia savo kuklumu. Daugiau prošais vokiečiais “naciais*1.
*
,
-Tiesa, Klaipėda buvo. aktuali reikalai ir likimas ne jų pu- tuvai brangiai atsieis.
klatnuodaini savo kultūrines
BRANGAUS SVStfO SUSILAUKUS
II.
prieš jos atvadavimų ir po at pos,-ne jų žirniui*’ Prie lietu
Reiktų įsteigti Klaipėdos at vertybes, prie kiekvienos pro
Chieagos ir apylinkių katalikiškų orga-T
vadavimo. Tuo laiku parody viškumo stiprinimo ar bent gimimo dr-jų ir jos skyriais gos demaskubkime vdkietininM
■ * Praėjusios savaitės pabaigoje atvyko į
nizafcijų ir draugijų atstovai, susirinkę į me
kų-darbus. Tam tikslui reikti^
jungtines Valstybes J. M. gerb. kun. Andrie tinę konfereueijų, vienbalsiai nutarė padidi ta tikrpi herojiško pasiryži paprasto lojalumo jų neprisį- nusagstyti visų Lietuvos ir
mo ir idealizmo. Palyginti per dedąitM nė mažiuoju pirštu.
jui Cikota, M. L C'*, Marijonų Kongregacijos
Klaipėdos plotų. Šios dr-jos auaiti į glaudesnį kontaktų su
nti savo akcijų dėl Vilniaus atvadavimo ir ilgų laikų rūpinimasis Klai
Bendrai, čia nenorima neig pirmas uždavinys būtų išju Klaipėdos krašto periferijo
vyriausias vadovas. -Je atvykimo tikslas —
taip pat griežtai pareiškia savo pasipiktinipėdos
krašto
reikalais,
atrodė,
ti to, kas valstybės yra daru dinti mūsų visuomenę klaipė mis?
aplankyti, vienuolijos provincijų ir jos įstii- ( mų ir protestų dėl žiaurių lietuvių persekio
MUsų vaidininkai ir veikė
lyg būtų buvusį išįmtina vąl- pia Klaipėdos kraštui, bet val- diečių atgimimo darbui ir su
gUs" šiame krašte.. * - ‘
‘
jimo lenkų okupuotame Vilniaus krašte. Per
stybės teisė bei pareiga. Pla ,stybės turi įtakos daugiau kra aktualinti, supopuliarinti Klai jai tebūnie aukštos kultūros,
’* ris -metais
Marijonų
Kongregacija
misekiojamiems
broliams
vilniečiams
reiškiu
gi

e
• *■>•- į*
•
i
čioji visuomenė maža jais do što niaterijaliniam vystymui pėdos reikalus. Naivu būtų dorovingt ir suprantu savo mi
"metų sukaktuves nuo jos atnaujinimo. liausių užuojautų.
r
•--- mėjosi* ir dar mažiau rodė no si, o krašto nuotaikos formuo
manyti, kad šis darbas yra le sijų. Valstybės teatro Šiaulių
Jau 21 metgi praėjo kai šios vienuolijos šaka
- III/'
ro konkretizuoti savo susirū tojai yra vieni vietos vokieti- ngvas. Reįkia prisinupti, kad skyrių reiktų perkelti į Klai
įsisteigė šianie krašte ir naudingai darbuo
•Kadangi šių metų Vejykose baigiasi Šve pinimų.
i r.inkai, svetimšaliai vokiečiai vokiečiai“, kelių šimtmečių bė pėda, kuris su ten veikiančia
jasi lietuvių tarpe. Vadinas, minima dvejo ntieji Alėtai, koųferępcijų ^energingai ragina
Paskutinieji įvykini Klaipė 'ir, palyginti negausūs, vietos gyje klaipėdiškius giliai pa- ,n®^ykla sudarytų tvirtų lietu
pos, vienuolijos sukaktuvės. Dėl to Amerikos tikinčiųjų visuomenę jais pasinaudoti ir ypa*
dos krašte, kurie visiems ge susipratę lietuviai.
veikė paskandindami lietuviš viškos kuttūros bazę. Taip pat
lįetpvių katalikų visuomenė jaučiasi laimin ligų būdu pasidarbuoti plėtimui Katalikiško
ra) žinomi, aiškiai parodė*, kftd
Klaipėdos kraštus savo tik kų prigimtį vokiečių kultūroj. reiktu parūpinti klaipėdiečia
ga, kad ši®tis~svarbiais vienuolijos gyvavimo sios Akcijos, prie kurios pakartotinai ragina bė visuomenės susirūpintPų fc
roj© veidų kaip ir neturi: vo- Todėl dąugelįs klaipėdiečių, ms ir daugiau stipendijų mū
metais pus jų atvyko vyriausias jas Vadas
Šventasis Tėvas. Tų darbų dirbti sulig nu konkrečios paramos Klaipėdos kiškumas daugiausia įpirštas
suagituoti, vaizduojasi
mus sų universitete.
Generolas.
rodymų ir planų A. L. R. K. Federacijos cen krašto atbetuvėjujųts vargu agitacijomis, grųsinimais ir ekaip žemesnės kultūros .žmo
Žodžiu, praktiškai veikiant,
•' *
■ Brangusis* svečias d. g. kun. A. Cikota tro.
konoinišRomis presijomis, .& nes, atseit, nelygius, nelygius, vyriausybei pradedant, savai
.•iv.'-i/’ /
dinis, aųjerikiečiams, jau yra gerai žinomas.
Klaipėdos krašto gali veik lietuviškumas dar nespėjo pa Žemesnius už juos. Todėl Klai me atsiras - šimtai įvairiausiu
Atsižvelgiant į šiandieninį nepavydėtinų ti tobuliausi cjMjty) adminis sireikšti dėl nebuvimo tinka pėdos atgimimo dr-jų ir jos priemenių, prakalbėt į klaipė
. Mus aplanko antrų.kartų. Pirmų kartų atvyI
*
f* ’ , • ‘ • *' Šį- «.
kęs drąuge su gerb. kuų. Andziuiiu, M. 1. C. lietuvių pašatpinių draugijų padėjimų, lietų? tracijoic e ju
mų sąlygų.
veiklų, ypatingai Klaipėdos diečių širdis ir pjotus. Btus
j£* ur
* ■ - . *
•p
įvairių ekonominių lengva* I Plis tų sųlygų snšhryuiO įf Vrašte, turėtu paremti savo
mūsų bažnyčiose laikė nurijus. Jo pamokslai vių katalikų vakarinių valstybių vienuoli!daug padaryta mūsų susiartiĮhl"T*fŽįįj?
--'T kslingumu.
---------- Jis
“~ toji konferencija, ragina jas vbaytft i? Tede-, tu
- M tnriltl prisidiU Lbtevoa visko aktingu dtdyvavimu mūsų kul nimui, j£» klaipėdiečiai pradės
kalbėjtf.j žmoii
»laug, dau^. nuo; ^cijai tarpininkaujant
m*
tūrininkai plačiausia šio žod ir sugebės nuo&įrdžiai vertin
tikėjimo atšaidsvų žttpnių privertė
rimtai
su

privertė rimtai su- centrų, kad bendtai gelbėtis, laikytis ir jautKlaipėdos krašto alyvą.
žio prasme. Yra būtino reika- ti niūsų kultūrini laimėjimus
sirūpinti sielos dalykais ir grįžti prie tikė nuuų jonus užintertssuoti
ir nebesiduos mulkinami.
V.’
jimo/ Gerb. svečias ir šio atsilankymo proga
■.
|kš*uingo jubiliejus minėjimo*, bet prie dienIX.
Galima % ųsiat tvirtinti, kad
laikys misijas :ir Jį Įiasikvietusieins JileboKad konsoliduoti ir stiprinti lietuvių tau-į raščio išlaikytų; ir išplatinimo darbo, kad
Uaginai.ua lietuvių visuomenė dėtis prie
uams gelbės vesti žmones prie amžinojo išga- tinį ir religini veikimų, visos lokalinės ir'■ ateityje “Draugas” dar sckmmgiau galėtų antrojo transatlantinio skridimo, kad lakūno nuo tokia kultūrinio bendra
durbiavuuo galiausiai pareis įr
Knytau.
f
centralinės organizacijos raginamos dėtis prie! tarnauti lietuvių išeivijai Amerikoje. •
Juozo Jonušo (Janušausko) didįjį ir pavojin
klaipėdiečių atlietuvėjim&s.
Federacijos.
/ t ų.
• >
VIII.
Taigi, sveikiname brangų svečių, linkime mūsų veikimo centro
gą žygi padaryti sėkmingu.
Jei ari bendradarbiavimas
/
VI.,I j §iemet sukanka 23 metai, (kai šventos atmaloniai su mumis praleisti keletu mėnesiu
X.
vyks sėkmingai, .netenka abe
ii- sėkmingai pasidarbuoti.
Jauniino organizacijos ir draugijos ragi- į minties arkiv. J, Matulevičius atgaivino Tė
*
_
I
'*
Konferencija dėkoja gerb. kun, klebonui joti, kad klaipėdiečių lietuvi
narnos sudaryti tautiškų frontų ir po Federa- i Vų i^trijonų vienuolijų. Tai buvo kaip ir praA. Briškai, vietas Federacijos 19 sk. ir kon ška'prigimtu atsilieps į mūsų
VAfARŲ UBT. KAT. KGNRKRKNOIJA
rijos vėliava dėtis prie. bendrojo Amerikos džia naujo Bažnyčios gyveninio Lietuvoj ii
ferencijos rengimo komisijai už gražų pasi nuolatinius šaukimus, sugebės
i
4 lietuvių tautinio
religinio judėjimo.
merikoj. Atsižvelgiant į kilnius ii stambius
darbavimų surengiant gausingų it sėkmingų iškilti aukščiau vokiškų putų
Praėjusiame aekmadienyje Ctiicagoje įi
VK.
ios vienuolijos dirbus lietuvių tautai, o y'konferencijų.
ir sugrįžti į tikrosios tėvynės
Irko. labai svaibi ir reikšmipga lietuvių kaimant domėn, kad dienraštis “Drąųgas” Į pač Amerikos lietuvių visuomenei, konferenPastaba. Rezoliucijos dSI b. R. K. S. A.įPrw«,»M ir '>•»
tėHku konferencija ir Kražių skerdynių 40 šiemet, liepos mėnesyje mini savo gyvavihioJcj.ja pažymi,Šį svarbų jubiliejų, nuoširdžiai
A. Lvnbahlkis
'« nn^sukaktnvių minėjimas. Su malonipnn ten- į 25 metų sukaktį, konferenci.įos dalyviai svet-' .sveikindama Tėvus Marijonus ir ragindama jm) ranka aęturime, nes jį paniėmė Sua-mo 8*a‘
"'ka konstatuoti faktų, kad kaip konferencija, • kiną jo įsteigėjus, buvusius ir dabartinius ve- visus Amerikos lietuvius katalikui prisidėti pirm? p. A. Sutkus, kad peVsiųsti “Garsui”.
į taip įr svarbių sųkaktuvįų minėjimas padarė į dėjus. Žinant kaip svarbų vaidmenį vaidina1 prie šitų brangių sukaktuvių minėjimo sulig Tikimės jų netrukus gausime ir paskelbsime
,, xlidd! >,į>pūdž’«» ne tik dalyvių gauaingumu, Į katalikiškoji spa»la visuomenės ir tautas gy-'l Marijonų Kolegijos Rėmėjų Draugijos nuro- visuomenės žiniai. Rezoliucija yift svarbi ir
Į reikšminga.
betf ir susiddmėjįmu lietuvių tautos ir Ame- venime, pažadama prisidėti ne vien prie rei-Plynių.
'•»
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Gal ir (hm... Sumišimas
Rusų kraštų juk sūpurtė...

Bet, vis tiek, užsidegimas
buvo Jono — • laisvę kurti!.,
i^a'pnrės, laisvės jau Lietuvai,
jos ištroško gimtos lankos!..
dėl laisvės jau šautuvui
ir kaniųdis baries trankos...
Ir kovojo Jonas (irusiai,
vis pųinyn sn buriu ėjo
ir draugų vis kėlė t kasių,
jeigu to kui kam reikėjo.
Gavęs mažų sužeidimų,
pagulėjo diejitį,, kilų...
Ir, pašokęs, vėil jis ima
rusų *'4 Maksimų” e) ir ritu...

') 'kaip vadinamas kuik< svuidis ant rn1 «-li ų."

Taip, už mielųjų Lictuvų

narsų laiką Jonas leido:
kartų, būnant pas Dauguvą, ’
jis lvg-matė kukį veidų...
- -Trumpas laikas — atminimų
negalėjo jierkratyti:
mat, nuu apkaso puolimų _
jiems reikėjo nuvaryti, '
Bet niiiimns valandėlei,
• kai jie apkasus vėl tvarkė:
žiūri Jonas — pasikėlė
•
*» •
vienas kruviname švarke... •/
Jonus, bėgo prie Iraujuoto,

kol šis vėl ten nesusmnko,,
,
ir (likimo proga duota!),
jis pažino ten Viadukų...
Jis, prie yi«do pasilenkęs,
tarė: "Mielas mano broli f..’*,
(Šiam šriųiudis buvo trenkęs,
ir apdrahstęs veidų midi*).
Bet, pajutęs Jono rankų.

Vinilas dar atvožė akį:
"Jonai!.. Krau,įas iiiuno seidA...
Miršta... Ona...” — dar pasakė,
o toliau Visai neaiškiai, .
vos pro lūpas prašnibždėjo:
"A... turiu... tau... josios... laiškų...” —

•s.

Naujos viltys subujojo

žvilgsniu vietų pažymėjo...
Tų ištaręs, Vladas krito
ir išleido dvasių - kvapų...
Taip, ir kirto kits po kito
karas jauno medžio lapų...
Prie atšalusios krūtinės
draugų, Jonas, laiškų rado:

Jono mylinčioj krūtinėj,

drųsiai jis toliau kovoja —
jau t y runų paskutinį.

Baigęs Bermoiitų išvyti,

(čia taip pat Jonelio būta!),
Jis už laisvų Vilniuj vytį

“Gal jis bus jau paskutinis,
gal teks mirti čia huo bado...v
Bet tave, Jonelį mielų,
aš be pert raukos svajoju...
Ilgesys kankina sielų
man šalyje svetimoje...
Laukiam naujo ešalono,
kad į tėviškę sugrįžti...

paairuoįęs buvo žūti...

Čia tyronas apgaulingos
vytį narsųjį j*411 draskė:

jis — Lietuvai “maloningas”
jau nuo amžių rodė “laski”;

susikvietęs legijonus,

Močia sako: “Sveikink Jonų”,
ar beteks ruuno mums grįltifi..
Vladas pasileido vienas
į gimtinį savo kraštų —■

gal, ir teka kurių nors dienų
tau skaitytį šitų raitų...”. -

*

Ona gyva! — Kaip paguodai

Jonui buvo šitie žoųižiai...

lr nuo žemių laiškų juodų
skaitė kartų daug ir godžiai...

*

pasalomis Vilnių puolė —
ir jau mali lenkų ponus
ir Giedraičiai, ir Šešuoliai...
Bet lietuviai, (lėto būdai),
pagaliau,' tikrai' įnirto:

Iv Giedraičiuose (to eudo!)
legijonus jie sukirto 1
Želigovskiui — taiu plėšikui —n
aut skvernų jau vytis mynė:
laimė jam dar atsitiko, .
kad netoli ten tankynė...
Jonas, visas apginkluotas,

blaškėsi visur kaip vėjas:
susitepęs ir kraujuotas,
buvo jau atsižymėjęs...
Kur tik maišėsi dar lenkas,
tik jis ginklų piktų nešė,
net juokavo:“Vyrai, ten kas!!..’
ir, kaip vištai, ‘'plunksnas” pešė.
Jau pradingo lenkų būriai,
kaip audros kad išgenėti,
ir mūsiškiai susikūrė
ugnį naktį, pasilsėti...
Kad nebūtų jos matyti,
tankų miškų pasirinko:
kai visi apbnk apspito,
galvos nuo vargų nulinko...
Tik sargybos buvų budrios —
apkasuose jos budėjo,
ir tos dalys buvo judrioj
kam budėti dar reikėją
Jonas gavo pasilsėti,
atsisėdęs |uie ugnelės —

rado galvų net padėti:
arti buvo draugo kelias...
Čia*, kaip mat, giliai užmigo,..
Ir aplankė sapnas gyvas -—
jis giliai galvon į«nigo,
(Daugiau bus)
-*•
• -»•
*
i
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B. Ivanauskas, J. Kuprevičius V ienas didžiausių jo darbų bu kalai” (Akstinas, kap. Stan- .vyrama ir moterims spsiorga-1talikų..jaunimo
iir
>•

K a mu nHnl iu
Kainandulis.

Jonus
Bendrai, dainos, muziku bei
J
- ’ LIETUVOS NEPRIKLAU kalbos, viskas buvo pritaikinSOMYBĖS PAMINĖ
it. Šventės dvasiai. Muzikėlę
JIMAS
progvmnos dai, iSpildė kolegijos choras ir orkestrą, vadoVas.
d. Marianapolio Ko- vaujant Bro. J. Baniui, M. T.
j/legijos studentai iškilmingai (»
'
x
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*- nu
Ii n nuo trimate juododžių
iimerlru)# in Vne
ftlinlrfarfA
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Bilijardų rungtynės

*» *ir ix
^1.
_______
<
’niauoti
Išmokus
scenoje

dainuoti sAųsias

(AVaterbury, i ir.visus pakvietė- j ankščiau

ti_ • i
.
______
Y-.a_
—
a_
pa-Bristol,
Bridgeport,
uprafiytų
koncertų.
lietuvtfkas Šew llayen, New Britain ir;
Studentų mėnesinis

____ • ♦
Ansonia,

dainas, kurias Lietuvoje prie Hartford) sus-mas. Atstovų-ių
\as. .14 d. prasidėjo savita- gjeno įr rugių dainuodavo, Su- buvo apie lOcf Kalbėta apie
rrtirt2a
hililantn
vunivirvinD
..
MoW„iai bnv0
mw pa. rpinės bilijardu rungtynės. manymas puikus.
sportų ir būsimų balių (VictoKiek pastariau, įvyko vadina
Programa baigta himnu Lie ly Banųuet). Pernai pavasarį
mokų ir pritaikintais būdais
mos eliminacijos, kuriomis bu tuva, tėvyne mūsų. Publikoje buvo suruošta grtižus balius,
dienų, praleido.
vo renkami nariai iš kiekvie; matėsi- kunigai: . Valant i ėjus, ftiemet, ‘tikimos, bus dar gra
A Kėglių lygi
no skyriaus, kurie-turės vėĮįau pankus, Kazlauskas, Kripas. žesnis. Balius įvyks balandžio
ittvbės šventę. Ia proga buvo k,-nias pakviestas 'atkalbėjo
Vas. f3 d. gargėsi senesnių- ’irisvauti. jau pačiam kofttes- .Gradeckis, Ražaitis, Gaurons- 21 ar 28, galutinai nenustaty
į. paruosta įdomi, turininga pro- ,nai,j,y už įnirusius kareivius, jų (seųior) savitarpiniai keg- ^e' 1 >a,'ai
^0H rungtynės jau kas, d-ras Aukštakalnis, A. Va ta, Bridgeport, Cdnn., Stratgramo, kurioje dalyvavo kun. kurie žuvo'karo laukuose, be- lių lygos žaidimui, kurie tęsė-palygini iantiejus iš Maspetli, adv. Tą field viešbuty. Bridgeporto de
J. Vaitekūnas, ftv. Kazimiero 'kovodami už tėvynės laisvę ir
kuriais vienas 'atstovas mulionis bei Cabelus iš New Icgaeija maloniai apsiėmė rū
i
si bemaž šešias savaites. Pet •
Pvovidencv,-Itvj. parapija bi sįp)as įį8ų ty> k^lie
t„ lall0 liiafei ,abai gražil( ir nuigiert'« kitu ir tas, kuri. Britaino ir da„K svofių
C. pintis' visu prirongimu.
fr^lebonaz, knn. dr. .1. Navic- darb„, p.^.u,, bei darbitu ; jdaniy , žaidimy;' kiekrimea' PinniaU8ia .«“*•«» 35 prtnk- L c aistįVQ.viij. Po p
progra
Per balių bus įteikta taurės
••“kas, Al. T. C., kun. A. Bublys, niu prisidėjo pj-ie tautos atva
tus, apšaukiamas laimėtoju.
mos buvo šokiai. Publikos bu
tymas, ir pavienis narys, ste
sporto klubams, kurie priklau
M. I. C., knn. A. Markūnas, davimo ar gerovės.
Pirmuose šių rungtynių žai- vo daug.
ngėsi kuo aukščiausia pakilti.
so C. U C., laimėjusiems pir'' kM. I. C., gerb. mokytojai, mo
kcHiiiuose, rezultatai buvo: vas.
,
. . . ,
,
Sv. Tėvo 12 m. vainikavimo Visur viešpatavo maloni nuo
Oo»n.
Lietuvių
Jaunimo
menybes:
tetoms, bowling, baliai ir namiškiai.
14
V.
Dirsė
—
35
—
M.
taika, kas, žinoma, ir rungty
sukaktuvės
susirinkimas
skėtliall, baseball, golf ir k.
Jodka — 25; J. Jurčikonis —
.- Susirinkus visiems salėje, pi
nes padarė įdomias n© tik pa
35 — K. Ignotas — 2Qj A. .Vasario ji d. Waterburio B('’
ftio mėnesio
d- sukako
tiems lygos dalyviams, bet ir
nniausia įvyko iškilmingas vė
Po susirinkimo kun. Valan
liavos pagerbimas, po kurio lygiai 12 metų nuo dabartinio pašaliečiams mokiniams, ku Miciūnas — 35 — B. Ivanam jA Vyčių name įvyko bertaiskas
—
16;
vas.
15.
A.
Jodka
ninis
Conn.
valst.
lietuvių
kaPopiežiaus,
Pijaus
XI
vaini

tiejtis davė Užkandį atstovams
visi užgiedojo Lietuvos himriuos kontestas suįdomino.
— 35 — J. Sabaliauskas —|
kavimo. Suėjo 12 metų, kaip
2
, nų.
.
Vakaro
_______ vedėjas
_______
savo,____
į zaui
.
.
.
...
I*0 žaidimų, po visų smargos . kalboj nupiešė vakarėlio , ^vehtasi^ Tėvas laimingai at-j.^ rungtvnių, ftv. Jono tymas 21; J/ ftaulys — 35 — J. Kaliksiu ir pareiškė pasitikėjimų, jst°vauja Visam fcrikficiotoifikam | paRirodė smarkiausiai Jis sti- inandulis — 21; S. Aleksand
jog programa teiks visiems Pa<**,M*ui *r, kri-P© Gyva Baž-| prįai pradėjo ir, nork keletu ras 4-'35 — Bodaris — 16; T
e
___
*
«
'■ ė"
tualonumo, gražaus įspūdžio.
Galva, oina Kristaus j Sykj(j ^pko “pj^ųstį”, tačiau Kazlauskas — 35 — J. Uolia
— 42, \
,
Programa ėjo šia tvarka: 1. v’etininko pareigas ant žemės. įrengė įkį gaj0 ^laikyti lygVI tėvynę grįžt norėčiau” "
dien’ tikinUefl turėjo už svarų ir kitus pralenkti. J&ių
Svečiai
ka
Visagaliui
dėkoti,
nes
per
grupę sudarė: B.' Ivanauskas,
Vas. 15 Marianapolio Kole(choras, 2. “Connecticut Ma'nenuilstantį
ftv.
Tėvo
uolumų
gijoj
lankėsi kun. K. Vasys ir
kap. J. Kulbis ir J. Liolia.
<fcb” (Kolegijos orkestrą)’ 3.
bei
darbštumų Motinos Bažny
kun. V. Puidokas ifi Wontw»' Referatas
(“Nepriklauso
/
____ _
,*
Tymų stovis:
čios
būklė
visam
pasaulyj
ge

j
ter, Mass. ir kun. P. Juraitis
mybės 16 metų” — Juozas
Parašė marijonas kun. KAZ. MATULAITIS
rėjo įr Kristaus'mokslas bei
Iš. Prak Nuofi., ig A|bol, Mass.
Sabaliauskas), 4. Kalba (J.
Stankus), 5. “Kareivių dai- ?va*ia
1
ftv. Jono
17
.810
JL J. Miciūnas (t*. K.)
liau
į
pagonizmo
plotus
KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo
ftv. Izaoko
14
7
.667
na” (choras), 6. “Kareivėlis”
aptaisais $1.25.
.524
Dabartinis Popietius fra a- ^v< Beniadetos 11 10
(solo — B. Ivanauskas), 7.
5n.
.524
Marijos
11 10
“Waltz in. A” (Koleg. orkes rtimas lietuviams bei Lietuvos
SIELOS TAKAI T0BULYBĖN, pusi. 269, audeklo ap10 11
.476
trą), 8. “Laisvė” (dėklam. S. prietelis. Prie?j» sutvarkyta ftv. Juozapo
ohomas
Saplys), 9. “Rotuos Degimas’ Lietuvos hierarchija, atnauji- ftv. Nikodemo NšalL- 47&
K
X (pihnd šėlo — B. Voveris), 10. nla Marijonų Vienuolija, prof. ftv. Jokūbo
L9 1&4 .429
DORYBŽ8, arba apžvietiiuo kelias tobulėjančioms sisloms; pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.
2 19
.095
“Kova ties Žalgiriu” (2-jų a- kun. Būčiui paskirta misija Sv. Ritos
Visas tris knygas sykiu ipiantiėms atiduodame už $3.00
Aukščiausį skaičių vienam
Vasari© 11, Conn. valstybės
ktų vaidinimas), 11. “Augd, rūpintis rusų atvedimu prie
Alios knygos ne tik atpratina nuo prasižengimų, nuodė
auga” ir “Kareivio Daina” Katalikų Bažnyčios,' padary- Į žaidime gavo šie: B. Ivanaus- jungtinis choras (Waterburio,
mių, liet dar veda į ištikimybę V. Dievui, visišku Jam
191, Bridgeporto iF Hartfordo) kų
(choras), 12. “Kareivio mar- tns konkordatas tarp Lietuvos Xas “i" JPK J- Kulbis
atsidavimu, vis tobulėjančiu doringumu,. kuris žmogui
•v
ir'
V.
Dirsė
—
190.
Aukščiau
 seniai žadėjo, tikrai gražiai iš
sas” (Kolegijos orkestrą).
ir Vatikano. Prieš savo popie
teikia galimybės paragauti dangaus dar būnant žemėje.
Skaityk, patsai ir duok kitiems. Rašyk tuojaus .‘‘Drau
, \ Baigus programų, teko išgi žiavimų, Pijus XI . yra kurį sių bendrų vertę gavo šie 6 pildė. Dainos buvo įvairios ir
asmenys:
Ivanauskas
—
154,
go
’* admin.; 2334 So. Oakley Avė., Cbicago, Tll. "
. '
gražios. Urmų programos da
rsti keletu žodžių iš gerb. sve laikų buvęs Apaštališku At
(■'ia nuplėšk
y
‘ ■" ’ '
' ’"
K
‘
čio kun. J. Vaitekūno, kuris stovu Lietuvai ir tuo metu L. Gillis — 149, B. Voveris-'— lį atliko Hartfordo choras, ve
Gerb, ./’Drauro’’ A<imlnl«trpe(Jet:
......
.
x.
Sliinėlu Jums $................. už k u tfu oa at«l ugkile knyran:
malonėjo šia proga apsilanky- daug kuomi aprūpinęs Lietu- 144.9, A. Miciūnas — 142.6 ir damas V. Burdulio. Choras
K. Boguslovas — (41.4. Ten-(skaitlingas (40—50 narių). Iš
KRISTAUS PATAKIM1T K BIJAIS, audeklo apijUnaia. >1.23
tLkolegijoj ir pasidalinti šios vos bažnytinius reikalus
SIEIZIH TAKAI TOBTCYBftN. audeklo aptalnaiB. >1.26
-.DORTBfiS. audėklo aptatęsta II.fK‘
’
ka pažymėti, jog jau antri me pildė vieno akto smagų veikašventės įspūdžiais. Savo kal
Arba; Siunčiu >3.00 už kurlųoR prlaių>klt> vtans iria Kt’Jf. K. MAMarianapolio Kolegija tų
/
•
tai kai ftv. Jono tymas paėmė,liukų. Puskui griežė trijų vai Ti[’EATCIO knygas, audeklo aptalMrie.
boj, pareiškęs nuoširdžių pa
dienų irgi ypatingu būdu mi
Mano adreftafl
viršų.
linų lietuvių orkestrėlė. Kelis
kinų
dėkų už duotų jam progų da
nėjo tas sukaktuves, nes Mari
tykiu! iššaukta.
Vardas,, TavardA
lyvauti šiam paminėjime, pa
Užsibaigus senesnių lygai, syk
jonų Kongregacija yra susi
Paskui dainavo duetas (ftistebėjo, jog ši programa tik
St reet
laukusi ir'jo nemaža malonių tenka nuoširdžiai padėkoti
ir kita lietuvūitė ifi
rai sudarius jam gražių įspū beL nuoširdaus tėviško patari tiems, kurie prisidėjo ir rūpi manskienė
••
džių, kurie ilgai paliksiu atnosi, kati lyga būtų sėkminga. Hartfordo, kurios pavardės ne
mo.
b- mįnty.
sužinojau. Paakui
pasirodė
w
Į Visiems dera savo'maldose Ypatingos padėkos žodį reikia Jonukas su Mikučiu Kripai ifi '
^,>Po gerb. svečio kalbos, kai-j nuolat prisiminti ftv. Tėvų, tarti M. JodkaHr B. Ivanaus
Hartfordo. Vaikiukai 4—5 tone-!
bėfc>
Kolegijos direktorius, kad Pievas duotų jam ko il- kui, kurie daugiausia rūpinasi
' tų amžiaus jausmingai lietuvi
un. dr. ,T. Navickas, M. I. C., gįausiai gyventi ir atsakančių lygos tvarka ir daugiausia pri
škai padainavo. Paskui daina
uris pareiškė nusistebėjimų jėgų toliau taip sėkmingai va- sidėjo prie jos pasisekimo
vo vyrų duetas jr, ant galo,
Lireiciausia Kelione į Lietuvę
kei tokio gražaus ir įdomaus dovauti krikščioniškam pasanUžsibaigė senesniųjų kėglių visas choras.
mokinių vakarėlio. Toliau ge- liui ir valdyti katalikiškosios
Bridgeporto Sv. Jurgio pa
rb. direktorius nupiešė keletu kaimenės laiVų per audringas lyga. Dabar-gi rengiamasi prie
rap.
choras, vedamas J. Ste
jaunesnių (jnnior) rungtynių
Y-vaizdų iš Lietuvos gyvenimo gj0R aganj pakalnės jūras.
Kėglių salė naujai valomi, ty ponavičiaus išpildė antrų pro
ir, ypač, pabrėžė lietuvybės
Ltacolno diena
mai skiriami ir daromi visi gramos dalį.
klausimų, skatindamas, ir ra
FKRPRESIMS TRACKIMTa lankia prtr lalro Rr^mrrVas. 12 d. visas kraštas mi paruošimai prie mažesnių koAnt galo trys chorai, velia
gindamas, visus susiprasti,
havene ir užtik Hna patogi) nuvykimą I KL.UPftDA.
jog mes esame lietuviai ir tik nėjo vieno savo garbingiausių ntesto. Tikimosi greito laiku mi komp. Aleksio padainavo:
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais
“Mes Šiandien sveikinam vi
tokiais turime pasilikti; ger vadų, Abraomo Lineolno, gi pradėti..
Jaunesniųjų kėglių lygoj da sus” (Aleksio), “Jaunimo Giej
bti kas sava,' kas brangiausia mimo dienų, ftis žmogus buvo
gimęs ir augęs labai sunkiose lyvauja Sios grupės: 1. “A- smė” (Naujalio), “jūi lietuvi,
— kalbų bei papročius.
Ypatingo įspūdžio ir tikro gyvenimo sąlygose, fteimai bu rai” XBodaris,' kap. ftaplys, ar girdi” (Paulausko), “Į Vi
2. “PairtUyi” lnių” (Navicko), “Mes grį
švenčiamo įvykio vakarui ant vo be galo sunku pragyventi, Bambalais),
THFZ'IOS MI,EMOS I.ATVAKORTItH IA
0*70
spalvį pridavė nuotrupos pa tačiau, per nenuilstantį savo (Balčiūnas, kap. Urbonas, Bie šim ten” (Aleksio). Dainos ifi?»ĖW YORKO | KiiAIPKDų LR ATOAL
^I/V.PU
imtos iš veikalėlio “Kova ties darbštumų bei veržimusi, Ab kša), J. “Liūtai” (Kinoris, ėjo grožiai, sutartinai. Tokia*
ir dengiau
Žalgiriu”. Čia atvaizduota ke raomas pasiekė ankštų visuo Dūksta; M. Jodka, kap.),. 4. dainas reikėtų įdainuoti į re
(Stadalninkas, kordus - plokšteles. Bet ir čiar
Taipgi nuolatiniai išplaukimai ge
li nuotykiai iš tos kovos, ku menėj vietų, vėliau tapdamas “Vyturiai”
|
rai žinomais kabinimais laivais —
kįla
pinigo
klausimas.
Karia
Patogus geležlnkelikls susisiekimas
rioj Vytautas, sulaužęs vokie net Amerikos Jungtinių Val kap. J. Jodka, Jurčikonis), 5.
iš Bren^eno ar Hamburgo..
»• NORIM
atsiras
lietuvių
milijonierių,
stybių
prezidentu.
“
Buldogai
”
(Tamulevičius,
čių ordeno galybę, ifikįlo į di
ILOYti
Informacijų klauskite pas Vietln)
Lincolnas buvo nnofiirdžioa kap. K. Ignotas, Tz. Augimas), kurie rems muzikų ir lietuviš
agente arba
#
delius pasaulio karžygius. Vai
dintojai buvo gerai išmokę sa širdies žmogus, teisingas ir šve 6. “Degutės” (Skeivia,' kap. kų -dainų. Kai kuriems dainos
Aleksandras, Pranok «*ičiūs), taip patiko, kad, pav., Dr. Au
vo roles ir rodė nemaža ta lnus santykiuose su žmonėmis.
I
lento. Svarbesniąsias roles tu- Buvo net pramintas “Teiain- 7. “Vilkai” (Bulevičius, kap. kštakalnis pradėjo šnibždėti,
1T7 W. MtctUgan Avė. _ 1>O W. Randolph M.
rėjo: S. Vaičaitis, J. Stankus, | gu Abraomu” (Honest Abe). fteputa, Lukoševičius), 8. “Sa ar nebūtų gera senesniesiema
CHICAGO, ILL.

Marianapolio Kolegija ypa-

susirinkimas
Vasario 11d. taip pat įvyko
mėnesinis studentų susirinki
mas. Dalyvavo iki 50 narių.
Sus-nie Vaičiūtė iš Watemlle
skaitė paskaitų.
Naujoji valdyba smarkiai k
darbuojas. Vasario 21 d, įvyks
antras roller skating pftrty
Chase Park.

Taip pat nutarta kitų mėne
sį per snsicinkinių suruošti de
batus tema: “Jaunimui drau
gauti su svetimtaučiais ar ti.. . ~
ktai su savaisiais?” Šių temk
.
e
;
pasiūlė A. Petrauskaitė, įžymi
ir seniai žinoma lietuvių tar
pe darbuotoja. '*•
*

(Tęsinys 4 puslapyje)

Nuga-Tone
AR NORI PAGALBOS IŠGANYMUI? ui
Parsitrauk Tris Reikalingiau
sias Knygas, Pamokinančias
ir Palengvinančias
Išganymą

Stovi
geresnę Sveikatą, Didesni
Stiprumą — kas reiškia daugiaus gy
vumo -— Stimuliuoja nervus, raume
nis, ir nusilpnintus organus. NU<3A1*ONE yra Įžymaus Gydytojaus Išra
dimas, Jisai siūlo jums TONIKĄ, ku
ris padarė stebuklus dėl tūkstančiu,
padarydrpnas tuos nusilpnintus tvir
tais ir aktyvftkais. Sto Gydytojaus
p renk H pc iJa dabar parduodama vi. .
soae vaistlnyčlose, — trisdešimts die
nų, garantuotas treatmentaa už Vie
ny. Doleri — gaukite buteli šių t<4>letkų i|andien,
bet persItikrinkAe.
kud ant laihelio būtų pažymėta —•

WATERBIHIY, CONN,

, nmonra
WAVB*BVBtX

BREMEN

HAMBURG-NEW YORK
ALBERT BALLIN.
DEUTąCHLAND

M-

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD

UtMRtTA
UZBLLKSTA
< . •/<
kodM

*,-*

<•,

’

« frtt MUBOK
- * kvapas bara
,™

•X

Hk»>«*aa namttMa. VIa-,

t* -r r___ -b—

(

A •

Gargaliuok-mr Ėtaterlne fr
ta* autka kaa ralkla Var
tok kasdien. Bandymai ied o. kad Us raistas atiiska
ftreit. ko kiti raistai astedaro ps* 4 dienas.
-

•

-V;

Vi.: -.
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PHARMACAL

, LAMBERT

COMPANY
£

8t. Louis, Mo.

LISTERINE
promptiy «nds odori ordlnsiry
i can’t hi<te in 4 days
■rtaaaa—aM

TOLO8EFAT
Min M. Bala* •( Srartlya H. T.
»Htut “Oava «*4 KmakM f»r tba
|Mt 4 SMatks aaS
M« »nJ, Im«

M

wk» «M*t ««» ta
—a
rVOMOTiaS
SV
I Mac » m*
tar rve MM M uasy
I anty kraMbaa aaavMal aS
’ OBsy SL UUr
tat SARB.T and HASUTJSS
taika a half Uupoooful et Kroaahaa
tn a gtaaa of bot waMr ln tha
braaktaat—doa't ado a
bottie thet Imu < aoeka
trtfle—cet Kmoiben Beita at
•ny dmsstoro tn Americe. It not )oytany tatltfled efter tbe flrit bottto—
ntonay back.
>< ’ “j

RHEUMATISM
Starta To

>4

Lsars Ia

Hour.

Hsppy Days Ahead for Yon
Thtnk of lt—tiow fhla old trerld
progresą—nn* com
r-omeo a
preorrlptlnn trhlch
arhlch ia known lto pharmaolata as Allanru and »!tl
lthinll
hours after vau start to take tkla
S«lft ketins formula pain. acony an*
Inflammattnn rauso* by exoasa arta
n old haa etarted to depnrt.
Allanru does Just what this notlee
says lt wlll *o—lt Ia guarantsed Tou
oas get one gnnnroos hotll» m l»sdln< druretores averytrhara for ((
cente ana lf lt doann't bring tha Joy«we resuits y«u evpert --your money
srfcole kasu-tedly returnad.
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NAUJOSIOS ANGLUOS ŽMIOS

, . Sausio 25) d. baigė šios že- jas iš naujo kurtį — tvarkytu
mės trumpų kelionę kun. dr.i Pajevony įdėjo visą savo eperMutas SakevKŪUH. Rūpestingo-! gijų, sumanumų ir sveikatą,

UJU 1 IMKIS

w*th»ury, em.

■,

nuėmė jiems vainikų dešimčių
punktų. Valio lietuviai. Ypa1
tingai pasižymėjo ftvežas, Jo(Tų^a iš 3 puslapio)
je Ievų Murijonų globoje, np- Pastatė ilgam atminimui-gra
kubattskas ir Steponaitis. Ma
rūgintas šv. Sakramentais, rn-įžių bažnyčių ir beveik visus iy Vienų pusę laikys dras'Ajfc tyt, Waterburio Vyčiai liks
Mus, tyliam vienuolyno kam-1 klebonijos trobesius. Jo tak- kštakahiis, S. Aukštikalnis ir čempijouais, kaip ir mūsų pa-

balrėly paliko šj pasaulį.
tas, mokėjimas sugyventame) B. Jenušaitis, kitų — A. Put
gimė 1878 ra. rUg- 5Wum“3 ir veiklume paliko laus kaitė, Pauliūtė iv Jaudžiminiūtė. lauksime.
tfju 28 d. LipniSki, k.. Suna- ž!1,onėae «"*» »«-l>«w’u»».

H^Uobu

kdfehtar

Keturvalakių)

pa-

«k«rt“

Marijaniptilės' ipnkr. į Ju9i’!

»¥«ta‘»

‘,raC"

*"*

v#*r»-

Studentų čiuožimo

atkila

..

• '.t *■
§ Kaldinių atostogų JtfogĮf pagražinus bažnyčių, klebonas
vieto* klebonui padalė vi«itų‘pnsįprašęs vietinių meistrų, ku
buvęs amerikietis daug <h»r- tie padarė šoninius altorius,
bavęs ir dirbęs tarp lietuvių kurie pagražino bažnyčių* ir
užteks iki susilauks gėrėskatalikų profesorius P. B. Ši j y
nių laikų. Kalėdų metų buvo
rapijos mokyklos vaikučių, ty viekas, profesoriavęs Filipinų
mas, kuri f kiekvienų-losimų v- salų universitete šešis . metus jau trys altoriai, kurie labui
ir dabar šešti metai profeso- gražiai buvo papuošti eglaitė
ru išlošęs.
•*»
* •
/v
,
mis ir kitokiais pagražinimais,
įrengtas ir nųujiU, gražus žiAuų šeštad. mūsų V/Cių ba-' tauto Didžiojo universitete,
Profesorius P. B. Šhpckis Į1 a^delis, kuris apšvietė visų
sketbolo tymas buvo nuvykęs
liauju*

Lietuvoje

Kaune

t

L

-u

.

y
*
togoms parvažiuoju ir pats Laisvai vertė kun. Zajančkau
salininkas įpfcėfesorius su bū-j skus, M. I. C. Pusi. 55; kaina
riti moksleivių.^
\
! 10c.
’
laukiant St. Kalėdų, kad1 ?Svaot Jėaa“» “«&“ Trm

Al

LIETUVOJE

*

"*

---------------- 1

1934

20,

vasario

Vy-

Parašė kun. Pr. Vaitu
kaitis. Pusi. 32; kaina 10c.

“i®*1

Jėzaus

Švenčiausio*

Intronizadja.

Putašė

širdies

kun.

J,

Vaitkevičius, ii. L C. I’usl. 92;
kulua 300
Stacijos

ir

Graudūs

Verks

Pusi. 62; kaina 10c.
Misijonieriausz Užrašai. Palasė kun. Richartl
Alexunder. Vertė Broliui Marijo
nai. Pasi. 188; kaina $1.25.

mai.

M. Kankalis užpraeitų tre
lf&s Gižų pr. mokyklų, Ian-1
® d. ktvažiavo į Kau čiadienį studentams pavedė
li aj
i.
.•
•
na ir, čia pabuvęs kiek laiko, puikų savo vasamam; pne į ĘriOgeport ir supliekė jų C. prie Bijutiškio parhpijas ribų Į bažnyčių.
Vistiniz
ke Marijampolės gimnazijų.
,
;
Haigvs penkias klases, 189«
vėllau. vyk“ » lU5MU' Lake Quassapaug. Suvažiavo L. C. tymų, Lošimas buvo sma salose turi pirkęs gražių sa-1
------------ ;------- '
Parašė Dr. V. Padolskis. Pusi.
meteis įstoja į Sete, Dvas. Se- tollau «dyhB' bet >u buv<> apie 40 narių ir visi turėjo rkus, bet bridgeportieoiai, tu laįtę 12 hektarų, kuri viea už
112; kaina 50c. \
.
vėlu. Sausio 21 d. buvo par- “ekstra good time”. Su jau rėjo pasiduoti.
sodinta medžiais. Vasarų atos>
>•
•- j
• k,-J •.
B mmarijų.
r
,
.
,
,
vežtas iš ligoninės pas Tėvu’ nimu dalyvavo ir kun. ValauŠvenčiausios širdies
Jaunas,ir gabus klierikas i,.[ ..
....................
.
J.
. .
Marijonus ir čia išbuvo Kgi tiejus, Kripas ir Kadaitis. ViKaina 10c?
Parašė
kun. Bertioux. Pusi.
hiatas 15)01 nu pavasari buvot ,
...
,
mirties. Lta rado gera ir ’Bi čiužinėjo apie tris valandas
DRAUGAS PUB.
[164; lyuna 35e.
utjukouu ir turėjo lau .
j
A. ,
.
rūpestingų priežiūrų, kuri ųįo paskui (prie fire plaee) gra2334 So. Oakley Ave. s
> kti-. dar pusmetį kunigo sven...
......
, l.. .
" .
.
t J.
.
.
.pailgino jo žemiškojo gyvepl- ziai pasisvečiavo.
nes, baigęs seminarijų,
.
v ,■
• ,
b i,....
ik.i
nio dienas. Ypatingai daug ru
Iškilos surengimu daugiaubtuvo perjaunas. Pabuvęs vi
pescio parodė velionies uioks- siaį darbavos J. Kankalis, ku-*J
Lx
karu Daukšių ir Rudaniinoi:
m , i
•
lo draugas kum P- Andziulis, ris neužilgo baigs inžinierys
ketonus me- >, r
, ...
•
LACHAWICH
. r
„ y
• „
?
’M. L C. ir kiti tėvai marijc- tės mokslus Pensellaer mokyki
tus, išvažiavo i Koma studi.
,
J.
.
.
aui. Nuolat ligoni lankydavo kloj, Troy, N. Y. Jo,brolis Au-1
IR SONOS
juoti. 15)07 m. grjzo kunigas,
.
.
a,
X f
f
v ,V iprel. prof. Grigaitis ir dr. P. gustas yra uolus studentų bei Į
ABA
Matas gavęs filosofijos dakt»-iY. .
Patarnauju lajdotuvėae kuopi»iaii»ia
Vyčių darbuotojas, dabar ‘pro
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
ra teipsnį ir apsigyveno Vii-1
STANISLOVAS WALLKNT VVALINTANAVIČE
darbu būsite užganėdfntt
a,
•
xt
-j
i
. lmp paliko jis savuosius moteli’ (paaukštintas) Sco-’
reikalams, Kaina prieinama.
TeL CAN«l 9515 arba 351*
Akaviskvje. Nenorėdamas kape I
? .
Pcrsibl>yrė 4<u šiuo pasauliu vas&rio 17 x, !2.T0
W.
’ionaati, išbuvo Vilkaviškiotylu3’ a,sklai ""J“us'lu ville fabrike; yra viršininko
vai. ryto, 1934 nt., Kulaakęa 41 in. amžiaus, gimęs Pa
.parapijoj vikaru ligi pat D. ”,as ■>“" priee kelel»
sa' padėjėju (assistant superintenevėžio apekričio, UpiUų parapijas, Vatirilčių kaimo.
vo paskntiniųsias žsmiškųjų iidenty ir veda cheminius dar
Amerikoje išgyveno 24 metus.
_________ Tel. CICERO 5927_________
Karo.
iū}H’sčių valandas. Tepriglau- bus. Paskui kun. Kripas, PriPaliko dideliame nuliūdime moterį Onų, po pirmu
Vokiečių okupacijos metu
vyru Ežerinskienę, po tėvais Kutu liūtė, Įbroli Juozapų
džia Viešjiat.s jo sielų! Kl. R. cevičius, Jaudžiminiūtė, Vai
lųivo paskirtas klebonu į Bur
Granti itoĮŪds, Mielu, švogerį ir šv-oge.rkų Kazimierų
Ind. .
eiūtS, Paulifltė, Plangifltė, V.
Aliliauskius, švogerį Kazimierų Kutulį, dėdę ir dėdienų
LIETUVIU GRABORIU8
tininkų parapijų. Po poros me
Laikraštis “Rytų Lietuva’’ BulevRuis, (vakaro vedėjas). •
Palaidoja už f25.OO ir aukščiau
. fokus, dėdę
dėdienų Eringius SpringviHe, III., tlėtfę
tų-.perkeltas į Liubavu Lą, ga
Moderniška koplyčia dykai.
praneša, kad Ukmergėje gyve
Jonų ValanTinavičių, pusseseię Veronikų Ereugikę,'
Dėkojant M. Kankabuį už
««8 W. 18tb St.
Tel. OANal •114
lop, 1922 m. j l’&jevouio pa
__________ Cfccabe. lU,
pabrolį Steponų Rokų, pusbrolį Antanų Grigaliūnų,
nantis žurnalistas L. Bakas - vasarnamį nutarta artimoj arapijų, kur ir baigė savo am
pusseserę ir švogerį Uksus, pusseserę: ZaUrienę, pus
Basovas išvertė žydų kalbon teityj vėl panašių iškilų sure
seserę
Kuceue, pusseserę Uleuę, ir švogerį Ulį, ir gi
žių.
f
Arėjo Vitkausko apysdkų “Di ngti. Sveikas ir švarus pasi
A. MASALSKIS
mines, draugus ir pažįstamus; o Lietuvoj tėvų ir mo
GR4JBORIUB IB LAJDCfrUVIV
Kun. Matas buvo judri ir dvyris vestuvėse’’, (iš lietu
TMDtJAI
tinų, keturis brolius, tris seseris if gimines.
linksminimas.
GRABORIUS
gyva asmenybė.- Būtkunas ga vių lenkų kovų 1920 metais).
• Kūnas pašarvotas, randasi 245i) W. 43rtl St. -Į.
Laidotuvės įvyks ketverge, vasario 22 d., 8 vai.
bus organizatorius, daug dir Ši apysaka buvo atspausdinta
M. BnUlevurd MOS—MIS
3307 Lituanica Ave.
u
ryto
iš
nanię
^
Nekalto
l^rasitlėjimo
Pan.
Šv.
par.
bftžV
bo įvairiose draugijose ir or “Drauge’’.
TeL ČIOBRO •»<. Užpraeitų šeštadienį ,Waternyčių, kuvioj^ats^lras gedulingos pamaldos už velionio
ganizacijose, prieš karų prisi
■»"* ""T ...... .. .
.............
sielų,
o
iš
teiulMis
nulydėtus
į
’
kapines.
1
SYREWICZE
burio Vyčiai supĮ^rJiė miesto
dėt lamas prie kultūrinio ir tau
T«L LAFaycUe W7S
ORABORIUa
Visi A.Af ••Stanislovo \Vallept vValintanavičiaus
čein pi jon us, AV ašb ingtojr Hills.
Laldotuvšnik pllnaa puturnavtmaa
giminės, draugai ir jiužįstami-esat nuoširdžiai kviečia
tinio atgimimo darbo, po kara i
j. Liulevičius
•uBomu ■* t>4.M
Tai airių tymas. Lietuviai, mb
KOPLYČIA D T KAI
mi .dalyvauti, laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa
Graborius
:— prie Nepr. mūsų valstybė;Toronto lietuviakiysociatis kliniškos minios, akivaizdoje
I5U4 R MMP
rSe«m. TV
. U
tarnavimų ir ^atsisveikinimų.
.
Ba
įsamuotojai
statymo ir ugdymo. Daug lai
tai sumanė linkti aukas ant- —
Nuliūdęy’hekanie; Moteris Tėvui, Seserys, Broliai
Patarnauja Chi
mėjo ir iš okupantų.
\
*
cagoje Ir aplellair
(Jimvnės.
'r’ :1 /'
ram skridimui į Kaunu. Geru,'
kšje.
Buvo geras admiiHstratorius.
ORABORIUB IR RALSAMITOTOJAS
laidotuvėse patarnauja graborius S. M. Skudas,
kad aukas renka, bet įdomus į
Didelė lr graži
Patarnavimas geras lr nebrangus
Po Kino teko net tris parapiTeL Moittee 337Ji
k
Koplyčia dykai
dalykas,
turį bendra aukos
t
718 W. 18th Bt
*MU
Tel
UOEnv
MMT
SAV*^. prenumeratomis. At
>■'
siranda tokių aukų rinkėjų, j
A
-kurie -pirma neva aukos pa-į
Visi Telefonai:
prašo, o paskui išsijuosę perša !
, “X.“ Juk lakūnas J. Janu
Mirė vasario 16. 193«. lf:55
vai. vak., pusamžio meti), Kilo
iMŽtrbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
šauskas neskris į Kaunu .įsė
IŠ Telšių apskr., Nidiškių par./,
lr Grabnamių
l
’
avi
’
iokės
Jiaimo.
Amerikoje
iš

dęs į “Naujienas”. Tat kain
gyveno S0 metų.
|
Patiko dideliame nuliudinv
Didžiausia paminklų dirbtuvė
varoma “X.” biznis?
moterį d.ucijų po tėvais SukuBrapJjoj,'

Šv.

Teresė

šv.

Teresės

Vaikelio

Jėzaus

DVASIŠKOS KNYGOS

Vaikelio

Jėzaus

Meziuo.

Novena.

«j.w

/

...

,

.

f-

.

,

pat

CO.,

įšvęstas

Jėzaus

.

širdis

ir

Jaunimas.

GRABORIAI:

tusių,

Telefonas

■ramume

1138

YARds

apie

STANLEY P. MAŽEIKA

GRABORIAI

LIETUVIAI

23rd

2314

PI.,

GRABORIUS

3319

Chioago

Chicago,

,

1439

S.

49th

Ct.

Cicero,

Lituanica

Avenue

III.

UI.

ANTANAS PETKUS

J. F. BADŽIUS

GBABORKUS

.

Koplyčia

WEST

4830

ir

Cicero,

Tel.

CICERO

Dykai

13th

STREET

Illinoia

2109

ir

859-J.

L110VP

Vyčiai

basketbalininkai

pliekė

čempijonua

164#

su

46th

STREET

airius

T«l.

Bonlevard

4139

I

Renka

antram

aukas

mui

į

skridi

Kaunu

" SIMON M. SKUDAS

ArH*ev

KAM TOKIA ŪMI PER
MAINA ANT SKYSTŲ

JUOZAPAS

UUOStlOTŪJŲ?

PRANEŠIMAS

Gydytojai visados patino vertę to
liuoHUOlojo kurio dora galifua inieruoti, ir kurio Veikimą, ffalifna val-įdytt. ‘ ;
L. V. “Dainos” choro praVisuomenė, taipgi, greitai grįžta
prie vartojūno skystų liuosuotojų. tylkjs
jvyksta šį vakarų ir
' ŽmunėB' įAnioko kad gerai sutaisy
tas skystas liuosuotojas atneša gerą ketvirtadienį. Liet. Auditorijoj
virMUnlma be jokių nesmagumu ė(mažojoj) 3133 S. Halsted st.
znimo luiku, nei vėliau.
'• potas skysto lluoauotojo gali būti! p
7 .om ,...i
-i.
pritaikintas
dol folkalų kiekvieno * rHGZlU < ,t>V vai. VOK.
asmens. Veikim!) tuo hfidu galima
Nauji nariai dar gali įstoti
reguliuoti. Neveda prie jokio pri
pratimo; nereikia Imti '-fiubeltavą
porsiją." viena ar dvi di'epas vėliau. --- šių savaitę.
Taipgi neerzina inkstų malonus skys
ta.* liuosuotojas.
Kiekvjeno kataliko yru .bū
Ncprttaikintas vidurių valytoj*, ga
li taikyti vidurkis uškietėjuslus (oi tina pareiga remti katuJikiškol Jį vartosite.
. »z
l»r. Caldwelt's Hyrpp Pepsin yra kų.įų*spaudų.
reeeplua, užtikrinto saugumo. Giuosavlmo veikimas yra pamatuotas ant
sena—gamtinio liuosuotojo. VMtiriui
nepasidarys pasitlkianti ant Mtokios
pagalbon. Dr. f’aJdteell's Hyrųfr Pepein galima gautL pas visus vaistinin
kus Narys N. R. A.

W

GAILIS

raitė, keturis sūnus: Pranciš
kų, J uozapų, Antaių) lr Tamo
šių, dukteris; Petronėlę Ourskisi Kllarąi Urbonas, Oną,' Ele
ną ir Stelių: žentai: Juozapą
G u rakį, Antaną Urboną, mar
čią Aleksandrą. Gailis fr anū
kus. O Lietuvoje brolį Antaną
Ir broflcnę Emttiją ir gimines.
Kūnas pašarvota!) 1526 So.
48
Ct. Cicero, Iii
a
Laidotuves Jvyks Trečiadie
nyje, vasario 21. i£ namų 8
vai. bus atly<lšj;ią į-įv. Anta
no parap. bažnydfcf. kurioje. įvyks gddttilngoą pamaldos už
velfonio sielą, po paųiotaflj bus
nulvįėttas j Šv. Kazimiero ka;

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
Cliieagoj

Hivirs 50 metų prityrimo

Pirkite* tiesiai ii <Hrbruvės Ir
4 taupykite pinitpLs

Mes atlikome darbą daugeliui lyinesUi*.
nių ClticagoM Ltantvi

527 N. WESTERN AVE.
arti Grand Aic.

plneg.

> Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus ir pnžystatnus
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Laidotuvėms patarnauja grali
Antanas Petkus. Telefonas Ci
cero 2109,

Yards 1741-1742

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

LAHHUAM PKJAU NEGU KITI
^5?'v-. .

y,

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu
4605-07 So. Hermitage Avenue

v

OUR OįFĮCB

Americo’s
favoritei

FagetdanJkoiiH skontu
tikro tn»yo«nni«e ir tik
rai oenovišknu vlrAitas
“dronaing' naujoj kumMiuictjojl

MRAFI’S MIRACLL WHIP
SALAD

DRESSING

ė
ja i k«. .»Jja

;

rJ-

»

i

Antradienis, vasario 20. 1RĖO

•* /“V-

*"*’ **

R

n įur f « x s

*•*»'’ »

c=ęj=sa=

dėlė iiųlaiiue, kad kįjęs £ais-į tikrai pavojuj, nes plėšikai ne čiausiai išsinešdintų — pasi
griebę aukso prekių pabėgo.
yis padarė daug nuostolių. Mū ’ juokavo.
d *. .
sų 3 skyrius tuojau nutarei Tuom kart krautuvėn įėjo
Bet policija nesnaudė. Vos
rengti buneo party kovo 4 d., K. Andreliūno draugas Bro- pusę bloko, plėšikai turėjo
ir kleb. kun. J. Svirskas. Rin
T
•
•
.
•
1
2 vai. j*>piet, Sudeikių naminius Paleckis, sav: Avalinės progos
važiuoti laisvėj. Likukliavos nebuvo^ bet buvo stsn
gUsi kiek galima daugiau puJ™*2 W 4,1111 st- Koouayon krautuvės, 2648 \V, 63rd St. 1 šių dalį savo “raidos” laibai
Iltini nivi\ ^tuiuiu
r
1
Įsi
1
'
Marąuatte Park. — Pločiai platinti Vilniaus Geležinio FoHtkMŪaMė, E. Ogin Įpamatęs, kas vyksta krau-| gė policijos “patrol wagune”.
tūvčj, m
ut klausydamas plėšikų
jdėšikų
iinoHia veikėja
A. Baltutienė,
Baltutienė, n
Il(lu
^su
Lietuvytis f4ienė
11*®* ir K
,
A
E Uųdvilienė.
Gędvilienė. Seserų tuvėj,
žinoma
veikėja A.
jQ pasų.
f.
t
.
palįepimų
stoti,
rizikavo
savo
Pvaooičkiecių geradariui įr
gyv. 7000 S. Artąsias avė.*'
prieteliai nuošiivižiųi kviečia gyvybę įr išbėgo pašaukti po LIETUVIAI DAKTARAI:
praėjusį sekmadienį pareiti*'
mi atsilankyti į Vakarėlį; pa t licijų.
■
1
■ . ......................... n» *i
n»a iš bažnyčios ant GUth St.
Tet LAJFayette 2057
rama
seserinis
dabar
labai
rei

; Hėšikui - supratę, kad saupaslydo ir parpuolė ant šali
r
V
f
kalinga.
’
•
■
Romėtia
giausia būtų, jei jie kuo greigatvio. Nuvežus į Šv, Kry

LIETUVIAI

C H re A G O J E

NEIMU NELAIMĖ

RĖMĖJŲ VAKARAS
PAVYKO

DR. A. RAČKUS

žiaus ligoninę rasta* kad šon
STAMBI VIENUOLYNUI
GYDRYTOJAS ir CHIRURGAS
Offloe Ph#»«
na* Phna*
KAIP PAMINĖTA VA
X—SPINDULIAI
kaulis įlaužtas. Reiškiama už
WOIewood 4441
TRIangl«_0044
AUKA
SARIO
10
JI
3051
West 43rd Str.
uojautos J. Baltučiui ir sūna
itis. Ligonė guli kambary No.
Town of Laite. — Vasariu
(Prie Archer Av4. aetoll Kedale)
Vasario 15 d. Šv. Kryžiaus
Valandos: nuo S Ik. t vaL vakaro
GYDYTOJAS
lr
CHIRURGAS
217. •<
10 d. įvyko Šv. Kazimiero A
Seredomla lr nedaliomis pagal
parap. salėj Federacijos 7-tas
į’
sutarti ’
7850
So.
Halsted
Street
Jonus ir Antanina UaltiL kad. Rėmėjų 1 skyriaus vaka■i—I • .
skyrius suruošė gražų vakarų
ROOM 212
čiai via plačiai žinomi. NSra ras, Pilipavičių svet. Publikos
Pilone GROvehUl 0027
vnLt
tr 7-» vai. vakar*
•
r •
s
Lietuvos nepriklausomybės lb
“
Valandos: 2-4; V.t P. M.
■. i
...................
buvo
daug.
Visi
smagiai
lai

buvę viešojo parengimo,' kad
Trečiadieniais tr sekmad. susitarus
m. sukakčiai paminėti. Žmo Ofiso Tet CICERO 42
.
. . ■ , ,. ,,,
nebūtų prisidėję aukomis. Ši kų praleido. Skvrius dėkoja
„...
...
. . , • , . nm prisinnko^pilna sale. Va Rea. Tet C1CJSRO S66«
,
.-r
•
.
rdingi “Draugo” rėmėjai; am Pilipavičiams' uz dvkai duotai
. .
.
.
.
. ,i karų veae gerb. kun. P. Vai-*
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
žinieji Marijonų Kolegijos rė svetainę, uz aukų ir prisidė tukaitis.
MM BO. VVESTERN AVK.
jimų, kad vakaras pavyktų,
Buvęs Cicero
ti.
Chicago- m.
P <■
t*rograma susidėjo įš kalbų*
miestelio
pila
-r——t—
taip pat visiems atsilankusiemas Sveikatos
deklamacijų ir dainų: 1 L'aig*^
KtynisUonleBOUIrvard 7M>
ms ir aukojusiems dovanas.
rlus (lr laikė
L
Rez. HILMlock 7421
.■WJL
garbės
oflVakaro pasisekimu daugiau vės Varpus, Jaunimo daina,
84 per 10 me
tų ) yra gerai
sia rūpinosi komisija: K. Ged 2. Lietuvos nepriklausomybės
Ctceriečiama
žinomas
per
vilienė, T. Pilipavičienė,
B. 16 metų paminėjimas,, 3. Vė• • .DBNT1STA8
*
.
27 metus. Da
Ogintiene, A. Bagdonienė, E. J ^®vų drilius, 4. Leiskit, į tėbar
speciali4712
So.
Ashland Avenue
įuoja cydyme
North Side. — Parap. cho Ogintaitė, J. Razbadauskaitė, ’vy^ 5- Patrijotinis grajukae,
PlauStų,
Šir
Vai.: Nuo IS rvtn ’lrt 2 vakaro
dies ir
Reu
ras visu smarkumu ruošiasi M^Lauriuskaitė ir B. Kalvai-.^* ^*€Ib- kun. J. Jakaičio kai?
matizmo ligų.
Sv. koncertui, kuris įvyks ver tė; serijų daugiausiai išplatl- ba, 7. Solo
Valandos >
A.r Juozapaitis,
bų sekmadienį. Vargonininkas ho: E Gedvilienė, T. PilipaL^ue^as
EI. Kigovičaitė Nuo 10 iki 12 vai. ryto: nuo s iki 4
D -E N T I S T A S
dedu pastangų, kad tinkamai vijienė, E. Ogmtienė ir A. Ba-,ir A- Juozapaitis; piano ako- vaL popiet lr 7 tkl 9 vai. vakare;
4204 ARCHER AVĖ.
iventadfeniais pagal susitarimų.
prisiruošus. Choristai-ėtf taip gdonienėz.
| ntpftnavo L. Pieržinskaitė, Da- •
, ‘ coruer,Sacramento
4930 West 13th Street
Dab. skyrius ruošiasi prie IU Programos išpildė mokyklos'
pat rodo daug pasišventimo
j CICERO, UJLk
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
lankydamies į pamokas. Taip1 vajaus vakarienės, kuri įvyks i vaikučiai> kuriuos sesęrys mo
ir reikia
kovo 11 d., J. Krenciaus sve-l1^08 gražiai priruošė. Itin

' .OR. A. R. MCCRADIE

.i

■ ■

■ ■■—

JŪS. SHINGLMAN, M. D.

Seno* prietakas

RUOŠIASI ŠV, KONCERTUI

OR. J.W. KADZENICl

tainėje. Be vakarienės,
bus ’ Rūdingų kalbų pasakė gerb.
, Vietinis politikos klūbas Už graži programa. E. Ogintaitė'ku“’ J J*koitis, M. T C. Cragavėnių vakarų suruošė balių, žadėjo duoti tlovanų tai rėmė-j ž*ai
pat kalbėjo
gerb.
kuris gerai pavyko. Jaunimo jai, kuri daugiausiai tikietų ,k’ek* kuu’ A‘ ^kripka.
ir senesnių tiek prisirinko, kad išplatins. Komisijos pirm. E.' Aukų
surinkta $10.00.
vargiai buvo galima apsisuk
GeUvifienė daugiausiai rūpina Vakarč komisijoj buvo fcjudeiti. Tvarka buvo pavyzdinga.
kienė ir Gedvilienė.
> t
Dž tai ačiū summiai kom«.vaka,ro Pa^s^iumj jau tujOc
Korespondentė'
rj pardavusi 60 tlkietii ir ^ajai.
da dasivarytį iki šimto.
Daugiau tokių lietuviškų va
karų.

s

PASAULĮ ’ arba kelionė
į “EUKABJETINĮ KON
GRESA AUSTRALIJOJE ’/tu autoraus paveikslu ir pa

sauliu žemėlapiu. Keliautj aplink pasaulį iš lietuvių gal
tik vyskupui Bučiui teito. Jis moka savo kelionę vaizdžiai
aprašyti^ Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
IT.
t
KoQ. Fr J- Vaitukaičio kibai įspūdingu “ KELIO
NE PO EUROPĄ ’ ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE
J domių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo
aptaisais $1.50.

in.

Begalo įdomūs Kun. J .A< Pauliuko “KELIONES
ĮSPŪDŽIAI ’ Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj,
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte,
Italijoje, Prancūzijoje, Ispatūjaųe, Anglijoje, Belgijoje,
Vokietijoje, Lietuvoje.
Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai
gražių ir aiškių .‘500 paveikslų.
Kitas taip gražiui ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Grožiais audeklo aptaisais.
Kaina tik $2.00.
Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosimo
už $3.5(X
Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie mums.
n II pj ėfttl i

. .įijĮM, *■■■■■■«»■<■, r

t

r ~ I ■ ■ ■■■

Gerbiamu! "Draugo" Administracijai:
MlunClu su 4luo lulALa
uf kuriuos pruAuu kuogr.Aiauala
ulsiųsll man x«kun^lss Rchanių knygas;
VYHK. P. P. UCČIO KELIONES — 81.00
KI N. PR. J. VAITUKAIČIO
—
, 1.50
KUN. J. Ą. PAULIUKO
—
2.00

Kap. P. Jurgėla atpasakojo, Į
kaip lietuviai turėjo kovoti su '
bermontiniYikais, rusais, vokie
eiais ir, ant galo, su lenkais, j

Ant galo kalbėjo gerb. kle
bonas kun. II. J. Vaičiūnas, ka į
ris plačiai nušvietė šventės
reikšmę.
Aukų sumesta $12.05. Va
karo vedėju buvo A. Valan

DR. A. L. YUŠKA

D

OYDYTOJAS lr CHIRUKOAS

DR. A J. JAVOS
Office: 2043 W. 47th Stra<
Vaj.: « Iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak.
NedAUoje pagal sutarti

GYDYTOJAS tr CH1KUROAS

,

OffMe Tek REPuhllc 7«»4

▼atj 2—4 * 7—t vaL vakaro

Ke*. ToL GMOvotUU 0017

Bes. 2130 W. 24th St.

4>17 a WASMTEJNAW AVK.

DR. J. J. SIMONAITIS

U402

Gydytojas
Office Pboae
PUOspect tom

Kas. and Office
M4» So. beariu UI.

UAMAL.

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYUIC1AM

Phoue CAMai 0122

DR. S, BIEŽIS

2403 W. 63rd St., Chicago

GYDYTOJA* lr CH<»yRQAf

OFFICE HOURS:
S to 4 and 7 to 9 e. M.
Uunday by Appolntment

2201 W. Cermak Road

k T. Strikal’is

Veskite'paniūkiu

reikalus

REZIDENCIJA

0631 S. Oalifomia Avė.

GYDYTOJA8 lr CHIRURGAS

Telefonas

Vienas blokas J rytus įtuo
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys

telefonai:

Rez.. PENSAOOLA »011
BEL.MONT 31S.5
Offiec: HILLSIDE 3S65
Vincent Rosclll, secr.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 4 tkl 8 vak.
Nedėliomis pagal sutarti
OfUo telef. UOUIevard 7M2D

"■■■■ 1,1

»»'»;» 1

«v

. ...................

..........

EUDEIKĮ
•■IR”
TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO

Mautų

tel.

FKOtoppot

DR. A. G. RAKAUSKAS

1B2U

GYDYTOJAS lr CRIRUROAiB

3147 80. Halsted Sk
lr (-8 vaL vok.
Beaidencijoa OflaMt 24b4 W. «9U» Sk
Valandos: lt—19 ryto

Tel. BOUIevard 7«42

Ofiao valandos: 1-4

Seredoails ir NodėUomi* pagal

4645 So. Ashland Avė.

DR. T. DUNDULIS

arti 47th H t rest
Vai.: uuo 9 Iki s vakare
Hereduj pagal sutarti

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4M2 ARCHER AVENUE
TeL CANai 0257
Ret..

TeL CANai 4122

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

hezidencija Snoo So. Arlekinu at*
Valandoe: 11 ryto Iki 4 popiet

(Kampas Leavttt St)

vakar*

Valandos: Nuo 9 Iki

Nuo

5340 So. Kedzie Avenue

V alandos;
2-4 popiet; nuo 6 - 8 vakarais

08

NO APIPIštMIMĄ

DR. CHARLES SĖGAL

|

OFISAS

Praėjusį antradienį, apie 11
vai. ryto, II. Andreliūno, auk
so prekių krautuvėn, 2650 W.
63rtl St. atsilankė du pirkė
jai -r- italai.

2 lubos

Bet nepirkti jie atėjo.
R
-A mirei i ūmu į jmšonę atstatę
revolvtfrį pradėjo versti viskų,
ieškodami pinigų. Niekur jų,
apart smulkios grųžos, nera
dę. pratlėjo 11. Amlreliūnų mu
šti, grųsindami nušauti, jei
neatidarys nedegamosios spi
ntos (safe).

R. Andreliūno gyvybė, '^jvo i

DR. A. J. BERTAS! .
750 W. 35th Street
OflM> r*l.: nuo 1-1; nuo

—

Ofisu Tet victory 688i
Rea. IR. DREaR

*121

Rusas Gydytojas ir Chlrury

JCHICAOO. ILL
OFISO VALANDOS:
'Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki
vaL po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vai.

t'

nuo 10

lkf-12

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų M

visų chroniškų ligų.
Ofisas 3101 So. Halsted Sk
Kampo* lįst Street

Telefonas MIDway 2880

Otflc*.

J. J. BAGDONAS

pagal sutarti

DR. A. A. ROTH

,4729 So. Ashland Avė.

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
Nedėh'oml* Ir tventodlenlal* 19— T*
'
k- ';2

R**.:

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR

vakar*

flAII ARAI;

PROapect 2011 -BEVerly 0081
DAR APIE R. ANDRELIŪ

ryto

-į

2515 VVEST 69th ST.

vakaro.
Nedėliotu!*
valandai diena.

fkl *2

12

TeL OUbO ROUtevard 6212—14
Res. VICtory 2442

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

AIR

1

8eredoj

DR. J. RUSSELL

IX

■V.;.

DR. G. I. BLOŽIS

KULTU HALSTED STREET

• Iki 8:>«

0084
—

Ottdtt

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1021

VIRginia

TeL

PBOopect

DR. P. Z. ZALATORIS

tAIDOTUVESE......... PASAUKITE..........

R E Public8340

78M

Ofiao: Tet CALiuuet 4022
Keb.: TcL UEAUock «2«4

Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

GRABORIAI:

REPubUo

4645 So. Ashland Avė.

(le

MOUNT CARMEL
.,
KAPINĖSE

7—8

lr

Seredomla lr Nedėliotais pagal sutąsą

Mūkų šeimyita spev-lallzvioja šia
me darbe per šeštas kartos.

siai su pačiais Išdirbėjai^

1—>

Valandos

Dr.

/

; 4

8UBOKON

and

u ohirusas

2422 W. AIARMUET1E ROAD
VaA 2-4 ir »-» vak. Kai*. 9-H
NedOUoJ auaitarua

U7U4

DENTISTAS

Specte'.ittjU iškalime ir Išdlrblme visokių rūšių paminklus lr
grabnauiius.

Dienoms Tot KUUPaMta »7M
Naktimi* Tat CAMai MM

DR. F. C. NMSKUNAS

OAHai

19—»

>142 ao. MAkarED MT.. CUMlAOt
Paaed.. Bored. Ir Bubat 2—•

Tet LAFayetl* 74M

Tet

A •

8 t

Utar.. Ketv. lr Vėtą.

2421 W. MARŲLETTE ROAD

4140 Areher Avenue

T I

B N

1444-SO. 4»4U CT.. UCEWX

VaL: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak,
Seredomla po platu lr Nedėldieniat
tik susitarus

PAMINKLŲ DIRBĖJAI

A. J. J.

čius.

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. C. Z. VEZEL'IS

GRAŽIAI PAMINĖJO
VASARIO 16

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

.

ROSELLI BROTHERS, INC.,

Pasidarbavus E. Gedvilienei,
**
.y
jos sesutė, P. Turskienė, bu
vus 18 metus kaipo rėmėja, da
bar patapo amžinu nariu įnešCicero, UI. — Vasario 16 d,
*
u
dima $1U0.OQ. Daugiau tokių ciceriečiai gražiai paminėjo
narių.
Lietuvos Nepriklausomybės 16 "

Lietuvos nepriklausomybė.1;
16 metų sukaktuves mūsų ko
lom buvo iškilmingai paminė
tos praėjusį penktadienį. Pro
gramų išpildė vietinis parap.
m. sukaktį, parapijos svetai
choras, vedamas varg. N. Km
Gauta liūdna žinutė iš Šv.
nėje. Iniciatyvų ėmė Kat. Fe
Iio. Patrijotines kalbas paša- Pranciškaus vienuolyno, kad
deracijos 12 skyrius.
kė P. Šaltimieras, L. Šimutis seseris Pranciškietes ištiko diV.
Po pamaldų vakare visi su
ėjo į svetainę, kurioje išpil
dyta graži programa. Dalyva
vo parapijos choras, vedamas
*
•—e—M*—•
varg. .Mondeikus ir mokyklos
' I.
vaikučiai.
Gražiai padainavo. Į
Vyskupo F. F. Bū&o, M. 1 C.
KELIONE APLINK

I' Ui

Tei. GROvehill 1595

DR. A. P. KAZLAUSKAS

-DR. A. P. GURSKIS

DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nkri&i

CHIRURGAS

2355 West 63rd Street

I M.

▼»1.: I to 4 Ir 7 to
P.
Ketv. lr Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. 4v. Krytlaus Ligoninėj
Chleaco. UL

Phone: HEMlock 6700

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB.
Tel. VAR<1h 0994
Rot.: Tel. PI.Aaa 8200
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 lr 7-9 v. *

Nedėldieniat* nuo II Iki 12 diena

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

Daktaras

VISSIG,

Kapitonas

Specialistai U

Pasauliniame kare

Rusijos

____ _ LIGAS VYRŲ
___
GYDO VISAS
IR HOTERU PER 9* METUS MĖOTURIH’l
R Alt* ŪablSENkJČSIOS
NEfftGYDOMOH JOS YRA
USIOS Ir
Ir NE1A
BpertalIAkal gydo Ilgas pilvo, plauftų, Inkstų lr puslėe, ulnuodljlm* kranJo. odoe. ligas, ialsdas, reumattsm*. galvos skausmus, skausmui, nuga
roje, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas Jeigu kiti
galėjo Jus lAČ’dytl. ateikite čia Ir persitikrinkite kg Jis Jums gali p*M>
ryti. Praktikuoja per daugeli matų Ir Mgydd tukstaačlus ligonių. PetaaM
ma* dykaL
lynai
OFISO VALANDOS: Ka*dle nuo 1* valandos ryto Iki
re. Nadė'tomla nuo 11 ryto Iki L 2*
valandai lr auo >—2 valandai vakaro

t

Ava.

T*L

CRAurfOrd

I
į
i

Mt.,
»

«

k'
'V

D R X U O X

S

Antradieniu vasario 20. 1934
"Vu.

sidrganizuvęs lietuvių eks-ka-1

CHICAGOJE

g reivių *postas pavadintas Da- tybosįvykstašįvakarųirkel-

UŽUOJAUTA

i

L. V. “Dainos’* choro pra- PtDERACIJOS SKYRIAUS

. irius;- Girėnas Post No. 271.-tf irtadienį, Liet. Auditorijoj
Leonardui Simučiu dienraščio “Draugo” redaktoriui, dūliui
kienė, J. Paplauskaitė, A. Ve- mirties jojo tėvelio, skaudžioje valandoje reiškiame nuošir Susirinkimus laiko Ilollyivood., (mažojoj) 3133 S. Halsted. st
svetainėje, 2417 W. 43rd SU Pradžia 7:30 .vai?,vak. Nauji
nrkūnienė ir M. Waitehes.. - džiausios užuojautos jausnifis.
••Draugo’^leidėjai ir bendradarbiai kas ketvirtų pirmadienį kiek nariai dar gali įstoti šių saIk komisijos sustato galima
vien<i mėnesio. Prašomi visi \aite.
spręsti, kad vakaras bus di
lietuviai eks-kareiviai ateiti ir
delis, kad visi atsilankę bus Visiems skaudėjo širdį. Visi) thuanicų” saugiai pristatyti į i įsirašyti, arba persikelti iŠ ki- ldųžio) svetainėn. Su.sLrinkim.fl
patenkinti.
B.W.Č. verkė. Bet nė vieno ašaros ne Kaunų arba žilti drauge”. Au ! tų postų. Jeigu kasr kam būtų tikslas — įsteigti nuosavų kili

F SUS MAS

Morth Side. — Federacijos
23 skyriaus susirinkimus įvy
ko sausio 17 d. Jame turėjo
būti fen kaina šiems metams

valdyba, bet, iš priežasties ne
žymaus ątstovų skaičiaus, va-Idybos rinkimas atidėtas seka-

Komisija
buvo taip graudžios ir skaus- kšėiausiojo buvo Įemta, kad neaišku, dėt platesnių infor- ibo orkestrų.
tuam susirinkimui, kuris įvyks
mas toks gilus, kaip Tamstos,1
nugalėję didžiulį Atlantu maeTJų pašaukite: žemiau pašį vakarų, vasario 20 d. Bus
RUSNEI
kuri. savo geriausių ir bran- ! netoli savo tėvynės laukų Da -duotu telefonu, b bus išaiški
Cioero, UI. t— Cicero Lieta renkama nauja valdyba ir sva
giausių sūnų visai arti did- Rinffa* žuvo. 'Istorija aukso nta kuo geriausiai.
vių Improvemėnt klubo susi- fstomi kiti svarbūs klausiniai,
-Y ’
*” ’l*
,
*i *
So. Chicago. — Gražiai įre žiausios laimūs paaukavai Te- raidėmis įrašė Didvyrių Kap.
rinkimas bus šiandie, vasario būtent pranešimas iš V. V. sei
—ė
Čia gali priklausyti vien eks
ngtame, išpuoštame name, Gl'O yynci. J&, kuris, augama, S. Itariauš ir S. Ttjrėno. y«r-.
„
pasauliui.- 20 d., Uetuvių Iąuosybės sve- mėlio, Vasario 16 d. paminė-kandytai, tarnavę jiasauliniaE. 88 St., vasario 11 <1., suruo Lartuvos „iavosc ir gulama.| <lus o
tautu., u, ist.soš^
^i.uokMa,,,; po
tainėj, 7:30 vai. vak. Gerbitr į jiitio ir rengiamos vakaras
šta sitrprizas A. Snarskienei •s,s gražiu kregždžių „ardymu I U-u tus ilgus amžius
am - .
pa5atpos narya
mieji, malonėkite laiku susi- skyriaus naudai. Be to, vaka(buv. Mažeikaitei). Susirinku ore, buvo prižadėjęs išmokti, ^’PD’bes ir drąsos dideliems ‘
. .. .
'
. rinkti. Yra daug svarbių reL hii bus reikalinga darbinin
■
-V
‘T“’
sios artimiausios jos draugės skristi,, kaip tos ltroKž,U-.s iauUygianis.kalų svarstymui. Atsiveskite ką i < Todėl visų draugiji; at
nebedžiuLu savo ,l r,s„. L C
lH.lv.vria Kap. S. Da
"•*»=
sudėjo pp. Snarskiams daug
RištintakM stovų (yrą išrinkusios net po
ir knimybų.
linkėjimų ir gausiai apdova- jis uzliipnotiravo visus savo/oius Itrongiaiai Moliniu, ku,,niyna
tris atstovus), j >a reiga atsila
.nojo! Pp. Snarskiai dėkojo vi pasjaukojimo gražumu, savo i i užaugino tokį sūnų ir kuri
Greater Pullman. Llthunrilan nkyti į šį susirinkimų. Nes jei
Be to, gali^pribtausyti ir mo
siems atsilankusiems už dova kilnia męile Lietuvai. Jis ir leido jam paaukoti net savo
Better Govęnunrtit klūbo bo- to neatliksite, skyriaus valdy
terys į moteni skyrių ^‘Lodies
nas.
.Rengėjos
(P.
Petkus,
A.
Marijona Wait©hes, gimus
sirinkimas įvyks antradienį, ba bup priversta kreiptis i
jo draugas sužavėjo savo tęs- gyvybę Tėvynes Lietuvos gaAuxiliary”. Mūsų, lietuvės,
Viskontienė
ir
Snarskienės
ma
Chicagoje ir yra buvusi mo
draugiją, kad paaiškintų, k
/ tamentu. Jis tnurns, flaunuo- rl»ei. Kaip meilės ir pagarlios motery s turi savo skyrių: La- vasario 20 iC 8 vai. vak.
mytė
U.
Mažeikienė)
viešnias
kytoja: C i e e r o public
sų Šventųjų parap. svetainėje/. pie dalykas su. jos atstovais.
menei, parodė kelia i Lietu kftnbolį, prašome Gerb. Lietu
dies.Au.xiliary of the Darius svečius
maloniai
priėmė
ir
pa

vių
(Studentų
Užsieniečių
Kuo
school, Gary, Indiana, Fine
vos garbę. Jis pasakė: lietu
Prašoma visų narių būtinai at
Susirinkimas įvyks 7:30 vai.
Girėnas Post. Čia gali priklau
vaišino.
Svečias
•pos
Valdybų
įteikti
Poniai
Ka-.
slankyti ir atsivesti naujų na Vakare, parap. svetainėj. NesiArts akademijoj ir New Yorke
viui kito kelio nėra! šalių, ki
syti tiktai motinos, moterys ir
mokino sužeistus kareivius va!
rių. ... J. P. Waitehes, pirm. vėluokit.
tų didvyrių — šalia didžiojo pitono S. Dariaus Motinai-----L
Valdyba '•
dukterys eks-kareivių, nežiū
e
' A'? • ’ «
•*.
.'A
LIETUVOS
UNIVERSITETO
nuo
Vytauto
Didžiojo
Unive

ldžios ligoninėje ir dėl to ji
Basanavičiaus, Kudirkos, Mai
--.v;
rint ar jie yra gyvi, žuvę, ar
tnri teisę priklausyti Ameri STUDENTŲ SVEIKINIMAI ronio, Vaižganto ir Jakšto — rsiteto Studentų Ąteitininkų
šiandie 7.valandų vakare iŠ
SbDEGe ARSENALAS
njirę.-ęVisi, aukščiau suminė
KAP.
DARIAUS
kos Legijonui. Pasinaudodama
stoties W,GES Peoplęs rakan
atsistojo nauji milžinai Darius —' jos sūnaus, Transatlantinio
ti, nepaisant kokioj koloiiijo. !
MOTINAI
ta proga, suorganizavo Ameri
ir Girėnas. Už jų kyla naujus Didvyrio Kap. S. Dariaus biu jė gyvena, kviečiami įsirašyti,1 dų išdijrbystes komp. krautai.
SFIUNCiFlKLD, Ilk, vas.
stų'.
adatai yra* 'niri','^7,’!» ?dij°
’»». «»• 19. — Sudegė valstybės kartuo
kos Legijono lietuvių moterų
pasiryžėlių grandys.
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jb
Gerbiamoji
Ponia!
J. Valukonis,
plikaoiji, galimo gauti pas Daj ?"».
muiukos ,r_ »4omi< menės arsenalas.
skyrių, vadinama Auxiliarv,
Vytauto Didžiojo Universi
• Nuostoliai
Jūsų drųsusis sūnus ir jo teto studentija, pasiryžusi ei , V. D. Stud. Ateitininkų Są
kuriam sėkmingai pirminin-> kalbų. Dalyvaus “Peoploe” siekia apie 900,000 dol.
riaus - G irimo Post vice-com
fcauja. M. Waitches yra žino- garbingas draugas savo Tėvy- ti didvyrių keliu, šiandien fuT
jungos Pinųiniukas
radijo kvartetas, solistės, H.
manderį ir 4-to distrikto at
Julinus
P.
Waitches
n6s
Lietuvos
vardu
pakilo
į
K.
Rimkas,
mo adv
A.
di Tamstos dideliu liūdesiu ir
. PAKVIETIMAS
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a t. stovų, Wm. J. Kareivų, 4644 Bartush, O..Kkeveriūtė,
padanges jš jų atnešti skais reiškia užuojautos. Kartu rei
.
- •
r '
Sekretoripų
žmona.
čiapas ir kiti. Kalbės Dr. Juo
So. I’aulipn St.,
Boulevard
Širdingai kviečiu visus Chi
tų drąsumo ir pasiafikojirno škia pasitenkinimų, kad yra K. "
ą.
U'Vdi,
zaitis, bus ir “Čalis Kepurė”,
1389.
į
y
’
‘
Šis naujas lietuvių moterų
eagos ir apielinkinių miestelių
__ _ .
žiedų į Jos garbės vainiku. Pa Lietuvoje motinų, kurios tė-1
EKS KAREIVIŲ Dtdaug įvairių pranešimų ir }- Hetnvfas, d raugus is senus pa
,7‘
-1
.
■rtynuK ne tik gražini garsina kUo
*
Wm.
Kareiva
MESIUI
domybių. Nepamirškit pasi- ■ žįstamus atlankyti mane mano
betnvių vardų tanre svetini-, aūksinfje Liti,uanik„ie,‘o su vvnės meilėje augina didvv-1
biznio vietoje. Užlaikau dide
klausyti.
’
Kl.
liūs. Atsidėkodami didvyria
tancių, bet taip pat dirba gra- • •
.
...
lį pasirinkĮmų. Visokių degti
»
,
.
1, ,
J®18 pakilo musų viltys, musų ms ir Jums, visas jėgas sukau
Štai, viena proga savo ir
žų kultūringų darbų sykiu su
nių; visokių rūšių vyno ir
.
nuoširdus troškimas laimėti,1 psime testamento realizavi šeimynos ateities apsaugojiBridgeport. — D. L, K. Vy alaus, pristatome aludėms.
vwa lietuvių visuomene. „į .•
,
>■' y. ,
. ,
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i ’ • . • musų drebančios širdys, kad mui..
mųi. Tūkstančiai' jau naudo
•
tauto draugija laikys rrtėftori/
Dovanos visiems atsilankuMafijonų
Kolegijos
Rėmėjų
Vasario 22 <1., 8 -vai. vak., tik koks siaubas nepastotų kenį susirinkimų antradienį, vaVytauto Didžiojo Uni versi- jasi panašia progų, o lietuviai
Siemg,
r, -į- ;• ., ■ ( .1
H’ • • • » ,¥
Yuškos svetainėje, 2417 West| lių jų neišmatuojamai drąsai j toto Studentų Atstovybės
Chieagos Apskričio susirinki
vis d*r kol kas iibejoja.
Sario 20 d. 7^0 vai. vak., CbiJūsų ŽYDUKAS patarnaus
43rd (St., rengiamas card ir j ir didžiausio kilnumo pašiau- ’
Žiūrint į Amerikos legijo- mas įvyks trečiadienį, vasario cagos Lietuvių Auditorijoj.
St. Sabalis.
jame mandagiai.
21 d., 8 vai. vak., Aušros Va- '
bmico party ir visas pelnas kojimui. Visa Lietuva, visi1
Pirmininkan inierių veikimų matosi visokios
Susirinkimas yra svarbus, to
* skiriamas Dariaus - Girėno pa-Amerikos lietuviai ir ypač TaReikale, esant, atsiminkite
v, rūšies apsaugos, aprūpinimo, rtų parapijos kambaryje.. ,
J. Senauskas,
dėl kiekvienos narys privalo
žydelį.
lUinklo fondui. Todėl, gerbia- msta gyveno tuo gražiu užsipradedant paprastu darbu ir
Sekretui ius
atvykti. Kurie pasilikę su mo
West Side. — Ramvgalo?
moji visuomenė, prašoma pa mojimu. Visi užmiršo savo
einant net iki ankšččiausio lai
kesčiais už pereitus metas,
KANTER
“Aido” klūbo nariai mokan būtinai turi apsimokėti?:i. ; C
remti šį kilnų darbų; atsilan- darbų ir neatidėliotinus rcikn- Lietuvių Studentų Užsieniečių j psnio.
kę priduosite drąsos naujai lūs ir susikaupė didžiame rii- Kuopai, Chicago, Illinois
80. HALSTED 8T. ,
Pirmas,'štai dabar samdomi tieji griežti bet kokiu muzikos
9 -j ’ * • r *, » ,
•
•
z
P.
K;;
rašt.
draugijai tojiau darbuotis. Sve j ]*esty ir klaikiame laukime,
Ir laikinojoj Lietuvos sos bedarbiai viešiems valdžios įrankiu, taip pat klubo narių
TM : YARds 0801tainė ir visos dovanos yra; Visa Lietuva ir jos entuzias- tinėj Kaune sužinojome, kad darbams. Ar žino lietuviai eks- Vaikai, kviečiami susirinkti aREMKITE KAT'ALT
paųukota, taip kad visos įplau tingoji studentija su pasitikė Chieagos lietuviai studentai kareiviai, kad ten yra 87 nuo ntradienį. vasario 20 d., 7 vai
tos eis paminklo fondui. Jza-' jiinu. laukė didvyrių, kad gavakare, Barausko (buv. M. Me. RAJA SPAUDĄ ' - •' \
rengia lietuvių Tautos Didvy šimtis '•eks-kaUeivių. Į tuos da
r"-!4
nga tik 35c. Bus daug gražių lėtų su jais atšvęsti- istorinį rio n. a. Kap. S. Dariaus Mo rbus tik tada neimami eks-kadovanų. Rengimo komisijų su triumfų. Tačiau kažkokia pa tinai pagerbti vakarų. Ta pro reiviai, kada bendrai turi bū
108
Mbnroe gi., prie Clark
daro: H. Miekeliūnienė, C. Stu slaptinga
i-anka
sutrukdė ga mes prašome Gerb. Kuo- ti unijistai. Bet pirmenybė viIki ‘Of
lpinienė, M. Čnikauskičnė, II. džiaugsmo šventę: didvyriai pos Valdybų pareikšti VytiH- sailos teikiama eks-kareivinBakutis, II. Zitrių, S. Dačio- netoli tėvynės žuvo, gilus ge to Didžiojo Universiteto (Kau J ms.
Pfcoedėllo. Srtedoa fr Pfltnyeia
les
t
«*Į
moU» • lkt I
laitė, B. Čižanskienė, A.- Zap- dulas apgaubė visus lietuvius. ne) Studentų Ateitininkų va-, Antras, ligoj ar kokioj ne-.
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SURPRIZAS A. SNARS

'v.

J.

PRANEŠIMAS

W.

Arėjas Vitkaaskas

RUDUO

l

niu gilių pagarbų Poniai Kap.
S. Dariaus Motinai. Mes studenfai ateitininkai, jauni žmozfiiės, besiruošią* dirbti Dažny-

laimėj oks-kareivio, jo žmonai,
ar šeimynai atsikreipus Į sa- j
vo posto viršininkus,‘visados
teikiamas dvkai patarnavimas,

čiai ir Tautaų lenkiame savo 1 Milijoninė organizacija neap
galvas prieš Transatlantinius j leidžia savo narių. Pasirodo,

Sakyk, mieloji vasarėle,
ko išėjai —
ir ųudenį, kaip klaikių vėlę,
mums palikai ?
Tavęs dangus kasdiinų verkia —
jis toks bfausus:
jo ašaros kasdieną merkia
•gelsvus lapus.
Draugu su dangum verkiu gailiai
jautri širdis,
mirtis aplinkui... Dreba bailiai
drėgna akis...
Kas bus, mieloji vasarėle,
sakyk, kas bus T
Juk vėjai žiaurūs, kaip įšėlo,
suneš kapus.
Iš negyvų medelių lapų
tau bus kapai — •
jie atminimų tavo kvapų
suės piktai...
Taip pat prislėgs ir jautrių širdį
lyg kad akmuo....

lietuvių Tautos Didvyrius Ka svarbu, būti -jos nariu.
Trečias, mirus posto nariui
pitonų S. Darių ir S. Girėnų
ir prieš jųjų Motinas, kurios' teikiama gražus paskutinis pa

savo nemigo naktinii.4 augino
ir auklėjo žiauraus Atlanto
langų nenugalimų Didvyrių
pasiryžimų ir drąsų. Garbė tai

' tarnavimas, o likusius šeimy
nos narius, jeigu reikalas, pa
sirūpina tinkamai užjaikyti.
J Reikalui priėjus, ne tik .vieti-

motinai, kuri galėjo išgirsti j nis postas, bet ir iš centro tel
is snvo mylimojo sūnaus lūpi), klami patarnavimai,
sekančius žodžius: “Litbuani-j Negalima visko neį snminėea” yra visų lietuvių turtas; ti, kiek tai naudinga eks-kair viltis; mes neturime teisės! reiviams priklausyti prie to-
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REFRIGERATORS
MODERNIŠKAME gjvroime yra reikalingos kiekvienoje
šeimynoje. Maistus nesugęnda, ne reikia ledo pirkti. Sutau
pysite" tiek kiek išmokėtumėt už ledą. Reffigeratoris pats per
savo apsimoka.
BUDRIKO krautuvė yra auto
rizuota parduoti gerinusius Refrigerntorius Amerikoje, katrie yra ga
rantuoti daug metų lė elektros visai
mažai tesuvnrtoja. — WESTIN0IIOURE. Ne tik Westinghouse, bet
ir kitų žymių iSdirbysčių Refrigeratorius jus galite pamatyti Rndriko krautuvėje Norge-Rolator, Leonnrd, Apex, Sparton ir kitokius.
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JOS. F. BUDRIK,

12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

3417-21 So. Halsted St.

Phone PULhnan 8298
Dabar laikaa prisipirkti

anglių dėl Žiemos

Nusistatykite savo radio Nedėliojo 1 vtl. po pietų ant
WCFL, 970 k. Išgirsite gražų Budriko radio programą.

Tol. LAFayette 1086

*

Chicago, 11U
TETi REPI BLIC

TUMONIS COAL CO.

Tel. Boulevard 4705
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2808 WE8T 47th STR. ,

5332 So. Long Avė.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

ANT LENGVŲ

1ŠMOKČUIMŲ OfZft į Dienų
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A k n n e i v aoentuiia
PRISTRAflYKITE I MOŠŲ SPULKĄ
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PAMATUOTAS
BIZNIS
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Crane Coal Co.

Katrie perkate anglie IS dral
vėrių, aiųakile Juor J CRANE
Gausite geresner
OOAL
anrtle. u* mažiau pinigų
Pm-ahontae M. K. liktai »7.O<>
foną..

jos apleisti; mes pasiryžę “Li-Įkios organizacijos. Yra jau su-
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