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VILNIJOJ
ĮMONES GYVENA BAISIOSE
SĄLYGOSE
Lietuvos Raudonasis Kryžius
pasirengęs šelpti badaujančius

KALTAS ŽMO
GAUS GODUMAS
MARCONIO
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RYMAS, kovo 9. — Garsu
sis pasauly radijo tobulintojas Guglielmo Marconi pa
reiškia, kad už šiandieninius
pasauly vargus nieku būdu
negalima kaltinti mokslo, išra
dimų ir mašinų, kaip kas no-t
lėtų.
Į
Už ekonominį krizį ir nedar’
bų yra kaltas žmogaus godu- j
mas, pareiškia Marconi, liet
ne kas kitas.
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METAI-VOL. XVIB

KATALIKIŠKOJ! SPAUDA-MOŠŲ
VEIKIMO PALAIKYTOJA
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TOKIA YRA IŠRADĖJO

Sc I O 0 P Y
Telefonas: Canal 7790

■^Nu

Tai genai suprato mūsų talki
ninkai Šv. Kryžiaus parapijoj

SVEIKINAME JUOS SU PASISEKIMAIS
VILNIUS. — lhiennik Wi- toje lietuvių teritorijoje, ypač
leuski praneša smulkmenų Vilniaus ir Gardino srityse,
IR DĖKOJAME!
apie Vilniaus krašte siaubian gyvent ojus ištiko didelis ImKatalikiškos ir tautiškos palaikytojų. Dėl to svcikinatį bailią. Esą, Breslaujos, Dy- f'tis. Toliau laiške pažymima,
minties spauda, tai mūsų. nie visus talkininkus, rėmėjus
snos, Švenčionių, Pastovų ir kad keliosdešiints tūkstančių
Amerikos lietuvių veikimo ju- ir prietelius ir nuoširdžiai
Vileikos apskrityse pernyk žmonių turi maitintis augalais
dantoja ir palaikytoja. Taip jien.s dėkojame! Galime jiems,
štis derlius buvo toks menkas, ir me::žių žievėmis ir kad jau
pat visuomeninio gyvenimo užtikrinti, kad1 skolingi nepakad tų apskričių gyventojai oficialiai buvo konstatuota šil
gvvvbė. Tą laivai gerai supra siliksinie.
jau seniai nebeturi kuo mai tinės epidemija bado ištiktųjų
to dienraščio '‘Draugo’’ rėVakar vakare įvyko ĮFedetintis, jau nekalbant apie at gyventojų tarpe.
į mėjai ir bičiuliai šv. Kryžiaus racijos 7 skyriaus ir spaudos
Be to, Puvo nurodyta, kad
sargas sėjai. Jau praėjusių
parapijoj ir dėlto su didžiau- rėmėjų susirinkimas, p-niai
metų lapkričio mėn. buvo pa lenkų lietuvių administracinė
“Mokslas ir mašinos pa*
siu įsitempimu dienraščiui dir Sudeikienei ir V. Stancikui va
keltas pirmas aliarmas, bet į linija, tiek iš lietuvių, tiek iš
^engvina
žmogui
jo
gyvenimo*
bo ir jį platino per keletu sa- dovaujant. Galutinai sutarta
ji rimtai nepažiūrėta. Tik lenkų pusės uždaryta visuose
pastangose,’’ sako Marcnnl^^
vaičių. .Jų darbo vaisius visa netrukus surengti įvairų spau
gruodžio mėn., kada badas vir perėjimo punktuose, ljaiško
“
kad
jis
turėtų
įvairių
sau
lietuvių visuomenė pastebėjo f?os ir veikimo vakarų, koks.
to katastrofa, patikėta ir su pabaigoje Liet. Raudonasis
T™
reikalingų
patogumų.
Visų
ne

ir jais džiaugiasi. Praėjusio šv. Kryžiaus par. senai yra
sirūpinta. Iš pradžių su badu Kryžius prašo
Raudonojo
šeštadienio ir šios dienos buvęs. Taip pat nustatyta
kovojo tiktai vietinė valdžia. Kryžiaus Tarptautinio komit gerumų priešakyje yra paties
“Draugas"* išėjo padidintas planai ateities veikimui,
Tačiau greit paaiškėjo, kad pirmininkų, kaip galima grei-į ^n,°gaus nepažabojama Savi
jų dėka. Mums malonu buvo DĖMESIO! Nuo pirinadteApvaizdos teikiamų pa
ji viena neapsidirbs. Sausio čiau nustatyti sąlygas, kuGražioj^ šv. Kryžiaus par. bažrtyčia Chicagoje, apie ku
mėn. pradžioje paaiškėjo, kad nomis Liet. Raud, Kryžius ga sauliui orybių neteisingas pa rią platus aprašymas buvo įdėtas praėjusį šeštadienį ir kurios skaitytojus supažindinti su nio jau pradėsime bombarduo
Juk yra daug klehonu vradgerb. kun. Aleksandras Skripką, seniausias lietu tos kolonijos lietuvių gyveni- ti &v. Antano parapiją Cicevis daugiau kaimiečių lieka lėtų nelaimės įmurtiems gy- skirstymas.
be duonos, bulvių ir kitų bū ventojams suteikti maisto ir Likių žippiiįų, kurio . norėtų vių kunigafftcHdFbonas vakaruose. Šia proga noriau* primin iliu, veikėjais, draugijomis ir roj. JPąžiūrėsime, kaip ten mūsau susiglemžti, kad ki- ti, kad Vytoj vakare, KrebčUus salėj, įvyksta šv. Kazimiero biznierllis, kurie taip nuošir- sų rėmėjai gyvuoja .Jr kaip
► <* tiniausių produktų. Badau sanitarinę pagalbų. Panašus
Akademijos Rėm. T skyriaus vakarienė. Visas pelnas sesučių džiai parėmė “Draugą“ — re rengiasi prie kilnaus spaudos
jančių skaičius ėmė nepapra-j laiškas buvo pasiųstas it Rau tiems nieko nebeliktų.
Kazimieriečių naudai, kurios gražiai veda šv. Kryžiaus par. ligiŠkojo ir tautiškojo veikimo platinimo darbo.
stai greitu tempu didėti. Ba-ldonojo Kryžiaus lygai ParyMarconi kalbėjo žvmiausių- mokyklą.
*das yra apėmęs šiaurines ap- žiuje Be to, aukščiau pažy- jų italų mokslininkų susirin‘V
*
Dabnr vyriausybė galvoja,
skritis. Nors daugiausia nuo ir.ėtu reikalu buvo kreiptasi , bime' Venezia rūmuose. Susi-'
kad sjiecialūs mokesčiai vis gi
bado kenčia Breslaujos, Dy telegrama į Raud. Kryž. d-jos rinkime buvo ir premjeras
būtų geras dalykas. Ji plauuc
snos, Švenčionių, Pastovų ir lygos pirmininkų Payne Jung-1 Mussoliuių, kurs pritarė Mar
ja šiuos mokesčius skirti sve
Vileikos apskr. žmonės, ta tinėse Valstybėse.
conio išvadoms.
PARYŽIUS, kovo 9. - timšaliams profesionalams ir
čiau ne maža žmonių badauja
Civilinių darbų administraPA RYŽIUS, kovo 9. • —
vyriausybė remia ne išbuvusiems Prancūzijoje
ir Molodečno ir Voložyno ap-1
60 milijoną dolerių Stąviskių Icija Illinois vaistvbėje nu- Prancūzijos
.
vienerių metų svetimšaliam*
skritvse. Vietinės valdžios, |
afera'kaskart eiba trarsvn ir k
.
., .
,
! sumanymą, kad sumažinti dar
<* M
aiera gasgarr eina garsyn ir trauks gavo veikimų šio kovo ,
.. .
.
•••
•
*
I
bus
svetimsahams darmnin- larbininkams.
ūkio organizacijų ir savival
tragingyn. Ryšium su tuo ne
mėn. 3L d. ir bedarbiai bus pa
įr tuo bflfju padauginti
dybių pristatytomis žiniomis,
senai Čia įvyko kruviniausios
duoti valstybės greitojo šelpi dtarbo prancūzams darbinin
teks maitinti 20,000 šeimų, j Prez. Rooseveltas pasiūlė
riaušės. Po to nužudytas viekams.
Kiekviena iš tų šeimų, viduti kongresui, kad pašto vežioji
• nas teisėjas. Vienas advoka- mo komisijai.
TAIP
PROTAUJA
AUTO

niškai imant, susideda iš 4 na mas . iš naujo būtų pavestas j
Į tas kėsinosi nusinuodyti, daApie tai pranešė valstybės • Vyriausybė pažymi, kad
MOBILIŲ
GAMINTOJAS
rių. Iš to išeina, kaip Dzien- privačioms oro linijoms iš var'
įbar kitas Seine upėje skandi- komisijos pildomasis sekreto- šiandien Prancūzijoj apie vie
nik Wilenski pabrėžia, kad ba žvtinių, ir kad šiam reikalui
nas milijonas svetimšalių turi
Vakar J. Valstybėse žuvo
PORT MYERS, Ela., kovo'nosi, liet laiku ištrauktas
rius \V. S. Reynolds.
nuolatinius
darbus,
kad
tuo
čiau ja daugiau kaip 80,000 kai būtų išleistas
atitinkamas, 9. — Automobilių gamintojas
du daugiau oro pašto lakūnai
Policija ieško teisėjo žudi
Administracija visam kra- tarpu apie 200,000 Pran<>i'E1J L pjjLįgj
miečių. Tačiau tas skaičius įstatymas, taip kad ateity bū H. Fordas turi naują idėjų
Vienas jų užsdmušė
nėra tikslus, kadangi badau tų apsidrausta nuo tų visų ne apie tvarką pasauly. Jis sako, ko. Salia teisėjo lavono ra šte palaipsniui paleidžia civi yra be darbo.
Ohio valstybėje, kitas — Flo
stas peilis. Sužinota, kokioj linio darbo darbininkus. Illin
jančių statistika dar tiksliai smagumų ir negerumų.
Nesenai parlamentas pripa
kadi pasaulį valda nepatenkin parduotuvėj jis pirktas ir
ois valstybėje ir Cook apskri žino projektą, kad visiems sve ridoje.
nesudaryta. Ar šiaip ar taip,
ti
žmonėR.
Jie
visur
dominuo
koks žmogus jį pirko. Dabar tyje vakar paleista 10,000 dar- timšaliarns darbininkams skirNuo to laiko, kada armijos
galima tikėtis, kad badaujan Kai kurių oro linijų virši ja ir tas naudinga.
ninkai'
kritikuoja
prezidento
tas
įtariamas
Žudikas
ir
ieško-'bininkų.
Kovo
m.
16
d.
bus
čių skaičius dlar žymiai padi
ti specialios pajamų mokės-I lakūnai paskirti vežioti oro
pasiūlymą.
Jie
nurodo,
kad
“
Prezidentas
Rooseveltas
taaa''paleista dar toks skaičius. Ko čius. Vyriausybės pastanga- paštų, jau astuoni lakūnai žudės, ypač į pavasarį. Kaimie
vyriausybė
padarė
didžiausią
yra
nepasitenkinęs
žmogus,
’
Staviskio žmona yra kalėji vo m. gi, 31 d. bns paleisti vi rriis senatas atmetė šį projektą, vo.
čiai, kuriems pritrūko maisto
klaidą
sugriaudama
kontrak

sako
Ponias.
“
Jei
jis
būtų
me.
Į skandalą įvelti krašto si. Tada kai kurie dirbusiųjų
atsargi}, gyvena liaisiomis są
bus priimami į viešuosius dar
lygomis. Jau ne vienas yra tus, kadlangi oro linijų nusi pasitenkinęs, nebūtų pradėjęs aukštieji valdininkai.
bus, bet tik vienas asmuo iš
n iręs bahl. Be to, hadas pri žengimai visai neapčiuopiami. milžiniškų eksperimentų, kad
šeimos, kuri reikalinga šelpi
vedė prie šiltinės epidemij-os, To vyriausybės žygio kontrak pagerinti esamas sąlygas. Jei
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:
tus griauti reikalavo tik poli mes būtumėm pasitenkinę tuo,
mo.
kuri vis smarkiau plečiasi.
tika.
kaip yra, pirmasis automobi
Lietuvos Rau/cnasis Kry Dabar gi prezidentas siūlo lis būtų atmestas ir arkliais
*■
DARBININKŲ SUKILI
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
žius, ryšium su sunkia lietuvių naujas varžytines, kada seno važinėjimas nebūtų panaikin
MAI KUBOJE
PARYŽIUS, kovo 9. —
kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, prOpadėtimi lenkų okupuotoje te sios varžytinės yra teisėtos, tas.“
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
Vyriausybė paskelbė per įvyritorijoje, pasiuntė Raudono tik neteisėtai sugriautos, pa
Ganytojiški Laiškai.
“Kada iš nepasitenkinirno kasias čia riaušeR nukentėjuHAVANA, kovo 9. — Kai
jo Kryžiaus Tarptautinio ko reiškia viršininkai.
Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. Kaina 91.00.
pasireiškia gerinimai ir pa šių žmonių skaičių. Pažymi riųjų gaivalų kurstomų darbi
miteto pirmininkui Ženevoje
Tų
knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie ]
žangesnės gyvenimo sąlygos, ma, kad suskaitvmas dar ne ninku juilėjimas prieš salos
tuojans pareikalaus.
Max Hnlier laišką, kuriame
DEPORTUOS SVETIM
tai yra geras dalykas. Man pilnas.
vyriausybę virsta stačiai su
Cla nuplėftk:
i
praneša, kad Lenkijos okupno
ŠALIUS
pačiam yra malonu, kad turi
Per riaušes 18 asmenų žu kilimu ir prieš sukilėlius nau
"DRAT'OAR" 2SM RO OAKEF.y AVĖ. Chlca»o. EI.
MASKVA, kovo 9. — Sovi me daug nepasitenkinusią vo ir 2,2*10 sužeista. Tarp žu dojama kariuomenė. Vakar
Siunčiu tl.HO a* kuriuo* nHli.nkltn nian ’ knygro
AUKIVYSKlirAS
r
etų vyriausybė nusprendė ne žmonių. Iš jų pastangų reikia vusiųjų yra tik vienas sargy- įvairiose salos dalyse per su JURGIS MATVLEVIČICF
teisman traukti, bet deportuo laukti geresnės pasauly tvari bininkas, visi, kiti riaušinin irutes nukauta 17 darbininkų.
Vsrdaa Pavardė
CHICAGO IR APYLINK. ti 11 areštuotų Controll kom kos ir žmonėms būties. Nepa kai. Tarp sužeistųjų yra 969 Kairieji deda pastangas į sa
Mano adrran*
<— Numatoma pragiedrieji- panijos tarnautojų svetimša sitenkinimas yra kelias pažan policininkai ir 695 sargybinin- vo rankas paimti valstybės
vairų.
lių, kurie kaltinami espionaŽu. goj“
kai, žandarai ir ugniagesiai.
mas; šalta.

STA VISKIffil SKANDALAS PALEIDŽIA CIVILINIU
DARBU DARBININKUS
3 PRANCŪZIJOJ

KRITIKUOJA PREZI
DENTĄ

NEPASITENKINTI

ŽUVO DU ORO PAŠTO
LAKŪNAI *'ĮT

KA TIK ATĖJO IS LIETUVOS

PARYŽIAUS RIAUŠIŲ
PASĖKOS

Arkivyskupas lujis Matulevičius

oras

r

PRANCŪZIJA SPAUS
SVETIMŠALIUS

r

šeštadienis, kovo 10 d., 1034
rupijos medžiagiškai ima skursti, mokyklos
tuštėja, spauda vis mažiau besirūpinama,
liaudies kursai su saujele klausytojų, bet už
tat ‘‘parems”, gazolinui pinigų nepritrūksta,
čia depresijos nėra.
Tai skatidūs, liguisti reiškiniai, kuriuos
reikia šalinti iš mūsų tarpo, nes kada jie
visų visuomenės kūnų apims, tada bus jau vė-

I tel na kaedlen. ftekyrun sekmat'leolua
[ PRENUMERATOS KAINA/ Metamu — $«00, PuĮhS’4 — $l.&0; Trlma mėnesiams — $2.00; Vienam
■Mtal — Tte. Europoje — Metams $7.00; Pašei me— $4.10. Kopija llc.
Skalbimų Šalnos prtslunčfamoe parelkalaTua
'Bendradarbiams lr korespondentams raktų aeerųRk jet asprakoma tai padaryti lr n ©prisiunčiama tam

■M pakte lankių.

Kodak torius priima — nuo 11:11 IU ll:ll rai.
Į^nUtimai sekančiai dienai priimami iki

>

Spauda Pasaulio Karalienė

5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
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R8CRIPTION8: One T ©ai — $$.O«; Blz Months
»•; Three Months — $1.00: One Month —• He.
t — Ona T ©ar — $7.01; Slz Months — $4.00:

— .lie.
Ivurtlata*-la "DRAUOiT hrlnga baat reeulta.
hrectletn* ratee oa apptloaUau.

UJGAS” 2334 a Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
LIGUISTI REIŠKINIAI
, . Vienas žymus mūsų rašytojas p. V. K.
K. K. Laive” iškėlė eilę minčių, kurias reitų, atsidėjus pasvarstyti. Jis rašo, kad šianien lietuviuose pastebima daug keistų žylių ir ypatybių. Kad jos darytų lietuviams
gU*bės ir rodytų būdo genimų, būtų gėla.
kaip tik yra priešingai: lietuvius žemina
raibai kenkia tikybiniams ir tautiniams rei-

NAUJI GANDAI

ĮH

H Tos lietuvius žeminančios ypatybės

ir

bWi

keistos ir nežinia kaip įgytos,
r ’ Daug .lietuvių, net perdaug, mėgsta nieIfcAi, kas savo, girti kas svetima. Savos pa

raudės negeros: jas maino. Savi papročiai neBkffii: tuojaus griebiasi svetimtautiškų. Savo
ĮMba negraži: tuojaus jų meta, griebiasi sve-

ttgą. Sava.tvarka negera:

ima kaip bezdžiopamėgdžioti* svetimų, kaip komunistai, ar
MMįUrifctai. ar kiti panašūs. Sava spauda nekemša angliškų didelį laikraštį į kira ©J*-'1 *"■*'
PCkę, nors jo nepaskaito ir pesupranta.
. Daugeliui lietųyių katalikų savos bažnybraujasi į
dirttmtaučių..~Sa vi knniga£*$į<^- i: juos ^ie- j
L

y^kj. vien tik katalikiškųjų litera-Į
gausi-pbrų, o kiti paseks mūsų paj span į vyzdį. Tai visa pareina nuo
atsi-1 Jūsų pačių, ir jūs esate įpareis apielSot‘ tai visa vykinti; tai visa
strnlen j vIaryti > ra
pareiga, jūsų
aštala- ‘ sielos pareiga, jūsų šeimos pa
tai
tikėjimo ir sąžinės
jung- Part*iga. Tat atmeskite nuodikiškųjj
bedieviškosios spaudos

Ttf ria. Bavųjų kunigų paįmokslai netikę: svetimtaučių, nors nesupran-\

!W jų? bet labai puikūs. Savos mokyklos menfcpp: kas kita svetimtautiškos. Savos seserys
įfcbokvtojos nemokančios mokyti: visiškai ki•jUiįp išmokina svetimtautės. Savos katalikiš¥«j mokyklos per prastos: kur nueis vaikai
liks baigę; o kad viešąsias, miesto mokyklas
HNUgia, tai visur tiks, net į Valstybės prezihfcntus.,

BADAS VILNIAUS KRAŠTE

Vilniaus krašto gyventojai iš visų" pūsiu
yra suspausta Iš vienos pusės juos kankina
lenkų okupantų priespauda, o iš kitos užė
jęs badas. Net lenkų laikraščiai Vilniuje pri
pažįsta, kad visame tame krašte jau badau
ja 80,000 kaimiečių. Laukiama, kad badau
jančiųjų skaičius į pavasarį dar labiau padi-

Tokios daugelio lietuvių ypatybės iškrau
stė net kryžių ir šventųjų paveikslus iš jų naįWHj; taip pat ir prie savęs neturi nei krvžet Ko, nei medalikėlio", nepažįst, ar čia žydas, ar
.protesto nas, ar katalikas.
P'.
A
. Mg? Vėliausiai įgyla ir žinoma viena blogiauLtių ypatybių mūsų tarpe, tai rengimas girtų
jgpžifei linksmi nitui t (“parių”). Kad tai daro vy■£■.— nenunjivha, bet girtavimo plitimas mūn

moterų tarpi' via naujas dalykas, labai
HHpiksmingas šeimos ir visuomenės gyveni?>Bitii. Ir tai reiktų atkreipti rimto dėmesio ir
įjtAį blogai ypatybei kuo greičiausia reikia nuK&ti sprandį. ? .
Lietuvybė nykstu, tikėjimas silpsta, pa-

Juozlfl Poška
aaa _

(Pagal Mark Heltinger)
‘^Pilietis Joną* Babrys, sulaukęs 55
Ra tų amžiaus, vakar vakare apie 8 vai.
po trumpo*, sunkios ligos ftv.
L/tetann ligoninėj...”
<

i

Vilniaus krašto lietuvių gyvenimas tik
rai nepavydėtinas. Lenkų valdžia uždarinėja
jų mokyklas, areštuoja ir kankina veikėjus
. ir be to bado šmėkla prie durų stovi. Saviš
kius lenkai, žinoma, kiek galėdami šelps, bei
.lietuviai ir gudai vargu susilauks iš jų pa
šalpos, (lai būt jie užsimanys marinti badu
ištisus lietuvių kaimus, kaip bolševikai ukrai
niečius kad marina.

Jonai, Joneli —- kam tu mane apleidai
Pratark nors žodelį...
KAIMYNE: Vargšė Babriene... Taip
viskas staigiai... Ana dar pereitų savaitę
užėjo pas mane Babrys... Taip gražiai iš
sišnekėjome...
O šiandien jau grabe guli... Buvau
užėjus pažiūrėti kaip pašarvotas... Ale
taip kaip gyvas atrodo... Taip trumpai
sirgo... •

y NAftLE: O, kų aš vprgfc? darysiu, kur
Babrienė, tai žinai, išverks, dar kotA pasidėsiu... Jonai, Jonai, Joneli bran •'
t* ' »•*'
LA
«'> '■'*
kių sųvaitę
ir apsirųmys..
giausios, kaiti mane palikai vienų...
Dci- Vos prieš savaitę laiko — toka
linksmas, sveikas buvai... Kas galėjo ti
kėtis, kad... O aš negaliu daugiau kalbėti,
—- man širdis iš skausmo plyšta...
Ir toks geras vyras buvai... Išgyve<ndine drauge 32 metu... Vot rodos, kaip
frakai" matau — mudu pirmų kartų stisijtffcova... O dabar jau tu guli ant lentos...

Girdėjau, kad Babrys buvo gerokai
apsidraudęs, tai ko gero Babrienė ir vėl
Ištekės...
GIMINAITIS: Aš jau seniai sakian,
kad Babtvs ilgai negyvens... Dar prieš
Kalėtlas susapnavau keistų sapnų apįe jį...
Antra vertus — žmogus jau pagyvenęs...

gamina tai visa, kų kultūra ir viešpatavime pranyks kerštas
civilizacija turi pasmerkti”. į ir
o gyvuos lygybė
Balsai, kurie sutampa
su ii
yi-a ^v- r^vo balsu plačiajame pa-į
Kun. A. T. (Uiniata)
ybėe sauly> yra v*81*
Bažnyčios'
iškas dignitorių ir dvasiškių, kurie
į Pa ^Iuonas ragina paremti ir plė- t
lųO8e
katalikiškųjų spaudų, ui- l
taikų Į •'drašant katalikiškus laikraš- r
Nuo
knygas sau ir kitiems, j
D pa- Jas skaitant ir platinant tarp į
ar kitų. Kokia gero ir tobulumo r
g sa- įtaka ir išganingos sėkmės į i
amy- s*gyventŲ, jei kiekvienas ka- t
s ry tulikas, atsiliepdamas į tų šju j
ilienė kimų, ryžtųsi uoliai pasidar- |
kan- kuoti, skatinant ar raginant į
ucijų vienų ar kitų, kad užsirašytų,]
ikcija katalikiškųjį dienraštį, savait- ‘
raujo rašti a,ka mėnraštį. Bet, var- t
gas! nes duug yra tokių, ku- 1
■ rie tai visa palieka kitiems pa ,
sPau daryti, patys nepaisydami, koįestipaaeįmgs įvyksta pašau- ,
> blo- Įy. įr gyvenime.
;o pa>aisyKiekvienas katalikas turi,
ja, nu net kiekvieno kataliko yra par,
nesu- ■
sustabdyti siautimų pi
rmas kto, plaukiančio iš bedieviškologžu- s’os spaudos, paklausant Šv.
ai l’a 1'ėvo šaukimo ir jį vykdant
yveni- gyvenimam Ar gi Šv. Tėvo
bių ir balsas nėra Kristaus Vietinin>dorv- ko balsas tikėjimo ir dorovės
oje ir dalykuose? ‘‘Šiandien, jei išku- gi^te Jo balsų, neužkietinki Į
išinga te savo širdžių”, perspėja Šv.
riešin- įR®štas.
iškoji
šįs Katalikiškosios Spaudėsi
sazny- mėnuo tepriduoda mums kil- i
tiiliki- nesnio ūpo ir tvirtesnio uolu- Į
MV>vės mo mūsų veikime, platinant
broliš Dievo Karalystę čia, žemėje,
ir tvi- galingųja
Katalikiškosios
Spaudos pagalba. Taigi, išsik«rtn judinkime, prjsiiptdami savo
1

ŪKININKO DOVANA
ŠVIETIMUI

iltivuo- bteratūrų, kun jus nuodino,

su o stengkitės eiti prie gaivina-

nčio katalikiškosios tiesos šal,
tinto, is kūno patys semsite
t rinks. !
•.„.
....

_ .

.

upinsis .. .

i sveikatų savo kunui n- gaustgra, te dvasiškų maistų savo sie
li nuo lai. Tada Pasaulio Karalienė
p kurs taps Ramybės Karalienė, ir jos
u’s

Lietuvos Bouėonasis Kryžius i^sirengcs
šelpti Vilniaus krašto gyventojus, bet vargu
lenkų valdžia jį |s7ieis. Amerikos lietuviai,
kiek galėdami, turėtų sušelpti tame krašte
badau jančius lietuvius. Pasitikime, kad Federaz-ijos čentrns Šiuo reikalu išleis tinkamus
atsišaukimus į AjAerikos lietuvių visuomenę.

Žiūrėk 55 metų
gyvenčiau...

DARBO DRAUGAI (dirbtuvėje) Gai
la vargšo Gabrio, ar tie? Taip staiga.*
Kų padarysi... Viaietns'gnums priseis kar
tų mirti — jei ne šiandien — tai rytoj...
Toks linksmas žmogus* buvo, mylėdavo
juokų iškrėsti...
Jau kų, kų, bet į lapines
Imtinai

turiu palydėti.. Buvome geri draugai...
O kažin ar jau į jo vietįų priėmė kų nors.’
Kibą aš bandysiu jo darbų gauti... Jo da
rbas turi didesnį atlyginimų... () šiuos lai
kuos kiekvienas centas) taip skaitosi...
Ift LAIKRAŠČIO KONTOROS
1/EFONU: Kas? Jonas Babrys mi
tai kas čia tokio svarbaus? Dar, 1
tų knr nžaiAušęg... O dabar papras
tint numirė.. Ne, ponas 'mes negt

luikykit — tik namo neuz
tokį parikltmų davė vienos ritery
gijos vadovybė studentėms. Mat<
merikos kolegijos auklėja būsiu
inteligentijų. ‘‘Hometliing ivrong
mark!”

spausdinti laikrašty... Tiek žmonių kasrien miršta, ka«l jei mes apie juos visus,
kų nors laikrašty spausdintume, tai nelik
tų vietos svarbesniems dalykams... įgaliai
gaila, pone, bet....

BIZNIERIAI, GARSINKI
TĘS “DRAUGE’
Neatmenate? Nagi pernui buvo atvažiavę
čia ir su juo kortavome pinoklį... žinai tas,
kur čia sėdėjo... biskį plikas... Tas pats,
tas patsl Na tai jis mirė... Na tau Vincai
dalyti...

GRA BOKI UK: Tai. kad jį kur! Visų
JAUNYSTES DRAUGAS: Tai vadi
nas Jonas Babrys mirė... Vaje, vaje, kaip savaitę buvau užimtas... Bet šiandien ža
tas laikas lAga... Juk aš ir Babrys kartu dėjau važiuoti teatran — ir vėl kažkoks
mokyklų lankėme, jau galį sakyti prieš senis nusispordė... Ir negalėsiu vėl teat
ran važiuoti... O taip norėjau pamutyti tų
kokia 40 metų.
paveikslų...
✓
Abu buvome vienamečiai.* Kaip pamanuu apie tai,
šiurpas supur
to... Jis 55 metų ir jau miręs... Aš to i#ities amžiaus... ir kų gali žinot...

muite net

Polisas
Nr. 5394781? Gerai! Jonas Babrys? Taip!
Išmokėti našlei Petrei Babrienei f Gerai!
TOLIMAS GIMINAITIS: Tau Vincai $1000? Taip! Išsiųsim Čekį šiandien... Se
dalyti... Dalyk po... bet duok pirūia Pet kantis... ?....
AI’DRAt IHMS KONTORA:

rui perkelti...
Beje ar girdėjote, kati Babrys mirė...

MIRUSLS: Pagaliau

ramybė.

n

šeštadienis, kovo 10 d., 1934

SV. KRYŽIAUS PARAP. BIZNIERIAI
/IR VEIKĖJAI

ra

r

oa

s

širnti metai kai sėkmingai va- koj basketbolininkas ir vie- , ko bizniškus santikins sn lie- jokios laikrašty publikacij
o žiūrėk, visuomet remia m
ro gazolino ir aliejaus bei ta bas žymiausių footbolininkų. tuviais,
sų visus geras pramogas.
jerių biznį net trijose vieto- Jisai eina mokslus Notre I)a-j
A. J. Trvst, mėsos orde
se: 5158 kio. Western ave., nie universitete, o Filip moiŠ. A. Kavaliauskai, kad ir
rių išvežiotojas. Nors jis ne
4400-02 So. VVestem ave., kinasi De Paul universitete
, m
, .
, .
i „i.„
kx>t
o tr i •
.
r, r. ,
..
..
ant Town ot Lake gyvena, bet ne Town oi Lake gyvena, bet
. t'/z ir .>800-02 So. Kedzie a- ir vra footboo ratelio kapito- ....
*
I
o,. k>..«.na nu.-nniio ™
...
x
x • •
jo biznio reikalai tampriai su. su Sv. Kryžiaus parapija
ve. Kioie pastaroje vietoje nas. >
....
. .. ‘
.. į.
•, ._ .e “
.....
x.x • i i
n»ti su Šv. Kryžiaus par. biz jos veikimu yra tampriai
varo bizni jo sūnūs Staiuslo-. ,
.
. .
...
, ,. . ' , zj» , •
...
i J- Mondrzep"uskts, mėsos menais. Jo biznio tel. Canal sinsę.
vas. Kitas sūnūs Bruno yra „ , . ......
u ...s, «
.
....
.
ordenų išvežiotojas, 6000 S. 2424. Reikale pašaukit minėStasys Lukošius ir io darbmanadzenu ir prie gazolino ,v , . „
,. . . . ,
, „
‘
1
J
*
stoties 4400-02 So \Vestefn Wlu'htenaw aw- b,imo tek, ‘» ’olo'onn.
ščlnjį žmonelė yra daug j>a.-ū’ , ’
,
. Yards 4700. Yra sėkmingas!
.
datbave parapijos reikaluose.
ave. Malonu pabrėžti, kad jo ... .
....
.
. I Pranas tr Elzbieta Bistrai,
- - x • •
• - biznierius, širdingai remia
, , ,
,. ,
-m
w
sunūs taipgi yra sumanus
reikalus ir dabar nors P>’vona nz Town of Lake t JJn/anas ir Elena Maltsavbiznieriai. x •
1 džia iafei kad “Drauge”
‘^auK palankumo teijsfcat visuomet pasirodo iftusų

TO\YN OI'' LAK K. — siu- ri ją. Bizniškų .ryšių turi su
j<» kolonijoje “ Draugo“ vajus visomis kolonijomis, bet yjia-Į
įsisiūbavo taip, kad niekas čia tingai stipriai jisai stovi ant
nenori atsilikti. Tie, kuiie pir 1 own of Lake. Todėl jisai;
miausia atsiliept •aukštino ki- lankosi i šios kolonijos pa- i
tus. O kai kiti stojo į eiles, i n ilgimus ir pramogas,
tai ir pirmieji naujiesiems ,
1P7«. Bauba, generalis kolėmėjams nenorėjo užsileisti.
Tokiu būdu rėmėjų ir talki nt rak t orius, 7144 So. Artesi-'
tel. Hemlock 5459.
ninku armija tik auga ir sti-, nn ave.,
avo
pifju. Apie S,a,„lM.R.liuoKius 1 Ji"oi p1“'“' ži"""“>s ant To.
talkininkas ir rėmėjos verta,*"
Lak"- nea {ia >'r" a,li'
Prieš porų metų ponas Ka- vajus gerai klojasi ant Towu
T
,, . 'aplanke
i i - tLietuvų,
• *
i
,
•
x
•
•
i
l
’
r.
Bistras
yra
žymus
“
Lie’ Izidorius
- -- - ir jo moteris
- Ma
---ma
atskirai pakalbtų ir juos vi- kt“ ,lau- ,larl,ll Prl<‘ "amP- ONA NA.VICKATTE, viena ta napackis
ot Lake ir tų. vajų remia. 1
‘

lentui iu Town of Lake daininin ,
x* ' i- x
xi
tuva
Benas
orchestros
nasnomenei par,šlyti.
1N«
son«
iis P!'r- kių. Nėra buvę vakaro, kurio pro kur sustipnno
lietuvystės
,
,, . ,,
./..)n ...
,
. rikai visados remia bažnyčios
lotca Meat Co.,,1630 W. jy8j dargi valdyboje, o jo
Įdirbo taip, kad išrodo, kaip gramos nebūtų puošusi savo lan- dvasių,
bei tautos reikalus; augina
47 st., Julius Ciekutis vedė žmona gabi veikėja.
/*. Saius (Samavičius), bu-,’nauja8>
ksčiu ri maloniu balsu.
Bo to, _
dvi kiikles dukreles, kurios
daug darbuojasi visose idėjinėse
černės ir grosernės savinin
Savųjų pasisekimas džiugi jas. Yra tai moderniška pir(Tęsinys 4 pusi.)
Yra Moterų Sąjungos
.
...
,
, ,
,
,
. ■
Stella Oorcikaitč. Nors jos
Vinco Stanciko Teatralė draugijose.
kas, 4551 So. Hermitage ave.,
21 kp. ir Mergaičių
Sodaheijos na-visus gerus lietuvius.
i mos klesos valgomųjų daiktų i
.
'krautuvė. Švari vieta, didelis vardas nėra buvęs laikrašty
su savo žmona Stella nuo se Grupė renyia Liaudies Kon- korespondentė “Draugui.” Daug
Į
Nettie’s Beauty d, Barber pasjrįnkįnws įvairiu valgomu' je, bet tyliai ir rainiai savo
nai įgijo žmonių palankumų
u ^nkins balandžio-Ap- dirba ir parapijos reikaluose.
dalį visuomenės veikime ai- j
ir gerai varosi savo biznyje.'1*^
Chicagos Lietuvių au- ----------------------------- :---------- Shop, ',(W So. Ashland ave.,-jl? pr0(luktll
lieka.
'
l
Halsted____
nės. Todėl
įgijo
kaimynų
pa- lietuvių.......................
įstaiga, aptarnauja____ lo
-«- ____
j-t cAbu šeimininkai švelniai el ditorijoj, 3133 So. ______
st. Pradžia 7 vai. vak. šis lankumų ir biznyje turi pasi-ma vyrai ir moterys, koštu-.j
Frvit et I ish StoPonai Ecananskai, jau
giasi su žmonėmis ir įgijo ge
j koncertas nebus toks,
kaip' sekinių. 5’ra Bažnyčios ir meriai patenkinami.
i res, 163-W. 47 st. ir 1848 W.
rų vardų. Prie progos tenka ,-x
• • Programa ibus m
x
. ...
n,
, rLaf.
e I TT.
47 st. dėkoja
lietuviams už į senai išsikėlę už Town of Lakitų
rengiami.
Tautos
rėmėjai.
Tel.
„
v
.
v
^paminėti, kad p. Samavičius
DABAR EINA
•X
• X
, - ■
■
X
I
Z- ^raue.iunas, 4614 bizniškus ryšius praeity ir i ke. kolonijos ribų, bet tanituri brolį kunigų Antanų Lie į pntaikinta plačiai visuonie- . o4C9.
-)So paulina 8t, bufernė ir’tikisi, kad tie geri santikiai ! prius ryšiuK pa,aik° su
tuvoje, kurs nesenai UbiSkės.™
t<xlel visiems patiks. |
A'an«p^is, 5156 So. !grosernė. P-nas Kraučiunas su lietuviais pasiliks. Gera rie Kryžiaus parapija
parapijoj minėjo 25 metų ku-l
an s 0 r-vz 1 ts
1 amc,Westem ave., sėkmingas biz-'vra senas šios kolonijos dar- ta pirkti vaisių, daržovių, žuOna Jeselskienė, gi ra vei
nigavimo jubiliejų.
oncer e.
nierius. Ilgus metus Šv. Kry- j buotojas, nuo senai yra na- vieš.
kėja, prie gerų pramogų pri
Jonas
ir
Anelė
Kitičinai,
žiaus
parapijoje
turėjo
burys
parapijos
komiteto.
Jo
A. E. Czesna, 1657 \V. 45
sideda ari aukomis, tai dar-j
KRAUTUVĖJE
st., yra vienas seniausių šios 4441 So- Honore st-, užlaiko černę. Buvo geri parapijos ir 'sūnūs Ed. ir Fįlip eina ,aukš- J Na t ban KanL^r,- savinin- •
kolonijos lietuvių biznierių, j bt^ernę ir grosernę. Jau 20 tautinių reikalų rėmėjai ir tus mokslus universitetuose kas v?’110 ir degtinės olselio,' į uVISOS PREKĖS
Paliestos dūmų, vandens
tel.
Kas, kas, bet Barbora ',
Jisai plačiai yra žinomas kaip’inetų’ ka* ve<^a hizni ^ ra ,na'
dipnai tokie tebėra ir labai pasižymėję sporte. 4707 So. Halsted st.
ar atiMų
savo draugų biznierių, taip lonūs ir gero velijantys žmo- geri patrijotai. Dabar jau de Ed. yra žymiausias Ameri- Yards 0801. Nuo senai lai- Kavaliauskienė nėra gavusi«
Dabar parsiduoda
ir šiaip jau visuomenės tar
—už—
pe. Dabar jis užlaiko pagar
l/2 ir net už % dalį
sėjusių pirtį su turkiškomis,
tikros vertės
sulfurinėmis ir rusiškomis vo
niomis ir ten pat galima gau
ti švediški mankštinimai, ele
ktros treatmentai ir masa
žai. Jo tel. Boulezard 4552.

DIDEUS UGNIES

IŠPARDAVIMAS

PROGRESS
FURNITURE GO.

A. SnorPuicz, mėsos orde
rių išvežiotojas, biznio tel.
, Yards 4700. Jisai negyvena
ant Town of Lake, bet biz- !
niškai surištas su ta koloni
ja ir todėl remia toj koloni
joj vedamų “Draugo” vajų.
Jisai žino, kad “Draugo” pra
siplatinimas reiškia visų lie-Į
tuvių biznių pagerėjimų ir sy
kiu jo biznio pagerėjimų. To-dėl jis linki, kad “Draugas”|
nuolat lankytų kiekviena lie
tuvio šeimynų.

Juozapas Eudeikis ir Tė
vas, 5340 So. Kedzie ave., tel.'!
Republic 8340. Nors tėvukas
John Eudeikis dabar grahorystės biznį turi Marųuette I
Parke, bet reikia atsiminti,
kad jis buvo vienas iš pirmu-1
tinių lietuvių gyventojų ant !
Town of Lake. Kai jis ten ap
sigyveno, tai nebuvo ten nei
parapijos, nei lietuvių dr-jos.
. I’-nas Eudeikis rūpinosi dr-jų
įkūrimu ir jo dėka susitvėrė
Šv. Vincento dr-ja. Jis buvo
vienas iš organizatorių šv.
Kryžiaus parapijoj. Ilgus me
tus buvo tos parapijos trusfisu. Toliau galima primin
ti, kari p. Eudeikis vra jau 1
pagyvenęs ir yra vienmetis.su 1
Lietuvos atgijimo patriarkais. Į
Jis artimai pažino Sirnanų į
Daukantų ir daug įdomybių
api° ji papasakoja.
Eenzau's M Uline ry, 164648 W. 47 st., skrybėlių krau
tuvė įsteigta 1909 metais. Da
bar vedėja yra p-lė Alma. Sa
vininkai nuo senų laikų palai- į
ko ryšius su lietuviais ir patarnavimas yra visada paten- i
kinanfis.

John Puzauskis, mėsos or
derių
išvežiotojas
i',
*
, Marųuette Parke turi gražių reziden-

Didžiausi

Rargenai

Žmogaus

Gyvenime!

SI 25.04) Sekintoms Set?| Po

$44.50'
' $29.95
00.00 7 Dailų VaiKy kių Setai
$19.50
< 30.04) & Dailų Hreaklast Retai
$9.95
Afl.OA DU Dkliio Kaurai
$22.50
30.00
DMtto KannU
$9.95
55.00 Onūntai Pertai
$26.50
70.00 Drabužių PloryklEs
$33.00
$59.50
a5JX) Coxwell lx>nn*lnc krislai po
$9.95
0 50 Metalini1* IjOVOA
$1.95
20.00 Mklffrt Kailio*
.
. $7.95
30.00 Hnrlo**lnlal Matracai
$7.95
75.00 Con*ole P a.Uos
$19.50 - t
26 no Oražlo* KamcMloa
$14.50
75.00 Kekljrrtoirts Semi Po

■ 30 04)

PETRAS BARSKIS, sūnus PETRO BARSKIO, ku
ris užlaiko BAK3KIS FURNITURE JHOUSE, 1748

W. 47th St. Jaunasis Petras Barskis lanko De Paul

('niversitetą, yra geriausias atletas; lošia football, ba-

llefrlKeratortal

lr įimtai klioktų dalykų, korių
nfra galima nnminftl rartte, JH
tuojau at*llanky*lte |
iHpanUe

IV.rrinoriani ui pinigus ir ant
lAinokOJImn *u matomi* palfikanrtmi*.

sobnll ir basketball. Jis yra 22 metų amžiaus; sveria

apie 180 svarų; augščio turi (i pėdus ir 4 colius. Tai
tikras ntlctas-rirutnolis.
1222-28

BARSKIS FURNITURE
HOUSE. INC.
1748 West 47th
Street
»
Tel. Yards 5069

So.

Halsted

Tel. VlCtory 4226

,/. Kaleditigkas,
J. Romanas.
Vedėjai:

Girdykite nifm, radio
mų mslėllojc, 11-tų vai. pr
* W O. E. S. MOtlr*. 1
lorjrklr*. •

Ik.

St

DRAUGAS

u

=—

«V

KRYŽIAUS

PAR

BIZ

feefitadienis,

kovo

<10

d.,

1934

1 Kramelių Šeimyna niekuo-r
i niet Town of Luke nepamirš
ta; lanko jos parengimus bei
i pramogas.

L. L. Lazauske s, merehant čiai, buv. Sv. Kryžiaus geri misijoj yra: E. Gedvilienė, E.i Federacijos 7 skyriaus su
tailor, 4401 So. Wood st.
parapijonai. Dabar gyvena Ogintaitė, E. Ogintienė, A. Ba si l inkimai įvyksta kas mėneMarąuette Park kolonijoj.
gdonienė, J. Razbadauskaitė,' sį mokyklos kambary. Valdy
E. Urbelis, Faticy Bakely,
|
(Tęsinys iš j pusi.)
tį, Laurinskaitč, J. Gedvilas, bų sudaro: M. Sudeikienė —
1800 W. 47th st. Tel. Laf. 1 Chicago Meat Market, Koz. M. Sudeikienė, O. Srubienė, E.1 pirm., E. Gedvilienė ■ vice;
lanko šv. Kazimiero Akade
Eisit Kegovičaitė, geru »<>1510.
Būras, sav. 1847 W. 47 str.
Mikoluitienė, M. Martušienė ir pirm., E. Ogintaitė — nut. ra'
1
/.
miją.
į listė, tik dar nėra turėjusi di
Augusias Jurgelas, užraši B. Kalvaitė.
į šiininkė, A. Rnmšaitė — fin.
St. Yvška, Lietuviška užei nėja insuranee iš didelių kom
B. ir E. Navickai, kad ir desnės laikrašty publikacijos.
1 raštininkė, B. Kalvai — ižga. Užlaikoma geras alutis ir panijų ir daugiausia darbuo Kovo 11 d., šv. Kryžiaus ba- Į j,njn^p
gyvena už Town of Lake ri 0 to velta.
gardi arielka, 6241 So. State jasi po Šv. Kryžiaus parap.'
bų, bet tvirtus ryšius palaiAgnietė Kumlrotiene dabar
žnycioje per visas Mišias bus
Street.
ko su Sv. Kryžiaus parapija, gyvena prie Kedzie avė., bet
renkamos aukos Šv. Kazimie. Pranas ,r Elena Rumia,^
V?*08' •mtoik"
REMKITE K ATAUKI®.
“.Ft/Cū” Liet. Vyčių orga
ro vienuolynui.
daug pasidarbuoja bažnyčios bja’notlakiroiais.
KĄ J Ą SPAUDĄ
nizacijos organas 4736 So.
ir tautos reikalams.
Marytė Eaurinskaitė, nors
Wood st. Tel. Laf. 6298.
1
M. Švcikanskis, geras, su kitoje parapijoje gyvena, bet
Vincas
Rukštalis,
Insuran
Šv. Kazi
IOWA MEAT CO.
manus veikėjas prieš porų priklauso Šv. Kryžiaus parace palaiko gerus santikius su
1
pijai
ir
jos
draugijoms,
ir
SOFIJA
BARTKAITĖ,
viena
miero Akad. Rėmėjų t sky
metų aplankė Lietuvų; jos
JULIUS ČIEKUTIS, Vedėjas
veikliausių Town of Lake mer townoflakiečiais. .
sykiu
jose
veikia.
dus ruošias vajaus vakarienei,
įspūdžiais ms.po «iqfeg dienai
gaičių. Nėra idėjinės draugijos,
Užlaiko geriausios mėsos krauttfrę
Paul Smith, per metų eilę kuri įvyks kovo 11 d., 7 vai.
tebesigėrėja.
Stella Marcinkevičienė yra kuriai ji nepriklausytų. Moterų
Sąjungos 21 kuopoj per daug yra Town of Lake turėjo biz vak., Kreneiaus salėj. Bua įMandagus ir teisingas patarnavimas
J. Žeistas, galėta veikėjas, labai palanki visokiems kultu metų eina finansų raštininkės pa
reigas; Nekalto Prasid. Šv. Pan. nį ir buvo geras parap. rė vairi programa, kurių išpil
jau eilė metų kai
rinsie'1U!’ darbams,
1630 W. 47th Street
ai TTarbuojasi
da
Mergaičių Sodalicijoj eina vice mėjas. Dabar jo biznis vadi dys parapijos mokyklos vaiku
parapijos komitete.
Karčauskių šeimyna lubai • pirmininkės pareigas. Daug ir nasi Smith’s Palm Garden, čiai, seselėms vadovaujant. Be
daug širdingumo teikia viso'- nuoširdi visur darbuojas,
L. ir V. Bernotai dabar jau
4177 Archer avė. Tel. Laf. to, bus įžymių kalbėtojų, (ge
r/
kiems
idėjiniams
reikalams.
I j išsikėlę už Town of Lake ri
rb. kun. P. Vaitukaitis, kun
Stella Paukšta, bučernė ir 2235.
bų, bet santikiai da vis tebė Silvestras Paukšta,
daug grosemė, 4530 S. Honore st.Į ' Stanley shambaras, 6500 kleb. A. Skripka ir kiti). Dai
ra su towuoflakiečiais tamp darbuojasi bažnyčios ir tau Tel. Laf. 3525.
Res. Tel. Hemlock 6537
; So. Talman avė. yra turėjęs nuos E. Kegovičaitė ir A. Juo
rūs ir geri.
za paltis.
tos 'labui.
N. Karklelis, pirmos klesos'Sv- Kryžiaus parapijoje bu</. tr J. Čepuliai. Juos vičernės biznį. Buvo parap. ge Rėmėjos deda pastangų, kad
Levickiiį šeimyna laimi ide- barbernė, 1818 W. 46 st.
suomet matysi bažnyčios ir j alingi žmonės; juos visuomet
ras rėmėjas. Dabar jis gyve- viskas kuo puikiausiai pavyk
I). Jasaitienė j piano 11 su’ 11a Marąuette Park kolonijoj. tų. Visi prašomi atsilankyti.
tautos darbuose veikiančius. matysi mūsų parengimuose.
»
Visas pelnas eis Šv. Kazimie
rių krautuvė, 1802 W. 46 st
DISTRIDLTOR OF
..Stanley Gedminas, labai
d. Snarskienė, Šv. Kry
Jonas ir Antanina Raitu- ro Vienuolynui. Vakarienės ko
K. Kupėtis, bučernė ir grodarbštus ir paslankus vyras žiaus parapijoje gimusi ir au
SELECT BRAND MEAT PRODUCTS
visokiems geriems reikalams. gusi, nors dabar gyvena toli sernė, 4530 So. Wood st.
NIERIAI

IR

VEIKĖJAI

RĖMĖJOS RUOŠIAS
VAKARIENEI

Town

of

Lake.

—

A. J. TRUST

H oi g Cross Youny Men’s
. Ed. Jotka, buvęs Hv. Kry pietinėj miesto daly, liet san
žiaus parapijos komitete per tikiai su mūsų v ūkėjomis dar Club sėkmingai stovi visuose
sporto žaidimuose.
eilę metų ir po šiai dienai tebėra tamprūs
palaiko draugingus santikius
A. S t ūgis, muferis, 4642 So.
su townoflakiečiais.
Wood st. Tel. Laf. 0973.
VarpučinskiiĮ šeimyna vi
R. Chapas, sanitariška l>ar
suomet remia religinius ir tau
berne, 4602 So. Wood st.
tinius reikalus;' geri pabijo
FoccJį and Co. Real estate %
tai
" - V.
Loans and Insurance, 1751 JT
W. 47th st. Tel. Yards 3895.

Bus Tek CANal 2424

A. SNOREWICZ
WUOLESALE MEATS and PROVISIONS
Res. Phone LAFaysttc 7478

». J

•Bus. Phone YARds 4700

GAHSSHK1NTES
“DRAUGE”

t

| Pavasarinis
Išpardavimas
PRADEDANT

NUO -

39

K. Martinkienė, grocery &
delieatessen, 4516 So. Hermitage avė. Tel. Yards 2423.

PI1ONE HEMlock 5459

J?
“Draugo” Vajui einant Sv. Kryžiaus parapijoj linkime
geriausio pakine kimo
'

i

JUOZAPAS EUDEIKIS IR
TĖVAS

General Contractor

SENIAUSI LIETUVIŲ GRABORLAI CHICAG0JE

7144 SO. ARTESIAN ATE.

5340 So. Kedzie Avė.
'1,

FENZAU’S
for

a

the

Finest

ląrge

Tel. REPublic 8340

'

(Neturime sų'yfcių su firmų tuo pačiu vardu)
seleetion

-P

of

Jr

rz

Millinery!

JOHN KINcINAS

\VECALL AND DEL1VER

BUČERNĖ IR OROSERNĖ

i

PEOPLES TAILORS

4441 So. Honore Street
-t

J.... 1 ■11
Tho unhjuc dlHtinctUm of liuvlng*
Threv Storo* togothor makes lt
poiujible for FENZAU’S to offer
you a millinery display vvlthofut
eųual.

<H«r

type from

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

ROOSEVELT MOTE CO., hc.
Įpėdiniai Oity Furniture Co.)
M. P JOVARAUSKAS ir J P. BERTULIS, sav

21

enUri*

11.

U>

young

cimUcms

Hat-

1755 West 47th Street

---------

Phone BOUlevard 0626

NATHAN KANTER

QUALITY FRUIT AND

~ 4707 So. Halsted St.

FISH STORES

Tel YARds 0801

$3.95

lirtMlafefs

(knot*

■ —

*

<

lite stnarl

r

FURRIERS

riams, {irofesijoruiiains ir visiems mano draugams

V« .jr luti M-lll be dbdinetive
tiMliildual
If
M-h-c-tcd
from
(rac iMlvr
mi ltocry
eolleetkm,
whkdi alx>
mm entirė
store, at

For

■■

8c

Išvalo, prosija ir taiso vyrų ir moterų drabužius sulig
vėlia’usios mados. Taipgi furkaučius, karpetas ir kitkų
išvalo ir taiso.

TeL LAPayette 5469

■ .......

J. K1LVUSE, Prop.

Veliju geriausius linkėjimus Town of Luke biznie

In one entl,-e More wc offer excluslve railllncry, ntyled to meet
the d*f ’ande of tec nr. Mt fustidiouš
at 12.51 Hero the eophletlcated
your.g inl»M or dlunifted and conseiAativc can tret the utmoal In
style and nuperb materiale wlth
fine w«rkmanah>>
that
dlaMnEtUlahce well made millinery "at a
pricer that no value eonacloua per80n would dream to be pooalble.

$2.95

Wm. RAUBA

25

M

SoihiiI

v artėt y

to

J

in

xle«w»

we

Fluor.

for

JACK and DAVĖ, Savininkai

±=

<r

every

Čia rasite dideliausį pasirinkimų visokių vaisių,

l.£5 2nd Floor.

B. SAMS

vių ir šviežios žuvies.

BUČERNE IR GROSERNE
1632 West 47th Street
Three Klorea Toffether

1646-48 W. 47th St.
.H»«t

WeM

of

\sblatwl

4551 S. Hermitage Avenue
}

Tel. Y A Utis 5474

1848 W. 47th Street

Avė.

2310 W. ROOSEVELT RD.

Chlraėo'it Flneat and Larffcat

(Įpėdiniai City Furniture Co.)

Selectloa

i

AND

f

M4

daržo

Šeštadienis, kovo 10 d., 1934
Gvardijos Pirmos Divizijos
Šv. Kazimiero Karalaičio drjai (Brightoh Parke), narys
Kolumbo Vyčių (4 laipsnio),
ir viee pirmininkas Lietuvių
Tarpe biznierių ir profesiAmerikos Advokatų Sųjungos.
jonalų Town of Lake yra ge
Adv. Grisius yra daugeliui
rai žinomus adv. Juozas J. Ori
pagelbėjęs išsiimti pinnas ir
sius (Grish), kuris jau sepantras pilietybės poperas. Pa
tyneri metai, kai praktikuoja
skutinėmis dienomis teko su
advokatūrų.
žinoti, kad auv. Grišius tapo
Adv, Grišius yra gimęs Chi
paskirtas vienas iš advokatų,
cagoj rugpiūčio 18 d./ 1893.
kuris atstovaus valdžios pas
Jo tėveliai Juozapas it Uršu
kolų bendrovę (Home Owners
lė Grisiai ubu dar gyvi ir gvLoan Corporation) prirengime
\ena prie 42 ir South Wells
naujų morgičių ir atmokėjiStreet.
me senųjų. Ši bendrovė turi
Mažas J. Grišius lankė vie
virš 40,000 aplikacijų. Taigi
šųjų mokyklų South Chicagoj.
ponas Grišius bus vienas
iš
Būdamas 11 metų pradėjo di
penkiasdešimts advokatų, ku
rbti išnešiodamas laikraščius.
rie yra paskirti tam darbui.
Paskui dirbo Bolling Alley, vė
Kadangi pasirodė, kad, gal,
liau prie telegramų išnešioji
bus daugiau darbo, tat adv.
mo, o pagalios klerkų prie ge
Grišius pakvietė į talkų adv.
lžkelio. Nuo 1920 iki 1927 m.
Norbertų Tumavičių (Tumadirbo vietiniam banke ir čia
vick), kurio raštinė bus tuo
tedirbdamas pradėjo vakarais
l>ačiu adresu. Adv. Tuniavi
ankyti mokyklų, kad pa
čius gyvena Ciceroj, bet Town
siekus užbrėžtųjį tikslų — ad
of Lake pasirinko vietų pra
vokatūrų. ,
džiai savo profesijos.
Vasario 15, 1914, susituokė
P-lė M. Žibaitė iš West Side
su Monika Misevičaite - Ka
yra adv. Grišiaus sekretore;
minskaite, Jurgio Kaminsko
jau penkti metai, kai tas pa
(Town of Lake Hardware
reigas eina. Atsilankius į jo
krautuvninko) podukra ir se
serim Petro Misevičiaus (Mas- raštinę, visados galima susi
se), kuris užlaiko valgyklų ant kalbėti lietuvių kalboje.

(

47 netoli Marshfield Avenue.
Augina tris vaikučius: Teodo
rų (14 metų), kuris lanko St.
Rita High School; dukrelę Ri
tų (7 metų) ir Juozuku (4 me
tų). Gyvena Marąueete Park
apylinkėje.

Adv. Grišius yra gerai ži
nomas. Priklausė Šv. Kryžiaus
parapijai, paskui Nekalto Prą,
sidėjimo P. Šv., o dabStr "Gi
mimo Panelės Šv. Bet jo raš
tinė randasi Town of Lake ad
resu 4631 South Ashland Ave.
telef. Boulevard 2800.
Adv. Grišius priklauso įvairioms organizacijoms. Be
to, yra garbės narys Labda
ringos Sųjungos, pirm. Lietu
vių Statybos ir Paskolos Ben
drovių Lygos (spplkų), taip
gi priklauso vietinėms spulkoms: Vytauto Building and
Loan Association ir Lietuvo
Building and Loan Associa
tion, taip pat yra narys Leglslative Committee Illinois
Buliding, direktorius Gedimi
no Building and Loan AssocLation and Loan League, narys
122 kuopos Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoj ir narys fi
nansų komisijos; priklauso

NAUJAS LIETUVIS

ADVOKATAS

Kovo 11, 12 ir 13 dd., Visų
Šventųjų bažnyčioj bus 40
vai
atlaidai. Prasidės sek
madienį 10; valančių per sumų
iškilminga procesija. Pamal
dų tvarka per atlaidus bus se
kanti: rytais 5:30 įstatymas
Šv. Sakramento ir šv. Mišios.
Antros šv. Mišios 7 vai. Suma
ir pamokslas 9 vai.

NORBERT TUMAVICK
(TUMAVIČIUS)

3 vai. popiet bus kalbamas
rąžančius. Po ražančiaus bus
1 klausoma išpažinčių.
Vakarais 7:30 iškilmingieji
mišparai ir pamokslai. Pa
mokslus sakys sekantieji gerb.

Išlaikęs paskutinius advoka
tūros kvotimus ir gavęs iš Supreme Court of Illinois leidi
mų praktikuoti advokatūrų,
vasario 15 d., 1934 metais.
Adv. TumaviČius yra baigęs
J. Sterling Morton aukštesnę
mokyklų, įstojo į Illinois uni
versitetų, o vėliau mokinos De
Paul universitete, kurį baigė
L. L. B. laipsniu. Jis yra gi
rnas Chicagoje, birželio 6, 1907
metais; yra sūnus Antano ir
Marijonos (Masiulytės) Tuma
vičių, gyvenančių Cicęroje. Gy
vena sykiu su tėveliais adresu
1227 South 50th Avenue, Cit
Kovo 4 d., Šv. Pranciškaus
cero, III.
Rėmėjų 3 skyr. bunco party
Ponas Tuniavičius dabarti
Sudeikių namuose pavyko. Sve
čių buvo ir iš kitų kolonijų. niu laiku praktikuoja teises su
J. ir M. Sudeikiai visus gra gerai žinomu adv. Joseph' J.
žiai priėmė ir pavaišino. Lo Grišium (Grish), kurio ofisas
šėjai taip gi gavo gražių do yra: 4631 South Ashland Ave.,
vanų.
v
tel. Boulevard 2800.
Skyrius širdingai dėkoja Su
deikiams už . priėmimų bunco šausko antrų skridimų į Lie
į savo namus ir visiems už tuvų. Laiškas priimtas. Nuta
atsilankymų. Komisijoj buvo: rė tam tikslui surengti bunco
M. Sudeikienė, E. Gedvilienė, party. Komisijon jėjo: E. Ged
ir E. Ogintienė. Tikietų dau vilienė, E. Ogintaitė, B. Kalgiausiai išplatino: M. Sudei vaitė.
»
kienė, V. Katauskienė, O. SruRėmėjos
paskyrė
aukų
bienė, E. Ogintaitė ir kitos.
“Draugo” vajui.
Pirm. S. Jurgaitė dėkojo rė
mėjoms už šv. Mišias ir užuo
jautų dėl mirties jos brolio
kun. a. a. F. Jurgaičio.
Rėmėja

Pastaba: Nuo pat įsikūrimo
šios parapijos, 40 vai. atlaidai
būdavo sekmadienį po šešti
nių. Ateityje ir vėl bus tuo
pačiu laiku. Šiais metais at
keliami dėl to, kad nuo gegu
žės 2f) d. iki birželio 3 dl bus
dviejų savaičių Jubiliejaus M i
sijos.

Visus širdingai kviečiu at gaiš kovo 10 d., 7:30 vakare.
laidų metu pasinaudoti Dievo įVerta pasiklausyti.
1
_____
malonėmis.
40 vai. atlaidai mūsų b&žnyKun. J. Paškaunkas,
čioj prasidės kovo 11 d. Baig
Klebonas.
sis kovo 13 d., vakarą Prad
žioje ir pabaigoje bus ilkilminga procesija. Nemažai bus
svečių kunigų, kurie sakyt pa
mokslus ir klausyt išpažinčių.
Marąuette Park. — Užgavė
Visį parapijonai kviečiami pa
nių vakaro vyrai Tengėjai ga
I sinaudoti tų atlaidų Dievo ma
li pasidžiaugti geru pasiseki
lonėmis ir skaitlingai dalyvau
mu, nes pelno padarė virš
ti pamaldose.
Rep.
$158. Dabar lauksime moterų
rengėjų pasidarbavimo. Jų bu
Jaunimas, mylintis muzikų
nco su programa įvyks’ balan
ir norintis priklausyti geram
džio 22 d. Moterų rengėjų su
chorui, dar turi progų įsira
sirinkimas bus kovo 14 d., po
šyti Liet. Vyčių “Dailios” cho
pamaldų. Visos kviečiamos su
ran. Darbas — choras rengia
sirinkti.
si operetei. Paskutinė įstoji
mo diena bus antradienis, kovo 13 d., per dioro repeticijų
7:30 v. v. Vėliau nebus prii
mami.
Olga Dirfcūtė

7

WE OP 6 RATE
OUR 0WN

UPHOLSTER1NG
FACTORY

Siuskite savo dovanas į senų jį kra
štų per Drovers Pinigų Siuntimo
Skyrių. Mūsų kainos žemos už:
Kablegramas
Radiogramas
Piniglaiškus
Jūsų reikalai bus prižiūrėti greitai, asmenišku patarna

vimu — ar jūsų suintinys didelis ar mažas.
GERESNI ~ Gi

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank
ĄilalsUd at 42 * Street - CHICAGO
BANKININKAVIMO VALANDOS
Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 popiet.
Subatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

TVIRTESNI

Už daug mažiau pinigų tik galite įsigyti, pirkda
mi tiesiog nuo jų išdirbėjų ir didžiausių lietuvių
krautuvių —

, •
PEOPLES
PEOPLES RAKANDU IŠDIRBYSTĖS GO

A. F. CZESNA’S BATHS
TCRKUKOS, RUSIŠKOS SULFERIItfcS VAMO8 IR ELEKTROS
TREATMENTAI
SredUU manUtlnlonai lr elektros aMMŽM
Treatmental visokių ligų, reuinatlamo, nervų atitaisymo, Balčio

Town of Lake. t- Vietinė
namų savininkų organizacija,
“Town of Lake Improvement
Klubas”* šį vakarų, kovo 10
dienų, 8 valandų rengia dide
lį šeimyniškų vakarėlį, bunco
party, bažnytinėj svetainėj.

tr taip tollaua, su elektriniais prletaiaala Violetiniai UaulOe Spin
dulių treatmental.
Minerallnėa, euiferlnėa vanos duoda didžiausių kraujo cirkulia
ciją.. kuomi galima itetgeibėtl nuo visokių lirų.
Kambariai dėl pergulejlme.
Motorų skintus atdaras lJ tarti Inkais nuo I Iki 13 vaL naktiea

16S7 W. 45th Street
Kampa. So. Paulina St.

Tel. Boulevard 46SS

TEL. PROSPECT 7960—61

J. Mondrzejewskis
\vh6lebale meats

Bus duodami įvairūs prizai.
Surengimu šios
pramogos
daug pasidarbavo: Wra. Kaįeiva, F. Lengkis, EI. Rumšie
nė, Jonas Sereikis, Adomavi
čienė ir kiti.
Visi prašomi dhlyvauti. Įža
nga tik 25c.
Rep

kunigai: rytais knu. St Pe
trauskas ir kun. St Jonelis.
VakaraiBjtun. A. Linkus, kun.
A. Valančius ir kun. K. Bič
kauskas.
Išpažinčių bus klausoma ry
tais nuo 7 iki 10 vai. Vaka
rais 7:30 iki vėlumos.
Per šiuos atlaidus visi šios
parapijos katalikai širdingai
kviečiami atlikti vlykinę iš
pažintį, nes šiais metais yra
Didysis Jubiliejus, kokio kito
niekas nesulkuksime. Ypatin
gai raginu susitaikyti su Die
vu visus tuos, kurie iki šiol
buvo apsileidę ir nepildiė savo
tikėjimo pareigų. Jubiliejaus
metu yra tinkamiausias laikas
padaryti atgailų.

Šie aukštos rūšies gražūs, tvirti setai “webbed”
konstrukbijos dengti su Amerikos Frieze, pasirinkimas
visokių spalvų ir piešimų, kurie yra lengvai verti
$110.00 o čia tamstos pirkdami tiesiog nuo išdirbėjų,
nemokėdami uždarbio tvholesale houses perkupčiams
arba džiaberiams, tai šį setų įsigy- C
M* /A

AND provisions

6600 So. Washtenaw Ave
Business phone Yards 4700
Res. phone Hemlock 3340

rite tik už..........................

IA>

anglių aruodas esti jūsų

.........

Ut/.OV

Kiti Puikus Naujos Mados Seklyčiom SETAI, čia
parsiduoda beveik už pusę kainos, tik po

taupumo suskanta. Jūs negalite pra

Tel. Grovehill ^879

O

laimėti pinigų investuojant juos į

joms reikalingas anglis.

Nettie’s Beauty Shop,
•»

and

A.

ifcžsįfflt

Barber Shop'
PERMANENT WAVE with fnee sėt and trim

Mes parduodame įvairios rūšies
anglis — dėl Rot "VVater ir štyino
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, bituminės. Pennsylvanijos kietos anglys, antracitas,

I

99ę

and up. CHOICE — 3 fer 25c ^^P00' Rinse. Arch
or Fuigcr Wave.
Trursday. Friday and Saturday —

5607 So. Ashland Ave.

™y

\l

LENGVUS IŠMOKĖJIMU S PRITAIKOME VISIEMS
PAGAL NORĄ IR IŠGALĘ

M i 11 e r s Creek and Kopper Coke.

IlflE^EsCO jį]Taipgi
Saliam anglys.
Specialūs kainos, mokant casli.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street. Chicago, Illinois
V. QAP3ZEWICZ, Pres.
R. F. QAP8ZEWICZ, Sec. and Mgr.

4179-83 ARCHER AVENUE
Tel. Lafayette 3171
2536-40 W. 63rd STREET
Tel. Hemlock 8400
CHICAGO,

ILLINOIS.
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šeštadienis1, kovo Irt d., 1934

' GILTiNĖ ŠVAISTOSI

REIKALINGOS KNYGOS
KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ
SĄSKAITAS

JToekfordo lietuvių tarpe giNAUJASI TE3TAMENTAS
llinė ištiesė savo sparnus, nes'
Evangelijos — Apaštalu
šiais metais, jau devyni lietu-1 Darbai — Apaštalų Laiškai —
viai atsisveikino su šiuo pa-j Sv. Jono Apreiškimas. Pnslasauliu. Kai kurie jų ir mirda- p*1! 620. Kaina, sn aptaisais
mi norėjo save raminti, kad $1.25.

pojnirties nieko neras, bet tąsi Tomo iš Kempio APIE SU
savęs raminimasis nesisekė; KIMĄ KRISTAUS iš lotynų
mirė baisiausioj desperacijoj, kalbos vertė Jurgis BaltrušąiK laidos jau nebegalės patai- tis. Puslapių 384. Audeklo ap
syti ir už jų reikės sunkiai už- taisnis. Kaina — 51.20.
mokėti.
Vyskupo J. Pelčaro TIKĘ
Gerb. klebonas eina sveikyn; JIMAS. VILTIS IR MEILĖ
šių savaitę jau išėmė “stiehes Puslapių 267. Kaina 45c.
ir tubes”. Tikimės, kad po
KATALIKIŠKAS LAIDO
1 sunkios ir pavojingos ligos jau JIMAS, puslapių 16, kaina 10c
i atsikels iš lovos.
| Visas sias knygas galima
Įvairiomis ligomis serga P.
Krūmienė, Čepienė, Makaus-*<

’•

Balansas turi Imti
nė mažiau $100.

PARANKUS I>HAl GlškAS
Į4,
. “ TVIRTAS
p," . / :
1
1

HAISTEO EKCHANGE
HATIOHAl BAHK
Halsted

SI. ir 19th PI.

Narys FEDERAL
♦INSURANCE KORPORACIJOS

'«■■■■■■■■■■■■
^Reumatizmas sausgčlėį

‘ DRAUGAS ,
2334 So. Oakley Avė.,
Cbicago, III.

, ■

g

kienė, Rupšienė, Grigalavičie- Į
! ■
nė, Šliauteraitė, Dobilienė, Ur■
ig
, nežiukas ir Pukelienė. Rupšiei nė išvežta į apskrities (coun'■
I
Į tv) ligoninę, o Grigalavičienė
I
‘ į Šv. Antano ligoninę sunkiai Tikrasis'tonikas — tonikai,, kurio
I
•i
...
I atgaivina Jūsų organizmą. Jeigu Jus

Nusa-Tone

'esate tik pusiau žmogus arba mote• ris, pamėginkite NUGA-TONE. Jeigu
-r>..i„* aį_ ' v
i
j •
‘Jus ne būsite užganėdinti gautomis
, Motenj Sąjungos 21 kuopa, kuri jau virš 18 metų yra vieną iš veikliausių organizacijų Kuopa. Susirinkimus laiko kiekvieno mėnesio
TOJ SV. Vardo dr-JOS na- pasekmėmis, doler), kurj jus užnwpirmą sekmadienį 1 vai. popiet, parap. mokyklos kambaryje.
, •’
\
__ _______ :
v— kėjote savo vaistininkui bus sugrąriai eina in torpore prie sv. imtas — nvga-tone ima visą atNe laukite net dienos arba
'1 Misijos prasidės sio/i kolonijos i Brangus jaunime ir visi fie, i parapijonai, kurie nesinaudo Komunijos. Naujai suorgani- sakomybę.
ncslkanklukite nei vienos
nakties,

I

(Operacijai.,

* _______

'

Neslkankyktts savus skausmals,
Reumatizmu.
Sausgėle.
Kaulų Oėllmų, arba Mėilunglu
— raumenų sukimu: nes skaudAJImai naikina kūno gyvybe
Ir dažnai ant patalo paguldo.
CAP8ICO COMFOUND mostls lengvai prašalina vlrkmlnėta litras: mums Šiandie daugyb* žmonių siunčia padėkavonee paarsi k« Kaina (Oe par
pakis 45e arha dvi už 31.44
Kn»r»: ••9AI.TTNT4 8VETFATOa** augalais gydytįsa kaina (• ooatų.
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Justin Kulis

CICERO VYRAI!

I1&9 80. HALSTED 8T.
Šv Vardo
„Jo.' rs,aukite
butelj dabar
—Jus geį jaunimui. Daugelis .skundžiasi, , kurie dar Misijų neatlikote, 1 ja misijomis. Vyrai, neatidė zuotas
zuutas BV.
varno choras
cnoras gie
au valgysite,
— geriau miegosite Į!*
Cbleago. JU
j — Ir būsite pilnai sveikas Ir n-or- '
dos per savo Mišias.
kad neužtektinai supranta tlie- dabar jums duodama proga liokite laiko.
tnallSkas.
a w ■ a
Vyrams misijos ^uvį^ kaibų. Todėl, ši, trečio-Į apsirūpinti save Dievo maloMoterų Sųjungos kuopa pra
Sv. baigsis šį sekmadienį, va-į j^ *r paskutinipji, Misijų sa-jnėmis. Niekas negalės rūgėti,
LIETUVIAI
DAKTARAI:
. Praeitų
„ „.. . . sekmadienį
, «--«
?1US,*į.?ju&į sekmadienį laikė susiriAmerikos
Liet.
Daktarų
Draugijos Nariai,
*
kare 7:30 vai.
i vaite bus vedama anglų kai* kad neturėjo pfogos pasinau- bažnyčioj Įvyko bažnytinis koinWm?; apkalbsju8 aaT0 raika.
isi- ba. Vakarais misijonieriai pa*. įloti Jubiliejaus Misijomis. ncertas, apie urį jau buvo p
prisiminė sunkiai sergan- ra anovehin isn
'/Broliai, jums skirtoje misi
Drauge
rašyta.
.
1
(
.
jų savaitėje neblogiausiai pa- • mokslus sakys anglų kalba, Per tris savaites, man rodos,
sirodėte. Šį sekmadienį, vaka- - kad davus progos visiems tie- tik apsileidėlis-lė negalėjo raDBNTI9TA8
Erdvi mūsų bažnyčia buvc- prie šv. Antano, klebono glo-'
,444 SO. 4»th CT.. CICERO. II.I
re, visi susirinkite apvainikuo ms, knrie vedę svetimtaučius- sti progos.
' pilna žmonių. Visi gėrėjosi gra bėjo.
GYDYTOJAS Ir CHTRUROA8
i\.lltar.. Ketv. Ir Pėtn. 14—• »al
ti savo šv. Misijas. “Kurs iš-Į tęs, kurie atvykę iš ūkių ir
| »,47 RO „AI.RTEn «▼.. CWTCAO<
Kristus sako: “Kurs nėra sa žiu koneertu. Klebonas labai
Vai. T 0-1, ryto 2-4 Ir 7-0 vak
tvers gerame iki galo, tas'lietuvių kalbų mažai supran-1 manimi, tas prieš mane”,
Sodalietės stropiai darbuo Hered, mis n« pietu Ir Nedėld1«nla> , PM»ed-. Rerert Ir «nb»t 1—4 vai
t, k susitarus
dėkingas visiems programos
l
jasi ir nori visas mergaites su-1
ta. Rytais, sulig reikalo, bus, Mieliausieji, rinkite — ne'bus laimingas”.
O4«9 W MAROPETTIC ROAD
Hienoms Tel LAFayeite R74«
dalyviams-vėms ir atsilankiu
Naktimis Tel. CANai 0409
traukti
po
savo
dr-jos
vėliava
'
Pirmadienio vakare 7:30 v. pamokslai lietuvių kalba.
barstykite — Dievo malones.. siems parapijonams bei sve
darbuotis bažnyčiai ir žmonių
Nes, be Dievo malonės, nega čiams.
Tel. LAPayette 7HM)
naudai.
Sodaliečių
vakaras
įlima. išganymų Apturėti. ,
Vietinis Žematis
Office: 2643 W. 47th Streef
vyks kovd 25 d.
T !
* Tat, į dvasios darbų, bro

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L YUŠKA

SAVAS

[

pA8

STANLEY CLEANER

■ BIZNIS VISADOS DIDES

8. 8IM1JL1S, S<\v.

NES PAS TUOS, KURI K

B/
Sinviun Naujus, Taisom
Valom Senus RŪBUS
Jūsų atnešti Rūbai
Apdęsudžiartii

SAVĄ

GARSINASI

ir

GARSINKITES
/ “DRAUGE”

2150 South Hoyne Avė.

DR. A. J. JAVOIŠ

j

liai ir seselės, kviečiu jus vi
sus ir visas. Visi klūbai ir
žaidimų vietos Šioje Misijų sa
vaitėje, vakarais, turi būti už
daryti.
Kun. H. J. Vaičūnas,
Klebonas!

ALEKSOS JUODA RUGINI DUONA

LIETUVIAI DAKTARAI?

JOS. SHINGltyAN, M. D.
Buvęs Cicero
-i

'•

-X

t

VISI NAUDOJOS MI
SIJOMS

miestelio plrr>žR Sveikatos

TM. LAFayette *047

OYnTTOns ir CHIRURGAS

są per tO me
tu) vm gerai

3051 West 43rd Str.

ClcerfeClams
♦luomas
nėr
27 mPlus- Hahnr
sneMnlI-

IPrle Archer Avė oetnll KMri.l
▼alandos: nuo t 1k» I vai. vakaro

Reredomls Ir nedAlIomts
sutarti

DR. A. P. GURSKIS

OR. A. A. ROTH

DR. MAURICE KAHN

* 7850 8o. Halsted Street
vai.!

ROOM 3,4
3-4 Ir 7-3 vaL

vakare

ortl«e ▼»•!. REUiblIc 7404
Rta. TeL GROvehtll OAiT
r.4,7 R- WASHTENAW AVR.

vakar*

Res 2136 W 24th St.

nfftce Phone
PROspect 1078

. GYDYTOJAS.Ir CHTRUGAP
949M W. MAROIIFTTR RO4T»
y
Vai. 9-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-13 iy«C
NedAlIoJ susitarus

Pse and Offfee
1SR4 Ro. leavitt Ht
GANAI. O7O4

DR. J. J. KOWARSKAS

I
Phone

SUROPON

2201 W. Cermak Rofld

Sunday by Appolntment.

Valandos 1—1 ir

Ur. M. T. StriM’is

DIDELIS PASIRINKIMAS
įvairių ylh, RA«un. Tikri

PRITAIKINTI

b

Torte Siirnotl’ Stiklai

IRŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS K.
Patenkinimas Garantuotas

Dp. G.
'L

$7.50 up

S E R N E R

LIETUVIS AKIŲ OYDYTOJAS
ofisas ir Akinio ntrhtmft |
756 West 35th Street
Telefonas Yards 1629

Kapitonas
PManliniams k3U*e

Rusijon

GYDO YIBAS I4OAS VYRO m MOTERŲ PER 34 METUS MEMURIte,
KAIP FC8I4ENiU(IHlOti Ir KEI4GYDOMO8 404 YRA
HpertslUkal gydo Ilges pilve, plaudlų. Inkstų Ir puslėe. užnuodlllmų kras
lo, odop. Ilgas, ialsdaa. reumatlamą. galvos skausmus, skausmus nugi
rote. kosėjimą, (erklėe skaudėjimą tr paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti n«
galėjo jus Uardytl. ateikite «la tr persitikrinkite kg Jis jums salt pe*
ryti. Praktikuoja per daugeli metu Ir ligydd tukatenftlus ligonių Patar
dykai
OFISO VALAEDOMt Easdle auo 14 valandos ryto Iki j
■dai tr ano 4—4 votoadal vakare MPdgHomte ano 11 ryto IM 1 «•
Ava
*nL CKAsstona 4P

į'
49£ A

WISSIG,
1 Specialistu li

vak.

PRriDFNCTJ A

6631 S. California Avė.

s

nynunjA? ir chirurgas

Telef.maa

REPnhlk*

7444

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nno 3 iki 4 Ir nuo 4 Iki H vak.
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso trlef ROCIevard 7K30
Hamu tel.

PROapect

,4X0

Gftso] Tei. CATsimot 44>J»
Km.: Tei. HEMlock 4344

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

3147 So. Halsted
Tel. ROCIevard 7049

OR. C. Z. VEZEL’IS
'

St

Ofiso valandos: 1-4 Ir t-S vaL vak

Revldendtne nfleae: 34R* W «itb Rl
Valandos* 14—19 ryto
asredomls Ir Nsdėllomls Daga,

DBN'TI9TAH

4645 So. Ashland Avė.
~
arti 47,h Street
Pal.t nno 4 Iki X vakaris

OR. T. DUNDULIS

Hsredoj pakai sutari,

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel.

Tel. OANal O3K7

Res. PROapot 4454

feevtdenriia HSoo So. Arteela*. e ve
▼alandos: 11 ryto Ik, 4 popiet

4 Ikf 1:34 vakare

DR. 6.1. BLOŽIS
.

DENTI4TŠ4

2201 W. Cermak Road
(Kampas Teavi t, Rt.)

Valandos: Kuo 9 Ik, 19 ryto
Nuo 1

DR. J. RUSSELL
Lietuvis ChirnrunR ir Cvdvlojns

VTRginle

Tel. OANal 4139

DR. P. Z. ZALATORIS
149, MilTH HALSTED STKPnr

Daktaras

1—4

Šaradomis Ir Nedėliomis pagal autasi

GYDYTOJAS ,r CHIRURGAS
LIETUVIS '
Oq>tometrtcaUy Akių Kpcc:allsta.s .
Palengvins aklų Įtempimą, kuris
o4t! prleiąstlml
galvos skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, nsrvuotumo. skaudamą aklų karftt), atitaiso
trumparegystę Ir tollregystę. Prlrengfa teisingai aklnlua Visuose atsiti
kimuose rgsamlnavlinns daromas su
elektra, parodančia mažiausia a klai
das. Hpeclalė atyda atkreipiama 11
mokyklos valkus. Kreivos akys atitaisomos. Valandos nuo 10 Iki I v. J
Ned4lioJ nuo 10 Iki 13. Aklni*ų kal
no. per pusę plglaus, kaip buvo plrmlaus. Daugely atsitikimų akys ati
taisomos he akinių. Kilnos pigiau
ka|p pirmiau.
V*
4719 SOITM ASHLAND AVĖ.
Pilone IkHžnaril 75HS

4139

GYDYTOJA), ‘r CH’o'7RnA»

OFFTCUJ HOURS?
9 to 4 end 7 to 4 P M.

4631 SO. ASHLAND AVI

DR. VAITUSH, OPT.

OANal

OR. S. BIEŽIS

2403 W. 63rd St.. Cbicago

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Tei. YARde 0444
‘ Re,.: Tel. PI.Au S 2IKI
VALANDOS?
Nuo 14-13 v. ryto: S-S Ir 7-4 v. ,
Nedėldlenlals nuo 14 Iki 13 diena

•

DR. J. J. SIMONAITIS

TeL CAMal O4OS

PHYHICIAN and

OR. CHARLES SEGAL

GYDYTOJAS Ir CHJPUROAS

4140 Archer Avenue
▼ai.• t—4 tr 7—• vai

^—SPINDULIAI

D E N T T S Tx A S
Cicero. — Praėjusį sekma Nno jo iki 11 vai. ryto: nuo z Iki 4
vai. popiet lr 7 Iki t vaf. vakare:
4204
ARCHER AVĖ.
dienį 3 vai. popiet mūsų baž
žventsdfenlais persi susVarlmą.
corner Sacramento
4930 West 13th Street
nyčioje baigės Misijos mote
cicntttn rrr.
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
rims. Per ištisų savaitę, rytais
I V A T B ft fl
i A V T A VA T*
ir vakarais, moterys ir mergi
nos skaitlingai lankėsi į mi
Oftan Tei VTCtnrv 4R4V
Re«. Tel. nRICvef 4,4,
sijas ir naudojosi Dievo malo
nėmis. Sekmadienio rytų, a*
OPI4A8
pie aštuoni šimtai vienų mo * 4729 So. Ashland Avė.
t lubos
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
terų priėmė šv. Korųunijų. Ga
CHICAOO. ILL
Moteriškų,
Vyriškų, Vaikų >
rbė joms. Yra dar tokių, ku
OFIHO VALANDOS:
visų chroniškų ligų.
rios misijij neatliko. Tarime Nuo 10 Iki 13 vai. ryta. nuo t Iki 4
vai. po pietų tr nuo 7 Iki 3:30 vai
vilties, kad ateinančių savai Į
Ofisas 3102 So. Halsted St
i vakaro.
Nedėliomis -nuo 10 ikf lt
'Kampas 31 at Street
valandai
dieną.
tę visi atliks.
Valandos: 2—4 popiet, 7-—9 val. vak
Telefoną* MIDuray 2880
Šių savaitę misijos duoda-1
Nedėlfbmls Ir tven tądien tais 14— J’
ma vyrams, kurie renkas taip
pat skaitlingai. Nemaža eina • •• Phene
rtestA* t*a»ne
TRžasvta ot»4s
kasdien prie šv. Komunijos.
Dar yra keli biznieriai, ir šiaip

DR. A. R. MČCRADIE

▼ai.: 7 Iki B popiet 7 Ik, •
Ned Alioję pagal sutarti

OTDTTOJA8 lr CHIRUROA8

OR. A. RAČIUS

Korulsi tonlerlus (Ir laikė
tą gsrh*s ofi

inojB gy.lv-n e
Plaukiu.
*<r
rila. |r
Rrnmatlr.mo Ilgų.
Valandos*

Phone: CANai 5474

VALGYKITE SVEIKĄ

DR. F. C. W1NSKUNAS

Ofl.-« > Tel. CICERO 44
Rei. TeL CICVRO

fk, I vakare

Seredoj pagal sutarti

Te,. Ofieo nOPtevard 4419—14
Urs VICtnry 9X42

2515 VVEST 69th ST.
Of. ir Re«. Tel. HEMlock 6141

DR. A. J. BERTASH

Valandos:
2 - 4 popiet; nuo 6 - 8 vakarai*

706 W. Sflth Street
Ofieo vąt: auo 1-1; duo 4:94-1:94

t
Šeštadienis, kovo 10 d., 1934

D R A U O A S

RENGIASI PRIE VAKARO

ŠV. MISIJOS ŠV. JUO
ZAPO BAŽNYČIOJE
Turiu garbės pranešti, kad
rytoj, kovo 11 d. per sumą mfi
sų bažnyčioj prasidės Šv. Mi
sijos ir tęsis visą savaitę ry
tais • ir vakarais.
z
✓
Šv. Misijos y m tai ypatin
goji priemonė savo sielai su
keikti dvasinio maisto. Šios Mi
Į sijos yra Šv. Metų Misijos. To
\ dėl ateikite ir kitus paragin

kite, kad visi nepraleistų Die
vo teikiamų malonių.
Jūsų klebonas,
KAZIMIERA BARTKAITĖ,
viena
žymiausių veikėjų Town of
.
Kun. Pr. Vaitukaitis
Lake. Daug darbuojasi visose idėjinėse draugijose ir parapijoj.
Moterų Sąjungos 21 kuopoj ir Šv.
Cecilijos chore eina nutarimų

SUĖMĖ MIKUCKIO
BOMBUOTOJUS

rašt. pareigas.

pugeldavlmux tu dalia buvo padidinta ku. Jla išduoda meilužius Caalo. Šu
dvejais atžvi'iglalc
pavydo pasiutime, atbėga Jau parvė-1
Dėl Jo, pabaigus qpęrų. Lconcaval- lai užtikti ios ruellužj. MOdamus gu-!
----------------- •
!
Ib parašu tfu. įsų uruiogų, kuris dal- r u “Valdyta" . jis prisiverčia savu lu- i
Waukegan, UI. — Wauke- nuojauta Tonlo, prieš uždangų* pa- ttl tų vu*iurų paskirtame peruat.auu. |
■Ikė.lmų. ir kuris yru taip mėgiamas senoviškoje Italų Juokingoje kouiede I
ganė puikiai gyvuoja viena baritonų, kaip tenorui hiėgzta "Ridi, joje. Ir čia Ji» dainuoja garsiųjų’
pauJ.acclo". Dėl jo tr užvardi'nlmus "Kldl, pagllaculo” —- "Jupkis, juokiš didžiausių lietuvių draugi buvo pukelata į daugskullos formų. į dury, Juokis“ — kuri priveda plrtnų"Pagliaeei“ Ir "CavnJertu Itustlca- Ji »** uviujų veiksmų prie galo.
jų — Šv. Baltaramiejaus di- na" laimėjo Ricordi pryzų ui vlęno, Antrus veiksmas yra veikalas velv ei kam o operų. Dviem melais vėliau kai e. Komedija turi tų pačių temų,
ja, kuriui pirmininkauja žino l^eoncuvalia lėtinėjo dovanų tS kftoa kaip Ir. tigrujl tragedija. Nedda lo
spaustuvės su "Bugliacci". šta neiStifcltnų pačių, o Vanio pri
mas darbuotojas, SLRKA Ce-. Honvjgno
l<eoncavallo lairakė netik muzikų, gautą vyrų. loųi.ia pustauru tualu >ųIr operos Sudilus. Nors Sis apsa ujlstinu, Jog Canio uzslmlręe savo ro
ntro pirmininkas ir mūsų mie bet
kymas ir nėra originalusf bet paim lę. reikalauja Nedda pasakyti savo
IS jo patlųs miestelio fvyklo, ku iuullužX> vardų. Zltirovąms link Inai
sty pulitjkierius — A. J. Sut tas
kuns
ris (vyko Jani esant dar mūsų ber džiaugiantis Šiuo porstatyinu,
ir jo tėvas 'buvo nelaimingo Jų nuomonei tik graži komedija. Cakus. Ši draugija kovo 18 <1 niuku
nio užmiršęs visa puvyrio užsi'itaršusmena teismo teisėju.
čluvlme, suvaro pcllj j Neddos šlrdj.
Lietuvių Auditorijoje rengiu
"l’agiluccl” Apsakymus
Shvlo išbėgi, iš žiūrovų tuipo jos pa
Vaizdas jvyksta šiužamu kaime Da galboj i, gi ' tinto nužudo tr jj. VIdidelį vakarą — card party ii ngun
Ėtulmo Šventės Iškilmėse.' liū- dangu nusHėldžla, kada sumišęs Vanio
keliaujančių, lošėjų pasistato kil suri*nka "La commedla e flnlta" —,
taipgi tą vakarą A. Peldžius •rys
nojamų teatrų Šlami kaime, prisiren "Veikalas Jau balgtaų".
Dailiuos Tonlo
rodys judamuosius paveikslus gimui prie perstatomo. Varno, gru ' Nors TibbuU
aš 'prisipažįstu. Jog "Pagilapės vadas, goria užeigoje, kada kup
_ ccl” ir nėra mano mėgiamiausia operotas juokdary"* Tonlo prlo Varno _
gra— “Liurdo Stebuklai”. Vaka 'ilos
pačios Neddos. SI už jo tok;| tu-! ra, bet Vanio rolė yra viena Iš geras numatomas labai sekmin-4 gesĮ, su bizflnu gerai apuiuta., kuns riaušių ir tinkaui/aiislų tenorui.
I pu bėga pasiryžęs jai -atkersimi.
Muzika |rgl labai patraukianti. Be
gu, nes iš anksto tikietai pla 'Popvlarižka Leoncavallo 0- prologo ir "Ridi, pagllacl” JI turi
gražių choro dainų, Neddos -'Paukš
čių D tina" Ir Beppe's serenada pir
tinami. Kaip girdėti, tikietai
pera Bus Transliuojama šį
mame. veiksmo. Ir ypatingai patrau
kiantis antrame veiksme Uavotte šo
eina labai sparčiai. P-nas Su
šeštadienį
kis, kuris pasuka mažo veikalo vei
tkus sako, kad publika salėrApie jų SniBlnėdiųnas Tomo pa kimų. Pilnoje žodžio prasmėje, ši ostebi, jog ji rengiami pabėgti tų nokt] pera yra "geras teatras".
netilps. Būsią svečių iš Chica su Sllvio, turtlngif.sir gražiu flkininBe manę? loš Šioje operoje dar se-

gos ir kitur.

Vietinis

GRABORIAI:
tė. Kadangi tai yra pirmas p
Žnionės, . kurie pereitos sa
nios Drangelients • pasirody METROPOLITAN PERSTA
vaitės pabaigoj, du kartu banLACHAVVICH Telefonas YARds 1138
TYS ••PAGLIACCI”
mas lietuvių tarpe, laukiama
susprogdmti Charles Miku
gausingos publikos.
IR
lio namą, (>71 W. 18th St.,
Martinclli Dainuos Caruso
LIETUVIAI GRABORIAI
GRABORIUS
Ku suimti. Tai du vyrai, ku
Patarnauju
laidotuvėse kuopi glausta
Jam Paskirtoje Canio
Turiu
automobilius
visokiems
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
rių vienas lietuvis — Krank
darbu būsite ižganėdfnti
VISI RENGIASI PAMA
Rolėje
reikalams. Kajna prieinama.
Tel, CANal 2515 arba 251Š
Curran — Pr. Knrauskas.
TYTI LIURDĄ
2314
23rd PI., Chicago
3319 Lituanica Avenue
Pasirodo, kad juos papirko
Chicago, III.
viena aludės savininkė.
1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.
Weatville, UI. — Pirinadie
Tel. CICERO 5827
nį ir antradienį, kovo 12 ir 13
RYTOJ DAINUOJA BRONĖ ! d., 7 vai. vak. parapijos sve
tainėje A. Peldžius rodys ju
GRABORIUS
DRANGELIENĖ
IRABORIU8
IR
BALSAMUOTOJAS
Koplyčia
Dykai
damuosius paveikslus “Liurdo
Patamavinias gera* ir nebrangus
4830 WE»T I5th STREET
718 W. 18th St.
lytoji 7:30 vai. vakare, Wo- Stebuklai”. Westviliečiai vei
Cicero, tlHoob
Tel. MOSro. 1377
man’s Club teatre, 72 E. 11 st. kalu labai susidomėję ir visi
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
Be “Liurdo
koncertuoja operos dainininkė ' rengiasi ateiti.
p-nia Bronė Drangelienė. Jos ► Stebuklai”, dar bus parodyta
LIETUVIU GRABORIUS
.juokinga komedija.
Įžanga
A. MASALSKIS
programoj dalyvaus. ir žymi
Palaidoja už Sti.Oš Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
GRABORIUS
pianistė p-Jė Aldona Briedy- . 25c., vaikams 10c.

sOnos

ANTANAS PETKUS

J. F. RADŽIUS

<«8 W. 18th Ht.
Tel. OAHal S174
Cblcago. H>.

.L*.'O

.>

vaga m ta programų# iš Lon
dono, Paryžiaus,
Berlyno,
Sfaskvos. Kaina už 4 daik
tus

:

ORABORina ir į-AipoTtrrru
Wt«PA<l

-I .

Buliy Grumi

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4705

\V('KL. 970 k. Nedėliorais gražus programas nuo 1 iki 1:30
1

’ 1 J. Uufevlčfus

Pirmadienį, kovo 5 d. mūsų
parapijos svetainėje A. Peld
žius rodė krutamuosius pavei
kslus — “Liurdo Stebuklai”.
Paveikslai aiškūs ir gražūs. veikslais dar po Velykų. Rep.

ROSELLi BROTHERS, INC.,
POimtKLŲ DIKBZJAI
Specialistai Iškalimu Ir IšdlvMme visokių rūšių paminklus Ir
grabtiamlna
Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.
Veskite paniūkiu reikalus tie
su pačiais išdirbėjau

MOUNT CARMEL '
KAPINĖSE

SYREVVICZE
OFU.B
Laidotuvėms pi
i
gpiamaisrl
KOFl.TAr
114 4 O ’VMV I W0

Patarnauja Chlcagoje Ir aptellakšja

.tamavtmaa

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

Kai .

TO

Archer t—

Visi Telefonai:
GiovaiinJ Marthieltl Sako:
Leoncavallo tragiškos operos "Paj gllaccl", perduoda* nos
Metropolitan
, Opera Company š| Šeštadieni, Caalo
i role, kas liečia MetropoUtan, yra Ca"ruso man paskirta.
Klek metų laiko atgal, kada aš i
New Yorkų atvykau, jos nežinojau Ir
nemaniau jos mokintis, nes visuomet
Caruso jų dainavo. Bet vedėjams pra
šant, aš tų rolę Išmokau Ir buvau,
kaipo Caruso pavaduotojas ir dai
nuodavau porų trejetų karių per vi
sų sezonų. Bet po JO mirties tų ro.ę
aš dai'navau tankiau, nygu bent ko
kių kitų rolę. Išskiriant/Kadames ro
lę "Aidoje”.
Kodėl Buvo Parašyta Prologas

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

"Pagliaccl" geriausias vertimus )
anglų kalbų būtų "Juokdariai”. Pra
džioje Ši opera buvo pavadinta "Pugtlaccio” — vlenskaltoje, bet pui'kaus
artisto Vlctor Maurel parinkimas i
tlų rolę, kaipo originalia Tonlo, ' Ję

J. F.EUDEIKIS

po pietų.

>•

y

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

,WAAF, 920 k. taipgi Nedėliomia nuo 1:30 iki 2 vai. Kaip tik

pasibaigs programas iš WCPL stoties pasukite radio dial
ant 920 kil. ir gausite naują pusvalandį Lietuvių programų.

Vienas blokas 1 rytus nuo
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:
Rez. PENSACOLA toli
BELMOMT M85
Office: HILLSIDE XM5
Vincent Roseili, secr. ,

Alfred RoseUi, pres.

.

GRABORIAI:

UOZAPAS
EUDEIKI
- | R—
TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAIDOTUVBSE........ PASAUKITE.........

REPublic8340
53AO So. Kedzie Avenue .
___________(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Oratorius
a
Ralsamuotojas

Tel. CICERO

*20.00

49c

Tel. LAFayette U79 «

Tel. BOtltevuffl »2O» ■M4IŠ

Rudio

Visas naujas radijas visų
Amerikos žinomų išdirbysčių rasite Budriko krautu
vėje.
Philco tūbos pu

Tel. Boulevard 4139

1648 WEHT $5th STREET

*69.50
Philco

3307 Lituanica Avė.
'

I.J.ZOLP
XIJ. e .

Salė buvo pilsikimSusi pub
likos. Kadangi visi rockfordiė
čiai dar nematė šių paveikslų,'
tai SLRKA 137 kp. pakvietę
A. Peldžių su tais pačiais pa-,

STANLEY P. MAŽEIKA

SIMON M. SKUDAS

NAUJA Philco Radio 44.

LIURDO PAVEIKSLAI

Sėdint per pusantros valandos
pereina per ūkis visas Liurdo
vaizdas, tūkstančiai maldinin
kų ir ligonių, kurie atvyko į
Liurdą, kad suradus sveikatos
kaip kūnui, taip ir sielai.
2

-4

<
'j

kantl: Qu«ena Mario kaipo Nedda,
Alflo Tedeaco ka/po Bcppe, Ir Uuorge
i'ahant.vsky kalDp aiivlo. Vlncenzo
Betiesiu vadovaus.
' \
O. Martine II

, Cicero 2109

ANTANAS
PEIKUS
' GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
1. Simpatiškas, mandagus, priimnus, ir asmeniškus putarnavimas.
2. Itoplyčia dykai dėl šermenų
3. Dėl
užganėdinto
darbo,
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Teikia geriausį patarnavi
mą, maloniai, ir už pigiausią
kainą.
■;
' .
. . (

5. Patarnauja Cicero,
goj, ir apiclinkėje.

Cbica-

A. PETKUS
4830 W. 15th St.
CICERO 2109

4i

LACHAWICZ IR ŠONAI
ANDREW SHIMAITI3
Mirė kovo 9 d.. 1934 m., 10:25
vai. ryto. sulaukęs lti metų sntžiuus. Gimęs Ilarrisburg, III,
Paliko dldellume nubudime
motinų Teiklę. po tėvais Kimontaite, dvi' seseris: Hophlo Yaniltk Ir Helen. švogerj Anthony,
tetų Onų Bružienę, dėdę Follk.sų Bružų, tris puBbr-jJlus, pus
seserę Ir gttntnes. O Lietuvoje
dėdę, tetų. pusbrolius, pussese
rę Ir gimines.
Kflnrfk pašarvotas 3253 Houth
Halsted Mt.
Izildotirvės Jvyks pi’rmadlen),
kovo 12 d. Iš namų X vai. bus
atlydėtas ) mv.'Jurgio par. baž
nyčių, kurioje Jvyks gedulingos
jtunialdos už vęllonlo sielų. Po
pamaldų bus nulydėtas Į šv.
Kazimiero kapines.
/
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir imtystaniiia
dalyvauti šiose laidotuvėse.
Nuliūdę;
Motina, Seserys,
švogerl.'*. Teta. l»Mė, Pusbroliai,
PtiMsesenę Ir Gimine-.

,

I Aldotuvėms pe tarnu uja grsli.
H. P. Mažeika. Tel. Yards H38.

a.

ZaJfc

.'a

ML.-v .

J. J. BAGDONAS
-

%

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pasaukite:
.

PAORABŲ VEDEJĄI IR BALSAMUOT0JA1

Pagrabų kainos afitmkA depresijos laikų. Tolumas nodaro skirtumo
Moderniška Koplyčia Dykai
Asmeniškas, mandagus aimpaCikag patanievimas
CHICAGO, 1LL.
Z|
CICERO, ILL.

2314 West 23rd Ptace

Telefonai Canal 2616—2610 J

J *
A*

1439 So. 40th Court
Telefonas Cicero 6927

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

feeltadienis, Cltovo 10 d

Pranešimai

KLAUSYTOJU* BALSAI
n

SKAITYKITE, SKAI

ii

"

T.

«

mylėti
kaip° vienatin* darbi
ninku, “užtarėją,” dienraštį

.

,

i

Moterų Sųjungos (Tiicagos
Apskritis rytoj, kovo lt d., 7
vai. vak., ftv. Kryžiaus ligo
ninės kambaryje rengia oard
ir bunco party. Atsilankusius
sesutės skaniai pavaišins. Ko
misija deda pastangų, kad va
karėlis pasisektų. P-nia Srubieriė ypač dirba iš širdies.
Padėkime joms, neužmirškime
atsilankyti. Pasimatysime ry

SVETIMŠALIAMS , saliams skaityti politinio turi

“Naujienas.”

rastklau>nw radijo Peopleo
Pumihtrc Co.'kovo 6 d.

TYKITE!

NELEIS
•

Gerb. p. hrcukas perstatė
albėti ‘Naujienų '.agentų,
urio vardo nanugihlom ar
(•minėjo, bet, matyt, p. Kruas skaudžiai apsiriko, nes

,
r
Bot nelaimė “N.” agentui.
neapsižiOrėjo, kad jis kalba
ne eskimonams bei laukinėms (
Afrikos tautoms, bet kiaušy- (
tojams apytikriai žinantiems •'
socialistų, jų sūnų koniunistų <
jr
ū,tų idėjas Rusjjoje,

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jum* pasitaiko nikattlėtl ko
los rieks, ilsinsrinti rsnks ar gauti
dieglį į pečius ir kuomet skausmas jus
U proto varo, tai iisitrinkite su
ANCHOR Psin-Espelleriu ir apdengkit
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.
I kelias minutes skausmas pranyks
ir palengvinimas bus laimėtas.
Per suvirk 60 metų Anchor PainKspelleria buvo ir yra vyraujančiu
naminiu vaistu greitam akauamu pa
lengvinimui. Visose vaistinėse kaina
JSc. ir 70c.—skirtingo didumo bonkutta.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklį.

įrdejosi kalbėtojui trukdy- Meksikoje, Ispanijoje, Solov- J
rtų iš vietoje klaMsytojų.
kų
ir n
j
Kad “N-nų” agentas kal
ėjo, tai kalbėjo, iškeldamas Akyvaizdoje Naujienų ii
‘N.” ir jų idėja, net į pasocialistų ainių, komutanges.
Klausytojams gir-,ni«tll ir iiem8 PanaSi,< Vidc ‘
PARSIDUODA geroje vie
lint tokių kalhų atėjo į galgirdėdami
N.
aų tie laikai, kada Socialistai
kalbant štai kaip įsi- toje grosernė. Renda $20.00,
užpakaly 4. kambariai pragy
:albėdavo ant ^ųčkų pasisto- vaizdavome jį.
e • ir skelbdavo^ žiopliams soKlausytojams atrodė, kad venimai. 3443 S. Lituanica av.
Tel. Boulevard 8315.
ialistiškas idėjas. “N.” a- “N.” agentas savo angeliš- Į
jentas sakė, įųd “Naujie- koje kalboje stovi apstatytom Į
PAKVIETIMAS
los,” tai vienatinis dienraš- aplink jį dideliais veidro
dis, kuris skelbia^ gina ir pa- džiais, per kuriuos dvasioje
laiko darbininkų idėjų.
matėsi ne angelas, bet... Nes

toj. . Komisijos korespondentė

Bridgeport.
Gyvojo Rayaniiaus dr-ja eis išpažinties
kovo 10 d., o sekmadienį, ko
vo 11 d., 7 valandų ryto narės
kviečiamos susirinkti į para
pijos svetainę: Iš čia eisim j
bažnyčių išklausyti šv. Mišių'
ir priimti šv. Komunijų.

Valdyba

T
, ,v
A
Jau nekalbant apie tautas,
, . .... ..
,
kurių civilizacija dar nėra pa. ,
, , . . , . ,
,
siekus, bet jei taip butų, kad

Brighton Park. — Labdarių

8 kuopa laikys susirinkimų kd
vo 11 d., tuojau po sumos, mo
kyklos kambary. Nariai ir narės prašomi skaitlingai atsi
lankyti. Turim daug reikalų
svarstyti. Prašomi ir naujų na
rių atsivesti.
B. G.

persunku įsivaizduoti, kad
y
’
,v .
...
žmogus galėtu išdrįsti viešai
.......
‘
'
taip išaukštinti sužvėrėjusi
y
.
.

5332 So. Lonf Avė.
Chtoago. III.

TEL. REPUBUC MM

Katrie perkate anglis M d nu
vertų, aiųskite Juott | CHAME
COAL CO. Oaualte geresne*
anglie, už mažiau pinigų
PtH-aliontas M. lt. tiktai IT.OC
tonas.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

. ...
.
v
• i socializmų ir jų dienrascius.
ir civilizuotas pasaulis nieko,

nežinotų apie socialistines idėBrangus katalike! jei dar
jas, minėtam “N.” agentui tau neaišku, kur tave veda to
įtikėtų ir visu uolumu pultų kie ir panašūs kalbėtojai per
į socialistų prieglobų girdint ' radijo, bedieviški šlamštai,

12132 UNION AVI.

Chicago, III.

angeliškų “Naujienų” išauk- knygos ir bedieviški laikrašštinimų ir išgytimų.
,
čiai, kuriuos skaitydamas paTaip min. “Ni” agentas į-, laikai, remi if stiprini minėtikinėjo radijo klausytojus pa • to ir kitų agentų peršamus,
—--j-."-—
■
.. ........... nekitaip atrodo ir tavo asmapienio 11 valandų progra- muo, kaip kad “N.” agento,
indį iš stoties VfGES teko gi- tu sakai: “manęs jokie rašrdėti jausmingų.solo ir duetų., tai nesugadins,” o juk sugaSolistas latvėj B., Laubertas dinto jau niekas labiau suga-

L. Vyčių Chicagos Apskr.
mėnesinis susirinkimas įvyks
sekm., kovo 11 d., Aišros Va
lių parap. mokyklos kamba
ryj, 2 valandų popiet. ViRi
kuopų atstovai prašomi būti
nai dalyvauti, nes yra daug
svarbių reikalų, kuriuos rei
kės tinkamai apsvarstyti.
M. Brazauskaite, koresp.

Phone PULlman 8296

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos
Res. . 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

ENSUBANCE

PERKAM

NOTARY

Lietuviškus
BONUS

PUBLIC

MASTYKITE IR PjiATĖB
K1TF “HR Arina- -

RE A L

SIUNČIAM

E g

PINI0Ū8

T A T

I

E

LIETUVĄ

ŽIVAKORCIŲ AGENTŪRA
FRISIRAflYKITE Į MOŠŲ 8PULKĄ
TEISINGUMU
PAMATUOTAS
BIZNIS

;ST 47th STR.

PIRMĄ SYKI AMERIKOJE

,

BUS RODOMI JUDAMIEJI
PAVEIKSLAI

Tel. LAFayette 1083

A. BERZYNSKIS
BIRCH TAVERN

fti paujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas' patarnavimas. Užprašome visus lietu
vius pas mūs atsilankyti. *

Atėję i žiocs paveik los pamaty
site tą garsųjį visame pasaulyje
Prancūzijos miestą LIURDĄ, kur
1858 metais Svenč. Panelė apsireiš
kė Šv. Bernadetai. Tenai suvažiūoja ii viso pasaulio ligoniai nepagy
domomis ligomis sergantieji, kad
gauti stebuklingą per ŠvenČ. Pane
lės užtarymą išgydymą.

2555 WEST 63rd STREET
(arti Bockwell Street)
'

;

Telefonas REPUBUC 4544

BUS IR JUOKŲ
Taipgi, bus parodyta labai juo- '
kingą komedija, kurioje dalyvauja'
garsus pasaulinis juokdarys —
CHARLTE CHAPLIN, kuris didžio
jo karo metu pateko į Prancūzijos
ai kasūs ir jis paėibė j nelaisvę net
patį Vokietijos anais bakais valdo-,
vą — Kaizerį. Juokų bus iki soties

----------

i

PaveikstuB rodys A. PELDŽIUS,
sekančiose parapiją svetainėse:

Nedėlioję, Kovo-March ii d.
Indiana Harbar, Ind.

Pmedėlyje ir Utaminke, ko-

vo-March 12 ir 13 d. Westvi-

r Nuo Sausio 15 d., 1934 m. Domininkas Kuraitis
paliko autorizuotas Buick ir Pontiac DealeriS.

Ue, UI.

EI BYLE kas jums mėgina pa
sakyti kokius cigaretus jus turė
tumėte rūkyti . / . jus tinkamai
galite atsakyti: “Kas gali ui manę
rūkyti?”
Yra daugelis labai puikių cigaretų. Jus patįs turite nuspręsti
kuri rūšis jūsų skoniui geriau
atatinka.
Jei cigaretai karius dabar rū
kote jus pilnai užganėdina . . .

J

© t. LsHtltrd Ca., Ine.

bukite jiems ištikimi. Bet jeigu
nepatinka, kodėl nepalikti juos
ramybei per keletą dienų? Ir iš
mėginti pereinąs visas švelnumo
ribas, medaus švelnumo OLD
GOLDS.

Lietuvių Auditorijoj, Wauke-

gon, m.

i- »

i

•'

Įžanga 35c
Vaikams 10c i
VisuT pradžia 7:00 vaL vak.

ADVOKATAS
105 W. Monroe 8t.. prie Clarb
TetefoMH MTAte f«M
Valanda* • ryta Iki • popiet

■

Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
kuriR pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s,
General MotOTS išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick
Dealeris. ftios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę.
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalų su lietuviais ir tikisi, kad su
Buick ir Pontiac ateityje dar daugiau patenkins lietu
vių visuomenę. Pas mus šiais metais bendradarbiauja
žymus visuomenės veikėjas p. K. SABONIS.
Norėdami pirkt naujų ar mainyt senų karų ant
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

2201 W. Oermak Road

■m s« tto noarro momcMm HoOnrood

Ylia>UAi AMERIKOS

Nedėliojo, Kovo-March 18 d.

CIGARETAI

Milda Auto S ales

PanadAlIo, Šarados tr PėtnyMnc
vakarais « Iki •
Telefonas CAMal S1M
Namai: 6459 8. RockweU St
Utaralako, Ketverge tr Snbatoa
Vakarais T W I
Telefonas REPohKo MM

800-8 W. 31 St, - T«L Victory 1696

*» ’Z*

