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ATĖNAI, -kovo 17. y— Pa
’WASHINGTON, kovo 17 —
bėgęs iš čia S. lnsullis susek
.------------------I
tas ir areštuotas garlaivy
National Automobile Chamber
RĖMĖJŲ KOMITETAS IŠSIRIKIAVO
of Commerce pildomasis ko
Maiotis, kurs jau buvo išplau
Į DARBĄ
mitetas ir NRA administrato
kęs j Raudonųjų jūrų. Matyt,
rius Johnson visomis išgalė
S. lnsullis nešdinosi j Etiopi
Ciceriečiai lietuviai biznio- nalai ir su jais per “Draugą
VOKIETIJA NORI DIDELES
mis dirba prieš numatomų dar
ją (Abisiniją), kur jam buvo
riai, sužinoję, kad kovo 24 d. r.ori-susipažinti.
KAJ.IUCA'YNBS, GINKLŲ
bininkų streikų autęmobilių
progos nusikratyti iš visų pu
dienraščio “Draugo’* laida
Vakar vakare Sv. Antar
PARYŽIUS,
Lvo
16,
—
pramonėje. •
yra skiriama jų kolonijai, su- par. “Draugo” rėmėjų kom
eijų nepriklausomyliė yra ap- °° "Tiesos” 2 nr. Susekus mų spaudimais.
Administratorius Johnsoti
(judu. Jie visi nori patekti } tetas turėjo susirinkimų, ki
Graikijos vyriausybė pa Vokietijos vyriausybė prisiui
drausta konkordatu. Katalikų
mieste l»vo padaryta
nų istoriškų laiflų. Dienraščio riame aptarė vajaus reikah
siuntė karo laivų, kurs pasivi tė Prancūzijai naujų notų, ku siūlo tuojau sudaryti bepartivadai savo jaunimui vadovau* v’sa
kratų.
rioje išdėstomos pažiūros api? nį arbitražo boardų ir šiam
ja ir budi, kad jis nepakliūtų * per kratas
įvaįrių at- jo garlaivį Maiotis, įsakyta S. ginklavimosi. Taip pat pakar
pavesti, kati jis perkratytų vi
į nacių žabangas.
‘ ^šaukimų, raginimų remti Au Insullį areštuoti ir grąžinti at
gal Graikijon. - Jis grąžina tojamas reikalavimas, kad Vo sus darbininkų nusiskundi
Minėtas von Schirach dabar! •trijos ir \ engrijos kovotojus
kietijai būtų leista įsigyti gau mus ir reikalavimus, paskelb
mas.
mėgina katalikų jaunimą
į su ‘ * buržuazi jh. ’ susirašinėjisingesnę kariuomenę.
ti savo sprendimų ir tu<r bū
Graikų vyriausybė dabar,
piudyti su vadais. Jig pastaikorespondencijos etc. YŠį kartų Vokietija nuolai du sulaikyti gręsiantį streikų.
bė į katalikų jaunimų atsišau-' Pa<- daug apic, komun. darbų ( kaip sakoma, jį stačiai išduos
National Automobile Cham
J. Valstybėms ir tegul žinosi. džiau, bet daug rimčiau, stato
kimų. Kursto neklausyti savo k veikimų įrodymų rasta pas
Jo pabėgimas iš Atėnų pada savo reikalavimų Prancūzijai. ber of Commerce šį adm. John
vadų, bąt veikti savarankiai į andą Mykolaitytę - Bulavierė daug nesmagumų graikų Ir energingai užgina Prancū šono pasiūlymų aptars ateina u
— įsijungti nacių jaunimo or- Aę. Be kitų daiktų, pas jų ravyriausybei. Ministerių kabi zijos tvirtinimų, kad naciai t j pirmadienį ir pareikš savo
ganizacijon. Girdi, jis į savo gtaR ypatingas stalas, kurio
netas vos negriuvo dėl jo pa smogikai priklausytų kariuo nuomonę.
atsišaukimų laukiąs paties jau kojoj buvo įtaisytos net 4 slėp
General Motors kompanijos
bėgimo.
menės rūšiai.
n ixo, atsakymo, bet ne jų va- tuvės.
viceprezidentas Knudsen
po
Graikų vyriausybė gali su
Naujoje Vokietijos notoje
dų, ar sekretorių, iš kurių nie I j; vjso komun. literatūros grąžintų R. Insullį nubausti.
konferencijos su adm. Jolinsoyra pažymėtini penki dalykai;
nu pareiškė, kad turi būt kas
, ko gera negalima sulaukti nei mažesni įr didesni sandėliai Bet vargiai taip darys.
1. Pasirašančios ginklavimo
i nors daroma, kad sulaikyti
Į naciams, nei Y okiPitijos valstv raBtj 4 Komunistinės literasi sutartį valstybės nieku bū
numatomų streiką. Streikas
Įb°i,
V
•
tūros bus
vežimų. Stanįdu nedidins karo medžiagos,
būtų didelė nelaimes ne vien
auta. .-u tokia smerk hiatuuasis sandėlis rastas Vi
nė kariuomenės skaičiaus.
automobilių pramonei, kurioje
rina $ąkt^jM.»eatsiek« ton, Ujampolėj, Mftjįkonių kaime,
2. Vokietija .šiandieninę’ sa
atnaujinti darbai, bet ir vi
tikslo, nes katalikų jaunimas pag ruSę Emilijanovų Serpijo
vo apsaugos kariuomenę pa
sam kraštui.
ne nacių tarnybai skirtas..
ną. Ten užtikta į žemę įleista
didins iki 300,000 kareivių.
i Savo keliu Amerikos Daiix>
ypatinga spintelė, kurioj buRytoj iš W J J D stoties
3. Naujos vokiečių kariuo i federacijos vadai čia turi su
vo sudėti du. pundeliai kom. 1»(1130 kilncvcles) tarp p.-OO ir
menės kareivių tarnyba bus sirinkimų, svarsto darbininku
teratūrS8’ Vienam iš jų buvo
3:30 vai. skiriama Dariausnuo 18 mėnesių iki dviejų me- įeikalavimų pagrindus ir dir
AI ŪKI Alnu
kom. laikraščių 328 cgz.. kitam
Girėno atminimui ir jų pamin
ba už tai, kad streikų atidėti.
-----------284 egi.
klo reikalams. Kalbės p. A.
4. Vokietija gaus teisę savo
WASHINOTOX, kovo 17. •’*'“Spartako” spaustuvė rakariuomenę aprūpinti atitiiiKalvaitis, Lietuvos konsulas,
— Lakūnas Lindberghes ya- į|a VįlijanĮpolėj, Patrimpo g.
Lamais ginklais.
ir kiti.
BERLYNAS, kovo 16. —
KAUNAS. — Paskutiniu
Hitlerio jaunųjįj nacių orga-lmetų valst. saugumo policija
nžzacijos vadas Baldur von išaiškino labai svarbų komuniSchirach imasi smerktinų prie stų lizkį. iVakare apie 9 vai,
monių, kad savo organizaci- buvo sulaikytas Volfas Sajr>
jon patraukti katalikų jauni- tąvičius, gyv. Vilniaus g. 3 nr.
mų.
'
Jo hutą per^ kratų rasta 565
Katalikų jaunimo organika- £FTj- komunistų partijos orga-

su-

Lietuvos aero klubas siunčia
10,000 litų

pora

. > u pino t

LitfDBERGH AS LIUDIJO
OCUITnmiUC
uCH

bute buvo užtikta cemento; rtf‘3
>is. o joj ji'* visi spaustuvės

SKAUDI NELAIME PRAN
CISKONŲ VIENUOLYNE

5. Sutartis daroma
riems metams.

šeše-

RYMAS, kovo 17. — Italija
Prancūzija ypač daug susi
įrankiai. Į Spaustuvę buvo ga
domėjusi Vokietijos reikalavi pagaliau padaru prekylios su
lima įlipti tik pro tam tikrą
mu turėti 300,000 vyrų kariuo tartį su Austrija ir Vengrija.
, žinia, kart Lietuvon
KAUNAS. - Naujamiesčio
skylę ir tai vienam laibesniam
menę. Šis reikalavimas nias- Gal dar Šiandien nutartis bus
Klubas jau išsiuntė parapijos kunigų Saveikj PaI»žmogui. Migimojoj spaustu
pasirašyta.
dugniai studijuojamas.
litų lak. Janušausko nSvežio vyskupijos tribunolas im
,on.* "
P '
vėj buvo spaudžiamas komun.
Tas įvyko po ilgų Mussoliantiniam dtrirtimui pa nuteisė ketveriems metams nž. '««» avuuujų .r tuo
organas “Tiesa.”
Tai stambi auka, kuri .d-ryti vienuolyną,, pasitaiay- alelbO rtarmn, p^ang,. SkauSPECIALUS BRAZILIJOS nio konferencijų su kancleriu
Kratų rezultate buvo suim
ISfonrt, žvmiai pava- ti. Saveikis buvo įkurdintas <l« l«-tų, kart pnvaria, oro hDoll'ussu ir premjeru Goe nATSTOVAS
uvn
‘
- prandSkonų vienuolyne, Kau- n,Jaa kuutrol.uotų tarpvalsty- ta apie 20 žmonių. Tuo būdu
boės.
__ __________
ue, M. Darbi ninku gtv. Šešta- linė komi8i> tsiP- k,ip * k,,n šį kartų buvo išdraskytas ne
RIO DE JANETRO, kovo
dienį Saveikis išėjo miestą!., traliuoja geležinkelius. Ir ue- paprastai didelis komunistų
LONDONAS, kovo 16. —
16. — Brazilijos vyriausybė
pasigėrė ir grįžęs vienuoly- “»« komitetui Liurtbergl.es lizdas ir stambi jų organizaci
siunčia į J. Valstybes specia Britų salų pakraščius ištiko
nan savo revolvrtrio šūviais Pakartojo, kad vyriausybė ne- ja. Iš sutintųjų didesnę dalį
lų atstovų vesti prekybos de didelė audra. Škotijos pakraš
sunkiai aužeidė brolį BemetaP“iel«ė šiaude- sudaro ne lietuviai. Ypač tarp
rybas, kad padaryti prekybos čiuos paskendo danų žuvinin
vinių. Kulka pataikė į virtu- ™a kontraktus be jokių oro Ii- jų daug yra vienos tautybės
kų laivas.
sutartį.
rius. Sužeistajam Kauno mie-!
klausinėjimų,
Janonių. Daug rastosios me
sto ligoninėje padaryta operai Prieš tai liūdėjo gen. Mitch- džiagos dabar valst. saugumo
South Port Ruron, Mich.,
policijos aiškinama.
cija. Manoma, kad jo gyvybę ell, kurs prez. Coolidge admi* užtiktas su žudiku Dillingeriu
Knyga apie lietuvį, kurį daugelis skaito šventuoju
pavyks išgelbėti. Sužeistuoju miRtracijos laikais daug kovoiš Crown Point, Ind., kalėjimo
DIDINA
KARALIUI
ALGĄ
rūpinasi dr. Kuzma. Saveikis jo už aviacijos gerinimus,
pabėgęs kalinys negras Younkiek lengviau Ružeidė ir vie- Tarp tytko jis pareiškė, kad
ghlood. Šerifas su keliais pa
nuolyno viršininkų tėvų Ku- jei armijos lakūnai netinkami
Surašė virš 46 įžymių autorių, kurių tarpe penki vys
dėjėjais užtiko jį vienoj par
dirkų, kuris taip pat gydomas vežioti paštą, jie netinkami ir
kupai,
valstybės prezidentas, ministeriai, rektoriai, pro
duotuvėj.
fesoriai.
Pridėto ark. Jurgio Matulevičiaus Ufraš&i ir
miesto ligoninėje. Saveikis su- krašto apsaugai*
Negras pakėlė kovų rr pats
Ganytojiški Laiškai.
imtas. Kvotų daro V apylin
peršautas žuvo.
Aptaisyta audeklo viršeliais. Pnsl. 316 Kaina $1.90.
kės tardytojas. Suimtasis bu
S. INSULLK) BROLIS
Dillingens kol kas ten nesuTų knygų partraukėme nedaug. Pasiųsime tiems, kurie
vo alkoholikas. Tardytojui nu-'
IŠDUODAMAS
tuojaus pareikalaus.
' rastas.
sprendus buR ištirta jo proto
Ola nuplMk:
Kanada
pagaliau
išduoda
mosama
a
<
w
,
ow
noienų.
stovis, nes įtariama, kad nusi
••DRA-TTOAS". 21S4 SO. OAKEET AVĖ.. Chteairo. EI.
kaltimą padarė būdamas pa Cooko apskričiai 8. Inaullio
Karalienei našlei gi skirta
StunCIu ai.tO u* kurluM «tMų«klte man
ktlTIPb “A RKTVYPTC!
mišęs.
brolį Martiną Insullį, kurs į 460,060 dol. per metus.
JURGIS MATULEVIČIUS"
CHICAGO IR APYLINK.
Ontario provinciją paspruko
Parlamente buvo daug triuVardas, Pnvnrdė
prieš pusantrų metų griuvu* įešmo svarstant šį klausimą- — Šiandien numatomas lietus
Patriko 1 jų abiejų vedamoms viešosios j Pažymėta, kad miręs karalius ir paskiau sniegas; vakarą
naudos kompanijoms.
J
' buvo milijoninkas.
kiek Šalčiau.

burtu na-
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fRENUMERATOa KAINA: Metams — $100. P«melų — 13.60; Trims mėnesiams — $2.00: Vienam
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Skelbimu kainos prlalunfifamoo pareikalavus
Bendradarbiams lr korespondentams raktų ne<r<Jel neprašoma tai padaryti ir nepriMunčiam* tam
lul pakto lenkiu.
.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vaL

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.
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Advertlsing ln "DRAUGAS” brings best resulta
Advertialn* rstee on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 & Oakley Ave^ Chicago

kuinai priruošti niūkų- sparnuotąjį lietuvį J.
Jonušų pavojingon ir garbingon .kelionėn.

A

I
a Jom-, kovo 17. U., 1934

U
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i Po to seka antra: garbetroš
'ka, savęs iškėlimas. Šiuo tuo
I dėtis. Kitų matomam būti. Yui
ŠVEDAI PAGERBĖ BUVUSĮ DRAUGO”
Idmeliį vaidinti. Pirmam ženg•k
REDAKTORIŲ
_>» ti. Tai spyris, kurio centras y
4
4
Evangelija Mt.
111
fa netTvkšta iš vidaus,I»1.’pat ra. savasįs
Skaičius tų,
~’•
«v* .j* £ ' t u
t
* ■
***.'**• * šhknti, tai žmogus grimsta vis kurie dėĮ >savo socialfls anibį.j
Vytauto Didž. Universiteto prof. K. Pa
Velnias yra Dįevo. bezdžio.
**
'* * \
kštas lankėsi švedijon, kur buv<j kviestas šve nė, Tuoee dalykuose, kur eina labiau ir labiau į pačius pri-’cijos tikėjimų likvidavo savo
dų geografijos sųjungos laik y th paskaitų apie kalba apie Dievo tarnybų Jr mityviuosius savo instinktų į- >fr(jyje, yra legij(jnaK žnion^J
Lietuvų. Avedų spauda ta pfoga- įdėjo keletu velnio tarnybų. Mes sekame, <ai<&)us. Ir tada šitų instink- kuriems aukščiausias gyveni
su juo pasikalbėjimų. Išvykstantį prof. K, velkamės užpakaly. Tįes šlu mu pagrinde bemaž nebėr jo- nio pagrinde yra savo asmens
Pakštų Švedijos geografijos sąjungą apdova buojame paskui Mes tampam kio skirtumo tarp neištirto iškėlimas, galvos aukščiau kinojo sidabriniu Andrėe (Švedų mokslininko moderniški, kada modernišku- vidunnės Afrikos negro ir niu ty nešimas, nesirūpina jokiais,
vardas) atsiminimo garbės ženklu; Toks žen ntas nustoja savo vaidmens ir sų dienų europiečio. Alkis, ga- irftais gyveninio pagrindais ir
i bės troškimas,
viešpatavimo, lillgva
-irdhuį praeinį pw
klas skiriamas užsieniu geografams moksli viliojančios galios.,' Mes pra.
—
ninkams tik kaitų per metus ir tik po vienų dedam dėti laikraščiuose ilit|J®fi8UWS-1 ai ir yra velni° p,a‘i dešimtį Dievo įsakymų. Bet
Fiedler

-

—!—... --i-------.■e-u-e

S VEIKIUS AME
i.
• s

Trys Krikščionių Pagundos
L

tv.

4,

.4

stracijas, kada kitų brukamos1, fkartoJasl lkl begaly^ kokia kaina iškilti! Ir jie vi į

kiekvienai tautai.

.1K’ Ur* n” ien a mU,Ka: žmones, daiktus ir prinęiDr. K. Pakštas yra -buvęs žymus Ameri iliustracijos jau taip nualino
—
kaip
kitados
žmogų aplanko p pus skireto j dvi rūSis: }aįp.
kos lietuvių katalikų veikėjas. Jis uoliai dar- 1 galvas, kad nieko geresnio į
DIENOS KLAUSIMAI
bnvosi su L. Vyčiais, redagavo ‘‘Vytį”, bu- jas negali įpilti. Metodų var gai bės troškimas, kurs taip tas ^aukštyn arba kliūtis skerklįatiH\_ uiin
vo Tautos. Fondo sekretorium, Amerikos Lie tojime velniūkštis šiandien y- rengvapėdiškai, bė mažiausių sai
ANTROJO SKRIDIMO REIKALAI
tuvių Tarybos nariu. Apie metus laiko re ra meistras ir čempi jonas. Ir skrupulų, žmogui siūlo viso- non£ tai būtu ir tikėjimas. Bet
dagavo dienraštį “Draugų”. Taigi sveikina-I jis reikalauja darbo iš savo i klausias priemones garbei ir, yrft rfeinaža\r tokių žmonių,
.Lietuvos spauda entuziastiškai remia ant- me eks •amerikietį bendramintį veikėjų ir lin 1 gizelių. Netaip kaip viduratn- l)a^-vra* kĮtU akyse įgyti, vic ku,.jv> veržždamiesi į aukštas
• toliau xtaip
• sėkmingai
i •
• ikelti
ix- tLie-izio
• i- ,
i
ii
zmo£ Tąjį lietuvių transatlantinį skridimų, kurį pa kiltie jam
am ir
laikų pasakose,
kada pa- Spatavuno
.
. geismas,
, .
. kurs
.
visuomenei• vietas, vėl grieemp sun visnk m ilsiomis b orv- $
•
Kon. fuo£jpo8 Svirskis, ^v.
siryžo atlikti lakūnas Juozas Jonušas (Janu- tuvos vardų jos kaimynų tarpe.
Rakdavę tik savo dūšių vel guje su visokiausiomis blogy-'|asi likįijinKS aktingo tikėjibėmis susijęs, prariedant ki mo, kurj taip ilgai buvo į ša- Mykolo, Chicagoje, ( parapijos
Sauskas). “Lietuvos Aidas’* valdžios organiui užrašyti, ir žmogus ketutų niekinimu ir baigiant begė I: numetę. Būtent tikėjimo, klebonas, kuriam dėkingi pa-L
49 n r. Įdėjo didelį p. Jonušo atvaizdų ir
AIRIJOS GLOBĖJO ŠVENTĖ
riasdcšiiučia metų pajaunėda
dišku gobšumu.
kaip reikalingo aukštyn kilti rapijonai rengia šaunias pait perspausdino dienraščio “Draugo” vedamąvęs ir milijonus kišenėse ne
įv jį, kuriame buvo rašomu apie perorganiza
Šiandien yra šv. Patriko — airių tautos šiodavęs. Paskirus žmones gaų Suprantama, šitos trys pa laiptelio. Taigi dėl to! Šitos gerbtuves paminėti vardadie
vimų ALTASS komiteto ir pažadų' remti ant- globėjo šventė.
dyti yra nepelningas darbas. gundos Kristui nebuvo joks “ištikimos” sielos grįžo prie niui kovo 18 d., parapijos sa
Įį' rųjį skridimų.
Šv. Patrikus yra didelių Bažnyčiai nuo Veikimas dabar taip suorgani pavojus. Ko gundytojas vienok tikėjimo kaip tik dėl to, kad lėje.
Visuomenė Lietuvoje taip pat yra sugi- pelnų šventasis. Nors jis pats nebuvo airių zuotas, kad žmonės medžioja nežinojo. Bet tas faktas, kad X ajiskrity ar mieste katuli- »■■■■-' -............. .
<ltMrfėjusi antruoju skridimu. Net piniginės au tuutos žmogus, tačiau Jririjaį Ijegalo daug ma daugiausia tik masėmis. Jėzus savipmokiniums papasa kai laimėjo (kas, žinoma, ga- legaeijos krikščionių; šalyse f
kojo, ka.s įvyko su juo tyruo Įima tik demokratinio valdy- Ar ka.s bent pirštų priefjų prikos šiam tikslui plaukia. Aukoja ministerijų gero padarė, laimėdamas jų Katalikų Bažny
Kas yra matęs, kaip esant se, parodė, kari jis pagundas mo laikais) didžiumų,'ir nuo jkišal Maskva juokiasi sau ir
darbininkai ir šiaip jau skridimo entuziastai. čiai. Tai atsiekė šv. Patriko šventumas, uo
dideliam silkių narštui jūrose, laiko nieku Jo Karalystei ir jų dabar pareina skirti pelni-1 skerdžia toliau. Nes ji •turi
L. A.” praneša, kad vasario 28 d. Lietuvos lumas ir pasišventimas.
silkės viedrais semiamos ir
ngas ir aukštas vietas. Atvi- daug žibalo versmių‘ir visoaerb kiūtins pasiuntė Į Amerikos Jungtines
Airių tauta amžiais kentėjo skaudžius pilamos į laivų, tas stebisi, tiems, kurie jai darbuojasi.
Bet gundymų vistiek visuo ral prisipažinsiu, kad darbini kių kitokių gėrybių džniaeias.
Valstybes 10,600 litų . lakūnui Janušauskui persekiojimus, sunkių vergijos naštų vilko.
nusipirkti lėktuvų antram transatlantiniam . Buvo laikotarpių, kada jau, rodos, nebuvo kad esama žmonių, kurie mo met bus. Neis jis prie Išgany nkas, kurs bado spaudžiamas Įsidėmėtina, kų dabartįnis Poskridimui. Be to, iš Lietuvos gauta dar šios jokios vilties jai gyvai išlikti. Tačiau airių ka dešimt centų už silkpalai- tojo tai, juo drųsiau slinks atpuola nuo tikėjimo, man yra jpiežius, bebūdamas diplomatu,’ ,
aukos: 4‘Pienocentro” darbininkų $79.00; Lie gilus tikėjimas ir šv. Patriko globa tautų kę, tuo tarpu kai laivams at prie jo tarnų. Jis nuolat gun malonesnis už žmogų, kurs po-'j>ra pakakęs: “be tikėjin^p laituvos Banko tarnautojų — $60.00 ir dar ne išsilaikė ir savo laisvę atgavo. Airiai, nežiū plaukus Į uostų už dvidešimt dys — iš širdgėlos ar neapy- aukšč.ių dėliai griebiasi tikėki- i fe vės garantijos — jokio Sovįėcentų gali, jei tik nori, du di- ].aut^ _ nievQ pamestL yi. mo.
į tų valdžios pripažinimo”. Bet
žinomų aukotojų vardų — $31.00.
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!nieks -nepaiso. Pirma gišeftas
Iš Lietuvos plaukiančios skridimui au sės ir žiaurių persekiojimų, savo tikėjimų
gauti. Velniūkščiui nūdien irtrogkiinas ir viešpatavimo viešpatavimo įgeidis. Velnias !*r kaiP Juo« Maskva gerai pakos parodo, kad lak. Jonušo žygis bus ne gyvu išlaikė ir savo globėjui šv. Patrikui pa
gi yra dide ė silkių žvejyba. noras — viliojančios progos iš'bent tiek pagarbos parodė Kri žįsta! Pakanka vienos tik kovienos kurios grupelės, bet visos tautos rei- siliko ištikimi. Dėl to jie pagarbos'nusipelno.
ię jie geri bolševizmo
lęiiįtąs. Taip ir turi būti, neš irtūsij drųsuolio
Šiandien rte tik savo -tėvy ėje
-Airi- Jis nelyginant , tat koks nut! tikinčio žmogaus patapti Die- stui — nors jis nežinojo, kad ncesijos
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žiniško koncernu vyriausias i vo maištininku.
tai Dievo Sūnus — kuri žariė- suniukai.
pasiryžimas visų lietuvių kels’garbę.
joje gyvenantieji airiai, bet visur pasaulyje,
direktorius. Profesoriai, j>oePavojingiausia pagunda, bejj° -ia,n v'so pasaulio vųldynnų,'
Bažnyčia turėjo jiagun-,
Vienas laikraštis “Tėvų Žemė” paskel savo globėjo dienų iškilmingai švenčia. Ne tai, romanų rašytojai, tlramaabejo,
yra
alkis.
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.
valandų,
kuria žemiškoji
bė ankietų, kurioj klausia: “Kų gali duoti rasi jų tautos žmogaus, kuris tų dienų nepa turgai, kinoliteratai, bolševi
tas bematant greitai nustoja Į D- O kaip daugelis krikščioniu i dį,jyjM-. }r pasaulio valdžia pi
lietuvių tautai antrasis transatlantinis skri justų esąs airiu ir kuris savo širdies gelmė
kai ir tūkstančiai kitų kito
interesavesis visais kitais da-(tai atlieka už keliasdešimt Ii ršto piršosi, kaip didžiausia
dimas!” Į šj klausimų atsako žymūs Lietu se nebūtų dėkingas savo tautos globėjui ir
kių jam reikia aprūpinti dar lykais, kurie tik nesotina. Duo lų mėnesinės algos. Atrodo,
gėryliė. Jau Petrų Kristus tu
vos veikėjai, kurių didelė dauguma pareiškia, jo tinkamu būdu nepagarbintų.
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Šiuo žvilgsniu mes, lietuviai, turime ko
kitę žmonėms pakankamai va
rėjo sudrausti: “Eik iš mano
kad antrasis skridimas yra remtinas. Prof.
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lgyti, ir iŠ viso komunistų sųakių, šėtone! Nes tu mėgsti ne
Žemaitis sako, kad tai yra “akyvas įrody iš airių pasimokinti. Juk ir mes turime savo
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tai, kas Dievo, bet kas žmo
mai, kad mūsų išeiviuose glūdi daug karš
tos meilės tėvyneT~Lietuvai, jei vieni jų ne rų. Tačiau šv. Kazimiero diena praeina mū nės visuomet yrartaip baisiai mos bedievybės propagandos, Kiek bledies ir jiapiktinimo nių” (Mt. 16, 23). Bet Šven
bodami jokių sunkumį ryžtųsi leigtis tokion ši} pačių mažai tepastebėta, kuomet šv. Pat primityvūs. Nepaisant visos į liks tik tie, kuriems Maskva laikų bėgyje Dievo Bažnyčiai toji Dvasia visuomet kiekvie
pavojingon kelionėn, kad tik galėtų aplan riko dienoj daug tautų susijungia dvasioje kultūros, civilizacijos, apšvie-įmoka algas. Kas nors kartą yra atnešęs godumas! Jau Kri nų bandymų, Bažnyčių į pa
kyti senų tėvynę ir įpinti jos garbės vaini su airiais ir jų globėjui garbę atiduoda. Va tos ir visų kitų gražių daly-;yra pora savaičių alkęs, tamįstus perspėjo: arba Dievas ar- saulio dalykus įpainioti yra
kan dar vienų gražių gėlę, o kiti — savo dinas. jie ir kitus moka patraukti savo šven kėlių, kokiais tik varliais jiif kiekvienas sotusis, kurs jo ne-p,a mamona. Tiek pasaulinė nieku pavertusi. Visuomet tu
gausiomis aukomis remia tokius 'sumany tę minėti, karia mes patys savųsias šventes nesivadintų. Karas tai labai (pasotina, vra priešas; tam Įe-jtiek bažnytine istorija tai pa ri būti aišku, kad Kristaus
mus”. Panašaus turinio ir kiti atsiliepimai.
dažniu visai neminėję praleiilžiame.
aiškiai įrodė. Mat, esama dve-i ngvai į galvų pasišauna min- j t virt i na liūdnais pavyzdžiais, j Bužnyčiai yra tik vienas pel
Taigi, gerbkime savo tautos globėjų taip jopos kultūros; tariamosios, j tis, kad kiekviena žmonių pil- Vargu kas labiau žmogų su nas, tik vienas augimas, tik
' Lak. J. Jonušas rengiasi išskristi birže
lio ar liepos mėnesyje. Tai bus lyg ir metų kaip airiai šv. Patrikų, lietuvių tauta tikrai lyg-kult!ros, kuri yra ne kas na bažnyčia yra veidmainių kietina, sužiaurinh, kaip tur \ ienas akiratis: žmonės, kurie
>
kita kaip politūra, lakas, ap-,kainai. Mat, alkanas turi savo tų įgeidis. Yra žmonių, kurie savo širdyje nešiotų Dievo kasukakties minėjimas pinuojo skridinio, kuris nežus.
mušulus^ nušveistas paviršius; i logikų, kurioj kiekviena išva- iš aukso veršį sau nusiliprdo ’.alystę:
baigėsi lakūnų Dariaus ir Girėno tiagingn
Tėvų Marijonų rėmėjai C1 dragoje Trupes- ir iš vidaus augančios kuftū-Įda yra: “pirma pasisotinti”. ir jam meldžiasi. Tai godu
žuvimu Vokietijos miškuota. Laiko jau ne
daug beliko, o lėšų lėktuvui ir įrengimams tingai rengiasi prie iškilmingo šios garbingos ros. Pastaroji gali būti labai' Jr palaimintas tas, kurs bent mas, kurs per auksų virsti.
RKMKITK KATALIKIŲ
dar daug trūksta. l»ėl to reiktų labiau pa- kongregacijos jubiliejaus minėjimo, kuris bm toli pažengusi, neišsilieriama į j vienų išgelbsti iš alkio pagun- prakeikimu. Rusijoj skerdžia
diriiėti ir dosniau aukoti, kad laiku ir tin- gegužės mėn. 27 d.
blizgantį paviršių. Jei kultfi-1 dos.
mi krikščionys. O sovietų rie K£JĄ SPAUDĄ
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M. Listauškif-nt. - Lazdynų Pelėda II

Paskutuis Iš šeimos
(Pabaiga)
K Beržinis labai sujaudintas kalbėjo su
seneliu, mėgindamas jį suraminti. Tarp tų
dvieju žmonių nuo pirmos pažinties snsidarė draugiški santykiai.
... Tamsi įr ūkanota bi.vo nokti*, kada
parko alėjnje jzsirodė auto žiburiai. Pakvlexti svečiai turtuoliai atvykt pftskutS. ,nį kurtų j avi* sėti sename turtuolių lizde,
įnirtomis palošti. Nebuvo kam vakarienės
ruošti, uė tvarkos prižiūrėti, tik valgoma
jame papuoštas stalas, buteliais ^įstaty
tas. Įvairiausiu užkamlžiųi iš miesto išra
šytu netrūko. Elektra iš malūno įvesta
kvietė rei kul ingus kam bar im. Grafas
nešiguilėjo pinigų. Suruošė labai origina
liškų, įdomių puotų. Dirbo merginos iš
kaimo, tačiau ir seunni MaftVh' i dftrbo

netrūko, tad ir .jautėsi nepajuastai nuvar- >
\
iros.
Kuda svečiai susėdo už žaliojo stale
liu. senas tarnas apsiverkė graudžiomis
ašaromis — • jis laukė kažin ko baisaus.
Beržinis atsilankė pas senelį.
-— Aš tamstos vieno nepaliksiu, no *
visų nakty prasėilėsiu čia, — sakė su už
uojauta, žiūrėdamas į nuvargusį veidų.
Nėra to taip jš ankstu rūpintis, gal gra
fas išloš.
— O jeigu prakiš paskutinius pinigts,
km dings tus žmogus, kurs nieko dirbti
nemoka? J'dg.i ir išloštų, tie punigai lai
mės n<*atneš.
(
Nusiraminę kalls\i<isi apie senus lai
kus ir apie žmones, kurie čionai gyveno.
Martynas pasakojo, o naujam Seimininkui*
viskas buvo įdomu.
Ponai lošė, paskui genlami ūžė ir vėl
lošė ir vėl gėrė. Cigarų ir visokių gėrimų
kvapa’s slankiojo koridoriuose ir veržėsi j
trirno knfnborė.lį.

— Martynai, a—a, Martynai!
-Senelis imsiskubirto.
!
Grafas buvo girtas, jo akys beprotiš
kai spindėjo.
— Matai, — sakė juokdamttsis, — ne
norėjui, kari loščiau, o dabar aš jau tur
tingas. Važiuosim į Yenecijų. Romų, j
Monako laimės pamėginti. • Lošti sekasi,
draugai pacleda. — Pašnibždėjęs į ausį
Martjuui. grafas nuliė-go atgal.
Senelis nė kiek neapeidžiaugė. Pasi
rodė jam, kad amfiliailoj tuščių kamba
rių kažin kas šiurkščiai juokėsi. Grįžęs į
savo kniubaiėlį, vis klausėsi.
.— Ar girdį? — tarė tv’liai, susĮiausriumas Beržinio ranką.
Abu' girdėjo, kaip ėjo kažin kas per
»*'kambarius
.ę
« mažais moteriškais žingsn'»liais.
— Kas tai? — klausė nubalčs Beržinis.
— Lucijų, prakuždėjo Martynas. —

Ji visad uteina, kuria žudą įvykti nelaimė.
Ir ėmė pasakoti liūdnų legenilų, kaip
vienus iš'tos šeimos sentėvių išlošė korto
mis iš suvo draugo merginų gražuolę, ku
ri savo sužadėtinio ilgėdamasi-ežere prisigirdė...
— Aš jos žingsnius jau kelius sykius
girdėjau... Blogai pasibaigs ta puota! —
tarė senas tarnas.
Lauke sukilo vėjas, ūžė senumą jiarke, pelėdos ūbavo, o svelainiye jionui juo
kėsi, beprotiškai šūkavo, matyt, visai gir
ti... Naktis tęsėsi, liūdna, ilga~rudens nak
tis... Pagaliau auto suūžė, ir svečiai pra
nyko tamsoje.
Niauri tyluma apsiautė dvarų. Netru
kus pasigirdo šūvis, ir tuščių kambarių
amfiliailoj aidas atkartojo tų liūdnų gar
sų, net visus dvara* smln'bėjo.

Kada Martynas su Beržiniu įėjo į
kambarį, grafas sėdėjo fotely; iš jo krū
tinės veržėsi kraujas.

J,
.

JM

L

Gelbėkit! —• kuždėjo sustingusio
mis lėųiomis. — Aš noriu gyventi... Noriu
pralieti visai kitų gyvi-nimų. Martynai, aš
tavęs klausysiu, gerbsiu, kaip tėvų...
būsiu doras, darbštus, tik išgeltmk mane...«
Atiriaiy kit langų... oro, šviesos. ' z f
Beržini< jiakėlęs užuolaidas atidarė
langų. Grynas oras blaškė cigarų dūmus.
Aušros šviesa įplaukė kovodamu su elek
tra.
o

Saulės, saulės...’ — kuždėjo grafas,
jo akyse reiškėsi ilgesys.
Per^vėlai, -— kartoju sustingusio
mis lū|Mimis, — per vėlai supratau liesų...
Martynui aišku buvo, kad |>agidba iki
imi nchereihalingH. Atsiklaupęs meldėsi,
paslėpęs veidų tarp delnų.

Grafas ilgai nesiknnkino, užmigo mil
žinu miegu įsižiūrėjęs į utspindulius sau
lės, kurios jau nebesulaukė. Iš jo akių nu
riedėjo dvi sunkios ašaros.
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‘po, šv. Antano, Lietuvių Po-fčiai, pp. Cliurai, pp. Pudzuve-j
-----------į lifikes it Pašalpos klūbas, Lai j liai, pp. Mondeikai, pp. RuiKaip jnu buvo i svėsMylėtojų, Susiv. Liet. Ry
p. Sabonis, p. Gaubia, p.;
iminėta, prelekoijos apie svei-' jno Katalikų 177 kuopa ir Su-.Barney, p. Kulys, p. Kudirka
įteikia pažymėti, kad šį mė
— šį sekmadienį. kutą įvyks kovo 19 d., Šv. Au- siv. Lietuvių Amerikoj 262 kp.1 ir daug kitų. '
Praeitą sekmadieni pirmą
A- LINIJA
tano parap. svetainėje, 7:30 v.
Kviečiame visus atsilankyti.! Vaišingoji
Janušauskienė,'
kartą |>asirodė Sv. Vardo dr- nesį jaū daugiau mirė žmonių, 7:30 vai. vakare, mūsų bažny
Ii New Yorko
Yukaro vedėjum bus Anta-j padedant p. Churienei ir J.;
jos choras, Gražiai giedojo. negu per praeitąjį.
čioje bus iškilmingoji jubilie vak.
,
į
KLAIPĖDĄ
Komitetas. Dūktenaitei, iškėlė turtingąD7rė S. Šlukienė, kuri sėk nas J. Sutkus.
Choras yra sudarytus iš vie
jinių Misijų užhaiga. Visi ir
y Per Gothenburgų
-—-———
7 ! vakarienę, per kurią varg. I
nų vyrų. Ateitis jam. matosi Sunkiai serga Grigalevičie- visos susirinkite apvainikuoti mingai gydytojauja pef kelio
GREITA
PAMATYS LIURDĄ
i,)aukaa pakvietė pagailoti: va
graži, nes energingai prakti nė, kuriai padaryta tulžies o- Misijų darbą, kurios tęsės per lika metų ir yra aukštai ger
biama medikų tarpe. Kalbės
,
; rg. Mondeiką, J. Kudirką, Sa-’ __________ __ KELIONĖ ]
kuojasi; visi nariai lanko pa peracija. Jau pradeda sveikti. tris savaites.
1 į LIETUVĄ P«r ŠVEDIJĄ
mokas.
Ši, paskutinėj), Misijų sa- apie moterų ligas, kaip jas pa -VaakMU, Dl. - Sektnadi.i bon'> komP- **««•. v»‘
Makauskienė dar vis sun
žinti ir nuo jų apsisaugoti.
nį, kovo 18 d., 7 vai. vak., Lie'Josl ■l«'"lS»"“k'i vaisingumu VELYKINĖ EKSKURSIJA!
Sodalietės taip pat žada ne kiai serga. Rupšienei reikali vaite buvo skirta jaunimui.
D-ras
P.
Atkočiūnas
aiškins
Rengiama
tuvių Auditorijoje Šv. Baltra Ant galo visi sustoję užtraukė
užsileisti su savo choru. Nors nga operacija, bet kadangi ši Mūsų jaunimas j Misijas labai pavyzdingai lankėsi. Kaa!nPie užlaik^"“> "veikų dantų miejaus dr-ja, vadovaujant p. “Ilgiausių Metų”. Varg. B. Liet. L. A. Sąj. Amerikfje
jos seniai gyvuoja, bet kad ne rdis silpna, tai bijo operacijai
Populiaru Garlaiviu
«
ir kenksmingam, sveikatai Sutkui. ,,r.jos pir„lininkui> r(1. Janušauskas nuoširdžiai dėko
vakaras
didžiulė
mūsų
bažny

DROTTNINGHOLM
:•
pasiduoti.
O
be
operacijos
su
buvo konkurencijos, tai nero
dėl jų neprižiųrėjimo.
vak„? kurig s|}. jo visiems už atsilankymų ir
čia
prieidavo
pilna
jaunimo;
Išplaukia IS New Yorko
dė nei pastangų tobulinti cho nkiai turi kentėti.
Kovo (March) 17 d., 1934
daug daugiau, negu tikėtasi.
Kviečiame visas skaitlingai fcidės iš card party ir taipgi: vienybę.
rą. Pasirodžius Šv. Vardo drfllmlnlnkas
I)ar via apie dešimts ligo- Turime tikros vilties, kad šio atsilankyti, nes tai reta proga, tą vakarą A. Peldžius rodys Vakaras praėjo linksmai. Vi Ekskursiją p. vadovaus
K., EIK SIS
jos chorui, ir jos pradėjo sma
Kili lAplaukiinat
nių, kurių neminėsiu vardų,) sekmadienio vakare jaunimas; kuria reikėtų pasinaudoti. Pre judamuosius paveikslus “Liu si džiaugėsi maloniai vakarą1
M. L. Kungsholm, baland. 4
rkiai organizuotis. Tikimos, nes kai kurie po operacijos
dar skaitlingiau susirinks gra lekcijos rengiamos tik moto-' rdo Stebuklai”. Šiuos paveik-praleidę ir skirstėsi dė
M. L Gripsholm, baland. 21
kad greitoje ateityje susilau jau žymiai pasveiko.
sius matydamas jauties, kad PP- Janusauskams už vaišes, M. L. Kungsholm, gegužės 7
žiai,apvainikuoti
pradėtąjį
Mil
rims
ir
merginoms.
ksime dviejų didelių chorų.
Liurde ir dalyvau
Norj
kartu
keliauti
krelpkltfis 1
„
i Taigi, visos cicerietės pir esi pačiame
Sddaliečių chorą veda A. Mi Taip pat neminėsiu nei tų,!sijų darbą.
I
I.T.ASA nar). arba į bet kurj auto-,
ji
su
tūkstančiais
maldininkų
rlzuotą agentą.
siūnaitė, o Šv. Vardo senoji kurie sau galą pasidarė, nes Į Šv. Antano dr-ja ir parapi- r!,adienio vakare j parap sve
SVVEDISH AMERICAN LINE
visose
procesijose,
radosi
gir

jie, per savo ištvirkusį gyve jos choras šį sekmadienį in tainę. *
181 N. Michigan Ave., Clilcago, 111.
varg. Noreikaitė.
Sąte
di ir jauti tuos tūkstančius ne
corpore eis prie šv. Komuni
nimą yra nustoję tikėjimo.
laimingųjų ligonių dejavimus
Ateinantį sekmadienį rengia
Gaila, kad mūsų katalikai
ir šauksmus,
kurie su išties#5 vakaras pagerbimui tėvų. nemoka atskirti blogo nuo ge
f
tomis
rankomis
šaukiasi: “Jė
, ant rytojaus Šv. Juoza ro. Jie draugauja su bedie- ( Sekmadienį, 2 vai. popiet,
zau Nazarieti, pasigailėk mū
po diena. Laukiama svečių sū viais net ir į jų laidotuves ei-1 misijonieriaį rašys į Tretininsų!” Paveikslai gražūs ir ve
kalbomis, paskaitomis. Prog na; jų parengintuose dalvvau-'kl,B‘kes* Norintieji tapti miIII. — Kovo 18 rti kiekvienam pamatyti. Rep.
ramoj dalyvaus Šv. Vardo cho ja, o į savo parengimus eitiln8tos OrartgfijaM narnos, susid.,
Lietuvių
Auditorijoj,
2 vai.
ras; sako bus ir solistų. Daly pinigų neturi. Dalyvaudami sn linkite į bažnyčią.
popiet AVaukegano ir apylin
vaus ir sodalietės su savo cho bedieviais jie nei nepajunta, į
PUOTA GRAŽIOJ PP. JANU
kės lietuviai turus progos pa
Klebonas
ragina,
kad
kiek

ru. Jos taip pat turės solisčių. kaip patys užsikrečia tąja li
SAUSRŲ REZIDENCIJOJ
matyti mūsų tautietį Juozą
vienoje
šeimoje
būtų
dienraSMokyklos aštuntasis skyrius ga. Šimtai gerų lietuvių kata
Janušauską, kuris šią vasarą
Hills. — Kovo 12
irgi prisidės prie programos. likų čionai taip žuvo. Gera tu tis “Draugas”, arba kitas ka
talikiškas laikraštis. Kurie rengiasi skristi į Lietuvą. Da- d., po 40 vai. atlaidų 'Gini. P.
rėti atmintyje, jei iš kasės ne skaito bei platina prieštiky- b’vaus iŠ kitų miestų kalbK'to, Iškilmingai palaidota a. a.
išrinksime supuvusių obuolių, binę spaudą, tie sėja ko|onį. jjai-Dainuos Šv. Baltramiejaus Šv. bažnyčioj, pas vaišinguo
Aleksandra Siuksterienė, ku
tai visi supus. Su kuo drau joj neapykantą, tvirkina vi- žioras, i’* choras is Kenosha, sius pp. Janušauskus įvyko
ri ilgą laiką sirgo.
puota, kurioje dalyvavo neina
suomenę, mažina tautos garbę Wis. ’
Lai Viešpats jai suteikia a- gausi, toks ir pats tapsi.
Vakarą rengia šios dr-jos: žas būrys svečių: komp. A. Po
h tautinį susipratimą, ardo
mžinąją ramybę.
_ .
. .
.
K
Sv Baltramiejaus, Šv. Juoza- cius, p. Daukša, pp. Brazai-'
šeimyninį gyvenimą.

ROCKFORDO UI

MOTERIM SVARBU.

UŽBAIGIMAS JUBILIEJII,
. NIŲ MISIJŲ

MS

ŠVEDŲ 1

j

Cicero.

—

los,

AMERIKOS

Cicero.

j

Ieva

Lukošiūtė

GARSINKITĖS “DRAUGE

jos.

SVARBU VAUKEGANIEČIAMS

Waukegan,

Beverly

Koresp.

rašyti gelvoniečiai aukotojai
ir geradariai. Iškilmingose die Ciceriečiai žada visų smar
nose, parapijos susi rink imuo kumu stoti į “Draugo” vajų,
Neseniai gavau laišką
iš se tuos Gelvonų geradarius!kuris, Ciceroj prasidės šią sa
Lietuvos nuo kun. dekano R. skaitysime ir Sauksime valio! j
Antano, Tretininkų
Juknio, Gelvonų klebono. Pra
ir Ražančiaus draugijos nuta
šo manęs, kad surasčiau Ame “Padėkite, tikrai padėkite. rė remti -vajų ir paskyrė tin
rikoj gelvoniečius ir parink Atsitnelsiu, atsidėkosiu. Paklu kamą sumą pinigų skelbi
čiau aukų parap. svetainės pa pėsiu už jus prie Dievo Moti mams.
I
nėlės”.
,
statymui Gelvonyse. .
Garbė toms draugijoms!
Žvalgas
Aš iš savo pusės nesurandu Nėra reikalo man prie te
kun.
R.
Juknio
atsišaukimo
ką
kito būdo pasiekti gelvonieeins, kaip paskelbti kun. Juk nors nuo savęs pridėti. Daly
EIS IN CORPORE
kas
savaimi
visiems
aiškus.
nio laišką “Drauge”, iš kurio
Labd. Są-gos 3 kuopos sva
gelvoniečiai turės ęrogos su Reik tiktai jį įvykdyti.
rbus susirinkimas įvyks sek
žinot apie Gelvonų parapijos Surinktas aukas malonėkite
madienį, kovo 18 d., 1 vai. po
rrikalns ir, be abejo, geros va siųsti arba mano vardu arba
lios žmonės tą gražų kun. Ju tiesiog į Lietluvą, kun. R. Juk piet, parap. mokyklos kamba
ryje. Kviečiami visi nariai at
knio sumanymą parems.
nio vardu: Lithuania, kun. R silankyti.
Čia dedu kun. Juknio laiš Juknis, Gelvonai, Ukmergės
ką:
apskr.
Labd. Są-gos 3 kuopa ren
• *‘
Kry- gia bunco party antradienį, ko
“Neturime parapijos Liau
dies Namų (svetainės); Visai žiaus parap. klebonas, 1922 vo 27 d., parap. svetainėje,
‘7:30 vai. vak.
< neturime kur susirinkti su ka l^eo St.,‘Dayton, O.
talikiškomis organizacijomis.
T
Sumaniau paklabinti į Tams
tos širdį, kad padėtum su au
tų lapu, pasiektum Amerikos
felvoniečins ir surinktum ką
ie duos. Salėj (svetainėje),;
airių pastatysime, ant stalo I
gulės knyga, kurioje bus su-

GELVONIEČIŲ DĖMESIUI

vaitę.

Kun.

S.

Bystrais,

SAVAS pas SAVĄ
GERESNI — GRAŽESNį — TVIRTESNI

SEKLYČIAI SETĄ

Sv.

STANLEY CLEANER

Ką tik išėjo iš spaudos nauja
Kun. A. Petrausko, M. I.

0.

labai įdomi knyga

'

Praeities Pabyrės

“DRAUGE”

Phone: CANai 5474

VALGYKITE SVEIKĄ

šv

ALEKSOS JUODA RUGINE DUONA
ALEKSA BAKERY

SPECIALIS PASIŪLYMAS VELYKOMS

t ’V* •

Phone: Yards 7258

3339 So. Morgan Street

r“ DRAUGAS” PŪB CO.,

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

Kablegramas
Radiogramas •
Piniglaiftkus

$33.00, $39.50, $47.50 ir aukse.
LENGVUS IŠMOKĖJIMUS PRITAIKOME VISIEMS
PAGAL NORĄ IR IŠGAL?

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank

.

BANKININKAVIMO VALANDOS
Kasdieną nno 9 vai. ryto iki 3 popiet.
Sukatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

$7.50 up

DIDELIS PASIRINKIMAS

Ivataiu Mjrlhj RAntij, Tikri Torte Mltaotl Stiklai

J

PRITAIKINTI .TUSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS
✓
,
Patenkinimas Garantuotas

Dr. G. S E R N E R
Ir Ak taip

756 VVest 35th Street

k

.Ai

M

Telefonas Yards 1829

t

Al

AVENUE

Tel. Hemlock 8400

Oirbtnv#

L'' / •

ARCHER

2538-40 W. 63rd STREET

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS
Oflaan

,4179-83

Tel. Lafayette 3171

(

I ‘

Šie aukštos rūšies gražūs, įvirti setai “webbed”
konstrukcijos dengti su Amerikos Frieze, pasirinkimas
visokių spalvų ir piešimų, kurie vra Lengvai verti
$110.00 O čia tamstos pirkdami tiesiog nuo išdirbėjų,
nemokėdami uždarbio vholesale bouses perkupčiams
arlia džiaberiams, tai šį setą jsigvsite tik, A už ..........................................

$CA.5O

AKINIŲ
IŠPARDAVIMAS

Siūskite savo dovanas į senąjį kra
štą per Drovers Pinigų Siuntimo
Skyrių. Mūsų kainos žemos už:

Halsted at 42* Streat - CHICAGO

išdirbėjų . ir

GARSINKITĖS

vimu — nr jūsų siuntinys didelis ar mažas.

II dalis pusi. 192
Už ABIDVI DALIS 25c.
Prisiuntimui 5c.

mi tiesiog nuo jų
krautuvių —

PEOPLES RAKANDŲ IŠDIRBYSTĖSCO.I

GARSINASI

ir

Jūsų reikalai bus prižiūrėti greitai, asmenišku patarna

Atsiminimai iš 1905 — 1914
pergyventų laikų
I dalis pusi. 95

2334 So Oakley Ave.,
Chicago, III.

NIS PAS TUOS, KURIE

2150 South Hoyne Ave.

VELYKINĖS DOVANOS
GIMINĖMS
SENAJAM KRAŠTE

SVIE2ENYBE

įsigyti, pirkda
didžiausių lietuvių

Už daug mažiau pinigų tik galite
BIZNIS VISADOS DIDES

S. &IMU-U8, Sav.
Siuvom Naujus, Taisom
Valom Senus RŪBUS
Jūsų atnešti Rūbai
Apdraudžiami

|

..

CHICAGO, ILLINOIS.

u

L

L'

«K

i. ifir. *

n

šeštadienis, kovo 17 d., 1934

4

=•1

luinus; Moterų Sų-gos kp. —stovį. Pranešė,

kad‘ neužilgo i Rožė Mazeliauskieuė — ižd.,
E. Statkienė, J. Batiūuienė, Z. bus gatavas valdžios a'udito-' Juoz. Bubnis — maršalka, J.
Junokienė; Šv. Teresės dr-jos ■ rio raportas iš'pajamų ir iš-’ Balčiūnas — Auditorijos dire— O. Žylienė, O. Norkaitė, E. mokėjimų. Raportas bonų sa ktorius.
.Slančiūtė; Nekalto Prasidėji vininkams bus pasiųstas pas
M. Z. Kauziauakas, seki.
bnghluH Park. — Čia yra
mo moterų ir mergaičių d r jos tu. Po kelių paklausimų ra po
namų sav. organizacija — Bri
— O. Kazragienė, M. Prata-irtas priimtas ir nutarta remti
SVEIKINA
gkton Park Property Ownųr’s
pienė, Baranauskienė, V kaule- i bonų savininkų komitetų jo
Association, — kuri pasturame
nė ir (lotautienė.
įveikime Auditorijos labui.
Bridgeport. — Apaštalystės
metiniame susirinkime išrinko
Komitetas pirmam susirin- i Sekant' 80Mnl» nuUrta S,u'
Maldos ir Tretininkų dr-jos
valdybon: Frank J. Bland —
kimo
išrinko
valdybon:
V.
Ba-'
ktl
kovo
27
tk
l
°J
P
a,
'''
l
°j
vit
‘
sveikina savo dvasios vadų
Kun. ig. Albavičius,
bų, visuomet bus atlyginta.
pinu., W. J. Wojcik, C. Vartoj.
Pirmadienį ir antradienį šv.
' kun. J. Šaulinskų vardo die
klebonas Lauksime visų atsilankant nis ir J. Mikšis — vice pirm- liūnų — pirm., E. Statkienę
Atstovo
Juoz.
Balčiūno
kvie
Mišios prasidės 5 vai. rytų iri
noje. Te Dievas suteikia ma
korespondente.
į vajaus vakarienę.
M. D. R. H. Belair _ sekr., A. J — ™št.
paskomės Mišios su pamoks-!
Bartkus — ižd., J. F. VVrobelj Pirmiausiai komitetas nuta- timas atsilankyti į Politikos lonę, ypatingai daug sveika
klūbo susirinkimų priimtus.
lais bus laikomos 10 vai. ry- Į
tos ir ilgiausių metų darbuo
maršalka, adv. J. A. Lascc-/r£ surengti surprizo bunco su
tų. Mišparai visais vakarais j
Sekr. M. Z. Kadziauskus pa tis Kristaus įsteigtoje Bažny
ki — legaliu patarėju, A. I ūkiais balandžio 29 d., para
7:30 vai. vak.
I
. ...
i&wiecicki ir T. Potonies
pijos salėje, parapijos naudai, darė pranešimų apie susivie- čioje.
J West Side. — šv. kazmuetrustisais, J. Klak ir R. Prau Vakaras bus toks, kokio dar nijiino turtų, kurio iki šiai die
ftiai metinei šventei pakyie-iro Akad. Rėm. 10 skyrius rę
«■■■■■■■■■■■■
sė — atstovais į United Home niekas nematė- Dovanos bus nai yra $5,890.65.
sta lietuvių Chicagos ir apy- ngia vajaus vakarienę su proQwners of Illinois.
surištus pačių aukotojų ir nie
Valdybon 1934 m. išrinkta
Bridgeport. — Rytoj, kovo
kas
nežinos,
kas
ten
yra.
Biz

Tanias
Janulis, — pinu., j. ■ Neodkankyklte savęs akausOrganizacija nusistačius gi
18 d,, 7 vai. vakare, Šv. Jur ntį namų savininkus nuo for- nieriai prašomi prisidėti prie Balčiūnas — vice pirm., Mar * mals, Reumatlsmu, Sausgėla.
Kaulų Gėlimų, arba IfėUuaglu
DIDIS UGNIES
gio parap. svet. įvyks labai klozavimų jų namų, taip pal dovanų. Vėliau bus paskirta tynas Z. Kailziauskas — sekr., ■ — raumenų sukimu: as
■ dėjimai naikina knno
gražus vakaras, kurį rengia kovoti prieš aukštus taksus ii vieta, kur bus galima sunešti.1
_ lr dažnai ant patale paguldo.
seserys mokytojos. Bus atvai t.t.
CAPSICO COMPOUND meBeje, pats klebonas kun. Bri-,
■ stls lengvai praėallna rlrfanldinta net trys labai gražaus ir
■ nėta ligas; mums Kandis dauSekantis tos organizacijos ‘ ška žadėjo duoti surprizų.
EINA VISU SMARKUMU
_ gybė žmonių siunčia padėkajaudinančio turinio veikalai.
Koresp.
E.
S.
susirinkimas įvyks sekmadie
Tikrasis TONIKAS — tonikas, kuris " vooes pasveikę. Kaina t«s par
Kadangi mūsų vajus išpuola
atgaivina jūsų organizmų. Jeigu jus ■ paltų tte arba dvi už fl.ll.
I
P R O 6 R E S S
nį, kovo 18 d., 2:30 vai. po
esate tik pusiau žmogus arba mote B
Knyga: “iALlINil rrsiKančios
sekmadienį,
tat
labai
pamėginkite NUGA-TONE. Jeigu
KATOfl*’ augalais gyd/tlas. kaiFURMITURE OO. KRAUTUVĖJE
piet,'John Wrobel’s salėj, S. IŽ SUSIVIENIJIMO LIETU ris.
jus ne būsite užganėdinti guutouus ■ na tt esntų.
pritaikinta ir dvasia tų veikapasekmėmis, dolerj. kur) jus užmo
VIŲ DRAUGIJŲ IR KLŪ
Kedzie ir W. 39 Place.
PuikiauiioB Prekės, tik mažai paliestos vaadous, dūnuj ar stiklų,
kėjote savo vaistininkui bus sugrą
lėlių.
žintas — NUGA-TONE ima visų at
BŲ SUS MO
dabar parjiduoda f.k už Vž a net ui >/i dalelę
F. J. B
sakomybę. Ne laukite nei dienos arba
4'-.
Vakaro
solistė
bus
Pranutė
nesikankinklte nei vienos
nakties,
JŲ TIKROS VERTĖS
tt»ž 80. HAD8TBD BT.
gaukite butelj DABAR — jus ge
(iaruckaitė.
Bridgeport. — Susivieniji riau valgysite. — gen’au miegosite
Cklsags. QL
— ir būsite pilnai sveikas ir norPrašome brangių mūsų prie
mo metinis susirinkimas įvy mali&kas.
a 4 ■ ■■*■ m ■ ai
telių ir rėmėjų ‘kuoskaitlinko vasurio 27 d., Chicagos Lie
LIETUVIAI
DAKTARAI:
Lgiausiai susirinkti i vajaus va
tuvių Auditorijos salėje. Sus
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
karų.
mų atidarė pirm. T. Janulis.
"r "
- - Brighton Park. — Visur vei Susiiinkiman atsilankė atsto
Įžanga tik 50c.
TeL GROvehiU 1696
Seserims Kazimierietėms, no kiama, bet jei išgirsi kų nors vų iš devynių draugijų.
DENTI8TAS
rint išlaikyti Akademijų mū nepaprasto, tai vis bus Brigh Nutarimai pastarojo susiri
1444 SO. 49tta CT., CICERO, HA
OTDTTOJAJB ir CHIRURGAS
sų mergaitėms, parama reika ton Parke.
nkimo vienbalsiai priimti.
Utar., Ketv. Ir P4tn. 10—9 vai.
9147 80. HALSTKD 8T„ OHIOAOC
Vai.: 9-11 ryto 1-4 ir 7-9 vak.
DIDŽIAUSIAS BARGENAS ŽMOGAUS GYVENIME!
linga ir labai reikalinga.
Štai, susibūrė keturios did Raportų apie Auditorijų iš Bsredr
mis po pietų ir Nedėldlenisi
Paaed., Sered. lr Sabai 9—9 vai
tik susitarus
Be gražios vaikučių progra žiausios draugijos ir sudarė davė direktorius Juoz. Balčiū
.50 $75.00 3-jų dalių Miegamų
$125 Seklyčiom He44
Km n barių setai
$rtO">0
9439 W. MARęi ETTB ROAD
tai p© ..........
Dienoms Tel- LAFayelte 5791
mos, dainų, bus dar ir labai bendrų komitetų. Komitetų su nas. Raportas priimtas.
JX) ............... ,
$75 Seklyčiom Setai $<fr Q.95
Naktimis TeL CAMai 9409
$120
Refrigerato$gft.5O
no..................... ..
laukiamas ir brangus svečias, darė šių draugijų atstovai-ės:' Lietuvių Auditorijos bonų
riai .................
$«). 7 dalių VALGY-T*| <|.5O
gerb. L. šimutis, “Draugo” re Šv. Kazimieru dr-jos — P. savininkų komiteto narys M. Tel. LAFayette 7850
KLV Setai .......... ’ ™
$25 Caxwcll Lounging $Q.95
Kretilai po............... * ”
$50 5 (Ulių BHEAK- $0^.50
daktorius.
Kvietkus, P. Valskis ir V. Ba- Z. Kadziauskus išdavė rapor
$5.50 Metalinės Lo.95
Office: 2643 W. 47th Stred
FAST Setni no
JRinkliava
prie
bažnyčios
vos
......
VaL: » tk! 6 popiel 7 IU 9 vak.
$fif» 9x12 dydžio
tų
apie
dabartinį
Auditorijos
$22^- $20 Midget Radios $y.95
NedėUoje pagal autartį
Kaurai ..............
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Mūsų
pasišventėlėsmote^$9,95 $20 Springsiniai Mut- $"W.95
$30 9x12 dydžio
LIETUVIAI DAKTARAI:
<140 Archer Avenue
ivs ir mergaitės lėmėjos: BaKaurai .................
rasai .....................
Offise Tel REPubllc 7n»«
$55 Geminiai
▼ai.]
t—4 lr 7—9 vai vakare
$75
Consolc
RATel.
LAFsyette
8057
turienė, Vaicekauskienė, » S.
Res. Tel GROvehiU 0«i7
$26
f)0
PEČIAI ..........
BIOS 1............
1
Bes.
2136
W.
24th
gt.
6917 S. WASHTENAW AVĖ.
Ežerskytė, Elenutė Petraitytė
$70 Drabužių l’lo-. $^><>-09 $25 Gražios K AMOdo
.
...........
1
TeL CAMai 0409
vykit* ..........
ir .J. Kazlauskaitė rinks aukas
GYDYTOJAS u- chirurgas
DR.
VAITUSH,
OPT.
rasite,
jei
ir Muitui kitokių dalykų, kurių nėra galimu guiumūli,
X—SPINDULIAI
palaikymui mergaičių akade
GYDTT0JA6 ir CHIRUOAS
LIETUVIS
tuojau atsilankysite j šį išpardavimų.
Res. and Offi’cs
Office Phone
2423 W. MAKQUETTE ROAD
3051 West 43rd Str.
Akly SpecIaUslas..
mijos. Remkime savo brangių Optomctrk^Uy
Palengvina aklų jterapimą, kuris
8859 8o. Leavltt SI VaL 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 iyt«
PROapect 1098
Parduodam už pinigus ir ant išmokėjimo su mažom palūkom
įstaigų. Palaikykime jų. Šiais bst! priežastimi galvos skaudėjimo, (Prie Archer Ava netoli Kedzlej
NeddlloJ susitarus
CANAL 9704
svaigimo ūkių aptemimo, nervuotuauo S lk« S vai. vakaro
laikais dideliai sunku išsilai rao, skaudamą aklų karSt), atitaiso Valandos:
Ssredomls lr nedėliomis pasai
trumparegystę ir toliregystę. Prirensutarti
OANal 6139
kyti įstaigoms esančioms sko gi'a teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su
PHYSICIAN and SURGEON
lose. Dievas atlygins visiems elektra, parodančia mažiausias klai
das. Speciaiė atyda ,atkreipiama
J
2403 W. 63rd Et., Chicago
gerai darantiems.
mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
GYDYTOJA*
CHT”UR<1A»
omCB HOURS: .
Seserų pasiaukojimas dide Nedėlloj nuo 10 iki 12. Akim'ų kai
DENTISTAS
S to 4 and 7 to 9 P. tt.
nos per pusę plglaus, kaip buvo pir
2201 W. Oerm&k Road
lis. Įvertinkinle jų atsidavimų miau*. liangely atsttiktaBŲ akys ati
Sunday by Appolntment
4204 ARCHER AVĖ.
taisomos be akinių. K“inos pigiau
mūsų jaunučiams/ Remkime jų kaip pirmiau.
Valandos 1—t lr 7—S vak.
corner Sacramento
4713 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Seredomis
lr Nedėliomis pagal autas
vedamų kilniųjų įstaigų — Šv.
'Vai.:
nuo
9
v.
ryto
iki
8
v.
vak.
Phone Iloirtevajvl 75R9
REZIDENCIJA
■ Kazimiero Akademijų.
I T AIK O 8 DAKTARAI
6631 S. California Avė.
. Tel. Victory 4226
Vajaus komisija C.’ PetraiGYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Vedėjai: J KALEDINSKAS ir J. ROMANAS
Telefonas REPublio 7888
Ofiso
tienė, Jos. Šaltenienė daro vi
Rea. TaL DRBzal 4191
4645 So. Ashland ATe.
sa, kad tik vajus jiasisektų.
OFISO VALANDOS?
Ofiso: Tel. CAUumet 4629
OFISAM
Duodame gražiui nulio prugrnnms kas nedolią, II-tą v. prieš piet
Padėkime joms gražų darbų
Nuo 2 Iki
ir nuo 4 iki S vak.
Res.: Tel. HEMloek 6286
4729 So. Ashland Avė.
Iš stotie* XV. <1. E. H., 1340 kiUxy<kv.
Nedaliomis pagal sutarti
įvykinti.
K. M. L.
Ofiso
telef.
BOUIevard
2 lubos

linkių kunigai, ' kurie skelbs graina kovo 18 d., parapijos
Dievo žodį ir klausys išpažin-' svetainėj, G vai. vak. Bus gru
čių. Todėl ypač šios parapijos į ii programa: dainos ir kalbos.
Dievo Apveizdos parap. -«v| įmonėms bus sutelkta proga Visus purapijonus ir svečius
fitekmudivių, kovo 18 d., KU!patogiu laiku priimti šv. Sa- kviečiame dalyvauti.
dfcfcilniiiiga suma prasidės Die- kimnentus ir pelnyti atlaidų
vo Apveizdos bažnyčioje 40 va malones. Tat nuoširdžiai ragi Kovu 18 d. mokyklos mer
landų atlaidai, kurie tęsis pir nu visus pasinaudoti šiomis y- gaitė* rinks uukas prie bažny
madienį ir pasibaigs antradie patingų Dievo malonių dieno čios Šv. Kazimiero sesučių rei
kalams. Nesigailėkite paauko
nio Vakarų iškilminga prooesi- mis.
ti, nes už gerų padarytų dar

i

i

ATLAIDAI

PRAŠOME PAREMTI

SUSIRŪPINO NUOSAVY
BĖMS

METINIS VAJUS ŠV,
KAZIMIERO AKADE
MIJAI PAREMTI

ZReumatizmassausgelB

*

Išpardavimas

Nusa-fone

■

dostin Kulis

SUSIBŪRĖ KETURIOS
DRAUGIJOS

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L. YUŠKA

I

DR. A. J. JAVOIŠ

OR. F. C. WINSKUNAS

$ “4 CM-50
$4

DR. A. RAČKUS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

DR.'S. BIEŽIS

DR. A. P. GURSKIS

3224 So. Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL

Dr. NL T. Strikol'is

TaL Vidury gan

4

DR. A.
* A.
y ROTH

TEL. PROSPECT 7960—61

Atlas Fuel Company
Lietuviu Anglių Vardas
Lai jūsų anglių aruodas esti jflsų
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra
laimėti pinigų investuojant juos į
jums reikalingas anglis.
Mes parduodame įvairios rūšies
anglis — dėl Hot Water ir štytno

CHICAGO, ILL.
•• • OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki lt vai. ryte, nuo 2 Iki 4
vai. po pietų lr^nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 iki O
valandai diena.

Telefonas MIDivay 2880

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Street. Chicago, Illinois
GAPSOWI0Z, Pres.

R. F. OAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų k

nų

tel.

PROspeot 1990

GYDttOJAS lr CHIRURGAS

visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas >lst Street

Valandos: 2—4 popiet, 7—0 vai. vak
Nedėliomis ir ftventądienials 19—-1*

3147 8o. Halsted St.
TeL BOUIevard 7049

Oflao valandos: 1-4 Ir 4-9 vai. vak.

ResMaanUm 0Mmm< 9654 W. aoth S4
▼blandas: 19—11 ryto
Šaradomis Ir Nedėliomis pagal sntarS

DR. G. Z. VEZELIS

' ------ M---------- ----------------

DENTI8TA8

'S
*«• Pfc«B«
■*GtoWMd 6841

s.,-z
Offlea Pbone
TRiKk 0044

DR. MAURICE KAHN
1631 SO. ASHLAND AVI

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Tel. VARda 0994

7850 Bo. Halsted Street

vat:

1 ROOM >10
9-4 tr T-9 vai. vakare

OR. T, DUNDULIS

arti 4Tlb Street
Vai.: nuo 9 iki S vakar*
Šaradoj pagal autartį

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

, GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

Rcr.:

TeL

PLAta

9900

VALANPO8:
Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 lr 7-0 v. v
Nedėldienlals nuo 19 iki lt diena

4142 ARCHER AVENUE
TaL OANal 0957
line. Pltoopect

Tel.
6059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ISS1 SOUTH HALSTED ST

WISSIG,
x

Kapitonas

Pasauliniame kare
li VIX> VIM AS L1G.AM A VltV IR Alt
KAIP I 9MMENLJI ŠIOM Ir
Jo. odos, Ilgas, Žalsdus, reumatlsmu,

a

4645 So. Ashland Avė.

OIL A, R. McCRAOlE

boilerių ir virtuvių pečių.
Pocabontas, beduminėa. Pennsyl
vanijos kietos anglys, antracitas,
Black Ban Luinp, Consolidation
Milters Creek and Kopper Coke.
Taipgi Subara anglys.
*
Speci&lės kainos, mokant cash.

DR. A. 6. RAKAUSKAS

Rusas Gydytojas tr Chirurgas

4

hnldienj* «ano So. Anesia*
Vaiandoe: 11 ryto Iki
popiet
6 iki 9:19 vakare

Specialistas iš
Rusijos
PER M METtH NR*(t RINT
jVDOMOH JOS VHA

K skausmus, akuusiiiiir nugnrok*, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir
siaptlngus ligas, Jeigu kitl ncgalėjo Jus lėgydytl, atelh/te Čia Ir pert lkrlnklte kų jis jutus gali [>«da
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir MgV<lė lakstančius ligonių. Patari
mas dykaiOFISO: VALANDOS: Kaadie nuo 10 velendos ryto iki 1
valso dėl lf nuo 4—t valandai vakare. Nedėliomis nuo 1 I ryto iki 1 vai.
SpvciuIlAkui gydo Ilgas pilvo, plaučių, /ukstų ir pūslės, užnuodljlmą krau4200 AVEfifr 2<th ST.
kampas KceCer Avė.
Tel. CKAwford 5673
■

T«L CAMai 6129

> OR. I G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Laavltt lt)

Valandos: Nuo 9 iki 19 ryto
Nns 1 fki 4 vakarą

DR. J. RUSSELL
Lietuvis CkirirrKiiK ir Gydytojai
2515 HE8T 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMloek 6141

Valandos:
2-4 popietį nuo 6-8 vakarais

■eredoj pagal sutarti

TeL Ofiso BOUIevard 6911
lies. VICIorf 9442

-14

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street
Oflao vai: nuo 1-9: auo «:S9-I:t»
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ganies: go, these are bound to

North Side. — Kovo 18 d.,
parapijos salėj, 7 vai. vnk. re
ngiama varduvių lumkietas li
ksiu pagerbti mūs mylimųjj
kk-lumų* kun. Juozapų Svirakų, kurio- vardadienis pripuo
la pinnad., kovo 11) d. Ruošia
ma skani vakariene ir graži
programa, kurių išpildys mažų
The two lęadyig piayers of
jų choras, vadovaujamas sese- savo vardadienj. 'T. a Komitetas
i place ou Aėkt SatUrdav 6ye., the Danvihe Civic League.
,
lame
meeting will be the ste- the Marųuette team, Benny
.'March 24th at* the 132ąd lri- Thųį
tiA
.l'antry Arinory'. The -best team ■feoitJ t1i& ye*t. ln their pro-'Budriek and T oney Kprp are
ne in Clrieago, the esptcted to be back from the
in the ęity, the Lifsehultf virina gama
5 7*
Kast Freightęrs, will jneet ait K of L’ą wou by a 40 to 32 National A.AJU. meet in Kan“All Star” Lithuanian teaiio More. The Danville team is sas City, in, time to make the
us part of a program sporisur- vėrv confidmt of turning the trip.
ied hy the Darius-Girėnas Me- tables m this gajne as they
morial Fund Committee.
į wilj hąve their entire team - SKAITYKITE “DRAUGĄ’
DOMINIKAS SPAITIS
TriSį’..
s
«. KAZIMIERAS
Ad'Jed to this big ga:i:e, ri i
Mirė kovo 15 d., 11*34 m,
SURVILA
7:20 vai. fyto. aulu tikęs
ik
* ; ** '
4W
t
' ė real curtflpn raiši t will briug J
<O,.. 6 RA B O R IA » ;
metų amžiaus. Kilo iš VanevCMirė kovo 14 d.. Į9J4 tu.,
žio apskričio, Ramygalos par.,
togfcther
tavy
of
tlie
best
giri
'
—
.
1:30
Vii
’
-,
popiet
.jgnla.uk
ps
putė*
Aukšiiuivahų kalno. .Ameriko
autžlaus.'Kilo 1$ "Švenčionių ap
je išgyveno 80 metų.
LACMAWICH Telefonas YARds 1138 teams in tliis city. Tho l^angskričio. Lietuvėj.<• ė- i
Paliko dideliame nuCiiMline
Amerikoj**
išgyveno
23
metu-v
sūnų Jtuosapų. dvi seseris Atnl-'
ner Aiphas, a team that has^
I’allUp dideliame nuliūdime
lijų Gcdininienęvir Jos šeimy
IR SONOą
sesers sūnų Mykolų. Klalau8k(
nų, ir Oną. Žvlblpnę ir Joe šei
a
better
reeord
than
auv
other
ir Jo' šeimynų, gimines, paž)-.
LIETUVIAI GRABORIAI
mynų, ir gimine*; o J J etu vo j
GRABORIUS
slainus Jr draugus; o Lietuvoj
sūnų Antanų ir dukterį Agnie- j
Patarnauju',-laidotuvės® kuopigiausia ~
girl
’
s
team
in
Chicago
witl.
moterį Marcete t r tris sūnas;
Akų.
*
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 'Tunu automoblllUS VlSOkieiU8
Feliksų, J onų. ir. Kaziųrtprų.
.
Kūnus pašarvotas 4605 ' So.
meet eitheY tliy Chicago Eveb
dat-bu būsite užganėdfnti
Kūnas pašarvotas 4505 Ho.
Hermitage Avė. Laidotuvės Jreikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANai 2515 arba 2516
Hermitage Avė. LaMbtuvė-e Ik
vytis pirmadienį, kovo 19 d., iš
ing American-chantpions, the
vyk* šeštadienį, kev-y 17 d., iš
2314 W. 23rd PI., Chicago
J-Judviki > koplyčios 8 vai. bus
3319 Lituanica Avenue
Eudeikio koplyčios 8' vai. bu<
atlydėtas i šv. Kryžiuos para
Ricketts o r tiie rariuer-ups.
atlydėtas į šv. Kryžiaus para
pijos bažnyčių,
kurtoje įvyks
Chicago, 111.
pijos bažnyčią,
kurioje įvyks
gedulingos pamaldos už velio
the Spenser Coals. This vili 1439 S. 49th Ct. Cicero, Dl.
gedulingos pam&ldos už velio
nio sietų. Po pamaldų bus nuly
_ /
T4 CICERO 6*27
nio sielų. I’o pamaldų bus nu
dėtas į šv. Kazimiero kapines.
lydėtus j Šv. Kazimiero kapl-' ,be rin interęsting game.
Nuoširdžiai kviečiame visus

MAROUETTE K OF L’S AT
WESTV1LLE TONIGHT

LIFSCHULTZ TEAM
NEXT SAT, EVt.

== = =

=

and they’re ori their liome
floor.
be the best gailies aeen tlits
The Danville team. is comyear.
*
?J. L. Jutis.'..
J •
G A.
vaus p. Sabonis ir A. Kamiu.
posrri entirdy of Lithuanian
skus. Bus kalbėtojų - svečių. UJU) 1Q MĖLY THE
boys from the \Vestville K r.f
kunigų ir pasaulionių. Para-j
L team, (’ouncil 85, and eacli
pijonai žada skaitlingai daly4*laver kas a eollege record.
vaati; pasiklausyti gražaus pro
Thy gaihe will be played at
•4
gramus ir pasidžiaugti tuo,
The K of L cliauipionslnp' the Westville Tovnship Tligh
kad gerasis l)?ev ui is* leido su
Scliool which happcau ^lo be
The biggest Bporting evettt tcain goes to Southern Jiluilaukti tos dienos, kurioj pagė
one of the best gymnasiums
tonigjit to
, ,
...
.
J. .. in llu* ajmals of Chicago Mth- ois
018 tonigjit
l meet tlm įliek/
rtam,
UetaM iv.n<«nt,
tct
teaui, chanipions of in tliat part of the statė..

ry mokytojų, ir parapijos cho
ras, vedainas varg. N. Kulio
Be to, girdėt-programoj daly

VARDUVIŲ VAKARAS

At

=5=

- -’T’L-

Sv. Antanų sviedinio vary- ‘ ris laiko Wisconsin valstybės
mo (hockey) tymas turį vie- čenipijonatų.
tos dar keliems lietuviams lo
žėjams. ^Lietuviams būtų gar
“DRAUGAS”
bė, jai lietuviai lošėjai suda
rytų lietuvių tymų. Šv. Anta Katalikiškas!
no tymas los už Midvvest kaLietuviškas!
tatikų čenopijohatų, sekmadie
Pa triot iškasi
nį, kovo 18 d., Coliseum’e. Jų
Teisingas 1
vf.
oponentais bus Fond du Lac
* - Naudingai!
PaniokiBnnti&l
Catholic Boys Club tymas, ku-

M

S

PAMINKLŲ
SpociatbUai iškalime lr Udlrtolie visokių rūšių paminklas lr

Mūsų šeimyna sp^cšallztnša Ma

nse darbe per šešias kartas.

AIA

į

Iri

■ ■

ROSELLI BI

Veskite paninklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjais

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE
Vienas blokas | rytds nuo
didžiulių varto'

STANLEY P* MAŽEIKA

I

neš. , * * -f-j
Nuoširdžiai kviečiame visus
Kiminbs. <lru.»tu8-ges ir pažyslami(B-a»UK dalyvauti šiose latdbtuY«ėfe.'
‘
Nuliūdę: Kesųrs Storus, Jo šei
myna, 'giinrnęi* ir draugai.
laidotuvėms patarnauju gra
bortus J. F. Eudeikis. Telefo
nas YAitds 1741.

giinjnes, dnęutus-ges ir pažyatainus-iuas' dflyvanti ši'.ise lai
dotu vėse. ’ ŽaV , " • , ’ ‘.
Nulipdę:
Seserys, Jų
š-.-imy ntiM Ir filminės.

*

f 1/

laidotuvėms pktarnauja gra
borius U. P. F.Oaeikis. Telefo
nas VAlld* j UU ' • /

"‘

•t...*.

■ t
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SIMON M. SKUDAS
1RABOR1U8 IR BALSAMUOTOJAI
gatarnartmas geras lr nebranesa

718

W. 18th St.
-K MOlĮrue

J. F. RADŽIUS
Ino.

8877

4

LIETUVIŲ ORABORIU8
Palaidoja ut $25.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
168 W. 18Lt> Ht. . Tel. OANai 6174
Chioago. III.

GRABORIUS
\
Koplyčia Dykai
4830 VVEST 15th STREET
Cicero, Ulinoia
Tel. CICĖRO 2109 ir 859J.
——- ------------------------------------

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

Trys teleConait

p.;-'

Rez. PCISSAęOLA 6011
>
DELMONT 3485
orrice: U1LK8IDE 3855 ',
t Roeclli, secr.

Alfred Boiselll, pres.

GRABORIAI:
■astma

-IR- ,

.; • ' T

A S

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAIDOTUVĖSE........ PASAUKITE.

LLZOIP

Grabnaaatii -■

Didžiausia pa*nlnklų dirbtuvė
^chioMioj

Suviri 50 metų prityrimo
Pirkite tiesiai lš dirbtuvės ir
taupykite pinigus

t,

ANTANAS FETKUS "

The feature game' will preTel. Boulevard 4139
eent Lithuanian basketball
aoes ron both teeums.i On the GRABORIŲ* IR l-AIilOTUVIŲ
TODRJAa
Tel. LAFayette 1571
Lifschultz team we liave Ben 1646 WEST* 46th STREET
J. Liulevičius
Btid’tick rind Tondy Karp
TeL HOlitovnrd 52— 8413
Grabortna
U
\Vhile these members are be- Tel. CICERO 294 •
BalaamootojM
ing signed for the latii’s
Patarnauja Chi
8YREWICZE
cagoje ir aplellateam, here’s a bst from uhich
URABORtUh
k«Ja
pUaas patsunavtmaa
the finai seleetion will be Laidotuvėm*
Didelė ir grali
SMlImss st $36.M
Koplyčia dykai
DVKAI
made. I’. Petrolaitis, A. Gau- 13A4 H KUPLT0IA
IMK h
Ti»
1OS9 Archer
raitis, l’ete Barskis, 'Vic Yauzanaitis, Kd. Jesunas, E.I. Bei
noris, 1x1. Krause, Phil K rau
Visi Telefonai:
\
sė A- and > ot’ners. The correct
dope on this big game is that
the Lith’s will win by -si:<
points. What ever way the

Išdirbėjai aukjteančs rūšies Paminklų
ir

*

Tite Igtnguer gi i ls lmve
4 *four Lithuankui gi ris iu their
tegular lineup and wilf re^present tlu* Lithuaaians . ow
this night. All four of tb.sf:
girls hav-e formerly played v u
the Cicero K of L girl’s teaii,
which *on dltc championshii
two cttccetesive years.

HILLSIDE, ILLINOIS

------ o-------

Mes atlikome darbų dtrugcliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

T

iv«

527 N, WESTERN AVĖ.
arti Grand Avc.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

J.J.BAGDONAS
■ •’ 1’

i

-a

ijgfrgggE

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

Y»rds-1741-1742

savo rūpesčius. Pasaukite:

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Tel. REP. 3100

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

2506 W. 63rd St.

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

LACHAWICZ IR ŠONAI

Cicero 2109

ANTANAS
PETKUS
GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS
J. Simpatiškas, raandatfus, pri
minus, ir asmeniškus patarna
vimas.
2. Koplyčia dykai/dėl šcrnienij

PAPUOSKITE SAVO NAMUS
PASINAUDOKITE ŠIUO PAVASARINIU
Išpardavimu
Bi

ROOSEVELT FURNITURE CO., Ine. 8
(įpėdiniai City Furniture Co.)
P. J0VARAU3KAS IR J. P- BERTULIS, sav.

23 JO W. Roosevelt Road

Į |in lĮll
i..-.

1

Phone: SEELEY 8760

B

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
PagrabtĮ kuino* Rtitttika dėprcsijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
Modemiška toplyčia Dykai
7 -- *
• AsmeniKkM, mkbdaį-iM simpatiškas patarnavimas

’ CHICAOO, tLL.

CTCEROfr ILL.

2314 VVest 23rd Place

1439 So. 49th Court

Telefonas Ganai 2615—2616

Telefonas Cicero 6927

3. Dėl
užganėriuito' darbo,*
kreipkitės prie grnb.,'Petkaus.
4. Teikia geriau.^) patamavi-"
mą, maloniai, ir/ už pigiuusią
kainą.
'
1

5. Patarnauja / Cicero, Chic*goj, ir apielinJkėje.

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

V’*’’

9
n R \ U <; \ s
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, kovo 18 d., parapijos mokyk
los kambaryje. Kariai prašo
mi skaitlingai susirinkti ir atftv. Kazimiero Akad. Rėmė • -Xsi vesti nors po L/vienų naujų na
jų Dr-jos Centro susirinkimas
rį. ftiemet nutarta naujus na
svarbių priežasčių dėliai iš
rius priimti nuo 18 iki 40 in.
keltas iš -sekmadienio į antra
be įstojimo mokesčio. Valdy
dienio Vųknrų, kovo 20 <1. Suba prašo visų narių kreipti
sirinkifnnsj įvyk? 7 vai. vakare,
daugiau dėmesio į draugijos
ftv. Kaainiiero Akademijoj.
reikalus. Mums patiems bu?
L Visų skyrių, prašome atsių
linksmiau, kada dr-ja kils.
sti atstoves tu pilnais rapor
Taip pat pranešam, kad dr
tais iš į vyk ilsios A. R. D. Ce
jos rašt. P. Mikliūnas jau ža
ntro vakarienės, kovo 4 d. Pe du grįsti iŠ ligoninės po sun
lnas nuo vakarienės eis Sv. Ka
kios operacijos.
zimiero Vienuolynui. Suteiki
Jonas Orižius, pirm.
me sesutėms Velykų dovanė
/
.
lę. Taipgi prašome skyrių, kuTown of Lake. — Sekiaadiei iuose jau įvyko vajai, visų
sutvarkius, atvežti raportus nį, kpvo 18 d., J. Stugienės iniciatyva rengiama bujico pa-'
{■ u si rinkiniam £
rty sušelpimni noturtingos me
Malonios rėmėjos prašomos rgaitės. Bunco‘įvyk* Martinn •sivėjpeti, bet atvykti. susi- kautf svet., 4628 So. Wood
rinkiman skirtu laiku. Daug St., 2 vai. popiet. Nuoširdžiai
didelės svarbos reikalų turime prašome,visų atsilankytu Bus
aptarti.
Valdyba gražių dovanų. Paremsite ne
turtingų paergaitę.
Kom.
Sasnausko vyrų choro na
riai prašomi susirinkti į Ne
Town of Lake. — Draugija
kito Prasidėjimo parapijos Šv. Elzbietos moterų ir mer
svotaįnę, 44th ir Fairfield avė. gaičių mėnesinį susirinkimų
s^kmartitnj, ov<>1
ygiai jgfckyg kovo 18 d., 2 vai. po-

Šiandien, S vai. ryto', iš Jj
f’, Eik įeik,i o koplyčios, 4605
S. Jfermitage Avė? į ftv. Kry

Henę. JI atrandu. tome savo
lėtų Gogo. apt«T M«r|.J> «va»o. bot ky, tr Alfredo (landom,
Jai jo ulrud.lni*» J*u pervdlu, ne* Jll
Suprantama, operai vadovaim Tul,, „
.
.
r
} boa Nvarbtaunla . mftaų talkų lyrlAka au priklaupė kitam tr te Kalt uitai- llo Herafln. kurtu Jų pradžioje prlrenPnttmano
Kensįng
1 numano iv nensutgionopi- progos išgirtai, kų «a Htutitau Altferl- tikti tik Bavo aopnuese — MVu/)iiė*q, ge lr (lųlytavo vIhuohc Jos peratatytlrama - opera. kuH> iiLažų-mažlaiiala kurios nuneAa juos f Hsryžtų, Jų '.at- urnose. Jo entuziazmai. tr puikus uuiliečius tai dtryti.
1 prilygsta gertauHi’oma Kurepža poka- mingų kūdikystę.'.įvyksta tragedija. | sikaitAkutiiaa daug padarė Alos operlnėnAs OĮM»ropin.
Ti’tcras Bi-uaudūlla, palaidūnas
lr rOH paafuckimul. Labui sunkius choUp to. Jok pasisekitpaų parodo, Jog batkAtuolls pulkininkas‘Ibbetspn pra- j rite prirengė Otulio Setil.
Tito pačiu syxiu pranešu. nei visuomenė*. npt pę.vlentų. asme- deda girtis, Jog Petro motina buvo
t-«d AŠ m»tni4b irtkin bendru aų Prie* amertkonlAkua kompozlM- Jo meilutė ir kad Petras yra Jų su
kuti on initiiiu jokiu tn-inuij rUlg n4l> n u h! Matymo, Lai jts tik gyventas sflnua Apie tat lAglrsta Petparodo, kų Kali", kai‘p Poema Tay- rus lr laitui susibaręs an uenlu, kerta
politinių ryšių su p. AVaitches.“ “lor
padažė sci^o operoje, tr vlauortie- Jam laz.ln, utmųAdnmaa Jf. \ ' .

žiaus parap. bažnyčių bus at
lydėtas kūnas a. a. Stanislovo
Drangelio. A. a. Stanislovas
A. G. Kumskis vyriausiai ro’ot, 7nft.n0 nepalankė Jų
pasimirė Cook County ligoni
______
» .. -įL-”. > ■
'girti, norą aA Ir ųkaltau lai dideliu
nėj kovo 9 d. Gyveno nūn:.
,
( paaukAti-nlmu. kuo dalijosi apie Alų.
JtAAdHhlTi DF*N<ulIA °>Mr» *r Ml*'' ®*rt- Mi»f Rsrarthout,
4523 S.* Hermitage Avė. Ve MHOI
NOKI MAEINII HbNblJĄ lr ><r. -rtbbett kuris Inu yra turėję
vyriausias roles.
lionio draugas, Pranciškus Vi
Man prisimena t»k ketins opęroa.
kurtas art litai mokėsi su didesofu
PABYAirK ' kt>vo J6. — džiaugsmu
sk ontas, rūpinas laidotuvėmis
»r pasUenktnlifū, kaip Alų.
Kli'kvIennA lė vvrtuualų AApienyblų yVisi a. a. draugai deda aukas, Prancūzijos premjeras Dou- ra
aittetai' apibrėžta lr kiekviena pątiekia įdomių užduoti; Marę, Towers
kad tinkamai bftti^palaidota1?. t mergše planuoju suniaž|n,ti ka- kunlarnikAtlonę.
dnlnubjp. T.uercsla BoPo gedulingų pamaldų bus nu-jro veteranams mokamas pen- ri* I.nwren©e .TTlbbctt dainuoja Cdono*’ Ibhetson rojėje: Gladys Swsrtlydėtas į ftv. Kazimiero kapi- j sijas ii- tuo būdu sutaupyti vai pout d alpu ola Męs. Deune; Leon Uo-

JOHN B, BORDEN

W.

Bamai:

Bus Patiekta Popietinia
R. ,
me Perstatyme
mų kalbant apie Deęma -Taylor ope-

•Pasirinkimas APEX, THOR,
MAYTAG, PRIMA, W»STINGHOUfiE, EASY WASHER ir
BARTOS* skalhvMn.

V.,.«

...... ...... -s

. \BA\Kl S

bHAl'i.lškAA

TYIBI AS

HAISTEO EICHANGE
NATI9HAI BANK
Hiilslcd St. ir 19th 1*1.
\ar», FEDERAI.
i' xl IMSI 1
h ORUI IK M ĮJOS

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS

J. LUKAS

BAKERY

3339 LITUANIČA AVENUE

Subatoi it Nedelioj Kovo-March 17 ir 18 d.
•

Pradedant Tftkiimingu Atidarymo, Šežtadieny, Kovo 17 ir Ne
dėlioję, Kovo 18 d. adiTan 3339 Lituaniča Avė., J. LUKAS BA
KERY, boa atidaryta dėl biznio au pilnu ir įvairiu pasirinkimu.
Mūsų specialybė yra įkiltas lietnvižka juoda duona, balta duona,
ir kuopuikianriaa pasirinkimas knvoa kėksų, Dongh-nut, rolla, ir
kiti puikiausio padarymo kėRaai.

Dovanos bus duodamos su pirkimu Iškilmingo Atidarymo
dienomis, ŠEŠTADIENY, KOVO 17 d., nuo 6 vaL ryto iki uždą-,
rymo, 10 vai. vakaro ir NEDĖLIOJ. KOVO 18 d. nuo 7 vai. ryto
iki piet.
JOHN LUKAS, Vedėjai.

esant,

BOa,eVa"1 <RM

...'M
IBIRCH TAVERN
'« T

atsiminkite

*

Si naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
įrengta. Užlaikomi gardus alutis ir skanūs užkandžiai
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu
vius pas mus atsilankyti.

4707 SO. HAtSTfeD ST.

Tel.: YAEds 08C1

2555 WEST 63rd STREET
(arti Rockwell Street)

LABAI PIGIAI

Mod. 30

*69.50
*79.50
"99.50

Šioje savaitėje specialia išparda
vimu ant
naiūų
PEERLESS
skalbiamų mažini'
po

................. Tf

▼

Prosai, Basket ir muilas dykai
k tik už

Ant pardavimo 10 akerių
žemės su namais, gyvuliais,
ir paukščiais! 60 mylių nuo
Chicagos. - ,
Savininkų galite, matyti
kas vakarą po antrašu 6648
So. Wa8henaw Avė., > 1 st
floor -7- arba porintieji va
žiuoto galite imti R R. 4 iki
Braichvood, III? tš ten pir
mas kelias pasukti į kaire
vienų mylę iki farmos, arba
galite važiuoti su savininku,
jis važiuoja kas Subata į
farmų.
John Rambsch
R.R. 1 Box.48
• Braseville, III.

Telefonas RBPUBUC 4544

PERKAM

INSURANCE
- NOTARE

Lietuvišku
BONUS

FUBUO
n 8 ė b ESTATE
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

LAlVAKOBėJŲ AGENTŪRA
PRIBIfUftYItlTB J MOŠŲ SPULKĄ
TEISINGUMU
PAMATUOTAS
BIZNIS

v.

2608 WEST 47th STR.

Tel. LATayette 1083

=
PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chicago. 11L .REPU BIJO SėM

Katrie perkate anglis l> diht-

L.00 tereikia . įmokėti, paskui

liną pati per savo išsimokės.
Prorinimo mašina APF.X, THOR,
PRIMA p.

Jr

l?:il;ins!is turi Imti
1 c iii.-ižiuii $1(1(1.

>

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
jums mandagiai.

NATHAN KANTER

Laikraščiuose “Calumet Index” ir “South End Reporter” tilpo žinia, kad aš, Al. G. j
Kumskis, komisijoj su J. P.
Waitches ir Dr. Makar, indorsavau S. J. Micbudų į 9-tos
Maytag Mod. 10
Wardos committoeman.
Mod. 16
Tai netiesa!

Aš noriu pareikšti tautie
čiams, kad remiu Sheldon W.1
Govier, kandidatų į committee
Seredioje ir Ketverge E ilan
Naujojo raštininko adresas n.an/9-tps vairios demokratų
džio^April 11 ir 12 d Grand
yra: Antanas Linkus, 2144 W.i
Rapidz, Mich.
23 rd Place. Draugijos reika- i J. B. B I R D STORE
Subatojo ir NadoUoje, Ba
Savlniqkex Lietuvis
landž'o-April 14 ir 15 d. Šv. lais nariai lai kreipiasi prie jo j Užlalkom gerai giedančias KAJurgio parap. Detroit, Mich. jnrba P^e pyro V. Duobos. : NARKAS. Reikale užpražom lie
tuvius atsilankyti.
„
’ 1 2328 W. 23rd 1Place.
1787 W. 47th Str.
Įžanga "28c
Vaikams 10c
Taipgi atdara nedėllomis Iki 5 vak.
I. Lukošiūtė, fin. rašt.
Visur pradžia 7:00 vai. vak.

t Dovanos visiems atsilankusiems.

j

9 TOS WARDOS BALSUO
TOJAMS!

Aš į komisijų buvau išrink
tas, bet kada priėjo laikas ri
nkti k and Matų į committeeman, man nebuvo duota žinia
[Šiandie skleidžiama spaudoj,
kad aš indorsavau ir remiu
Michudų.

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

?!

R mum LAUKU

Sųjungos 23 kuopos susirinki
mas įvyks sekmad., kovo 18
d., Gimimo Panelės Sv. parap.
svetainėje, 2 vai. popiet. Visi
labdarybės nariai ir norintie
ji būti nariais, bei prisidėti
prie labdaringojo darbo, kviePaveikslus rodys A, PELDŽIUS,
j čiami atsilankyti, nes yra daug
sekančioss parapij; gvetainėsė:.
1 svarbių reikalų svarstymui.
Nedėliojo, Kovo-Merch 18 d.
Valdyba
Lietuvių Auditorijoj, Waukegan, DI.
Wtst Side. — Draugijos “Lie
Panedšiyjj, Kc.o Mareh 29 tnVOT pkininko ’’ mėnesinis su
d., švenč. Pane’c^ Gimimo par
sirinkimas įvyks kovo|18 d
Mająustte Park.
/
. . ,
. . _
.
I vai. popiet,- Barausko sveBn.!tadži>April 5 tainėje, (buv. Mehdažio). MaIltoois^ 3VC* ’ B**
lonėkite visi nariai atsilankyti.
f dorintieji įsirašyti į šių drauHmMSIicp, Bflandiic-April 8 gįj^ kviečiami atsilankyti j
d. parap, svet. Kcwaneo, DI.; HUsirinkinilJ.

TURKIŠKOS, RUSMKOS 8ULS7nUN*8 VANOS m ELEKTROS
’
TRBATMENTAI
Įvedinu moaUUMmal Ir elektra* atOMžaz '
Treatmonta! vleoklu Ilgu. reumatizmo, nervų atitaisymo, žalčio
Ir taip tollaua, su elektriniais prietaisais Violetiniai dfculės Spin
dulių treatsaental.
Mtnemllnėa. sutfertnės vanos duoda didžiausią kraujo cirkulia
cija, kuomi galima Išsigelbėti nuo visokių ligų.
Kambariai Mel pergulėjlmo.
Motoru skyrlūs atdaras Utamlnkals nuo S Iki II vai. naktlea

lietuvius, draugus i s senus pa
žįstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių 7 visokių rūšių vyno ir
alaus. Pristatome aludėms.

Reikale
žydelį.

,,

Marąuette Park. — Labd.

PAKVIETIMAS .

Širdingai kviečiu visus Chi
Edwwtl JFdImmscmi (Mblco:
Man sunku sulaikyti savo entuziaz cagos ir apielinkinių miestelių

LIURDO STEBUKLAI

lės užtarymą išgydymą.

A. F. CZESNA
’S BATHS
•"
•J
-»

lbų ir kitų įdomybių. Nepami-

Ryt, Jos. F. Budriko radijo
ir rakandų krautuvė, 3417 S.
.vai. vakare. Įžanga 35c.'*Halsted st., duos dvi lietuvišDievo Apvaizdos parap. '-*•
Kviečiame
skaitlingai
susidainų ir muzikos radijo
Dr-ja Šv. Antano iŠ Pad vos
rinkti.
Komisija
j programas: Į vai. popiet iš
y
mėnesinį susirinkimų laikys
stoties WCFL, 970 >k., daly
Brifhton
Park.
—
&v;
Pranvaujant Makalams ir Budriko
PIRMĄ SYKI AMERIKOJE
'
. u
ciškaup Seserų Vienuolyno rė akordinų muzikai ir 1:30 iii
BUS RODOMI .TUDAMIEJI
mėjų 2 skyrimus mėnesinis su , stoties WAAF, 920 kil. Nepra
PAVEIKSLAI
sirinkimas įvyks kovo 18 d.,' leiskite tų progj-amų; turėsituoj po pamaldų, parap. mok. te daug malonumo, o sykiu ga
kamlpary. Visos ir visi rėmė? lėsite pasinaudoti pranešimais
At^ję { iines paveik los pamaty
«lte tą g&rsųji vieamę pųssniyje jai prašomi atsilankyti susiri- apie nupigintas prekes Budrim
» TTmM* » x?' jn i 1
1
v
_ _ ______ V*—.
Prancūzijos miestą LIURDĄ, knr AituSn, nes yra daug svarbių )(n krautuvėje per. attinančia
1858 metais
svarstymui
D&tn.
savaitę.
kė Šv. Bernadetai,
A
ja iž viso pasaulio ligo:MUM ftSMtf*
Prašėme atsivesti ir naujų
domomis ligomis „ sergantieji,
EoatUji, kad
L. R., rašt.
gsnti stebdklingą p«r Ąvsnč. Pone* Barių.

KMEflA.ME ATIDA
RYTI CEKIV
SĄSKAITAS

mtrty.n .

Kuy!?.**

RADIO

laiku 'suvažiuoti, Bus svarlms patį vakarų rengiamas bunco.
susirinkimas.
party, parapijos svetainėje, 7

BUS IR JUOKŲ
Taipgi, bus parodyta labai juo
kingą komedija, kurioje dalyvauja
garsus pasaulinis juokdarys —
( IJARLIE C1TAPLTN, kuris didžio
jo karo metu rateko j Prancftsijos
apkasus ir jis paėmė j nelaisvą net
patį Vokietijon anais bakais valdo
vą— Kaizerį. Juokų bus iki soties

PARDAVIMUI dęlieatcssen-tfroscmo
r
Gera biznis, išdirbta per if metas.
‘"klu^«i3Sai**“?» Pagyvenimas užpakalyje Atsi Saukit
*P^.d "“L Tjo

2838 W. 7lAt Street
JKt*5?’ ?.°g E*r VlS*
,*y*mbn* į
Telefonas
HEMIock 2476
hūslantt ou Juo savo svųjonėae r kad
venl,nu> lUc prasldoda »/lrl Jo.
TrisdeAimt ntefų prahėau lr PctNevvgatr kalėjimo celėje guli ant RENDON biznio vieta su pa
mirties patalo. Uis gauna žinių, .'-tg gyvenimu. Taipgi 6 kamliarių
Marė jau lolrė. Jis mųto aavo numylėtinės vri'dų vtrA savo žavelės lr ne f lutas. Prie gero kelio. Atsi
tenka aųmonėų.
». • • j.
Užpakalinė jo l-elėa fle»« pranyk-1 šaukite:.
„ta lr ten jam
’
"
r
*
SO.
SPAULDINO
AVĖ.,
Majoro T)uqucsth»r dainuos
aainnoi. «<
♦< nlo
nw ,.MiĮtoro
i;uqucy BOde, kuriame Jie toldė. kaine Vai
■ Cedarcrest 1587
nosstybei per metus apię.65 milK nom rcUSje. Kl Petrų relėje dnlnuoifu kai, Marė Jd laukta lAtleaua aavo ran
P*11*kax. -IA numlntalO
nunilmaiO kūno pakyla Petįl’etio
jotui.*? dolerių.
■. '{p?
Opera Turi BromattSkų Tema , Jauno, trl«d.>Almt metų algai. Meta,
* 4
’ rrib * ' y
Operos •• libretas yra nepaprastas, lr pĄ>a prie Marės, kur suitoja rnn•’
•* f“* *
yra na remtas Constant-p. Coiapsikabinę. vienas kiti|. MlrJeį karo ve$Auių grupės kurte
ller oasckmlnga George du Mauęier 1,8 i,,os sujungė.
dmmatizaelja. Anaakvn<es naVisa tai nepaprasta
įranta ’Tonlailja,
fantaalja. kuri
ADVOKATAS
tam priešintųsi, jis turi vilties povelės
tiekia Petro Tbbetsnn tikmtl ir ava- apima žiūrovų vai:
vaizduotę lygiai te
10b
Monroe
St.. prie Clark
Joniu
gyvenimus.
Kelno
kddiki's
Jis,
operos
n&tnitoao.
lr
ir novelėj
novelėj,
juos numalšinti,^ jų vadų pa gvveno su savo prancūzu tėvu lr an- to, fti'ų fantazija kaly
r*
Telefonas BTAte J6CO
(apvilko
ų Pp. Taylor.
Tai
▼•landos • ryta iki ( popiet
T pį ...
>'• <llk« .mot'na netoli Pp.ryžiaus. Ten grųžtu, pulklaualaa muziko* rūbu.
Rytoj lt valandų, ryto, radi galba.
Jis buvo- žinomas, kaipo Gogo PaeAžiuo^jp lka Veikėjo
8801 W. Cermak Road
:
A.
quler
tr
.to
mylima,
žaidimo
draugė,
jo mylėtojai turės malonumo
Opera pabalinta. J tris veiksmus,
------------------kaipo mažylė Mimsey HerOskier.
Panedėllo. Bersdos fr Pėtnyčlos
su trimis vaizdais antrame veiksme
' vakarais < Iki •
pasiklausyti gražios radijo pro
Jo tėvams mi’rus Ji uiąuglno pulki ir keturiais trečiam? Kati' opera tu
‘ PRT1R 1BB£ TSON” BUS ninkasTelefonas CANal SIM
Jbbetson, kuris buvo jo neotl- ri ažttionlolikų veikėjų, rfe viri minė
gramas, kurių leis Progress
pusbrolis lr kiMlanils save nulky6459 S. Rockwell St
DAINUOJAMA. METROPO- _i nos
bėn žmonis. Jis atsivežė j) I Jx>ndo- tu penkių veikėju dalyvauja bar Ina
Utarnlnko. Ketverto Ir Bubatoe
Bourakaya.
Anselo
Bada,
Louis
P
’
Furniture Co. krautuvė, 32241
nn vadlndsmae ij Petru Ibbetson.
Vakarais T Iki •
LITAM AMRK UCONISKV
Nuo tadu Parvžius tampa jo praei Angele, Glordano Paltmtleri. Phra
• Telefonas RKPnbltc MOO
die VVeiU, Grace Dlvlne. PbfHne Fal
So. 'Halsted St., iš stoties
ties
svatnnėmls.
sugyventus
Jo
nu

OP
PERV EELBJB
mylėtiniais Ir vnetlngyf Mimsey. Ji
WGES. Programoj dalyvaus
buvo jp vienintelė meilė tę- jis tiki
mirus.
, .
pasižymėję dainininkai.
Bus Deoms Taylor Muzikalė Dra- Jo#PoJI klek
metų Jis 4ų atranda kalno
Marę, maloningų Taųers kunlgalkAgražios muzikos, naudingų ka- z ma, su Puikiais Lošėjais,

prjašoi
#.vA. vakare. Visi prpįlomi
pįet> papuos svetainėje. Tų ’.rškite pasiklausyti.

11

fcribtdieni*, kovoji? d„ 1934
----- —.
numy-' co, Elda Vettorl, George Ceh<b°*’*-

s=

surašą (haliotij) ir taipgi ra- m* "Peter Ibbetson”, Mūrių M etropoin O pora Asaorlati'on -ytj Mtadleni
ginu visus Rnselando, ^Yest’po
po plęt traiutltuo*. Iitlsa Auta turės

ŠIANDIEN LAIDOJAMAS

Pranešimai

T

*”
■»
“

. >19.50,
"49.00
"59.00
"Į 00.00

verlų, stųskfte juos J CRANE
COAL CO. Gausitu geresnes
anglis, už mažiau pinigu
PtK-ahontas M. R. liktai $7.00
tonas.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.

Jos. F. Bodrik, hc.

18138 UNION AVĖ.
Chicago, III.

3417-21 So. Halsted SL
Tel. Benį. 4706

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

išdėlioję 1 vai., po pistų gražus
PPxrr«iM8 it stotim WCFL, 870

Bes. 10742 8. Wabash Ava.
Phone PULLman 8098

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

Milda Auto Sales
,

806-8 W. 31 St, - Tel. Victory 1696

