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Atblokšti bedarbiai dar kar
tų planavo daryti puolimų.
Tačiau policija suskubo rūmų
priešakyje sustatyti kulkosvai
džius. Tas paveikė riaušinin
kus ir jie nedrįso sukelti dar
vieno puolimo.

Prieš tai policija kovojo
prieš riaušininkus su ašarinė
mis bombomis. Kada tas ne
gelbėjo, pašaukti

kad atsukti prieš bedarbius
vandens srioves. Ugniagesių
viršininkas nesutiko atsukti
vandenį. Jia pareiškė, kad
riaušininkai gali sunaikinti
visus ugniagesių įtaisymus.
Kai kurie miesto valdinin
kai reikalavo, kad policijos
viršininkas šauktųsi valstybės
kariuomenės. Tačiau apsieita
be tų ir kitų priemonių.
Per keletu valandų aplink
miesto rūmus gatvės buvo už
blokuotos, nebuvo galima nei
pereiti, nei pravažiuoti. Kilus
riaušėms, visi teismai rūmuo
se uždaryti, darbai nutraukti.
Ne mažai langų išdaužyta.
Ypač daug kliuvo majoro ofi
so langams.

.
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l(ŪSU DIENRAŠČIO VAJUS SOUTH
CHICAGOJ ISISIUBUOJA
Sudarytas “Draugo” rėmėjų
skyrius; rytoj prakalbos

18 sunkiai sužeistų; apie 30
areštuotų
MINEAPOLIS, Minu.,
bai. & — Daugiau kaip penki
tūkstančiai bedarbių šiandien
sukėlė riaušes priešais miesto
rūmus. Bedarbiai du kartu ry
iosi įsiveržti į rūmus ir abu
kartus policijos atmušti. 13
sužeistų ir apie 30 areštuota.
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Iš pasikalbėjimo su naujuo
ju šv. Juozapo par. klebonn
kun. Pr. Vaitukaičiu paaiškė
jo, kad dienraščio “Draugo”
vajus So. Chicagoj gražiai iš
sijudina. Gerb. klebono rūpe
sčiu praėjusi trečiadienį su
šauktas draugijų valdybų su
sirinkimas, kuriame sudarytas
“Draugo” rėmėjų skyrius.
Sky riaus priešakyje
stovi
pats gerb. kun. Vaitukaitis ir
p. K. Gaubis, kaipo jo pirmi
ninkas. Klebonas sako: “Da
rysime viskų, kad tik mūsų
vienintėlis tautinės ir religi
nės minties dienraštis prasi

platintų visoje šv. Juozapo
parapijoje. Šiandien nė vie
nas susipratęs katalikas nega
Ii pasilikti be katalikiško lai
kraščio. Mes turime džiaugtis
turėdami dienraštį ‘ Drauge
ir dėl to mūsų pareigu jį rem
ti ir platinti.”

Rytoj, tuoj po sumos, šy.
Juozapo par. salėj bus spaus
dos prakalbos. Kalbės kleb.
kun. Pr. Vaitukaitis ir “Drau
go” red. L. Šimutis.
Balandžio mėn. 14 d. išleb
džiamos šv. Juozapo parapi
jai skiriamas “Draugo” nu

meris.

TAUTININKŲ RĖŽIMAS
TEBESIAUČIA LIETUVOJE
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Naujas Klebonas Rockford, III.

Illinois valstybės mokesčių
(“Draugo” koresp.) Kata-,
likiška apšvietos draugijos tvarkymo komisijos susirinki
“Žiburio” komercijos auk me nutarta tuojau imtių dar
Populiarus Chicagos kunigas
štesnioji mokykla galutinai su bo — pataisyti mažų namų
paaukštintas klebonu
valstybinta.
Kun. Jakštys mokesčių sąskaitas už 193
------- —7
vęs asistentu Šv. Antano ba
perkeltas į Alytaus gimnazijų metus, atitraukiant 38 nuošin
A JURGIS KARDINOLAS MUNDELEIN
,
Per keletu pastarųjų metų žnyčios, Cicero, Šv. Kryžiaus
lotynų kalbos mokytoju. Ky čių, kaip vra apskrities teisė
' lietuviu Šv. Pelro it Paulo po ir Dievo Apvaizdos bažnyčių
Cbicagua* 'arkivyskupas.
bartuose direktorium paskir jo .Jareekio " nuspręsta, fct
rupijų Roekford*e prižiūrėjo Cbįcagnje. Visur pasižymėjo
Malonėjo pasižadėti atvykti į Tėvų Marijonų Sidabrinio Jubiliejaus
tas p. Ambraziejus, buvęs Taa darbas užims apie 3 arba Tėvai Marijonai. Tai buvo ra kaipo geras pamokslininkas
iškilmes gegužės 27, 1934.
ragės mokyklos direktorius. mėnesius.
mios darbuotės periodas. Per ir uolus darbuotojas, ypač
Turtų įkainotojas Jaco$
Gimnazijoje jis uždarė Ange
tų laikų parapija žymiai paki su jaunimu.
laičių Draugijų; sako joks nenoromis - sutiko - .-dirbti**
lo. Ypatingai parapija smar
Naujasis klebonas apims pa
įstatymas nenumatųs jų vei darbų. Kalbama, kad, rasi, ji
kiai pažangiavo klebonaujant reigas pabaigoje šio mėnesio.
kimo gimnazijoje. Gimnazijos vėl apeliuos vyriausiajin tei
čionai kiek ilgiau kun. Vincen
dinspektorium paskirtas buvęs sman prieš teisėjo Jareckį
tui Kulikauskui, M.I.C. Prie
ateitininkas p. Tylenis, kuris nuosprendį. •,
jo buvo pastatydinta nauja di
Jis sako, kad namų sav n
SU ŠIOS PARTIJOS LIKVI keletu metų atgal sykiu su
PRAŠO POPIEŽIAUS PRI j5 LIGONIS SVEIKSTA IR
dėlė mūro bažnyčia — mokyk
kun. Kiškiu rinko Amerikoj kai protęstuojai visgi maža
DAVIMU VATIKANAS
ŠIANDIEN NUSIKELIA
IMTI KATALIKŲ
la. Dabar čionai klebonauja
aukas Ateitininkų namams kn. laimės, arba; nieko •
NIEKO NETURI
MARIANAPOLIN
BAŽNYČION
kun. Antanas Andriušis, M.I.
Kaune.
mės. Pirmiansia, tas 15 nnei
BUVĘS ŠV. JUOZAPO PA
VATIKANAS, bai. 6. —
GRAYMOOR, N. Y., bai. 6.
BERLYNAS, bai. 6. —
C., kuris prieš Velykas buvo
sumažinimas liečia tik vienai
RAP. KLEBONAS KAPELI
patikimų šaltinių patirta, kad — ((“Draugo” koresp.) Prieš Ilgų laikų užsieniuose skelbia
dusyk operuotas ir dabar dar
namus, ne sklypus (žemę). A
ONAS ŠV. KAZIM1 ia ki
apie 600 vokiečių evangelikų Velykas sunkiai susirgo J. E. ma, kad vokiečių centro (ka
persilpnas klebono’ pareigus
tra — neužsimokėję 1931,■■
SESERIMS
talikų) partija Vokietijoj lik
bažnyčios dvasininkų pasiun
eiti. Jo ligos metu jj pavaduo
Vyskupas Petras Pranciškus
mokesčių turės mokėti už
viduota Vatikanui reikalau
tė Popiežiui prašymų, kad jie
ja kun. Bronius P. Vitkui,
Neseniai atsistatydinęs šv.
vienų užtrauktų mėnesį 1
Būčys, M.I.C. Ligonio sveika
būtų prikirti Kataliku Bažny
jant.
M.I.C.
Juozapo bažnyčios klebonas
ta žymiai pagerėjo ir gydyto
PARYŽIUS, bai. 6. — An to bausmę, kuri prasidėjo p<
čion.
Tėvams Marijonams įstei
Tas netiesa, pareiškia, laik
kun. B. Urba yra Chicagos
glijos vyriausybė nota nžklau- reitų rugsėjo mėnesį.
jų priežiūra jau atsakyta. Bnl.
gus aukštesnio mokslo įstaigų
Savo prašyme evangelikai
raštis Osservatore Romano.
Arkivyskupo Kard. Munde15 nuošimčių mokesčių HM
,
,
,
, „ sė Prancūzijos vyriausybės,
7
d.
Jo
Ekscelencija
persikelia
Darant konkordatų apie šių l, , .. ., .... . ,
dvasininkai
— J J etųvių Kolegijų Maria- leino paskirtas šv. Kazimie (protestantai)
. T. \
kad ji išaiškintų, kaip ji su- Ižinimo už 1933 ir 1934 metu
gyventi
į
Tėvų
Marijonų
na

partijų nebūta jokios kalbos
klausimas komisijos susiriĮ
napolijy— ir jiems ėmus kon ro Seserų vienuolyno kapelio nuodugniai išdėsto priežastis,
pranta apsaugų, kokios nori,
mų,
Thompson,
Conn.
Tenai
Konko ritate pažymėta tiktai,
centruotis į mokytojavimo dar nu ir religijos dėstytoju sese dėl ko jie nusprendė grįžti tik
*
kad kitos valstybės jai garan kimų neišspręstas. Atidėfl
sustiprėjęs, jis trumpam lai kadi kunigai ir religinių ordebų, laikraščių leidimo ir roisi- rų vedamojoj šv. Kazimiero rojon Dievo Bažnyčion.
iki ateinančio ketvirtadiegH
tuotų.
Visoj Vokietijoj vyksta kui išvažiuos‘Europon išduo- nų nariai negali priklausyti jo
jonieravimų katalikams ir ne- Mergaičių Akademijoj Chica
Prancūzija siunčia Anglijai kada komisija turės kitų
protestantų bažnyčių naciomSy Tįvuj relacijas js aavo kioms politinėms partijoms,
katalikams, kuomet atsirado goje.
atsakymų, ir klausia, kaip An rinkimų.
Kun. B. Urha naujas parei žavimas. Žymioji protestantų atliktos misijouieriškos pa arba aktyviai jose dalyvauti. glija supranta nusiginklavi
ganėtinai pasaulinių kunigų
dvasininkų dalis griežtai prie siuntinybės tarp pravoslavų
parapijiniam darbui, jie pa gas apima šiandien.
mų. Prancūzija pareiškia, kad
šinasi savo bažnyčių suvalsty- ir unijotų Amerikoje.
prašė paliuosavimo ir nuo
noo nusiginklavimo kokybės
lšnimni. Suorganizuota dva
1/500 STREIKUOJA
Rockfordo lietuvių parapijos.
priklauso apsanga.
sininkų opozicija, kuriai pri
DETROITE
Ir štai, Chicagos Kardinolui
Prancūzija toliau pareiškia,
klauso čia minimi evangelikų
leidžiant, Rockfordo vyskupas
RYMAS, bai. 6. — Try I
DETROIT, Mich., bai. 6. —
kad minima apsanga jai būtų
naujuoju Šv. Petro ir Paulo Apie 1,500 darbininkų strei dvasininkai.
Chicago regioninis darbo, neteikalinga, jei Vokietija pil- ropos valstybės nnspyem
bažnyčios klebonu paskyrė kuoja Motor Products Corpo
boardas, kurio pirmininku yra dytų taikos sutarties sųlygas vartoti daugiau kviečių
TRYS BELGŲ KUNIGAI
knn. Mykolų Svarlį, ligišiol ration fabrikuose.
šiuos javus importuoti./
RACtNE, Wis., bai. fl. — Chicago universiteto preziden ir nesiginkluotų.
CHICAGOJ
buvusį Dievo Apvaizdos ba
Darbininkų streikas nutrauk tas R. M. Hutehins, rado, kad
Prancūzija dar norėtų Žino
Šios valstybės yra franci
Darbin inkai sustreikavo,
žnyčios asistentų.
Trys belgų kunigai iš Jė tas Nash Motors kompanijos Chicago Motor Coach kompa
ti, kaip daug Anglija pripažį zija, Vokietija ir Tftlija.
nes kompanija nenori didinti
Po savo įsišventimo kunigu
zaus ir Marijos kongregacijos fabrikuose čia ir Kenoshoj“ ir nija peržengia pramonės gai
Po didžiojo karo josJM|
sta Vokietijai tankų, patran
atlyginimo ir daugelio vyrų
kun. Mykolas Švarlis yra bnatvyko Chicagon. Jie vyksta Seaman Auto Body Corpora vinimo aktų, kovodama prieš
kų ir kitokių ginklų ir kariuo sutartosios neimportnoti kvi
darbininkų darbų paveda mo
savo darbininkus nnistns.
į Hawaii salas, kur eis pasto tion — Milwankee mieste.
menės skaičių ir kaip daug pa čių ir apsieiti vien su ĮM
terims.
racijos pareigas.
Specialus darbo boardas
Boardas pareiškia, kad Mo- ti Prancūzija turėtų nusigin- krašto javais. Pasirodo k a
LONDONAS, bai. 6. — Spė
Sakos“! jie dar galutinai ne įvykdė taikų. Darbininkams ’tor Coach kompanija gali ne- Įduoti,
be kviečių negalima
atlyginimas
10 tekti mėlynojo aro. Ši kompa- Į Remiantis tais ir kitais fak- o savo kraštuose nėra gulim
CHICAGO IR APYLIN- jama, kad Turkijoj sulaikytas paskirti prie jokių darbų. padidintas
KĖS. — šiandien ii dalies de-, S. Insullis turi dideli fondų Rasi, jierae teks vykti į Mo- nuoš. Kompanijos pripažino nija turi sudarius nuosavų tais, Prancūzijos vyriausybė bės reikalingų kiekybę pn
1 j _ • derėjimasi.
« t ••_■*
’ _ .1 •
_ • formalų.
* _ -_ s kolektyvį
Anglijoj.
lokai salų pas rapsuočius.
unijų.
suras savo apsaugai
auginti.
besuota^ir kiek šalčiau.

KUN. B. URBA PASKIR
TAS KAPELIONU

SIEKIA TIKRO- SMARKIAI SIRGO CENTRO PARTI
SMS ŠVIESŪS VYSK. P. BŪCYS JOS KLAUSIMAS
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PRANCŪZIJA VIS DAR
APIE SAVO

PASIBAIGĖ DIDELIS
STREIKAS

ORAS

GALI NETEKTI
MĖLYNOJO ARO

n

TRYS VALSTYBĖS IMPO
TUOS KVIEČIUS

<i 'RfP-i.

»'L
Penktadienis, baland. 6, 1934
■'

užbaigs savo vargus ir gerovės susilauks,
kuda jis vėl susijungs su Nepriklausomąja
Jrietuva,
Jai

“DRAUGAS”
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— lt*. Muieaola
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Kūno Prisikėlimas

SEKTINAS UŽSIMOJIMAS

Skalbimų kalno* prlalunčfamo* pareikalavo*.
Bendradarbiam* lr koreapondentama raktu i
»» aepraaoma tai padaryti to a*p*«

MMh

Kun. J. Vaitkevičius, M.I.C.

A. L.. R. K. Federacijos Chicagos aps

Brangi ir garbinga yra Die gyvenime, o juo garbingesnis
vo dovana kūnas, kurį Dievas i ašy to jas, juo daugiau garbės

tankiu.
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A. Baltaduonis

PARAPIJIETIS
(Sekta Krylovu)

Bažnyčioje sklandžiais, ugningais žodžiais
Pamokslininkas skelbė nuodėmių sunkumų,
Kalbėjo jis gyvai ir nenuobodžiai.
Sunku ma
Tą viską pakartot, ką sakė Dievo tarnas.
Tik žodžiai jo be galo buvo durnus!
Jis baudė, tikino, graudino...
Jis šaukės Dievo Teisingumo
lr susitaikint vėl su Viešpačiu vadino,
Primindams Jo gailestingumą.
Jis sakėj—Mes—neamžini čia.
Jei turit sąžinę neramią,
Kas laukia jūs, jei jūs palieku! žemę t..
Ir pagaliau jis teikia viltį.
✓
Pametus nuodėmes, dorybėse pakilti!
Čia susijaudinus bažnyčia,
Išklausius žodį paskutinį.
Prieš Viešpaties altorių
Ant kelių puolė, mušės į krūtinę,
Pasigailėk mūs, Dieve, mes—nedori!
Pasigailėk mūs, Visagali!
Mes esame silpni, sustiprink mūsų galių!
Tik vienas nejudėjo nė iš vietos!
Stovėjo, kaip iš gipso statula nulieta!
Kaimynas sako jam:—Ai, drauge, ko tu stovit
Ko tu ant kelių su kitais nepuoli t
Juk mes visi, man rodos, ne šventuoliai!
— Asai—ne tos parapijos!—Atšovė,

kritys užsimojo gražų darbą atlikti — pa mums suteikė, mus sutverda tenka ir plunksnai.
Kad tie Dievo pažadėjimai
minėti Lietuvos spaudos laisvės atgavimo 3t mas, nes tai yra jo paties ran
Skelbimai sekančiai dteaai priimami iki
kų padaras. Visus kitus gy yra tikri ir neabejotini, kad
metų sukaktuves.
* •,
3 ral. po piet
vius sutvėrė vienu 'savo žod neprivalome jų niekados užmi
Rusų valdžia per keturiasdešimta metų
žiu, įsakė, kad žemė išduotų ršti, Dievas prikėlė iš numi
draudė Lietuvoje spausdinti lietuviškus laik
visokią gyvą esybę ir taip į- rusių savo Sūnų, kad turėda
“DRAUGAS”
raščius ir knygas. Jie taip darė, nes norėjo
LITHUANIAN ĮIATLT FRIEND
ryko. Bet kada priėjo prie mi prieš akis jo prisikėlimą,
visai užmigdyti lietuvių tautinę sąmonę. Kad žmogaus tvėrimo, neliepė, kad
ne tik neabejotume apie savo
Publlabed Daily. Kacept Sunday.
greičiau lietuvius surusinti, jie stengėsi juos žemė jį išduotų, bei pats ėmė
prisikėlimą, bet gerais darbaisį
MTB8CRIPTION8: Cine T*ei — 88.88; Slz Month*
Ik M; Three Mentha — M.88: Oa* Moath — Ita. atitraukti nuo Katalikų Bažnyčios, suprasi jį lipdyt iš žemės molio sa įr dorybėmis, rengtuiuės prie
»o — Oae Tear — >7.88; Sta Mentha — *4.88;
voslavinti. Bet lietuviai prieš tai griežtai ko vo rankomis, tuo būdu suteik
— .Ma.
jo, nes, nors visi kelsimės, bet
Adverttotng la “DRAUOAT* tortas* toeta resulta.
vojo. Atsirado laikraščių ir knygų leidėjų, damas jam ir garbingumą ir
ne visi turėsime vienokį pri
adverttolnc ratee oa appllcaUoa.
atsirado būriai pasišventusių knygnešių ir skirtingumą, nės išskyrė ir
sikėlimą. Vieni, kurie būsime
lUGAS” 2334 S- Oaktty Av% Chicago
kova dėl spaudos laisvės plito po visą kraš žmogaus kūną ir jo dvasią nuo
gerą darę, kelsimės į gyveni
tą. 1904 metais rusų valdžia pasijuto esanti visų kitų gyvūnų.
mą, kurie gi pikta — į teismą
nugalėta. Tais metais gegužės mėn. 7 d. grą
Nors tat Žmogaus kūnas yra ir prapultį sulig mūsų Išgany
DIENOS KLAUSIMAI
žino Lietuvoa spaudai laisvę. Tat, nuo. šio imtas iš žemės, tačiau Dievo tojo įspėjimų.
svarbaus, istorinio įvykio jau praėjo 30 me- rankomis yra imtas, iš Dievo
Bet ir tie, kurie kelsimės į
8SL NAUJOS VILNIAUS SENSACIJOS
tų.
'
\
yra gavęs tuos garbingus tikš gyvenimą, nebūsime lygut, '
Atgavimas spaudos laisvės buvo didelis Į lūs, kuriems turėjo tarnauti, o nes, kurie būsime daugiau ge-j
Vakar paskelbėme iš Lietuvos gautą naulietuvių tautos laimėjimas tautiniu įr reli-1 kurių nėra gavęs nė vienas kifa padarę ant žemės, didesnę į
sensaciugą žinių, apie naujas lenkų pasginiu atžvilgiu. Po to įvykio tauta pradėjor tas gyvūnas. Jis pirmiausia tu
B
•
•
pelnysime užmokestį, garbia
pradėti derybas su lietuviais Vilniaus
Bažnyčioj spoksančius ir aš matau. Ko—jie čiai
lusirnu. Pranešta, kad Vilniaus lenkų de* gyventi visai kitu gyvenimu. /Augo jos sa- rėjo tapti dvasios buveine, kn- gesnį turėsime prisikėlimą.
Tur
būt, ne mūs parapijiečiai...
‘‘P. B.”
sipratimas,
kilo
kultūrinė,
dvasinė
ir
medžiąrioje
dvasia,
dirbdama
iš
vien
Kadangi visi( žmonės turi
rija, senatoriui Krzyžanowskiui vadoit, nuvykusi į Kauną tartis dėl atida- ginė gerovė. Netrukus ji pradėjo galvoti a- su juo, turėjo eiti prie tobulu- labai didelį prisirišimą prie
Tikėjimas į tai. jog mirtis mės apimti, nepajėgė pratart
administraciiiės linijos į Neprikiauso- pie autonomiją ir 1918 m. paskelbė visišką mo, prie Dievo gilesnio paži- savo kūno, daug laiko ir triū
nesunaikina viso žmogaus, o nė vieno žodžio, todėl lšganynepriklausomybę. Spaudos laisvės laimėjimas nimo ir meilės. Turėjo paskui so pašvenčia, kad ne tik ap
Lietuvą.
tik vieną jo dalį, būtent kūną, tujas, ramindamas juos, kalba
tai buvo pirmas tautos žingsnis prie laisvės, tarpininkauti ,tarp medžiagos saugojus jo sveikatą ir gyvy
Šruo klausimu netenka daug kalbėti, nes
kita gi jo dalis dvasia gyvuo jiems toliau: “Ko esate nusi
Jei to laimėjimo būtume nesulaukę, kažin ir dvasios, gautus nuo žemes- bę, bet kad jį papuošus, pa
PU tų šiaudų nebus grūdų”. Jei lenkai rinija ir toliau, todėl gali pasiro gandę ir kodėl tokios mintys
ar šiandien Lietuva būtų nepriklausoma val nių sutvėrimų įspūdžius turėjo darius patraukiamu ir žavėti
kįla jūsų širdyse? Matykite
uorėtų tartis su Lietuva ir prieiti prie
perduoti dvasiai, kad anoji pa- nu, nesigaili nei brangių dra dyt likusiems ant žemės, yra
stybė.
»
mano
rankas ir kojas, jog tai
tos, užmezgant normalinius santykius, jie
taip senas ir platus, kaip vi
Dėl to, mūsų manymu, nereikia daug Matytų
gautos medžiagos bužių, nei tepalų, o labai daž
io Lietuvos sąlygas ir pati jų vyriausybė
sa žmonija. Nėra tautos, nėra aš pats; čiupinėkite ir žiūrė
aiškinti, kaip svarbi yra 1904 metų gegužės jty •*** riimus. Kitaip sa- nai daro tai net su dvasios
kite; juk dvasia neturi kūno
^pasisiūlytų derybas vesti. Kaip žinoma, lietauta au Lenkija tol neritaikias, ’ kol mėn- 7 diena- Ir
Sieme‘ “*“» “»£"*’
5
ret skriauda, darydami tuo pačiu kalbos, kuri neturėtų pasakų
T’ • La • \'T-i^ i 'apie numirėlių pasirodymus. ir kaukų, kaip kad matote ma
. vv xCxaovU1.Sv x«xxxxvjxxxxv w
™
—skriaudą ir kunui, lodei, kad, T
. .. .
* . . . .
kraštas
nebus
gražintas
Lietuvai,
i
“
>
reikšmingo
laimėjimo
30
metų,
reikia
mas
‘
»
»
J
“
1
»«™auti,
toje
tam
, vv c ao
įį
w
vi
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•
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i , apie vaidinimus, apie įvairius, ne turint”. (Luko 24, 38-39).
CVihūaus
nyti, visa tauta tinkamai jį minės, amerikteapsisaugojus nuo klaaios, kad
skaudži
.
Tai pasakęs Išganytojas paro
Naujoji
sensacija
greičiausia
pradžia Vilniaus
tokiu būdu:
prieš keletą
savai- [
P»‘
kad
~
(P“**™
tAra. gra
kius. Visos tos pasakos pripil dė jiems savo rankas ir kojas.
l racijos Chicagos apskrities -užsimojimą tin- svuiną nuo kentejimų »r mir- žiu ir žavėtinu, reikia kūno
Vilniuje lankėsi Lenkijos diktatorius Pildo baime klausančiųjų širdis Baimė pradeda apaštalams nyr
’
gražumu susirūpinimą pakrei
. Jis ten iškilmingai šventė savo var- ! kamai Pa«‘inėti Gegužės Septintąją paseks ties.
ji atima norą susitikti su nu- i kti, o jos vietoje pradeda rei
Nuodėmei ĮvyKUk, kūnas at- pti į tinkamas vėžes, reikia, i ......
visos Amerikos lietuvių kolonijos,kštis džiaugsmas, bet dar ne
; dieną. Ta proga bado nukankinti gyven
sisakė Uifnąuti dvasiai, o pėr Į daugiau rūpintis dvasios gra------------------ V
ki, žinodami, kat) Pilsudskiųjįs^tymu
v tai Trtarfido ^»sas tas gerybes, žumais, nes prisikėlimo dieno- iaU i*1*1
ūną, o u pilkas,- nes jųi sielų: getuiėse
Prieš keletą metų R. E. Underwood Bri
t-;.
ne neVisuomet prieteliškai pa buvo dar užsilikęs kažkoks ne
Vilnius buvo užimtas, kreipėsi į jį pra
gstocke aiškindavo anglikonams šv. Raštą, kurias turėjo vienybėje sn dva
gausime tokį kūną, kokia
tikrumas ir abejojimas, tarsi
sielgia. su gyvaisiais.
lodami, kad taikintus su Lietuva, nes ten Perėjęs Katalikų Bažnyčion, pastojo į dva- šia, pasidarė daugelio ir sau
bus dvasia: biaurį dvasia gaus
nenorėtų tikėt savo laimei,
duonos, kuomet Vilniaus krašte siau- sinę seminariją, įšventintas kunigu ir šian- kių nuodėmių šaltinis, už ku- kiaurų kūną, graži ir tobula
šių fal/tų akyvaizdoje leng
badas ir Lenkija į badaujančius nedaug dieą yra vienos katalikų parapijos klebonas. J rias Dievo nutarimu turi grį- gaus tobulą, o juo kuri bus''ai suprasime ir apaštalų iš- kaip kad atsitinka su žmogu
lęšio tekreipia. Kad nusikratyti uuo savęs Pastaruoju laiku žymiai padidėjo protestOną Į žti į tą žemę, iš kurios buvo tobulesnė, juo tobulesnį gaus gąstį, kuomet jie pamatė Kri mi, kurio vargai ir skausmai
staiga pasibaigia, bijosi pasi
ikomvbę ir manydamas, kad nieko iš dery atsivertimų skaičius.
stų, pasirodžiusį jiems susiri
įimtas ir virsti dulkėmis.
ir kūną.
duot
džiaugsmui visa širdimi,
neišeis, Pilsudskis patarė patiems Vil
•
•
•
j Dievas tačiau neatėmė jana,
Kadangi Kristus yra užmi nkus, nors durys buvo užda
kad kartais nenubaidytą brėk
ius lenkams pradėti daryti žygius.
Lietuvos spauda kas kart daugiau rašo!savo, gailestingumo, nes prire- gusiųjų priemonė, kalbant šv. rytos ir niekas jų nevarstė.
štančios laimės savo per anks
______ ::
x_„xi_i
v____ i_____ - x- : . ,_____ '_________
« *11,
Nors ši žinia praeis be rimto visuome- apie pirmąjį
tautinį Eacharistinį kongresą, ngė . Atpirkimą ne tik dvasiai, Povilo žodžiais, todėl jo pri Pirmoji mintis, kuri visiems
tyvu džiaugsmu.
dėmesio, tačiau ji nėrA jisai be reikš kuris prasįdės birželio 28 d., Kaune. Tai bet ir kūnui, pažadėjo- prikelti sikėlimas yra mums pamokini atėjo į galvą, tai ta, jog eis
(Daugiau bus)
Ji aiškiai pasakoj kad Vilniaus krašt
bus didelis, istoriškas įvykis Lietuvoje. Kei jį'iš numirusių, pažadėjo su mas ne tik, kad kelsimės, bet netikras Kristus, o tik jo dva
Kiekvieno kataliko tnri bū
rentojai nerimsta, kad be Lietuvos jie ne kia tikėtis, kad ir Amerikos lietuviai ten bus rinkt visas dulkes, į kurias ir kokie būsime prisikėlę, įžve- šia, nes tik dvasios gali vaikš
ti didžiausias rūpestis, kad bū
pažangos negali daryti, bet ir- kasdieni- gausingai reprezentuojami. Kaip žinoma, A. bus subirėjus, o iš tų dulkių Igę tat giliau į prisikėlusio eioti uždarytomis durimis.
Kad nuraminus jų išgąstį ii tų stipri katalikiška spauda,
reikalus aprūpinti. Net Viliiaus lenkai L. R. K. Federacija rengia specialę ekskur atstatyt jį vėl ir padaryt iš jo Kristaus kūno ypatybes, gau
jau pamatė ir dėl to nestebėtina, jei ji
siją į Eucharistinį kongresą. Ekskursija iš klusnų dvasios pagel bininką sime ir mūs prisikėlimo vaiz prašalinus abejones, Išganyto kad ji pasiektų visus tikin
jas atsiliepia į juos prieteliš čiuosius ir kad nekatalikiško
v patį lilsudskį daro. spaudimo taikintis su plauks iš New Yorko gegužės įnėn. 26 d. Pa ir įrankį, kad galėtų dalyvau dą. /
Jtadaktorlo* priima — nuo 11:88 IU 1>:8| m
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Metuva ir patys sutinka tarpininkauti. Da-

jie mato, kad Vilniaus kraštas tik tada

į >wmšė dr. jur. ir m«d. G. R. Kreitaeris

Išvertė Jonas Labanauskas

Už Kinijos Pečių
Stovi Maskva
(Tęsinys)

tartina šiemet vykstantiems į Lietuvą prie tį dvasios gyveaiiue, kaip kad. t. Prisikėiuaio Kristaus kūnas kai: “Ramybė jonui, tai aš, ae ji spauda būtų įmesta iš ka
sibijokite”. Bet apaštalai, bai- talikų tarpo.
plunksna, dalyvauja rašytojo*
buvo tikras kūnas
šios ekskursijos prisidėti.

muoja šeimos gyvenimą ir įsako: tėvams
— duoti dorą pavyzdį ir mylėti sato vai
kus; vaikams — būti dorais ir reikšti savo tėvams vaikišką pagarbą; jaunesnieji
broliai ir sesers turi su pagarba pasiduo
ti vyresniesiems broliams ir seserims. Pa
pročių teisė lietė taip pat ir mirusias ir
įpareigojo šeimą gerbti savo senuolių ir
jiems aukoti tinkamas aukas. Nepaisymas
senų papročių esąs sunaikinęs dorovę, ge
rovę ir bendfuomenę. Senuolių garbini
mas turėjo priminti garbingus taikiu; ir
ateity padalyti negalimą nutolimą nuo se
nosios tvarkos. Natūralinis santykis šei
moje taikomas kaip kriterijus valdovo *n’ ntykiui an pavaldiniais ir pagaliau pra

ty turėjo būti įgyvendintas tinkamas di
džiajai tautos šeimai vieningumas ir žmo
giškas vertingumas.

Konfucijaus ir jo pasekėjų pastangos
buvo apvainikuotos dideliam laipsniais. Jo
mokslas patarnavo bendrai visos tautos
gerovei.

Karia vakarų kultūros kraštuose sui
ro senoji politinė, ūkiškoji ir socijalinė
Ark Įėjimo ir mokymo pagrindan tu
būtį padėta papročių teise. Ji j>ripažįsantvarka, pagrįsta natūraliniu kraujo ry
visiems žmonėms lygią žmogišką veršiu, ir kada senųjų laikų patrijarchalinė
jr nustato:
priklausomybė buvo pakeista paskiro In
Kiekvieno (Kasinį išmokslinimą,
divido teise, tuo tarpu. Kinijoje prasidė
žmonių tarpusavio santykius ir
jo atgimimas senų soeijąlinių šeimos ir
kasilienirtį gyvenimą visuose jo atvisuomenės formų su doroviniu atžvilgiu
plečiamas ir visiems kitiem* dldšioaios aukštai stovinčiais beasmeniniais kolek
piltuoju atveju ir papročių teisė la- tautos šeimos santykiams.
tyviniais žmonėmis. Jungtinės šeiaios pa
tapo Kinų ūkio pagrindiniu įarvelin ir
Trečiuoju atveju papročių teiaė nu
ibrdį ( ji ugdo užuojautos, gė*k»s, nnūkiškojo* išsirutuliojimo sistema socijalimiinimo, kuklumo, mandagumo, atvirn- statė vienodą ceremonija lą visiems svar nio atstatymo pagrindu. Žente buvo ben
biausiems žmogaus gyvenimo socijalitai, ištikimumo ir kitokiais dorybes);
dra šeimos nuosavybė. Laukai buvo ap
pr*ą f moku požkHi kas gera ir bo niams įvykiams, kaip pilnametvbės («s- dirbami bendrai, lš gauto* derliaus buvo
kelbimui, vestuvėms, Ta Mot u vėms, aukoji
ta) ir
apmokami mokesčiai, padengiamos Kon
valią (išmoko apvaldyti aistras, suke mams, nustatytoms religinėms, šventėms... fucijaus nustatyto mokymo- išlaidos, kita
lia dorybių entuzijazmą ir į (imtina |>a- ! ir ui statė moralinį padoraus elgimosi ko dalis tekdavo socijalinei globai ir pragvhkelti sunkumus).
deksų, kuris reikalauja iš žmonių elgtis mo ir mandagumo, nuostatus; ir šioje sri
.
I
Antruoju atvyu papročių teisi
se nor- | vis
įsuose gyvenimo atvejuose pagal kuklu-/ veninio reikjoenėms patenkinti.

Visi šeimos nariai gyveno po vienu
stogu.
. ,
Stengiantis kiekvieBani suaugusiam
pampinti darbo ir Išlaikyti ankštus ry
šius sa bendruomene, nebuvo galima jo
kia verslo mechanizacija; jos vietą papil
dė vis kaskart rūpestingesni s ir intensy
vesnis žemės tręšimas, nusausinimas ir
ūkininkavimas, racijonaliau išnaudojant
individualinę darbo jėgą ir sugebėjimą.

Šeimos padaugėjimas iššaukė reikalą
praplėsti ūkio ribas. Tada atsiskyrė at
skiros šeimų grupės, kurios įsikūrė savo
atskirus namus ir pradėjo savystoviai ūki
ninkauti, pradžioje būdamos betarpiškai
apsuptos pirminių šeimų. Tuo dar nebuvo
nutrauktas ryšis su pirmąja senąja šeima,
bet jis tik pasidarė laisvesnis. Atsisky
rusi šeimos grupė visuose tuose reikaluo
se, kurie lietė tik ją vieną, priklausė savo
Tokios šeimų sąjungos pryšaky sto atskiro šeimos viršininko; visuose kituo
vėjo seniausias vyriškis. Jo valdžioje bu se reikaluose ji' pasiliko pirminės šeimos
vo visi šeimų nariai (taip pat ir šaluti vyriausiojo valdžioje, ir dalis senojo ūkio
nės linijos). Jis prižiūrėjo auklėjimą ir ploto buvo palikta bendriems globos tiks
paskiro individo elgesį, tvarkė visus šei lams.
mos reikalus, paskirstydavo, darbą, der »
Toks atsiskyrimas ir apsigyvenimas
lių ir t.t.
veik' prie sudarymo kaimų, kurie pasida
Kolektyvinis Konfucijaus valstybės rė administraciniu atžvilgiu nebepriklau
kūrimas taip pat įr išoriniuose santykiuo somi vietinių šeimų sąjungų. Kalangi vie
se vietoje akmeninio atstovavimo ir indi- toj asmens iiMlividimlinės atsakbmybės bu
viduaLtnės atsakomybės pastatė bendruo vo visos šeimos atsakomybė, kuri rūpino
menės atsakomybę; todėl vyriausia, kaip si saVo narių geru clgėsiu, juos morališ
bendruomenės atstovas, turėjo nešti atsa kai auklėdama ir saugodama nuo pašali
komybę už šeimos elgesį, už mokesčių mo nių įtalvų, tai kaimas sudarė harmoningą
kėjimą ir visų kitų viešųjų - teisinių pa visumą, kur išsiplėtojimas atskiro polici
reigų atlikimą. Dėlto šiais atvejais jis jos aparato luitų buvęs laueikalingos ir
turėjo šeimoje administracijos ir teismo iliuzoriškai.
(Daugiau bus)
galią.

I

Šeštadienis, baland.’ 7 d., 1934

Katalikiškos Spaudos Vajus
VELYKŲ ĮSPŪDŽIAI

Kadangi dabar eina Katuli- ypatingai mums katalikams y-j Didžiosios savaitės paskutiškos Spaudos vajus, mums ia būtinas reikalas susirūpin-.n'se trijose dienose ir Velykų
ikalingu tiksliai organizuo- ti katalikų spauda, o į kiek-.-sekmadienio rytų iškilmingos
tvirtas kampanijas, kurių vienos šeimos namų turėtų pa-1 pamaldos darė nepaprastų įirbininkai dėtų visas pasta-J reiti bent vienas katalikiškas spūdj ii dalvvautojų jose kėęas, kad gavus daug skaity-'dienraštis arba savaitraštis.
šiidis aukštyn, pilnas dėjų ir prenumeratorių, kurie Kadangi Sią savaitę Sv. Juo
Y1*81*1.1**’
iu ar kitiems užrašytų katp
m naraniioie So Chieairo ll^ telkeKl ls mus,J meiles tap<ų vienintelį dienraštį ‘Drau'j,, vra skirta Katalikiškosios
,’
nr.,
.
1 , sa\aitiad{ Kristaus Ka- Spaudos Vajaus savaitė, aš,
ij.iv»” u; vu.iuF
.....

jitanavičius griežė smuiką.
į
stovi antroje vietoje; pardavė
(1 ražų pamokslų imi sakė ge-i
25 tik. Toliau einu Labdarių
rb. kun. ,1. .J. Jakaitis, Tėvui1
7 kp. su p. Jusevicinin, Mote
Marijonų provincijolas Ameri
rų Sų-gos 55 k p. su A. A i.til
rato. Velykų naktį Šv. Vardo koj*.
West Side. — Metinė para tie ne h- šv. Kazimiero dr-ja
ir AŠ. Petro ir. Povilo draugi
Sv. Kazimiero seserys nepa-! pijos vakarienė mūs visiems su M. Stankeiiu. Kitų d r-jų at
jų uolūs nariai saugojo knrs prastai gražiai altorius papuo- parapijonamg jau žinoma. Ji stovai nebuvo atsilankę, nei
įvyks rytoj, vakare, parapijos | pranešimų nepriduvė.
Velykų rytų gerb. kleb. kun salėj.
.
Taigi, ryt vakare visi vest»i d iečiai susieisim parapijoj
H. J. Vaičūnas pasveikino vi
Vakar vakare įvyico vakarie
sus parapijonus. Aukų bažny
nės rengėjų ir šeimininkių su sftlėn pasisvečiuoti, margučiais
čiai sudėta 1,325 dol. (daugiau sirinkimas. Lš pranešimų pasi pasidžiaugti ir smagiai, gra
negu praeitais metais).
N is
rodė, kati viskas jau priruoš žiai laikų praleisti.

tn 400 žmonių. Tikietų pagda
Bal. 8 d. Šv. Antano bažny vimo pirmenybę iki šiol laiko
čioje vėl bus didėlės iškilmės
Altorių Puošimo dr-ja, vado
— primicija kun. Vlado P. U' vaujama p. S. Balčiūnienės;
rbos. Po primicijos bus pietflfc . pardavė visų kvotų —: 30 tik.
parapijos salėj. Visi kviečia I Snsivienymo 100 kp., kuriai
mi dalyvauti.
pirmininkauja P. Čižauskas,

l*. ^SU^1’
kancJaR’
mirti kryžiaus mirtum, sutai...
*
,
...
kinti'mus su savo dangiskuo-

tliaus I^aivų bei kitus kn- j.aipo klebonas ir dvasiškas .
dikiškus laikraščius.
blsu sielų vada. atsikreipiu JU l6VU

«arbin«ai sav« tl,ę-

jusų sielų \aitas, atsikreipiu viSkąj^ galyba kė,ėsį
kars.
Dėl to viši katalikai turėtų;! kiekvienų iš jūsų, skatmda- lo, kaipo
viešpats

nti sau pareigų,

kad tapti mas visus, kad musų parapi- suteikdamas mums neapsako

atalikiškosios Spaudos rėmė joje nesirastų ne vienų namų,
džiangsmą |)ei lainię>
lis ir platintojais tarp kitų kuriuose nesirastų katalikišivo brolių, atsimenant Popie- loųo dienraščio ar savaitrašKalėjimas ir karstas gražia
iaus Pijaus XI-ojo žodžius: čio. Ir didelis vra mano. troš- buvo išpuošta gėlėmis ir nu
Kiekvieno kataliko yra šven- kimas, kad to Vajaus laiku, sagstyta žvakėmis, elektros i
i priedermė paremti kataliki- kiekviena šeima užsirašytų die ^mPwdų šviesomis. Tų pada
kų spaudų ir jų liuoplačiau-'nraštį “Draugų” ir savaitrašsumanios nenuilstančiai da
.ai paskleisti žmonių tarpe”'tį ‘Kristaus Karaliaus Laivų’. įsčios Seselės Kazimierietės
Šių dienų katalikų pasaulė-.Aš trokštu, kad taip įvyktų, Labai buvo malonu ir gera a
iūra Katalikiškos Spaudos Va nes tai yra išganingas reika- teJus 1 bažnyčių, arti lsgany
aus reikalais turi būti pagrį- las, ir atsiminkite, kų šv. Tė-' toJ°» esančio Švenč. Sakranu
ta uolia ir vieninga darbuote vas, Pijus XI, yra pareiškęs: Į nte> viešai monstrancijoj sos
r Katalikų Veikia, nieko ki- ..Katalikiškosios Spaudos -J“

Šv. Antano draugijos susi
rinkimas įvyks bal. 8 d., 1 vai.
popiet, parapijos mokyklos 8
kambary. Visi nariai kviečia
mi laiku Susirinkti ir naujų
narių atsivesti.
Toji pati draugija reng;a
šaunų balių bal. 22 d., parapi
jos svetainėje.

Spaudos Rėmėjų susirinki l|
mas įvyko bal. 4 d. Neatsilan- *
kius pirmininkui, susirinkimų
vedė vicepirm. J. Brazauskas
lš pranešimų pasirodė, kad
kai buvo nutarta geg. 27 d. i
rengti bizniškų vakarų ‘Drau-'
go’ naudai, ir 'buvo svetainėj
paimta, pasirodė kad ”Dran-'
gas” tų dienų rengia pikniką. Į
Tat vakaras atidėtas. Visi nu-:
tarė dalyvauti “Draugo” pi-1

pareigoms atlikinėti. SS. Pe

B,: v-±rP iT^ ,'kmin*ras ir K!,lyM

no Niekada ndbuvo taip rei i1.','1 l'u,mRa’ kadir m»MS P»- ro ir Povilo mokiniai-ės vad<
no. Me ada n buvo taip rel anlaTbavnnas teisingosios spau v<,llb,nf
„;<ou rii
.alinga mums katalikams tu- dos naadai visada

svarbos, nes gimdo išgani. "a8 budi^ P™

rėti nurodymų apie Katalikų

rikėjimo mokymus ir dorybių ngas pasckmes> Kas bus nu.
pratimus, kaip šiandien, Wveikta bei pasidarbuota, ypač
įlaug blogo ir pikto turį būti katalikiškai spaudai, aš būsiu
prašalinta ir panaikinta

MII. T. URBUO rnr
MIPIIA -

miUUR

«« tos nuomonės, kad visa tai as-

\ ien dėl socialinio gerbūvio, meniškai daroma man pačiam.
bet ir artimo siela turi b®ti RataUkiškoji Spauda mano Ši-.A CICER0* “ Sekmadier
apsaugota nuo pražūties. It,rdžiaį vra ,abai artima įr aS šv- Antano bažnyčioje ku
niekas kitas to išganingo dar-' tikiuOsi g jos. 8ulaukti ,abai V. Urba, laikys pirmąsias Š
bo neatliks, kaip tik Kataliki- daug gero”
Mišias 10:30 vai. ryto. Vis<
škoji Spauda, kurt rūpinasi iš) ,
vyrų, moterų ir jaunimo dri
pražūties pavojų išvesti ne tik Trokšdamas, kad Katalikiš- gijos ima dalyvumų procei
pavienius, bet ir draugovę ir kosios Spaudos Vajaus savai-! joje -einant į bažnyčių iš kl
tautų, ir lydėti į šviesenę ir.tė kuosekmingiausiai pavyktų i boni jos.
laimingesnę ateitį, nurodant mūsų parapijoje, ir kad iš to
Draugijos prašomos susi:
kelius į gerbūvį ir išganymų. viso (būtų didesnė Dievui ga- nkti laiku į mokyklos kamb
Taigi, kiekvieno kataliko y- rbė ir dvasiška nauda sielų iš.
.
.
. . . .. !
.
,
•
ra šventa pareiga užsirašyti ganymui, lieku
ikatalikiškąjį
x n
j*
dienraštį ar sa.
.
.
.. ... *
.
•
•
Atsidavęs Jeznje Kristuje —
vaitrastj. Žmonės nesigaili pi•
•
nigų pasaulietiškiems laikrašKun. Pr. J. Vaitukaitis,

čiams, o katalikiškiems laikra-

nu8’ ka<1 laiku Pribuvus
paskirtas vietas procesijai,
,
,
/
_
Diakonu
bus
kun. r.
,
...
,
kevicius, Subiliakonu kun.

°Uaus as, ari . un. e
Šv. Juozapo parap. klebonas,nas' Pamoks 4 sakys kun. ,

BALSUOKITE Už

(x) CHARLES

N U V B ) K,l M O
REKORDAS

Penkiolikos
Metų
Tikslaus
Darbo ir
Laimėjimų

Penkioliko3
Metų

visų žmonių
Ištikimos
Tarnas

Kandidatas
Su Įtekme
Partijoj

Išpildytų
Prižadų

W. ŪSELIS
(ELLIS)
1445 S. 49th Ct. Cicero, III
Rrguliaris Dsmokratų
- Kandidatas
PRECINCT

COMMITTEEMAN
li tam precinkte

Indorsuotas Reguliarės
Demokratų Partijos
Priinarv Rinkimai: Antradie
nį, Balandžio 10 d., 1934

Rinkimo vietos atdaros nuo 6
vai. ryto iki 5 vai. vak.

Cicero. — Ciceriečiai Šv. Ve
lykas iškilmingai praleido.
Bažnyčia buvo visų naktį
atdara. Lietuvos Kareivių drgijos nariai budėjo prie Išga
nytojo karsto per visų naktį.
Šv. Vardo dr-jos nariai pasi
mainydami klūpėjo.
Prisikėlimo apeigos, proee
sija ir šv. Mišios prasidėjo 5
vai. ryto. Žmonių bnvo pilna

Sheldon W. G ovia r
Kandidatas
vvarde

aat

į

Ward

Committeeman

reguliario

Demokratų

9-tam

balioto.

HELDON W. GOVIER’O rekordas viešoj tarnyboj
yra atvira knyga apimanti penkiolikos metų pe
riodų. Į šių knyga 9-to wardo balsuotojai yra kviiė
ėiami pasižiorčti, kad persitikrinus, kad visuomet IŠ
TIKIMAI ATLIKO SAVO PAREIGAS, kad IŠPIL
DĖ VISUS SAVO PADARYTUS PRIŽADUS, kad
prirodė, kad esąs IŠTIKIMAS ir VERTAS PASITTKifcJIMO.

S

DIDIS UGNIES

išpardavimas
Baigsis Ketverge, April 12 d.
Visos prek' i dūmų, vandens ar stiklų paliestos bus
išleistos už mažiausias kainas jų tikros vertės.

075.00 iki 0125.00 Seklyčioms Setai
po 027.50 ir 038 00
0140.00 iki 0200.00 Seklyčioms Setai
po 049*50 ir 065*00
070.00 iki 0100.00 Miegamų Kamb. Setai
po 029*50 ir 039*50
J
065.00 iki 095.00 Valgyklų Setai
po 019*50 ir S39 5O
J
030.00 iki 045.00 9x12 Kaurai
po 012*75 ir 019*75
070.00 iki 0100.00 visokie Radios
po 019*75 ir 029*50
050.00 iki 065.00 Gesiniai Pečiai
po 026*00 ir 033*00
065.00 iki 075.00 Drabužių Plovyklos
po 028*50 ir 034*50 j
0100.00 iki 0140.00 Refrigeratoriai
po 059*50 ir 069*50
08.00 iki 012.00 Vatiniai Matrasai
po 04*49 ir 06*75
1
018.00 iki 030.00 Springsiniai Matrasai
po 07*95 ir 014*75
08.00 iki 015.00 Lovoms Springsai
po $3-96 ir 86 95
86.00 iki 812.00 Plieninės Lovos
po 81.95 ir 85-75
I
830.00 iki 840.00 Studio Couches
po 816-50 ir 819 95
Ir šimtai visokių kitokių prekių, bėgyje tų kelių die
nų bus išpardnota tik už mažų dalelę jų tikros vėrtės.
Todėl malonėkite paskubėti. Veikite tuojau! Nes abso
liutiškai viskas turi būti išparduota iki 12-tos dįenos
į&io mėnesio. Ateikite patys. Pasikvieskite savo draugus!
Lengvus

HELDON W. OOVIER CHICAGOS LIETU
VIAI RADO TIKRĄ IR UOLŲ DRAUGĄ^
YRA UŽSITARNAVUS IR YRA VERTAS JŲ
SUVIENYTOS PARAMOS.

S

Amerikos xzvzzil
DIDELĖS EKSKURSUOS

.1 LIETUVĄ
Rengiamos Liet. Laiv. Agentu
Sąjungos Amerikoje
Moderniškuoju, baltu Motorlaiviu

tRI PS HOLM'
Godui** 26
LI opos S, Am.

ĮKLAIPtDĄ
r

i

Kiti

Išplaukimai

M. L. Oripsholm, balandžio 21
M. L. Kungaholm, gegužės 7
S.S. Drottningholm, geguž. 18
M. L. Kungsholm, birželio 4

Informacijų ir laivakorčių kreipkitės į vietinius agentus arba į

SWEDISH AMERICAN LINE
Boston, io statė rra.-NEV vook, 2IStatc st*.-Cmkaco,in nolmkhi&an avl

Broiiurilė apie ektkunijat Tamstai bus sutelkta veltui ant pareikalavimo.-*—

ŠIUO LAIKU JIS REMIA IR GELBSTI KAN
DIDATURĄ LIETUVIO AL. G. KUM8KI0 Į
COUNTY KŲMISIONIERIUfl, IR 9 to WARD0
LIETUVIAI TURĖTŲ PARODYTI, KAD ĮVER
TINA JO TEISINGĄ IR SUNKŲ DARBĄ, KU
RĮ JIS PADEJp LIETUVIŲ NAUDAI. BAL
SUODAMI UŽ JĮ BALANDŽIO 10 D.
Iš naujo išrinkite SHELDON W. OOVIER’Į wrd

komitimanu bal. 10 d., ir užtikrinkite pailginimų
OOVIER’TO SYSTEMŲ, kurios pasirodė TAIP NAU
DINGOS 9-to wardo gyventojams per praėjusius penkiolikų metų.

pridedant

išmokėjimai

biskutį

antradienio

palūkų.

bus

pritaikomi

ir ketvirtadienio vakare

kiekvienam,

atdara

Krautuvė

iki

10-tos

šiandien,
valandos.

3224 So. Halsted St
Tel. Vlctorv 4226
Vedėjai: J. KALEDINSKAS ir J ROMANAS
Pasiklausyknt? mūzų Lietuviško radio programa rytoj,
li tų, valandų prieš piet iš stoties W.G.E.S., 13-30 Kiloc.

D

Šeštadienis, baland. 7 d., 1934

R A TT O A S

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

-t-U....' !»■' ■-

vo parade, įsitaisydama save
| tokia parama mūsų draugi-; kurio vadė yra Beroiee Man
lėšomis 2 “Motus” (Pirmoji
jai didžiai gerb. pralotas kun. kiūtė.
Amerikos Vėliava ir Lietuva.*
Al. L. Krušas ir mūsų dvasios1
Bridgeptit. — Linksmiau*
J pirmų dr-lės susirinkimų
vadas gerb. kun. J. Šaulius 1 Iš šio trumpo rašinėlio ga
Mokykla). Be to, 40 dr-jos na
..oa ir maloniausios kiekvieno atsilankė: -Monika L. Gurins,
.
.
,
.... hma spręsti, kad draugija,
rių per paradų nešė Lietuvon
kas, kuris atsilanko i kiekvie-1.
.
gyvenime dienos, tai tos, ku- kaitė, Ona BuziūtėsStankuniel.
....
...
I nors nedidele, bet gražiai lia
vėliavų unt kuri&s sumesti
ną
nų susmukimų
susirinkimų ir duoda gra- .....
rias praleidžiame mokykloj.1 nė, Marijona Overl ingaitė-Misizyniejus.
$58.00. Tie pinigai per kun
žiu įtarimų.
N ekal to Prasid. P. ft. mergai- (kšienė, l^anciška J^onaitė-BaJ. Tumų pasiųsti Vilniaus lab
Draugija turi gražiai įren Patgi, nuoširdžiai kviečiučių draugijos 25 metų sukakty! rtuševičienė, Juzelina Adoma*
darybos bei kultūros reika
gtų “club room”, kur susėju liu > visas ir visus dalyvauti
kaip tik tenka atsiminti toji vičaitė, Franciška Jociūtė-Busios narės gali virti, skaity-į musų rengiamoj puotoj, kuri
lams. Gegužės mėn., 1928, mi
balandžio 4 d., 1909, diena, ka-Jrbienė, Ieva Jnkševičiūtė-Cuti, siūti ir tikrai gražiai luiką 1 įvyksta sekmadienį, balandžio
nint 10 metų Lietuvos nepri
da, dar tebelankant Šv. .Jurgio rienė, .Morta Rulcvičiūtė-Mclnpraleisti; taip pat turi ir ge-'dd., Šv. Jurgio parap. svetaiį klausoinybės sukaktį, dalyva
psr»pij<» mokyklų, suorgani- tee ir Kotrina Benušaitė.
,’vo parade, įvykusiam MeKin
rai išlavntų basket bąli tymų, nėj, 6 vai. vakare.
Narė
zavom šių draugijėlę. Gal, ne-j Į&ikurti -iaį draugijai daj.
i ley parke.
P-lė Monika Gurinskaitė,
vienai ii mūs tuomet neatėjo giaugiai padėjo a. a. džekoDraugijos narės vra prisi |,lsjuBio8 dar,)u pl.i(. įMrapij(W
iiį mintį, kad už 25 metų ji gy-’nas kun. M. Kraučiūnas. Ma viena veikliųjų irr plačiai ži
vuoe ir kad mes turėsime pro-Įtydamas tokios draugijėlės noma lietuvaitė Chieagoj. Ji sųjungiečių ir rėmėjų vakagos dalyvauti jos sukakties, svarbų, jis ne vien ragino me yra viena steigėjų Nekalto P. | riengge> ^tarnaudamos prie
P-lė Kotrina Garuckaitė;
rgaites rašytis, bet gelbėjo me. | PanelS8 &v- mergaičių dr-jos | gtajų ])raUgįja turi nuosavus
puotoj.
viena
veikliųjų mergaičių so
----------------------------------------- Į (sodalicijos) Šv. Jurgio par-' bunco stalelius, kuriuos dykai
Išplaukia iš Nevv Yorko Ekspresiniu Laivu
j P-lė Gurinskaitė ilgus metus (;U()ja gv Kazimiero Akade- dalicijos, prie Šv. Jurgio pa
buvo sodalicijos pirm., vėliau mijos Rėmėjų 2 ękyriui, Lab- rap., narių. Buvusi sodalietėjo iždininkės bei rašt. parei daringos JSų-gos 5 kuopai ir jos pirmininkė, finansų rašt.
gas. Jinai šiai dr-jai nuo pat Šv. Pranciškaus seserų rėmė-Į, o per pastaruosius 10 metų
Po vadovyste
eina iždininkės imreigas. Somokyklos dienelių darbavos, joms.
Demokratų Kandidatas į
’dalicijai rengiant sidabro juKUN. JURGIO G. M. ČESNA
jų vedė, tvarkė ir augino. Dė
21 mo WARD0
Dabartinė draugijos valdy- biliejaus liankietų, bal. 8 d.,
Dėl informacijų kreipkitės pas
kingos sodalietės jai suteikė
WARD
Gailies Pirmininkės mulų ir ba susideda iš sekančių na- t p-lė Garuckaitė yra pirmininO. E. JACOBSON,
COMMITTĘEMAN
apdovanojo gražiomis dova rių: Garbės pirm. Monika L. kė bankieto rengimo komiteto.
Gurinskaitė, pirm. Cecilija ---------------------------------- ---E. & W. Buildg. Sioux Gity, lowa
nomis.
Nei besąs
Ii diktaterius
Knistautaitė
(akademike),
pirios
suvirs
10
metų
priklauso
P-nas EMIL J. BROZ yra gimęs
ir augęs 21-me warde. Mokslų ėjo
HAMBURG - AMERICAN LINE
džiaginiai aukodamas prad- rm. pagelb. Ona Kazlauskai-, draugijai: K. Garuckaitei, O.
Harrison aukštesnėj mokykloj. Ad-I
tė,
nut.
raštininkė
Ona
KūneKazlauskaitei,
F.
Garuckaitei,
žiui, gi vėliau dykai duoda
vokatūros mokslų baigė Chicago]
NORTH GERMAN LLOYD
mus svetainę vakarams reng vičaitė, finansų raštininkė O-' R. Cerkauskaitei, B. ČerkausKent Kolegijoj ir baigė Lovola Una Kasmiūtė, iždininkė Kotri-1 kaitei, O. Antikauskaitei ir
niversitetų su “Master of l^aws”'
ti, kad davus progos draugi
laipsniu. Buvo paskirtas Corporation Council asistentu
LIETUVIAI DAKTARAI:
jai įsigyti šiokio-tokio turto. na Garuckuitė, iždo glob. Kri; V. Vaitkiūtei.
per buvusį Majorų Cermak"ų.
stina
Šlepavičaitė,
S.
WoodAmerikus Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Daug
padeda
darbu
ir
kiJam daug gelbėjo tuomet bu
I
Ponas EMIL J. BROZ yra jaunas ir energingas
vęs vikaras, dabartinis mūsų menaitė, koresp. B. ČerkausTeL GROvehUI 16M
Smogus, vertas 21 wardo lietuvių paramos. Jis yra žmo
didžiai gerb. pralotas kun. M. kaitė, maršalka B. Makuškai- LIETUVIAI DAKTARAI:
gus, kurį lietuviai piliečiai, reikale esant, visuomet ga
z
T«l. LAf arette SO*7
DENTISTAS
L. Krušas. Vėliau, atvykus j tė.
lės rasti jo raštinėje. Nebus taip kaip dabar yra, kad
I44S
SO. 4»th CT^ CICERO, ILg,
vardo kommitteenian niekados negalima rasti, nes jis
Draugija nutarė suteikti do
šių parapijų gerb. kunigams:
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS
Utar.. Ketv. Ir P4tn. 14—• vai.
tisai net savo warde negyvena ir tiktai pasirodo savai
2147 80. HAIRTKD
CHIOAO*
H. Vaičūnui ir Ig. Albavičiui, vanas sekančioms narėms, ku
Vai.: t-11 ryto 2-4 Ir T-» vak
GYDYTOJAS It CHTRTTHOA8
Sereri* mis po platu Ir NedAldlenta*
tę ar dvi prieš rinkimus.
Paaed., Sered. Ir Bubat 1—t vai
X—SPINDULIAI
jie taip pat daug savo darbu
tik susitarus
EMIL J. BROZ yra indorsuotas per 21 wardo FranMM W. MAROCKTTB ROAD
3051 Wert 43rd Str.
padėjo mūsų draugijai. Daug PIRMĄ SYK| AMERIKOJE
□Ienoms Tel. LAPajette k7M
klin D. Roosevelt Demokratiškų Klubų. Rinkimai bos
Naktimis TeL CANal 0409
gražių
patarimų
suteikė
duo

BUS EODOMI JUDAMIEJI
(Prie Archer Avė. netoli Kedsle)
balandžio 10 d. Nepamirškite gerbiamieji jį paremti.
Valandos: nuo 2 lk> S vai. vakare
damas paskaitas per susirinTeL LAFajette 7<M)
Haredomla Ir nerišliomis pagal
PAVEIKSLAI
sutarti
kimus (buvęs mūsų dvasios vaftTrtliiifi ■
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: S lkl 4 popiet. 7 Ik) • vak.
das gerb. kun./,
V V
Nedėlioję pacal sutarti
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*
Draugija per 25 metus daug i Atėję
.... į.T.fciucs paveik
' I.:.'lu3 pamatyprisidėjo darbu ir aukomis
4140 Archer Avenue
• * aite tą garsąjį visame pasaulyje :
DENTISTAS
Offlse TeL REPublIe 7CM
Vai..
2—4 Ir »—t va) vakare
Prancūzijos
miestą
(LIURDĄ,
kur
prie Bažnyčios ir tautos reika
Rea TeL GRO»H.I!I M,7
4204 ARCHER AVĖ.
1868 metais iv«o£.
uelė apair eiS6917 8. WASHTENAW AVĖ
Bes. 2136 W 24tb St
lų. Iš surengtų vakarų šv. Ju- kė Sv. Bernadetai. ėnai suvažiuocorner Sacramento
Geriausios pasauly
TeL
CAMal
04*9
rgio parapijui paskirta $597.- i ja iš rito paaaolio ligoniai .nepagy- Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.
89, nuo bazaro $325.41, misi- ' ^omomia ligomis sergantieji, kad Office Te!. Wentworth 6330
išdirbystės-APEX,
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS
. .
..... /4/.
. . .
'gauti stebuklingą per Svenč. PanaKės. Tel. Hyde Kark 3395
Res. and Offfce
Office Phone
2123 W. MAIiyt'LTTE ROAD
jonieiiuins $20.00, uukojo
į^g užtarymu išgydymą;
PROepoo, (IMS
azaa So. CeavIU 8,
VaL 2-4 Ir 7-2 vak. Ketv. 9-12 ryte
Skalbiamos Maši
Onos draugijai vėliavai įsigyNedAUoJ susitarus
CANAL 07»
BUS IR >UOKŲ
MOTERŲ IR VAIKŲ LIGŲ
,
ti
$10.00;
minint
a.
a.
kun.
dže
nos tik už
SPECIALISTE
CANal «199
kono M. Kraučiūno 10 metų , Taipgi, bus parodyta Ubai juo- 3900 SOUTH HALSTED ST.
mirties sukaktį, $5.00 aukoju
komedija, kurioje dalyvauja Valandos: 1 iki 4 po pietų. 7 iki 8 vale
PHYBICIAN and BU ROKON
gtra» paMOlinis juokdarys —
altoriui papuošti, a .a. arkiv. CHAKLIE CHAPLI.V, kuris didžio
2403 W. 63rd St., Chicago
OTDTTDJAa
CHIRURGAS
J. Matulevičiui aukojo $109; jo karo motu pateko j Prancūzijos
OFTHCTC HOURH:
apkasus ir jis paėmė j nelaisvę net
2 to 4 and 7 tn • P M
2201 W. Oermak Road
Tautos Fondui $135.75; Lietu- patį
Bunday by Appolntment
Vokiotijos anais bakais valdo
Valandos 1—S Ir T—• vak.
j vos kareiviams $31.59; Vil vą — Kaisorį. Juokų bus iki soties
darednaals
Ir Nedėllomla pagal autasi
niaus labdarybės bei kultūros
REZIDKNCIJA
reikalams $58.00; Katalikių Paveikslui rodys A. PELDŽIUS,
DR. STRIKOL’IS
DR. VAITUSH, OPT.
LinolcumaL
6631 & California Ava •
MkaačioM parapijų svetainėse:
Moterų Draugijos atstovei P.
(klijonkča)’
LIETUVIS
OYDYTOJA8 IR CHIRUROAS
Nedėlioję, Ėalandžio-April 8
Optometrk^lly Aklų Spedallsias .
Pikčilingienei $25.00; Kauno
9x12 did.
Palengvins aktų Įtempimą, kuris
4645 So. Ashland Avė.
oet: priežastimi galvos skaudėjimo,
tik...........
Našlaičių Prieglaudai per p-lę d. parap. svet. Kewanee, III. svaigimo
akių aptemimo, nervuotuGftso: TeL
OFI8O VALANDOS:
mo, skaudamą akių karStj, atitaiso
Popikaitę $5.00; Šv. Kazimie Seredoje ir Ketverge Bilan trumparegystę
Nuo t lkl 4 Ir nuo • tkl t vak
Res.: TeL UEkllock 02M
ir tollregystę. Priren
džio April 11 ir 12 d. Grand gia teisingai akinius. Visuose atsiti
Nedėllomla pagal sutarti
ro
Vienuolynui
$120.00,
likto
2 šmotų seklyčios setai, pa
kimuose egzaminavimas daromas su
Ofiso lelef. BOUIevard 7H3O
Rapids, Mich.
elektra, parodančia mažiausias klai
riams nupirkti $100.00; tapo
dirbti mūsų nuosavoje dirb
Namų Tni. PROspeet 1930
das. Specialė atyda atkreipiama J
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS
valkus. Kreivos akys ati
tuvėje.
Subatojs ir Nedėliojo, Ba- mokyklos
amžinu nariu Šv. Kazimiero
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v.
3147 8o. Halsted 8t
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Aklnfų kai
’ Akademijos Rėmėjų Draugijor landiio April 14 ir 15 d. Sv. nos
PILNAI GARANTUOTI
per pusę pigiaus, kaip buvo pir
Ofiso valandos: 1-4 Ir 0-2 vaL vak
miau*. Daugely atsitikimų akys ati TeL BOUIevard 7049
Visur parsiduoda už $75.00,
Jau $100.00; Šv. Antano Labd. Jurgio parap. Detroit, Mich. taisomos
be akinių. Kalaos pigiau
iš mūsų gi dirbtuvės tiktai
IP—12 ryta
Vaikams 10c kaip pirmiau.
Sųjungaį nuo nurengtų vaka Įžanga 25c
ir
NedėllomB
pagal i
Vl«r
7:00 .a
rų skirta $292.47; tapo amži
DBNTIBTAH
nu nariu tos Sų-gos su $100.(0;
I V A TtŪI D I IT A SA
4645 So. Ashland Avė.
įtaisė ftv. Kryžiaus ligoninėj
arti 47tb 8troet
GYDYTOJAS ir chirurgas
NaLi auo 0 lkl ■ vakaro
Oflro Tel VU'tr.vy ««*i
j kambarį už. $350.00; ftv. Pran
Serede] pagal sutarti
4157 ARCHER AVENUE
Rra TH. DRRvel SISt
| ciškaus Seserims aukojo $25,
Tel. YIRglnta SSM
50
Ofiso vai.: 2—4 Ir 6—8 p. m.
OFISAS
Į didžiai gerb. kun. M. L. KruN.fdCliomls pagal sutarti
4729 So. Ashland Avė.
Tel. OAMal ę9S7
, sui, kuomet buvo pakeltas į
Res.
PROapeet
MM
t lubos
Rusas Gydytojas tr Chirurgas
TH. CANal dllS
CHICAGO. ILL
pralotus, įvykusioj puotoj įMoteriškų, Vyrišku, Vaikų fe
OFISO VALANDOS:
I teikė gražių dovanų, taip pat
visų chroniškų lif^.
Nuo 10 lkl 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS
minint jam kunigystės sidabro vai po pietų Ir nuo 7 ik) 0:20 vai
DBNTISTAB
Ofisas 3102 So. Halsted St
vakaro.
Ned^omls noe 10 Ik/ 12
••91 SOUTH HALSTED mAM
jubiliejų įteikė dovanų. Per valandai dieną.
*
Kampas Slst Street
2201
W. Cermak Road
•ėoo So. ArtsidSM ava
Kalėdas, kuomet buvo reika
Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak
11 ryto Iki 4 popiet
(Kampas LeavlU SU)
Telefonas MIDwsy 2880
Nedėliomls Ir *van tądien tais 10— -D
las, sutaisydavo 5 ar 6 ‘chiat• Iki 0:20 vakare
Valandos: Mua 2 Iki 12 ryta
tnas baskets’ neturtingoms šei-!
Nuo 1 Ba I vakare’
.Ine.
*»•« 2»bnu»
Offiro Pbnns
mynoms.

N. P. P. š. MERGAIČIŲ DR-JOS JUBILIEJUS

ASMčNIŠUI VEDAMA EKSKURSIJA

Į LIETUVĄ

BREMEN Birželio 13,1934

EMIL J. BROZ

OR. A. L. YUŠKA

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. RAČKUS

DR. A. J. JAVOIŠ

į

«,UJnūO STEBUKLAI

Ir. Tp,ljfeKi$~

DR. F. C. WINSKUNAS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. SUSANA A. SLAKIS

DR. J. J. KOWARSKAS

OR. S. BIEŽIS

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. G. I. VEZEL’IS

DR, CHARLES SEGAL

OR. A. A. ROTU

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. G. I. BLOŽIS

ROOSEVELT FURNITURE CO
(ĮPĖDINIAI CITY FURNITURE CO.)
M. P. J o va rarnikas ir J. P. Bertulis, Sav.

23 10 W. Rooaavelt Road
Phone: Seelev
8760
wz
Atidarą Antradieniais,
ketvirtadieniais ir
10 v. v
Šeštadieniais

Atidarą Sekmadieniais

nuo 10 v. r. iki 4 v. p.p.

UGlevnod 0MI

Kovo mėn., 1918
savo atstovę M. L. Gurinskal Į
tę į Visuotinų Seimų, įvykusį
New Yorke. Itugpinčio 20 d., i
1922, Amerikai pripažinus Lic
tuvų de jure, draugija dalyvam.,

siuntė

TRIaaglo M44

DR. MAORICE KAHN

DR. J, RUSSHL

Seredoj pagal sutarti

!

DR. A. R. McCRADIE
OTDTTOJAS Iv CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
vaL:

ROOM >10
|-4 Ir T-» ml- vakaro

OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
Te). T.VRds OOM
Rro.K Tel. PLAia 2300

VALANDOS:
Nuo 10-12 ▼. ryto: 2-2 Ir T-t v. 4
NadėldleftJa’s šuo 10 Ik) U 4>«»ę

Lietuviu Chirurgns ir Gydytojas

2515 VV EST 69th gT.
Of. ir Rez Tel. HEMlock 6141

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

TH. Ofiso BOUIrvard 0019—14
Rm. VICtory 9342

OR. A. J. BERTASH
H

*r

Ofise «a> : «ne 1-9: am 4-ae.g:M

756 W- 35tb 8trcet

1'JIP 1. ■ I

’TT

fteštadienis, baland. 7 d., 193-t

SPAUDOS REIKALU
SUSIRINKIMAS

TĖVU MARIJONŲ SIDABRINIO JUBILIEJAUS
IŠKILMĖS ĮVYKS GEGUŽĖS 27 D.
Iškilmės prasidės Aušros Va kitę suvažiuoti, nes yra lubai
rtų bažnyčioj, West Side. Iš
kilmėse pasižadėjo dalyvauti
J. E. kardinolas ,1. Mundelein,
J. Eks. vyskupas P. P. Bū
eys, Marijonų Generolas kun.
A. Cikota ir daug vietinių ir
apylinkės kunigų. O vakare jvyks pagerbimo vakarienė ir
programa, kurioj dalyvaus įžymūs dainininkai bei daini
ninkės.
Bus gerų kalbėtojų.
Vakarienė įvyks Dievo Apvai
zdos parapijos salėj, Union ave. ir 18tb St. Rengimo komi
sija deda pastangų, kad vis
kas kuo geriausiai pavyktų.
Komisija susidaro iš sekančių
asm.: Garbės Pirm. — kun. P.
Vaitukaitis, pirm. A. Lubertas, pagelb. A. Bacevičius, ir
A. Janušauskas, iždininkas ku
nigas J. J. Jakaitis, rašt. A.
Grybas; nariai: J. K., A. Švil
pauskienė, O. Bambalienė, M.
Navickienė, S. Stanulis, M.
Varkalienė, • A. Kairaitė, K.
Raila, D. Gasparkienė;
Ieva
Šiaulienė, E. Pocienė, M. Stunibrienė, S. Balčiūnienė, Kau
pienė, Černauskienė, V. June
vičienė, Matuzienė, A. Radzcr
vičius, J. Slogelis, P. Lubertienė, AI. Stankienė, Kazlaus
kienė, P. Fabijonaitis, V. Sta
ncikas.

svarbių dalykų aptarti.

vaišes savo svečiams. Tas vi
sas triukšmas prasidės 6 vai.
vak.

.Jau

nedaug laiko beliko iki vaka
rienei.
Pirm., A. Lubertaa
Rašt., A. Grybas

Į LETUVIĮĮ VISUOMENĘ

jo.-Ohicago. — Balandžio 4
d. vakare, parapijos svetainėje įvyko masinis susirinkimas
katalikų spaudos vajaus rei
kalu. Suorganizuota ‘Draugo’
vajaus veikiamasis komitetas:
Gėrb. klebonas kun. Pr. Vai
tukaitis — garbės pirminin
kus; Kasias Gaubis — pirmi
ninkas; Antanas Kasparavi
čius — vicepirm.; Marijona
Kazakevičiūtė — raštininkė.
f
Apkalbėjus spaudos reika
lus, surašyta net dešimts šios
kolonijos beį parapijos drau
gijų, apie kurias tikimasi gau
ti nemažai žinių ir istorinių
faktų iš jų atgyvento laikotar
pio ir darbuotės.

Oak Forest. — Mes, lietu
viui gyvenantieji šioj prieg
laudoj, pastelkkjom spaudoje
linksmų naujienų, kad baland
žio 15 d. žada mus aplankyti
Dariaus - Girėno American
Legion moterys, vadovaujamos
pirm. VY’aitches. Sumanymas
gražus, bet laibai sunkus dar
bas vienai draugijai turint ga
lvoj, kad šiuo tarpu prieglau
doj randasi didelis būrys lie
tuvių. J parengimų susirinks
nemažiau 120 žmonių. Todėl ir Į

Rep.

MARGUČIŲ KONTESTAS
DiCvo Apv. parap _ Atei-

noiini mes į)er gerb. dienraštį nantj sekmadienį, balandžio 8
Draugų atsišaukti į lietu- i j gįos parapįjos moterys re
viu visuomenę, kad kas kiek ngia viaokių pražuiatnybių Vagalėdamas ateitų į pagalbą tai Urą Jau Ugą laikft jos uo.
motei ų draugijai, nes pagalba Hjaį rengėsį, kad užtikrinus gevaigsams labai reikalinga. Per4 rįausį^ pasisekimų. Visų pirvisų žiemų niekas mūs neap-1 ,Ha įVyks bunco party su žirn
iauki*. _
: tais gražiausių dovanų. KiekTodėl lietuviai geraširdžiai,' vįenas žaidėjas turės progų isvisi į talkų! N oi s ir maža au-, „jėginti savo laimę. Paskui bus
kėlė, bet sudėta i krūvų pasi margučių kontestas. Visi atdarys didelė. Balandžio 15 d. silankusiejį prašomi nepamirškviečiame kuo daugiausiai avė i u
velykinių llia,rguaų,
Šios komisijos susirinkimas čių pas mus atsilankyti ir nors, nes uk gražiausius bus skiriaįvyks balandžio 10 d., Aušros valandėlę vargaus palinks,nin- niog dovano8. Taip pat svetinVartų parapijos mokykloj,
gos aštuoniolikietės rengia ir
7:30 vai. vakare. Visi malonė 52,
ti Jonas

Oak

/.

L.

KUMSKIO

G.

bus

valanda

stoties

cykles)

vai.

datų

Ward

išgirsti

AL.

G.

apie

kilo-

kandi

iš

se

stočių:

W_E.DC. — Sekmad. 0—10
vai. ryte.
W.S.B.C.

—

Sekmad.

—

11—12 vai. ryte
W.E.D.C. — šeštad. — 7:30
— 8:00 vakare.
AL

G.

KUMSKIS

Demokratų Kandidatas l

County

Komisijęmerius

Artinantis Bo.andžio -primary dieno*’ boisaviraai. ALKILAM DKAS
G. Kl MSKIK, demokratų kandidatas | Celini y Komisi Ji ttoerius ls
cagm, deda Oran Jėgas ‘r paKan«a» nuodyti balHuotoJams Jo.nabu-

K tek vienas suiprantanie reUtaUnKumą teisingumo politikoje; nes
Is- ios visa jMi'mliu.-tracija išeina aut niekų, ftiuo nuopelno Kumskts
gult dtdžtuotk.; n»* tas laktas nėra altejototas tarp tų, kurie su Juo
y f*
v
•
Jo Ltoksm&s būdas padaro Ji prieinamu prie vby. Tito pačiu sykht jis yra nepaprastai gabus. auUomvs, mandagus ir girai mokytas.
J.tiMHiamas apie sunkumų rankų darbo ir taipgi kasdieninio vargo, Jis
varosi pirm) n mūsų Lietuvių padėti palengvinti.
CHICAGOS AUGINTINIS
AL. G. Kl MHtilN gimė it Jaunystę praleido Bridgeporte. Jaunu
tis lankė ftv. Jurgio parap. mokyklų ia tų baigęs, įstojo Tddm Tech.
ftioj. Jis potJutdė gatal vais sporte; kitus prali-Jigilamas footbaile. sui
mt uing ir htvMiba-į. Baigęs aukštesnę mokyk ų. mokslų tęsė (raiti- ir
i.lmliurst Kotegljose. leur Jis stojo atydoj didiiausių CK gagos sporti
ninkų aky*e. Jis baigi- skotastinj moksli, su paslij mėjimo trakiais.
AKTYVUMAS POLITIKOJE
Baigęs mokslų, Ali. G. K IMK KIS tuoj stojo politikos lauke. Jis
moktaoei nito savo ir apielinkių lt ardų. Jų praktikai imu publikos administrai IJų- Hmiamas Unonių taute Jis su Jt) būdais ir mintimis suslpatino, luto sykiu kaipo adiMikost tdrt-ktartus lietu* h, parapijinėse
mokyklose, kapitonas South Park Ik.jnlsl>a>iciių Lile Guarrls. Vilt.
l»lr. CYO ly aktyvas narys YMC'A, AL. Kl.MKKIS darbavosi su tėvais
ir jų vaikais ir įmonėmis, kuriuos Jis mokino. Tuo paė.ti sykiu ntkla
priminti, kati Jis daug pasidarbavu per 1*33 I<etuvlų Dienoj Pasauli
nėje Panskije, kuruoji' Ji« huto apttrto sakos vedėjas. Jo dieninis dar
bas buvo sumegsiąs mi Ju politiniuis santykiais lakantis.
ftiandlen Jis yra Deputy Clerk Kriminaliam Orsirte Cook Cotmiy,
ir pirmininkas, bei organizatorius Llntuvių Dtrnokrati) Lygos. Jis gy
vena sn |Mwta ir tiuklcria rytinėj ęitieagtis daly J. Jo pakilimas politi
koje buvo greitas, su sunk.'u darbu, nes jv> prrmalymns Ir suinauingunvas Ihivo žmonių matytas Ir priimtas. Gaila, kad šitame dideiianie
mieste. Cltieagvtje, AL. G. KI MKKIH asmeniškai negali susieiti su
kiekvitsrit lietuviu halsutytoju. Jis geriaaisiat gal parodyti savo pavyz
dingų rekontų per spaudių Ir prašymu visiems balsuoti Dentokratų su
rasit (Italiotu); ir ypatingai iti AL. G. JtCMkKJ J Clounty Commlsaioner iš Cook County, IIL

Kandidatas turi apie šimtų
taiomenės vadų tiiiIoesmt'nttiM ir

šveųta

jau

jie

pareiga

Žino,

kad

tai

atsilankyti-

Po vakarienės turėsime šo
kius prie geros muzikos.
Ir,
kas įdomiausia, turėsime “Fa
shion Show”; mergaitės paro
dys šių metų suknelių stailas.
Kviečiame bridgeportiečius
ir kitų kolonijų sąjungietės.
T.

O antra atminkime, kad St
Agnės auditorija, nors yra ne
Velykų iškilmės buvo tikrai
maža, vistiek talpina lik apie
“Gražudlė”
Chicagon at
įspūdingos. Per visų naktį prie
2000 žmonių. O J. Janušausko
puikiai papuošto Kristaus gra vyks sekmadienį, balandžio 15
— Lituanicos 11 žygį Cbica
bo stovėjo vyrų sargyba. La- d., į Lietuvių Auditorijų, 7:30
goje remia mažiausiai 25 kar
bai malonu buvo matyti prie j vai. vakare.
tus didesnis skaičius. Supran
vyresnių ir jaunus vyrus, Šv.
Operetę s tavo scenoj L. V. tama, kad jie visi norės būti
Vardo draugijos narius, kuri. (Uai|10a
žynliauBiaB lie
PAGERBS HARRY L
tam sporto vakare — balan
per via, naktį budėjo prie Ii-1 tavių kata|ikų chora5 Amori.
PARSONS
džio 13 d.»
ganytojo grabo. Prisikėlimo
koje. Visį kviečiami atsilan k Todėl perdaug ir negarsina
pamaldas atlaikė fcun. M. ŠvaBRIGHTON
PARK. —
kyti tų vakarų ir praleisti jį me, nes vistiek visi norintieji
tlis, o pamokslų pasakė klek
Šios kolonijos gyventojai, re
juokuose. Galų gale, galėsi netilps.
kun. L Albavičius. Malonų įspublikonų partijos pažiūrų,
te ir pasišokti. Nepamirškite
spūdį taip pat darė graži pro
balandžio lų d.!
P-te SĄJUNGIEČIŲ VAKARAS susirinks sekmadienį, baland
cesija ir galingas choro giedo
žio 8 d., Juškos (Hollywood)
jimas.
salėje, 3 vai. popiet pagerbti
BRIDGEPORT. — Moterų
p. Harry I. Parsons, kandida
Sų-gos 1 kuopa rengia s<*iatų respublikonų partijos į 12
.
. , .
„ .
lį vakarų su geru užkandžiu,
Vakar pasaukė mus Danuus
,
, <
vardo komitetus. Juškos salė
, ,
a
.
.šio sestadiėmo vakare, balanGirėno legiono postas tr, gir?
g
randasi ant 43 gatvės netoli
• • • ••
<n
L’n/lol nieko noruvA.
ui, vvrui
vyrai, kodėl
nerašo
Westem gatvės. Įžanga visie
NORTH SIDE. — Wicker te laikrašty apie mūsų rengia klūbe. Visos 1 kp. narės gra ms dykai
Reporteris
Park didžioje svetainėje, 2040 mų sporto vakarų. Sako, ai žiai darbuojasi, kad vakaras
platina tikietus,
West North Avė., balandžio jūs nenorite, kad jis pasisek pavyktų:
kviečia svečius ir kiekviena
29 d., 6 v. v. bus ALTASS tų! Ar nenorite kad lietuviai
nuo savęs aukoja reikalingo
balius. Tikietai tik 40c.
i sueiįų pasigerėti gražiais ii
Bus įvairi programa, kurioj įdomiais sporto numeriais k užkandžio.
—dalyvaus du dideli chorai tuo pačiu, kad paremtų tų di
f
Bus ir solistų.
delį lietuviškąjį daPbų — Li
Dėl “New Deal’' Balsuokite už Ex-Kareivį
Visi North Side ir apylin tuanica II ir J. Janušauskas
kės lietuviai iš anksto kvie per Atlantu į Lietuvų!
Žinoma, mes norime matyti,
čiami dalyvauti, nes pelnas
'skiriamas antram transatlan kad tas vakaras pasisektų n
Cicero, Illinois
DEMOKRATŲ
KANDIDATA S
norime, kad jis duotų kuo
tiniam skridimui.
Kurie turi paėmę tikietų daugiausiai pelno.
-l-'A'
pardavinėti, prašomi nelaiky
Bet perdaug garsinti tų va
COOK COUNTY
ti kišeniuose, bet skleisti tarp karų, gal, nei neužsimoka.
,>»4b . r t
COMMISSIONER
Išpasakoti, kokį ten žymūs
lietuvių.
dėl
Po programos bus šokiai sportininkai dalyvaus, taip
Apylinkių Cook County Miestelių
Teko sužinoti,, kad šokiams pat nereikia.
100% už Rooseveltų
Užtenka, kad lietuviai žinos
grieš viena ge/dausių orkestPrimary rinkiniai antradienį,
BALANDŽIO 10, 1934
rų.
„
P.K.P. tik kada ir kur tas vakaras
J.

P.

BALANDŽIO 13 D.

ALTASS KONCERTAS IR
BALIUS

GARSINKINTES
“DRAUGE”

M ANTHONY M. RUSNAK

BALSUOTOJAMS SVM PRANKMAS PUMARY IR RINKIMU, M ĮVYKS BALIO, 1934

iš

1:30

KUMSKĮ

CHICAGON ATVYKSTA
“GRAŽUOLĖ”

o

UI.

piet.

Galėsite

kančių

(1130

sekmadienyje

po

Forest,

Inst

Betuvių

leidžiama

W J.J.D.

Rusteika,

įvyks,

žymių organizaeljt), draugijų ir *1paraku ant peticijų blankų.

Tokiu Itūtlti p. AL. G. Kt MSKIK yra ne vlraoa kurios gi ■ upės, bet visų
lietinių kantlitiatas ir kaipo yi tok J viai lietuviai turi balsuoti ir paOMlyti Cliieagot lii-tuvų polltiMtų Jėgų.
Jo ofisas visados atdaras 3133 b. Halsted Street — Calumet 713#.
ATYDA t los WA.KDOK LIETUVIAMS
Taipgi gailiui pažymėti, kad AL. G. KI MSKIK yra tlitlells rė
mėjas U. (otvter. »-t<si Maeios Comcnlttcciimn. Jis Moti apie Govler’kv
tlarbtKgę Lietuviams ir Jj italankitina mūsų tautiečių naudai. Tiktai
per Khe don Govier buvo galima gauti “Tag Day” dėl Dariaus-Girėno
paminklo fontkt, Ir |M-rmmln>mas Anhum Avumtc J Lituanica Avenue.
Tai buvo Iiatlaryla per Jo |ieWmę. fttanriira Js yra garltės narys Janušaiiskn-.lanvcs skridimo f<Mu7>. Jis taipgi stengtasi gelbėti mūsų kan
didatę AL. G. Kl MKKJ laimėti pozicijų | Cook Cotmiy Komtsijnnierius
l.ii iitvlai; Mes savo tarpe tueme žmogų, kuris yra mūsų įprietella. Nueikite pus J| su savo Is-dimtts lr palys Mttrsile, kųd Jis net vie
nų neatstums, liet Rtongala junta ki i geriausiai Ir iJreti'Aaoslai pa lengvhtll. Lirt'iiv'iai D-tos Manius yra >|t»ė Inlatutgi rurėdanti iok| imogiį.
Ni'ivanilršklte bai. Kl-tnJ savo įtaisus Jam atiduoti — Klieliktn W.
Govier. ir taipgi, ir ut ttzaiie
AL. G. KuuMtkį.

Šiame l’rimary ir Rinkime kandidatų dėl nominacijų į Federalines, Vals
tybės, Apskrities ir Miestų Teismų tarnybas ir wardų ir kitų partijų konnuitteeman’ai bus renkami, ir bus balsuojama įneštas Parkij Suvienijimo Pasiūlymas.
Jei vardai balsuotojų gyvenančių Chicagoj, Chicago Hęights, Benvyne, Ci
ceroje, Summitte, Evergreen Parke, Stickney ir Morton G rovė yra užrašyti kny
gose kaipo — tinkami balsuotojai tų pre rinktų, kuriuose gyvena balandžio 10 d.,
ir yra visukuo tinkami, jie turi leidimų balsuoti.
Generalis Primary Aktas savyje turi tai, kad nė vienas negaus leidimų
balsuoti Demokratų ar Republikonų Primary balotų:
1. Kol paskelbs savo partijinius sąryšius, kas yra reikalaujama Generalio Primary’ Akto;
5
2. Kas bus pasirašęs peticijų dėl nominavimo kandidato bile politinės par
tijos sų kuria neturi sąryšių, kada bus balsuojama už kandidatą Primary rin
kimuose; ar
3. Kas bus pasirašęs nominacijds popierą (peticiją) nepriklousomo kandi

PASKUTINE PROGA
Pirkti

Drabužių Plovykla su Aluminum Tub,
• • • • • p*

.

.. J133 5O

n.--

dato dėl bile tarnybos, dėl kurios bus renkami kandidatai nominacijoms per

primary; ar

,.

4. Jeigu bus kas balsavęs primary rinkimuose laikomus po šiuo aktu kitos
politinės partijos sekant bėgyje dviejų metų pirm primary bai. 10 d., 1934.
Naujausi raportai apie klausimą balsuotojų teisių mainyti savo Primary’
balsavimą Balandžio 10 reikalauja daugiau negu tiktai pareiškimų šio įstato.
Nuo pirmo pripažinimo tiesioginio Primary įstato 1905 m. iki dabartinio
Akto 1927 m., Legislatūra aprilmjo laiką Primary Partijinio balsavimo mainy
mui ant dviejų metų.
Po šia įstato sąlyga, kiti advokatai Board of Election Komisijonierių,
nuo 1905 m. iki dabar, ir Ex-G ube rnatorius Dunne dabartinis Board’ui advoka
tas, laikėsi, kad dviejų metų limitacija ant teisių mainyti Primary Partijinio
Balsavimo reiškia, kad nė vienas negali daryti tokią atmainą, iki užsibaigs du
kalendoriniai nietai arba du kart 365 dienas po jų paskutinio Primary balsa
vimo.
Keli iAttorneya General per praėjusius metus išdavė raportus sekančiuš
šią įstato mintį. Board of Election Komisijonieriai seks raportą dabartinio ad
vokato sykiu su senai įsteigtu nustatymu.
Teisėjams ir Klerkams Rinkimų bus įsakyta, kad Ge balsuotojai, kurie
balsavo vienos Partijos Primary įvykusias Bai. 12 d., 1932
Primary kitos kokios politinės partijos.
Tie balsuotojai, kurie nenori išpažinti savo politikinius sąryšius, gali at
sakyti privilegiją balsavimo Primary rinkimuose, ir dalyvauti pasiūlymų balsa
vime įvykstančiam Primary dienoje.
m.,

FRED V. MAGUIRE
MABEL G. REINE0KE
HARRY A. LIPSKY

negali

lialsiioti

B0AKD Or BLECTION KOMiaUONLBEIAI
CHICAGOS MIESTO IK EX-0rFI0I0 CHICAGO
HEIGHTS IR BERWYN MIESTŲ, CICERO MIE
8TEU0, IR SUMMIT, EVERGREEN PARK,
8TICKNEY IR MORTON GROVE SODŽIŲ.

Nes kaina kyla aukštyn

7

Veikite tuojau I

Pakol dar mes šių plovik
lių turime stake. Bet jos
greitai parsiduoda ir bile
dieną sekančią savaitę May
tag plovyklės bus parduo
damos už daug aukštesnę
kainą. Nelaukite kito primin i m o, nes jau bus pervėlu. v
Ateikite šiandien ar pirmadienį į Peoples krautuvę ir
rezervuokite sau Maytagl Jei nesuspėjoto atsilankyti as
meniškai, galite paduoti užsakymą per telefoną: HX*kr 1
lock 8400 arba LAFayette

3171.

Norintiems, lengvus išmokėjimai yra pritaikomi pagal'
kiekvieno išgalės. Nuolaidą už seną plovyklą.
,
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'MANUFACTUBIN3 • C O M P A. KC

4179-83 ARCHER AVENUE
Tel. Lafayette 3171

Patvirtinta
JOHN

EDMUND K. JARECKI
COUNTY JUDGE.

S.

RUSCH,

2536-40 W. 63rd STREET
Chief

EDWARD

F

Clerk.

DUNNE,

Attonjey.

Tel. Hemlock 8400

CHICAGO, ILLINOIS.

draugas

•*mė-

bavoa ir dovanų davė M. Mar-i
tišicnė, H. Karčiauskienė, M.!
Sudelkiehė.
i.

ŠIS-TAS Iš MŪSŲ
PADANGĖS

Oerb.

p .

,

.
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gpai. o o., parap. svetainėje
18 linksmas balius ir šokiai;
ria mūsų darbščios moteBus
lės parapijos naudai.
U muzika ir visokio jvai10. Įžanga 25c.

sonn

nfisn
’Histt.

Dnhnr
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BE

BE

IN

LAŠT

LAŠT

nundujio ofisas randasi 4157,
, ,
.
XT
Archer Are. Naujų vietų
Dundulis įrengė naujai ir mo
derniškai. Telefonas pasilieka I time 11 has ever been
tas pats.
(Skelb.)
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Kflt,fllikiskflx!
Lietuviškas!
Patriotiškas!
Teisiniros!
Naudingas!
Pamokinantis!

GERA PROGA

m

* TfpYlfTn,i> ,,rVR A TTfl A »
Bal. 22 d. įvyksta parapijos ctz
otyAlJ ilvlJlt UKAtJyrA
kinis bankietas su gražia
rama. Klebonas ir parap.
komitetas deda daug pastankad bankietas pavyktų.

Namų Šeimininkėms ĮsigyĮti Klektrikinę Led&tinę —
Retrigeratorį už 25 centus
į dienų. Už tiek kiek ledas
įkainuoja, o jjaskui tapsite
savininku Ledaunės — Refrigeratorio. Tie 25 centai
bus priskaityti už Ledaunę taip, kad Ledaunė pati
per save išsimokės ir už
jūsų senų Letlaunę gausite
Į nuolaidų.

LITHUANIA BUILDING LOAN & HQMESTEAD ASSOCIATION

įtradienių ir penktadienių 1.
carais parapijos naudai ir
įpijos svetainėje rengiama
tanais šokiai prie geros ;■
lzikos. Muzika paimta p.
Palmęrs orkestrą, kuri i ė
didmiesčio viešbučiuose i
jžja.
Rep
eport. — Šv. KazimieARad. Rėmėjų 2 skyr. sv
irnas įvyks balandžio 6
tuoj po pamaldų, Šv. Jurrap. mok. svet. aut
Visos rėmėjos prašomos
ti susirinkiman. Pama
stė savo paveikslų pavyzdį,
raip pat ir vajaus kom praima atvykti. Lauksime ir nau
narių kodaugiausiai.

Uždėta Vasario 4-tą, 1904 — Inkorporuota Kovo 31-mą, 1904

30-la METINE ATSKAITA
BAIGIANT METUS SAUSIO 31-nųfc 1934

į‘i

ASSETS
Loans on Real Estate ...................................-................... $176,000.00
iAtans on Stock__ K_ —............................. -.......................
10,600.00
Interest UnDaid «...... :........... ;.......................................-.... .
3,111.23
Installments
snts Unpaid
Unoaid ................... -.......... -......0
16,239.35
Real Estate ..i.«..... ........ ......
4380.49
Master’s Certificates ...............
35,304.50
Real Estate sold on Contract
338.22
Taxe8 Advanced ............. -..........
498.85
Insurance premiums advanced
Rilis Receivable, Bonds .......... ................................ -..........
5,000.00
FedeVal Home Loan Bank Stock ................. .7................
1,800.00
Accounts Receivable "........................ -..................... ...........
73.48
Cash in Hands of Treasurer .......... L............. ........... -........ 1,292.12
Cash in Hands of Secretary ....................... ....................
100.00

TURTAS

Paskolos ant Namu
x
Paskolos ant
Nuošimčiai Nedajnokėti
įnešimai NedaM6k8ti
Nuosavybė
. .
Mastcrio Certifikatai
Nejudinamas Tortas parduidas ant Kontrakto
Taksai apmokėti
*
*
A pdrauda apmokėta
Priimamos BiJo^.Bondsai
Federal Hotnę.-jM>an Bankos Šerai
Sąskaita Priimama
Pinigai pas Kasteriu .........
Pinigai pas Sekretorių

Visas Tuntas.

Totai Assets ............................. $264,778.57
ŪKIO

NAMŲ

Lake.

raęitų antradienį kursų ve
O. Navickaftei suruošta
rprizas. (Už kelių savaičių,
Navickaitė jau pakeis salpavardę). Kursų lankyto
supirko reikalingų val18 dalykų (Daugiausiai
rūpinos S. Bartkaitė, A.
rkaitė), parengė stalų
ir
rietė O. Navickaitę, kuri
buvo įvykiu sujaudinta,
imu O. N. sudėjo: S.
raitė, A. Norkaitė, K. Ba
ltė, M. .Jaikman, O. Kna
raitė, V. Biičnienė, J. Sta
p, O. Srubienė, M. Sudei% k Martišienė, B. Bartb O. Cibirienė, O. VaznieJ. Čepulienė. O. NavickaiŠirdingai visoms dėkojo už
Inas ir žadėjo toliau darf.is tarpe sųjungiečių.

i Kovo 22 <1. buvo surengia
ico party dėl gėlių altopapuošti Velykų rytų.
mga pasisekė. Pelno liko
lirš 40 dol. Daugiausiai darlams

‘ ATSAKOMYBES

LIABILITIES

KURSAI

— Moterų
jungos 21 kuopos namų ū(virimo, kepimo ir siuvi>) kursai būna kas antradieDavis Square parko salės
tuvėj. Kursus veda O. Nalitė, o Vaznienė, M. Mar
inė.
of

Į

Lietuva Skolinimo ir Namų Statymo Draugija

Valdyba

SĄJUNGIEČIŲ

Installments paid in on stock .......................................
$59,409.69
Installments paid in on advance ......... ...................... 666.22
Istallments unpaid ........ ...... .............................................
9,590.88;
Stock noticed for withdrawal ...........................................
14,058.28
Paid^UD Stock ............................................................... -— 117,435.00
Incomplete Loans .:.................................... -.............. ........
4,800.00
Bills Payable ....................................................... -............ .
20,000.00
Accounts Payable ................................ i..............................
94.46
Interest accrued on Bills Payable ........ ...........................
64.50
Profits apportioned and Dividends payable on
Paid-up Stock .......... ................... ....................... ..........
2,573.90
Reacrve for Delinąuent Interest, Premiums
and Fines Receivable ....... . .... .. —..........................
3,111.23
Contingent Fund ______ .......... -................................... a.... 19,000.00
Reserve for Real Estate Depreciation ...................... .
4,000.00
Profits (divided) ?.............. -............. -................................... 8,931.24
Profits (undivided) .............. .............................................
1,048.16

Įnešimai įmokėtiV
l '
•. ..
įnešimai įmokėti iš kalno
įnešimai nedamokėti
ftėrai užsakyti ištraukti
Užmokėtos akcijos
Neužbaigtos Paskolos
Mokamos Bilus
Sąskaitos Mokamos
Užaugęs nuošimtis ant Mokamu Bilu
Pelnas padalintas ir Dividendai Mokami ant Užmokėtu
akcijų
Reservai dėl “Uisflikushj Nuošimčiu, Premijų ir
bausmių
■/
Atsargos Fondas
Reserva dėl Nejudinamojo Turto
Pelnas (išdalintas)
Pelnas (neišdalirttas)

Budriko krautuvė pirmie
ji leidėjai Lietuvių Radio
Programų, duoda šį pasiųlymų 500 kostumerių mokėti už Klektrikinę Ledaunę ant
mįterio po 25 centus į dienų. Kada Ledaunė išsimokės
per save, mįteris bus nujungtas ir Ledaunė pasiliks jū
sų.
Budrikas užlaiko
Refrigeratorius.

, Westinghouse,

$69 00

Kainos nuo

Tel.

RAKANDŲ.

Frank Margevičia
John Bogvilas
Petar Leepus

JO HA’ P. EWALD. Secretary. 840 W. 33rd-St.
■ si

»eanU|r«e»«UV*1

/

Federal Home Ix»an Bank System,
United State* Building and Loan Leagne
i Illinois Building and Loan League,
Litkuanian Building and Loan Group.

J. KUC.HINSKAS. Attorney, 2221 W. Cermnk Rd.

ACCORDIONŲ

Radio Programai: Nedėlioję WCFL, 970 k. nuo 1
1:30 po pietų.
>
Nedėlioję WAAF, 920 k. nuo 1:30 iki 2 vai.
Ketvergais: WHFC, 1420 k. nuo 7:30 iki 8:30 v. vak.

VISA KELIONĖ JUROMIS
S.
S.
S.
S.
S.
S.
DIDELĖ

JŪSŲ

TAUTINĘ

KLAIPĖDĄ

(per Copenhagą)
IŠPLAUKIMAI IS NEW YORKO
. Balandžio 7
S. UNITED STATES
S. FREDERIK VIII . Balandžio 21
. Gegužės 12
S. UNITED STATES
Gegužės 26
S. FBEDEBIK VIII
. Birželio 16
S. UNITED STATES
. Birželio 30
S. FREDERIK VIII
EKSEUKSIJA

Po priežiūra Lietuvių Agentų Draugijos
laivu ‘ UNITED STATES
ii New Yorko Gegniėi 12 d.
PrlHldckilc prie vtenknlėlčs ofieialės KksloiirsIJoM |
Tautini EuknrlMlnf K ongrės* po vadovyste Metinių Ry
mo Katalikų FfNlcrJVtJos.

Išplauks laivu
“FREDERIK VIII”
Iž New Yorko. Gegužės 26 d.
DIDELE

Adam Muitaitis
A. Kontrimas
Jos. R. Sliazas

RADIO,

KRAUTUVE

Šiandie 441 Spulka daro Apyvartą Chicagoje.

Antanas Tamkevičia
John Walantinas
John P. F,wsld

Boulevard 8167

MUZIKOS,

Aukštas atlyginimas, saugumas ir pergalėjimas sunkiu laiku yra faktai, kurie gali būti užtvirtinti, NES NEI VIENAS ŽMOGUS
CHICAGOJE NĖRA PRALAIMĖJĘS NET VIENO DOLERIO SUTAUPYTO SPLLKOJE iš priežasties biznio sumažėjimo arba sumažė
jimo namu vertės.
‘
4 Jį
•
•

PAVELYTAS KAPITALAS — $2^00,000.00
Spulkos raštinė atidaryta Antradieniais nuo 7:00 iki 8:30 valandos vakaro.
DIEVO APVEIZDOS PARAP. SVETAINĖJE.
713 West 18th Street
/
NARIAI:
DIREKTORIAI:

$20000

iki

3417-21 So. Halsted St.

SPULKA SAUGIAUSIA VIETA TAUPYTI PINIGUS

Lietuva “Spulkos” Taupymo Skyriai susideda iš sekančių skyrių:—
Skyrius “A”, Akcija kainuoja 12i^jc.—išmoka apie į 11% pietų
25c—išmoka apie į 6į4 metų
«
Skyrius “B”, Akcija kainuoja
Skyrius “D”, Akcija kainuoja 100.—moka 3%
Skyrius “E”, Akcija kainuoja 10c.—išmoka apie j 15 metų
Skyrius “G”, Akcija kainuoja 15c.—išmoka apie į 0* metų
Skyrius “M”, Akcija kainuoja 30c.—išmoka apie j 5K metų
Skyrius “P”, Akcija kainuoja 40c.—išmoka apie į 4% metų

Leonard,

JOS. F. BUDRIK, Ine.

Į

Metai 1930, 1931 ir 1932 BUVO METAI IŠTYRIMO—“IŠLAIKYMAS TINKAMIAUSIU”. Tie metai parodė taupiems darbininkams,
kad ju pinigai buvo saugus Spulkoje ir kad Spulkos pergyveno sunkius laikus su geriausiu rekordu saugumo ir gero atlyginimo.
AR GIRDĖJOTE. KAD KOKIA SPULKA UŽSIDARĖ IS PRIEŽASTIES SUNKIŲ LAIKU arba kad kokia Spulka buvo priversta
pakeisti savo užstatus atmokėjimo ištriuku.
. ,,
....
..
Jeigu taupysite kelis dolerius kas savaite arba kas mėnesi arba investuosite kelis šimtus arba tūkstančius doleriu i musu Spulkę,
jūsų .pinigai visuomet bus SAUGUS it atneš jums gera UŽDARBI.

Norge,

Apex

Viaos Atsakomybės.

Totai Liabilities.................... $264,778.57
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ed as "hlgh-brow" būt In somethll g . phan prtneeseee, bllnd persona, pale tho exquisite colors the cotnposer's
v<ry beautlful that can be taken Į Arthurlan knights, age<l guanllans ' palette romnianded.
There are no
Into the heurt; In a uord. by niak- I of dcpolute custlea deeply burlod in ■ scenos, no arias, no sol plecea.
It
TROPOLITAN S SERIE3
Ing the American publlc
"opera- denae foresls, float aeross Iho alave. is, as II were, u niost beautlful sea
1 c.onsclous".
I.lfe Is In t e tise and conslalent, liul upon whlch the volces of the slngOF
OPERAS
In my firat artlele I talked about of a wholly splrltual charucter.
era float.
4
"Mlgnon". Toilay the
subjeet
Is
Story of Opera aini fhc Pust
The opera has flve acls dlvldeil
j "Pellfas et Mfllsundit” Plaudė PeThe poeni of “Pellėas et
M~l- Into thlrteon oceneo. Wlih nie as
t]
Lucrezia
Bori
Tellš
cf
Ke;n
i bussy's single rontrlbullon
lo the sande" wus puhllahed in 1892 and Mėlisande, Bdward Johnson will b«
klyrlc slage. It would be dlfflcolt to ten years later the opera had its IVllfias; Halo Pinza, Golaud; I.fon
Nation Wide Interest In
flnd two operas so romplebely and , flrst pcrforrnance in Paris. Strlppetl Rothler,
Ahkel;
Ina
Bourskaya.
entlrely dlfferent. In
purpoae.
In of all tho poet ą exqulsite Imagcry Genevleve;
Eilėn
Palossy,
IJI tie
Performances
drainatic conlent, In muštrai garb. .the story Is the age-old t heme of Ynlold;
and Paolo Ananian,
the
Both are French, thelr only polnt Paolo and Francesca, of lancelot Physlclah.
Ix>uia
Hasselmans wlll
of siniilartty.
and Gulnevere,
of Trlslam
and be the condudor.
Oebusay's Worlt Is Unlųue
Iseult. There Is GolatitL, the rugged
“Mlgnon”
follotvs
well-lrodden, Į warrlor. who finds
the
beautlful
WiU
Be Broadcast Erom
A. A.
safe tradltlona and charms wlth lts i princese wanderlng
In
the forest
Boston Opera House
ear-tlckllng alrs.
“PellSas et M81I- knd weds her. There is the anclent
sande". so far as operatlc tradltlon Klng Artcel,
Golaud's grandfather,
goes. Is a complete break wlth the the guardian of the gloomy castle.
past. It had no predeceaaor und so , There ls Pelitas,
Golaud's
young
It was great prtvllege ,to write,
far, at least, no successor.
It
ls stop-brother.
Other shadowy
flglošt Deceber, the flrst
of
thls
unique.
ures rome and go In the course of
DRAUGAS
O
sertes of artlclea about the operas
If there ls one poet whose fan- the drama.
to be broadcast on Sal.irday nfterlasy fltted ln wlth tho rare
and
As ln the story of Paolo
and
noons by the Metropolitan
Opera
very personai genius of Pebu y
, ‘Francesca
Pellėas and Mėlisande
Asgoclation and now, at the end of
is the Belglun Maurice Maeterlinck Į
and love. They are dlscovered j
Į the scason, lt ia nty privllege to
i and Debussy s exqutslte setllng of I Į,y jhe suspielous and Jcalous
Gobrlng them to a closa.
j Maeterlinck s strange drama is. to I jau(j \Vho )clll» hls brother wlth hls
Wlth the broadcast thls Saturday
| my mind. the mos t perfect examplo , 8WOP(&
Mėlisande dles.
protestlng
afterno°n of pebussy's marvellou8
of A unlon of words, or better, of hers was not a gullty love.
IACREZtA BORI
"PellPas et Mėlisande'’
from
the
I t heme. wlth muslc. If you ean,.Belaicrezla Bori as Mėlisande
Boston Opera House where the Met
Thls drama ln its unfolding and i
fore the pcrforrnance get a copy of Į
ropolitan Companv is
playlng
a
Maeterlinck's poom—there ls an ex- ' unwinding ls _rlad by Debussy
in
I week’s engagement, seventeen dlf- country show what great Interest j
Kngllsh transtatlon—and fot- j muslc of lneffable beauty. It ls a
irvrl'vtnin I ferent operas (lncluding one double į has been. aroused.
all
tvonderful garment sfiot wllh
low the pcrforrnance Wlth lt. Then
KVtiyitJjti I bU)) wll, haye be*n *(ven )n th<?lp|.
,hlWU.
..OpprB conscloo.^’
I you will see cleurly what I mean.
entlrety to tbe mllllons of radio lis- |
For us artlsts who have taken
i
part in these performances,
the
Forty years ago Maeterlinck was
• .
-ia i lenei-8 throughout the country.
l)r.|
WhUe it is not unusuai on
the " broadeasting has been a rehl sourde the leader «f the French school of 1
in
hls
dramas and
Contlnent of Europe for entlre op of lnsplratlon. It has been not mere Symbollsts.
eras to be broadcast thls is the flrst ly the feeling one ha3 of singlng to poema he revealed or lndicated thą
a myrtad audlence that has spurred mystery which lies just out of slght.
*
l,1z. ofX ethe
K. Atluntic,
A • t». attempted
♦ I /.y,
■,/. ^1 on
«•
««ai
us on to Aiir
our Koot
best būt tUo
the oantolntn
certalnty i beneath the surface of
ordinary
thls hside
coverlng
the enttre country. It was, perhaps. that these perforntances were brlng- llfe, all thls with an extreme stm! a darlng expertment būt I believe ing untold beneflts
our beloved plietty of dietion and a symbollsm
bare.
that the results have fully Justlfled art by taklng opera Into " homes so reallstlc as to be almost
the courage of those that made lt where lt was a stranger, by making He dealt jvlth the splrltual advenlt anown
known that
grand opera.
opera i»
ls iioi
not turės
tures oi
ef souis. Ordinary
facts
of
people in every u
I ‘Utters
-'e,','r8 vritten
written by
oy peopie
mai granu
urumary racis
wulk of life, from all sections qf the soniethlng to be suspected and fear- tlme and space nieant nothlng OrWILL

Moterų Sujungus 21 kuopa,
Pulhnan. — West Pu 11
stropiai rengiasi prie vakaro,
Mno lietuviai, katalikai Ve-1 kuris įvyks balandžio S d., put
rkų šventę praleido labai išrupijos svetainėj, Bus graži i
lmingai. Rytų 5 vai. buvo
programa, o po programos šo-!
sija ir šv. Mišios. Proce- į kiai. Visas pelnas eis parapi- į^ebussy^s Greit LyricDrama
jnokvklos vaikučiai skaijai.
Igai ir gražiai seselių - mo3jų pastangomis buvo priNAUJOJ VIETOJ
Igti. Žmonių bažnyčion neivo galima sutalpinti.
l)r. T. Dundulis, gerai žino
kleb. A. Linkus paša n)as» lietuvis gydytojas ir chiĮ gražų pamokslų, ir sveikino rurgas, neseniai persikėlė J
su Velykų Švente. Rei- ‘naujų vietų. Ofisas adresu:
pagirti parap. chorų, ku- 4142 Archer Avė., pasirodė1
vadovaųja varg. S. Rai- ankštas, tat pasiėmė didesnę
labai gražiai giedojo.
vietų^tuoj skersai gatvės nuo
•West

Šeštadienis,'baland. 7 d-. I9’< *
L»"«

V AŠARINA

EKSKURSIJA

ypatiškai vadovaujama Juoko Januah’o, Jr.
laivu “FREDERIK VIII”
ii New Yorko Birželio 30 d.

Dėl informacijų kreipkitės pas vietinį agentų arba j
“DRAUGAS”
2334 So. .Oakley Avenne,
Ckicago, Illinois

SCANDINAVIAN AMERICAN LINE
130

N.

La Šalie

St.

—

Ohictffo,

HL

ftestadicnis, balaml. 7 d., 1934

B»X nBX»

TT

sekimas turėtų visoms rūpėti.
gražia radijo programa
iš tuvos teismo organams per Pagrobta 300 litų ir revolvc- gusiųjų iš K re tingu kalėjimo
Kurios dar neturite bilietų,
stoties WGES, 1360 kilocvk- daug išsiplepėję. Todėl, Muu- rjg.
kalinio Balsio ir kalinių prigulėsite sus-mę pasiimti. Yru
les. Bus padainuota uaujų ir cheno nuomone, šie vokietinin i Spėjama, kad tai bus pabė- žiūrėtojo Kavaliausko darlias.
daug ir kitokių reikalų svar
Hvt
1 iki 1:3* popiet į
dainelių. Be to, graO kai pasielgę ‘ negarbingai ir
stymui. Susirinkimas prasi- į bus 'šaunios lietuviškos vvstu-' ,"llzika’
kttlb"8 W nednlvy rišl.a i.” Ryšium su
dės lygiai 7:30 v. v.
vės su dainomis ir muzika iš pranešimai duos smagaus pa tuo, Munchene nutarta paie
škot tarp kitų vokiškų Klaipė
-1 .6'., rašt stoties WCFJą 970 kiloc. Vi siklaus imo.
SKILVIO — VIDURIŲ SUGEDIMO
dos partijų visiškaPnaujų va
sa Makalų šeimyna su savo
Jeigu į tris dienas nesijausi geriau—
Iš gerai infonpuotų šalti dų.
STOMACH
T0WN OF LAK F. — šv. gerais draugais pasirodys Bu
atnešk dalį likusio pauderio, gausi
nių
mums
pranešama,
kad
vy

pinigus atgal.
Kazimiero Akad. Rėmėjų
1 ‘driko radijo valandoje, o BuUlcer Powder
riausias
nacionalsocialistų
šta
BAKSIUKAS DABAR TIK $1.50 .
sky riaus mėnesinis susirinki- driko radijo orkestrą Makalų
APIPLĖŠTAS ŠATEIKIV
bas
Munchene
labai
nepaten

mas įvyks balandžio 8 dr 2 “veselioj”. Dainininkas Ka
KLEBONAS
MICHAEL MESSAR
vai. popiet, parap. mok. kam zys l’ažarskas su savo žmona kintas Klaipėdos nacių veiki
LIETUVIO VAISTINE
bary. Visos narės nuoširdžiai j'irjgi pakviesti “veselioj” da- mu. Esu Klaipėdos naciai,
nežinomi
Kovo mėn. 14 d.
3201 S. Halsted Street
Chicago, III.
i kviečiamos ateiti, nes turime , lyvauti, padainuoti, palinks- kaip Neumanas, Roppas, Sa- plėšikai
apiplėšė Šateikių
daug svarbių reikalų svarsty minti klausytojus. Šiai pasi sas ir kiti, tardymo metu'Lie-(Kretingos apskr.) klebonų.
. TEL. VIOTORY 7386 7048
ti. Nepamirškite naujų narių baigus, bus kitft lietuviška pro i■ i ■
n. i........... ........
--------- i
atsivesti.
Valdyba gramu iš stoties WAAF, 920
ROSELLI BROTHERS, INC., ]
kil., nuo 1:30 iki 2 vai. po
MARUI ETTE PARK. — piet, su gražiomis dainomis
PAMIKKLŲ DIKBZJAI
1
Draugija Šv. Barboros laikys ir rinktina muzika. Progra
Specialistai ttkalliue to tšdlrM- ■
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
Ade. Roman I. Smook, drau mėnesinį susirinkimų balais!. mas duoda Jos. F. Budriko
me visokių rūšių pamink lujg to
ir Grabnandų
grabuamiua.
gingos lietuviams ukrainiečių 8 d., 2 vai. popiet, parapijos , radijo, rakandų ir muzikalių
Mūsų šeimyna specializuoja šta
tautos žymus veikėjas, kan- salėje. Prašome narių nesivė- instrumentų krautuvė adresu
Didžiausiu paminklų dirbtuvė
me darbe per šešias kartas.
Chicagoj
didntuoja į Cook County ko- iQoti, Iie8 norime pradėti su- 3417 S. llalsted st. Nugirdęs
Veskite paMnklų reikalus tie
jnisijonierius demokratų par sirinkimų laiku.
Suvirs 50 metų prityrimo
siai su pačiais išdirbėjau
Valdyba
ps tikietų ir tikisi lietuvių
Pirkite tiesiai iš dirbtuvės ir
Sekmadienį, balandžio 8 d.
laupykite pinigus
ilsuotojų paramos.
BRIDGEPORT. — ^^y i:30 valandų popiet, radijo
-------o-----Mes atlikome darbų daugeliui žymes
Šventųjų dr-ja laikys mėnesi-j myjėtojai turės malonumo panių Chicagos Lietuvių.
Pranešimai
*
nį susirinkimų bai. 8 d., 1 Į siklausyti gražios radijo proVlcuas blokas | rytus nuo
val. popiet, parapijos svet. gramo8> kurių leis Al. G. Kudidžiulių vartų
BRIGHTON PARK. — Šv.jVisi nariai malonėkit susi rin-1 mskis, kandidatas į County
K. A. R. 6 skyrius laikys mė-' kti.
arti Uratui Avė.
Valdyba
I komisijonierius
Ikunokratų
Trys telefonai:
nosinį susirinkimų sekmadie
----- . balintu, iš stoties YVJ.J D
Rez. PENSACOLA #011
Telefonas SEEIey 6103
ni, balandžio 8 d., tuoj po, pa
DĖMESIO
(1130 kilocykles). Programoj
BELMONT 3485
Chicago, Illinois
maldų, mokyklos kambaryje.
Office: HILLSIDE 3865
-----j dalyvaus pasižymėję kalbėtoAUratI RoeeUt.
Viuceat Kouelll, seer.
Malonėsite visi rėmėjai ir rė
CICERO. — Balandžio 8, jai: adv. Charles P. Kai, adv.
mėjos susirinkti, taip pat kvie d. įvyksta ALTASS vietinio j j. Zuris, kaud. Al. G. KumsG RABO R f~A I :
čiame ir naujus narius įsira skyriaus susirinkimas Šv. A-įkiš, l)r. J. Poška, Vaidyla, 1\ j
GRABORIAI:
šyti, prie tos vertingos drau ntano parapijos mokyklos ka Šaltimieras ir M. Pavilonis.
Telefonas
YARda
1138
>
LACHAVVICH
gijos.
• .
* mbaryje 3 vai. popiet.
Bus gražios muzikos, nauArtinasi Rėmėjų 15 seimas. Draugijų, klūbų atstovai l^ei dingų kalbų ir kitų įdomybių,
IR SONOS
Visi Telefonai:
LIETUVIAI
GRABORIAI
Turime aptarti, kaip pasitik rėmėjui kviečiami kuo skait Nepamirškite pasiklausyti.
GRABORIUS
įvėaar
kuopigiausia
Patarnauju laldotuv
sime tų jubiliejų ir kuo pasi lingiausiai atsilankyti; turime
meldžiu aitstsauktl, o mano Turiu automobilius visokiems
Rap. Reikale
darbu būsite užganėdinti
rodysime.
daug reikalų aptart, ypač kas
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANaI 2515 arba 2516
2314
W.
23rd
H.,
Chicago
Girdėjau, kad svetainė pa link parengimo, kuris įvyks/ Progress Furniture Co. pa
3319 Lituanica Avenue
Komisija stangomis, ryt 11 valandų ry 1439 S. 49th Ct Cicero, UL
imta dėl bunco balandžio 22 gegužės 5 d.
t-kd., J r ,tikietai atspausdinti. *... i
—
...... —
......
Tel. CICBltb »W
to fudijo klausytojai ir vėl
CICERO K O F L NE\VS. turės malonumo pasigerėti
Tatgi susirinkite; turime pra
dėti tikietus skleisti, nes nų- — Cicero Council, along with
GBABOBIUS
others, is rapidly emerging
daug laiko bepaliko.
ORATORIUS IR ttALAOIUOTOJAB
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Koplyčia
Dykai
Patarnavimas gera* tr nebrangus
from the depression, planning
S. J unokienė
4830
WEBT
IStk
STREET
T18 W. lfcth St.
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!
many activities. Chief among KVIEČIAME ATIDA
Tet. MO«ror 6677_________
Cicero, ūliBoia
RYTI
ČEKI
V
BRIGIITON PARK. — La the activities is the April
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
SĄSKAITAS
bdarių 8 kuopa rengia didelį Dance which vvill he hėld Sat.
Balansas turi Imti
bunco party ir šokius balan-į Evening, April 21, at St. An
Ina
ne mažiau $100.
•>
LIETUVIŲ ORATORIUS
A. MASALSKIS
džio S d., 3 valandų popiet,1' thony’s Parish Hali, Ciceroj
Palaidoja už *25.00 tr aukščiau
PABAMU S DRAUGIŠKAS
Moderniška koplyčia dykai.
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
parap. svetainėj. Šokiai pra- Admission will be only 35c.!
GRABORIUS
TVIRTAS
6SS W. 1Mb Kt.
TeL OANal 6174
Chicago. (H.
sidės tuojau po bunco — 7 Royal Eddie and His Orches4605-07 So. Hermitage Avenue
3307 Lituanica Avė.
vai. vak. Bus gera muzika. tra will toot the music for HAISTED EYCHANGE
Tel. Boulevard 4139
Visi brightonparkiečiai pra this great event.
Red.
NATIONAL BANK
ORATORIUS IR LAIDOTUVIŲ
šomi paremti mūsų darbų. AtVROSJAk
aai»
TaL LAFa;
Liet. Vyčių Chicagos ’Apsk. Halsted St. ir 19th PI.
silankusius stengkimės kuo ge
1646 WEST 4flth STREET
J. Liulevlčius
mėnesinis susirinkimas įvyks
Narys FEDERAL
Tel. BOUIevard 56SB BIU
riausiai patenkinti. Be to, ku
lr
sekmad., balandžio 8 d., Auš INSURANCE KORPORACIJOS I
riems labdarybės darbas arti
ootojaa
T«L C3ORRO M4
ros Vartų parap. mokyklos
Patarnauja
Cblširdies, prašomi kuo nors pri
SYREVVICZE
oagofa Ir aplella
kambarį lygiai 2 vai. popiet’ Ar
Supanč|otas
GRABO RIUS
sidėti, kų nors paaukoti. Do
kkla
\ įsi atstovai būtinai atšilau-j lr 8U <„ulru8U1>.. „ervais _ jaučia- Laidotuvėms pilnas patarnevtmae
Didelė lr graM
vanas galima rialikti pas Vai-............
...
,,
.u,
gallinaa u* ftt.ėt
tik pusiau
f
Koplyčia dykai
KOFLVCIA DYKAI
8k;
Komisiia kyklt
nevgluok,t’ neS
tmo?ua
J elgS laš ėtai yra geras
TU
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
daug svarbių reikalų svarsty- Į tonlkae, »u telkianti! geresnes dle- 1344 R Hf)th Ava*
CICERO. — Bai. 9 d. kvie
---------------------------- - -------ti.
savo rūpesčius. Pasaukite:
(dainos visos M. S. 2 kp. na
M. Brazauskaitė, koresp.
rės skaitlingai atsilankyti į
Cicero 2109
mėnesinį susirinkimų, kuris įyra užvardinimaa TONIKO, kurj Gy
dytojas Specialistas Išrado. Ir kuris
A'yks parap. svet. Bus renka- Uždarykite duris nedorovin- dabar parduodamas vlaosc valsdnyNUGA-TONE yra kombinaci
'•J**'**
•
«
mos darbininkės “ Fashioni gai spaudai, saugokite* seimo* Jlosc.
ja tam tikrų tonikų alterutlvų, ku
rios stimuliuoja, atgaivina visus- or
Itfevue” vakarui, kurio pasi-į tyrumų.
ganus, duoda naują gyvenimą lr e2506 W. 63pd St.
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VENEHAN MONUMENT CO., INC.

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

527 N. VVESTERN AVE.

HILLSIDE, ILLINOIS

STANLEY P. MAŽEIKA

Chicago,

SIMON M. SKUBĄS

III.

ANTANAS PETKUS

Yards 1741-1742
LAIMIAM

NEGU KITI

J. F. EUDEIKIS

J. F. RADŽIUS

j

I.J.Z

J.J.BAGDONAS
,

r

'i

.. • .

'

'

• Mę a

Nusa-fone

nerglją. Jūs valgysite geriau,—mie
gokite saldžiau. Tūkstančiams vyrų
Ir moterų tapo pagelbėta. Trisdešim
ties dienų treatmentas už Vieną Dolefj — gaukit* tlkrąjj—garantuotas.

«■■■•■■■■■■■■
:Rtitnstizms$sNS£ftie:

A.
Juozapas Pocius
Apleido š| imimuhI) Balandžio & d.. Ž vak po pietų. 16*1 m., su
laukęs 33 m. timž. nevedęs, gimęs žigaičių parap., Vllaičlų kal
ine. Taumgta apskr.
Paliko dideliame nulifldime Lietuvoje Fnotlną. brolius, se-ve
ria Ir daug kitų giminių, o Amerkotj pusbrolj Klano o vą Pocių,
brolienę Barkorą ir jų šeimyną. pusbrolj- Joną Pocių. Beneda'atą.
tetą Julijoną Klinhurttonę Ithtiielander, Wla, dėdl?nę Oną Pocie
nę Ir daug giminų.
K fln.-o, pašarvotas, randtnu J. J. Bagdono koplyčioj, 2508 WerX
6 3 Street.
Iju'dotuvi-H jvyks pirmadieny, balandžio !i dieną, S vai. ry’o
Iš koplyčiom j šv. Jurgio parapijos bažnyčią, kurioje jvyks godtilingv.s Įiaiiialdoa už velionio stelą, o Iš ten bus nulydėtas į šv.
Kazimiero kapines.
Visi a. a. Juozapo Pociaus giminės, <1 raugai Ir pažyslantl esat
nuoširdžiai kviečlautl dalyvauti laidotuvėse Ir suteikti juta pusk utin) pataj-navlsuą lr atsisveikinimą.
/
Nuliūdę liekame.
l’ti-bmTfnl. Brolienė, Tela, Dėdienė Ir (Purinės,
l-itdotuvės.- patarnauja graborius J. J. Bagdonas, Telefonas
Republic 3 I (H).
taiidoliivėinis rūpinasi pusbrolis klanlslovas Pocius Ir jo mote
rį s, Tel. Hemlock i>~27.

NaMkankyklt*

savąa

skaus-

1

mata,
Rsumatisrau,
Sausgšta. •
Kautu Ošliratt, arba MMIuaglu *
i® — raumanų sukimu: nas skau*
' ■ d A)1mat aalklua kuša gjvybg
lr dažnai aut patalo paguldė.
CAPS1CO COMFOUMD m*■ atls lengvai pražaltaa iliRuti M neta ilgas; mums Maadia dau_ gyb* žmonių siunčia padėkaB voks* pa—alkę. Kaina 66« par
■ padt* 16a arba dvi uk *L»k
I .
Knyga: "tALTlNIk KVRI.

|

"
■

g
1
■
a
■

KATOr* augalais gydydtai

ANTANAS
PETKUS
«

* GRABORIUS IRr
BALSAMUOTOJAS

6666 KX RALPTBD BT.
UJL

asasaąąaasaa

• y

*

Svarbus pranešimas žmonėms ir graboriams, kurie
‘ ’

.*1

f ' "•' >'.

2. Koplyčia dykai dėl Šermenų
3. Dėl
uzgūiij-dinto
darbo,
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Teikia geriausį patarnavi
mų, maloniai, ir už pigiausių
kainą.

5. Patarnauja Cicero, Chioagoj, ir api«linkėj«.

A. PETKUS
4830 W. 15th St. Cicero, III.
OICIMO 2109

’

'■

gyvenate kituose miestuose, nėra skirtumo kaip toli,

prirengiu kūnų, parsivežu arba nuvežu graborių už $40.

----

1. Simpatifikaa, mandagus, pri
imtos, ir a.smeniškua patarna
vimas.
-f y Y

,■ aa 16 aastu.

Justin Kolis

Tel. REP. 3100

UOZAPAS

— IR —

TĖVAS
JIIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAIDOTUVĖSE........ PAMAUKITE.........

REPublie 8340
5340 So. Kedzie Avenue
(Nuturime gąjryšlų eu firma tuo pečiu vardu)

<* ,

"";

.-

Ji R AVO A R -g’l-JJ—

=»e

Šeštadienis, baland..7 <Į,

esąs

n"T)W.J

.lOĮ'.J

10*4•

J- U.J--- J

Ji* yra daug prisklėjęs prie de kur jis vra preeinet kapi-| vakare ruošiamas didžiulis Alivno OAfl D A III n DDA 1-anau"klonė. B. Aarauaklen®, B. Rh- Atlett®. Ragdonlcn®, Nutikai) ienfi Ma•»«•<»% a« h. unt®Aai.. k. rllėlen®, Alekna, Mui'iullen®, JaRinllietuvių veikimo po visą Chi- tonu 30 prėcincte. Taipgi at- nias-mitingas, j kurį kviečia nUKUo oAU i AULUi" OnA I Gerjya, B. jKprtndttukleni.
J. Nomcl- nlen®. Malkevtdiua, C JuraAklenė, H
i ia i
a ■ ■■»■■■«•«■
m
ku,
Dubakas, V. JankauHkas. Ku- Tokoralt®. Po ldol. 26c. aukavo —
eugę. Daug pasidarbavo Lie- sakomingai eina Deputy kler mi visi North West Side gy
pi vila. Gruadaa, Fluralma, lMuraltlc. Buikvitlvn®. Po ldol. 60c. — KertanAL. G. KUMSKIS COUNTY Į tuvių Dienos parengime Pa- ko fiareigas Criminal korte,
n®. Šimkus, Iiautrlcii®, Kutkuuaklcn®, skua, Danauskas. Po ldol. aukavo: O.
venantieji lietuviai, fti didžiu
etapas, Kn-pauzklen®, Aut ūnicii®, Ju- Landlen®, Slikeral.a, Nutuutlen®. ftriuKOMISIJONIERIAUS
'saldinėj Parodoj; daug gelbėAntradienyje, bal. 10 d. vi lė sueiga ruošiama tikslu, kad
klmatisklenv, BalčiilnuR,
Končiene, blen®, HlaruSka, Gedminas, M. Pat*
Otrčtiis. Masiuuakienv, SluAnla. Eini rullvnf. P. Vitkus. Po dol. — R. .RlaVIETAI
jo prie Dariaus-Girėno Viešos į si lietuviai (tadėkiine kryžiuką 'parėmus mūsų tautietį, žynių
kiu, JuiniAa naktinė,
Levickienė, Rud minai t č, Siudail®.
Verpiiėtiiaklen®, Aauaklen®, M. Setkall®, A. Zutauta.i.
Rinkliavos, pirmininkavo Jnck j»o Al. G. Kumskio vardu ir sportininką Al. G. Kumskį,
Bula. Vainienė, MvAklenS. Kovuliuus- N. N., Zaremba, Polekall®, Sakallenė.
lOdol. — 3
Al. (J. Kumskis veiklus ii
klen®, .Kurpien®, Siitsklvn®, Iluiaua- Po 4dol. — DorAa Po
Per paskaita ftv. Ki-yilaia. parap. i ^,rnC
kuris kandidatuoja į gana žy
Slmklen®; Čepulienė. Prutu.AJ dv,n,yno" ~
3od°lSharkey Pagerbimo Rankiote jis tįkrai liks laimėtoju.
galius lietuvis kandidatas j
svetainėje*, Town of bake, gruod Uo , ,
'
fru.k.,oi
mią vietą Cook apskr.
min. Sd. surinkta smulkių aukų: 18- Į k,‘‘nP- Dautrall®. luturlnskuii® Paulet HttUgiail HUSJ.
ir yra daug
prisidėjęs prie

BALSUOKIME UŽ LIETUVĮ

ZILUOJ, LIETUVIŲ R. K.
BAŽNYČIOS STATYBAI

L

County Komisi jonierius de
K.
SHELDON W. GOVIER 9 to
Praėjusiam vietinio politiVaradaugelis kitų lietuvių visuomo
mokratišku baliotu yra tik
WARDO COMMITTEE- įkos klubo susirinkiman buvo "•uąt»«n®, a Mačioni*. i. Mačiulis, i
;V
1
B.
Ktnagallaitč. J.
L«ėlnakten®. Z.
rai užsipelnęs kiekvieno lietu- nės darbų.
MANU
» atsilankęs ir pats Kumskis ir Joklmausklert®, J. FllevJClen®, O. l’oleiatdSn^uė^ J. Kudeikis , A. Dauį.iGvvena Roselande 9-nie war
vio balsuotojo balsę.
t gražiai lietuviškai pasakė ka- taras, L. -Rarvadauskas. O. Jurgaltio-

JONAS A. WITKOWBKlą vra Lietuvis
kandidatas
dėl
Cnnk Apskrities koiiilsijonlertaus ant Roosevclt’o Demok
ratų partijos bu loto. Jis yra
geml ėlncAlas ėniogus Krldreportlečlams ir Tovvnof l.akie-

Ihl
Sheldon W. Oovier per L*>|lbą, iadMamns, jei laimės, n6- K T’rn6ta* k. »’ainie*urt»ten®.
b
I
^1 Į metų atstovavo p-to vardo gy Į niekuomet nuo lietuvių neat-'--------------- —*------ ' '----------- —

SIDABRO JUBILIEJAUS BANKETAS
rengiamas

Jr
f

Mergaičių Sodalicijos Nekalto. Prasidėjimo
Švenč. Panos Marijos (šv. Jurgio par.)
SEKMADIENYJE, BALAND. 8,1934
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE
32ni & Lituanica Ave.

Įžanga 50c

Pradžia 6 vaL vak.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti į šį bankietą,
o tikrai nesigailėsite.
RENGIMO KOMISIJA.

EKSKURSIJA Į LIETUVOS EUCHARISTINĮ
KONGRESU
;.C

Puošnusis laivas

BERENGARIA
išplauks iš New Yorko

1934 m., birželio 16 d.
Ekskursijai vadovaus ‘ Draugo'’ specialis atstovas
Visokių informacijų kreipkitės į
i •

JOHN B. BORDEN

CUNARD LINE
•/

pastangomis gautas leidimas
Charles W. Ellis (Ūselis),
PARDAVIMUI
Dariaus-Girėno Viešai Rinklu 35 m. amžiaus lietuvis, kaiuiiParsiduoda grosernė labai
vai paminklo fondui. Jo pa datuoja ant precinkto komiui- pigiai. Gera proga.
gelia Auburn Ave. pakeista į
11-tam produkte Ci- 4429 S. FAIRFIELD AVE.,
Lituanica ir daug kito gfra-p(VOj Oimę8 b,Net
Chicago
yra suteikęs lietuviams.
1 \orke, Ūselis Uvo apie ll» i ..
„
A N G L. Y R
Visi 9-to’ wartk> lietuviai a?nžiaus kai
v no Gcc- Turi daug karščio, mažai pelenų; la

«*

i«is miestelyj. fĮYr.bartiurn laik’.i gyvena su tfvais j»n nume
nu 1445 — 49tit Ctx Baigęs
DIDELIS MAS-MTTTNGAS1 ’I uley High Seh>d, Kazimie-------------------j :as stojo į bizpj. J’< r daugelį
NORTH S>1DE.,— Bal. 9 metų prityrė: trišal ių luzi.ies
d., parap. svetainėj 7:30 vai. gudrumų. Per visą šį laiką, iš
keliavo per 22 valstijas. 11tam preeinkte gyveno per paslarnoiiius 17 metų.
Chas. W. Eliis mėgins iš
pildyti norus jnūsi; Idėtuvių,
kuomet tik bus galima. _Su
visais politiškais reikalais pa
tartina yra J^e’pris pas jj.
.lis duos patarimą, sąžiningai
n su prityrime
j aigi, nedatyldtklaidos.
Balsuokite už žo ogų, kuris
r «»’i ♦nmauti siu •> titulai ku<.
(Skelb.)
ve •'ausini.

Pranešimas

t »

VYRIŠKŲ ARRCDALŲ
Krautuvininkas

ėfains. IGNACAS WITKOWSK1N, JONO tėvus, buvo vie

nas IA pirmiausių
Lietuvių
duonkepiu Bridgeporte
apie
lb00 ru.

JONAS lankė ftv. Jurgio pa
rapijinę mokyklų tr užbaigęs.
Įstojo Į OrCs Business Collego.
Po to, su savo motina, Theophtlia Wilkowski', ir broliais,
atsidurs grosernę ir
mėsos
krautuvę ant Town of l^ike.
Už fteftlų metų. vienas
jo
brolių, Walter Witkowski, pra
dėjo pardavinėti mėsų. wholesuie. Antras brolis tnlp pat
Įstojo Į tų biznį. O JONAS A.
WITKOWSKI dirbo d<n Hygrade Food Products Corpo
ration lr dabn.r dirba Geo. A.
Hormel and Co., pardavinė
jant merų.

Telefonas CAMal IUI

tų galėjęs
pergyventi tiekgoinig išgalėmis remti
savo Namai: 6459 S. Bockwell St
Utarnlnko, Ketverge lr 8 u bato*
daug metų politikos tarnystė- tautietį: patys "balsuoti už jį
Vakarais 7 Iki •
Telefonas KEPub.ic MOO
_ I
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PROGA
PARDAVIMUI
ice creani
Oovier ir vėl kandidatas į 9-toj Į jį mas-mitingą bus pa
parlor,
saldainių
ir
mokyklai
tardo Ward Committeėma-.į VviMitA
kviesta Ivmns
žymūs lietnv
lietuviai kalbė
reikmenų
(school supplies)
nas ant regnliaro demokrato tojai, kurie plačiai išdėstys
krautuvė. Vieta prieš pat ftv.
balioto.
dalyką, delko mes, lietuviai, Antano bažnyčią ir dvi moky- Į
Jisai lietuviams gerai pa turime balsuoti už savo tau klas. Vieta išdirbta per 20 me-Į
tarnavo ir patarnauja ir todėl tos žmogų.
tų.
visi lietuviai turėtumėm bal
1447 SO. 5Oth AVE.
Todėl, visi northsidiečiai
Cicero, Illinois
suoti už jį.
į pirmadienį ateikite pasiklauIr ne tik kad daug pasidnr- J syti kalbų. Bus ir pats p. KuIŠNUOMAVIMUI įrengtas
bavęs dėl lietuvių 9-me vvar- • mskis. Bus keli kalbėtojai ir
kambarys. Pietinėj dalyj Chi
|de, liet taip gi kad yra pasi- iš mūsų wardos.
Lietuvytis cagos, arti 79-os ir Ashland
I darliavęs dėl visos Chicagos
Ave. Su valgiu jei norėtumėte.
KANDIDATUOJA
Tel. TRiangle 0394
lietuvių visuomenės. Goviero,

“DRAUGAS” PUB. CO. •
" | ""k,“no '‘“"’T
2334 S. Oakley Ave.,
-------- "
Chicago
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ventojus politiniame gyveni- į „įtolinti ir, reikale, ant kiek
me; per dvyliką daugiau metųjgai*,, pagelbėti, tik kvietė klū
ADVOKATAS
kaip aldennonu ir 8 metus 'birius paremti jo kandidatrt105 W Monroe St.. prie Clark
kaip vvard eommittemanu.
rą klūbo indorsavimu ir savo
ItlcfOD*. BTAle 1SW
Valandoa S ryt. Iki 6 popiet
15 metų tarnavo savo Amo-, bei visos apylinkės balsais,
2201 W. Cermak Road
nėms ištikimai ir sąžiningai.. Klubas prašymą entuziastišPanedėllo. Seredos fr PėtoyCIoi
vakarais 8 Iki •
; Jeigu būtų buvęs kitoks nebft-''kaį priėmė ir pasižadėjo vi-

Plačiai žinomas Tcwn qf Lake ir apylinkės lietuviams
H. SEIGAN, šiomis dienomis savo drabužių krautuvę per
kėlė iš 4533 So. Ashland ave.
tve. iį modemiškesnę ir gražesnę
vietą po NUM. 4622 EO. A SHLA ND AVE.

MAčtes krautuvininkas senojoje vietoje išbuvo virš 20
metų ir visuomet užlaikė diddiausį pasirinkimą, nebrangio
mis kainomis įvaiii&uaių vyriškų siūtų, topkamčių ir overkaučių. Jų geras patarnavimas ir teisingos kainos patraukė
didelį skaičių kostumerių su jais palaikyti bisniškus sanžikius, nes niekus nebuvo apviltas.

Dabar tą visą ataką ir dar naajų, vėliausios mados siū
tus ir topknučius perkėlė į 4622 SO. ASHLAND AVK.

Todėl šia pro^a visi senieji ir naujieji kostumeriai esat
kviečiami atsilankyti į naują vietą ir pamatyti mūsų dide
liausį pasirinkimą, čia rasite ir lietuvius salesmonus.

Gi visiems mūsų kostumeriams dykai sutaisoma ir išprosijama jų drapanos.

4622 So. Ashland Ave.

ivai geras pavaduotojas Pocahontas; ,
Black Gold lump or ogg'-fS.BB; Mine •
run $5.76, BerėenAig <4.76.
i
GltUNDY MINING CO.
[•ręst 2O1I
narei

Gyvena su
savo ftefmyna.
1449 East 66th l’lacc, Chica
go, Illinoia.

Visi Lietuviai turi balsuoti ui JONĄ A. WITK0VIS
KĮ, nes jeigu jis bus išrinktas Apskričio Komisijonieriumi, jis darbuosis už lietuvius ir lietuviai visados ga
lės prie jo šauktis dė pagalbos ir patarimo.

Neužmirškit balsuoti už JO
NĄ A. WITKOWSKĮ, Demok
ratų partijos kandidatą dėl
Cook Apskrities Komisi jonierių, BALANDŽIO IO D., 1934

A. F. CZESNA’S BATHS
TCRKIBKOR, RCSTAKOS SVTJTBR1WM VANOS IR ELEKTROS
e
TREATMENTAI
Ivodlikl manMtlnimai tr etektroa masažas
Treatmental visokių Ilgų, reumatizmo, nervų atitaisymo, ialčlo
tr taip toltaus, su elektriniais prietaisais Violetiniai Saulės Spin
dulių treatmental.
Mineralinės, sulfertnėa vanos duoda dldttauslų kraujo cirkuliocljų, kuomi galima iėnlgelbėtl nuo visokių ligų.
Kambariai dėl pergulėjlmo.

PAKVIETIMAS
*
..
v
-Širdingai kviečiu visus Chi
cagos ir apielinkinių miestelių
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau did£
lį pasirinkimą. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir
alaus. Pristatome aludėms.
Dovanos visiems atsilanku
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
jums mandagiai.

Reikale
žyJelį.

esant,

atsiminkite

Motoru skyrius atdaras Utarnlnkals nuo 8-Iki lt vai. naktiea.

1657 W. 45th Street
Raiikpas So.
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LMORTGAfit lANKERSj
REAL

BONUS

ESTATE

SIUNČIAM PINIGUS I

LAIVAKORČIŲ

LIETUVĄ

AGENTŪRA

PRI8IRAŠYKITE Į MOŠŲ SPULKĄ
TEISINGUMU
PAMATUOTAS
BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFayette 1088

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST.

Tel.: VARds 08C1

t ;
*
Bridgeporto Lietuvių Poli
. J. B.
B I R D
STORE
tikos Klūbas ir Lietuvių MoSavininkas IJctuvIs
• terų Piliečių Lyga šaukia lie- Užlalkom gerai giedančias KANARKAS. Reikale užpraftom lie
tuvių masinį susirinkimą ba tuvius atsilankyti.
1737 W. 47th Str.
landžio 9 d., pirmadienį, 7 v.
Taipgi atdara nedėliomis iki 5 vak.
vak., Lietuvių. Auditorium.
Visi lietuviai ir lietuvės atei
- ------------------------------------------- >
kite, nes šis susirinkimas šau
kiamas jūsų naudai. Įžanga
dykai. Kviečia Komitetai
kas yra tie

PIRMAS LIETUVIS BUICK DEALERIS

ERVA I

NERVAI

I
Franklin D. Roosevelt De
mokratų klūbo kandidatų ma
ainis mitingas įvyks sekmad.,
hal. 8 d., buvusioj Meldažio
; svet., 2244 W. 23rd PL, 2 vai.
'popiet. Kalbės.Emil J. Broz.
t

Patyrėme, kad Litvinovas
savo gegužės mėn. kelionę į
Pabaltijį atliks šitaip: iš Ma
skvos vyks į Varšuvą kartu su
žinoma sovietų diplomate Kolantai, o iš Varšuvos tiesiai į
Kauną (pro Rygą) ir, paga
zjiiliau, iš Kauno į Rygą.

Jll

Reumatizmas ir Silpnu
mas, skausmai pilvelio ii
geRai. Kodėl tiek daug žmo
nių kankinasi šioms ligoms,
ir kaip pačiam išsigydyti ?

Klauskite Aptiekoj
Nuo 2 vai. popiet iki 10 vai.
vak.

INDIANA DRUG
STORE
4901 BARING AVE,
Cor. 149th Stir.

East Chicago, Indiana

l v.

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

Iki,šiol dar nebuvo nei vieno Lietuvio Dealerio,
kuris phrdavinėtų Buick automobilius. Domininkas
Kuraiti^ buvo pirmas lietuvis pardavinėti Pontiac’s,
General Motors išdirbystės, ir pirmas lietuvis Buick
Dealeris. ftios abi kompanijos Buick ir Pontiac yra
General Motors gamybos, ir atsako už savo vertę.
Domininkas Kuraitis jau varo biznį per 10 metų, di
džiumoj turėjo reikalą 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 naują ar mainyt seną karą ant
naujo, kreipkitės pas D. Kuraitį—

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

