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LIETUVOS POUCIJAlSSKO INFORMUOTOJO
RAŠINĖJA ŽINIAS LENKŲ
LIGONIO
VYRIAUSYBES ORGANO! MAŽA GERESNE
Dažnai paduoda tik Lietuvos
vypiaUOybei žinomas
infdhmacijas
KAUNAS, kovo 3. — Lie duoda iš Kauno tokių žinių ir
tuvos vvriausyliė yra uždrau informacijų, kurios yra žino
dusi čia gyventi Tx*nkij-os laik mos išimtinai tik Lietuvos vy
raščių korespondentams ir ra riausybės sluogsniams. “Gašinėti žinias (Varšuvos laikraš zeta Polska” prie tų žinių vi
čiams. Nepaisant to, vietos sados prisega “Nuo mūsų ko-'
lenkams pavyko suorganizuo respondento.”
ti nuosavi} žinių tarnybų.
Kas tas korespondentas, iki
Pastaraisiais laikais pašte-Į šiol yra paslaptis. Lietuvos
lieta, kad Lenkijos vvtiausy-: politinei policijai įsakyta būbės oficialus organas “Gazeta tinai surasti ir identifikuoti
Polska” Varšuvoje dažnai pa-1 tą korespondentų.

ROOSEVELTAS IMSIS TVARKYT!
MUITU TARIFĄ

RYTOJ SV. KRYŽIAUS PARAPIJOJ
KATALIKIŠKOS SPAUDOS DIENA
Bažnyčioj pamokslas apie spau
dą; “Draugas" atlankys visus
katalikų namus

KUN. A. ANDRIUŠIS PO
ANTROS OPERACIJOS
t
DAR LABAI SILPNAS

ROCKFORD, Ilk, (“bran
go” kor.) kovo 2. — Šv. Pet
ro ir Pauliaus bažnyčios kle
bonas kun. Antanas Andriu
šis, M.I.C., dar vis yra ligoni
nėje. Jau rytoj Rueina sa
vaitė nuo antro ope ravimo,
tačiau ligonis dar yra laimi
silpnas. Vilti es pagijimui esa
ma.
Parapijiečiui labai atjaučia
savo klebono ligų; meldžiasi
už jį viešai bažnyčioje ir pri
vačiu pamaldumu. Mokyklos
vaikučiai ypač nuoširdžiai melo
džiasi už savo dvasios tėvelį.
Atjaučianti parapijiečiai ir
draugijos užprašė keletu Mi
šių atlaikyti už klebono svei
kata.

AVASHINGTON, kovo 3.—
Prez. Rooseveltas iš naujo
kreipės kongresam šį karta
jis reikalauja, kad , kongresas
pripažinti} jam teisę revizuo
ti maitų tarifu taip, kaip bū RYM AR, kovo, 3. — Valdan
tų kraštui naudingiausio. Jis čioji fašistų partija vykdo
ŠANCHAJUS, kovo 2. —
nori šio autoriteto trejiems rinkinius parlamentam Vy
Kinų spauda karčiais žodžiais
metams.
riausioji šios partijos taryba atsiliepia apie japonų Įsteigtų
Prezidentas savo pranešime pagamino apie 400 kandidatų
naujų Kinijos ribose Mandžiupareiškia, kad šiandien kraš sąrašų ir paskleidė po visą
kuo imperijų ir imperatoriaus
tui vra reikalinga plėsti pre kraštų. Skirtų dienų balsuo
“karūnavimų.”
kybų. su pasauliu. Yra reika tojai turės juos rinkti — už
A
Tų naujų Mandžiūkuo
“
imlingas didesnis eksportas. Tas juos balsuoti.
J
galima atsiekti tik sutarimais
Tos rūšies “rinkimai” ne peratorių” kinai vadina japo
sti kitomis valstybėmis. Nau bus rinkimai, bet tik rinkimų nų pastumdėliu. Sako, šis’ jadingi .sutarimai tik tada bus formalumas. Šis formalumas r ponų žygis yra daugiau niopadaryti, kada vyriausybė tu reikalingas parodyti, kad štai Į kas, kaip tik komedija, kuriarės teisę nekliudomai keisti fašistų kandidatus renka gy- ja pridengiamas tikrasis japo
importui muitus taip, kftlP ! ventojai, jie paduoda balsus nų tikslas. Japonų tikslas gi
yra Kinijos provincijų Manmatys naudingiau.
Į už juos.
| Iš tų “išrinktų” atstovų džiūrijų įjungti Japonijos im
bus sudaryti abieji parJamen- perijon taip, kaip yra padary
Įto rūmai. Žymioji senatorių ta su Korėja.
Nieko panašaus pažeminan
Malis bus skirta be jokių “rin
čio pasauly negali būti, kaip
1 kimu.’’
PANAMA CITY, kovo 2.—
šiandien yra padarę japonai
Japonų prekių eksportas pa
su kinų tauta. Prieš šimtme
CIVILINIAI DARBAI
staraisiais keliais mėnesiais
čio ketvirtį 460 milijonų kinų
MAŽINASI
žymiai padidėjo centro ir pie
tauta nusikratė Mandžiū dina
tų Amerikoje. Jungtinės Val
AVASllTNOTON, kovo (3. — stija, o šiandien tos dinastijos
stybės vos dabar apsižiūrėjo,
. Civiliniai darbai krašte pa- už.silikusioji lėlė “karūnuota”
kad japonai savo prekėmis . .
,
J 1
.
A
laipsniui mažinami, taip kad Mandžiūkuo imperatorium. Ne
užkrauja visas rinkas ir tuo
už keletos savaičių bus nu gali bfit skaudesnio kinų tau
būdu Jungtinėms Valstybėms
traukta visa šių darbu pro tai įvykio, kai šis, pareiškia
daromi dideli nuostoliai.
laikraščiai. Kinija neišsižada
grama.
Pasirodo, kad kada WasliŠiandien kovo m. 3 d., civi Mandž.iūrijos provincijos, ne
ingtonp buvo saldžiai miega
linius darbus visam krašte keičia savo nusistatymo.
ma, japonų eksportininkai iš turi 2,337,350 bedarbių. Kovo
sijuosę dirbo ir šiandie jau
FILIPINŲ SALŲ KLAU
m. 16 d. bus palikta 2,062,000;
SIMAS
R.I, pasidžiaugt, laimėjimais. koyo m 23 (| _ ,
m. z.i o. —
ir
Įdomiausia tas, kod japonų kovo mėn. 30 d. — 1,505,500
VVASHINGTON, kovo 3. —
prekės taikomos daugiausia bedarbių.
Prez. Rooseveltas kreipės kon
neturtingiems žmonėms. Jos------------------gresan, kad jis nuspręstų, kas
KITAS STREIKAS
yra pigios ir podraug geros
turės būt daroma sn Jungti
kokvbės.
KUBOJE
nių Valstybių militarinėmis
bazėmis Filipinų salose, kada
NEVV/ KENSINGTON, Pa.,
HAVANA, Kuba, kovo 3.' salos įgys nepriklaaisomybę.
kovo 3. — Aluminum Co. of — Apie 160,000 geležinkelininPrezidentas nurodo, kad tos
Ameriea darbininkai kelinta kų ir kitų darbininkų išeina bazės tada ten turų būt panai
diena streikuoja.
streikan saloje.
kintos.

ITALIJOS FAIISTĮĮ
“RINKIMAI”

ŠV. KAZIMIERAI, GLOBOK MOŠŲ TAUTĄ

KINAI SMERKIA MAN*
DŽ10KUO IMPERIJA .

MOŠŲ RĖMĖJAI ŠAUNIAI PASIRODĖ
šios dienos “Draugas” vra
skiriamas šv. Kryžiaus para
pijai, jos ribose velkančioms
| draugijoms, biznieriams ir
profesionalams. Rytoj bažny
čioj per sumų bus pasakytas
speciali* pamokslas apie spau
dų ir dienraštis. “ Draugas”
atsilanky? į visus katalikų na
mus. lai l/us “Draugo” die
na garsioji Town o f Lake
kolonijoj.
I
.
.
. '
Mūsų prieteliai ir rėmėjai
taip* šauniai pasidarbavo, tiek
i daug pririnko skelbimų, kad
ir raštams pritrūk-ome vietos.
Net kolonijos veikimo negalė
jome plačiau apibudinti. Tuo

būdu šv. Kryžiaus par. pasi
likome skolingi. Bet, atsily
ginsime, kasdien paduodami
įvairių žinių, informacijų, rim
tų straipsnių, įdomių įvaire
nybių ir visko, kas žmogų in
formuoja. šviečia, kultūrina
ir kelia.

i'J
Mes esame dėkingi savo rė
mėjų skyriui “Toleikoj,” ku
riam vadovauja V. Stancikas,
už gražų pasidarbavimų ir, ti
kimės, kad mūsų rėmėjai lai
kysis vienybėje ir visuomet
dienraščiui talkininkaus. Jie
patys sako, kad nors ir ne d
mažai jau padaryta, bėt tai
dar vis pradžia. Pas ^juos
diėnraščio vajus tik ųgiaiubuo
-d •>a^/Ne~tik mes, bet visa kata
Rytoj ■ mm musu tauta mtne^TaVįĮ^gloffffTr'šv. Ka
likiškoji visuomenė džiaugiasi
zimiero dieną, melsis ir prašys: Šv. Kazimierai, melsk už
“Draugo” rėmėjų darbais Sv.
mus, globok mus, saugok Lietuvą nuo nelaimią ir pavojųx stiprink, tgusif. tikėjimą ir lietuvystę!
Kryžiaus parapijoj.
Išsiaiškina,
kad
skirti
oro
i
VOKIEČIŲ PREKYBINE j
Ši delegacija VVasbingtone
paštų vežioti kariuomenės la-1
■ turės derybas prekybos klaukūnai ir mekanikni neturi gy
i simu.
venimui reikalingų fondų. Vy
BERLYNAS, kovo 2. — Vo j
riausybė skyrė jiems naujų
kietijos prekybos delegacija
LONDONAS, kovo 9
vyksta, j Jungtines Valstybes. Keliolika “marguotoji}” armi darbų, bet neparūpino reika
Delegacijos priešakyje yra jos bedarbių išmesta iš parla lingi} patalpų ir išlaidų.
ekonomikas ministerijos direk mento ri'imų už triūkšmo kė- Ir Chicagoj šiandien keletas
4 I I WI šimtų karininkų ir kareivių,
torius dr.
Posse, i Urnų.
kurie skirti oro paštui, gyve
na kreditu Ilalwood viešbuty,
1740 E:iglewood ave.

j

PUSGYVIUI ĮVYKDYTA
MIRTIES BAUSME

JAPONU PREKYBA
AMERIKOJ'

MICHICjAN CITY, Ind.,
kovo 2. — Įvykdyta mirties
bausmė elektra teismo nubau
stam žudikui H. Edwards, 39
m. amž.
22 valandomis prieš bau
smės vykdymų žudikas mėgino
! kalėjime nusižudyti. Sunkiai
susižeidė ir tik ypatingomis
priemonėmis jis palaikytas gy
vas, kad jį užmušti elektra.
Tas atsiekta. Žudikas vos
l pusgyvis įsodintas elektros kedėff ir paleista srovė. Skirta
bausmė įvykdyta.

VINCAS. STANCIKAS, “Drau
go” kontestininkas Lr Šy. Kry
žiaus par. rėmėjų skyriaus pirm.,
uolus veikėjas ir energingas die
nraščio agentas, kurio pasidarba
vimu mūsų skaitytojai supažindi
nami su Town of Lake biznie
riais, profesionalais ir draugijo
mis.

PER MAŽI KALĖJIMAI

GF.RD. KVN. ALEKSANDRAS SK RIPKA,
Šv. Kryžiaus par. klebonas, Chicagoje, kurio vadnvanjamoj parapijoj dabar energingai yra ve
damas dienraščio “Draugo” vajus. Rytoj per
sumą Sy. Kryžiaus par. bažnyčioj sakys pamo
kslą apie spaudos reikšme didi. gerb. kun. J. J.
Jakaitis, M. I. C., Amerikos Marijoną provinci
jolas.
.. . '

Daromi planai didinti Illin
ELZBIETA ORENTAITĖ, at
ois, valstybės Sta^esville kalė sižymi savo veiklumu idėjinėse
jimų. Bus statomos naujos ka draugijose, kuriose daugiausiai
eina rrštininkės pareigas. Ji yra
liniams patalpos.
“Draugo” rėmėjų skyriaus raš
Senasis Jolieto ir naujasis tininkė.
Stateville kalėjimai šiandien
stačiai užgrūsti kaliniais. Abiejuose kalėjimuose norma
liai yra vietos 4,000 kalinių, o
CHICAGO IR A PATINK;
šiandien jų ten laikoma net — šiandien iš dalies debesuo
5,530.
ta ir kiek štfčian.
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DIENOS KLAUSIMAI
iV.

KAZIMIERAS

—

SAVĘS

NV-

. GALCTOJAS

ftv. Kazimieras, Lietuvos globėjas, gimė
Krokovoj 1468 nu Lenkų - Lietuvių karaliaus
šeimoje. Būdamas šveluaus būdo ir nuo ma
žų dienų pamaldžiai auklėjamas, Kaziukas
jųu pačioj jaunatvėje parodė didelį pamaldusųų ir nepaprastų susivaldymų. Dažnai pasAtukaudavo, vengdavo visokiiį pasilinksminiko karaliaus rūmuose paprastai sunku
išrengti. Neretai išsižadėdavo karališko guo
lio ir atsiguldavo ant plikų grindų.
Jo mėgiamiausias užsiėmimas buvo malNe tik dienų, bet dažnai ir naktį arba
^bary, arba prie uždarytų bažnyčios d ne
praleisdavo karštoje maldojei ištisas valat. Ir net šaltomis žiemos naktimis kartais,
l*iu klūpodamas, apmųstydavo V. Jėzaus kaMisių klausydavo su tokiu karščiu, jog
kartų įkrisdavo į ekstazę.
ftv. Kazimiero pamaldumas nebuvę vien
išnių: jį rėmė darbais. Kiek galėdamas
'leipdavo pųvargėljus. “Kų jiejus duosiu, safcydąvo, tų ’iV. Jėzui duosiu”. To dėliai buvo
: pavadintas ‘ ‘ vargšų tėvu

»lr karališkuose rūmuose gyvendamas,
-Pajėgė jis ir skaistybės dorybėje pakilti ir jų
i^i gąk) išlaikyti. Jos neįžeidė nei mažiausiu
Įžodžiu, nei netinkamu elgesiu.
Ir taip vos pražydęs skaistus jaunikaibuvo negailestingos džiovos nuskintas
■ 1484 ęa. Vilniuje. Čia jis ir palaidotas. Po
mirties pagarsėjo daugeliu stebuklų.
Nereik manyti, kad šv. Kazimierui šven
tas gyvenimas nieko uekaštavo. Ne, jis turė
ję įdėti daug darbe, savęs išsižadėjimo, kad
pasilikti ištikimas mažose dienose i'‘diėgtoins gražioms mintims ir paklausytų
Dievo malonės įkvėpimų.

Tokiomis utšvar lomia mintimis ir blogais
troškimais darniausia užsikrečiamo, skaityda
mi nedoras knygas, blogus laicraščius arba
klausydami negražių kalbų ir nevaldydami
savo vaizduotės. Savaime suprantama, turint
sielų užnuodytų ištvirkimo purvais ir iš ant
ros pusės, neturint pakankamai Žinių iš tikė
jimo dalykų-Ar gyvo tikėjime, — Begalima
pakilti dorybėse bei šventume. Tada žmogus
yra lyg paukštis, pakirstais sparnais, kuro
tepajėgia žeme šliaužioti.
■ *■

pr -X u e

šeštadienis, kuro. 3 d-> 1931
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Tmpa Si. Kryžiaus Parapijos btarija

Pašaipiais draugijos

Šv. Vincento Ferr. įkurta 6
d. vasario 19Q2 m.
.I
Pinu suorganizavimo Sv. nyeia ir mokykla
pasidarė! gv. Stanislovo vysk. kank.
.i
Kryžiaus lietuvių R. Kat. pa per maža, negalėjo sutalpinti įkurta 1903 m.
rapijos, jau vasario 6 tt, 1902 žmonių bažnyčioje ir vaikų, i Gvardija D. liet. Kunigaikmetais, tapo sutverta Sv. .Vin- mokykloje, taigi bitinai ni- Hi» Vytauto, įkurta lupki. 21
eaata Ferr. pašelpinė draugija kėjo pradėti galvoti apie nau-' d., 1904 m.
pietinėje Chicagos miesto da- jos, pastovios bažnyčios stašv. Kryžiaus įkurta 1905 m.
lyje, vadinamoje “Town of tynių.
•
Sv. Juozapo įkurta rugp. 4
Lake”,
lietuvių
tariamoje
Buvo sudarytas
kontestas '•’»
ln- .'•?,•
'
®v’ Antano įkurta lapkr. 17
ftv. Kazimiero, tame ir buvo visa išmin ‘ ‘ Tonlekn ’ ’. Toji draugija it naujos bažnyčios planų padaBltis, kad iš pat mažens jis stiprino savo tikėji- pradėjo rūpintis nanjos para tymui. Kovo 11 d., 1913 m. <*•»
pijos
organizavimu,
kad
ant
Šventųjų
Petro ir Pbvilo įjnų, vengė visokių progų, vedančių į nuodė
tapo parapijonų priimtas plames, nedavė savy įsiviešpatauti blogiems pa vietos aprūpinus savo dvasi nas architekto Jos. Moliton. kurta 1910 m.
Catholic order of f’oresters
linkimame, visur save nugalėdavo. Taip gy nius reikalus, nes jki to lai- Liepos 12 <L, 1913 m., pradė
venant šventumo kelias ,pasidaro, netaip jau Įko visi lietuviai .katalikai pri tu kasti žemė pamatui naujos įkurta 1910 m.
klausė prie Sv.*Jurgio parašv. Kazimiero Karai. įkur
sunkus, kiekvienam prieinamas.
bažnyčios ant šiaurės — va
pijos Bridgeporte ir visais sata saus. 26 4, 1913 na.
«v«to KamnuOT. iveatė auoljt turtai;
tikyhioiaU^ikalais tenai karinio kampo 46 gatvių ir
Šv. Jono įkurta 1915 m.
Hermitage avė. Spalių 26 d.,
priminti, kad kiek pajėgtume save suvaldyti, ^jeipdavosi.
Šv. Jurgio įkurta spalių 19
1913 m., J. K. arkivyskupas
negalėti savo blogus polinkius, kiek bendra-,
d., 1915 m.
darbiausius su Dievo malone, - t»k būsime
. kurią
vin(.Mt J. E. Quigley pašventino ir
Moterų ir mergaičių
padėjo kampinį akmenį naušventi ir laiiilingi.
1
draugijos
Milaseviėia (Milashteriea), Ka jaį gv Kryžiaus bažnyčiai,
šv. Agotos įkurta sausio 13
žirniams Stulga ir kun. Ed.
Rugsėjo
26 d., 1915 m., nau d., 1910 m. ....
ftv. KRYŽIAUS PARAPIJA
Stefanowicz, gavoį, ;ųrkivysk«joji Šv. Kryžiaus bažnyčia bu
Šv. Ekfbieios įkurta sausio
po laiškų, rašytų į kun. Alex.
vo užbaigta statyti ir iškil
ftv. Kryžiaus parapija yra viena senes
22 d., 1913 m.
Skrypka, ftv. Petro ir Povilo
mingai pašventinta J. K vys
niųjų lietuvių parapijų Chicagoje. Sidabrinį
Šv. Pranciškos Rymietės }parapijos, Westville, IU., kle
kupo A. J. McGavick. Bažny
jubiliejų ji minėjo 1929 metais. Tada visa
kurta sausio 19 d., 1913 m.
bonų, Peorijos diecezijos, kvie
čios stylius vadinamas “Rogarsioji “Toleika” šventė.
Šv. Veronikos įkurta birž.
čiantį jį Chicagon organizuo
manesųue”. Joje sėdinčiųjų
11
d., 1916 m.
“Toleika” ištikro yra garsi Ji plačiai ti naujų lietuvių parapijų
vietų virš 1500 žm. Su viduji
Saldžiausios Širdies V. Jė
žinoma ne tik Cbicageje ir kitose lietuvių ko “Town of Lake”, ypatingai
niais įtaisymais: altoriais var
zaus, Catkolic order of Foreslonijose, bet ir Lietuvoj. Jų garsia padarė tarp gatvių 43 ir 47 ir tarp
gonais, sėdynėmis ir k. kai
toji aplinkuma, kad per šių kolonijų yra pe Ashland avė. ir Lincoln st., nuoja $181,668.00. Vargonai ters.
Lietuvių R Katal. Moterų
rėję labai daug lietuvių, ypač žemaičių. Juos kur lietuviai daugiausia bu
■turi 29 “stops”. 5 altoriai at
Sųjungos 21 kuopa.
čia traukė pagarsėjusios pasaulyje skerdyk vo .apsigyvenę.
sakanti bažnyčios styliui (meLietuvių Šv. Kazimiero Alos, kuriose rasdavo daug ir visokių darbų,. Nudarius reikalingų pinigų
^iniai), 6 klausyklos, mūre
kademijpe RėmSj|} j kuopa
Dėl to ir ftv. Kryžiau^ parapija savo laiku sumų, draugija vasario 1 d.,
taisytos ąžuolo medžio, gra-:
buvo išaugusi į vienų iš didžiausių lietuvių 1904 m., nupitko 10 lotų žios stacijos, bažnyčioje su-į s
Prmci4kaus Seeetų
parapijų Amerikoje. Ji tokia pasiliko, kol žemės ant 46 gatvės tarp
virš 2,000 elektros šviesų.
niėjų 3 skyr. (maišyta).
jos pašonyje neišdjygo kitos dvi parapijos: ilemiitage avė ir Wood str.
Lietuvos Vyčių 13 kuopa
Kadangi nupirktoji žemė
ftv. Panelės Nekalto Prasidėjimo dr Sv. Pane- Tada delegacįja,-~ųo»idedanti
lės Gimimo. Nors ir dabar ji dar priklauso i* PP« Ant. Beržinsko if Juo- pasirodė bažnyčiai per maža, (maišyta).
Lietuvių R. Kat. Susivieniprie didžiųjų parapijų, tačiau nebėra tokia 2° Kuszleikos ir aptrų sykį iš tat reikėjo dapirkti daugiau že
‘gausinga, kaip buvo. Kadangi bažnyčia ir ki- PP- Vinc. MitoszeVUz, J. Kus- mės. Taigi liepos 28 d., 1906 jimo 85 kuopa (maišyta).
Labdaringoji Sąjunga 1 sky
' tos parapijos nuosavybės planuotos ir stoty- zleikos ir kun. Ed. St efano- m., nupirkta .lotas su mažu na
meliu prie Wood gatvės šalę rius (maišyta).
>Xos dar prieš jos ribų sumažėjimų, gerV kle ftSSLT'ktnllaakė pas kun.
ŠveiRojb' Va'rdb Jėeauh fo
bonui kun. Aleksandrui Skripkai tenka ap Skrypko, WestvUle, I1L, ir pi mokyklos nuo p. Ant. Bondteikė jam’arkivyskupo raštų,! zinsko už $2,900.00. biepos 20 jė vaikinų.
sukriai suktis jų išlaikymu, ypač šiais depreNekalto Prasidėjimo Pane
sijos laikais. Gerieji parapijiečiai supranta, kviečiantį jį į Chicagų,paimti J., 1909 m., da nupirkta 2 lo
tai
ant
Wood
st.
nuo
p.
Stan.
naujos
parapijos
organizavi

lės
Šv. Mergaičių Sodalicija.
kad tai yra sunkus ir didelis darbas dėl to
,
. Marcinkevičio už $2,500.00
Nekalto Prasidėjimo Pane
vieningai dairbuojasi, kad savo stiprųjį reli mo dairbų.
Birželio 30 d.,-1904 in.v, J. šalę pirmiau nupirktojo loto. lės Švenč. Moterų ir Mergai
ginį ir tautinį centrų išlaikyti. Ir, be abejoji
E. ark. Quigley formaliai pa Bal. 11 d., 1813 m., nupirkta čių draugija.
mo, išlaikys.
skyrė kun. A. Skrypko klebo dar 2 lotu su mediniais naAngelų
Sargų mokyklos
Kaip iŠ trumpes ftv. Kryžiavus parapijos
nu ir davė parapijai vardų niais aut nertmtage avė. tuoj vaikų draugijėlė.
istorijos pastebėsite, jos organizatorius yra
Nekalto Prasidėjimo Pane“ ftvento Kryžiaus ’ ’
(Holy prie bažnytinių lotų už $12,visai mūsų visuomenei gerai žinomas g«rb.
ęross) Lithuaniaų parish, ku 500,00 vienas tų namų sn 2 nės Švenč. mokyklos mergai
kun. A. Sloripka, kuris ir šiandien ten tefce- rios ribos ėjo: Šiaurėje: 39 mažais nameliais (cottagee) čių draugijėlė.
klebonauja. Ne be reikalo jis yra vadinamas
gatvė, pietuose 84 gatvė, ry- buvo parduotas iš varžytinių
Lietuvių Rr Kat. Federaci
lietuvių kunigų patriarchu, nes ir save am tuose Mickigano ežeras
ir i (auetion sale) 24 bal., 1913 jos skyrius.
žiumi ir klebonavimu yra seniausias lietuvis vakaruose rity limits. Nuo to m. Antrasis-gi, geresnis, naVisos draugijos tlarbuojasi
kunigas Chicagoje, bet vis dėlto dar stiprus Utiko kuo. Ai Skrypko uoliai mas buvo nustumtas per “albažnvčios ir tautos labui.
kūnu ir dvasia.
ir energingai darbuojas dva- ley” ir pastatytas ant tuščio

pasižymėjusi šeimyna, nuo se
niai įgijusi tautiečių palanku
mų savo geru patarnavimu. Pnai Gapševičiai valdo Atlas
Furi Cn, 491X19 So Paulina
st., tel. Proapeųt
... 7690-61. Pri“tat° “gl‘“ 1 v*“8
dalib už prieinamas kainas. Pa
tartina lietuviams nuudotis
šios kompanijos patarnavimu.
P-BM Barikki, • savininkai
Barskjs Turniture Soose, 1748
-50 W. 47tM st.,
tel Yards
5069. Tai moderniška lietuvių
rakandų krautuvė. P-nas Bar
ški* per ilgus metus sėkmin
gai vedė biznį ir savo geru
patarnavimu įgijo žmonių pa
sitikėjimų. Dabar jau kelinti
metai krautuvės vedėja yra jb
duktė Sofija po vyru p-nia
Šimkienė.
V. P. Pieraynski, 4559 Bo.
Paulina st., nuo seniai žino,Hias lietuvių biznierius ir po

litikierius. Dabar turi geaerar
lės apdraudos ofisų ir yra no
taras. Jo žtndna yrarpagarsė
jusi visos Chicagos lietuvių
tarpe dainininkė solistė. P-no
Pierzynskio ofiso telefonas yru Yards 0145.

A. F. Csesna, 1657 W. 45th
st., yra savininkas pagarsėju
sios pirties, kur yra turkiškos,
rusiškos ir sulfurinės vonios
įr kur galima, gauti švediški
mankštinimai ir elektros treatmentai ir masažaj.
P-nas
Czesna yra vienas iš žymiau
sių Town of Lake old ti me
rių. TėK Bonlevard 4552.
Broliai Gregorovičiai, 1S01
W. 4Tth st., yra savininkai pirrnos klesos hąrdware krautu
vės, tel Laf. 4139. Broliai Gregorovteiai veda biznį plačiai,
turi didelį “stakų”, prietelingau patarnauja kostumeriams.
Namų savininkai pasinaudoja
brolių Gregorovičių plačiu pa
tyrimu ir draugiškais patari
mais ir patarnavimais.

J. F. Budrikis, lietuvių graboriu#, 4605 07 So. Hermitage
avė., tel Varde 1741; dasižinojęs, kad ant Town of Lake
prasidedfc “Draugo” vajus,
buvo vienas pirmutinių parei
kšti savo palankumų ir paro
dyti talkų. P-nas Eudeikis yra plačiai žinomas old timeris
ir lygiaį nuo seniai yra ‘Drau
go’ rėmėjas.

Ir iš tiesų Jis gimė ir augo karaliaus
re. Iš pat rnažeus apsuptas prabanga, vi
Jurgis Kaminriris, 4537 So.
lu pasilinksminimais, lepinimais... Visa
jų
loto
prie
Wood
st.
ant
mū

siniuese
ir
finansiniuose
pa

Šia proga norime priminti, kad dienraštis
Wood st, tri. Yaards 3850. Psadarė pavojų išlepti ir visai sugesti,
rinio
pamato
ir
pettajsyt&s
rupijas
dalykuose.
“Draugas” turėjo ir tebeturi daug kų bendro
nas Kaminskis yra vienas uo
nausiai juk taip būva: kokiose apHnkyGruzdžio
18
d.,
1904
m.,
J.
'
seserų
mokytojų
gyvenimui
'su garsiąja “Toleika”. Atsikraustęs iš Williausių “Draugo” priėtelių. Ji
gyveni, toks if pasidarai. Jis tačiau, ir
kes Barre, Pa. 1912 m., “Draugas” tea užsi- E. ark. James Tr Quigl»y pa (eonvent)f paskui prie to na
sai užlaiko hardware krautu
‘tmtiose šventumui nepatogiose sųlygose būįlėjo sav« būstinę. 1916 m. .jis ftv. Kryžiaus šventino ir padėjo kampinį mo primūrytas kitas namas,
vę, turi gausų pasirinkimų ma
^4knias, pasiliko'išlikimas savo gražiomis miĮiarapijoj pradėjo eiti dienraščiu.
Wl to akmenį naujai ftv. Kryžiaus kuriame telpa “ceuiMiunity
liavų, stiklų ir kitokių namų
linus. įam gražiam, išauklėjimui, kuris bu,,
.... >
. .
raFT
JL
v
•
r
*
u
I Draugas ten įsigijo daug prūdelių, reme- mokyklai ir iaitkmajnf bgžnv- room” ir graži koplyčia, ku
Town of Lake. — Townofla- reikmenų. “Draugo” skaity
,W jA paniuk Irios aadtnus u dievoto nieky *
rioje
karts
nno
karto
laikojų, skaitytojų ii* bendradarbių. Nors dienraš čiai.
kiečiai gerai atsimena tuos lai tojų prašome reikale atsimintyjh J*mi įdiegtas. Bet kod?4 jis pasiliko per
Gegužės
7
d.,
1905
m.,
buvo
{
mos
sv.
Mišios.
išsikėlė iš to6 parapijos ribų, tačiau suda
kus, kada jų kolonijoje gyva |
P n6 Kaminskį, o jo patar►rim brikų tam ištikimas? Juk daug kas iš tis
rytieji ryšiai uesuttūko. Tai aiškiai liudija uibaigUs statymo dirbos, pri-1 Parapijlli isiUuria„t, parapi- vo “Draugas”. Atsimena, kaip iravunu būsite patenkinti.
būna gražiai išauklėtas, bet vėliau išJonas ftuksvičius yra savini
tas faktas, kad ir šiandien “Brango” rėmė v^tai ĮHtav«»h«<a bą.,čia |jOT1Į buvo. „pie 48O
“ Draugas” jau tada švietė lie
-fcfyptda, sugenda. UM ko taip!
ir
atlaikytos
pirmosios
šv.
Mijai ir prieteliai šauniai dmrbnojaiii ir steair viso apie 2jKX> Žmonių. tuvius, kėlė tautinį susiprati nkus Wood Street Department
Tai Kazimiero ištikimumas Dievo malo- giaai prieiti prie to, kad katakik'iškos ir tau1919 metais buvo 1,135 šeimy mų ir ragine remti savus biz Store, 1800 W. 47th st. Šioj
lapkričio
12
d.,
1905
m.,
tŠkos
minties
dienraštis
pradėtų
eiti
į
kiek

ir griežta-; nuotatiais savęs su.vųldyma*.
nų ir,apie 7,000 viso parapijo nierius ir profesionalus. Tad krautuvėj visada galima gauti
‘’T/ik vedautab Dieve mateaės, žmogus įgyja vieno doro Jjetuvio namų. ftpandoa platini mokykla, ir laikinoji bažnyčia je žmonių. Sustojus imigraci
biznieriai ir profesionalai nuo geros rūšies reikmenų ir taip
;($va»tos tvirtume ir aiškumo; tada, nors ir mo darbų jie taip gražiai išplėtė, kad ir kVi buvo iškilmingai J. £. Arkijai ir mūsų Šv. Kryžiaus pa seniai “Draugų” laiko, savo gi visokių bargenų. Kas nori
'tarp pavojų begyvendamas, pajėgia būti klu- toms kolonijoms ne pro šakį britų pasekti jų Į vyskupo pašventinta,
draugu ir progai pasitaikius gero patarnavimo ir teisingų
rapijos parapijonų, skaičius
snas savo idealui Vien tiktai griežtai sau- pavyzdį.
parodo savo palankunnx Da kainų,, lai eina pas p-nų šnke1908 ui. vasarų buvo pra
pradėjo mažėti. Paskutiniais
’godamas savo įlojučius nuo visokių blogumų,
Tad, tegyvuoja Šv. Kryžiaus parapija, dėta statyti mūrinė dviejų
bar, prasidėjus šioje kolonijo \ičių. Čia reikia priminti, kad
laikais
šeimynų
skaičius
nu

V4Wydamas savo jyageidiiiius, jieum aepatai- mūsų dienraščio skaitytojai ir rėmėjai!
je “Drųugo” vajui, šie biznie p-nas Šukevičius yra išleidęs
aukštų su beismentil ir 1909
kųndaiuas, tepajėgs išsilaikyti ne nu puolęs.
m. užbaigta statyti klebonija, puolė lig" 700, o visų parapi riai panaujino ryšfus su ‘Drau vienų sūnų į daktarus.
KJŽ«jnu-s<luinas nieko švento, dvasiško, neturėBroliai Piminonai yra pil
laikui bėgant, parapijon joj esančių žmonių, t y. su gu’:
7 dainas gyvo tikėjimo, žmogus n* turi sparnu
Pnri CĮajriarirint Yra tai į ’uos klesos duonkepvklos sa
skaičius didėjo, laikinoji baž- dideliais ir mažais lig 4,000.
kilti dorybėse bei šventume.
vininkai, 4620-22 So. MarshViena žymi moterų veikėja p-nia A. Nąu
Kiekviena nešvari mintis, kuri parbėga sėdionė rytoj mini 25 metų visuomeninio vei-1
^nia Nausėdienė dirbo ir kitoms orga- dienraščiui “Draugui”. Taigi, amžiaus ket- field avė. Jie yra geri tautie
kimo
sukaktį,
ftv.
Kazimiero
Akademijos
K*
Į
nizacijoiua:
L R. K. S. A., Amerikos Lietu- v irti lai is nepraėjo tuščihi ir nebuvo lw nuo čiai, remia lietuvių tautinį ju
i4*r mūs galvy, kiekvienas blogas geidulys,
kurtam mes pritariame, — pul:*ika jnurnyse mėjų dr ja. koriai ji vadovauja nuo pat .įes vių Tarybai, Tautos Fondui, Federacijai, Mo pelnų. Dėl to no be reikalo ji gerbiama, šia dėjimų ir remia “Draūgų”.
'pėdsakų, dvasinių žaizdų. Ir jei panašūs da įsisteigimo 1919 iii., rytoj jų viešai pagerbs terų St^įungat ir kai kurioms lokalinėms mo proga mes taip pat prisidedame prie svei Patartina visiems išmėginti
iriai pasikartoju <tužnal tai tos žaizdos ple
Akademijos auditorijoj. Šiai organizacijai ji terų draugijoms. Be to, p-nia Nausėdienė re kinimų, linkime sveikatos, ilgo amžiaus ir brolių Piwaronų duonų ir račiasi, apimdamos visų mūsų sielų.
tikrai daug pasidarbavo.
dagavo “Moterų Dirvų” ir bendradarbiauja dar ilgai darbuotis visuomenės gerovei.
(Tęsinys 6 pusi)

UZNERUII m PMFESfONALAI “DRAUGO”
RĖMĖTA1

PAOBBIAMA

VBIKtJA

*

šeštadienis, kovo 3 d.,

1934

TRAT7

........

3
1
..tU.
------ ——»
■ ,v
• --c
svajojo apie aukštesnes
ssnes moky
moky* dvasia skatina ir kitus prie kauskas, Vysk. Būdys, arkiv. tais Lietuvos inteligentija, mo lydėjo. Jie nustebo jos iškal
klas, bet jos tėveliai
tai leido jų darbo. 2 skyriui, Bridgeporte, Matulevičius, Prof. Eretas,_Mi!terys ir vyrai, ponių Nausėdie'bingumu ir gabumais. KataHj “The Holy Family Aeade pirmininkauja jau 8 metai.
nisteris Balutis, Dr. Pakalas,
]a})nį malonini priėmė ir iš -t
(Tęsinys 4 pusi.)
my’’, kurios keturių metų ku
Pohios Nausėdienės svetin Juoz. tlnbrys, Art Žmuidzina
rsų Antanina baigė su pasižy gumas bei vaišingumas yra ne vičius, Ponios l’ikėilingienė,
mėjimu.
paprastas. Pp. Nausėdų namai J Vileišienė, konsulai — Kalvai
Baigusi akademijų, kun. Sta savo laiku yra buvę lyg ir oe-'tis, Žadeikis ir eilė kitų. Jos
skeviėiaus buvo pakviesta mo-jntru lietuvių idėjinio veikimo, gabumai visuomenės darbe, "I
ŠV. CECILIJOS CHORAS
B»*
’*•••?8L.fc ę

kytojauti Sv. Mykolo parapi- Tarp daugelio žymių žmonių svetingumas pasiekė Kumpų
jinėj mokykloj.
'Mokytojauti juos yra vizitavę: Dr. Basa- pirmiau negu ji pati. .Jai parŠv. Kryžiaus Parapijos
jai sekėsi. Mokytojavo iki iš- »iftviėiiiR( kun. J. Tumas, Mi- j važiavus atlankyti Lietuvai ir
suorganizuotas 1910 metais, gegužės mėn. Choro Vedė
tekėjo.
į nisteris Bizauskas, Prof. MeR- kitas Europas dalis 1923 mejas
nuo pat pradžios VI. Daukša. Dabartinė jo valdyba:
P-lė Runoviėiūtė buvo North
..... ..
.... ........... ...
■.
Sidėj visų mylima ir gerbia................ r l,
■■ ■■—■
■ ■■—■ -i
Cborvedis ir pinu. VI. Daukša, Vice Pirm. — A. Katauskis,
Prot. Rašt. — K. Bartkaitė, Fin. Rašt. A. Norma mokytoją. Ištekėjusi už žy
kaitė, Ižd. B. Keperša. Regūliarė choro praktika įvyksta
maus, turtingo Bridgeporto bi- *
kas savaitę, penktadieniais
znieriaus ir veikėjo Izidoriaus
INTERNATIONAL WHOLESALE
Nausėdo, ponia Nausėdienė ir
=3=
WINES AND LIQUORS
jos gabumai Bridgeporte tuoj
f
pastebėta. Av. Onos moterų pa
šalpinė draugija išrinko jų pi
IR
LITHUANIAN 1MPROVEMENT
rmininke, kur p-nia Nausėdie
•J
ASSOCIATION
nė pirmininkavo per 10 metų
of
of Lake
Čia yra didžiausiftB pasirinkimas visokios rūšies
Atsisakius nuo pirmininkavi
degtinės ir vyno, Parduodama galionais ir Rei
Tncorporated 1910
"S
i
mo pareigų, draugija apdova
sais, nuo $12.00 ir aukščiau. Taipgi pas mūs ga
.j
CHICAGO, ILLINOIS
a
!
nojo jų deimanto žiedu.
lima gauti ir importuotos degtinės ir vyno.
1914 metais kada steigėsi
B. PATAILTS, Pres.
■ a
Reikalui esant kreipkitės:
4612
S.
Wood
Str.
Moterų Sąjunga, ponia Nausė
WM. KAREIVA, Vice Pres.
dienė buvo viena jos oprgani4611
So.
Ashland
Avė.
F. LEVICKAS, Treas.
' zatorių, kuri pra/mynė pirmus
4441 S. Wood St.
1 ii sunkius takus naujos orga
Tel. BOUlevard 0470
N. KARKLELIS, Fin. Sec.
j’HB
nizacijos gyvenimui. Turėda
1818 W. 46th St.
L. -ai
••
’
l
ma kalbėtojos gabumų, daug
Z^ZAG GLOBSJOS:
kalbų pasakė, daug rašė, daug
■ '.1
ADOMAVIČIENĖ,
agitavo. Važinėja steigdama
RUMftIENĖ
■
i naujas kuopas, vėliau kitas;
•J. SEREIKA, Nut Sekretorius
COMPL1MENTS O F
I perorganizuodama su didelė- {
>1
4349 S. Paūlina St.

W, BAGDONAS
P. VIZGARD

Towh

Ponia Antanina Nausėdienė, A., liėmėjų Draugijos
Centro pirmininkė, Motei-ų Sųjungos ir A. Rėmėjų Or
gijos organizatorė, talentinga kalbėtoja, rašytoja. Svei
kiname ilgametę visuomenės darbininke!

Žymios Veikėjos Jubiliejus
TRUMPA. APŽVALGA Iš
PONIOS ANTANINOS
NAUSĖDIENĖS 25
METŲ DARBO

ADAMS
MBAT MARKET

ta vos 6 metų amžiaus. Jos tė- mis pasekmėmis. Ji buvo pur
veliai, Kazimieras ir Karolina1 moji centro iždininkė, ėjusi pa
Runovičiai apsigyveno Chica-1 reigas per keturis metus be atgoj, prie Av. Mykolo parapi-J lyginimo. “Moterų Dirvų” re
jos, North Side, kur Antahina dagavo per penkis metus. Sų-J

EXECUTIVE COMMITTEE
G. KAMINSKAS,
F. LEVICKAS,
A. VINCKEVICE

1734 West 47th Street
Phone Bonlevard 7349

Antanina Nausėdienė - Ru- augo, pradėjo ir užbaigė Av. gos 1 kuopai pirmininkavo 10
novieiūtė yra gimusi Lietuvo Mykolo parapijinę mokyklų,
metų. Moterų Sųjunga, buvo
je, Aeduvoj. Į Amerika atvež
Tais laikais lietuviai nė ne- pirmutinė moterų centralinė
organizacija ir ponia Nausėdienė, patrijotizmo vedama ėmėsi darbo, kad pakėlus mo
terį} vardų, sutraukus jas po,
viena organizacijos vėliava.
Jos rūpesčiu išgauta iš Tau
tos Fondo $3,000 Katalikių
Moterų draugijai Lietuvoje.
*
RADIOS
Atvažiavus Lietuvos moterų
atstovei, ponia Nausėdienė jai
daug padėjo. Plati viena Kar
DABAR
PARSIDUODA
mėlavos mokyklai aukų suri
nko virš $300.00. Būdama MoUŽ LABAI MAŽAS
torų Sųjungos centro iždinin
KAINAS
ke į seimus važinėje savo lė
PRADEDANT NUO
šomis. Antanina Nausėdienė
daug dirbo Moterų Sųjungai.
Kiek laiko ir pinigų praleis
ta, kiek sveikatos ir energijos
išeikvota, kiek širdies įdėta ir
Peoples Rakandų Išdirbystės Krautuvės vra di
kiek daug ir skandžiai už tų
visa nukentėta.
džiausios radio pardavėjos šioj apielinkėj. Ne tik Philco
Ponia Nausėdienė buvo Kat.
radio bet ir visų kitų gerųjų išdirbysčių, kaip tai, R!CA
Federacijos centro valdyboj
Victor, Crosley, Majestic, Atuater Kent, Philco, Sparvice-pirm. net keliais atvejais,
ton,Stewart VYarner, Zenith ir kitų — kurie čia parsi
Buvo narė Amerikos Lietuvių J/
Tarybos; Tautos Fondo cent
duoda mažiausiomis kainomis mieste — nuo $8.30 iki
ro valdybos iždo globėja; ,S
$195.00.
L. R. K. A. centro valdybos'
nare. Ji buvo vienintelė moDuodame didelę, nuolaidų už senus radios j mainius
. teris atstovė 1918 metais de
ant naujų. Suteikiame lengvais išmokėjimus pagal pir
legacijoj pas Jungtinių Vals
kėjo norų.
tybių Prezidentų W. Wilsonų;
dėl Lietuvos Nepriklausomy
bės reikalų.
Didžiausios ir Saugiausios Lietuvių Krautuvės
, P-nia Nausėdienė yra ftv. Ka
Chicagoje.
zimiero Akademijos Rėmėjų j
Draugijos organizatore, kuri !
veikia nuo 1919 m. kovo 4 d.
Ji parašė konstitucijai proje
k tų, davė draugijai vardų, su
darė planus. Ji išrinkta pir
moji pirmininkė ir gražiai pl| rmininkanja per 15 metų. Po4179-83 ARCHER AVENUE
nia Antanina savojškalba ir
Tel. Lafayette 3171
gabia plunksna Rėmėjų drau
gijų išaugino. Nėra to skyriaus
2536-40 W. 63rd STREET
kur ji nebūtų kalbėjusi. Vedė'
Tel. Hemlock 8400
jau 14 A. Rėmėjų seimų, kur
CHICAGO, ILLINOIS.
nusivažiuoja po 300 atstovų. ■
(Pačiame centre ji savo kilnia į

Susirinkimai laikomi paskutinį Ketvirtadienį kiekvie.
no menesių.

j

zg
—-----------------------

GlENERAL INSURANCE

SAVAS pas SAVĄ

if

-K,.

PHILCO

—

V. P. PIERZYNSKI

4559 So. Paulina St.
Phone YARda 0143

STANLEY CLEANER

Chicago, 111.

r
.
S. ŠIMULIS, Sav.

•

PEOPLES KRAUTUVĖSE

$20.00 IR AUKŠČ.

”1

“Draugo” Vajui einant ftv. Kryžiaus parapijoj ve
liju geriausios kloties linkėjimus.

DR,
Ą,4' ; R.
McCRADIE
- ‘■L
•*

-

BIZNIS VISADOS DIDES

x '

NIS PAS TUOS, KURIE

■•

GARSINASI

Siuvam Naujus, Ttfisom ir
Valom Senus RŪBUS
Jūsų atnešti Rūbai
Apdraudžiami

* ’A,'
:

♦

/• a

r* s

GARSINKITES
“DRAUGE”

2150 South Hoyne Avė*
Thont: CANai 5474

į.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
Res. Phone

Office Phone

EN01ewoo<t 6641

VALGYKITE SVEIKĄ

į

TRIangle 0044

ALEKSOS JUODA RUSNĘ DUONA
ALEKSA BAKERY
“LIETUVA” BUILDING AND LOAN
ASSOCIATION
*. «fc 4 «
*
’

-s

Phone: Yards 7258

3339 So. Morgan Street

,'t

••"T

Ofisas: 4600 So. Wood Street.

1

Tel. Laf. 6393

RKTBBNC'3Bnr'^MMcrssMu1
----------- —

AKINIŲ

V A L' D Y B A:
G. BRAZAUSKAS, Pirm.
J. BALANDIS, Vice Pirm.
J. ČILIAUSKAS, Sekretorius
ANNA YORKUS, Asistent. Sekr.
J. DARGUŽIS, iždininkas

IŠPARDAVIMAS
’

DIREKTORIAI:
A.
F.
M.
S.

CZBSNA
LEVICKIS
SAUČUVĖNAS
STOČtUB

S.

ZAPBttC"

-. /

J. RAILA

Pas Spulkos Sekretorių, Justų a Čiliauskų galima
apdrausti namus, automobilius, rakandus, langų sti
lių ir kitokius dalykus.
Darome legališkus dokumentus.
Notaras.

DIDELIS PASIRINKIMAS
Mylių RNnn. Tikri Torle Mlfuoti Stiklai
PRTTAIKINT? JT
SŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOM K

Patenkinimas Garantuotas

Dr. G.

SERN E R

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
OHimm Ir Akinių Dirbtuvė
756 VVest 35th Street
Telefonas Yards 1829

I
*> t-.1

T

r-

p

RUOŠIASI ŠV. KAZIMIE
RO ŠVENTEI

ŽYMIOS VEIKĖJOS
JUBILIEJUS

r

X rr

ŠeStadienis, kovo 3 d., 1934

oas

kurie bus švenčiami mūsų ba- buvo taip skaitlingas kaip (ba

pijoe jaunimas bus skaitliu- , uui. Kasmet šios parapijoj ka nigai teikia naudingų patai*

ę.

gai atstovaujamas.

i talikai atmena šitą svarbų rei1 ihų. Praėjusį antradienį susi- žnyčioje kovo 18, 19 ir 20 d. I bar. Ypač daug jaunų vyruI, kalųv ir stengiasi
I
------------O--- sušelpti ~savo
---- rinkimas
------- o -buvo sujungtas su Tur būt niekados choras ne- kų įstojo į chorų
llūsy gerb. kunigai pruSju- aufeonli“ Sit« blan«‘« |slal«',bunec Par‘J' ir *ražla13 kru.
.
------------- ,
i tomaisiais jiaveikslais,
ku(Tųsa iš 3 puslapio)
DIEVO APVAIZDOS PA-_ I. sį. sekmadienį. ragino
visus pa
„ ;x '
'riuos parodė gerb. kun. M.
ty. Moterų draugijos Centras RAP1JA. — L. V. 4 kuopos . rapijonus iškilmingai švęsti I- \r:
V iena iš gražiausių musu 1
1
••
r, * .Svarlis, draugijos dvasios vame, pastebėjęs jos gaba jaunimas ruošiasi prie savoįflv. Kazimiero, mūsų tautos parapijoj draugijų
yra P. šv. j
w
Phone Yards 4286
Hali for All Occassions
lus norėjo statytį ponių Nau- metinės Šv. Kazimiero šven- globėjo, šventę. Šv. Kazimiero mergaičių sodaliciju. Sodalie- das.
«Aienę kandidate į Lietuvos į tgs yi3OB kitos jaunimo orga -Į Akad. Rėmėjų skyrius, Apaš čių susirinkimai visuomet riių.
Jau parapijos choras ruoi nizacijos kviečiamos kartu da- talystės draug. ir sodalietės mti ir įvairūs. Sekmingesniam

Pater Kiselius
TURKISH BATHS

yisų tautų žymūs žmonės1 jyvauti ateinantį sekmadieni eis iu eorpore prie šv. Komu draugijos veikimui gerb. ku- šiasi prie 4‘) valandų atlaidų,
priešų. Turi jų ir p. Nau bendroje Komunijoje, kuri į- nijos. Taip pat dienų bažny
lene. Tas rodo jos asmens vyks P. Šv. Gimimo bažnyčio čioje bus renkamos aukos Šv. Jf
irlrumų.
je. Tikimės, kad mūsų para- Kazimiero Seserų VienuolyJau 25 metai, kaip ponia
Nausėdienė visuomenei dirba.
‘ metų švenčia jubiliejų. By
PASVEIKINIMAS
kovo 4 dienų, 7 vai. vaka•.jrra surengtas bankietas jos
Sveikinu ir Linkiu pasisekimo Švento Kryžiaus Pa
LABDARIŲ SĄJUNGOS 1 KUOPOS
arbimui, Akademijos audirapijai ir Town of Lakiečiams
šiame “Draugo”
Vajuje.
>3-

Adv. JOSEPH J. GRISH
4631 South Ashland Avenue

B-Nlį A. NAUSIEDIENi
" SVEIKINA:

4625 South Paulina Str.

JAGIELLO PHARMACY
JONAS KAZLAUSKAS, Sav.

KAS MĖNESI

ĮVYKSTA

i
Receptus pildom su didžiausiu ątsargumu. Užlaikome
visokių rūšių žolių ir kitokių chemiškų vaistų. Taipgi
turime pilnų eilę dalykų pasigražinimui, kvepalų-perfumų.

PASKUT1NJ SEKMADIENI, Ima VAL. PO

Telefonas: BOUIevard 28Q0

PIET, MOKYKLOS KAMBARYJE.

J—
Sveikiname gerb. Antaniną
isėdienę, vadovavusių Šv.

SUSIRINKIMAI

I
All Kinds of Soft Drinks and Fine Cigars

------V

J. POCZULP

1

B. A. Rėmėjų Draugijai 15
Šia linksma sukaktuvių’

LABD. SĄ-GOS l KP. VALDYBA

SMOK EI) MEAT DEALER

fa, prisiminusios tų ilgi/
‘josios kilnių darbuotę,
tugiamės ir dėkojame jai
>sios nuoširdų pasiaukoir nuolatini mūsų įstaij rėminių.

465$ SO. HERMITAGE AVENUE

Gerb. KUN. P. VAITUKAITIS — Dvas, VadT

Telephone Boulevard 7078

MARIJONA SUDEIKIENĖ — Pirm.

6924 So. Fairfield Avenue

J?

JADVYGA ČEPULIENĖ — Vice Pirm.

Jf

ELZBIETA OGENTAITĖ — Nut. Sekr.

Tel. HEMloek 9688

BENETA KALVAITĖ — Fin. Sekr.
■■

ELENA GEDVILIENĖ — Iždininkė

JOSEPH ŽAKAS

MARIJONA LAURINSKAITĖ IR

Sv. Kazimiero Seserys

GROCERY & MEAT MARKET

ONA JUĖGA1T1ENĖ — Iždo Globėjos
Jkingiaane mūsų nuoširdžius

NORKUS AND CO-

lininius su kitais skaitlin.sveikinimais Jūsų 15-kos
vadovavimo šv. Kaz. A.
Draugijai.
Me viena jaučiamės, kad per

4511 S. Wood Street

Furniture and piąno movers, long distance
hauling

J

Jr

J

1706 W. 47th Street

ra paramų turėjome progos
^katalikišką - tautiškų,!
dlnioje įstaigoje.
M
-L
*

Tel. Boulevard 6520

• '

Jr
I
Phone Lafayette 4139

SV. KAZIMIERO KARALAIČIO

96. Kazimiero A. Afumnietės
i

Liliu džiaugsmu ir dėkingu^įveikiname Jumis šioje

Phone Yards 5973

PEOPLES HARDWARE &
PAIMT CO.

DRAUGIJA
Jr

Atyje. Jūsų remiamos įįos mokinės bendrumoje
ne širdis į Aukščiausį ir
įįreiine Jums šimteriopo at
jr^nimo.

_

N *

BROLIAI GREGOROWIČIAI, sav.

SUSIRINKIMAI LAIKOMI ANTRĄ SEKMADIE

ZIGMONTAS SEREIKIS

NI

RAPIJOS SVETAINĖJE

BUČERNĖ IR GROSERNĖ

Jūsų Akademikės

<

Jp

VL. ŠALNA — Pirmininkas

4549 So. Paulina Street

jubiliatę fx>nių Antaniną
sėdienę jos 25 metų vislio
ms darbo sukaktuvėse ir
bu ištikimų ilgametę pirmi— A. Rėmėjų dr. orga►rę.

1901 West 47th Street

V A L D Y B A:

j

J-«vcikiname didžiai gerlųa-

Wall paper, Paints, Oil, Glosš, Auto Supplies, Tools,
Cutlerv, and Household Goods, Plumbing
and Electric Supplies

KIEKVIENO MĖNESIO, ŠV. KRYŽIAUS PA

G. PAUKŠTA — Vice Pirmininkas

Tel. BOUIevard 0988

u

KAZ. VALKAUSKAS — Prot. Rašt.

\

PIWARONAS BROS.

AI). (IŠKELIUNAS — Fin. Rašt.

VL. KRAUCIUNAS — Iždininkas

PIRMOS KLESOS

DUONKEPYKLA

fv. K. A. Rėm. Dr. Centras

WM.

PLATINKITE “DRAUGĄ”
MM
■
" ■
"

1

Jf

J. KAREIVA

>

.< > '

k T*
V-

Obelis šviežių kiaušinių, sviesto ir sūrių.

‘

Phone BOULEVARD 5576

1

-------

ŠVENTOŠ AGOTOS MOTERŲ IR

4644 So. Paulina Street

at

4620-22 So. Marshfield Avė.

-

SAVININKAS
Dėl geriausios rūšies ir patarnavimo, šau
kit:

Green Valley Products

MERGAIČIŲ DRAUGIJA

T«l. BOUIevard 1389

#

Jr

17th 8C Ashland Avė.
;GUNDAY & MONDAY

Jr

March 4-5
_ IN _

SON OF A SAILOR

PIRMĄ

NEKALTO PRASIDĖJIMO ŠVENČ.
PANELES

fiOE E. BROWN
t

SUSIRINKIMAI

IE LOG CABJN BOYS
II) l'NCLE OZZIF.
IOM RADIO STATION
ts. 1

Phone Yards 3850

GEORGE lUNNSN

VALDYBA:

AGNIETĖ K UŠLEI KO -a NuU Rašt.

DAUKŠIENĖ — Fin. Sekretorė

M. EŽERSKIENĖ — Iždininkė

v
535S

KRYŽIAUS

ONA RUZGIENĖ — Pirmininkė

Gerb. KUN. P. VAITUKAITIS — Dvas. Vadas
STELLA .MATUZAITĖ — Pirmininkė
SOPĮIIE RARTKAITĖ — Vice Pirm.
STELLA PAUKŠTUTĖ — Nut. Rašt.
AGNĖS RIMŠAITĖ — Fin. Rait.
HIAT1E KRI AUCIUNAITĖ — iždin.
JOSEPH INE RAZBADAUSKAITĖ — Koresp.

iPBHDDIE & F RANKI E

ŠV.

MĖNESI

HARDWARE
.

HDD ALICIJOS VALDYBA:

ON THE STAGE - SUNDAY

SEKMADIENĮ,

KAS

PARAP. SVETAINĖJE.

SOI)ALICIJOS susirinkimai įvyksta kas mėnesį ant
rų Sekmadienį, 1-ma vai. po pietų, parap. svetainėje.

A

LAIKOMI

•ss-

Olasp, Paints, Household Supplies and Painters
/
•
Supplies

4537 S. Wood St.

Šeštadienis, vakario 3 d., 1934

DRAUGAS
-»------------------------------------------- ■

■

■■»■■■

v iv u Ulių, uot
y v<AUfi
Be vietinių,
dalyvaus
žy- ngi ir gerbtina, o- kų jau s*
lios muzikos meno jėgos
iėsros iš kvti &nia tuos. kurie nešioia
mios
Chieagos, būtent Sasnausko
vyrų choras, vedamas muz. A.
S. Pociaus; solistai: K. Sabo
Cicero. — Jau buvo rašyta
nis, J. Kudirka ir M. Janušau
“Drauge”, kad Šv. Antano ba
skienė. Muz. A. S. Pocius iš rbingų vardų.
žnyčioje, kovo 4 d., 7:30 v. v.,
pildys vargonais solo. \
Kazimierų Ciceroje yra ne
įvyks bažnytinis koncertai.
certas.
Kvieslys
mažai; daugelis jų yra geri
Dar sykį noriu priminti cice“
Draugo” bičiuliai ir rėmėjai,
riečiams, ir bendrai visiems,
čia ir paminėsiu keletu ‘ Drau
kad koncertas bus gražus, nes
go’ skaitytojų, kurie yra daug
varg. A. Mondeika, mokinda
mas Šv. Grigaliaus chorų, ir , Kovo 4 d. yra šv. Kazimie Įiasidarbavę “Draugui” rem
vietinius talentus, kurie gie-j ro diena, mūsų tautos Globė dami ir skaitydami per dau
dos gražius bažnytinius m ūži-Į jo šventė. Lietuviams katali gelį metų:
kams toji diena yra labai brakos kūrinius.
Kazimieras
Kak&nauskas,

BAŽNYTINIS KON
CERTAS

apie

kyti

Kaziifeiaro

šv.

d.

prie

KAZIMIERŲ

kurie

vardų.

ir

Šv.

nešioja

Jie

sulaukę

džiaugiasi,

biau

4

tuos,

didžiuojasi

Krikšto

tuo,

gavo

la

kovo

kad

tokį

ga

DIENA

rp

Ciceros poliemonas, kuris per
daugelį metų sąžiningai atlie
ka savo pareigas. Jis yra my
limas visų ciceriečių.
Kazimieras Balčiūnas,' įžy
mus Ciceros biznierius, užlai
kantis bučernę ir grosernę ad
resu 5022 W. 16th.St.

Apaštalystės Maldos draugi
jos susirinkimai įvyksta kas
mėnesį pirmų penktadienį, va
kare, po pamaldų, mokyklos
kambary.

Visus Ciceros Kazimierus
šiuo sveikinu ir linkiu laimi
Jis visados mandagiai pa ngai praleisti savo vardines.
tarnauja savo kostuųieriams.
Kazimieras
Andrijauskas,
kelių namų savininkas, geras
mekanikas prie visokių dar
W. P. KRAUČ1UNAS Bubų. Jis žemiausiomis kainomis černė ir Grosernė 4614 So.
į namus įveda centrai inę šilu Paulina st. Tel. Yards 1946.
mą.
JOHN KINČINAS Bučernė ir Grosernė 4441 So. Honore st. Tel. Laf. 5469.

Cicerietis

M. J. MANKOWSKI

G. STAKAUSKAS

Kazimieras Gasūnas, Kazi
mieras Gasūnas, Jr., Kazimie
ras Deveikis, Kazimieras De
veikis, Jr., Kazimieras Jasas,
Kazimieras Kajenas, Kazimie
ras Krencius.

Šv. Pranciškaus Tretininkų
draugijos susirinkimai įvykstu kas trečių savaitę kiekvie
no mėnesio. Valdyba yra g©»
rb. kun. A. Skripka.

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKIŠKOS, RUSMKO8 SUUFERIKfcS VANOS ER ELEKTROS
TBKATMBVTAI
ftvedlAkl mankAUninuU Ir elektrų^ ua»aža»
Treatmental visokių lirų, reumatizmo, nervų atitaisymo, šalčio
Ir taip tollaua, su elektriniais prietaisais Violetiniai 8aulšė Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, aulferlnėe vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
cija, kuomi galima išsigelbėti nuo visokių Ilgų.
Kambariai dėl pergulėjlmo.
Motorų skyrius atdaras Ctarnlnkals nuo S lkl 1J vai. nakties.

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

Tel. Boulevard 4G83

Naujos

t

ŽEMOS KAINOS

THE OLD RELIABLE DRUGGIST

VI

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Drugs, Sundries Rubber Goods, Prescriptions Filled

Aecurately — Ice Cream, Cigarettes, Cigars, Tobacco

Čia užlaikoma.gardaus alučio, geros arielkos ir

and magazines.

kitokių gėrimų

ANT

4600 So. Marshfield Avė.
*

ŠLAPIU SKALBINIŲ

4500 So. Wood Street

TKL. BOUL. 1657
Phone

Lafayette

4500

Čia baltiniai išskalbiama baltai, šva
riai, gatavi džiovinimui. Patarnavimų
visais žvilgsniais duodame kuo geriau
sį. Patenkinimas užtikrintas.

Taip pat išprosijame pigiau, negu
kainuotų namie.
T
*

“Draugo” vajui einant Šv. Kryžiaus parapijoj turiu
pareikšti geriausios kloties linkėjimų.

> ,t
Tel. PROspect 3400-3401 -

Išskalbiame baltinius daug
pigiau, negu jums kainuotų
skalbti namie

\7

Laį vajus pa

WESTERN COAL &

vyksta taip, kad “Draugas” rastųsi kiekvienoje lie

20%

tuvių šeimynoje.

SUPPLY CO.

J. F. EUDEIKIS
LIETUVIŲ GRABORIUS

I

IR JEI YRA DAUGIAU

Tada Likusieji

TIK PO

WK DOOUEMtT

nuolaida tiems, kurie
patys skalbinius at
veža.

OF CHICAGO
INCORPORATED

T

COAL, COKE, WOOD and ICE
J.

UŽ

LEADER LAUNDRY CO

INC.

69c

SVARŲ

Telefonas Yards 4800

1633-47 West 43rd Street

MOSCIPAN

T

-A;

Didysis Ofisas

Pres. and Manager
•
/

4605-07 So. Hermitage Avė.

i

’

SKALBIMUI VARTOJAMA SAUGŪS NAMINIAI BŪDAI

4916-18 S. Westem Avenue

Visi Telefonai YARDS 1741-1742

SKALBINIAI PROSIJAMI TINKAMIAUSIA METODĄ
Operuojame ir 8T0CKH0LM LAUNDRY

OO.,

201517

ŠAKA: 2159 West CuUertott Street

Wesfc
;

Cermak

<į

Road

fcfc

J

==/

TKL. PROSPECT 7960-61

WOOD ST. DEPARTMENT
STORE

ACE
DISTRIBUTORS
BEER OF ALL KINDS

JOHN SZUKIEWICZ, Sav.

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra
laimėti pinigų investuojant juos į
jums reikalingas anglis.
Mes parduodame įvairios Tūšies
anglis — dėl Hot Water ir štymo
boilerių ir virtuvių pečių.
Pocahoutas, bed ūminės. Pennsylvanijos kietos anglys, antracitas,
Black Ban Lump, Consolidation
Millers Creek and Kopper Coke.
Taipgi Sahara anglys.
Specialūs kainos, mokant cash.■

rims, taipgi ir vaikams. Viskas čia pardavinėjama že
momis kainomis.

A. BUKOWIECKI, prop.

DEP'T. STORE

4446 So. 'Ashland Avė.

WOOD STREET
• •

TEL. BOULHVĄRD 7074

Uetuviu Anglių Yardas

Čia rasite didelį prekių pasirinkimų: vyrams, mote

1800 W. 47 Street

4913-T9 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street. Chicago, Illinois
V.

GAPSZEWICZ,

Pres.

R.

F.

QAPSZEWIOZ,

Sec. and Mgr.

•Į

nn

-BBS

BIZNIERIAI IR PROFESI
ONALAI "DRAUGO”
RĖMĖJAI

kti Proapect 3400.
O. Stakauskas yra savinin
kas lietuviškos užeigos, 4600

Petras Kisielius, 4625

So.

W, 47th st., randasi lietuvių Paulina st., veda daugeriopų
tarpe. Savininkas palaiko ry- biznį, gerai kostumeriamp pa

šius su lietuviais ir prie pro- tarnauja ir jam klojasi gerai,
gos prisideda prie lietuvių rei Jisai užlaiko salę, turi turkiš
kas vonias ir užlaiko minkštų
kąjį sąvo auka.
gerintų ir tabokos krautuvę.
Westem Coal & S^pply Co.,
Reikale pašaukti Yards 42.86.
Ino., 4916-18 So. Westorn avė.,
Jaglello Pharmaoy, 4559 So.
manadžierius yra p. .T. Mosei,r
..
T
ipanr Parduoda anglis, koksų, HornutaKo avo., yra Jono kamalkus ir ledą. Reikale pašau ylauska nuoąajvybė. Tai jau
sena lietuvių aptieka, kur tei—
! kiama geras patarnavimas nž

mis UGNIES

IŠPARDAVIMAS
DABAR EINA

PROGRESS
FURNITURE CO.
KRAUTUVĖJE
VISOS

PREKĖS
. ralieatos dūmų, vandens
ar stiklų
’
Dabar

parsiduoda

ir net už

V*

deltadienis, kovo 3 <i., 1934

MARIJONAS SUDEJKIENfc,
A.L.R.K. Federacijos 7 kp., Labdariu S-gos 1 kp. pirmininkė ir

'kuopi)

killJ

iyTOi

veikėja.
Daug
širdies
įdedu
“Draugo” platinimo darbe.

liną St., užlaiko olselį šviežių
kiaušinių, gatdžių sūrių ir ge
ro -sviesto. P-nas Kareiva yra
sėkmingas biznierius, bet kar
tu ir uolus visuomenėm reika
luose veikėjas. Tautiškiems rei
kalams jisai nesigaili nei lai
ko, nei aukų. P-nas Kareiva
yra plačiai žinomas visose Chi
cagos lietuvių kolonijose. Rei
kale pašaukti Boulevard 1389.
Jisai yra vertas paramos.

mu reikia priminti, kad nese
Moterų Sų-gOR 21 kuopos
niai tos šeimynos galva Jop^i susirinkimas įvyks kovė 4 d.,
Gedminas persiskyrė sn šiuo 1 vai. popiet, Av. Kryžiaus papasauliu. Bet likusį šeimyna rnp. svetainėj.
V&ldyba
buvo išauklėta grynoje lietu
vystėje ir liko “Draugui” prie

telinga ir palanki.

Nuga-Tone

ŠVEDŲ
AMERIKOS
LINIJA
Ii New Yorko

į KLAIPĖDĄ
Per Cothenburgą

F*. Gedvilienė yra ‘Draugo’
vajaus komisijos narė, viena
į.;yjnįausni Town df Laite ko-

Ualstcd st., tel. Wcntwortb
Zigmontas Šėmikis, 4549 S.
3000. Jisai turi ryšių su lietu Paulina St., senas šios koloni
vių Šv. Kryžiaus ligonine ir jos biznierius, už.laiko didelę,
klientų turi lietuvių tarpe.
patogių
valgomųjų daiktų
Antohny Bukowiecki, 4446 krautuvę - bučerne ir groserSo. Ashland avė., yra žinomas nę. Biznio reikaluose išsilavilietuvių tarpe. Dabar yra alaus' no jo sūnus ir yra krautuvės

I
l
i
1
j
-

Tlkmais TONIKAS — tonikų, kuris
atgaivina Jūsų organltmų. Jeigu Jus
esate tik pusiau žmogus arba moteris, pamėginkite NUGA-TONE. Jeigu
Jus ne būsite užganėdinti gautomis
paaekm^tnfk, dolerj, kurj Jus užmok ėjote suvo vaistininkui hua sugra
žintas — NUGA-TONE ima visų at
sakomybę. Ne laukite nei dienos arba
nesikankinkit* nei vienos nakties,
gnu kitę butnlj DABAR — Jus ge
riau valgysite, — gėriku miegosite
— ir būsite pilnai sveikas Ir normallAkas.

GREITA
«BltlBIBBBll
_________ ______ KELIONĖ
į LIETUVĄ p«r ŠVEDIJĄ

; Reumatizmas srngėlB*

lonijos darbuotojų. Nėra idejinės draugijos, kurioje ji ne- VELYKINĖ EKSKURSIJA! B Me8tkaakfktte
a nAIų,
Reumatizmu. Sausgėla ■
Rengiama
dalyvautų. Priklauso prie Šv.
Kaulų dilimų, arba MMlaagia B
Liet. L. A. Sąj. Amerikoje * — raumenų sukiniu: ase skau- B
Kazimiero Akad. Rėmėjų
1
B dėjimui naikina hune gyvybe
Populiaru Garlaiviu
H Ir dažnai aat patalo pagulto
■
skyriaus. Labdarių 1 kuopos,
i DROTTNINGHOLM
CAP3ICO COMTOUND mo- t
Šv. Pranciškaus Vienuolyno
išplaukia iŠ New Yorko
■ oUs loagval praftallaa viltai- .
Rėmėjų 3 sk., Apaštalystės Kovo (March) 17 d., 1934 B oMa Ugas: mums Uaadis toa_ ryb* žmonių siunčia patoka- ■
vadovaus
filmlnlnkas
Maldos ir Šv. Pranciškaus Tre Ekskursijų.
vonss pasveiks. Kaina (žs per B
p. K. MIKAIS
B pažta Ils arba dvi oi ll.ŽŽ
Kili išplaukimai
tininkų dr-jų.
M. L. Kungsholm, baland. 41 * CATor,s*ugaiaia gydytissTini

aa •• ssatų.
ir vyno biznyje.
'manadžierius. Reikia primin- buvo “Draugo” prieteliai iri^. L. Gripsholm, baland. 21
Leader Laundry Co., 1633 -i11’ ka4 šij* viet$ moderniškai šiame vajuje parodė daug paKungsholm, gegužės 7
Norj
kartu
keliauti
kreipkitės J
47 W. 43rd st, veda biznį su blw‘firnei iSt*’8ė P^i žina* lankumo. Tik su apgailestaviI.LA8A narj, arba J bet kur) auto-| ™
ŽSftf BO « ai Jonan gr
■
rizuotą. agentų.
t
jB
lietuviais ir turi lietuvių dar8e,ter®li*\ kontraktorins
SWEDISH AMERICAN I.INE
> Chlso«o DI
■
bininkų. Kostumerius patenki Wm. Rauba iš Marąuette Par
181 N. Miehigan Avė., Chicago, III. VžlllllBBBBBB
J. Žakas, 4511 So. Wood st.,
na darbu ir patarnavimu.
r^°’ ?144 So. Arteaian Avė.
yra savininkas bnftemės
ir
LIETUVIAI
DAKTARAI
“Drauge” visada yra pri_ _
,
.
grooemės, čia lietuviai
pas
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai
, ., . .
, .,
J. Poczulp, 6924 So. Fairr
, v. .
saviškį gauna gerų paĮtamavi- menama skaitytojams, kari reJ
,. . .
.
~ • fleld Avė., vra plačiai žinomas
nitų tuos biznierius ir profesi’ '
mų už. prieinamas kainas.
TeL GROvehlU 15P5
mėsos orderių išvežiotojas. Taupykit savo pinigus
Norkus & Co., 1706 W. 47tb onalus, kurie skelbiasi ‘Drau
Nors jisai gyvena Maiąuętte
DBNTI8TAB
šiame banke
st., yra plačiai žinomas “mu- ge’. Tad šia proga išnaujo pri
<448 SO. 4tth
CICERO. IU
7
Z
J r. 1 Parke, bet kadangi jis turi biOTDTTOJA8 Ir CHIRURGAS
Utųr^ Ketv. lr Pėtn. 14—4 vai
veris”. Jo patarnavimu visi mename apie ta reikalo. ŠiOi
\v
., , .
' zniškų ryšių su townoflakie•14» «O. nAIOTKD HT„ OHICAAi
Vai.: 0-11 ryto 2-4 lr 7-3 vak
patenkinti ir reikale jį pašau vajaus metu ypaV; parodykime
P«8sA, torto tr Oubat S—3 vai
Šaradomis
po
pietu
ir
Nedėldlenls
čiais, tai ir sutiko pasirodyti
tik susitarus
tų savo susipratimų.
kite Boulevard 6520.
šios kolonijas “Draugo” rė
«433 W. MARQnwmr ROAD
<Nsnome Tel. LAFayette *788
I Halsted SL
ir
191 h
PI.
Dr. A. R. McCradie, gydy
Lietuva Building & Loan ANaktimis TsJ. OAKal 848*
mėjų tarpe. ...-J.
tojas ir chirurgas, 7850'' So. ssociatron, 4600 So. Wodd st.
Narys FEDERAL
Gedminų šeimyna, 5311 So.
Tol. LAFayette 7050

iluitin Kelis

BANKAS

.
LIETUVIAMS

DR. P. ATKOČIŪNAS

—UŽ—

Vi

prieinamas kainas. Reikale lie
tuviai prašomi tųi vietų atsi
minti.
M. J. Mankowski yra savi
ninkas aptiekos, kuri randasi
4500 So. Woo<l st. Tai lietu
vių apgyventa vieta ir šios
aptiekos savininkas rūpinasi
palaikyti ryšius su lietuviais
ir reikale prisideda savo .an
ka.

no*s

Rašt. J. Čiliauskas, o ofiso ve-į
deja yra p-lA Ona J u rk šaitė. I
Jį kasdien randasi ofise ir pri,
deramai patarnauja žmonėms.
Feoples Theater prie Ashlamlv ir 47tb St.Rodo gerus
payeikslns ir vra vienas iŠ (
populeriškiansių teatrų šioje
kolonijoje.
wm. Kareiva, 4644 So. Pau- Į

Ka. Marshfield avė. P-nas Sta
kauskus yra geras lietuvis, įdoniauja ir rūpinasi Lietuvos
(Tęsinys iš 2 pusk)
likimu ir progresu. Neseniai
site, kad jų duona yra geros jisai lankėsi Lietuvoj ir pv
rūSies.
jsiveėė iŠ terf malonių įspūdžių.
Adftm’s Meat Market, 1734

a

DR. A. L. YUŠKA

dalį

tikros vertės

HALSTED EKCHANGE
NATIONAL BANK
INSI RAM ”

DR. F. C. WINSKUNAS

Tel. CIOKRO 43 «
tra. Tel. CICKRO MM
Rra

Didžiausi Bargenai Žmogaus
t
Gyvenime!
$185.00 Seklyčiom-i Setai Po

$67.50
$29.95
80.00 7 Dailų Valgyklų Setai
$19.50
30.00 5 Dailų Rrcakfa.et Setai
$14.95
130,00 8x12 Didžio Kaurai
$49.50
30.00 0X12 Didžio Kaurai
$9.95
55 00 Gesinial Pečiai
$26.50
70.00 Drabužių Plovyklas
$33.00
120.00 Refrigeratoriai
$59.50
2."».$0 Caxwell Iounglng krčslai po
$9.95
0.50 Metalines Lovos
$2.95
$7.95
20.00 Hprlngainiai Matrasai
$7.95
05.00 Console Radžos
$12.50
Gražios Kamorios
$12.95
75.00 Seklyčioms Setai Po

30.00

Alldget

Išpardavimas
PRADEDANT

NUO

LIETUVIAI DAKTARAI:

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero
miestelio

pir

mas Sveikatos
Komiai Jontoriua ilr laikė
tų. grfrbės ofi

’M"

sų per 1# me.
tn) vrn gerai
Cicerfečiams

žinomas
nėr
37 metus. Da
bar
speciali
zuoja gydyme
Plaučiu.
«r<Me« Ir Reu
matizmo ilgų.

Kuo 10 Iki 13 vai. ryto; nuo > Iki 4
vai. popiet Ir t Iki • vai. vakare:
ventadi'enfals pagal susltarimi
žventadfenials
susitarimų.

<930 West 13th 8treet
dli||<iHO
UJ

! V 4 T 1 O |
i.Mh.

OFISAS

<729 So. Ashland Avė.
s lubos
CHICAGO. ILL.

DR. A. RAČKUS

Telefonas MIDway 2880

jk

Tel. VICtory 4226

J. Kaltdittskas,

J. Romanas.
Vedėjai:

(Prie Archer Are. netoli Kedzie)
Valandos: nuo 3 11h S vai. vakaro
Šaradomis ir nedėliomis
sutarti

locyklra

Office Phone
PROspeot IMS

Res and Office
8858 80. Leavitt 8t
CANAL 0708

PHYSICIAN and

DR. A. P. GURSKIS

2403 w

SURGEON

63rd St.. Chicago

OFFICE HOURS:
S to 4 and 7 to 8 P M
Sunday by Appointment

DENTISTAS
4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento
V’al.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

Rra

Tei.

4123

.

DR. S. OIEŽIS
**» *

i* • 1

GfpYTOjaa
cm»nR<u>
8901 W. OermAk Bend

.tr

7—8 vak

Seredomls lt Nedėliomis pagal šutai

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
nRtCvoi

'.7
—-

Vaiandoe 1—1

Dr. M. T. Strikolis

Oftsn Tei. VlCtory

GYPTT0JA9 Ir CHIRUGAS
ROAD
VaL 3-4 fr 7-8 vak. Ketv. Mt ryto
Netolioj suaitarus

KS* W. lMARGUETTE

DR. J. J. KOWARSKAS
r . ’< •

66S1

£BZIDBNCIJA

California Ava
REPubUe 7888

4648 So. Ashland Avė

DR. A. A. ROTH
Rusas GrdrtoJas Ir Chirurgas

OFISO VALANDO8:
Nuo S Iki 4 tr*uuo 4 Iki 8 vak
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef BOUIevard 7838
teL

PROspeot

1838

Ofisas 3102 So. Halsted St

OfMPI *eL
Ksa: teL HEMIoek 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

visų chroniškų ligų.

St

3147 So. Halsted
TeL BOOIevard 7842

Kampas žįst atrast

OR. G. Z. VEZH’IS

Valandos: 3—4 popiet, 7—• vai. vak
Nedėlfomls Ir ivsntadlenlals lt—■!'

DR. A. R. McCRADIE

Parlor Setai Yra Dirbami Mūsų Nuosavoje
Dirbtuvėje. Kiekvienas Setas Garantuotas.
Galite, Pirkdami Išmainyti Savo SENUS
RAKANDUS /
?

ROOSEVELT FURNITURE CO., Ine.
įpėdiniai City Furniture Co.)

2310 W. ROOSEVELT RD.
(Įpėdiniai City Furniture Co.)

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO

Ofiao valandos: 1-4 lr 4-1 vai vak
Ofisas: 8858 W
landos- 18—18 ryto
Ir Vtoėllomta pagal

TsL VARds 0M4

7880 8o. Halsted 8treet

Tel. PLAsa 3300
VALANDOS;
Nuo 18-13 r. ryto: 3-8 tr 7-8 v. •
Nedėldlenlals aud 18 Iki 12 dlsns

Tel

Rrai

OANal 8857
. Rra. PROnpcct 8858

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

WISSIG,
SpedaUstss

PasanUBšanie kare

GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER M KETUS NMBURIEV
KAIP TTMIiaKNAjriaoS Ir NBIAGVDOMOS JOS TRA
Rpedalllkal gyto Ilgas pilvo, plaufiių. Inkstų Ir pūslės, olnuodljlmų k ras
Jo, odos. ligas, žalsdaa reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nugr
roja. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas llgaa Jeigu kiti as
galėjo Jus Idg^dvtL ateikite ėla Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali pa*
ryti. Praktikuoja por daugeli metų Ir tėgydč tnkstanfllua ligonių. Patas
mas dvkat
OFISO VALANDOR: Kasdle nuo 11 valandos ryto Iki
tr nuo 8—8 valandai vakare Ntoė"omls nuo 11 ryto Iki 1 *
Kęsta Ava.
Tsž.

Tai CAMal 8188

DR. D. I. BLOŽIS

Ro.
ralandoa- 11 ryto Iki 4 popU*

8 Iki 1188 vakaru

▼alanAaai Nuo t Ud 13 ryta

U

Budjof

GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS

DENTISTAS
2201 W. Oennak Road
(Kampas Leavitt 8t)

1381 SOUTH HAIJITED

Daktaras

08. T. DUNDDLIS
4142 AB0HBB AVIMU!

ASHLAND AVV

GYDYTOJAS tr OHIRtTROAS

vakare

Ashland Avė

arti Ž7th Straet
Vai.: nuo 8 Iki S vakare
Šaradoj pagal sutarti

DR. MAURIGE KAHN

M. P. J0VARAUSKAS ir J. P. B1RTULIS, sav.
ftfodčkltc mii«ų radio progra
mų aedėiloje. 11-tų vai. prtcž pln
» W. O. fe. 8. etoNra. IBM kl.

OR. J. J. SIMONAITIS

0403

X—SPINDULIAI

4648 So

ROOM 214

St

OAKal

Offlse TaL BEPublIe 7888
R«». TeL GROvehlU M17
8811 8. WA&HTENAW AVB.

D ENTISTAS

vaL: 3-4 tr T-» vai

Halsted

TeL

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Ir

OFISO VALAMDO8:
Nuo 10 Iki 12 vaL ryte, nuo 3 iki 4
vaL po pietų Ir nuo 7 Iki 4:10 vai
vakaro.
Nedėliomis nuo 14 ikf 13
valandai dienų.
.,

H- gimtai kitokių dalykų, kurtų
<>■ ra galima suinlnčtl rasite,
aalte, jei
mojau atailaakysite | š| lApanlavilnų. <
Perduodam nž pinigus lr ant
i uokčjtnių su mažomis palflka-

So.

Bes. 2136 W 24th St

OTDTTOJA8 lr CHIRURGAS

25.00

3222-26

Nedėliojo pagal sutarti

VaL. 3—4 Ir 7—t vaL vakare

3081 West 43rd Str.

Offtoe: 2643 W. 47th Street
VųL> 3 Iki I popiet. 7 Iki 8 vak

GYDYTOJAU lr CHIRURGAS

<140 Archer Avenue
TeL LAFsyette 3057

DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL

Radios

DR. A. J. JAVOIŠ

KORPORACIJOS .

TVincbester Ave^ nuo seniai

Nuo | (kl I vakare

OR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Ovdvtojoe

Seredoj pagal sutarti
IM. Ofisą BOUIevard 8818—14
Rra VlOtory 8343

2818 WEST 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMIoek 6141

DR. A. J. BERTASH

Valandos:
2-4 popiet; nno 6-8 vakarais

706 W. S8tb Street

__

i->:

Irt4-I:M

»
Šeštadienis, kovo 3 d., 1934
krautuvėje, 3417 S. Halsted
b) Per visas tris atlaidų
ir Švč. S ak r amen - dienas Rąžančius bus kalba
at., galutinai, ragintomis
kainomis.
L. K.
mas 3 valandų po pietų, o Mi
-----------to procesija.
NGRiTll SIDE. — SekinaPamaldų, tvarka per atlai- šparai bus' laikomi 7:30 va
Ketvirtadienio (kovo 1 d.)
Cbieagiečiai ir kitų miestų
dienį, kovo 4 dienų, 10.30 va-'dug bus tokia:
landų vakaro. , •
lietuviai sekmadienį Budriko
Ryt, 11 valandų ryto bus į- vakare, “Sandaros” patalpose
landų ryto, per sumų Šv. M y- a)Pi»uadienio ir antradiec) Pamokslai bus sakomi j
radijo valandoje 1 vai. popiet domi radijo programa, kurią įvyko pirmasis “ALTAįAST
kolo parapijos bažnyčioj* 1644 nio rytais pirmos šventos Mi- kasdk nų po paskutinių *lšv. I j
AVabousia Av., Cliicago, 111J šios bus laikomos 5:30 valauturės progos pasiklausyti kai- reguleriai kas sekmadienį duo Spaudos Komisijos susirinki
Mišių ir per Mišparus.
bos mūsų lakūno Janušausko, da Progress Furniutrb Co. iŠ mas. Dalyvavo M. Biekša, Dr.
prasidės 40 valandų atlaidai'dų, o paskutinės arba siuna J*
d) Išpažintys bus klauso- p
A. Montvidas, J. Poška ir ce
Be te, kaip. viMulee, bua gra st<,tie“ W6ES; B«
ir baigsis antmdieuį, kovo tfj'.alaodų..
mos šeštadienį 3 valandų po- r
ntro sekretorius A. Vaivada, t
žiu dainų, šaunios muzikos ir radijo dainininkų, dalyvaus
piet ir 7 valandų vakaro, sek
Susirinkime apkalbėta
it
pagarsėjus Makalų šeimyna. dar ir mažai kam girdėtų. Žamadienį — 7:30 valandų vaka- į
Taipgi bus naudingų praneši- da padaryti tikrų surprizų. ra nustatyta būdai, kuriais po
ro po Mišparų, pirmadienį —
SV. PRANCIŠKAUS VIENUOLYNO,
utų apie ateinančios savaitės dijo klausytojams. Be to, bus puliarinti antrojo skridimo rei
3 valandų po pietų, tuojau po {
RĖMĖJŲ 3-čio SKYRIAUS
Kažančiaus, ir 7:30 valandų s
didelį radijų ir skalbiamųjų gražios muzikos, įdomių pra- kalų plačioje lietuvių visuo
vakaro po Mišparų, rytais —
menėje.
A.
niašinų išpardavimų Budriko nešimų, žinių bei. kalbų.
susirinkimai įvyksta kas mėnesį paskutinį Sekmadienį
nuo
7.
iki
10
valandos.
2-rų vai. popiet, mokyklos kambary.
Nuoširdžiai kviečiu visus
Šv. Braneiškųus Vienuolyno Rėm. 3 skyr. valdyba:
northsidiečius, lygiai ir kaiiny i
Marijona Sudeikienė
Elzb. Ogintiėivi — vice
ROSELLI BROTHERS, INC
Telefonas YARds 1138
pirm., Beneia Kalvaitė — aut. rašt. Elzb. Ogentaitė — , nus pašaliečius, dalyvauti pa-1
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
•
•
iiu. rašt. Sujudu diene — ižd., Jozepa Razbadauskaitė— •
maldose ir pasinaudoti teikia
korespondentė.
Specialistai Iškalime ir išdirblmomis Dievo malonėmis. Visų
LIETUVIAI ORABORIAI
me visokių rūšių paminklus ir
-GRABORIUS
K ra bitam lūs.
■ prašau, kas tik galėsite, atli Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausia
Reikale meldžiu atsišatTkti, o mano Turiu automobilius visokiems
Mūsų šeimyna specializuoja šia
darbu būsite užganėdinti
kite išpažintį ir pribukite šv.
me darbe per šešias kartas.
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANai 2516 arba 251 •
Komunijų. Ypač prašau jus,
2314
23rd PI.. Chicago
Veskite paninklų reikalus tie
3319 Lituanica Avenue
siai su pačiais išdlrbėjais
į kurie per daugelį metų nėsaChicago, III.
1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.
j te buvę išpažinties ir prie šv.
Tek CICERO 5927
Komunijos, eikite.- Atminkite,
ELZBIETOS MOTERŲ IR
šiemet yra šventieji metai ar1
GRABORIUS
i ba jubiliejaus metai. Jie yra
MERGAIČIŲ DRAUGIJA
Vienas blokas J rytną nuo
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAB
Koplyčia Dykai
EKka šimtų sukaktuvių KanPatarnavimaa geras ir nebrangus
didžiulių vartų
4830 WEST 15th STREET
718 W. 18th St.
' čbs ir Mirties mūsų lšganyCicero, Illinois
Tel. MOMroe 1177
tojaus paminėjimo metai; jie
VALDYBA
TeL CICERO 2109 ir 859-J.
Trys telefonai:
yra Švč. Sakramento. -įatalyRez.
rENSACOLA 9011
,md paminėjimo metai;
jie
ELZ. SK1NDKRIBNR — Pinu.
Ino.
BELMONT
3185
LIKTUVIŲ GRABORIUS
yra atgailos ir kitų sakramenOffice: UII.LSIDK 3865
Palaidoja
u*
»»».««
ir
aukščiau
J. KANTAUKKIENĖ — Vice Puut
Vincent Roselli, secr.
Alfred Roselli, pres.
Moderniška koplyčia dykai.
1 tų įsteigimo paminėjimo meGRABORIUS
Į
■
‘
19 W. 181to St.
Tel. OANal 9174
ELENA ŽEMGUL1ENĖ, Prot. Rašt.
Chicago, Ilk
i tai; jie yra bažnyčios įkuyi3307 Lituanica Avė.
STĖIJiA DAUKŠIENĖ, Fiu. Rašt.
I nio paminėjimo metai. Todėl
Tel, Boulevard 4139
I jie tebūna visų susitaikymo
ONA BRAZAUSKIENĖ — Ižd.
I su Dievu metai; todėl jie teI būna visų Kristuje atsinaujiM. TERŠELSKIENĖ — Kasos Glob.
—

RADIO

SPORTAS

40 VUtHDy «TL«IIUI Į Mišparais

pirm.,

LACHAVVICH
IR SONOS

STANLEY P. MAŽEIKA

W.

ANTANAS PETKUS.

A. MASALSKIS

LJ.ZOLP

J. Liulevičlus

I

Susirinkimai
Mėnesio.

Sekmadienį Kiekvieno

I nimo ir išganymo metai.
Kun. J. Svirskas, klebonas

Didelė

lr

grali

UOZAPAS EUDEIK!
VkTL
PAŠAUKITE

LAIDOTUVĖSE....

Visi Telefonai:

Yaitfe1741-1742

ŠVENTOS PRANCIŠKOS RYMIETĖS

MOTERŲ IR MERGAIČIŲ
1
DRAUGIJA

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

5340 So. Kedzie Avenue
(Neturime sąryšių su firma tno pačiu vardu)

____

LACHAVVICZ IR ŠONAI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
;onai Dykai!
Modemiška Koply<

Susirinkimus lakio 3-čių Sekmadienį Kiekvieno mė
nėšio.
'

RENETĄ KALVAITI, labai
kukli, dgrbeti veikėja, priklauso
prie visų idėjinių, draugijų, nuo
lat bendradarbiauja “Draugui.”

Valdyba susideda iš šių asmenų

E. NAVICKIENĖ — Pirm.

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

JESULAIT1ENR — Vice Pirm.
SOF. KANAPACKIENĖ — Prot. Rašt.

A. LEVENAUSKIENĖ

V. KATAUSK1ENĖ — kasos Globėja.

CHICAOO, ILL.

VERONIKA JUKTONIS
(po tėvais KtivlckaltS)

Iš<l Iri tėjai aukštesuČM rūšies Paminklų
ir Grabnamlų

linkių dirbtuvė

hnlri 50 nartų prityrimo
Pirkite tiesiai IŠ dirbtuvės Ir
taupykite. pinigus
gigrliul žymes,
lietuvių.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago. Illinois

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrabų kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
Moderniška Koplyčia Dykai
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

STELLA PAUKŠTIENĖ — Iždininkė

Dldiiaiieia

RE Public8340

mirė kovo 2 d., 1834. 4:30 v.
popiet, sulaukus puAtnžlo me
lų. Kilo iš Šiaulių apskr., Smi
lgių parap., Pavėkįnių kaimo.
Amerikoje išgyveno 25 metus.
Paliko dideliame nuliūdime
vytų Antanų, du sūnų: Ed
vardų 20 m., Alfonsą 13 m.,
dukterį Valerijų 17 m. brol|
Kazimierą Kllvlck, š vogė rĮ Po
vilą J.uktonJ, broliene Čepai
tienę. pusbroli Vincentą. Kllvicaą. pusserę Juoaaplną Svetlktenę. pusseaerę Rozaliją Gri
nienę. švogerj Joną Grinj, pus
broli Konstantą Kllvlckj, pus
brolį Kazimierą Riškauską, pu
sbroli Peliksą KIIvieką, o Lie
tuvoje seserį Oną Hanevtlene,
jos dukteris. «Onų, brolvaikius
K Ii viekus ls gimines.
Kūnas pašarvota* 10655 So.
May 8t- Tel. Beverly 4521.
laidotuvės Jvyks antradlėtoj,
kovo 6 d. Iš namų 6:30 vai.
bus atlydyta ) Visų Šventų pa*
rupijos bažnyčią, kurioje Jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės *p«lą Po pamaldų bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus

I

2314 West 23rd Place
Telefonas Ganai 2515—2516

ANTANAS
PETKUS

CICERO, ILL.

1439 So. 49th Court
,

Telefonas Cicero 5927

• GRABORIUS i IR
BAL8AMUOTOJAS

z
1. Sįfnpatiškag, mandagus, pri
imtais, ir asmeniškas patarna
vimas. i
Ve
’ y /

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

dykai dėl šermenų
3. Dėl 1 užganėdinto darbo,
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Teikia geriatisį patarnavi
mų, maloniai, ir už pigiausią
kainą.
5. Patarnauja Cicero, Chica
goj, ir apidinkėje.

2. Koplyčia

savo rūpesčius.
Pašaukite:
*
.

A. PETKUS
4830 W. 15th St. Cicero, ■»
U

.

CICERO

2109

Z 2506 W. 6 3 r d St

• *

i •

R

SeStadienLs, kovo 3 d-, 198 i

o a k

jp

«■!----------

T=fc=

Pranešimai

Šv. Antano parapijos mok. ka jama, kad visos narės, kurios
mbary. Kuopų atstovės prašo įeina į Komisijų atvyktų į su
mos ntsilankvti ir sugrųžinti sirinkimą. Malonėkite nesivėTA. L. R. K. Motorų Sųjun- ^„ygųtes. Mos visos žinomo, luoti.
Valdyba'
gos Chicagos Apskr. susirin- koil Motorų Sų-gos Chic. Ap.
Bridgeport. — šv. Kazimie-i
kimar įvyks kovo 4 d., lygini bunco įvyksta kovo 11, ftv.
pirmų vai. popiet, Cicero, III., Kryžiaus ligoninėj. Pageidau ro Akad. Rėmėjų I>r-jos 2 sk. I
eis bendrai prie šv. Komuni-'
jos kovo 4 <1. 7:30 vai. ryto. i
Visos narės prašomos susirinSV. KAZIMIERO AKADEM. RĖMĖJŲ Į Lti svetainėn ant 2-rų lubų; iš

C'

j ten in corpore eisime bažny-.
1 ėion. .
. ' /,
■ Valdyba

1 SKYRIAUS

ausirinkimni įvyksta kas mėnesį pirmų S,4<madionį 2-rų
,
k. Av. Kazimiero Akad. Rėm. I skyr. valdyba:
>val. popiet, mokyklos kambaryje.

L.Bn.

Ger* KUN. P. VAITFKAITIS, Dvas. Vad.
S. .IURGAITR — Pirm.
* .1. RAZBADAUSKAlTft — Vice Pirm. .
E. OGENTAITK — Nut, Rašt.
B. KALVAITI — Fin. Rast.
M. LAVRlNSKJAITfc — Ižd.

MOTERŲ SĄJUNGOS 21 KUOPA
Suorganizuota Liepos mėnesį, 1916
Dvas. Vadas Kun. J. Statkus; Pirmutinė pirm. p-lė
M. Brenzaitė, Vice pirm. D. Klimienė, Rašt. L. Ti‘rūnaitė dabar Račkauskienė; Fin. Rašt. p-lė M. Mik»
' šaitė; I2d. M. Petrošovičienė.

DABARTINE VALDYBA

West Side. — >*v. Kazimie
ro vyrų ir moterų dr-ja sek
madienį, kovo 4 d., 9 vai. ry
to Aušros Vartų bažnyčioje ym užprašius šv. Mišias už mi
rusius narius-es. Ta proga drgijos nariai eis prie šv,. Koi manijos in corpore. šeštadie, nio vakate visi privalo atlik
ti išpažintį, sekmadienio rytų
susirinkti ma/on svetainėn
8:30 ryto.

r'•_

- _ ________
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Pranešimai

(Brolių Metrikių benas) At
Kiekvieno kataliko yra bū
Metrieks & bis orchestra, 1804
tina priedermė remti katali
Simono Dan-į
*17111 St. Phone Ijifayette
Bridgeport.
kiška spandų.
..
kanto draugija .laikys
mėne’ h24.!.
sinį susirinkimą sekmadienį,
MADRIDAS, kovo 2. —■
kovo 4 d., 12 vai., Chicagos Ispanijos socialistai reikalau-j f
Lietuvių auditorijoj. Susirin - ja paleisti jMirlanientų ir skir
kimas svarbus. Kiekvienas na H niuij,ls rinki.iuis.
rys privalo atsilankyti.
P. K., rašt

PAKVIETIMAS

,•
!
Širdingai kviečiu visus Chi
cagos ir npielinkinių miestelių
• ‘ Liurdo StebuklaiM
lietuvius, draugus is senus pa
žjstamus atlankyti mane mano
Panedėlyje, Kovo 5 d. Šv. JV •" • T • LL*
7) .
* v
a
biznio vietoje. Užlaikau didePetro nar. svet., bus rodomu,.
.•,.*•
v- i: i
_ h pasirinkimų. Visokių degtikrutnmieji
paveikslai —
nių; visokių rūšių vyno ir
“Liurdo Stebuklai.’’ ši fil
alaus. Pristatome alndėms.
mą traukta pačiame Liurdo
Dovanos visiems atsilanku
ten, kur apsireiškė Švč. l’aAdv. JUOZAS GRISIUS (Grish), nelė Šv. Bernadetai. Pavei siems.
ku™ turi ofisų Šv.-Kryžiaus pa- kslni įdomūs ir verta kiekvieJūsų ŽYDUKAS patarnaus
rapijos ribose. Platesnį aprašymų nam pamatyti. Įžanga 25c,
jums mandagiai.
apie šį veikėjų įdėsime vėlinu.
vaikams 10c.
•
\
Reikale esant, atsiminkite
žydelį.
t

Tų pačių dienų įvyks suFjf
rinkimas 1 valandų popiet.
Draugija yra nutarus bunco
pairty sekmadienį, kovo 25 d.,
i parapijos svetainėj. Pradžia
7 vai. vakare. Nariai prašomi
atnešti dovanų.
Rašt., M. Stankelis

,
•

ROCKFORD ILL.

Giri Muzika Reikalinga Namuose
A

i

Ar jūe tinote, kad su moderniška radio su phonografu - kom
binacija jus turite muzika visados kokią, tik norite, ir viso pasau
lio artistai jums tarnauja?
Jūs Kalite palinksminti svečius, draugus Ir turčti šokių muziką
visados gątavą kada ūpas užeina šokti. Ar jūs žinote, kad yra ra
dio kombinacija j kurią Jūs patys galite Įkalbėti ar įdainuoti rekor
dą lr ji pasi Ošti savo draugams pasiklausyti?
Ar Jūs patys girdėjote kaip skamba radio programai iš kitų
kraštų: Ix>n<tono, Berlino, Maskvos? Ateikite j Budriko krautuvę,
luitu visados bus suteikta proga pamatyti tuos naujus radio išra
dimus ir savo ausimis išgirsti muziką Iš užjūrio.

NATHAN KANTER

ILGIAUSIU METįl!!
KAZIMIERUI TIRILIUI

4707 SO. HALSTED ST.
Jo varduvių dienojo linki Jam Mptina ir Seserys.

Tel.: YARda 0801

Kazimieras gimė rugpi'ūčio fAugust* 14 d.. 1913 m. Buvo pakrik
štytas ftv. Kazimiero bažnyčioje.
Pittsburgh, ra., 22 gal. ir Ho ra
St.

Balgč High School mokslą bir
želio 10 d.. 1933 ra.

Gary, Indianoj, Kazimieras turi
tris seseris: Oną, Marijona fr Eleną. Visi sugyvena maloniausia
me sutikime.

,

Dv. Vad, Gerb. Kun. A. Skrypko; Pirm. .Jadvyga
Čepulienė, Vice l’irm. M. Sudeikienė; Rašt. Kazi
miera Bartkaitė; Fin. Rašt. Sofija Bartkaitė; Ižd.
Marijona Paukštienė; Ižd. Glpb. Ona Navickaitė, V.
Bučnienė; Tvarkd. Julijona Stugienė.

llllV

«/Z//ZZZZ/Zr

Kazimiero a. n. tėvelis yra mi
ręs. Mirė rugpiūčio 10 d., 1933
m., ir tapo palaidotas ftv. Kalva
rijos kapinėse, Gary, Ind.

YRA AMŽINAS III GARBES NARYS:

PARDAVIMUI KEPYKLA.

.ftv. Kazimiero Akademijos Rėm.; Amžinau narys
Šv. Pranciškaus Seserų Vienuolyno. Kasmet suren
gia vienų vakarų parapijos naudai. Visuomet pri
sideda prie bažnytinių ir tautinių parcbgimų.
Nariu turi 44.

Lietuvių apgyventoj apylinkė
je, 69-tos gatvės. Gera biznio
proga lietuviui kepėjui. Atsi
šaukite: 2618 WEST 69th St.

A-1 ž
.syaifts»

----------------,n

JOHN B. BORDEiT~

SljgĮ
f:

1

*
>

Bronės Drangelienės

Įj

Telefonas STAte 1««0
Valandos • rvte Iki I popiet

____
.... .

. * /.

-

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie (Baile

SMSI

2201 W. Oermak Road
Panedėllo. Beredos fr PėtnyCloc
vakarais < Iki • .

Telefonas CAMal S1M

Namai: 6459 S. RockweU St
Paiaškau Brolio

KONCERTAS

• Gendreno. Jau 7-8 metai,' kai
Nauja Radio Scomhlnaclja RftĄ 9 tūbų Rekordus S
............*

maino automatliįcai- dabar už

Naitja Radio Kombinacija. Groja rekordus,
Jūsų kalbą lr dainą ant rekordo . I „..............

JADVYGA ČEPULIENĖ, ge-i
mi žinoma chieagiečiams kaipo
žymi veikėjo, ypatingai Moterų
Sąjungoje, kurioje tlabnr eina iž
dininkė? pareigas,

PIRMĄ

SYKJ AMERIKOJE

BUS RODOMI JUDAMIEJI
PAVEIKSLAI

LIURDO STEBUKLAI
Atėjo į Sinos paveik Ina pamaty-i
aito tą garsųjį visame pasaulyje I
Prancūsijos miestą LIURDĄ, kur
1858 metais ftvenč. Panelė apairsil
kė ftv. Bernadetai. Tenai ravaftioo-!
ja ii viso pasaulio ligoniai nepagy
domomis ligomis sergantieji,
' gauti stebuklingą per ftvenč. Pane
lės uždarymą išgydymą.

99.00
uoja - padaro
frekorduoja
*149.00

' Barbara Dariys
Chicagos G-rand Operos Dainininkė
į

ĮVYKS SEKMADIENY,

Kovo « March 11, ’3<
Chicagos Women’s Gub Teatre
72 E. 11 ST., PRIE MICHIGAN AVE.

Pradžia 7:30 vai. vakare
Visi dailės mylėtojai esate kviečiami į šį

koncertų atsilankyti

Susinešimui adresas ir telefonas:
2403 West 63rd St. Republic 2266

BUS IR JUOKŲ
Taipgi, bus parodyta labai juo
kingą komedija, kurioje dalyvauja
garma pasaulinis juokdarys —
CHARLIE CHAPLIN, kuris didžio
jo karo metu pateko į Prancūsijos
apkasus ir jis paimi į nelaisvą net
patį Vokietijoe anais bakais valdo
vą — Kaizerį. Juokų bus iki soties

Paveikslus rodys A. PELD8TU8,
sekančiose parapijų svetainėse:
Nedėlioję, Kovo-March 4 d.

Nekalto Prasid. Svč. Panelės
parap. svet.

Panedėlyje, Kovo March 5 d.

\

Naujos Philco lA modelis, pagaunantis viso pašaulio stotis. Globas lr Radio Jx>g. Viskas už ....
Phllco tlaby Grand - Naujas.

Se»
Phrt
^>5^eK#K/

’2O.OO

Vž ...

*69.00
12.00

Gulbranscn IT tūbų su laikrodžiu Radio ..

S tūbų Midget Radios po ............
KlženlnPs Radios po .....................................................................

jokių žinių apie jį neturiu. Ži
nau, kad gyveno Chicagos apylinkėj ir dirbo restorantuo-i
se. Kas praneš bent kokių ži
nių apie jį, af kur jis randa
si, gaus dovanų $5.00. Turiu
labai svarbų reikalų su juomi.

Binghamton. N. Y.

3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

BUDRIK JEWELHY STORE
.
Taiso lai Įtrpdčllus
moka cash.

Parduoda nklnlua

'

Perka seną auksą

------Lietuvių
nuo 1 Iki

mtizikos

lr

dainų

gražus

programas

NEDftLIOMlR

1:S# vai. po pietų Iš W.C.F.L. stoties *70 kil.

BXUBB.-gi'aj;,-,

r

■ii

■

■■ —

Crane Coal Co.
5332 So. Long Ave.
Chicago, III.

Katrie perkate anglis M dral
vėrių, siųskite luos J CRANF
COAL OO. Gausite geresne*
anglis už mažiau pinigų
Pncahontas Sl. R. tiktai
tonan.

16 Lake Avenue,

RADIO,

JŪS J. BUDRIK, Ine.

Utarnlnko. Ketvergo tr Bnbatoe
Vakarais 7 Iki »
Telefonae RBPnblie MM

ANTANAS GENDRENAS,

6e95

l’ARRini OBA ANT LENGVŲ Iš.MOKfcn.MŲ. SENĄ
MANĄ ABBA 1*HONOORAFĄ PRIIMAM f MAINUS.

3343 S. Halsted SL

IR

Kostanto

LABAI PIGIAI
Ant pardavimo 10 akerių
žemės su namais, gyvuliais,
jr paukščiais, 00 mylių nuo
Chicagos.
Savininkų galite matyti
kas vakarų po antrašu 6648
So. Washenaw Ave., Ist
floor — arba norintieji va
žiuoto galite imti R.R. 4 iki
Braidivood, III. Iš ten pir
mas kelias p&ftnkti į kaire
vienų mylę iki farmos, arba
galite vnžiuoti su savininku,
jis važiuoja kas Subata į
farmų.
John Rambsch
R.R. 1 Box 48
Braseville, III.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVE.

Chicago, IH.
Phone PULlmaa 8296
Dabar laikas prisipirkti

anglių dėl žiemos
Res. 10742 S. Wabash Ave.
Phone PULLman 8092

A. BER2YNSKIS
BIRCH TAVERN

.
■»•
fti naujoji vieta labai gražiai -išpuošta ir moderniškai
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visu9 lietu
vius pas mus atsilankyti.

Rockford, DI. šv. Petro ir Po

2555 WEST 63rd STREET

vilo ptr. svet 7:00 vai. vak.

(arti Rockwell Street)

Įianga 25c
Vaikams 10c
Visur pradžia 7:00 vaL vak.

Telefonas REPUBLIC 4544

INSURANCE

PERKAM

N0TARY

Uetuvilkmi

PUBLIC

BONUS

REAL B R T A T K
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
PRIBIRAftTKTTE I MŪRU SPULKĄ

TF.IRINGUMU

PAMATUOTAS

2608 WE8T 47th 8TR.

RI7.NTH

Tel. LAPayette 1088

fi

