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PASKELBTA NAUJA BEDARBIU
ŠELPIMO SISTEMA
Po balandžio 1 d. bedarbiai bus
šelpiami darbu

. TEISĖJAS PALEIDO BE .
.

REIKALO AREŠTUOTĄ

.

KUNIGĄ

komunistų vedamas teroras.
Socialistai iš naujo puola baž
nyčias ir katalikiškas įstaigas.
Concepcion ri'istrikte sociali
stai padegė jaunųjų vaikelių
(kindergarten) mokyklų, ge
rai žinodami, kad jie tuo būdu
kėsinasi žudyti vaikelius.
Tarp
vaikelių
pasireiškė
pasiauta. Nuvykusioji civili
nė sargylia išvaikė socialistų
gaujas ir du vadus areštavo.
Gaisrų pasisekė laiku užgesin
ti.
Kitose miesto dalyse civili
nė sargyba ginklus panaudojo
prieš riaušininkus socialistus,
kurie pradėjo laužtis į par
duotuves, daužyti' gatvėkarius.
Socialistai ištraukė streikan
ir laikraščių darbininkus. Vy1 riausybė tad ėmėsi Teisti laik
raštį su neunistais. Vyriausy
bė, be to, per radijų paduoda
žinias gyventojams.

ftis Ispanijos socialistų su

kilimas yru artimas Austrijos
socialistų sukilimui,
starieji pralošė.

ki

DUOKITE KELIA - OCEROS DRAU
GO" RĖKIA! EINA! |
Spaudos platintojų komitetas
jau sudarytas

ATAI RAGINAMI BO. TI IŠTIKIMI KATALIKI- .
SKAJAI AUSTRIJAI

ftie

TRYS AREŠTUOTI

pa

VAT1KANJ&, kovo 12.

f nAnUUtAI Allt fURIt"
čiy PROPAGANDA

NACIAMS UŽDRAUSTI
AREŠTAVIMAI.',:

y

ORO PAŠTAS VISIŠKAI
SULAIKYTAS

torius gen. H. Goering pa re, Kolombijoj, Čile, Peru, .
skelbė, kad Vokietijoj grųžina Kosta Rika, ‘Hondūras ir Gua
' ,
WASHINGTON, kovo 12. - ma normali tvarka, kad nacių temala.
Be daugelio kardinolų jspuPrez. Rooseveltas įsakė karo smogikams uždrausta įtaria
departamentui tik dalinai su mus žmones areštuoti ir eiti dingose ceremonijose dalyvaspeuduoti armijoR lakūnų kor policijos pareigas. Ąre8|ayį-Jyq k&rdinolas Verdier, Phrypu8ui oro pašto vežiojimų. mai priklauso tik policijai. - » žirnis arkivyskupas, ir ’vi&a
eilė Trancnzijoa.vyskupų, nes
Dabar šio pašto vežiojimas
PodrAug su tuo įsakymu
nauja
šventoji savo kilme buvisiškai kokį laikų suspenduo sudaryti planai paleisti poli
tas, kad duoti galimybės oro tinius kalinius ir stovyklas už vo prancūzė.
korpusui
pasitvarkyti, kad daryti. Teismo nubausti kali
paštų vežioti skirti gerai iš niai iš stovyklų bus nukelti į
lavintus ir įgudusius lakūnus kalėjimus. Administraciniai
karininkus, kad armijos lėktu nubaustiesiems bus grųžinta
.
. .
. .. ■
.
vus prirengti reikalingai ap laisvė.
i ’ . 1 v
saugai.
Šiandien Chicagoj vyksta
Išsiaiškina, kad paštui ve SOCIALISTŲ LAIKRAŠTIS piliečių registracija.
Regižioti buvo skiriami (Augiau
PAKEISTAS FAŠISTINIU stravimuisi vietos atidarytos
sia jaunoliai vos lakūnų mo
nuo 8.00 ryto iki 9:00 vakaro.
kyklų išėję ir neprityrę leite
VIENA, Austrija, kovo 12.
Tai nėra abelnas visų pilie
nantai. Prityrusieji lakūnai
— Buvęs garsus socialistų čių registravimasis. Šiandien
kapitonai ir majorai nevežio laikraštis Arbęiter Zeitung,
užsiregistruoja tik tie pilie
jo pašto, tik anuos jaunesniuo
kur« per ilgus metus tarnavp čiai ir pilietės, kurie nuo pra
sius tvarkė. Tai svarbiausioji
austrų ir vokiečių socialista eito rudens balsavimų yra pa
katastrofų priežastis.
ms, pakeistas fašistiniu laikra keitę savo gyvenimo vietas ir
Jei armijos lakūnų korpu ščiu. Vardas nepakeistas, bet
sulaukę pilietinio amžiaus.
sas atnaujins pašto vežiojimų,
turinys yra austrų fašistų vy
vairininkų vietų turės užimti riausybės
mintis.
Kitaip
NEREIK ALINGAS VAL
vyresnieji ranga prityrusieji sprendžia darbininkų klausi
STYBEI SAUGUMAS
lakūnai.
mus, negu socialistų vadai, ku

STRACUA CHICAGOJ

Laikraštis Petit Parisien apįe fą propagandų atspauzdi-

S. INSULLIS GRĮŠ Į
AMERIKA

ČEKŲ PELNAS Iš AMUNI
CIJOS IR GINKLU

no brošiūrų. Pažymima, kad
vokiečiai Amerikoje skelbia,

kad. gerbūvio nebus galima
WASHINGTON, kovo 13.
VIENNA, Austrija, kovo
grųžinti be Versalio taikos
sutartiesJ .revizijos’. Vokiečiai ū3.
Nuo to laiko, kada ja-' — Amerikos vyriausybė pain,$■ »• «, • i y .«»
nori, kad pati Amerika reika ponų kariuomenė pradėjo ver formuota, kad ateinantį ket
' žtis Kinijon, čekų ginklų ir virtadienį S. Insullis bus iš
lautų tos revizijos.

.t1

fabrikuose darbai

Be kitko pareiSkiama, kad'

Vokietijos agentai Amerikoje j ^^“bai padidėjo

,

, . ,

i

ir i t

tan-

siųstas į Amerikų. Tų dienų iŠ

x dien daromas didelis pelnas, Atėnų uosto * iraeus išplaukia

paperka kai kunuos laikraš-1
čius savo propagandai.

r .
Daug įvaiTios rūšies gmk- į Amerikų garlaivis Statenlų iš čekų fabrikų perka ne dam. Graikų autoritetai pri

i tik japonai, bet Irinai ir bol- statys Insull’į į laivų ir tegul
jis vyksta atgal į Amerikų.

»
*
VOKIETIJA NORI DIDELIO Ii ševikai.
Į amunicijos fabriI kus priimta tūkstančiai darORO LAIVYNO
i bininkų daugiau. Dirbama die

Statendam laivas pųkeliuj
sustos keliuose Europos uo
nomis ir naktimis.
stuose ir New Yorke bus apio
LONDONAS, kovo 13. — I
Po pasaulinio karo Čekams balandžio 8 d'. Pareiškiama,
Patirta, kad Vokietijos gink
lavimosi reikalavimai kas teko garsieji Skodos ginklų kad gan greit laivas įplauks, į
kart daromi didesni. Paskel ir amunicijos fabrikai. Da Amerikos zonų, Tnsullis bus
areštuotas laive.
bta, kad Vokietija nori pri bar jais ir naudojamasi.
klausyti didžiųjų Europos
valstybių rūšiai, nori įsigyti
oro laivynų, kurs turėtų būt
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju:
dukart didesnis už Anglijos
o.ro laivynų.
Kaip Anglijoj, taip Prancijoj pripažįstama, kad nėra
Surašė virš 40 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
rie tik partijos ir savo reika
BERNE, Šveicarija, kovo jau kalbos apie galimumų at
kupai, valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
Giicagos šimtmečio pažan
lais rūpinosi.
12. — Šveicarijoj gyventojų naujinti nusiginklavimo kon
fesoriai. Pridėta ark. Jurgio Matulevičiaus Užrašai ir
gos jiaroda bus atidaryta ge
Ganytojiški
Laiškai.
referendumu nepripažintas
ferencijų. Taip pat Vokieti
gužės m. 26 d*.
Aptaisyta audeklo viršeliais. Pusi. 310. 'Kaina $1.90.
J. V. GYVENTOJU
valstybės saugumo įstatymo jos ginklavimosi negalima su
Tų knygų partraukėme nedaūg. Pasiusime tiems, kurie
projektas. Už projektų paduo stabdyti.
SKAIČIUS
tuojaus pareikalaus.
PLATINKITE “DRAUGĄ”

Areštuota du Illinois Emer
gency Relief komisijos du
agentai, Peną ir Mertz, taip
pat valgomųjų daiktų parduo
tuvės savininkė Mrs. Mary
Bartnška, 2258 So. St. Louis
CHICAGO IR APYLINK.
avo. ’ isi trys kaltinami tuo,
kad per pusantrų metų iŠ mi — Šiandien iš dalies debesuo
nėtos korcdsijoR klastingai iš ta; maža temperatūros atmai
na.
gavo apie 12,(YX) dol.
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VIENA, Austrija, kovo 12.
PASIKALBĖJIMAS SU KLEBONU
Dalyvaujant
tūkstantinėms — Gausingajam kroatų susi
Heilo, Cicero!
Nuo šian-j — Bravo, sveikinu! — surimaldininkų minioms vakar šv. rinkime kalbėjo Austrijos kan
Petro bazilikas Šventasis Tė cleris Dollfuss ir kardinolas dien su jumis, ciceriečiai, per ( kau.
porų savaičių dirbsime. Va-j — Nesikarščiuok, tamsta!*
vas Popiežius Pijus XI kano- Innitzer
de MariUar,
nizavo pal. L
Kroatija prieš pasaulinį ka kar “Draugo” vajaus pubįj-į— atkirto energingasai klebovienų iš Ga
rų buvo Austrijos provincija. kacijos veuJjao kalhėjosi su; nas. — Mes, ciceriečiai, žinoterų kongre
► Po karo ji įjungta Jugoslavi nepriklausoniojo Cicero vadu me, kad visų katalikų yra
šventa pareiga platinti katali
Šių kongre
nauja ftven- jos valstybėm Dėl to tarp kro gerb. kun. H. J. Vaičiūnu.
—
Heilo,
Heilo
—
šaukiu
—
kiškų dienraštį ir dėl to į tų
iKhrni su kun. atų ir gyvuoja nepasitenkini
toji įsteigė
mo. Sekretorius atsako j i gyventojų , miestuose. Mažės-Į Juareze areštuotas kątalidarių visi vieningai stojame.
ar čia Cicero 231 ?
f iriuose miestuose už darbus kų kunigas S. Uranga, kalti- Vincentu de Paoli, kurs se •mas.
/ ■» - Tuo labiau, kad kroatai
šiuos klausimus.
Aš neabejoju, kad ateis į tal— Kas kalba?
niau yra pripažintas šventuo yra katalikai, o Jugoslavijoj
Kas galės gauti darbus? atlyginimų parūpins valsty- , namas krašto įstatymų kriti“Draugo” vajaus publi-tkų visos katalikiškos draugi
juV
dominnuojantieji serbai yra
į kavimu, kų vyriausybė yra
Vien tik bedarbiai, reikalingi bė.
jos su Federacijos 12 skyrium
Racijos vedėjas.
Šv. buiza mirė Paryžiuje stačiatikiai.
Visi viešieji darbai turės uždraudus katalikų kunigams.
šelpimo.
priešakyje. “Draugo” nuola
— Ko tamstai reikia?
1660 metais sulaukusi 69 m.
Kardinolas Innitzer ragino ,
Kiek daug tų darbų T Tik būt tik ekonomiškai standūs • Federalinis teisėjas palei— Noriu pranešti, kad nuo tinis agentas V. Semetulskis
amžiaus.
kroatus, kad jie ir toliau pasitiek, kad bedarbiai galėtų už ir socialiai reikalingi.
are§tuotų kunigų. Teisėjas
šiandien jau pas jus praside su kontestininkais taip pat neŠv. Vincentas ir šv. Luiza
,
liktų kaip visais laikais buvę
sidirbti savo aktualiams gy
Tokiu būdu bedarbiams sei- pareį^ė, kad kunigas nieku . .
.y
Įsteigp fe.kfeng.jj>, Dukterų
kata|ikai
Ra,a da mūsų dienraščio vajus ir snaus.
venimo reikalams.
pimas maistu bus pakeistas būdu nennsikaito> jei jis kat.
— O kokį tamstos vajui
kongregacijų Paryžiuje, 16«3
Bažnvfiai. 0 kanclcrig būt gerai rytoj sušaukt veikė
- Kaip didis atlyginimas? Ne darbais. Tai bus visiškai nau- |>«sj0 prieš vyriausybės suma
m. Šiandien a. kongregacija Do„fuss
kroa(u, ka() jų susirinkimų, kad vajaus ko obalsį pasirinksite?
visur bus mokamas vienodas ja šelpimo sistema. Tik fiziš nymų, kad į viešąsias mokyk
— Mums patiko šv. Kry
mitetų suorganizavus.
turi apie 4yXX) skyrių visose
jie pasiliktų ištikimi kataliki
atlyginimas. Kiekvienam bus kai nesveiki ir negalį dirbti las įvedus koedukacijos siste
žiaus
par. veikėjų iškeltas
— Per vėlu, tamsta — at
pasaulio dalyse ir daugiau
škajai Austrijai.
leista dirbti tiek valandų, kad asmenys senovine sistema bus mų. Peikti vyriausybės suma
obalsis: “Mes be ‘Draugo’
sakė kun. Vaičiūnas.
kaip 40,000 vienuolių.
tas darbas būtų lygus jo šel- šelpiami.
nymų nėra nusikaltimas kraš
nenurimsim!” Jis visiems tin
— Kaip tai?
Amerikoj pkyriij namus
.nir vnw.r
to tvarkai.
— Paprastas dalykas. Mos ka. Ir tol mes nenurimsim,
ri: St. Louis ir Normandy,
vajų jau vakar pradėjom. Tu kol į kiekvienų lietuvio kataMo. j Emitsbprg ir Baltimore, ’
rėjom susirinkimų ir specialų liko namų neateis dienraštis
Md.; PhilacJelphia, Pa.; Brook
.
'
tam darbui komitetų suorga- “Draugas.”
lyn ir Niagara Falls, N. Y.;
Santa BarhMu^ Cal.; Chicago L ĘABYMU&, kovo 13.
Iš to pasikalbėjimo yra ai
nizavom. Matai, tamsta, mes
ir New Orlsans. Be to turi i
nacionalistai yra išanksto tam, šventam spau šku, kad ciceriečiai nejuokais
skyrius
Argentinoj,
Meksikoj,
daug
susirūvinę
vokiečių pro dos platinimo darbui prisiren- j imasi darbo. Taigi, kelio'
BERLYNAS, kovo 13. —
MADRIDAS, kovo 13. —
1
•
gėm.
I ciceriečiai eina!
Prūsijos premjęras ir dikta Kuboj, Puerto Riko, Ekvado- pabunda J. A alstybėse.
Ispanijoj vyksta socialistų ir

SOCIALISTAI VYKDO TERORĄ
BPANUOI

K)

DEŠIMTYS.
MALDININK
I
yT»'

9r

O O P Y

A

Telefonas: Canal

YRA TEISYBES P
IR MEKSIKOJ

Illinois valstybės greitojo pimo sąmatai, ne daugiau,
JUAREZAS, Meksika, ko
šelpimo komisijos ekzekutyvis Daugiausia 20 valandų darbo
sekretorius W. S. Reynolds f per savaitę. Atlyginimas bus vo .13. — Pasirodo, kad ir
pačioj Meksikoj yra teisingų
išaiškina, kaip bus vykdoma mokamas pinigais.
žmonių, kurie nepabunga re
šelpimo programa nuo balan
Kas parūpins atlyginimų?
voliucinės vyriausybės kerš
džio mėn. 1 d., kada bus nu Krašto vyriausybė mokės atto, kada einasi apie vyriausy
traukti visi civiliniai darbai. [’lyginimų, kur bus vykdomi
bės išleisti) dekretų aiškini
Jis nurodo, kad kitus darbus 1 viešųjų darbų projektai, o šie
mų, palyginus tai su krašto
gaus tik tie bedarbiai, kurie projektai bus vykdomi tik tu- ,
... ..
rinčiuose
daugiau
kaip
5,000
°
nS
1 uclja’
|buš reikalingi būtino šelpi

k

So

1934

1LUMOIS UNDER TUK ACT OF MARCH I. IBY*

I

ta 416,000 balsų, o prieš —
NEW YORK, kovo 12. — 486,000.
. TOKIJO, kovo 13. — Šaše
Šiam projektui daugiausia lio karo lai vi j bazėje audros
Scripps Fundacija paduoda,
kad pereitais metais krašte priešinosi komunistai, socia metu apvirto įr nuskendo nau
gyventojų skaičius priaugo listui ir kiti kairieji, kadangi jas japonų karo laivas — mi
797,000 asmenimis. Sausio m. tas buvo nukreipta prieš poli nininkas Tomozuru. Kol kas
1 <?. gyventojų bnyo 12R.I44, tinį terorų ir politinius smur nežinomas 120 vyrų.įgulos li
to žygius.
OO).
kimas.

Kį TIK ATĖJO IŠ LIETUVOS
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Antradienis, kovo 13 d., 19:
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Ilsina kasdien, išskyrus (•krnai'lsntus
PRENUMERATOS KAINA: Metama — »« 00. Pu1 metų — *3.50; Trims mėnesiams — *1.00; Vlaoaui
HMlul — 7 5c. Europoje — Metalus *7.00; Fuael me-

šiandien yra balsuotojų registracijos die
na. Naujieji piliečiai, sulaukusieji 21 metų
amžiaus, persikėlusieji iš vienos miesto da
lies į kitų šiandien turi užsiregistruoti. Jei
to nepadarys, balandžio 10 d. negalės bal
suoti.
i

Žmogaus siela yra absoliu- no vol
tinė vertybė, nos Kristus aiš- vokišk
-r ti.ll. Kopija .tie.
MėtUmų kalnoe prisiunčiamos pareikalavus
kiai pasakė, jog neprotinga tik tut
Bandradarblams lr korespondentams raitų ae*rąMS Jai neprašoma tai padaryti lr nepriSslunčlama tam
net ir dėl viso “šio pasaulio” sociali
■tni palto tankių.
Aaiaktorlus priima — auo 11:11 Iki 11:M vaL
ir viso jo gerybių laimėjimo Vadovu
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
Taigi, jeigu norime laimėti — balsuoki pralaimėti savo sielų, t. y. pra šių nu)
J
5 vai. po piet.
rasti jų Dangaus karalystei. Stalini
me.
Taigi krikščionybės šviesoj ja, o ‘
“DRAUGAS”
premidjekto darbab
žmogaus siela yra begalinė ve- jimo r
LITHUANIAN DAILY FRIEND
rtybė be atodairos į tai, ar ji, Tod
Publlsbed Daily. Kicept Sunday.
BUB8CR1PTIOM8; One Y«ai — |«.M; Blx Montha
Prezidentas
Rooseveltas
įsakė
pasitrauk

Į
(siela) empiriniu atžvilgiu y- kaipo
|S.50; Three Mcntha — **.«•; Onė Month — 76 c.
•po — One Tonr — *7 00; Sis Moatha —
ti iš demokratų partijos vadovybės Jatnes’ui ra pasiekus šiame gyvenime zacija,
r
.0*0.
▲drortiainc ln "DRAUGAS'’ brings bart reaulta
A. Farley, kuris taip pat užima generalinio genijaus vaido, ar tėra tik e-Jvų dė
▲dvnrtloln* ”ratee
^DRAUGAS
2334onsrm’SiStray Ave., Ckicago pašto viršininko vietų.
mbrioiie ar mažame kūdikio žodžiu
Partijos lyderio vieta skaitoma ne tik kūnelyje ir visai maža proto veikiu
garbinga, bet ir labai pelninga. Per jį išda teturi. Krikščioniškomis aki- gaus
linama daugybė “politiškų džiabų”,ir dau-ii mis žiūrint, laimėti Dievui vai liūtini
DIENOS KLAUSIMAI
gumoje, žinoma, neuždykų. Dėl to Preziden kelio ar suaugusio prasčioko viską,
tas manė, kad vienam žmogui du dideli dar sielų ir pasaulinės garsenybės išgan;
bai — vadovauti partijai ir Tvarkyti pašto —genijaus —.sielų yra vie- ganizi
•
Iš visų pusių girdisi nusiskundimai, kad nukalus yra per daug. Ypač šiais laikais, ka uodas nuopelnas, nes abiem jšgelb
Retuviams šio krašto politikoje nesiseka. Net da tiek daug bedarbių, nepadoru vienam ke atvejais prisidedama prie iš- išgelb
.tokioje Chicagoje, kurį dažnai vadiname “di- lis darbus dirbti. Iš to aiškus nuostolis. Pre sigelbėjimo iš pražūties abso- nuo p
.dfciausiu lietuvių miestu pasaulyje”, nes čia zidentas ti/ reikalų pradeda tvarkyti. Jis ne liūtinės vertybės. Šitokia sic- ro ka
^lietuvių daugiau negu pačiame Kaune, lietu vien p. Farley patarė iš vienos kurios nors los koncepcija sudaro stipriau
viai visai silpnai yra reprezentuojami mieste vietos pasitraukti, bet panašų įsakymų gavo šių žmonių lygybės idėjos atramų.
ir kiti stambūs politikieriai.
ir Valstybės valdžios įstaigosė.
žinom
k
Kas dėl to yra kaltas? Didžiausias kal
Tokia Prezidento politinė linija yra svei
Katalikų Akcijos tikslas — pražū
tininkas — mūsų pačių apsileidimas ir ne- ka. Žmonės ja džiaugiasi. Reikia tikėtis, kad taį katalikiškas apaštalavimas, viena
p. Rooseveltas čia dar nesustos, bet visų par o katalikiškai apaštalauti rei- jonau
Chicagos lietuviai neturi nė vienos stip tijos aparatų apvalys nuo tokių elementų, ku škia gelbėti Dievo karalystei ir kri
tai, kas žūsta ar kam gresia iš kr;
rios- politiškos organizacijos, su kuria vienos rie tunka visuomenės suskaitom.
žuvinio pavojus. Nereikia už- iš kv:
,Kr kitos jrartijes politiški “bosai” skaity
AMERIKIETĖ
LIETUVOS
OPEROJ
miršti, jog “šio pasaulio” jė- kukai
čius. Organizacijos neturi, nes nesutaria, tušgos taip pat “apaštalauja” ir, rijų
įBai ginei,jasi, viens kitam pavydi, skaidosi i
be paliovos tai daro. Kas su liai”
taiažas politines grupeles,- kurios nedaug tetuKristumi nesėja, tas barsto, čiann
•tphįeikžinės. Tuomi parodoma lyg dai- nesame
■ Kas iš principo neapaštalaujd
j,
litlbrendę įimtam politikos darbui. Laimėti
- Bažnyčios naudai, tas negali
gris dėlto norime, tačiau nemokame susiorgaP susilaikyti nuo “apaštalavi- ....
Hhfcuoti ir vienybėje dirbti.
■ mo” prieš Kristų ir Jo BažDidžiausias lietuvių apsileidimas politi
nyčių, nes tikėjimo .jėga yra
:
škai yra tas, kad mūsų tarpe-dar daug nepitokia, jog ji žmogų stumia į
įjiečių ir kad didelė piliečių dalis visai neina
priekį, į Dievų, arba, jei tikė- "
^balsuoti. Pastebima, kad ne tik naturalizuo^įimo trūksta, jei tikėjimas vibet ir Amerikoje gimūslejt liet u virai pirida netikėjimu, ' žmogus tie- , , „
■oiečiai, bent žymi jų dalis, nebalsuoja. Tai
- siog
•
.... pradeda
, , ...
nejučiomis
“ba- boldt
,. .,
iHiėsiog nedovanotinas ir sunkiai išaiškinamas
1 rstvti”, tai kų Kristaus Baž- V?1
^•Jjeileidima.s, kuris, turbūt, tik pas mus tėra
J nyčia “sėja”.
įgalimas. Kažin ar rasime kitų tautų, kuri
.,u
Taip
“Šio pasaulio” jėgos ne tik
Ištiek mažai rūpintųsi politikos reikalais, kiek
2 individuališkai, bet ir organi- ^os
įjnes, lietuviai.
J zuotai traukia žmonių sielas n)Olt
Br
Mūsų manymu, pirm kalbėsime apie bile
3 ‘ žemyn nuo galutino jų tikslo; (pen
paimėjimų, išmokime organizuotis, dirbti ir
" į antai, hitlerininkai aiškiai sa- nė k
L«tliktį pagrindinę pilietinę pareigų — balko, jog jų partija, valstybės
K<
į Budt. Kol to nepadarysim, nesitikėkime ko
i >Brs apčiuopiamo atsiekti. Politikai yra prak. '.padedama, kovoja dėl kiekvie- na t
- tl&ki žmonės. Jie duoda pripažinimų tik toms
į«tskirų tautų grupėms, kurios pasižymi bai
lį Buotojų gausumu ir vieningumu politiniame
(JlRTttlAS

NORIM
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—
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Kurie iš lietuvių dar neturi vadinamųjų
dietiškų popierų, turėtų pasirūpinti juos įsi
ūti- Tai nėra sunku padaryti. Be to, jei esi
[lietis, naudokis pilietybės privilegijomis, pi-

jis visuomet su savim nešiojosi... Pradėjo
vartyti. Atvertė perskyrimų, kuriame bu
vo kalbama apie mirtį ir pomirtines baus
mes.
(Belgų legenda)
...“ftiandien viskas supuola”, kalbėjo
•
(Pabaiga)
jis pats sau, “dvasių pilis,z dvasių istori
“Tai cįa tas vaiduoklis“, tari tyliai ja ir perskyrimas apie dvasins”... Jis skai
Valerijus. “Iš tiesų jis neatrodo laimin- tė ir skaitė... Žvakė degė... Bet kas gi
jjfts. Nenorėčiau nė aš būti jo kailyje.
Be to, aš esu katalikas ir į vaiduokistorijas neprivalau tikėti. To taip pat
Reikalas ja katalikų kutririzmas. Už šį kaibbaiį širdingai jums dėkoju. Saldžių saC,,

Ihl

č ' To jsit lmkiu ir <v; jums , pasakė
pirtriys,*“o apie kokias tėti dvasių isto
rijas nė nesapnuok it“.
L ‘ Su šiais žodžiais šeimininkas pasišaĮftiko -lr Valerijus liko vienas. Pirmini šia
ėmė du pištnlietus ir rūpestingai juos
Įbpžiūrijo, kad reikale galėtų fiesinaudoti.

fil^lęs^visn 1 val koj, padidėjo juos ant 5jHB^Uivinčio (>as lovų staliuko. Pc to, kuo
Mroprtuisia apžiūrėjo kambario sienas, gri
ndie ir laimus, kad nebūtų kur slapto įėji-

Ypatingai sunkioje padėty
je dabar yra lietuviai namų
,yi
savininkai naujakuriai; turėlf
darni mažas savo sutaupąs ir
| tikėdamiesi, kad ir toliau bus
j tokia ekonominė būklė, statė
si namus lįsdaiui j skoias. Jie
ĮSIDĖMĖTINA AMERI KIE
dabar smarkiai eina į varžy
ČIAMS LIETUVIAMS
tines.
®

žmo

abso
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Kalbėdamas apie priemones
namų savininkams padėti, p.
R. Skipitis pareiškė: — Pir*
minusia reikia suorganizuoti.
hipotekos bankų, kuris teiktų J
ilgalaikį pinigų kreditų, arba 1
namų savininkus, kredituoti iš
žemės banko lygiomis, kaip ūkjninkus. Apsisaugoti nesųžir.ingų nuomininkų padėtų pa
greitinta: namų savininkų by
lų išspredimas teismuose. Be
to, kad turtas būtų parduoda
mas ne pigiau 75 nuoš. įkai
nuotos vertės.
Į taip sunkių padėtį namų
savininkai pateko tiktai tie,
kurie statėsi namus brangymeciu 1929 — 1931 metais ir
i daug Įsiskolino. Dabar namų
statybų smarkiai atpigo (apie
40 nuoš.), galima ir šiaip pi
giai namus nusipirkti. TurtlpJ tiems pinigų dabar kaip tiki tai ge’ia proga namus įsigyti.-^
! Įdėtas į namus kapitalas duo. (la daug didesnį procentų, kaip
į įdėtas j žemės ūki. Nepalyru! siems dėti kapitalų į pramonę
ar prekyba yra labai rizikinĮ šitų reikalų turėtų atkrei
pti dėmesį amerikiečiai, kurie
nori grįžti į Lietuvų ir čia ap
sigyventi.
Tsb.

tik žiūrovų sielose. Scenos veikėjų sukaktu
vės užakcentuoja lyg ir jų ryšį su visuomene,
ivg ir jų dvasinį, į scenos menų įdėtų turtų”,
Artistės tčvai tebegyvena AVaukegane
Brolis kun. Simonas yra Benediktinų vienuo
lyne, o sesulė Sesuo Ona Marija ftv. Kaži
miero vienuolvne.

Kaip ilgai taip gulėjo, — to jis neži- į
nojo,.. Pravėręs akis pamatė apie save |
bestovinčius išbalusiais veidais savo drau
gus. Durys buvo išverstos, žvakė dar d
gė, rankoje jis laikė stipriai suspaudęs
ginklų. Prieš jį sienoje buvo kulipkos pa
darytas ženklas, — bet lavono nebuvo ma
tyti... “Kur, kur jis?” tyliai murmėjo Va
lerijus.
“Ar aš jį nušoviau?” —
“Kas, kas atsitiko! kų tu nušovei !”..
Tokiais ir panašiais klausimais apipylė
jį draugai... Bet Valerijus tik purtė gal
vų. “Rytoj, rytoj visa papasakosiu, bet
dabar...”
Jis drebėjo... “Dabar ne. Palikit ma
ne vienų. Jau dabar vėl bns man gera, nes
jau tus praėjo... Prašau, eikite gulti ir do
vanokit, kad aš jus pabudinau!”
Jis srnlėjo rankas, kaip vaikas, jo
akys taip maldaujančiai atrodė. Draugai
pasišalino.
baili y k lės kaktų i&iov4... ftūviR nuskambė
Vos nutilo jų žingsniai, Valerijus at
sikėlė.
Atsisėdęs pradėjo kalbėti ražan
jo per miegančių pilį* Valerijus dar pa’a.sakyta pada- Į-jfttb, kaip griuvo ant jo lavonas. (Jo šai čių... Pagaliau prddėjo švisti. Valerijus
tė iš kišeniacs tas kaip ledas veidas1 palietė Valerijaus pakilęs pažvelgė į veidrodį... Jis ten pa
matė žilų, išbalusiu veidu vyrų.
ib'ttr budi! kai veidų. Čia neteko jis sųnionėR.
sužavėtas žiūrėjo jis pastyrusiomis aki
mis!... Kurgi jis buvo?.. Buvo tas pats
kambarys, bet kampe stovėjo stalas, o ant
stalo — “vaiduoklis bajoras”. Rankoje
laikė cikorijų. Valerijus aiškiausiai tai ma
tė. Biauriai šaipydamasis atidarė jos du
reles. Čia jis ėmė vienų po kitos šv. jUfltijas ir lesino jomis papūgų, kuri buvo ant
sienos pakabintam narvely. Bajoras velni
škai juokėši.
Valerijų išpylė šaltas prakaitas. Jis
užmiršo ir savo pištabetus. Norėjo šaukti
jjHgalbos, ImA negalėjd išri'kti.
Bet štai vaiduoklis atsisuko į jį. Va
lerijus pažvelgė į numirėlio v^idų. Jt)
akys žibėjo, burna pusiau pražiota, lū
pos pamėlynavę... Lavonas slinko ir slin
ko negirdimais žingsniais vis arčiau ir
arčiau...
;•
Neapsakoma baimė užgulė Valerijaus
Širilj... Paskutinį momentų lyg ir atgavęs
sųmohę, grieliė jis ginklų ir nutaikęs į

■■

kas na į varžytines. Apie 10 nuoš.
bū- Kaune namu savininkų yra lu
i ji l«/i blogoje padėtyje. l’ž skone las mokamas gana aukštas nuo
tas. išimtis, net ir dabar ligi 10 —
aly- jl2 nuoš., nors prie dabartinio
voje pelningumo namai gali pakel
limo ti ne daugiau, kaip G nuoš. To
gy- kiai būklei esant, namų saviaigi, ninku turtas dabar eina j va
oliu ržytines. Supirkinėja daugiaipa Į šia stambūs kapitalistai labui
}iau ! pigia kaina, kai kada pigiau,
Ie. • kaip 50 nuoš. turto vertės.

ldydamas piliečiui uždedamų pareigų — bal
savimų dienoje balsuok.
į

s-I-

Kiekvieno kataliko turi bū
ti didžiausias rūpestis, kad bū
tų stipri katalikiška spauda,
kad ji pasiektų visus tikin
čiuosius ir kad nekatalikiško
ji spauda būtų. išmesta iš ka
talikų tarpo.

“Viena nakčia”, murmėjo jis liūdnai.
“Viena nakčia lapaus aš senis!
Seniu iki mirties aš pasiliksiu. Links
mas gyvenimas pranyko, pranyko amži
nai... Aš pažvelgiau į amžinybę... Nežiū
rint visa to... Dėkoju tau, Dieve!”
Susirinko visi į nailonų. Valerijus i>asakojo, pasako,jo rainiai, kų jis darė kai
pasirodė vaiduoklis... Visi klausė su di
džiausia atyda... Neskambėjo juokas... Ži
li Valerijaus plaukai nedavė juoktis...
“Nelaimingas sapnas”, galvojo šei
mininkas. Valerijus nusišypsojo:
Duok
Dieve, kad būtų tik sapnas, bet man jis
buvo išganingas sapnas... Ai žinau, kų
turiu daryti, prašau mane atleisti... Dar
šiandien aš išvažiuoju”...
Veltui buvo visi prašymai. Valerijus
išvažiavo... kas šft jno toliau atsitiko? Ne
žinoma nieko tikra. Rako, jis tapęs vie
nuoliu. Visur buvo žinomas paskutinės
nakties šūvis. Po šio atsitikimo pilies nie
kas nepirko. Niekas taip pat nedrįso jo
je pernakvoti. Ar vaiduoklis bajorus nu
rimo! Kas žino, sal^o ispanas.
Tokia yra Įiasaku apie vaiduoklių pilį.
Sulietuvino J. Karkas

Antradienis, kovo 13 d., 1934
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aiškėjo, jog tai ne Riekus, o
geras žmogelis, einąs į netoli
mus miškus dirbti prie med- ,
žiu kirtimo. Panašių suėmimų
pasikartoja tai vienur tai k,1'
tur lieveik kas savaitę. Tačiuu
kur tus Riekus, taip ir nėra ži
n: o?.

VAL
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ų, gamyoa 4 nuošimčiam sumaLietuvos ir užsienio spauu- žėjo. Taip
Kimčiais) degtukų ir (12 nuo- žinia apie didelę Lietuvoa me.
o- šimčių) tabako gamyba. (IA no. vaffystę Vokietijoje. AtsiLietuvos Brinko apyskaitos). nienamP) buv0 taip. JžvniUB
ę,
Bendras pramonės įmonių' Lietuvos menininkas tapvtod- skaičius, pagal išpirktus ver- jap Petms Kalpokas 19l4 m€_
o- slo liūdimus, praėjusiais me-i lais> pr}eg
didįjį
ig
ė- tais siekA 5,339. Tokių įmonių, Į Mlntaujos įvijoje) pasinntą kuriose dirbo ne mažiau kaip j u į
apįe 100 paveiks-

t»es .r 1
ma, kad
m08 ’8ta
pareigų ,
,įaiskl
dadm
t.mnkus
koma ,r
h<* *že,d

ie- 5 darbininkai buvo 1.151. Jo-Į jų^Brangųjį siuntinį,i apie 10

T"

pat sumažėjo

(9

nuo doje

pl~a.

buVQ

ė- se dirbo 15,976 vyrai ir 8,318 ;w<^ savo nieni5ko darbo vai.
moterų — viso 24,294 žmonės.
p Kalpokas įdavė Johno

Gyvenamus ekonominės kri
zės sunkumus dalinai atvaiz
duoja ir naujų pramonės įmo
nių steigimas. Jeigu krizė šve
lnėja, pagyvėja ūkiškasis gy
venimas, tai daugiau steigiasi
įvairių pramonės įmonių, didė
ja jų gamyba. Krizei sunkė
jant, naujų įmonių steigimas
sumažėja. Per visus 1933 me
tus įsisteigė tiktai 43 naujos
įmonės su bendra įdėto kapi
talo suma tiktai 1 mil. 820
tūkst. Ankstvbesniais metais
pramonės įmonių įsteigta dau
giau: 1932 m. — 116 įmonių
su bendra kapitalo 11 mil. lijtų suma, 1931 m. naujų įmo-

' m
wlf

°* T? Pramonės įmonių produk- ekspedicijos Kitkūnuose konlą, F^j^Pra^Pisiais metais
yra |orab'kuri turėjo paveikslus
vapa
>a- vertinama apie 500 milijonų pristatyti į Berlyną; ten mūsų
re . Utų. Per visus 1933 metus buinkas norėjo surengti sa _
is- vo įteigta 43 naujos pramo-|vo kūrinių parodų. Bet netru-j
*liaus
:l.,nės įmonės su bendra kapita- kus prasidėjo didysis karas, ,'8ni1’.kun
J

^įiįn

1° suma 1,820,000 litų. Įsistei-ij0 pjrniįejį trenksmai suaidė-1fia iaiS 1
ie.lgė: bulvių produktų gamybos jo Vokietijos — Lietuvos pa-t™’ kad.
tą fabrikas, 2 linų verpimo fabri- ,^^8 ,ir kaip tiktai ties kl08e
m- kai, virvių ir špagato dirbtu- pačiais Bįtkfinais bei Virba- skntyse
M. vė, krakmolo dirbtuvė, kaliošų liu Ne tiktai apie meno p^, miečių.
ja fabrikus, keletas rtialūnų bei dog ruogįmą jau negalėjo bū- ma ®r^a
lentpjūvių ir kitos smulkios ti kaJbos> bet mūsų dailin5n. *»mų,
už- dirbtuvėlės.
kui nepavyko net nieko suži- aPgkri^f
520
Jei palyginti 1929 m. davi- noti ir apie išsiųstuosius pa- cen^
00. nius ir davinius praėjusių me-| veikslus. Iš Šveicarijos ir iš ^nčių /
tai tų gale, tai gamybos produk-kitur visoki pasiteiravimai nie ll <lar 1
re- cija sumažėjo: Amerikos Jung.Į ko nedavė. Siuntinys su pa- kur/jau
įr

mos

du
mo
pįjį
įjadęs
irs
;diaip
jsti
Iau-

Valstybėse
35 nuoš., Angli-(veikslais dingo, kaip ugny. jr (^ama ST
j°je — U nuos., Prancūzijoje j p0 karo p. Kalpokas dar banduona
23 nuoš., Vokietijoje — 29 nuo ^ė ieškoti, bet visos pastangos eiaįp a
šilučiais, Lenkijoje ■— 40 nuoš. nuėjo niekais. Ir jis apsi rami- failas r
ir t.t. Pas mus pramonei vys- Ro, manydamas, kad karo gai- ^a(k) ai
tytis'dar yra labai patogios į smoge bei griuvėsiuose bus P’eriuki
sąlygos dėl to, kad mes iki j,UVę įr jo viso dešimtmečio kaimai
šiol dar labai daug prekių im- nieno darbas, kaip jo ir Lie- AP«krit
portuojame iš užsienių. Vy- tuvos meno auka karo dievai- tistika
riausybė vietinę-pramonę la- Į£iui.‘ Tačiau neperseniai dai--'PatIėtief
bai skatina ir palaiko. Reikia Hninkas netyčia sužinojo apie1 jau&y

; ir | atsiminti, kad paskutiniais me
;iau tais yra įsteigta labai daug
rba' pramonės įmonių su vyriausyrbo
parama: “Maisto” fabrikų — skerdyklų, pieninių ir
pa. 1 t.t. Be to, taip pat vyriausy,bės rūpesniu atsirado cukraus
S
popieriaus fabrikai.
Čia
— | suminėtos įmonės įsteigtos be
I svetimšalių įsileidimo į kraš; t,. Reikia tiktai, kati lietuviai verslininkai labiau susii’r

ne ir įvyko bedarbių streikas
prie savivaldybės darbų, bet
miškuose darbininkų visuomet
trūko ir dabar dar trūksta.
»

reertėsi tos pramonės įmonės,
kurios gamina užsienio rinkai,
nes visur padidėjo prekių iš
vežimo suvaržymai, o ta prajmonės dalis, kuri gamina vi
daus rinkai, kai kuriose sri
tyse savo gamybą net išpildė.
Visų pirma gamybą išplėtė tekstilinė (audimo) pramonė.
Rimtosios šios pramonės įmonės savo gamybą žymiai pa
įvairino ištobulino ir mūsų
audiniai konkuruoja užsieniNemaža pasi-'

sekimo turi ir smulkesnioji
lanterijos fabrikatų

ap"; ”e

iau domėtų pramonės iSvystymn <tau«r v6lian> « leSkoiim«i ap»pi- mūsų krašte. Patartina vra sn tilus' Sm® P“rdavl'1,įl'- Ta' r
taupvtus pinigus nelaikyti be ,a ”e vi*n
kukla“’>
ir apyvartos, bet dėti į pramo- ''..bStaus, talentingo masU me
*»- nės įmones ir kelti krašto ga- mnu,ko p' Kalpok<>’
lr

^osa 8
akorde
Į0’000 ,

Kai mybų. Dabar dar begalo daug 808 Lie.tnvos men°

kuo pal

apskr,A

K8' prekių mes importuojame iš aPipl®Bna8*
. Kai™
’’*a užsienių, kurias bfitų nesunku
(lirdėti, šiuo reikalu auaido- žievės,
me ir čia pat pasigaminti.
Tsb. Imėjo kaip Lietuvos, taip ir si. luP>’

Tam tikrų įstaigų apskaič.ia
vimu, mūsų pramonės veiki
mas praėjusiais metais buvo
Birmališkas. 8iek tiek sunkiau

niiiR dirbinius.

pavo du paveikslus, iš 1914 rės
metais išsiųstųjų, esančius daTa 20,0
bar Vokietijoje. Iš to pasida- 1,a<lauj«
rg aišku, kad -paveikslai kare j°jenežuvo. Vienas rastųjų paveik-j Vasai
s)ų “Ugnies raiteliai”, 1912 lenski”
metais tapytas, net pranašin- smulkm
gai atvaizduojąs būgimąjį bai- kuris d
sųjį karų *.
•
krašte.
~
.
r. '
'* •
““‘y'1’ kar° suirutSje pa'
.Ir
vcikslas kai kas pa«roW’ ir “tTykę

ga

gamyba.

Plečiasi ir vietos linų bei ka
napių pluošto apdirbamoji pra
roonė. Pradėjo darbų (įsistei

gė) du nauji linų verpimo ir

-.
---------- —-----Vokietijos kai kurie asmens nasKatalikams netinka lr to- *>«i įstaigos. Neseniai į KauUė! ]

Ina‘
( :’Q
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kia spauda, kuri nors nestoja n4 buvo atvykęs vienas valdi- j gyvulis
atvirai į kova prioš tikėjimų,' ninkas, kuris paėmė paveikslų galima

naž-Įbet ir negina tikėjimo,

nei išsiuntimo fakto įrodymus bei

jnių įsteigime įdėta net 17 mi
lijonų litų suma. Stambiausios
įmoųės buvo Marijampolės cu

kraus fabrikas su 7 mil. litų
kapitalo ir “Maisto” bendro
ms skerdyklos
tų kapitalo.

y

Tsb.

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. 0. “KELIONĖ APLINK
PASAULĮ” arba kelionė į' “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa

saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
II.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO
NĖ PO EUROPĄ” ir ypač. LAISVOJE LIETUVOJE.
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo
aptaisais $1.50.
?. (j.
«
aIII
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS
ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, ftiaurinėj Afrikoj,
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte,
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,
Vokietijoje, Lietuvoje.
Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai
gražių ir aiškių 300 mveikslų.
Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptl&mis.
Kaina tik $2.00.
Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosirhO
už $3.50.
Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie mums.
Ola

nuplėAti

Gerbiamai ••Draugo” Administracijai:
Siunčiu su ftiuo InlAku *................. uit kuriuos prafiau kuogrpfflausla
atsiųsti man sekančius Kelionių kn?gu»:
VYSK. P. P. BŪOIO KELIONĖ-— $1.00
KUN. ril. J. VAITUKAIČIO
—
1.60
KUN. J. A. PAULIUKO
—
2.00
a rpa:
Siunčiu $3.50 už kurtuos atsiųskite mnn visas tris Kelionių knygas
Mano adresas:
Vardas. Pavardč

Vaiki

Street

M OUR OFFICE
?

ir
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Administratorių*

Redaktorius

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
WATERBURY, CONN.

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
WATEHBURY, CONN.

ti, iš kurių miestų bei valsty-> riųs jie buvo paviršutiniai pra-1 party, Chase parke. Dulyvavo rupijos -labui. Ji bus šio mė-,
Murijos Vaikeliai ir palupi kus paslięlo į upelį ir prigėrė.
apie 50 studėntų-čių. Visi lin- nėšio 23 d- vakare, naujoje sų- jos mokyklos mergaitės, sese
bių Marianapolio studentai y-, leidę.
Waterburį atlankė svečias
ksreai laikų praleido. Beje, stu Įėję. Komisija jau įšriukta^tb rų mokytojų vadovaujamos re
Miiųjų Kėglių Lyga
ra suvažiavę į Thompson’ų.
- MunaAipolis. — Kartų, tu Pasirodė, kad daugiausiai yra
Po vienos jyvvųitčs žaidimo dentai norėjo suruošti kitų iee kietai platinami. Raginame vi- ngiasi vaidinti religinį veika- kunigas Jonas Plevokas, ku
rėdamas kiek iiuosesnio laiko, iš Mussachusetts vah»t.,
lis asistentu yra prie kun. Junet mutume, kad kitas ratelis, ku skatiug party, bet pasirodė le- sus iš anksto nusipirkti ir tuo lų balandžio 25 d.
*
paėmiau Mariunapolu) moki trisdešimts jaunuolių, arba 41 ris vadinasi “Liūtais” (M. Jo cius netinkamas.
škaičio, Cambridge, Mass. Jis
paremti savo jmrapijų. Tikie
/
nių sųrašų ir taip sau perskai nuošimtis visų studentų.
Alumniečiai-tės, vadovauja darbuojasi, kad parėmus sese
tų galima gauti pas Vesūnaitj,
Iš ti ka cap^t. Einoris, P. Dūks
Pramogos surengime daug
čiau visų vardus. Beskaityda Pennsylvanijos
aštuoniolika. ta), užėmė pirmų vietų. Ištik- darbavosi V. Buleviciųs (C. pas bile vienų kunigų ir Vy mi grab. Jono Stokes ir Jono ris Jėzaus Nukryžiuotojo iš
mas patėmijau, kad daugelis Tų dviejų valst. studentai su- rųjų, jie išįaikė liūto tradici
Stokes rengiasi prie Minstrel Elmhurst. Svečias stebėjosi
cių narius.
W. A.).
Sliow.
mūsų mokinių turėjo Jono va- jaro didesnę kolegijos dalį. Iš jų, nes liūtas yra karalius vi
VVaterburio lietuvių nuosavy
rdų. Manyje kįlo susidomėji- ‘ kitų valst. yra: Illinois — 6, sų gyvulių, įtaigi taip ir čia.
bėmis, sale, moving pictures,
Kovo 2 d. vakare suruošta
Šv. Onos draugija širdingai
mas, kiek iš viso yra pas mus Michigan,
Šįmet alumnietės tnųš stip bowling allcys, našlaitnamiijį
New Jersey ir Tikrai ‘fLifitų” ratelis nusi įdomūs ginčai tema probibici kviečia visus lietuvius atsilan
Jonų ir, be to, kitais vardais Rhode Island po 4, New York pelnė pirmų vietų, nes .geriau
rų hasketball ratelį, būriam spaustuve ir taip toliau.
ja ar atšaukimas (repeaj). Pro kyti į jų card balių balandžio
mokinių.
ii Connecticut po 2 ir New siai šių savaitę pasižymėjo kc hibicijoš pusę laikė V. Klimas, 6 d., parap. salėj. Kas daroma vadovauja Bill O’Brieh ir J.
Stokes. Waterburio jaunimas
Blogas Skonis Burnoje
Suradau, kad Jonai turi ne- Hampshire 2. Pasirodo, kad glių žaidime. Bei juos smar Jckšiūtė ir Zabelskiųtė, o at jiarapšjos ar kokios draugijos
. r
ar tai vyčiai, ar studentai, ai Yra Ji adymų, kad negerai velki*, vie
mažu kompeticijos nuo Juozų.1 studentų yra suvažiavusių iš kiai vejasi “Buldogai”, kurie šaukimo — Stanevičiūtė iš naudai, visi turėtų pa remti.
natį ųr daugiau BvarbfaUHių organų.
Uuli vltSklniinaH yra negeras, apeti
Marijos
Vaikeliai,
ar
choras,
ūgi
nenori
pasiduoti.
Viso kolegijoje yra keturioli- devynių valstybių,
Oakville, Alcksaitis ir Benesetas blogAU. silpna eliminacija, vidu
.. . .
,
...
,
ar alumnietės, ar skautai'vis riai nereguljĮprūs. nenaturųius miegas,
ka Jonų ir vienuolika Juozų J
Štai, lygos stovis kovo“5 d.": vičiu*. Teisėjais buvo kunigai:
Uaterburio laikraščiuose bu*.
A
, nrrviėkuinaa. Jr t.t. viskas tas parodo
Ant galo paliko surasti, ku,
tai
sį, tai tų veikia.dlerai, jau reikalingumą gero ir tikro Toniką
1.
Liūtai
3
.750
Nemaža ir kitais vardais, pa ris miestas turi daugiausiai
Ražaitis, Kripas, Juozas Du vo siūlius dienomis įdėta pa& į
.
„
.
nimeli. Gyvenimas'- visuomet
2.
Buldogai
5
z
.584
vyzdžiui Antanų ir Pranų — studentų Marianapolyj. Žino
bauskas ir Jaudžminiutė. Gin
ir gražus aprašymas
/
3. Gegutės
5 .584 čai išėjo lygiomis. Įdomių ži - apie Jule Baranauskaitę. Ap- saulėtas tam žmogui, kuris ne
po septynis, Albinų bei Sta jau, kad bus Worcesteris arba
4. Vyturiai
6 .500 nių patiekta iš Congressional rašyta, kaip jį dirba Ziegfeld tingi veikti.
sių — po penkis, Vincų ketu
buvo rekomenduojamas Gydytojau!
Brocktonas, bet kuris? Peržiū
Specialisto kaip tik tokiame neevelt
5. Vilkai
.500 Records, policijos, medicinos, Follies ir kad visur po A1112ri ir Mikų trys. Kitais var rėjęs sųrašų, radau, kad toji
kaviue. NUGA-TONE J pastebėtinai
' trumpų, laikų pataiso sveikatų ir at6. Arai
dais yra po vieną, du. Šių pa garbė tenka Brocktonui, iš ku
psichologijos įr kilų sričių. rikų važinėjusi ir gražiai at > Wakrbury sniego jau kaip
ž3SSaS3.X'"JX,’S^’.)^
7. Sakalai
.334 Matyt,. Waterbmio lietuviai lieka savo rolęs. Ji dabar pa ir nėra. Saulutei pasiklaus j« I “’KJKumV'« “7S5t ’SUSi
starųjų skaičius — 18.
Tat rio turime dešimts, iš Worces8. Panteros
.334 studentai mėgsta ginčus. Per sirašius sutartį su kompanija
matome, kad Jonai sudaro be terio aštuonis, iš Chicagos, De
upeliais nuėjo. Buvo ir neini ,
Pehki
aukščiausi
žaidikai
veik penktų dalį visų moki troito, Providence, Lawrence,
po dvlde&fmts dienu gra
mėnesinį studentų susirinkimų ilgam laikui. Sveikiname.
mių.^Viena 5 m. mergaitė, no garantija,
žinsime pinigus, jeigu Ldsite neuž
•1.
J.
Nanartavičius
nių, o Juozui dešimtų dalį. ir Elizabetho po keturis, iš S.
ganėdinti.
vėl bus ginčai kita temo: ar
Kai ji gyveno Waterbury, rėdama išmėginti naujus batuKėrkta tačiau, kad nedaug y- Bostono ir AVaterburio po tris. j" 2. J. Jurčikonis
lietuviams geriau draugauti
priklausė chorui ir dalyvavo
LIETUVIAI DAKTARAI:
3. C. Ignotas
ra Kazimierų. Jų turime tiktai Biskutį nustebau matydamas,
tiktai šu lietuviais, ar ir su
visuose*lietuvių vaidinimuose.
Amerikog Liet Daktarų Draugijos Nariai
4. AI. Jodka
du. Rodos, Kazimierų turėtų kad iš Chicagos yra tiktai ke
kitais.
Paeina iš labai geros šeimy
5. E. Einoris
būti daugiausiai, nes sv. Ka- turi. Juk tai lietuvių Ameri
Tt*. GROvc&Ul IBM
nos. Jos sesuo Marė priklauso
•f
ziųiierąs yra Lietuvos Globė koje didžiausias centras ir, ro
Stasys Aleksandras (L. K.)
Pastarame Vyč-ių kuopos chorui, o brolis loSia su vy
PENTI8TA8
jas ir lietuvių labai mylimas dos, savaime aišku, kad iš ten
1444 SO. 4»th OT^ CICERO, BU
suseno
čiai basketboiininkais.
nutarta
}>anaikinti
bei gerbiamas.
ojpttojas u chirurgas
Utgr.. Eetv. lr Pdta. 14—4 vai.
turėtų būtį daugiausia jaunuo
special sęniors”. Tie “spe1M7 SO. BALOTU
OHIOAGMI
VaL: 0-11 ryto t-4 lr 7-S vak.
Paskui įdomu buvo sužino- lių. Tikrenybėje, tačiau, taip
•ereAtmla po pietų lr Nedėldlenlal
Paaed., Bered. lr Babat I—1 vai
ciaJ geniom” buvo, man rodos,
Misijonieriaus kun. Bružiko,
Uk aualtarua
nėra. Kame gi priežastis? C*al
studentai iš high sehools. Jie jėzuito, vedamas misijas mi
MM V, M49QUETIE ROAD
Otenama Tel. BAFasetto MfB
dėl to, kad mokykla per toli.
Makttmla TeL CAMal 0401
dabar turbūt bus priskaitomi nios žmonių lanko, klauso gra
Marianapolio mokinių sura
Lietuviai vėl gali džiaugtis prie senesniųjų. Gal ir gerai.
žių pamokslų ir dažnai eina Tat IiAFayetto MM
šąs rodo viso 74 studentų.
nauju lietuv.iu kumštininke
Kalbėta apie card party pa- prie ftv. Sakramentų; daug iš
MikasiT. Jodka (L. K.) Eddie lfogan (Etivardas JušOffice: 2643 W. 47th StreS
platinta katalikiškos spaudos.
.......... * " ■
-t *' * • - r • ■
•
kis) iš WaterlmrMj.-y*^ pl ikiau Oflao Tet CICERO
49
Tai tikras apaštalo darbas.
GYDYTOJAM Jr CHIPŲRGM
tet CICERO «MM
Kovo 4 d. išpuolė Šv. Kazi- to sunkiojo svorio kumštinin<140 Archer Avenue
•tol įstotum H"WI,I mm. ■■■lin
Offlae TeL REP u bile 7RBB *
miero, lietuvių globėjo šven - kams, kaip ir Jack Kharkey; I
STATISTIKA

Nuga-Tone

OR. R ATKOČIŪNAS

DR. A. L YUŠKA

NAUDAS LIETUVIS
KUMŠTININKAS

OR. A. J. JAVOR

DR. F. C. MTMSKUNAS

JOS. SMMLMAN, M. 0.
"M

te. Tų dienų visa lietuvių tau-’sveria daugiau 200 svarų, ftioBuvęs cicero
Ie minėjo, kuij>o vienų didžiau |mis dienomis jis buvo “spari
miestelio pir
mas Sveikatos
Komiai Joniesių švenčių josios kalendorių iiig partner” Touiniy Loughrius < lr laikė
Žmonės vėl grįžta prie vartojimo je. Šventę ypųtingu būdu mi ran’ui ir dalyvavo preliminat» garbės ofi
skystų liuosuotojų. Žmonės suprato.
są per 10 me
Jog tinkamui prirengti skysti,s liuo- nėjo daugelis lietuvių draugi- rėse Carnera-Lougbran kumštų) yr»
suotojnl išvalys vidurius be jokių ne
Clcerfečiams
smagumų laike išėjimo arba vėliaus. jų bendrai priimdamos Šven ly nėse, Miami, Florida. Jis nu
žinomas
per
J7 metus. Da
Kiekis skystaus iiuosuotojo gali
galėjo
anglų
Jack
Pettifer.
bar
apecialibūt pamainomas žiūrint pagal atski čiausių jį.
■uoja i
ro asmens reikalo. Jo veikimas tuo
Edvardas
dabar
gyvena
Wabudu gali būt reguliuojama*. Kūdi
Marianapoliečiaį irgi ypati
kiui* lengva nustatyti tinkamų doza.
terbury. Pirmiau jis kumščiuo
Ir švelnus, skysti liuosuotoją! ne Įri ngu būdu tų dienų minėjo. Ry
tuoja Inkstu*
davos tiktai Connecticut valste kun. Dr. J. Navickas, M. I.
Gydytojai abeinai pripažino,
jog
senna yra geriausias liuosuotojas dėl C., atlaikė, sumų ir pasakė šve tybėje. Bet to neužteko; nuvy
av IV
1*1 II tai. ryiuį
10 Utį
ryto; aoo ■ iki 4
kiekvieno.
Šen na yra naturalt&kus
rai. popiet ir 7 Iki
“■ *S vvai. vakare;
iiūosuotojas. Jisai ne džiovina siste^ ntei pritaikintų pamokslų. Per ko į New York ir ten po Ralph
"srsrSt’isih-susitarimą.
mos, kalu, Rk.l kiti liuosuotoją!, ir
padaro jji(t ištroškusiais. Dr. Cmd- Ofertorijų B. Ivanauskas ir J. Gold priežiūra pradėjo mankš
Street
well‘s Sytup Pepsin yra skystas liuoO.Tx
tintis,
treineruotis.
Jam
sekė

suotoja< kuris atsideda ant senna Kuprevičius gražiai pagiedojo
kaipo? veikiančio iiuosuotojo.
Jisai
si ir Madison Square Garden
IVAI1ŪI
sureguliuoja žarnas vienos savaitės “Ave Venini”.
laiku 'ir Jos veikia taip reguliariai
prie
12,000
žmonių minios lai
kaip laikrodis.
įnėjo Metropolitan ChampionJųs visuomet galite gauti Dr. CaldKovo 4 d., Šv. Kazimiero jiawell’s Syrup Pepsin bile kurioj vaisship.
tln.včioj prirengtų vartojimui. Narys rapijoje,
Providence, 11. I.,
OFI8A8
n7r. a.
i
Edvardas yra šešių i«<lų au
4729
So.
Aehland Ave.
kur klebonauja kun. J. Vaite
'TT
kščio. Pasak Waterhurio angS luboe
4 •
kūnas, prasidėjo 40 vai. atlaiCHICAGO, ILI-.
lų laikraščių, jis turi labai gra
dui, į kuriuos buvo nuvykę
OKI8O VALANDOS:
America’s kun. Dr. J. Navickas, M. 1. C., žiu ateitį.
Nuo 10 iki 1* vai. ryte, nuo 1 iki 4,
Jo brolis taip pat (liktas vai vaL po pietų lr nuo 7 Iki >:X0 vaL
*kūn. A. Morkūnas, M. I. C., ke
vakaro. Nedėliomla nuo 14 Ikf 11
favorite!
kinas atrudo kaip ritmikas, ar-; valandai dienų.
»
lėta mokytojų ir mokinių. Pri
ba kumštininkas. į
Telefonai MIDuray 2880
taikintų pampkelų pasakė kun.
Dr. J. Navickffš, M. L C., kurs
Waterbario lietuvių studen
šiuo laiku kai kuriose {turapi- tų kuopa suruošė trečių roller
Offloe
BM1
jose laiko misijas.

VaL: a—4 Jr

TeL LAFayetto M»7

DR. A. RAČKUS

se

Y

Pageidaujamas skonis
tikro niayonnaise ir'tlk'rai senoviškas vin’ntas
••dresalag” naujoj kom
binacijoj'.

KRAFT’S MIRACLEWHIP
SALAD DRESSING

TOM.LOŠK FAT
N. T.

Min
Katatr *f Broaklys.
wr1tr»: ”H»r» «•«! Krmeh-n t»r t*s
»ft * nentk* aaš tara m* nly lašt S*
>•„1,«■ bot ,«ci n ■neh battar h»
v«j. gr.n for >MPU who šou t rar* ta
rtšsoa. krstakca l» wond»rf«l to
fh» .rotom hrolitir
1 b-lnt •
.Mato to.o for l'oa trlrd ta
ftiliin kat only Kratokea »n«wrred all
yaryoam.*’ (May K. 1MŠ1.
TO loto fat 8A«LY and KAMMtMdk
LT. take a Wlf tw«pdM»ful of Kj-uachen
(tolti In a alau of hot vator ta ttta
morning bafore bffakfaat—don t mtaa a
bottle that laito 4 «naka
morning
Salto at
coiu būt a trlflo—get
• nr drugotore
follr (attafled after the šrat battto—

rnrr

money back.

OR. A. R. McCRADIE

Nuoširdūs mokinių linkėji
mai bei maldos lydi mylimų
direktorių šventuose jojo ke
liuose.
Kvotimai
Baigiasi antrasis mokslo me
tų laikotarpis — semestras. Ki
tas mokslo laikotarpis yra vie
nas sunkiausių, todėl studentų
protai, {io sunkaus darbo ga
lės šiek tiek pasilsėti, žinoma,
tiktai kvotimams užsiluiigus.
Kurie Įs»r visų semestrų ge
rai mokinosi, jiems nėra rei
kalo daug rūpintis, bet kurie
uasimokino, bus sunku prisi
minti visų eilę painokų, ku

OTBTTOJAB lr CHIRURGAM

7M0 89. Hatoted Street

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

<ŠI>tonM*tric*lly Akių Rpnctalislas. .
Palengvins aklų jteinplmų, kuris
esti priežastimi
galvon skaudėjimo,
svaigimo aklų aptemimo, nervuotunio, skaudamų akių karš tJ. atitaiso1
trumparegystę ir toliregystę. Prirrn-1
gfa teisi ngai akinius Visuose atsitl- !
kuriuose < gsaruiųavimas daromas au
elektra, parodančia magiausias kiai- Į
dan. Hpeclalė a t yda atkreipiama J
mokykioa vaikus. Kreivos akys utį- ■
taisomos. Valandos nno 10 iki 8 V. I
Nedėlloj nuo 10 iki lt. Akinfų kai-1
noa per pusę pigiaus, kaip buvo pir
miau*. Daugely atsitikimų akys eti

lą- akinių.
pirmiau.

pigiau

4714 SOLTH A8NLAND AVE.

LIETUVIAI DAKTARAI:

vi*t

• xv-’-

ę—JI

1-4

ROGM 114

tr T-t vaL

t•

X-SPINDULIAI

GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS

3061 Weat «3rd Str.

Office PgoBe
I TKOeoaot 1MO

(Prie Archer Ava. aetoli Kedale)
Valandos: nuo X ik. 8 vgi. vakare
Baredomls lr &adėUo«Ua oapol
i

DR. A. P. GURSKIS
“

4204 ARCHER AVE.

corner Sacramento
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

OTM

DR, J. J. KOWARSKAS
OmCM HOUR8:
to 4 and 7 to 4 P. U.
flunday by Appointment

1

•IBI

Dr. M. T. StriM’is

Rusas GrdytoJas Ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų k
visų chroniškų liffų.
Ofisae 3102 So. Halatod Bt
Kepi pag gint Btreet
Valandos: 2—4 popiet. 7—I vaL vak
Nedėlfomia ir Aven tądien lala
1>

Mamų toL PROspeot 14M

OR.C.Z.
D

TeL CAMal 0447
Res. PROepęct 4469

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAM lr CHIRURGAM
1»J1 SOUTH HALSTED STREET

■«"Tm"

Specialisto* iš
Rusijos

<IYIM» VISAM L4GĄS VYIH IR
PER 4N M4*m N NES1I RJNT
KAIP (ŽMKEKMl SIOA
YDOMOM JOS YRA
jo. odos. ligas. įsiėdus, reumatlsmų galvos skuuninųs, nkuusiuua nuga
fojn. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir puslapilinau*
ingus ligas.
Ilgus. Jeigu kiti RniAgydyti. ateiki*..! čia lr persitikrinkite kų jis Jums gali pada4*1*1©
ryti. Prekttkuoju
Praki
per daugel) metų ir iAgydė tOkstaeėius ligonių. I‘atariOPI8O VALANDOS: Kuadi.i nuo 10 valandos ryto Iki 1
■tas dykai.
vaJandai _tr nuo A- 4 valandai vakar.- Nedėliomis nuo ii ryto fkl 1 vai.
Speciali** a t gydo ligaa pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, tilnuodljimų krau4200 WEW 2dil, ST.
kampas Km cr Ave.
TrJ. (’RAafonl 6273

Seredomis lr Nedėliotais pagal auta*
REZIDENCIJA

6631 8. Oalifornia Ave.
Telefo

REPubllo

72M

Ofiso: TeL C4įtinęs* 44M
Ree.: TeL HEtflovk S2M

DR. A. G. RAKAUSKAS
Ofiso valandos: 1-4 lr 4-4 vgL vak.
tcijos Ofisas: 26.-,« W. 4Bth 84 j
Vnlaa4oe: 19—lt ryte
ir NųdėUomli PBB»1 mta,

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAM

4142 AK0HEE AVEHUl

4631 80. ASHLAND AVE

-v*?

2201 W. Oermak Roftd

M H T 1

OTDTTOJA8 Ir CHIRURGAM

f

GYDYTOJA* g- CHtnuROAM

3147 8o. Halsted St.
TeL BOClevard 7044

arfl 47th Street
ThL: nuo 2 Iki t vakare
sutartį

M. YARda 4444
Vtogkt TeL VLAaa MM
VALANDOS:
Nuo į».12 f. ryto; 2-2 lr ?-• v.
NedMdlenlaie »uo 14 iki 12 dlen«

DR. S. BIEŽIS

OYDYTOJA8 lr CHIRURGAM

4645 So.

DR. MAURICE KAHN

Phoue CAMal 4122

<645 So. Ashland Ave.
OF18O VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 4 Iki S vak.
Nedėliomla pagal sutartj
Oflao tote* BOClevard 7410

OKA. A. ROTH

2422 W- MARGCETTK ROAD
VaL 2-4 lr 7-4 vak. Ketv. 4-12 lyti
NędBloj aueltarua

Valandos 1—1 lr 7—B vak.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAM

POpp Tt* VICiory

lUnttonu
Pasaullaiune kare
v.

CAMAL

2403 W. 63rd St., Chicago

DENTISTAS

WISSIG,

'

Ree. and Offfco
MM 80. Beartu Bt

PHTBICLAN and BU ROMON

.

Rm. TeL GROvsblU MiT
4S1T 8. WA3UTENAW AVE.

OR.o J. J. SIMONAITIS

TeL CAMal 0401

GYPYTOJAJB v CHIRURGAM

Daktaras

, .r , .

vaL vakare

Res. 2136 W. 2<th St

PASTARAI:

DR. CHARLES SEGAL

1—9

c»|a MBS So. Artoslga ava
dos) 14 ryto Iki 4 popiet

<

2:M toknra

Tol.

USB
DR. G. I. BLOŽIS

Tek Cftjlpl

DSMTJATAS
2201 W Cermak Boad
(KeapM Leavitt Mt.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Mųo 1 IU

DR.J.RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojus
2515 HEST 60th 8T.
Of. ir Bes. Td. HEMIock 6141
V alau d O 8

I

vakare

Beredoj pagal Patarti
Tel. Oftoo BOUlcvard 691*^-14
Ree. VlCtory 9341

DR. A. J. BERTASH
756 W. S5th Street

2 - 4 popiet; nuo 6.8 vakarais Oflgo vaL; nuo 1-2; nuo 4;29-S;l4

a

Antradienis, kovo 13 d., 1934

-s-w

AR GREIT STOS CHICAGOJE DARIUI N) 61Vakaro pelnas skiriamas
Šv. Kazimiero Seserims, inoRĖNUI PAMINKLAS?

KUMŠTYNIŲ VAKARAS (BOXING SHOW)

P R

yUG

5

yS

VAJAUS VAKARAS

sesutės kazimieriętės. Pagal- ve, kad kitam palengvinti gy-.nuį visa širdimi pritariant pii'

vokime, o pamatysime, kur venimo naštų. Sykį metuose Į mus šiemet įvyksta vienas va
mūsų dėkingumas turėtų būti pasišventę parupijonkos vy jaus vakaras. Padurykime jį
Matinis vtŲus /wy. Kazimie reiškiamas.
PELNAS SKIRIAMAS PAL. R. kiną vajų Šv. Kazimiero fher sėkmingu. Norint, bridgeporro Akademijui paremti įvyks
RAP. MOKYKLOS MOKYgairių akademijai
paremti. tiečiai gali pralenkti kitas ko
šv.
Jurgio
parap.
salėje
kovo
TOJOMS, ŠV. KAZIMIERO kytojoins mūs parap. niokyfeRRINKLIAVA PRIE BAŽNY Tik tie tam darbui nepritaria lonijas.
Kovo
8
d.
ir
man
teko
daly

1S
d.
Tam
vakarui
mūsų
dar

SESERIMS
įloj. Daugelis Šio kliūbo narių
ir neužjaučiu, kuriems nerūpi
ČIOS DURŲ
vauti
Dariaus
Girėno
pamln
bščiosios
sesutės
Kaziuiierietės
---------pra baigę parap. mokyklų.
_____ ___
_ kelti susipratimas ir apšvietė
rengia
net
tris
labai
įdomius
klo
statymo
komiteto
susirin

UOKELANI). — Kovo 15 Tuo vakaru jie nori parodyti
Bridgeport. — A. R. 1).
tarPe- KiinU pavyidį
<1., Visų šventųjų |wirap. kuui- savo dėkingumų seserims — kime, kuris įvyko Aušros Va ir švęuto turinio veikalus. Ku sk. darbuotojos pakirtos ko-ldooda tos parapijos, kaip pa v.
rtų parap. svetainėj. Iš pra daugi kovo 18 d. pripuola Ka vo 18 d, prašyti paramos se? Cieoro’ Ilh’ ka,ne įvyksta net
štininkų Klūbas rengia didelį mokytojoms.
vakaru par,,,,. svetaine.
į vjgl(
1>a,. fcu„,sty. nešimų pasirodė, kad iki šiol nčios sekmadienis, tad reikia
serims Kazimierietėms prie bava,karai A. R. D. Klebo
visokie kolonijose parengimai kad kiekvienus mūsų padary
Visi sporto mėgėjai susido-|nį^ klubui vadovauja: Charžnyčios durų.
kiek trukdė komiteto veikimų. tų gerų darbų.
mėję vakaru, nes čia susimas
8feedwill — pirm. AntaPraeivi — nepamok ranka
Lai niekas nemano, kad rė
sinarkūs kumštininkai is Gol- nas Šūsnis -r- Matchmaker ir Bet dabar draugijų veikėjai
A
A.
den Gloves, G. Y. O. ir “Drau Proiuoter ir Jonas Meskis — visa savo energija stoja į da mimas Akademijos “praturti ant to darbo, pasišventusios
moterys,
mergaitės
aukoja
sarbų,
kad
pavasariui
išaušus
na”
seseris/ Kazimicrietus.
go” čempijonų.
VEKONIK A TAMOSA IKKI KNt
Sekretorius ir Business m&na- būtų pastatytas didvyriams pu
(l»o (ŪMrfs šn lankstai tė)
Kaip tik ne. Jos mūsų visuo
Kazimieras šheduill, ‘Drauigef
Persiskyrė su šiuo pasauliu
DOMICĖLĖ ŽUKIElNtt
minklas. Darbas, galima šaky menei duoda daug daugiau ne
kovo 11 d., 2:10 vai. popiet,
go’ 126 cv. čempijonas- ir Ill
(po tėvais Vožtdaitė)
1934 žn., sulaukus pusės aini.,
ti, jau įpusėtas. Štai kad ir šis gu iš mūsų gauna.
gimus Tauragės apskr., Šilalės
mirė kovo 11 d.. 1 934 m. 6:16
inois l'niversiteto čempijonas
pwap., Gūbrių kaime. Ameri
įvykis rodo didelius komiteto
vai. vakaro sulaukus 6 7 metą
Šj
vakarų,
8
vai.,
Bakdiuno
Paimkime
dykai
mokytoja

koj išgyveno 22 metus.
stos prieš Barney Oomen.
amžiaus.
Priklausė
prie
Apaštalystės
fr
Kilo Iš Tauragės apskričio,
svet.j 107 th ir Indiana Avė, užsimojimus pradėtųjį darbų vimų. Kiekviena parapija siu
Amžinojo ir Gyvojo Rožančiaus
Sheduill vra smarkus kumštiKinčnų parap., šerlaukės kai
dr-Jų. Paliko dideliame nuliū
pastūmėti į priekį.
mo.
Amerikoje
išgyveno
30
nčia savo gabiausių mokinę
dime sūnų Petrą) dvi dukteris
įlinkus pagarsėjęs po Clli«l-j iv?k#l“ 9 "ur<1''’ Lietuv,i'f
metų.
Oną
ir
Broniertavą,
brolienę
Va

Kovo 24 d. rengiama didžiau dykai gauti Vienuolyne moksg..t
Demokratų klubo sus-mas. \ iPaliko dideliame nuliūdima
leriją Pukellenę, brolio duktr.ris
WALTER
sūpų Adomą, seserj Bronlsla
Antaniną fr Valeriją šniaukšsi nariai ir norintiej įsirašv-1s^a® Amerikos lietuvių istori-(jq Kas už tai atmoka? Kas
vą Venckiene, tris brolius, 8yl<
taites, tris pusbrolius: Antaną,
ADOMAVIČIUS
Kita pora bus Bobby La- ti kviečiami atsilankyti. Bus j°je sP°rio vakaras, apie kurį met išduodama parapijoms po
vestrą VoželĮ, Kazimierą ir Jo
ir Kazimierą Dauslnus ir Vin
ną Kaklus, žentą Antaną Jusai
centą šniaukštą; gimines Stani
Mirė kovo 11 d., 1934 m.,
Monte, 1Ų33 C.Y.O. čantpijo- įdomių pranešimų.
tį, anūkę Valerija ir gimlnes:o
slovą ir Rozaliją šaltlnderus,
6:30 vai. ryto. sulaukęs apfe 65
Iįep.1 Ia‘s°didieji Amerikos die-. keliolika “schdlarsbips”. Kas
Lietuvoj, seserę Marijoną.
Palinarą šaltmierj fr kitas gi
metų amžiaus. Kilo iš Tauragės
nas, J. Kandraco iš Visų Švenmines.
.
nrašeiai. Bus basket bąli žai-^
tai Akademijai atlygina?
apskričio, Sldlavos parap. Ame
Kūnas pašarvotas 4605 So.
KUnas
pašarvotas
randasi
Hermitage Avė. laidotuvės Įrikoje išgyveno 31 metus.
t jų. parap. tymo.
dimas, stipriausia Amerikos
3426 Lituaniea Avė. Laidotuvės
vyka kętvlrtadlenį, kovo 15 d.
Paliko
dideliame nuliūdime
Įvyks trečladienj, kovo 14 <L, 8
Iš Eudėlkio koplyčios 8 vai. bus
moterį Marijoną, po pirmu vy
Susipraskime,
ehieagiečiai,
IBus G kitos kulnštininkų poVakarų valstybių komanda tu
vai. iš ryto iš natną Į Šv. Jur
atlydėta j šv. Kryžiaus parapi
ru Budvidienė. po tėvais Kagio parapijos bažnyčią, kurtoje
jos bažnyčią, kurioje Įvyks ge
tauskaitė,
podukrą Marijoną,
rės susitikti su lietuvių žvaig- remkime Šv. Kazimiero Aka
riųs ir 4 poros ristikų. jų tarpe
atsibus gedulingos pamaldos už
dulingos pamaldos už velionės
švogerj Juozapą Česnavfčių, o
velionės sielą, o Iš teU bus nu
.Lietuvoj brolj Mykolą ir gimi
sid'ą. Po pamafflų bus nulydėta
Brighton Park. — Nerikėtai Ulėmis (profesijonalais žaidė- demijų. Švieskime mūsų duk
Joe Margetieb, J.ąck Sinitlų
lydėta į šv. Kazfmieto kapines.
s j šv. Kazimiero kupinės.
nes.
Visi a. a. Veronikos Tamošau
Nuoširdžiai' kviečiame visus gi
Gyveno po iiuiil 2310
So.
“Fatso’’ Kelly, T vau Kubano- leko būti pas “Draugo ’ skai- jais), t. y. kapitonais bei žy- teris, auklėkime jas toj įstat
skienės giminės, draugai »ir paminus, draugus-ges ir pažistaLcavltt St.
žĮslaini esat nuoš'.rdžiai kvie
mus-mas dalyvauti šiose laido
t y tojus P. P. Kukštus, 2937 W. iniais žaidėjais pagarsėjusioseS°j’ kūri Amerikos lietuviams
Kūnas pašarvotas Luehavlčių
viteli ir kiti.
čiami dalyvauti uatdotuvėse ir
tuvėse.
koplyčioj, 2314 W. 23.rd l’face.
sutelkti jai paskutinį patarna
ta rnau ja jau 27 motai, o k u
39
St.,-kurie
kovo
4
d.
suruoLaidotuvės Įvyks trečiadienį ko
komandose
visoje
Amerikoje,
Yra paaukotos dvi trol'ijos.
vimą ir atsisveikinimą.
Nubudę: sūnus, sesuo, bro
vo 14 tt, iš namu 9 vai, bus
ri vis skolose tebėra.^ Neva
Nuliūdę liekame: Mums, Du
liai. žentas, anūkę, ir giminės.)
Šė
savo
sūnui
Antanui
pagerbv
a.
KrauAiunas,
Baikis,
Ju

atlydėtas j Aušros Vartų para
9 vard’o coiumitteeinau ’as
kterys. Krolienė, lbisbroliiil ir
pijos bažnyčią, kurioje įvyks ge
rykime keršto bei pavydo. Kur,
Laidotuvėms patarnauja gru-1
Gtmioės.
dulingos pamaldos už velionio
Sheldou \Y. Govier aukojo tuves aštuonioliktajai gimimo nzanaįtįs įr kiti. Be abejo, visi
Laidotuvėse patarnauja grabortus J. F. Eudeikis.
sielą. Po pamaldų bus nulydė
dilba, ten turi būti uzjauborius A. Masalskis. Telefonas
Telefonas Yurds 1741
tas Į šv. Kazimi'ero kapines.
gražių trofėjų laimėtojui La- dienu! paminėti. Pp. Kukstai | jįgįayjai norės pamatyti, kaipj
Boujevąrd 413p.
\ iVuoširdžtat kvieči.drne visus
gimines, dratigusėges ir pažysMonte — Sandrąco kumšty augina dar dvi dukreles; vy-1niasįgkįai suplieks svetimtau- <’ainas *v remiamas.
,tamus-mas dalyvauti Šiose lai
resnioji
priklauso
Vyčių
kuočiifVakarų
valst.
komandų,
dotuvėse.
Šv. Kazimiero Akademijos
nių ir Al. G. Kunuskįs, žino
Nuliūdę: Moteris,
Potlukr*,
pai ir parap. chorui, jaunes-! Susirinkime, sporto žinovų
švogeris, Giminės ir Pažįstami.
Rėmėjų dr-ja dirba šventų ir
mas RbselandJo veikėjas, * ku
ROSELLi BROTHERS, INC.,
nėji parapijos chorui. Vakarė nuomone, apie du tūkstančiai
• Laidotuvėms patarnauja graris'vra klerku kriminaliam
teisingų darbų. Ji tik ten stei
PAMINKLU DIRBĖJAI
borial Lachavvicz ir Sūnai. Te
ly Antanui pareikšta Ii retėji svetimtaučių sueis pažiūrėti,
lefonas CANal 2516.
teisme ir kandidatas į Countv
Specialistai iškalime tr Išdtrbtmų. Beje, viena Kukštaitė yra kaip žais Ivraučiunas, Karpus gia skyrius, kur mokytojauja
me visokią rūšių pamluklus
tr
komisijonierius, taippat auko
grabnamius.
ir
kiti.
Jeigu
svetimtaučiai,
gabi
pianistė,
taip
pat
turi
inu
ja trofėjų laimėtojui Shed'.vill
GRABORIfll!
Mūsą šeimyna specializuoja šia
lonų balsų.
Juozas sporto mėgėjai, taip suįdomi— Oomen kumštynių.
me darbe per šešias kartas.
_ tti tuo vakaru, taį kų. bekal—
VeskRc parslnklų reikalus tie
LACHAWICH Telefonas YARds 1138
* bėti apie lietuvius. Visi mes |
siui su pačiais Išdirbėjau
IR SONOS
’ turėtumėm susirinkti. Dėlto į
........ GRABORIUS
i rengimo komisija paėmė mil- LIETUVIAI OKABOEIAI
».
.
iPatarnauju laidotuvėse kuoplglnusia
Ziniskų svetainę, J 32 rield Ar- '.Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
darbu būsite užganėdfnti
reikalams. Kaina prieinama.
tilery annory, kurioje gali su
Tel. CANal 3MK arba 2516
Greičiausia Kelionė į Lietuvą
2314
W.
23rd
PI.,
Chicago
Vienas blokas { rytus nuo
3319 Lituanica Avenue
tilpti keliolika tūkstančių žiū
didžiulių sartų
Chicago, III.
rėtojui.
1439 S. 49th CY Cicero, UI.
Jie to, spoito šventei jiaįvaiTeL CICERO 6»2T
rinti paimtu karo orkestrą.
Trys telefonai:
k;'
, Komiteto pirm. a<lv. Vasi
Rez. PENSACOLA Wli
GRABOBITJS
BELMONT 3485
liauskas ketina pakviesti mie aiLKBORIUB IR BALBAMUOTOJAS
Office: UILLKIDE 3845
K
oplyčia
Dykai
EKSI’RESI.MS TRAlKI*t8 laukia prie laivo Hr.in.rsto majorų, kuris išmes pirmų PatArnavtmaa ger>a tr nebrangu*
Alfred RoseUI, pres.
Viuccnt Roselll, seer.
liaiene ir užtikrfeia patogų nuvykimą j KI.AIPfcD.y.
4830 WEST I5th STREET
718 W. 18th Sk
bolę ir atidarys žaidimų. Bus
m noifoe jam
Cicero, Ulinoia
Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais
pakviestas ir yra vilties kad
TeL CICERO 2109 ir 859-J.
G R A B O R 1 A I:
atsilankys, pagarsėjęs lakū
HAMBURG - NEW YORK
Ine.
4- ?
nas, kuris pereitų vasarų aps
LIETUVIŲ ORAJBORfUR
A. MASALSKIS
ALBERT BALLIN
krido aplink pasaulį, būtent Palaidoja už «S6.«0 Ir aukščiae
Moderniška koplyčia dykai.
GRABORIUS
James Mattern. Jis gerai pa t«8 W. l«tb at. Tel. OAMal <174
DEUTSCHLAND
Chicago,
III.
t|{PZ:IOS KI.ENOŠ I.AIVAKDRT#» I
žinojo brangios atminties mū
3307 Lituanica Avė.
^170.50
\E\V YORKO Į KLAIPĖDĄ Ui ATGAL
sų
lakūnus
Darių
ir
Girėnų.
Tel. Boulevard 4139
ir daugiau
Komisija ir komiteto valdyba
Taipgi nuolatiniai Išplaukimai ge
žada pakviesti ir kitus žymius aRABomui
Tel. I.Al-'ayette 1671
rai žinomais kabinintaia laivais. —
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
184C
WSST
46th
STREET
miesto politikierius bei vald
Patogus gelcžlnkelfais susisiekimas
J. Llulevlčius
iš Bremeno ar Hamburgo.
TeL BOUlnynrd. k*0»—«41t
Grabortna
LAIDOTUVĖSE.........PASAUKITE..........
žios atstovus; savo atsilanky
■v
tl
Informacijų klauskite pas vietinj
BateamnotojM
mu jie priduos dalesnės reikš Tel. CICERO M4
agentą arba
Patarnauja Cblmės sporto šventei. /
SYREWICZE
cagoje Iv aplellaHAMBURG*AMERICAN LINE
ORABORIUa
ktja
Todėl, mes, brangūs lietu
■nsTtmae
LeddotuvAnae pliuse pstsre
Didelė tr grali
5340So. Kedzie Avenue
NORTH
GERMAN LLOYD
gsllaee «1
viai, kovo 24 d. visi ruoški
Koplyčia dykai
DYSJŠJ
177 N. Mkliigan Avc. — 180 W. llandolph St.
KOPLYČIA
-BA
1
—
CHICAGO, 1LL.
mės į vakarų, kuriame pairta* 1344 H M1B'
rScu.ro. Tll
<rrh*» b**
lysifn savo tautiečius profesijonalus žaidėjus. Pelnas ski
Visi Telefonai:
riamas Dariaus ir Girėno pa
minklo statymo fondui.
Lietuvyti3

GARSINKINTES

“DRAUGE”

f

PUOTOJ

PAS

J

KUKŠTUS

STANLEY P. MAŽEIKA

BREMEN
EUROPA

i MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS

S1M0N M. SKIIDAS

ANTANAS PETKUS

J. F. RIDŽHIS

š

SV

IlZJPIStUDEIKI

š

I.J.ZIIP

TĖVAS

REPublic8340

VENETIAN MONUMEMT CO., INC.

ETT LAIDOS

Laidotuvė.s Nikodemo Kru- Į
So, 58 m. amžiaus, kuris mirė
kovo 7 d., Cook County ligo
ninėj, įvyks trečiadienį, kovo
14 d.
Kūnus dabar jnišarvotus J.
F. Eudeikio koplyčioj, 4605
So. Hermitage Avė., tel. Yards
1741. 8 vai. ryto bus atlydė
tas į Sv. Kryžiaus parap. baž
nyčių. Po gedulingų pamaldų
bus nulydėtas į Sv. Kazimie
ru kapus.

Yards 1741-1742

J.J.6AGD0NAS

LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

Atnbulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai! i

J. F. EUDEIKIS
Laidotuviy Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

*

•

''

/

savo rūpesčius. Pašaukite:

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

f

o

n R

JUitradięnie, kovo 13 d., 1934.
nBsanv-* l.
i
i
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ga ir stiprėja. Tas rodo, kad į
dain. O. PieŽienė, smuikinin
lietuviai katalikai pradeda rie
kas ŽydanaviČius ir garsusis,
ringai veikti. Per šį susirinki-Į
vyrų Sasnausko choias, veda
mų Fed. įsirašė šios draugijos:
; mas konip. A. Paciajis. KonceL. V. “Dainos” choras, Mot.4 gyriaus vakarienė, vasari°jrto prndAia 7:‘M) vai. vakare.
Federacijos Cliic. Apskr. su- Sų-gos 55 kp. iš West Side, L. 25 d- Pavyko. Nesitikėta tiek,
Našlaitė
sirinkiinus įvyko kovo 7 d., K. K. S. A. 160 kp. ir Akade-.sv^- Todėl
^ižkiaf
Aušros Vartų parai), mokyklos mijos Rėmėjų G sk. iš Brigb- į Padėk* visiems, kurie atjaid?
kambary. Pirm. inž. A. Žvir ton Park.
Vincukas
darb^ ir Parf‘"^blis atidarė susirinkimų, rašt.
Pirmiausiai, ačiū biznieria

Bridgepoirt
l>r-ja Palai
mo pasaulinio karo veteramintos Lietuvos susirinkimų
• nams Km ūsų išmokėjimų —
turės kovo 14 d., 8 vai. vak.,
2,200,04)0,000 dolerių sutnoje,
Cbicagos Lietuvių Auditorijoj.
nepiisant prezidento Roose
Kalbės lak. J. Janušauskas
Visi nariai prašomi laiku susi
Šiandie 7 valandų vakure jš velto pranešimo, kad jis to
rinkti. Vaikinai ir merginos
stoties WGES, pastangomis nieku būdu nepatvirtins.
nuo 18 m. iki 25 m. bus pri
Kilius tuojau pasiųstas se
Peoples Rakandų lšdirbystės
imami be įstojimo mokesčio.
kompanijos krautuvių bus gra natui. '
Valdyba
ži ir įdomi radijo programa.
DARBINAS, Mandžiūkuo,
Dalyvaus A. Ančifltė, O. Ske
O. Alelinnienė perskaitė nuta
ms, kurie aukojo arba šiaip
PADĖKA
veriūtė, A. Zamb, A. č'iapas ir kovo 12. — Dan srity, Manrimus iš pereito sus-mo.
rėmė, ir tiems žmonėms, kurie
kiti, kurįe dainuos duetu ir jdžiūkuo, kinai valstiečiui su‘‘Draugo” red. U Šimutis
dosniai aukojo; gerb. seselėms
Amerikos Legijono Ausi Ha- [ kvartetu ir solo. Kalbės Dr. T. kilo prieš japonus kareivius,
darė pranešimų iš pasaulinės
už gražių programų; daininin
Šiandie, kovo 13 d., suėjo 10 ry Darius - Girėnas Unit šir- pun(iuij8> stud. J. Poška ir ki- kurie ten pasiųsti naikinti plo
politikos.
kėms, vargonininkui, svečiui
metų, kaip žinoma ehicagieČia dingai dėkoja visiems biznie ti. Be to, bus gražios muzikos šikus.
Seka pranešimas kolonijų
North Side. — Mūsų bažny kun. Vaitukaičiui už gražių nis dainininkė Marijona Ra- ] riams, kurie aukojo dovanas
ir kitokių įvairenybių. Jdomu
atstovių apie Lietuvos nepri čioje kovo 4, 5 ir (i dd. buvo kalbų ir visiems už atsilanky
bunco ir card party, įvyku-^
kiek;ienam
kauskaitė
pradėjo
dainuoti
pasiklausyti
klausomybės. šventės paminėji 44) Valandų atlaidai, per ku mų. Ant galo ačiū kun. ČerLietuvos Valstybinėj operoj. šiai vasario 22 d.; Progresą Todėl, nepamirškite užsistatymų. Iš pranešimų pasirodė, riuos žmonės naudojosi Dievo nanskui už vakaro vedimų.
Ta proga, artistei jiagerbti, Fumiture Co., A. Vanagaičiui, ti radijo.
kad veik visose Chicagos lie malonėmis. Kone visos drau Gaila, kad mūsų klebonas ne
statoma scenoje opera “Car Jos. ,F- Budrik ir Peoples FurBe to, kalbės lakūnas Janu
ADVOKATAS
tuvių kolonijose Lietuvos ne gijos ėjo in corpore prie šv. galėjo puotoj dalyvauti,
nes
men”, kurioj M. Rakauskuitė niture Co. už pranešimus per šauskas ir atsakinės į klaus:-'. 1°5 W. Monroe 8t.. prie Clark
priklausomybės šventė pami Komunijos. Per visas tris die sirgo.
Elziutė
TeldoiiM STAle 1»M
loš tų pačių rolę, kurių pirmų radio, J. Juškai, 2419 W. 43rd mus antrojo Trans-Atlantinio
Valandoa t ryta Iki B popiet
nėta dideliu pasisekimu.
nas buvo daug svečių kunigų,
sykį lošė įstoji*L prieš dešim St., už svetainę, kun. F. Mc- skridinio reikalu, kuriuos jam
2201 W. Cermak Road
Iš Vakarų valst. XI konfe kurie sakė įspūdingus pamokKovo 15 d. rengiama “boxPanedėllo.
Beredoa fr PėtnyClos
Namara,
Šv.
Adrian
’
s
parap.
tį metų Lietuvos valstybinėn
užduos stud. J. Poška.
▼akarala B Iki t
rencijos pranešimų darė apt. sius bei klausė išpažinčių. Pa- ing shows”, kokio dar nebuvo.
TeleloiMUt CANai B139
1 operon.
Rep klebonui *ž staliukus ir kėdes,
V. Petrauskas, A. Bacevičius, l UjUtjnį vakarų mišparus gie- Jį rengia naujai susiorganiza
Namai: 6459 8. Rockvvell SL
grab. S. Mažeikai, S. D. LaUtarnlnko, Katrargo Ir Šukėto*
Šęupšienė ir Ig. Sakalas. Papądėjo vargonininkai. Ma vęs “Boxing Club”. Vakaro
Vakarais 7 Iki •
PAOBBB* VEIKĖJĄ
cbavičiui ir p. Butkui už kė
Tnlefouae REPobUc MOO
> i rodė, kad-vengimo komisija jOJlu |)UVO klausytis jų sutar- ]>elnas skiriamas nupirkimui
des, J. Baranauskams už aukų
U Kiti veikėjai įdėjo daug da- ^jno gįet]ojiino. Teko nugirsti tvpewriter vietinėms seserims. Town of I*ike. — Kovo 6 d. $5.00 ir visiems, kurie kokiu
sumanumo, kad siitraumūsų varg. N. Kulys sa- Tat visi atsilankykite į Visų
Crane Coal Co.
įžymi mūs veikėja B. Kalvai- nors būdu prisidėjo prie sėk
liet. katalikus į ben-' vo cjraugams Varg. iškėlė vai- Šventųjų parapijos salę 7:30
5332 So. Long Avė.
tė šventė gimimo dienų. Jos mingo vakaro, kuris davė $175
Chleavo, III.
drų pasitarimų. Seimely buvo įeg sayo studijoje
vai. vakare. Įžanga maža.
TEU REPUBLIO 8401
pelno. Taip pat ačiū ir Auxigiminės,
draugai
ir
draugės
su
virš 300 atstovų, kurie atsto
WASHINGTON, kovo 13.Elzutė
sirinko jų pasveikinti. Visi liary Unit narėms, kurios pa
vavo virš 100 draugijų ir di
Kongreso žemesnieji rūmai
Kovo 14 d. po vakarinių pa
linksmai šnekučiavo. Paskui sidarbavo, ypatingai K. Stul
delis skaičius svečių. Vakaras maldų mūsų parap. svetainėj
295 balsais prieš 125 pripažipinienei, kuri pardavė 100 ti
pakviesti
prie
stalo
ir
pa
vai
taip pat pavyko. Pelno davė įvyksta katalikiškos spaudos
Katrie perkate angiin IM dral
Sinti. Svečiai sveikino Benutę kietų ir M. Čaikauskienei, ku
vertų, siųskite Juos J CRANE
$28.00.^ Sus-mas seimelio piatinįmo įr katalikiškos akoiPAKVIETIMAS
COAL CO. Gausite geresne*
ri pardavė 45 tikietus ir su
linkėdami
“
Happy
Birthday
”
Park.
—
Kazim
rengėjams išreiškė padėkų.
anglis, už mažiau pinlyų
jos vakaras, į kurį pakviestas
PiM-altontas M. R. Ūktai 87.00
Širdingai kviečiu visus Chi
rinko gražių dovanų.
Spaudos savaitės reikalu ka žymūs kalbėtojai. Vakarų re Jančauskas, gyv. 2723 W. 39 kad gyventų ilgus, ilgus me
tonas.
cagos
ir
apielinkinių
miestelių
tus. Įteikta ir dovanėlių. Ant
Rengimo Komisija
lbėjo L. Šimutis, A. Valančius, ngia vietinis Federacijos sky Place, gražioje saėo šeimoje
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano
kun. J. Mačiulionis ir kiti vei- rius. Kviečiami visi. nortbsi- kovo 4 d. džiaugės, sulaukęs galo p-lė Kalvaitė dėkoja vi
siems
už
pasveikinimus,
dova
biznio vietoje. Užlaikau dide
IŠ POLITIKOS LAUKO
kėjai. ls kalbų pasirodė, kad (jįeZ4aį atsilankyti. Išgirsite 59 vardinių. Jubiliatas dar
lį pasirinkimų. Visokių degti Geriausios Anglys Už
nas ir atsilankymų.
stiprus.
Raudos vajus gana gerai se- daUg naudingų dalykėlių
nių; visokių rūšių vyno ir
Žemiausias Kainas
Kad gerasis Dievulis duotų
P as Jančauskas yra daug
Senas priežodis sako: “vie alaus. Pristatome aludėms.
kas, ypatingai Town of Lake
Parapijos choras visu smar | !’asau“<> ir Tar«° lnat?.R- bet p-lei Benutei gyventi dar il nybėje galybė”, gi tos reika
kolonijoj.
Dovanos visiems atsilankulingos vienybės mums,, lietu siems.
Lietuvos Vyčių “Dainos” kuinu ruošiasi prie bažnytinio savo tikėjimų pilnai išlaikęs gus, ilgus metas, ;
12132 UNION AVĖ.
Vakarui pasidarbavo A. Ka- viams, labai trūksta, ypatingai i
choro atstovė, B. Paliliūnaitė koncerto, kuris įvyks Verbų Jau 12 m. kai skaito dienr.
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
lvaitienė (brolienė) ir M. Lan politikoje.
prašė, kad Federacijai priklau sekmadienį, kovo 25 d. Var “Draugų”.
Chicago, III.
jums mandagiai.
rinskaitė.
f;
J
*
Draugė
1895
m.
paimtas
į
rusų
ka

sančios dr-jos nieko nerengtų gonininkas deda pastangų,
Šiandie mes savo tarpe tu
Reikale esabt, atsiminkite
Phone PULlman 8296
bal. 15 d, nes tų dienų L. y. kad koncertas visais atžvil riuomenę tarnavo £etrggrade
rime jaunų veikėjų,
Al. G. Kn- žydelį.
Dabar
laikas prisipirkti
,
*
“Dainos” choras stato scenoj giais pasisektų. Choristai su 4 metus, 1896 buvo pasiųstas
mskį, kuris kandidatuoja Į i
anglių dėl žiemos
operetę “Gražuolę” Lietuvių pasišventimu lankosi į pamo į Maskvų, kur įvyko caro Ni,
County komisijonierius demo-! NAlTlAN KAN'lijR
| 4707 SO. HALSTED ST.
Auditorijoj, Bridgeporte. Pra kas. Teko nugirsti, kad ir iš kalojaus IT vainikavimas. GrįRes. 10742 S. Wabash Avė.
West Siela. —f Moterų Sųju kratų sųrašu (baliotu).
šymas priimtas.
šrupšienė kitų kolonijų žada žmonių at žęs atgal į Petrogradu, to įvy ngos 55 kp, susirinkimas įvyks
Phone PULLman 8092
Lietuviai,
subruskime!
Savų
kio
atminčiai
gavo
dovani]
si

Tel.: YARds 0801
kvietė visus į Mot. Sų-gos Cbi silankyti ir pasiklausyti didi
trečiadienio .vakare, kovo 14
jį
statykime
pirmon
vieton.
dabrinį
rublį,
tam
tikslui
nu

cagos Apskr. bunco party.
d., po pamaldų. Dėl kaį kurių
ngo Duboiso veikalo “SeptyNepamirškime balandžio 10 d.
kaldintų,
kurį
ir
šiandien
teKalbėta dar apie Dariaus ir ni Žodžiai nuo Kryžiaus”. No t
priežasčių, kuopos susirinkiGirėno paminklo statymo rei- rtbsidiečiai, būkite pasiruošė. ’
Tais pačiais metois mai tapo nukelti iš antradie balsuoti už Al. G. Kumskį. Jis
PERKAM
INSURANCE
kalų,. J. Jnnušarsko transat- nes jau tik keletas dienelių be-! Ty0^".innQ gerai rusiškai ka nio į trečiadienius. Visų narių yra prisirengęs tarnauti lietu
NOTARY
Lietuviškai
lentinį skridimų. Liaudies ku- p,ko
Lietuvytis, ^ėt i buvo apdovanotas meda- prašome tai įsidomėti. Visos viains.
BONUS
PUBLIO
’ prašomos
v .
• • 1 A’ T»
■ j Politiniais reikalais galima
Ii u.
rsus ir kitus svarbius visuo
narės
susirinkti.
Rei
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REA L. V S T A TE
menės reikalus.
Amerikon atvyko 1902 m. kia tinkamai prisiruošti prieI kreiptis į jo ofisų, randas 3133
|
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
1910 m. pradėjo dirbti Wesf- parapijos metinės vakarienės 1 S. Halsted St., Lietuvių Audi
Susirinkimas buvo skaitlin

GRAŽIAI PAVYKO

IŠ FEDERACIJOS CHIC.
APSKR, SUS-MO

Roseland.

—

Šv.

Kaz.

RADIO

Akad.(

M. RAKAUSKAITE110

DVASINIAI SDSTIP
RĖJOM

OPEROJE

JOHN B. BORO

KONGRESAS PRIPAŽINO
BONOSOS KARO
VETERANAMS

MINĖJO 59 VARDINES
Brighton

TUMONIS COAL GO.

Pranešimai

gas. Pasirodo, Federacija au

IR ČIA RĖMĖJOS NE
PASILIEKA

SVIEZENYBE

em Union Telegrapli Co., kur, įr savo vakaro. V\sos būkite,
ir šiandien tebedirba. Už meKp. valdyba
tų gaus pensijų.

Brighton Park. — Šv. Kazi
Augina sūnų, dukrelę; vie
miero Akademijos Rėmėjų 6 na duktė mirė. Sūnus katali
Kų tik išėjo iš spaudos nauja skyrius rengia vakarų su pro kas ir smarkus lietuvis.
i
Kun. A. Petrausko, M. I. C.
gramą ir kalbomis. įProgramų
Juozas
labai įdomi knyga
išpildys mokyklos vaikučiai,
seserų vadovaujami. Kų sese
rys surengia, visuomet yra gra
, žu pažiūrėti.
Atsiminimai iš 1905
1914 1
v
•
Vakaras įvyks parapijos sa
pergyventų laikų
I dalis pusi. 95
lėje antradienį, kovo 13 d., 7
Bri^hton Park. — Kovo 18 i
II dalis pusi. 192
valandų. Visi brightonparkie- d. mūsų bažnyčioje rengiama
Už ABIDVI DALIS 25c.
čiai kviečiami paremti.
Tai bažnytinis giesmių ir bažnytiPrisiuntinrai 5c.
vienintelis vakaras metuose,1 nės muzikos koncertas. Be di
“DRAUGAS” PUB. CO.,
todėl, atjauskime seserų pasi džiojo parap. choro ir savųjįj
2334 So. Oak’-TV Avė.,
šventimų skaitlingu atsilanky solistų, kuriuos koncertui ruo
Chicago, IU.
mus ir kitus pasikvieskime.
šia varg. J. Kudirka, dalyvaus

Prafe RAyras

BAŽNYTINIS KON- * GERTAS

torijoje ir yra atdaras visuo
B. P.
met.

b'i.MI IR.INES PASKOLAS
•»IOI)\ME

fSTAH.OMS

I ' MI \M II .S U, REKOKin

HALSTED EICHAHGE
NATIONAL BANK
H:»lsled St.

ir 19th PI.

San* FKRFKAI.
' kl\i K Koltl’nli VIJOS

A. F. CZESNA’S BATHS
TURKINKOa, RTOTMCOft 8TTiPERnr*a TAVOM IR
TREATMENTAI
BvedlSkl mankBtlnlmal tr
Tr«fttment«l ri nokiu it<ų, reumatlsmo. n«r»ų atttalflymo, Balčio
Ir taip toltaaa »> alaktrlntaia prlntalaala Violetiniai SaulAa Spin
dulių treatmental.
MlneraltnAe, anlfarlnAa vanoa dunda dldMaoal* kraujo ei rkuliaalio. kuomi gulima IMetaelbėtl nuo visokių lirų.
ffamberlal dėl perirulMJtmo.
Moterų ekyriue atdara* Ut&mtnkal* nuo S Iki IS vai. nakties

1657 W. 45th Street
Kam<*aa Ho. Paulina Rt.

Tel.

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFayette 1083

NAUJA Phflco Radio 44.

PIRMAS LIETUVIS BUIGK DEALERIS

Pagauna programus iš Lon
done, Paryžiaus, Berlyno,
Maskvos. Kaina už 4 daik
tus
/

*ę».5o
Philco Baby Grand Radio
r,

f

*20.00
■'
4*7

Visas naujas radijas visų
Amerikos žinomų išdirbysčių rasite ftudriko krautu
vėje.
Philco tūbos po
40c

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

J. svečių, įžymių meno pajėgų:

PINIGAI DEL BIZNIO

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
PRI8IRA8TKITE I MOŠŲ 8PULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS
BIZNIS

JOS. F. BUDRIK, Ine.
.

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

—WCFL, 970 k. Nedėliomis gražus programas nuo 1 iki 1:30
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WAAF, 920 k. taipgi Nedėliomis nuo 1:30 iki 2 vai. Kaip tik
pasibaigs programas iš WCFL stoties pasukite radio disl
ant 920 kil. ir gausite naujų pusvalandį Lietuvių programo.

Iki šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
kuris pardavinėtų Buick automobilius. Domininkas
Kuraitis buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s,
General Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick
Dealeris. Šios 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, kati 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—

Milda Auto Sales
806-8 W. 31 St., - Tel. Victory 1696

