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Lenkams rūpi Dancigo koridorio likimas
Lenkuose reiškiasi nepasitikėjimas č
naciais; norima lietis su prancūzais

Italijos karalius, Mussolinis buvo
gedulo pamaldose Pijaus XI pagarbai

Numatomi nauji Hitlerio
žygiai lenkų negerovei

Vakar Romoje jau buvo
suvykę 45 kardinolai

iš Varšuvos, lenkų vyriausy- kalų ministras Ribbentropas.
bės sluoksniuose didėja nepa- gu juo turėta draugingi pasisitikėjimas A okietijos naciais, tarimai. Bet dabar nujaučiaypač dėl Dancigo Ikoridoriaus
mia. kad Hitleris planuoja
likimo. Lenkai randa, kad na-j
ciai ir toliau Lenlkiją skaito nauJaa žygius su skriauda
Lenkijai. Spėjama, jis netikė
antraeile valstybe ir su ja ne
mano rimtai skaitytis. Dėl to tu užsimojimu gali užimti Dan
ne tik Varšuvoje, bet visoje cigo koridorių ir Lenkijai nu
rodyti su jūra susisiekti kad
Lenkijoje didėja sąjūdis Len
kijai būtinai arčiau susiglaus ir per Latvijos uostą Liepo
ją
ti su Prancūzija.
Tiesa, neseniai Lenkuose
Tad lenkams ir yra ko rūlankėsi /Vokietijos užsienių rei pintis.

ROMA, vas. 17. — Švento-.
jo Tėvo1 Pijaus XI atminimui
Šv. Andriejaus della Valle
bažnyčioje gedulo pamaldose
šiandien buvo Italijos kara
lius su karalienė ir kitais na
miškiais, ministras pirminin
kas Mussolinis su kabineto
nariais ir įvairių šalių diplo
matai. Daugiau kaip 2,000 as
menų klausė gedulo Mišių.

, VIENAS PASKUTINIU
ŠV. TĖVO PIJAUS Xf
OFICIALUS AKTAS
VATIKANAS, vas.

17. —

Vienas paskutinių mirusio
Šventojo Tėvoi Pijaus XI ofi
cialus bažnytinis aktas buvo
pasirašymas ‘Motu Proprio’.
Tarp diplomatų buvo ir J. Šiuo dokumentu patvarkomi
A. Valstybių ambasadorius I- bažnytiniai moterystės teismai
Italijoje.
talijai AV. Phillips.
Mišias pontifikavo ŠventoPaprastai, kiekvhna paski
Vasaros vaizdas Lietuvoje. Šitaip stovyklauja (kempina) Lietuvos mokytojai atostogų’Sosto nunciJus Italijai, JE ra vyskupija turi savo bažny
metu. (VDV)
arkivyskupas Borgongini.
tinį moterystės teismą, kuris,
Šv. Petro bazilikoje šian prireikus, sprendžia moterys
dien įvyko šeštosios gedulo čių teisėtumą. Bet Italijoje yMišios už Šventąjį Tėvą Pijų. ra daug mažų vyskupijų, ku
Paskutinės devintosios gedu rios neišgali turėti tos rūšies
lo Mišios bazilikoje bus pir teismų, ypač trūkstant kompe
PARYŽIUS, vas. 17. — Čia smės. Jis siūlosi pasiduoti,
madienį. Dalyvaus visi kardi tentiškų kananistų, kurie yra
apsistojęs Ispanijos raudonų bet stato sąlygas. Gen. Fran RYGA, vas. 17. — Sov. Ru
būtini Bažnyčios įstatymų nu
Šovikas suimtas, bet
nolai.
jų režimo prezidentas Azana co gi nusistatęs nepripažinti sijos karo laivyno laikraštis
Šiandien Romoje buvo jau rodymais.
jo pavardė slepiama
kviečiamas į Madridą padėti ko, kad raudonieji turi besąly- “Krasnii Flot” rašo, kad
Dėl to, naujai išleistu “Mo
45 kardinolai.
kariauti prieš frankistus atsi- jokių sąlygų. Gen. Franco sa- Kronstade bolševikai turi a- ROMA, vas. 17. — Ties mi tai suimtas. Spėjama, jis lūtu Proprio” visa Italija pada
sakio grįžti. Jis pareiškia, kad ganiai pasiduoti, arba bus su- pie 70 nardančių laivų. Iš jų nistro pirmininko Mussolinio keriavo išeinančio Mussolinio.
linama į 18 bažnytinių sričių,
jo režimas jau pralaimėjęs ka triuškinti.
apie viena trečdalis reikalin rezidencija Vilią Turlonia pri Policiniai autoritetai sako,
kurių kiekviena turės po vie
rą ir šio režimo ministro pir
kad
suimtasis
esąs
kažkoks
ga
taisymų.
ną minėtą teismą.
vatus Mussolinio seklys pas
Nežiūrint to, Anglijos vy
mininko Negrino pareiga yra
Simone Bruno iš San Giomo
riausybė ir vėl bando taikinti Laikraštis praneša, kad ne tebėjo vaikščiojantį įtariamą
būtinai pasiduoti frankistams,
Di Pave. Tačiau tikroji pavar
GEDULO PAMALDOS
raudonuosius su frankistais seniai per įvykusius laivyno vyrą. Kadangi Mussolinis ne
atsisakius tolesniai kariauti.
dė nežinoma ir, matyt, slepia
GARLAIVY “REX”
ir tai dar remdamosi Negrino manievrus eilė nardančių lai užilgo turėjo vykti į savo ofi
Nors kariavimas su frankis
RYGA, vas. 17. — Iš Pabal
ma. Tik pažymima, kad jis
paduodamomis sąlygomis.
vų panardyta po ledu Suomi sus, seklys bandė įtariamąjį buvęs laikomas bepročių įstai tijo valstybių muitinių patir GARLAIVIS “REX”, vas.
tais neįmanomas, bet Negri
nas nenorėtų besąlyginiai pa Pažymima, tuo būdu nie- jos įlankoje. Vieni laivai su- išklausinėti. Vyras peršovė gose Romoje ir Neapoly ir ne ta, 'kad sov. Rusija paskuti 17. — Šiuo garlaiviu į Romą
siduoti. Jis taip pat nori tai ko naudinga nebus atsiekta. gadinta, kiti nuskendo. Už tai seklį ir bandė pabėgti, bet grei seniai paleistas.
niais laikais per Rygą ir Kau vyksta du Amerikos kardino
aštriai
nubausti
karininkai,
kos, bet pageidautų kaip nors Raudonieji karą pralaimėję ir
ną pasiuntė į J. A. Valstybes lai. Rytoj popiet garlaivis bus
pažymi
laikraštis.
Nes
pasiro

JAPONIJA
NEREIKALIN

6 milijonų dolerių vertės au Neapolyje.
išsisukti nuo užtarnautos bau-1 turi pasiduoti.
dę, kad jie turėję santykių su
GA DIKTATŪROS
Šiandien garlaivyje laiky
kso.
agentais
šnisvetimų šalių
Maskvoje gi patirta, kad tos specialės gedulo Mišios
TOKIO, vas. 17. — Japonų
pais.
ministras pirmininkas baro sov. vyriausybė siunčiamu au- Šventojo Tėvo Pijaus XI pa*
KAUNAS, vas. 14. — Mi Maskvos laikraščiai pripa
nas Hiranuma pranešė, kad ksu Amerikoje finansuos ka garbai.
rus Popiežiui valstybės prezi žįsta, kad nepaisant Stalino ROMA, vas. 17. — Italija jo vyriausybė nėra diktatori- ro1 medžiagos, kviečių, gazoli
MASKVOJE GEDULO
dentas Antanas Smetona ir už vykdomo “valymo” (raudono oficialiai paskelbė, kad italų nė, arba totalitinė, kad Japo no ir kitų aliejaus produktų
MIŠIOS UŽ PIJŲ XI
PARYŽIUS, vas. 17. — Is sienių reikalų ministras Urb- jo teroro), svetimų šalių agen kariuomenė iš Ispanijos bus nija nereikalinga diktatūros, pirkimą.
Maskvos autoritetai pareiš MASKVA, vas. 17. — Čia
panijos raudonųjų
režimo'
_ tai šnipai ir vidujai savi prie ištraukta tik visiškai nugalė ir kad Japonijos vyriausybė
.
, . v.
. . . .v sys pasikeitė su kardinolu Pakia, kad. dabar sovietų Rusi užsilikusioje vienatinėje pran
imhasadoje čia apsistojęs iš
šai vis dar neišnaikinti.
jus raudonuosius ir šalį pat nėra nė demokratiška.
Zatalonijos pasprukęs šio re- j <*llį užuojautos telegramoIr vis gi jis nepasakė, ko jai yra proga Amerikoje di cūzų globojamoje Šv. Liudvi
varkius.
Laikraštis
“
Pravda
”
reika

žimo prezidentas Azana. Kvie mi8- Lietuvoje paskelbtas ge
dinti sau reikalingus Įvairius ko bažnyčioje šiandien laiky
Ir priduria, kad kariuome kios rūšies yra jo vadaujaina
lauja
būtinai
juos
visus
išnai

karinius pirkimus, kai Brita tos gedulo Mišios Šventojo
liamas į Madridą jis atsisako' dūląs. Prie namų buvo iškanės ištraukimas pirmoje vieto japonų vyriausybė.
kinti.
Bet
jis
slaptą
policiją
nija ir Prancūzija subruzdo Tėvo Pijaus XI atminimui.
ten vykti, o be jo Madrido bintos tris dienas gedulo vė(GPU) įspėja, kad šis naiki je priklauso nuo paties gen.
plačiai skelbtis, kad J. A. Val Kun. Brown, amerikietis, Mi
raudonieji negali toliau sek- liavos.
(Franco. Jei italų kariuomenė DE VALEROS PROTIN
nimo
darbas
nepaprastai
at

stybės yra galingos jų sąjun šias laikė. Be diplomatų baž
mingai ir, kaip jie sako, teisė
GAS PAREIŠKIMAS
bus jam reikalinga ilgiau, asargiai
būtų
vykdomas,
kad
gininkės.
KAUNAS, vas. 11. — Lietai kovoti su frankistais. Azanyčioje buvo daug ir kitų ka
pie ištraukimą negali būti jo DUBLINAS, vas. 17. — Ainekalti
žmonės
nebūtų
žudo

Į Ameriką vyksta sovietų talikų.
na yra prezidentas ir jis turi tuvos banko valdytojas J. Tūkios kalbos.
rijos ministras pirmininkas de knm laivym)
Jo> įįl
būti savo vietoje, arba atsista helis akcininkų
susirinkime mi. Anot jo, šios policijos viry®?™ ^'la,?"“'..Parej5It.5’ 188 y™ pirkti Šarvuoti™ plie
lydinti.
plačiai apibūdino ekonominius iinmko Je*?™ laikais dang ne
NEGRINAS
NUSIKĖLĘS
kad jei Britanija būtų įvelta no ir sunkiosios artilerijos
ISPANIJOS
RAUDONŲJŲ
Bet Azana kol kas nemano ir finansinius reikalus. Nežili- n'tll
išžudyta. Dėl to
I
VALENCIJĄ
karan, Airija negalėtų pasili- patrankų, ko negali pagamin
Ješovas pašalintas. Nauja šios KARININKAI NUTEISTI
atsistatydinti. Jis ir toliau no rint pernai buvusiij politinių
ti neutrali. Ji veiktų su Brita ti sovietų fabrikai, išnovijus
KALĖTI
PERPIGNAN,
Prancūzi
ri pasilikti nominaliu Ispani- įtempimų, Lietuvoje daugely- policijos vadovybė turi gerai
nija.
visus kompetentiškus tų dar ja, vas. 17. — Žiniomis iš Ma
jos “respublikos” prezidentu, je ūkio šakų padaryta žymi nusimanyti, kas yra sovietų PERPIGNAN, vas. 17. —
drido, raudonųjų režimo dik
bų vedėjus.
Tas nepakenčiama Prancū- pažanga, lito pastovumas pa- priešas, kas nėra.
Cerete prancūzų teismas nu
KAMPANIJA PRIEŠ NE
Be to, sovietai pageidautų tatorius Negrinas, nesulaukda
zijai, kurios vyriausybė pasi- tikrintas.
teisė nuo vieno mėnesio iki
PADORUS RAŠTUS
Amerikos karo laivyno alkade- h1*8 l^i^ančio prezidento Ašiotas, Antanas Miškinis, Jo dviejų metų kalėti ispanų rau
ruošusi pripažinti frankistų
KAUNAS. — Vasario 13 d. nas Marcinkevičius, Petras donųjų armijos 71 karininką OTTAWA, Ont., Kauada, mijoje mokslinti savo kade- zan0» *8 ten nusikėlęs į Valenvyriausybę. Būdamas Paryžių
už neteisėtą vogtų brangeny- vas. 17. — Kanados Katalikų tus. Jei būtų gautas leidimas, CW
je Azana negali rūpintis savo valstybės teatre, dalyvaujant Cvirka ir Kazys Boruta.
bių iš Ispanijos įnešimą į Jaunimo unija pasiryžta atei- gausinga bolševikų kadetų gru
raudonųjų režimo Ispanijoje švietimo ministrui Tonkūnui,
lietuvių, estų ir latvių rašyto KAUNAS, vas. 14. — Šio Prancūziją ir norėjimą pasi nančią gavėnią vykdyti nacio- pė būtų pasiųsta į laivyno areikalais.
Įnalę kampaniją prieš nepado- kademiją Annapolyje.
Prancūzijos vyriausybė ima jams, buvo iškilmingai įteik mis dienomis išleisti 20 metų savinti.
CHICAGO SRITIS.—Šian
paminėti
Be to, teismo įsakymu kon- rą literatūrą.
si priemonių Azaną priversti tos literatūros premijos, ku- Nepriklausomybei
Iš Nebraskos kalėjimo pabė dien giedra ir kiek šilčiau.
Kanados vyskupai nuoširatsistatydinti iš prezidento rias gavo Salomėja Neris, jubiliejiniai pašto ženklai su fiskuota pas juos rastos branvietos, arba priversti vykti Krėvė Mičkevičius, vaikų lite- Dr. J. Basanavičiaus ir A genybės vertės 18 milijonų džiai remia jaunimo unijos pa go keturi kaliniai. Du jų žuvo Saulė teka 6:42, leidžia

Ispanijos raudonieji bando gelbėti
savo kadi; daug dirba dėl pasidavimo
Kol kas nenumatoma, kad
jie galėtų išsivaduoti

SOVIETU RUSIJOJE
NĖRA TVARKOS IR
NEGALI BŪTI

lies Mnssolinio namais peršautas
seklys; tavo pavojaus Mussolinioi

SOVIETAI SIUNČIA
AUKSlį Į AMERIKA;
NORI SUSIARTINIMO

VĖLIAUSIOS Iš LIETUVOS

PRANCŪZIJA NORI
NUSIKRATYTI ISPANŲ
RAUDONŲJŲ VADU ‘

ITALŲ IŠTRAUKIMAS
PRIKLAUSO NUO PATIES
GEN. FRANCO

i

ORAS

sau sveikam į Madridu.

ratūros autorius

Pranas Ma-[Smetonos atvaizdais.

frankų.

siryžimą.

su automobiliu.

si 5:26.

z
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Lietuvos Nepriklausomybes Sukaktį Minint
(Tęsinys)

i buvo daugiau ar mažiau pramokslinta tūkstančiai lietuvių
Troškimas laisvės jungia
jaunimo. Per organizacijas,
“DRAUGAS”
pasiskleidžiusią tautą
susirinkimus, paskaitas, spau
neina kaadlen Uakyrua aekmadleniua,
PRENUMERATOS KAINA: J. Amertkoa valatyb«aa:
Besibaigiant didžiųjam ka dų buvo žymiai pakeltas karo
Katama — 86.66; Puael Metu — |>.66; Trlma nitaedama — 89.69; Viešam mineatal — .Tia Kltoae vairui negausinga, nes tiktai a- tremtinių tautinis ir pilietinis
•tybiae prenumerata: Metama — 67.94; Puaai metu
pie trijų milijonų, mūsų tauta susipratimas. Gerai organizuo
— 64.66. Pavlanla aum. 6a.
Bendradarbiams lr koreapenaentama raitų negrąžiną,
buvo išskirstyta į tris stam tas tremtinių šelpimas apsautel nepraioma tai padaryti lr nepriaiunčiama tam tiks
lui pakto ženklų. Redakcija paatlaiko aau telag talbias grupes; tautos branduo gojo juos uuo didesnio skurdo
«ytl ir trumpinti rlaua pnalųstua raitus lr ypač koreapondeacljaa aulyg aavo nuožlfiroa.
Korespondentų
lys, per 2 milijonus lietuvių ir jie pajėgesni grįžo į gimtųprašo rūkyti trumpai lr aliklal (Jei galima rakomaja
diaklnile) paliekant didelius tarpus pataisymams, ven
gyveno savame krašte, vokie jį kraštų. Be to, Rusijos lietu
giant polemikos lr asmeniškumų.
Pasenusios koreaJondeoeljos įsikrekUn nededamos.
čių okupuotame; apie du treč viai rado jėgų, būdų ir kelių
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkalavua
daliai milijono dar prieškari paremti vokiečių okupuotųjų
Entered aa Seoond-Claaa Matter March 81, 1916 at
nių išeivių buvo Šiaurinės A- Lietuvą net medžiagiškai, o
Chieago, IlUnota Under he Aot oi March S, 1879.
menkoje ir apie 300,000, dau politinį veikimų buvo labai iš
giausia karo tremtinių, tebe- plėtę. Taigi, nors iš karų ir
revoliucijų nukamuotos Rusi
vargo išsisklaidę begaliniuose
Rusijos plotuose. Šitaip išsi jos lietuviai tremtiniai ir ne
tremtiniai grįžo dažniausiai
dalinusios mūsų tautos dalys.
,-i suprantamų
,
— x- ika apskuręY ir pusalkani, bet jie
dėl
priežasčių,
...
,
.Lietuvai parvežė dideb dvasi, ro metais beveik neturėjo tar-1
...
•
•
,
•
•
v.
i
nį
turtų,
daug
organizacinio
pusavio susisiekimo ir susiziKatalikų Bažnyčioje
_
1 patvrimo, įvairių sričių žinonojinio. Kiekviena grupe gy
gy-
....
.
.
veno ir veikė paskirai. Tačiau vų, didelį būrį jaunos inteli
gentijos; vadinasi, tų jėgų,
mes matėme anuo metu visų
.
.
_
.
,
...
kurių tada Lietuva labai ma
lietuvių, visos musų tautos die
žai turėjo.
Dartmuoth kolegijos (Cbarlotte, Nash., mieste) studentai
delį dvasinį vieningumų ir
ir
per
žiemos karnivalų kolegijos aikštėj iš sniego pastatė šių
bendrųjų tikslų siekimuose su Milžiniška Amerikos lie tur ią
! statutų, kuria vaizduojamas Eleazar Wheelock, Dartmuotb
tartinumą.
tatai yra tikrai
parama
i kolegijos įsteigėjas. Statula 36 pėdų aukščio. (Acme pilote)
susipratusios,
kultūringos
tau
,
„
,
,
, v
. .
.
Visiems žinoma Amerikos I
Poaymis ir £al didaiausias Iietuvių veikimas ir parama
soinoji Lietuva yra visų lietu
Tauta dideliu gabumu
J
os
turtas
Ne
tiktai
neprivių
vieningo troškimo, ryžtin.
_ .
_ .
. .
.jų senajai Tėvynei. Karo me292 apaštališkieji vikarai ir 135 apaštališ- klausomybės atsiekima, bet ir
gyveno gerų uždarbių lai-1 WuviU tauta> atstačiusi ne- gunic įr bendrų pastangų kūkieji prefektai.
i jos idėjos iškėlimų bei išgar- kus, amerikiečia> suteikė Lie- priklausomų valstybę, įėjusi į rinySi Tegul mus neapleidžia
Apaštalų Sostas diplomatinius santykius sinim4 mes galime laikyti vi- tuvai neįkainojamų medžiagi- kltU
ir kultūringų tau- nepriklausomybės gimimo lai
ybėmis ir tiek diplomatu 808 tautos ^laru’ ne8 ’Iulntl8 ne
tarP4 pilnateisių nariu, ipa
klJ dvasia, tegul musų
mūsų zings
žii
nę paramų.
paramą. Toji parama ypa’“ Rų
siekti savo valstybės atstaty tingai turi būti vertinama, nes rodžausi didelių organizacinių nįus }y(jį tokia pat ryžtinga
mo beveik vienu laiku yra ki- ji atėjo tuo metu, kada Lietu- jgabunnb vlS0Se gyvenimo sn- veikla, ir mes visada džiaugsi1938 m. mirt 9 kardinolai ir 48 vyskupai. Iusi (laugelio
galv0
va savo politiniams reikalams ' ^se padariusi didelę pažan- mės Laisvės saule, o nenusitaliskieji vikarijatai ir 14 apaštališkųjų pre- ,,
, _
. ,
, . y_.. . žymesnių lėšų iš niekur kitur fsavo vLaisvės. sPlnduliais minsime matydami kartais Tė
r
- i. \
r
klausomybės mintys bei sūkiai negalėjo gauti. Vėliau ameri- Jau gah šviestl vlsieins savo vynės padangę ir debesuotų,
fekturų (misijų salyse).
per įvairiausius kliuvinius pa kiečiai doleriais parėmė dau- 8ŪnumB ir dukroms. Tie spinIš seniausių kardinolų dabar yra kard. Gra. sįekė labai greitai visus lietura
gelį organizacijų, o savo ginu dūliai jau pradeda pasiekti ir
nito Pignatelli di Belmonte, kardinolų kole- viUlS> ne tiktai tėvynėje esannes gausiai šelpdami pagelbė lietuvius išeivius už jūnj-magijos dekanas, ir kard. O’Connali, — abu čius, bet ir plačiajam
pasau- jo visai Lietuvai atsistatyti iš rių; šiandien lietuvis išeivis
lyje išsiblaškiusius.
karo griuvėsių ir sutvirtinti svetimam krašte jau nesijau Prie kvailų tauškalų galimu
Mintis, kad Lietuva turi
savo ekonominius pagrindus. čia toks bedalis, nežinomos priskaityti ir Ciceros mandti nepriklausoma lyg paslap Savo plačia propaganda, peti- tautos ir neaiškios pilietybės ruolių plepėjinm Cbicago ciciDar Vienas Laimėjimas
tinga banga, plačiai ir garsiai cijomis, rezoliucijomis, demon žmogus, kurį galima be jokios listų popieroj. ‘Naujienos’ gyįžeidinėti ir
pasklido, visur lietuviuose su stracijomis, raštais ir kitais atsakomybės
riasi. kad jos yra organas
keldama šviesių vilčių ir pas būdais Amerikos lietuviai iš skriausti.
1 progresyvių žmonių. Jei taip,
katindama visus ryžtingai šie garsino užmirštą mūsų tautą
Tikėsimės, kad ateityje Lie-i t®* norėčiau žinoti, koks piokti jos įgyvendinimo. Minties ir jos laisvės siekimus ne tik
tuva. sugebės tiekti savo sū gresyvis leidžia tiems trims
Tautų Sęjunga
bei tikslo vieningumas pagim tai Amerikoje, bet ir Europos
nums svetimuose kraštuose žy plepiams pasirodyti “puikiuodė pastangų ir veiksmų su- didžiose valstybėse, o tas la miai didesnę globą ir paguo- se laPuose? Patarlė sako: vie
Kaune viešėjo lietuvė kunigaikštytė Rad
vilaitė, nuolatinė Tautų Sąjungos sekretoria tartinumą. Kas kur ką galėjo, bai palengvino Lietuvai ir di dą. Lietuvos Laisvės sukaktis nos plunksnos paukščiai sykiu
to darbuotoja. Kunigaikštytė Radvilaitė Tau- tą pagal savo išgales ir ap plomatinę, ir iš dalies net gin turi būti visiems lietuviams,! skrenda. Ir Naujienos bu
tų Sąjungos sekretoriate dirba nuo 1920 me linkybes darė, kad didysis tau kluotą kovą už nepriklausomy savam krašte ir svetur, džiau- <bimos Pb'Pč laiko už garbę
tų. Dešimtį metų ji dirbo spaudos skyriuje, tos tikslas būtų atsiektas. To bę. Amerikiečių lietuvių pas gsmo, pasididžiavimo ir geros tur^i pirmos rūšies plepius,
j 5 metus socialiniame skyr., 3 metus intelek dėl mes matėme anų meti} lie tangomis pirmoji didžioji val
“Draugo” Rašėjas
tualiniame skyriuje. Dėlto jai Tautų Sąjun tuvių įvairiose vietose taip ne stybė Amerika pripažino Lie vilties šventė, nes nepriklau-^
gos darbas yra gerai žinomas.
paprastai margą įvairiarūšio tuvą de jure 1922 metais; tas
Kauno dienraščio “XX Amžiaus’’ rašo, veikimo vaizdą. Tas vaizdas pripažinimas tada buvo labai
kad jo bendradarbiui tekę su kunigaikštyte gal gali būti palygintas su ty reikšmingas.
Radvilaite pasikalbėti dėl Tautų Sųjungos rąja simfonine muzika, išpil
Suprantama, kad laikraš- j
veikimo. Ji jiabrėžusi, kad Tautų Sąjunga doma orkestro be dirigento. tinimu straipsnyje neįmano
jau esanti susilpnėjusi, bet esą yra vilties,
Ką davė nepr. Lietuvai
ma kiek plačiau apibūdinti tą 1
kad ji vėl atsigausianti. Pasaulyje dabar au
plačia šakę, margaspalvę, įdo- I
Rusijos lietuvai
ganti socialinė idėja, o Tautų Sųjunga kaip
tik tai idėjai plėsti daug ir kreipia dėme Rusijoje lietuviai, rodos, mią ir svarbią visuomeniškai 1
sio.
per socialinį bendradarbiavimą tautos geriausiai (negu lenkai ar ki — politišką lietuvių išeivijos, I
politikoje.
galės prieiti ir prie politinio bendradarbiavi ti) išnaudojo ištrėmimo laiko- tlek Amerikoje, tiek Rusijoje,
tarpį. Nuo karo nukentėju- tlek kltuo8e kraSt«^ veiklą,
mo.
Dabar Tautų Sąjunga reformuojama. Kun. siems šelpti komitetuose buvo 8,ekusi* Lietuvei nepriklausoRadvilaitės nuomone, dabar iš Tautų Sąjun- suburti inteligentai; čia jie *nos vabitybės atstatymo. Lie
gos neturėtų pasitraukti Lietuva ir kitos tarjaisavy susipažino, susiar- uvos pusi-e lino pai istorimažosios valstybės, nes kitaip Tautų Są-gą tino ir įprato dirbti organici-'^*’ kur*08 kūrimą* jau vykdopertvarkytų vien didžiosios valstybės.
nį darbą; tas laimi pravertė' ,naa» vaizdžiai nušvies visos
' mūsų išeivijos, jos atskirų orToliau kun. Radvilaitė pabrėžė, kad dabar grįžus i tėvynę bekuriant įvai ,
Jr Mniendidelias
Baltijos valstybės labiau yra traukiamos į rias įstaigas. Kariai organiza
, JŲ
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T. Są-gos darbą. Paskutiniame T. Są-gos po-1 vo lietuviškas kariuomenės da nuoPe us savo evynei.
sėdyje gavusios naujas vietas: Lietuva — lis ir jose įgijo patyrimo, ku-Į Čia tiktai norėta pabrėžti.
socialinių klausimų skyriuje, Latvija — in ris Lietuviai buvo laimi nau kad minėdami Lietuvos Lais
telektualinio liendradarbiavimo, Estija — dingas, tvarkant savo karinę vės jau dvidešimt vienerių me
tranzito (keliavimo), kur svarstomi yra ir pajėgą. (Dėl žinomų priežas tų sukaktį, visi lietuviai, sava
Klaipėdos tranzito reikalai.
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mokyklų I daa — Lietuvių Tauta.

Daugelis kino artisčių liuoslaikį praleidžia sportuodamas,
bliondinė, vadinama Princess Buba, Los Angeles moterų

bowling turnaunente laimėjo pirmenybę. (Acme photo)

Šeštadienis, vasario 18, 1939

3

kų. Eilėraščio frazė pasidarė
Patarlės
laisva, rimas ar asonansas Ranka rankų mazgoja, kad
skambus, gyvas, neįkyrus. Te abidvi būtų baltos.
matika įvairi. Mūsų šių dienų Mirtis neįveikia tų žmonių
poezija tiek atskirų poetų, garbės, kurie dirba žmonių
tiek visumoje, nusideda ritino labui.
monotoniškumu.
Dieviški įstatymai liepia at
Žymiausi šių dienų poetai [leisti ir tiems kurie mūs neKossu-Aleksandravičius, (apkenčia.

LIETUVIU POEZIJOS KELIAI NEPRIKLAUSOMYBĖS
METAIS
metai, dų rašytojai džiūgavo tokios
kai Vilniuje pasirodė pirmas (malonios staigmenos susilaulietuvių literatūros žurnalas kę, ano laiko šviesuomenė,
“Vaivorykštė”. Jį redagavo1 griežtai pasiskirsčiusi į prieŠiemet suėjo

36-ri

anuo metu dirbęs “Vilties”, šingas stovyklas ir užsiėmusi
redakcijoje poetas Liudas Gi-j ideologiniais ginčais, “Vaivo
rą, o leido žinomas knygų lei-į rykštės ” beveik nepastebėjo,

dejas Jonas Rinkevičius. Šių
dviejų pasiryžėlių pradėtas
darbas turėjo didelės reikšmės
tolimesnei literatūros raidai.
Pirma, tuo buvo atžymėta,
kad mūsų literatūra jau išė.io
iš kalendorių ir moksleivių
laikraštuku augimo laikotar-

Miškinis, Sirijos Gira, Braz
«■■■■■■■■■■■■
džionis, Boruta, Neris yra pa
veldėję mūsų abiejų vyriau J REUMATIZMAS
SAUSGĖLĖ
siu poezijos sroviu tradicijas: i
■
Nesikankylclte
savęs skaussubtelumų. nuotaikingumų iš _ mals: Reumatizmu,
Sausgeie,
Kaulų Gėlimu, arba Mššliunsinibolininku, ir poezijos tech- ”B giu
— raumenų sunkumu, nes
nika, smogiama frazės galia
i*
skaudėjimai naiki m. kūno gyn
r ■ vybę lr
ir dažnai ant patalo pa
guldo.
— iš keturvėjininku.
CAPSTCO COMPOUND mos-

Pirmas lietuviškos literatūros
žurnalas tesusilaukė tik 18
prenumeratorių!
“Vaivorykštės” turinį suda
rė visų ano meto rašytojų kūriniai. pradedant Maironiu,
Vaižgantu, Krėve ir baigiant
pačiais ano meta jaunaisiais
— Faustu Kirša, Kaziu Bin
kių, Baliu Sruoga, Putinu, Tgnu Šeinium ir kt.
N epai sė ‘ ‘ Vai vo ryk štės»»

Palvginus mūsų šių dienų '
poezija su buvusia prieškari
ne. krinta į akis didžiausias I
skirtumas. Retai pas kuri po- ,
etų besutiksi banalų nuvalkio
ta rimų. Kiekvienas pagal sa
vo pajėgumu stengiasi išsprę
sti paimtų eilėraščio temų ori
ginaliai, saviškai. Išskyrus ne
, . ~
.

tis lengvai prašalina viršminėtas Ilgas: mums šiandien dau
gybe žmonių siunčia padSkones
pasveiko. Kaina 50 centų. Per
pnšta 55c. arba dvi už $1.05.
Knvga:
“ŠAUTINIS
SVEIKA
TOS”. augalais gydytis — kaina
50 centų.

pio ir gali drąsiai parodyti sa
vo galių storo literatūros žur
nalo puslapiuose, antra — j
vienų leidinį surinkti geriau
Justin Kulis
Vaizdas iš laikinosios Lietuvos sostinės Kauno. Laisvės Alėja ties Įgulos bažnyčia. (VDV)
si ano meto rašytojų kūriniai klos literatūrinės krypties,
negalėjo skatinančiai ir labai džiaugdavosi kiekvienu įmano šiol mūsų literatūroje pasili- vo V. Krėvė, o po jo Liudas
pie gražumynus, pradedant
teigiamai neveikti pačių rašy mu kūrinėliu, — bet tik lietu- j,o
■■■■■■■■■■■v
Gira. Čia buvo stengiamasi svajonėmis apie mergalę ir
toju kūrybinio nusiteikimo.
viskas, Liudas Gira vedė Vai-,
Kitas ano meto stambus lie- vėl suburti visus rašytojus, baigiant tėvvnės meile, pasiTiesų pasakius, “Vaivoryk-j žganto literatūros politikų —
ĮSIGYKITE
tuvių literatūros įvykis buvo kaip ir sujungti “A aivorykš- darė banali. Visas platusis n
kur besutiksi kitų poetu sekištę” gal ir reikia vertinti tik tegul rašo visi, peikti nieko
“Baro” pasirodymas. Moks- tės” ir “Baro” tradicijas, ta- aprėpiamas gyvenimas pasili
Gavėniai Reikalingą
, ma. Visur žymios pastangos
iš rašytoji) požiūrio. Nes tno nereikia. Beveik visi “Vaivo-1
leivių laikraščio “Aušrinės” čiau po sėkmingos pradžios, ko už poezijos ribų. “Visi žoI prieiti prie visiems įskaudėju
metu, kai senesni ir beprade- rykštėje” mirgėję vardai ligi
Knygelę
įkūrėjas ir jos ilgametis ideo- netrukus ėmė ‘ reikštis tokio džiai išdainuoti, visi rimai išsiu klausimu ir iš savo taško
Turėdami Ka Nors Parduoti. Mainyti Išnuomuoti — Arbr logas ir redaktorius Stasys sambūrio krizė. Jei visi sugy- rimuoti”, — skundėsi keturve
juos spręsti. Stengdamasi “ei
Norėdami Ka Nors Pirkti. Atminkite ‘Dr go’ Classified Skvr Šilingas, baigęs mokslus grį- vendavo toje žurnalo dalyje, jjninkai, ir įsteigė poezijos kai,
ti sui gvvenimu koja į kojų”,
žo iš Maskvos j Vilnių ir čia, kur buvo spausdinami rašyto- vę _ literatūros pirmadieGRAUDŪS
— kaip savo laiku yra pata
šalia savo profesinio darbo, jų» kuriniai, tai recenzijų ir|nius, kur per du metu kiekvie
ręs mūsų poetams Antanas
VERKSMAI
ėmėsi kultūrinės veiklos. Jo kritikos puslapiuose, kur tie nų pirmadienį rinkdavosi keRimvdis.
iniciatyva 1914 metais išeina kuriniai buvo vertinami, to pa liolika literatu ir keli dailinin• ir
iTai
vis
labai
gražūs
ir
svei
Pirmasai Baras. Tai buvo ties žurnalo bendradarbiai daž Raj ir nagrinėdavo opiausias
Gavėnios Giesmės
bandymas padaryti literatūri- na’ susikirsdavo. Tuo budu, poezijos ir apskritai meno pro kintini reiškiniai. Jie jau at Atspausdinta iš maldakny
nešė mūsų literatūrai neabejo
'etuuue
nę atrankų, leisti tik visai to- nors “Skaitymai” gana ilgai hlemas.
gės “Ramybė Jums”
bulus literatūros kūrinius. Li- č.i°, bet žymesnės įtakos musų; Ypač buvo gvildenama po- tinų laimėjimų. Jie padarė po. j
teratūrinės krypties požiūriu literatūrai nepadarė, nes ne- etinių formų problema. Ritmo, ezijų artimų ir reikalingų pla
10c
I
čiajai
visuomenei,
o
ne
užda

save
buvo linkstama daugiau į vy- F’T.jčgė suburti aplink
melodijos, rimo klausimai, an
ram nuobodaujančių panų ar
glaudaus
kolektyvo.
raujanti tada simbolizmų. Ta
ksčiau atrodydavę tiek papra
2334 S. Oakley Avė.,
Nei idėjinis nusiteikimas, sti ir suprantamai, poetu kal kitokių poezijos mėgėjų būre
čiau krypties ir čia nebuvo
Chicago, Illinois
LIVING ROOM SUITES
nžsispvrus laikomasi. Pirma nei literatūriškos simpatijos, vėje išaugo ligo milžiniškų liui.
jame Bare dalyvauja Krėvė, — niekas “Skaitymų” bendra problemų, kurias reikėjo šiaip
Neapribotai garantuojami 25 metams! Tiktai Flexsteel
3259

S.

Halsted

Street,

Illinois

Chicago,

STACIJOS

FL€XST€€L

DRAUGAS

Čiurlionienė, Šeinius, Sruoga, darbių ne jungė.

drįsta duoti šį netikėtą, pasiūliji mą, nes tiktai Flexsteel suburia ilgam laikui stiprumą ir teikia pato
gumą.

Binkis. Adomas Juodasis ir tymams” dar tebeeinant ėmė
Kokios vienos krvpf ies “Ke
kt. Pirmuoju Baru buvo užsi- reikštis paskiros literatūrinės tnri
nesilaikė: buvo
mota kelti kiek galint musų srovės, kurių guviausios pia- ]yjrįa} vertinamos ir nagrinėy<;-jap>

Iš priežasties jų smagumo ir puikumo, Flexstecl springsinės kėdės buvo įrengtos į Mihvaukee linijos geriau
sią traukinį, Iliinvatlia. Mes esame išskirtini dealeriai
šių puikiausių iš puikių rakandų.

$90

iki

Tad “Skai- ar fajp išspręsti.

, literatūros formų kokybę, ne džioje buvo sinibolininku ir įaTW)g visos poezijos kryptys
Keturių A ėjų grupės. Simmūsų liaudies folkloras,
varžant rašytojo idėjinės kry
bolininkų
srovė
remdamosi
Poehj
kalvėje sukurtos ir mi
pties. Tačiau, kaip ir daugelį

$500

EXTRA!

PUB.

CO,

EXTRA!

Nupigintos kainos ant visokių degtinių.
4 metų senumo degtinė tiktai $1.85 už kvorta.
Calverts special $1.85 už kvortų. — 'Guriausia vieta pirkti

CICERO GRILL
4909% West Mth St.
Cicero, Illinois

kitų kilnių darbu, Didvsis ka- stipriais Balio Sruogos ir Fau šlifuotos poezijos tik nežymi
ras nutraukė ir ši. Suredaguo sto Kiršos talentais vėliau j- dalis buvo spausdinama pay.n Didžioji jos
Nepamirškit obalsio: Lietuvis pas Lietuvį!
tas Antrasis Baras jau nebe- sistegė žurnalus “Pradai ir ?iuoge
“Skvrimus” ir kt. dauguma išėjo atskiromis knv _
išėjo. Po penktos knvgos sus Žvgįai
“Keturių Veji) ’ grupę suda- pomis daug vėliau. Žvmesnieji \ n
tojo ir “Vaivorykšte”.
Vokiečių okupacijos metu a- re daugumoje poezijos naujo- gjog grTJpės atstovai, kurie saLIETUVOS ŪKININKO DRAUGIJOS
pie bet kokį platesnį literatū kai ir spietėsi apie to pat var- vo, rnožtu kiekvienas sudaro
beveik atskira literatūrinę
ros darbų Lietuvoje negalėjo do žurnalu.
Simbolinės krvpfies poetai fcrvpti, tai: Petras Tarulis.
būti nė kalbos. Rusijoje prie
einančių lietuvių laikraščių bu nuėjo seniau Pirmojo Baro Kazys Binkis. Antanas Rimv
Sestad. Vasario-Feb. 18 d.
vo bandoma duoti literatūros nutiesta krvptimi.
dis, Salys Sėmėm. Juozas
priedus. Žymiausias iš jų bu
Keturvėjininkai ėmė ieškoti Tvsliava, Ka<zvs Boruta, JuoProgramų sulos Maskolalčių Grupė. Bus sulošta dviejų veiksmų vei
vo “Cantaros” priedas “Pra naujų kelių. O kelių anuo me- zas Žengė ir kt.
kalas, validolis sn dainomis; “Apkalbos ir Meilė”.
Huntz and His Rhytlunicrs Orkestrą Linksmins Visus. Tai nei daly
dalgiai”.
tu buvo daugybė ir visi baigė
“Keturių Vėjų" poveikis
vauja Panevėžio Choras.
IJ eitu vos Ūkininko Dr-jos metinis susirinkimas jvyks Vasario 19
Nepriklausomybės kovų sū si kuriuo nors izmu: futuriz- mūsų poezijai buvo labai dide
d., 1939, West Side Svet., 2242-44 Wcst 23rd PI. 1 vai. popiet.
kuryje taip pat mūsų litera- mas, ekspresijonizmas, imaži- lis. Poezijos formalinė pusė
Kviečia Visus, Komitetas ir Valdyba
JUOZAS ŽURKAUSKAS, pirm.. 1957 West 23rd St.
tūra ypatingu gyvumu nepasi- nizmas, akmejizmas, dadiz- per paskutinį dešimtmetį ne
A. I,INKUS. 2144 West 23rd Place.
WM. DUOBA
žymėjo. Nors imta ja rūpin- mas, surealizmas ir kt.
paprastai pakilo. Lietuviškas
KONSTANCIJA MfKSAITfc
ONA AE&KIENfi
tis pačioje pradžioje. Valsty-1 Tačiau ne izmai buvo svar- eilėraštis ėmė skambėti nebloPETRAS FABIJONAITIS
bės Tarybos pirmininko St. Ši blausias Keturin Vėjų tikslas giau už rusiškų ar prancūzišlingio iniciatyva buvo sukurta ir net ne pats “Keturių VėMeno Kūrėjų D-ja, kurios dau jų” žurnalas.
gumų narių sudarė rašytojai.1 Akylesni pastebėjo, kad ano
Draugija rūpinosi Teatro or- meto mūsų poezija buvo beganizavimu, muzikos bei plas- pradedanti netekti kvapo. PaBALSUOKITE VEL IŠRINKTI
tikos menų tvarkymu, o pa- leistu i poezijos nnvvartų Bo
čiai literatūrai ir laiko ir lėšų džiu kiekis buvo 'begalo manebeištekdavo. Tik vėliau prie žas. Poezijos kalba ėmė darvŠvietimoi Ministerijos buvo įs- tis negyva, ėmė tolintis nuo
Į Aldermonus 12-tame Warde
teigtas mėnesinis žurnalas gvvosios žmonių kalbos. PoeKaikurie iš jo didesnieji nuveikimai buvo šie:
“ Skaitymai”, kuriuos redaga- zijos tematika besisukanti aAtidarymas Califomia Avenue nuo 49-tos gatvės.
AL.

MATTAS

IR

J.

BALČAITIS,

Sav.

MS BALKIS SU PROGRAMŲ
AUSROS

Pradžia

Reikalaukit Matyt
Pamatykite kodėl šis būdas padirbimo yra gerinusias.
Kiekvienas silpnumas senos mados coi'l springsų iš
dirbystės panaikintas. Nėra galimybės, kad nutruktų
šniūrai, kad įlinktų sėdynė arba, kad išsikištų springsai, kada turi Flexsteel išdirbystės
rakandus. Jų atvira išdirbystė pa
naikina
pasislėpimo
vietas kandžiams, dul
kiems ir gemalams.
Reikalaukite matyt vi
dų seto, kurį jūs per
kate. Setus galite gau
ti dideliame pasirinki
me madų, spalvų ir
audeklų.
Jūs rasite,
kad ši kombinacija
tinka jūsų puošimo
plane. Visas medis yra kieto riešu
to. Flexsteel springsų išdirbystė
garantuoja smagumą ir pastovumą.
Garantuojama 25 metams.

25

$

ALEX ALESAUSKAS & SONS
CHICAGO, ILLINOIS
TELEFONAS

REPublic

6051

v.

PARAP.

SVET.,

2323

v.

W.

23rd

Įžanga

BRYANT HARTNETT

Metų Garancija

6343 S. VVestern Avė.

VARTŲ

7.00

mark
A cough due to • cold it no joke. Get Smith Brothers Cough Drops.
(Black or Menthol.) Cost only 5<—yet they're a real cough medicine.

Smith Bros. Cough Drops are tho only drops containing VITAMIN A
This is the vitamin that raises the resistance of the mucous
$ membranes of the nose and throat to cold infections. »

Perstatymas reikalavimo įvesti Gatvėkarių Bušų patarnavimų ant
California Avenue.
Pastatymas Kelly Aukštesnės Mokyklos.
Pastatymas Ugniagesių Stoties prie Archer ir Sacramento Avenue.
Alėjos jo warde niekados nebuvo geresniame stovyje kaip dabar.
Jis kovoja ir kovos prieš aukštus taksus.
Sulig dienas, apie 325,000 kvad. pėdų šalygatvių WPA sutaisė be
jokio kašto piliečiams.

PL.

40c

r
Šoštadionis, vasario 18, 1939
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CICERO LIETUVIU ŽINIOS
Rimtai Susirgo
Muz. A. Mondeika

gazolino stoties. Petrokas užlaiko geriausį gazoliu, ir al,_
v»idl
Linkini greit pasveikti.

Chorą diriguoti koncerte
kviečiamas muz. J. Brazaitis. Nepamirškite O. Y. O.
Programoj dalyvauja muz. J.

g. vakal,}> vas

18 d > šv

I Antano parapijos salėj C. Y.
O. rengia vakarų su šokiais.
Prieš porų dienų netikėtai Tėveliai, ir visi kiti, neparimtai susirgo Šv. Antano pa- mirškite dalyvauti sykiu su

Sauris su scenos mėgėjų
grupe.

ŽINIOS IS ROCKFORD, KUNOIS

susirgo klebonas

Kronika

šv. Komunijos. Prieš Miiius Sūnus Vinco ir Marijonos
• klebonas visus pasveikino ir Deltuvų pakrikštytas vardu
Sausio 22 d. Šv. 1 etio ir Po! su^eįK6 po ženklelį.
, William ir Vincentas. Krikšvilo parapijos įvyko metinis
' to tėvais buvo Williarn ir Jane
susirinkimas, kurį atidarė ma Parengimai,
Rusonis.
Sausio 15 d. Sodalietės ir
lda gerb. kun. K. Juozaiti'
Metinės atskaitos priimUs. • ®v. Vardo draugija surengė Ligoniai
Pasirodė, kad, su parapijonų šokius. Vakaras pasisekė. Va
Šiomis dienomis sunkiai ne
P»K»»«u klebonas atmokėjo tn- karo pelnas e.o nupirkimu. rga sekantieji parapijonai:
1kst8nti doleri,» sk»los-

rap. Cicero, varg. muz. A. savo jaunimu.

Mondeika. Ligoniui gręsė plau
i Nutarta Si, vasar, statyti
Si, uždegimas, tačiau greita ®
P
1 nau« svetainę. Į Statybos Fomedikale pagalba užkirstas1 Billy’s Shoes Store, 2139 S.,lldo Komisijon išrinkti: J. Gri
kelias tai baisiai ligai.
| Cicero Ave. (savininkas lie- goraviėius, A. Andrejauskas,
Liga A. Mondeikų paguldė tuvis Chas Youdris) praneša, J- Bubin, Vin. Gelezus, S. Kaį lovų išvakarėse Šv. Grigą- kad dabar jo krautuvėj eina sputis^ Enenienė, Anderson ir
liaus choro koncerto, kuris į- didelis išpardavimas visokių K. Makauskas. Visi parapijovyksta rytoj, parapijos salėj.' čeverykų. Gera proga visiems nai hnki pasisekimo šiai konuaųai.

Choras koncertui labai gera, >amaudot. bargenų.

Neverauskų pakrikštytas var- žiu programą, kuri susidėjo iš Bepročio nereik su žiburiu
du Robert Edvard. Krikšto dainų ir atpasakojimų apie ieškoti.
tėvais buvo Jonas Remenčius Lietuvų.
Telefonas HEMIoek 6286
ir Ona Burns.

S.lverware

t’1”cn-

LIETUVIAI DAKTARAI
_________________________

parapijos ave- Kel.otienf, Vincas Lapinskas,! m. raud. 8146
....
,
KaI- Aitntis, M. Saulei, Ant. | VALANDOS. Nuo U iki 12, 2 ik.

sekniad enj sodamJes »urenSe Valentine sokius. Jaunimo susirinko labrn
1 aug'
visoms Rock oi
0 ft0 a ie ems i puo a et i m
corpore Pne vomunųos
JnU!sU ParaPiJOje. aigi s a-

Vahu» ir M Bagdonaitė. Linkim jlem8
pasveįktį
ir vėl darbuotis mūsų tarpe.
Lietuvių Diena

Lietuvos nepriklausomybės
dienų mokyklos vaikučiai la
bai gražiai apvaikščiojo. Pa
sipuošę ženklais išpildė gra-

DR. A. G. RAKAUSKAS

Pastaromis dienomis susir GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
go ir mūsų gerb. ir mylimas
2415 W. Marųuette Rd.
kun. K. Juozaitis. Parapijo Ofiso valandos:
10—12 vaL ryto
nai linki greit pasveikti. Mel
2—4 ir fl—8 vai. vakaro
džiamės, kad Dievas duotų Trečiadieniais ir Sekmadieniais
Susitariąs
jam sveikatos.
Mėlynakė' _ ________________________
i

4 ir 7 iki 9
Pirmadieniais: 2 ki 4 ir 7 iki 9
Šventadieniais: 11 iki 12

DR. V. A. ŠIMKUS
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS
ir Akinius Pritaiko
3343 So. Halsted Street

DR. P. ATKOČIŪNAS

TcL CANaI 6969

DR. WALTER J. PHILLIPS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2155 VVest Cerinak Road
OFISO VALANDOS1 — 4 ir 8:30 — 8:30 vakare
ir pagal sutartu.

Ofiso Tel. CANaI 2345

DR. F. G. VVINSKUN AS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2158 W. Cermak Road
Vai.: 2—4 ir 7—9 vai. vakare
Trečiadieniais pagal sutartį
Res. TeL CANaI 0402
2305 So. Leavitt Street

priruoštas, tačiau muz. Mon- Sužinojau
Parapijos trustisai išrinkti paVy^tų
DANTISTAS
AKIŲ GYDYTOJAS
deikai neteks jo koncerte div
..
w. V. Karvelis ir Kaz. Makaus1446
So.
49th Court. Cicero
riguoti.
Girdėjom,
kad
chorui
,
s
P
ara
P
1
J°®
oniiteto
suzio
komiteto
nariais:
J.
krikštai
llgUVU, VStAA
vii v* U*
.
. ,
.
v
- •
XV t* k?J vy nuiiuictu nctilOJO. o.
Antradieniais,
Ketvirtadieniais ir
diriguoti pakviestais muz. J. ia°jau» a Pne Užgavėnių va- genienas> g Kasputis, J. Gre-' Sūnus Jane ir Petro StanaiPenktadieniais
Brazaitis, Aušros Vartų para-į aroJau viskas prirengta. Sa goravįgįus> Wm. Grubel, J.
pakrikštytas vardu PetValaandos: 10-12 ryte, 2-fl, 7-9 P.M.
pijos varg. Programoj taip,ko’ siemet bus daug įdomės- ,Rinikus> j Milašius> Kaz> Aį_ ras. Krikšto tėvais buvo An3147 S- Halsted SL, Chicago
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pirmadieniais, Trečiadieniais u
pat pakviestas dalyvauti Liet. 11Ui kome įjų, negu pernai
j jįnenas, Ant. Kairys, tanas Akutis ir Bronė JušŠeštadieniais
VLRginia 1116
4070 Archer Ave
Valandos: 3—8 P. M.
Vyčių Chic. apskr. choro ve kad buvo. Žemaitis A. Valan D. Varašius, B. Garšva, S. kaitė.
Valandos: 1—3 ir 7—8
Kasdien išskyrus Seredą
tlėjas muz. J. Sauris su savo čius pasakė: gana mums ru Keliotis, Pr. Budvydas, V. J
Sūnus John ir Catherine
Seredomis
ir Nedėl. pagal sutartį
siškų
kazačky. Per užgavėSPECIALISTAS
Ofiso Tel. Canal 6122
i žymia scenos mėgėjų grupe.
v
Mikleton, S. Ivanauskas ir J. Fritz pakrikštytas vardu ThoSekmadienį susitartus
OPTOMETRICALLY AKIŲ
Kės.
8342
So.
Marshfield
Ave.
n • • nors Sv.
s Grigaliaus
n • r vchoi nes
žemaitiškų kazoLIETUVIS
Taigi,
Į, soklsim
ta
Res. Tel. Beverly 1868.
Naujonis.
į mas Peter. Krikšto tėvais bukų. Įdomu taip pat pamatyti
Suvirti 20 metų praktikavimo
ro vadas serga, bet koncertas
Sausio 29 d., parapijos ko- vo Edmund ir Marie Kerper.
Mano Garantavimas
kų A. Jovarauskas perstatys
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
įvyks.
mitetas in corpore ėjo prie
Sūnus Joanos ir Roberto Palengvins akių įtempimų, kas esUžgavėnių vakare. O M. Mar
___
.
__
______________
________
__
|
tl
priežastimi
galvos
skaudėjimo,
DANTISTAS
Muz. A. Mondeikai linkime
OFISAS
*................
svaigimo, akių jtempimo, nervuotucinkus
ir
M.
Jokubauskas
—
2201
West
Cermak
Rd.
klirios
išbuvo
10
įlietų,
IJUS'mo,
skaudamą,
akių
karštį,
atitaiso
4729 So. Ashland Ave.
Bažnytinės jubiliatų iškilSv.
jreit pasveikti.
...
. , trumparegystę ir toliregystę. Prirentai tikri juokdariai. Sako, jie mės įvyks 10:30 vai. ryto per pagerbtos vietiniam
VALANDOS:
2-tros lubos
skyriuje
gia
teisingai akinius, visuose atsiti1
J
r
r a
„
« kimuose egzaminavimas daromas su 9:30 iki 12 ryto 1 iki 4:30 popiet
CHICAGO,
ILL.
du ir kumščiuosis. Bus įdomu šv. Mišias
elektra, parodančia mažiausias klai
Šv. Antano bažny- vėliau
6 iki 8 vakare
Serga Biznierius
Telefonas MIDway 2880
das. Specialė atyda atkreipiama į
matyti, kuris laimės “faitų”. čioje, o puota Demokratų xlū
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
OFISO VALANDOM:
Malonu matyti susirinkamo taisomos.
pagal sutartį.
Nuo 10 iki 12 vai. ryto, nuo 2 iki t
Sunegalėjo Silvestras Pet O kelių šimtų svarų blynas be, prie 16 ir Cicero Avc.
Valandos: nuo 10 Iki 8 vai. vak.
vai. po pietų ir uuo 7 iki 8:30 v. v.
se bulvariškes, kurios, kad ir
Nedėlloj pagal sutartj.
rokas, 1538 So. 48th Ct. Bet, irgi 'bus įdomu pamatyti.
A. P.
Sekmadieniais uuo 10 iki 12 v. ryto
toliau gyvena, atsilanko ir da Daugely atsitikimų akys atitaiso
priežiūroj gero daktaro, jau Sumanus Biznierius
mos be akinių. Kainos pigiem kaip
(I3E1N AKA L
)
rbu prisideda.
pirmiau.
eina geryn.
GYDYTOJAS
LR
CHIRURGAS
Lietuvių Namų
S. Petrokas turi gazolino Jonas Budrikas, 1437 S. 49
Viena >niūsų uoliausių rėmė 4712 SO. ASHLAND AVE. 6900 South Halsted Street
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Savininkų
Dėmesiui
Ct.,
užlaikąs
pirmos
rūšies
ta

totį adresu 1538 So. Cicero
jų, Ona Miliauskienė su savo
TELEFONAI:
4631 So. Ashland Ave.
LIETUVIAI ADVOKATAI
vernų,
moka savo biznį tvar
Ofiso
WENtworth
1612
Vve. Dabar sūnus pavaduoja
vyru
Pranu
iškilmingui
apvai

Lietuvių Namų Savininkų
TeL YARda 0994
Res. — YARds 3955
_Jįvų kol šis pilnai pasveiks;* kyti, žino kam ir kada reikia klūbo susirinkimas įvyks va kščiojo sidabrines vedybinio Telephone YARda 1001
Res.
Tel. PLAza 2400
OFISO VALANDOS:
dovanų suteikti. Sako, užga
2
iki
4
popiet
7
iki
9
vakare
VALANDOS:
S. Petrokas yra “Draugo’5
sario 21 d., 8 vai. vakare, Šv. gyvenimo sukaktuves vasario
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 ir 7-8 v. vak
Trečiadieniais ir Sekmadieniais
vėnes
tai
užgavėnes,
bet,
jei
/kaitytojas, geras parapijonas.
5
d.
9
skyrius
sveikina
ir
1pagal
sutartj.
Nedėliomis nuo 10 iki 12 vai. dienų
Antano parapijos salėj. Visi
LIETUVIS ADVOKATAS
prie
to
didelio
blyno
nebus
Lietuviai, kurie turite aunamų savininkai kviečiami da nki jubiliatams ilgiausių me 4631 So. Ashland Avenue AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI
gardaus
alučio,
tai
kokios
bu.omobilius, nepamirškite j<?
tų.
A. Valančienė
užgavėnes? J. Budrikas pernai lyvauti ir atsivesti savo kai
Res. 6515 S. Roekvvell Street Res 6958 So. Talman Ave.
TeL YARda 5921
Ree.: KENwood 5107
aukojo Užgavėnių dienai a- mynus. Visiems reikia pri
Telephone REPnblic 9723
TeL GROvehUl 0617
Office TeL HEMIoek 4848
Patarlės
laus, šiemet ir aukojo. Tai klausyti prie klūbo, nes tik
būdami organizuoti galėsime Kas palinkęs į mielaširdysbent biznierius 1
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
siekti prie pagerinimo savo tę, to neaplenks garbė už ja.
LIETUVIAI ADVOKATAI
GYDYTOJAS IR CH1RURGA8 Ofiao vai. nuo 1—3; nuo 6:30—8:3#
Nusiskundžia
reikalų.
A. F. Pocius
Tūkstantis kelių veda prie 6322 So. VVestern Avenue
756 VVest 35th Street
2423 W. Marųuette Road
paklydimo,
prie
tiesos
—
tik

Kad nebūtų nusiskundimų,
VALANDOS:
TaL OALamet 6974
VaL 2-4 ii Z—9 Dk.
tai
vienas.
Panadfllį,
Utarninke
ir
Ketverge
OJ1SO VALANDOS
geriau pirkime nuo tų biznie ARD 9 Skyriaus
1446
So.
49th
CL
nuo 2 iki 9 vaL vakare.
9 veL ryto iki 8 v. vakare, iiakiriaet
Kas seno žmogaus kaip rei Seredoj ir Pėtnyčioj — 2 iki I v. v.
rių, pas kuriuos einame pra Metinė Vakarienė
•ekmadieaiaa ir treėiadieaiua
Subatomia nno 7—9 vakare
Subatoj nuo 12 iki fl v. v.
kia
negodoja,
tas
iš
anksto
sa

Ketv.
ir
Nedėliomis
susitarus
šyti aukų. Belankant biznie
TeL Prospect 1019
Rea. TeL Repnblic 5047
Office hours:
rius tenka išgirsti ir nusisku Artinasi Šv. Kazimiero, se vo namns griaut stoja.
DANTŲ GYDYTOJAS
S
to
4
and 7 to 9 P. M.
ndimų, o ypač tavernų* savi- serų Kazimieriečių ir jų rė
Sundays by appointmeut
3259 S. Halsted Street
ninkai. Sako, kai piknikams,, mijų diena. Visos Chicagos
CHICAGO, ILL.
Nauja 1939 metų Išdirbystės vakarienėms ir bazarams, tai ir apylinkės rėmėjos, kai bi
Ofiso TeL VIRginia 0036
Skalbiama mašina ir
PKYSIOIAN and SURGEON
ateina prašyti dovanų pas mus teles, darbuojasi, kad kovo
Reaidencijos TeL BEVerley 8944
prosinimo mašina sykiu
nuolatinių ir labai įdomių, Povilo
4645 So. Ashland Avenue
ir, žinoma, mes neatsisakome mėnesyje didelį darbų galėtu
OFISO VALANDOS:
už 059.00
mėm
nuveikti.
geram tikslui paaukoti. Bet
ŠALTIMIERO
Nuo 2 iki 4 ir auo • iki 8 vaL nk.
GYDYTOJAS IR 0KLRUBGA9
ARD 9 skyrius, padedant
Nedėliomis pagal eutart).
kai pamatai, kad tie patys
Išpardavimas perdirbtų
RADIO PROGRAMŲ IS STOTIES WHFC (1420 K.)
Office TeL YARda 4797
4157 Archer Avenue
aukų rinkėjai eina pas žyde dvasios vadui kun. H. J. Vai
skalbiamų mašinų:
Mamų TaL PROepect 1999
Ofiso vaL: 2—4 ir 9—8 P. M.
Šeštadieniais —
lius pirkti, tai žmogus ne kaip čūnui, darbuojasi, kad rengia
Recideneija
Tel OANal 6122.
Maytag, keturkampė
Penktadieniais —
Nno 7 iki 8 v. v.
8939
So.
Claremont Ave.
moji
vakarienė,
kavo
5
d.,
pa

jautiesi. Ištikrųjų, mūsų biz
Sekmadieniais —
' už 039.00
Valandos: 9—10 A. M.
rapijos salėje, pavyktų. Kvie
Nedelionua pagal sutartį
nieriai tikrų tiesų pasako.
feis
GYDYTOJAS
IR
CHIRURGAS
čiame
visus
sesučių
prietelius
Thor Cylinder .. 039.00
Rap.
Tel OANal 0257
Res. TeL PROspcct 6659
atsilankyti.
Taipgi
būtų
ma

2201
W.
Cermak
Road
Westinghouse ... 039.00
lonu, kad visi sykiu su rėmė
Kviečiu visus kaimynus, draugus ir pažystamus
Valandos: 1—3 popiet ir 7—8 v. v.
Sidabrinės Vestuvės
Kito po
jomis dalyvautų 7:30 vai. ry
REZIDENCIJA
naudotis mano patarnavimu.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
015, 018 ir 024.
6631 S. Callfornla Ave.
iVasario 19 d. Stanislova.', to Mišiose, kurios bus laiko
1821 So. Halsted Street
Telefoną* REPubUe 7868
Rezidencija
6600 So. Arteaian Ave.
ir
Julijona
Bukauskai
minės
mos
rėmėjų
intencija,
ir
pri

Senas skalbiamas mašinas
.VALANDOS:
11 v. ryto iki 3 popiet
Office Phone
Res and Office
sutaisome pigiai ir gerai. 25 metų vedybinio gyvenimo imti šv. Komunijų in corpo6 iki 8 vaL vakaro
PROapect 1028
2359 S. Leavitt St.
sukaktį. Jubiliatai yra seni re.
Vai: 2-4 pp. ir 7-9 vak. CANaI 070fl TeL YARda 2246
Sutaisome Dulkių ValytoCicero
gyventojai,
praperGė

Prašoma
šios
parapijos
žmo
Patarnauja
Lietuviai
jus, Radijas ir Refrigerariai ir 'biznieriai, užlaikantieji nes paremti rėmėjų darbų, ytorius.
Gasas, Aliejus, Lubrikacija, ir
(K0WARSKA8)
geležinių daiktų ir įvairios patingai šiuo laiku, kuomet
DANTISTAS
Pašaukite — Yards 3088 maliavos krautuvę adr. 4942 taip reikalingi pinigai staty
Mašinų Plovimas
GYDYT0JA8 IR CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avenue
arti 47th Street
2403 W. 63rd SL, Chicago
Taipgi parduodam Pečiams
W. 15th Ct., Cicero,, III. Pa bos fondui.
Vai: nuo 9 ryto iki 8 vakaro
žymėtina, kad jubiliatai turi
Džiaugiamės turėdamos sa
Nedėliom ir Trečiadieniais
Seredoj pagal nutarti
Range Aliejų
Pagaal Sutarty
daug draugų ne tik Cicero, vo tarpe rėmėjų, kurios per
Tire ir Battery Service
TaL LATayetto 9018
bet ir Chicagoj ir kituose mie 20 metų nenuilstančiai darbuo
FURNITURE CO.,
Dantistas
24 Valandų Patarnavimas
stuose, iš kur, be abejonės, jasi, kaip O. Reikauskienė,
4143 South Archer Avenue
3409 S. Halsted St. suplauks palinkėti jiems il Bartkaitė, E. Gricaite, B. Ku
Telefonas LATayetto 3660
Antradieniais, Ketvurtadiemaia ir
giausių
metų.
lienė
ir
B.
Abroniaitė.
Jos
Radio Valanda nedėlios va
4300 So. Farfleld Avenue
Panktadit-**‘e
2335 South Westev*n Avenue
Jubiliatų sūnus jau yra ve bus pagerbtos per centro nie
4631 South Ashland Av^
karais nuo 5:30 iki 6:30 P.
Ofiso VALANDOS!
TKLSPONAfl OANAL 8764
dęs ir auklėja du sūnus: Sta- tinę vakarienę, vasario 26 d.,
M. iš stoties WCFL.
T«L YARdfl 9994
II vaL ryto iki 9 vaL vakasuce
““ ------ h I---------vienuolyno auditorijoj. Kri to9|
. airiovų ū fioaridų.
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DRAUGAS

IMSIMO LIETUVIŲ ŽINIOS
“Progresyvis” Martinas
Pas Komunistus
KENOSHA. —

Vasurio

lėšų ir buvo nualinta rusų ii

vokiečių okupacijų. Katalikai

Amerikoj pradėjo aukas rink12 ti ir stengėsi, kiek tik galėjo,

KAS GIRDEI UIAUKEGANE

Likviduojami
Svetimšalių Ckiai
Lietuvoje

(VDV) Pagal žemės refor
mos įstatymų, visi svetimša
Vasario 19 d., Antanas J. liai privalo savo dvarus ar ūir Ona Sutkai, minės sidabri- kius Lietuvoje likviduoti —
Nekalto Prasidėjimo Pane- j

Vakaras Altoriaus
Fondui

Minės sidabrinį jubiliejų

nį 25 metų vedybinio gyveni- parduoti Lietuvos piliečiams. I
lės Šv. mergaičių draugija re
'mo jubiliejų. Iškilmės prasi- Svetimšalių nejudomojo turto
ngė metinį ‘‘Valentine Senu
priklausomybės paminėjimas. į klausomybų. Turime džiaugtis
dės šv. Misiom, 11:30 vai. ry; Į Lietuvoje buvo gana daug. i
formai”, šokių vakarų, vasa
Kadangi' šiemet nieko ne- esu lietuviai, katalikai, nes ii
to, kurias laikys pralotas M., Kai kurie jų savo turtus grei-į
rio 1. d., Lietuvių Auditori
turėta bendro su komunistais čia daug turime mokyklų, haL. Krušas. Pamokslų iškilmėm Į tai likvidavo, kiti vengė likjoj. Pradžia 18 vai. vakare. Vi
surengimui vasario 16-tos, tad žnyčių, ligoninių, našlaitynų
pasakys kun. J. Paškauskas . viduoti, besistengdami įgyti
sas pelnas skiriamas naujo
komunistai surengė boikotų ir ir taip toliau. O musų priešai,
iš Roselando. Jubiliatams pa-j Lietuvos pilietybę. Yra ir toaltoriaus Šv. Baltramiejaus
į jį pasikvietė kalbėti socia kuo jie gali džiaugtis?
gerbti po šv. Mišių bankietas kių svetimšalių turtų, kurių
bažnyčiai fondui.
listų Jonų Martinų (Marcin
Naujausios mados pavasari
įvyks Lietuvių Auditorijoj.
Programa baigė parapijos' L. W. (Cliip) Robert įs
savininkai iki šiol neatranda
kevičių), kuris yra Kenosha
Jau virš pora mėnesių, kaip
Kaipo nenuilstančiam veikė- mi. Iki šiol yra likę Lietuvoje nė skrybėlaitė. (Alme photo)
choras padainuodamas keletu1 Georgia valstybės, nacionalio
miesto tarybos narys. Žinoma, .. . uviškų dainelių, Amerikos
.
i liet
demokratų komiteto sekreto mergaitės rengiasi piie šio juį, tautos ir Bažnyčios labui, apie 150 svetimšalių dvarų bei visi tie svetimšalių ūkiai, kujis nuvyko pas komunistus, o ir Lietuvos himnais,
Progra- rius ir buvęs Jungt. Valsty vakaro. Svetainė bus išrėdy šia proga “Enrikas” siunčia ūkiu Dalį jų jau eilę metų1 rįe neturi savininkų. O šiaip
visi kiti socialistai atvyko į mų labai gražiai vedė Antata širdutėmis ir kitais pagra nuoširdų sveikinimų ir linki
bių iždo sekr. padėjėjas, ku
globoja Žemės reformos vai- vįsį svetimšaliai bus paraginžinimais. Parapijonai turėtų dar daug, daug metų gyven
parapijos salę.
nas Demenčius.
rio padaryta sutartis pasta
dvba. Šie svetimšalių turtai tį greičiau likviduotis savo
vakarų paremti skaitlingu at ti ir darbuotis mūsų tarpe.
tyti Milledgeville, Ga., ligoniKenoshos lietuviai katalikai
pamažu likviduojami, parduo-,jar turimųjį Lietuvoje neju
silankymu. Juo greičiau su- Minės nepriklausomybes
Lietuvos nepriklausomybės nę nepilnamečiams už $5,000,- jte|gįm
dant juos Lietuvos piliečiams, domųjį turtų.
rėmė Martinų, kuris politinėj
fondų,
tuo
greičiau
sukaktį
Žemės reformos valdyba stenpartijoje slėpėsi ‘‘progresy paminėjime aukų surinkta 000, visoj valstybėj sukėlė G slme
susilauksime naujo altoriaus.
Lietuvių katalikiškos drau giasi tuojau baigti svetimša- j-gį nori sumanymus nugaviu” ir nž jį balsavo į miesto! $26.71.
puolimo ant jo audrų.
Vakaro komisijoj yra viršinitarybos vietų, taip pat daž-Į p0 įjj qq aukojo: R. Woiti _ -pri
T .v._._
i
įengiasi paminėti Lie-j lių dvarų bei ūkių likvidavi- lėti, mokykis kentėti,
(Acme photo)
nke '^ena Jonaičiute, pagel- tuvos nepriklausomybės 21 mų,. kurs ir taip jau labai ii- pQ Sokrato mirties Atėnienai buvo kviečiamas į para- kiewicz, S. Simonaitis, K. Va-r»ln^n_-eA"- &nfV1.'o * i me^ sukaktį, sykiu ir šv. Ka- . gaį užsitęsė. Artimiausiu lai- čiai gailėjosi už savo žiaurupijos parengimus, nepaisant rnis> K< Mažeikis, A. Jonikis, Racino Kronika
Baroniūtė ir M. Jakaičiūtė. Su zimiero dienų, kovo 5 d., Lie
jo partijos, nes lietuviai skai.Mastauskienė. Po 50c.: F.
ku bus parduoti varžytinėse mų.
Racine lietuvių kronikoje tikietais darbuojasi R. Bur- tuvių Auditorijoj. Rengiama
tė už garbę turėti lietuvį mie-1 Jankauskas, P. Marčiulaitis,
pabriežiami šie įvykiai ir biūtė ir E. Kačinskaitė. PaEnrikas
sto taryboje.
I
Vasiliauskienė, P. Vasi- planai. Svarbiausia lietuvių; samdymui geros muzikos: O. graži programa.
Tačiau pereitų sekmadienį1 liauskas, A. Valys, M. Bei- įstaiga, Šv. Kazimiero para Galiniūte ir L. Taučiūtė.
Iš Metinio Choro
Martin aiškiai parodė kas y- tiene, A. Le beckas.
pija gražiai gyvuoja. SusirinPraeitam draugijos susirinra jo tikrieji draugai: jis nu
Komisija taria visiems ačiū. kime vas. 5 d. valdybos pa- kime valdybon 1939 m. išrink- Susirinkimo
vyko pas komunistus.
Likęs pelnas bus paskirtas aiškinta, kad iš pereitų metų ta: pirm. B. Bukšiutė, viee
Vasario 10 d. Šv. Baltra
Komisija
ižde likę $1,150.00. Atskiras1 pirm. E. Zaborskiūtė, rašt. V. miejaus choro įvyko metinis
Martinas nesupranta, kaip ■ parapijai
vargonų fondas taip pat yra Pipčiūtė, fin. rašt. E. Jakai susirinkimas, kuriam vadova
dabar visur yra kovojami ‘iz-j
—
mai’. Kų pamanytų jo draugai Į Po trumpos ligos mirė Ona išaugęs į $450.00. Vargonai čiūtė, kasininkė O. Akusevi- vo pirm. V. Rajūnas. Išklau
miesto taryboje ir visas mies-j Oerou, 28 m. amžiaus. Paliko bus įsigyti trumpoje ateity. čiūtė, kasos globėja B. Sta syta įvairių pranešimų, pada
tas, jei tas įvykis būtų iškel-1 vyrų, tris vaikučius, brolį, se Pereiti metai Racine buvo ne nevičiūtė, tmaršalkos E. Jonai- ryta nutarimų ir išrinkta nau
UIHV
tas aikštėn? Būdamas tokioj šerį ir gimines. Vasario 13 d. pergeriausi. Vienas fabrikas ’ čiūtė ir G. Burbiūtė, kores ja valdyba.
garbingoj vietoj remia komu- palaidota Šv. Jurgio kapinė- visai užsidarė ir kitų keletas pondentė E. Kačinskaitė.
Varg. St. Žylius pagyrė cho
Look Old
nizmų... Stebėtina, kad nei se. Laidotuvėms patarnavo N. nepilnai dirbo.
rų
ir
dėkojo
už
pastangas
oVakaras pavyko
Kenosha Evening News nieko P. Mischler.
peretėj “Klaipėdos Julė”. Sa
Ulhen H’s So Eosy
Vas. 19 d. Adomas ir EmiŠv. Baltramiejaus draugijos kė, pelno gauta apie du šim
neparašė.
‘Norįs Rašyti’
---------To Look Vooog...
Vasario 19 d. po sumos bus lija Jurgaičiai 'minės 25 metų įvairumų vakaras praeitų se- tai dol.
_______________
vedybų
sukaktį.
Kadangi
žmo
kmadienį
pavyko.
Žmonių
su.
_
1 Seselių Pranciškiečių Rėmėjų
Į naujų valdybų išrinkti:
uiith
Kaip Pas NlUS .Minėta įr Birutės dr-jų susirinkimai. nės lietuvių, plačiai žinomi ir sirinko daug. Programa susi- pirm. A. Burba, viee pirm. J.
gerbiami, tikimasi daug pu-' dėjo iš dainų, muzikos ir tru- Matulėnas, nutar. rašt. N. Ku
Vasario 16-toji
, mpų komedijėlių. Labai gra- ndrotaitė, fin. rašt. E. JonaiVasario 19 d., 3 vai. popiet blikos iškilmėse.
Šv. Petro parapijos draugi
------------žiai pasirodė moterų choras, čiūtė, kasin. P. Alekna, marš.
fs your hair grey *
jų “Vienybė” iškilmingai mi ir vakare 7:30 vai. bus rodomi
Kovo
5
d.
su
ypatingom
8vyrų
kvartetas
ir
senų
šaulių
;g
ButkaitS;
kor
g.
Liul
_
/s it going grey?
1 __ _
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nėjo Lietuvos nepriklausomy anglų kalboj gražūs judamie kilmėm
planuojama
švęsti
pa z\v»lv
orkestrą. fGirtinai
pasirodė
so- l>t5 ir gt Kazokams.
ji
kalbamieji
paveikslai.
Bus
bės sukaktį vasario 12 d.
Ii U drab, (aded or streolreJ?
rodoma šv. Antano gyvenimas. rapijos globėjo dienų. Lietu listai: Ona Žyliene, Povilas
Choras dabar narių turi 50.
Iš ryto atlaikytos iškilmin Paveikslai įdomūs, nes žinom, vos nepriklausomybės paminė Dauderis, Vitas Rajūnas, A. I Vadovaujant varg. St. Žyliui,
gos šv. Mišios už žuvusius kad šventasis buvo stebukla jimas įvyks tuo pačiu taiku. Bukančiūtė, S. Akusevičius ir visur gerai pasirodo.
Lietuvos kareivius dėl nepri daris. Kviečiame visus ir iš Kad kokios gal ir naujus var kiti. Komedijoj dalyvavo Pra Be to, nutarta greitu laiku
Don’t bt these tefl-tab marks of aga remaln.
klausomybės. Bažnyčia buvo artimesnių miestų. Įėjimas vai gonus kartu reikės išbandyti. nas Petraška, Bukantis ir Bra rengti pasilinksminimo vaka
They moko you look and feel old beyond your
žauskas. Kvartete — broliai rų.
years. Eroso thom ųuickly and simply wltb
pilna žmonių.
kams '15 centų, augusiems 35
S. K., koresp.
Clairol which shampoos, reconditions and tinto
Pabaigoj gavėnios ruošia Vaišnorai, A. Burba ir A. Pe
Kenoshietė
Po pietų susirinko į parapi-1 centai.
your
hair back to its own natūrai-looking color
•
: ,
mos misijos.
Vietinis tkus.
Jei nori išvengti įžymių klai
jos salę virš 400 žmonių. Jų
...glowing with youthful highlights«..in
Vakaro rengėjai širdingai dų, klausyk patarimo už tave
tarpe matėsi ir svečių iš kitų
triplo-action treatment.
dėkoja visiems programos da doresniųjų žmonių.
Linksma Patiems Jr
miestų. Klebonas gerb. kun.
lyviams ir publikai už atsila Veršiu nebliovęs, jaučiu ne
Pranciškus Skrodenis, MIC.,
Malonu Kitiems
nkymų, ypatingai veikėjui P. baubsi.
pasakė įžanginę prakalbų, pa
Pasigirti
Bujanauskui ir varg. St. Žy Kas vyresnių negerbia, jų
A (k yeur beeuttden. Write for FU 11 beofctet, fftEI
žymėdamas, kad vienybė visų
ramybę
ardo.
odvke
oa caro of hair end FftES
MILAVAUKEE, WIS. — liui, už programos surengimų.
žmonių ir draugijų su tinka
Geriau kitam auoti, nei ki
Prieš porų savaičių Šv. Gab-1 “ 7 7~7 777
7
T
ma vadovybe yra pamatas ba
...
.. ,
.. metus ir dabartinius jos rei- to prašyti.
rieliaus parapija turėjo meti-i, ,
, .
žnyčios ir tautos pažangos.
. 5, .
,
.
. .kalus bei pavojus,
Not w#tš reaa e n, tU-fuhhntJ t*tr
bet
Aklas aklų netoli nuves,
m susirinkimų, kuriame viSvarbiausiu kalbėtojuin bu
.....
v
Milwaukietis paliejus.
Šiems paaiškėjo
gražus
para
vo Kenoslios manageris 11apijos stovis. Pereitais metais
rold C. Laugldin ir adv. Kaz.
j pertaisymas svetainės kainavo
Česnulis iš Chicagos. Mana
Lrrerty Klot,
133 W«M 460 SL,
V6L. M. SL
$3,000.00 ir viskas atlikta be
geris Laugldin, sveikino lietu
fimm m»c wa
smlm. fkb
skolos. Atsižvelgiant į tuos
vius šventės proga ir gyrė,
džiuginančius dalykus, susi
kad palaiko savo kalbų ir pa
CIW_________________________
rinkimas reiškė padėkos kle
pročius. Sakė, mes esame lai
>
..
bonui ir parapijos valdybai.
M« LMafMaa k---- ----. . ----mingi, kad gyvenam tokioj ša
Parapijos valdyba, apart dvie
lyj, kur yra laisvė kalbos ir
jų atsistatydinusių, išrinkta
tikėjimo. Kas bus geras Ame
Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
senoji.
rikos pilietis, tas ir bus geras'
Kurie Yra Toli Keliavę
Nauji metai pradedami su
ir ištikimas savo tautai.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. O. “KELIONE APLINK PA
ypatingu pasiryžimu ir žada
Programų įvairino mokyk-'
ŠAULĮ
” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
naujų pasisekimų iš pramo
TRALIJOJE”, su autoriaus paveikslu ir pasaulio žemė
los vaikučiai vadovaujant se-'
>gų, bingo lošimo ir t.t.
lapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuviu gal tik vyskupui
ser?ms Praneiškietėms. Vaiku
Būčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti:
Tautiniu atžvilgiu reikalai
čiai padainavo lietuviškų dai
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
M
irgi neapleidžiami. Vasario 19
nelių ir pašoko lietuviškų šo
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIONE
d. rengiama pramoga paminė
kių.
PO EUROPĄ“ ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
I Naujausios mados moterų jimui Lietuvos nepriklausomy
mių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo ap
Paskutinis kalbėtojas buvo plaukų šukuosena. Plaukų šu- bės sukakties. Programa susi
taisais $1.50.
adv. Kaz. Česnulis. Jis papa-j kavinio ir jų dabos paroda dės iš kalbų ir dainų. Tautie
Mathevv W. Stegbauer ir Ilarold McAvoy, kurie grųsini
“DRAUGO” KNYGYNAS
šakojo, kaip sunku buvo Lie- Chicagos bus kovo 6 d. (Acme čiams bus papasakota apie mais iš vieno St. Paul, Minn., milijonierio norėjo išgauti
d. Kenoslioj buvo Lietuvos ne- kad Lietuva Įgytų savo nepri-

CftMROll

’r

tuvai po karo, kada neturėjo ghotoj

Lietuvos laimėjimus per 21 $15,000. Federaliai agentai juodu suėmė. (Acme telephoto)

2334 So. Oakley Avenue

Ohioatfo, Tltintg

dd*

- 1. M

Sežtadipnls,

vasario

18,

1989

DHACGAS

RADIO

šv. Kazimiero Akad.
Rėmėju Dr-jos
Įsisteigimo 20 Metu
Sukakties Proga
Pirmoji, ir vienintelė, (tuo
laiku) grynai idėjinė organi
zacija — Šv. Kazimiero Aka
demijos Rėmėjų Dr-ja įsistei
gė prieš 20 metų (kovo 4 d.,
1919 m.) Iki šiol toji organi
zacija tebėra gyva ir veikli.
Tebėra gyvos ir josios steigė
jos, bei didžiuma pirmųjų na
rių. Šios organizacijos veiki
mas turį ypatingų nuopelnų
mūsų tautoje. Josios rėmimas
apšvietos įstaigos, padėjimas
gabioms lietuvaitėms siekti
aukštesnio mokslo, šimtai iš
dalintų stipendijų tai liudija.
Nežinau, ar Amerikoj turime
kitų organizacijų nuveikusių
tiek daug gero, kaip Šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų
Dr-ja.
Kaip kasmet, taip ir siais,
rengiama centro vakarienė tai
sukakčiai paminėti. Puota įvyks Šv. Kazimiero Akad. au
ditorijoj, vasario 26 d., 7 vai.
vak. Vakarienę puoš ir akademikių programa, kuri rū
pestingai ruošiama. Įėjimas
$1.00. Bilietai rėmėjų jau pla
tinami kolonijose. Juos patar
tina įsigyti iš anksto.
ARD skyriai rengia tai va
karienei nepaprastas dovanas:
vieni bunco party, kiti šokius,
kai kurie ieško amžinų narių.
Žodžiu, į 20 metų sukaktuvių
vakarienę neatvažiavus tuščio
mis rankomis. Iš skyrių duosnumo ir jų aukų statybos fo
ndui galima spręsti ir apie
skyrių bei jų vadovių darbštu
mų. Vargiai rasi ARD skyrių,
kurs nieko ekstra nesirūpin
tų įnešti Statybos fondan.
Tad, vasario 26 d. minėsi
me ir Lietuvos 21 metų ne
priklausomybės sukaktį ir 20
metų įsisteigimo sukaktį kil
niosios Akademijos Rėmėjų
Dr-jos. Kviečiame gerb. kata
likų visuomenę su mumis kar
tu džiaugtis ir prie kilnaus
darbo prisidėti dalyvaujant A
RD Icentro vakarienėj.
V.

Pagerbė Veikėja
T0WN OF LAKE. — Vasa
rio 11 d. būrys draugių pager
bė nenuilstančių veikėjų, Be
nediktų Cicėnienę, kuri, sek
madienį šventė savo vardadie
nį. Ta proga M. Sūdei kienė
sukvietė viešnių į jos namus.
Tai buvo tikras Cicėnienei
supryzas.

Po vakarienės, M. Sudeikienė paaiškinus susėjimo tikslų
perstatė vakaro vedėja M. S.
21 kp. pirm. J. Čepulienę. Ka
lbėjo J. Stugienė, O. Vaznienė, E. Gedvilienė, Medeišienė,
E. Sebastian, A. Kilmitz, M.
Petkūnienė, M. Sudeikienė, A.
Snarskienė. Įteikta ir brangi
dovana. Injaudinta tuo B. Cicėnienė pro ašaras dėkojo už
suteiktų pagarbų ir dovanas.
B. Cicėnienė yra narė Mot.
Sų-gos 2J. kp., Šv. Kazimiero
Akad. Rėmėjų 1 skyr., Šv.
Pranciškaus V
olyno Rė
mėjų 3 skyr., . •,: ^onų Rėm.
8 skyr., Laibd^.ų Sų-gos 1
kp. ir k. Ji ne tik veikia, val
dybose įvairias pareigas eina,
savo gražiom korespondenci
jom skatina visus prie veiki, mo.

Ten buvus

21 Metų Lietuvos
Nepriklausomybes
Paminėjimas

Roosevelt Fumiture

GRAND

Kompanijos 10-ties
Metų Gyvavimo
Istorija

HIGHWAY

TAVERN.

OPENING
959 West 71st Street

ŠEŠTAD. ir SEKMAD., VASARIO 18—19, 1939
— Užkandžiai ir Muzika Veltui. —

Kviečiu

visus

draugus ir

pažįstamus

atsilankyti.

Vasario 1 d., 1929 m. M. P.
JOSEPH BARTKUS, sav.
Jovarauskas atidarė mažų
Kalbės Lietuvos
krautuvėlę po num. 2316 West
Konsulas
Roosevelt Road ir pavadino Turėdami Kų Nors Parduoti, Mainyti, Išnuomuoti — Arba
Sekmadienį iš radio stoties jų City Upholstering CompaNorėdami Kų Non Pirkti. Atminkite * Dr-go’ Classified Skyr
WCFL, 970 k., nuo 5:30 iki ny. 8 mėnesius vėliau jis pa-1
6:30 lietuviška radio progra siėtmė J. P. Bertulį už pusi- Į
CLASSIFIED
ma bus dedikuota paminėji ninku, padidino krautuvę ir
PARDAVIMUI NAMAI
mui Lietuvos nepriklausomy- pakeitė vardų į City Furnitu6241 So. Talmai Ave., puikus 2 fle; bės 21 metų sukakčiai. Leidė re Company kurios adresas
tų mūrinis namas. 2 — 6-kambarių
rpn(T.;<i ’
Ąžuolo grindys ir {taisymai.
jas šių programų nesigaili nė dabar buvo 2314-16 W. Roo Zagariečių kliubas
Karšto vandenio Šiluma. 2-1-n.rų gaj lėšų, nė laiko, kad padaryti sevelt Rd.
perstatymų, trijų veiksmų radžlus- Lotaa 30x125. Kaina $7,500.
programus kuo geriausiomis
kampas 64-tos ir CampNauja kompanija, per pir “Pavogtas Kūdikis”, sekma- I' Vakarytlnls
bell Ave. Pulki 7 kamb. rezidencija,
j ir girdimomis ne tik Chica mus metus, pergyveno sun- dienį, vasario-February 19 d., kaiptik nauja. 3 dideliai miegamieji
kambariai. 2 drabužių kamb. kiek
goje, bet ir visose Amerikos i kius laikus. Bėgyje pirmų še Liuosybės (Liberty) Svetai- viename. Puikios ąžuoto grindys ir
įtaisymai. 2-karų mūrinis garadžius.
dalyse, nes jos transliuojamos šių mėnesių krautuvės beis- neje, prie 14tn fet. ir 4Jtll r'U
Ut. Gali būti paimtas už $2,000. Balani. -.%«•.
—
...........
'ldut,n,fikas
Charles Creigbton iš Peoria, Ilk, sužeidęs galvų neteko
galingos ir brangios sto- montas buvo uždegtas tris Durys atsidarys 4 vai. vakare. saaNORMAN
GEYER & CO., Ine.
4801
So.
Ashland
Avenne,
atminties. .Jis negali pasakyti, kas jis yra, nežino, kad yra ties.
Tel. YABds 0200.
kartus nežinomų žmonių. Tai- Lošimas prasidės lygiai 5 va
vedęs ir turi tris vaikus, taip pat nežino nė kokioj padėty
landų. Muzikų gros šauni Paul
PARDAVIMUI
Tad šį sekmadienį nepraleis- Pgb per pirmus 8 mėnesius
jis randasi. Šalę jo tėvas. (Acme telephoto)
Namas su bizniu, pieninė ir groserEitmont Orkestrą. BUS viso- I1 nS.
Biznis_—
gerai-- išdirbtas,
randas)
kitę programos. Išgirskite pa- krautuvės taigai buvo išdau.
.
—------------- ------trijotinga
dainų,
kurias
ižpilžyli
SeSius
kartus.
Visas
tas
k.ų
skani,
valgių
ir
gBrdz.lj
Hjt.vjv
Aštuoniolikiečiy
Minės 25 Mėty
ir 4‘ Kražius kambarius. -Grosergėrimų. Kviečiame visus jau- 4* *----dys
Budriko
radio
kvartetas,
turbūt
buvo
daromas
neduo.
.
. . . nSje Ji-engti visi fikščerial, yra ir
Sidabrinį
Jubilieju
Triukšmas
nūs ir senus ir pasilinksmini- . naujas elektrinis šaldytuvas ir pllduetai ir solistai, o muzikos D naujiems biznieriams pro...
.
nas pirmos rūšies stakas. Gera priežastis pardavimui.
Atsišaukite pas
Užgavėnių vakaras jau Čia Vladislovas ir Petronėlė Do- kūrinius išpildys didelė Bu- gos įsigyventi. Kitas didelis nio bus lkl valės. Įžanga tik avlninką:
W. Stankus, 1325 South
SOth Court, Cicero.
pat ateinantį sekmadienį. Re- brovaiškiai dvidešimt penkių jpįj-o raciį0 orkestrą. Be to, smūgis ištiko kada West 35 centai.
Kviečia,
ngėjai jau pasiruošę priimti metų vedybinio gyvenimo su-1 malonu bus įšgįrBtį kalbų Lie- Central Banka užsidarė ir nuBe nuodėmės niekas negim
malonius svečius. Kadangi ši kaktį minės vasario 18 d.
Komisija.
tuvos konsulo Chicagoje gerb. (nešė $3000.00 kompanijos pi
sta, niekas negimė ir niekas
tas 'metinis parapijos parengi Vladislovas gimęs Chicago P. Daužvardžio.
nigų. Visos šios nelaimės iš
(Skelbimas)
negims.
mas yra jungiamais su Lietu je, o jo žmona Bulauskaitė
tiko vienų metų bėgyje, tuo
Pats neturėsi kitas nepriNugirdęs
vos nepriklausomybės sukak Telšių parapijoj, Lietuvoje.
laiku, kada ta įstaiga buvo
duos.
ties minėjimu, tai pirmų syki Juodu susituokė vasario 21 d.
kaip mažas kūdikis, prilygi CUTS-BURNS-SCALDS
should be ųuickly treated to prevent bad afteras well as relieve pain. Ute OIL-of-SALT.
dalyvaus su mumis garbės 1914 m., Aušros Vartų para DAINUOS ‘AIDO’ CHORAS, nant dideles įstaigas toj apie- effecta
Wonderful too for aore, tired feet. At your
druggist's—money back if not satiafied. For
svečias, gerb. konsulas P. Dau pijoj. Šliūbų davė kun. Aiu- BUS ĮDOMIOS KALBOS,
linkėje.
free sample write Moeso Laboratories, 215Soutb
PDANEŠIMAI, MUZIKA
leavitt Street, Chicago.
žvardis. K. Sabonis rengia brozaitis. Susituokę per dviUž keturių metų, būtent 19__
_ .
.
gražių programų, kurių išpil- dešimt penkis metus gyveno IR TAIP TOLIAU
33 m. jie paėmė didelę krau- 1 DUICKREUEF FOR FEET
aflĮ
Kad padaryti savo gyveni
dys parap. choras. Daug ska- Aušros
Vartų
parapijoje Progress bendrovė rengia 1 tuvę po num. 2308-10 W. Ronaus juoko suteiks linksmas (West Side). Užaugino tris gražių ir įdomių radio prog- osevelt Road ir pakeitė vardų mų ilgesniu, galima tiktai ma
veikalas “Aptiekorius”. Šei sūnus ir vienų dukrelę.
ramų sekmadienį, 11 valandų į Roosevelt Furniture Coan- žian laiko skirti miegui.
mininkės rengia, vaišes su už
Sukakties paminėjimo va- prieš piet iš stoties WGES, pany. Balandžio mėnesį, 1938 Pirtis jaujų vainoja, o abid
gavėnių blynais ir kitais ska karienę Dobrovalskiai rengia 1360 kilocykles. Programoj dn- m. jie nupirko tų namų ir da vi suodės.
numynais. Prie to viso dar tavo name, 2835 W. 24th Buo- lyvaus “Aido” choras. Teisių bar jis yra jų nuosavas naKlausykite
pasilinksminimas prie šaunios levard. Tikimosi, daug gimi- patarėjas patieks naudingų pa mas.
PALENDECH’S TRAVE1
Jack Barry orkestros. Prad nių ir draugų susirinks palin- tarimų. Bus smagios muzikois
Nežiūrint visokių kliūčių ir,
BUREAU
žia lygiai 6 vai. vakaro.
kėti jubiliatams ilgiausiij me- įr įdomių pranešimų iš visuo- nepasisekimų, k. t. padegimų ,Bvery Sunday from 1—2 P. M
tų.
Būsiu meniško veikimo bei preky ir langų daužymo, Roosevelt
Folklore
Radio
Program
senus auksinius, sidabrinius
bos srities. Taigi, nepamirški Furniture Kompanijos smar
Graži Kuopos Auka
ir varinius Amerikoniškus
te pasiklausyti.
Rap. J. kus augimas nebuvo sulaiky
pinigus. Mokame gerų kai
Tortas viri
BRIGHTON PARK. — Sau
tas. Šiandien Roosevelt Fur
nų pagal vertę.
šio 28 d., parapijos salėje Mo
niture Kompanija turi dides
Pranešimai
terų Sųjungos 20 kuopos bu
nę apyvartų už visas kitas
SMITH & SON
Šv. Kazimiero Akademijos
vo draugiškais vakarėlis, kurio
krautuves toj pačioj, apielinRėmėjų Dr-jos susirinkimas įpelnas paaukotas parapijai —
2267 Clyboum Ave.
kėje ir niekas nedaro jokių
vyks sekhiadienį, vasario 19
įtaisymui lango. Tam reikalui
kliūčių. Turbūt dėlto, kad
Chicago, Illinois
d., 2 vai. popiet, akademijoj.
kuopa sukėlė $100.00.
Roosevelt Furniture Kompa
Visų ARD skyrių prašoma at
Moterų Sųjungos 20 kuopa
nijos Savininkai turi ilgų
siųsti atstoves su raportais,
turi daug darbščių narių, ku
metų patyrimų rakandų biz- j 4192 S. ARCHER AVENUE
kas nuveikta centro vakarie
East Corner Archer and
rioms nėra sunkus jokis nau
nyje jiems pasisekė nugalėti (North Sacramento
Ave.)
nei. Taipgi prašoma ARD sky
Kainos Numažintos dingas darbas. Kų jos užma
visas
kliūtis
ir
sėkmingai
ves1
Phone LAFAYETTE 0461
rių, kurie pereitų susirinkimų
ANGLYS
no, tų ir įvykdo. Malonu ma
United States Government
nebuvo prisirengę paaiškinti, ti biznį.
PIRKITE DABAR 1 — SAUKITE
tyti, kaip gražiai kuopa tvar
priežiūroje ir kiekvienai ypaDabar, 10 metų sukaktu
kiek nuo 19 seimo įnešė “eks
DIENĄ AR NAKTĮ
tai pinigai apdrausti iki
kosi ir auga.
vių proga jie visiems duoda
$5,000.00
PRISTATYMAS
MIESTE IR
tra” Statybos Fondan, dabar
PRIEMIESČIUOSE.
dovanas.
ISmok ėjom
i
Organizuotos moterys daug
tai padaryti, nes norime užrebgo ............................................. $e.e»
Už padėtus
Roosevelt
Furniture
Kom

reiškia mūsų visuomeniniame
nut ................................
$e.o»
korduoti, kokie skyriai tikrai
pinigus
BIG LUMP .................................... $6.06
panija
remia
visas
lietuviškas
gyvenime.
MINE RUN .................................... $5.76
Peter Baum, 81 metų am nuoširdžiai remia tų fondų, ir
Duodam Paskolas ant 1-mų
.
.
.
’CREENINOS ............................... $5.»»
r
.
.
.
...
.
įstaigas
ir
visus
lietuvių
pa1
Morgiėių
matyti sesutes.*
0
_
...
Pažymėtina, kad kuopoje žiaus ehieagietis. iš profesijos kurioms rupi
.
,
,
.
.
.
rengimus.
Tuomi
jie uzsitar- Safety Deposit Dėžutės Galima
Tel. ARDmore 6975
.
...
Pasirenduoti
randasi nemažai narių ir šio knygvedys. 1927 me ais jis pa naujose patalpose, kurios taip
labai reikalingos yra.
naT0
Param» lr ’lrS Ofiso Valandos: nuo 9 ryto iki
je šalyje gimusių ir augusių. sitraukę iš tarnybos, kad ga
50%
jų
kostumerių
yra lie- 5 vak. Sereidom nuo 9 iki 12 die
Jos myli šių šalį, bet neuž lėtų praleisti sutaupytus $40r
ną, Subatom nno 9 ryto iki
A. Nausėdienė, tuviai.
000.
Sugalvojo
atlikti
kelionę
8 vai. vakaro
miršta nei savo tėvų kalbos
ARD centro pirm.
Juos Žinantis.
aplink pasaulį. Šiomis dienopapročių. .
STANDARD FEDERAL SAVmis grįžo į Chicago be cento
Moterų Sųjungos 20 kuopai jr dabar, sako, vyksiųs pas TOWN OF LAKE. — Drau Redakcijos Atsakymai
IH6S & LOAN ASSOCIATION
of CHICAOO
reikia palinkėti, išaugti vie-|sūnų į Tulsa, Okla., senatvę gija Šv. Pranciškos Rymietės
ARD 10 skyr. komisijai. Anai didžiausių kuopų visoj or- baigti.
JUSTIN MACKIEWICH
laikys mėnesinį susirinkimų prašymas apie įvykusių va
President
ganizacijoj.
Namiški*
vasario 19 d., 2 vai. popiet, jaus vakarienę jau tilpo ‘Drau
HELEN KUCHINSKAS, See.
ARE YOU SUFFERING FROM
parapijos mokyklos kambary ge’, todėl tamstų prisiųstoji
Attention! Jitterbugs
Valdyba korespondencija jau liks ne
EYE STRAIN je.
sunaudota.
And Ballroom Dancers due lo dusi, sun, light-glare,
TIKM2OO

ŽAGARIE6IŲ KLIUBO
PARENGIMAS

OtSCCISTJ 35* ■ 8»«

n 00

PERKAM

4%

driving, movies, reading, etc.?

Antradienį, vasario 21 d., Do your
vour 1eyea
_ bum—feel
visi važiuoja į Šv. Jurgio pa-;
uncomfortable) Try
,
v , .
,
Murins. It contains 7 helprapijos choro šokių vakarą, fui ingredients which
....
...
deanae and clear eyea red*
kuris įvyks parapijos sale.',, dened from fstizue-make
prie Lituanica ir 32 gatvių.
i^JfAą
Bus gera muzika. Kviečiami j Send for trial bottle. Mati iOc(«tsmp«
addreu to
l The
0
or coin) with your name and addreaa
MF.Chicago. III.
visi “jitterbugs”. Pradžia S MurjneCo^
valandų. “Sad New” 40c.

S53

EEL

Musės įkyrios ne
bet daugumu.

didumu,

EYes
AT

ALL

DRUG

( /run ir \
S,.r.f h r 1

STORES

Patarles

Mandagumas ne visada pa
vaduoja žmogaus moralinį to
bulumų.
Kas neatskiria klaidos nno
tiesos, tam apgauiingu pinigu
bus užmokėta.
Greit pagadinsi, bet negreit
pataisysi.
Meilė veržias į aukštų, bet
visuomet pasirengus nužengti
' lig apačios.

PLATINKITE

“DRAUGĄ’

UTILITY LIQUOR
DISTRIBUTORS
Incorporated

UNIVERSAL
RESTAURANT
ModernifldausU ir
glausl* Valgykla
Bridgeporte

Tel.

Prospect

0745-0746

Wholesale Only

5031-33 So. Ashland Ave.
Paa mus galima gauti tikrai Uetuvilką Importą Valstybiną Deg
tiną

750 W. 31st Street
A A. NORKUS, savininkas

TeL Victory 9670
S

M«s Ir Visi Mūsų Darbininkai
Lietuviai, pp. P. lr M Dzimldas
Savininkai

CHICAGOS VĖLIAUSIA
NAMŲ STATYBA
7$-čia gat. Ir California Ave
Du blokai nuo Marquette Pk.
MOrtalsl, Insiuluotl namai 5
Ir 0 kambarių, au belsmentu.
lotaa $0x126 P«dų au visais
įtaisymais.
Namo kaina $6.000.00. Mažas
pradinis {mokėjimas, likusieji
kaip randa, tik po $42.00 {
mSneej.
š) suma padengia
nuošimti, takaus, apdraudą lr
mSnealną dai} paskolos.
Namai statomi po priežiūra

F. H. A.
Pamatykite, o stebSsItSa.
Ofisą® prie 72-Clos gatvės lr
California Avenue.

t

D K iums

Šeštadienis, vasario 18, 1939

Šv. Mišios Už
Kun. Pr. Vaitukaitį
Šį rytų visose Chicagos lie
tuvių bažnyčiose bus atlaiky
tos šv. Mišios už a. a. kun.
Pr. Vaitukaičio sielų.

Šiandien sueina lygiai pusė
metų kui mirė uoiu»fs kuni
gas ir veikėjas. Tikintieji pra
šomi išklausyti už jo sielų šv.
Mišias.

Visi Patenkinti
Choro Vakaru
SO. CUICAGO. — Vasario
12 d., parapijos choro suruoš
tam kaukių (inasąuarade) va
kare, tarpe gausiai susirinku
sių vietinių, matėsi ir svečių
iš arti ir toli. Pav., mira. A.
Mondeika iš Cicero, dr. A.
Stulga su žmona ir daug ki
tų. Didelis būrys buvo atvy
kęs svečių iš Reo Packing Co.,
kuris laimėjo ir pirmų dova
nų. (Kiti sako, kad tai buvo
sočikagietės, tik pasipuošusios
sakomos kompanijos kostiu
mais).
Vakarui skanaus užkandžio
paruošė Teličėnienė ir O. Yo
cutė, o salę gražiai išpuošė A.
Baltuška ir A. Badžius.
Choras dėkingas visiems, ku
rie kokiu nors būdu parėmė
vakarų, o tuo pačiu ir para
pijos reikalus.
Vasario 19 d., parap. salėj
įvyks Priimtuvių - Išleistuvių
balius su šokiais, kurį rengia
parapijos komitetas parap.
naudai. Tam vakare hus pro
ga susipažinti su naujais komiteto nariais, bus patenkinti
ir prisidės prie pagerinimo
parapijos reikalų.

Praeitos savaitės bėgyje du
parap. choro nariai šventė sa
vo gimtadienius: Ona Kazake
vičiūtė ir A. Badžius. Abu tu
rėjo būrelius jaunimo, kurie
linkėjo jiems laimės.
Praėjusį šeštadienį A. ir J.
Kundrotai, seni ir darbštūs
Šv. Juozapo parap. nariai, mi
nėjo Apolonijos vardines. Jų
pasveikinti suvažiavo daug
svečių - giminių ir pažįstamų,
kuriuos namiškiai pavaišino.
Vardinių balių buvo atkėlę iš
,
, . ; , A , ,
,
sekmadienio dėl to, kad sek.. . . . , ,
,
madieni visi dalyvavo choro
„ , .
__
šokiuose.
Nemuno Sūnūs

BRIGHTON PARK. — Drstė Saldžiausios Širdies V. J.
No. 1 laikė mėnesinį susirin
kimų vasario 5 d., parapijos
mokyklos kambary. Susirinki
mų atidarė pirm. S. J. Bar
kauskas malda.
Priimti nauji nariai: B. Pu
trimas, R. Andreliunas, M.
Pavilonis, N. Servinskas, A.
Paukštis, K. Šatas ir V. Po
peli. Raportas ligonių lanky
tojų buvo toks: J. Eudeikis yra išvežtas į Hot Springs, Arkansas, o J. Uksas serga na
mie.

Skaitytas kvietimas Lietu
vos Vyčių 36 kp. dalyvauti in
corpore Šv. Kazimiero dienoj,
kovo 5 d. Kvietimas priim
tas. Raportas iš šokių vaka
ro, sausio 8 d., parodė, kad
pelno padaryta $53.40.
S. Barkauskas, J. Količiur
ir G. Pakeltis išrinkti daržui
išnuomuoti.

Nutarta išmokėti už dova
nų padarymų R. Andreliūnui
ir už State raportų J. Liulevičiui. Dovanas gavo sekantie
ji nariai: J. Olešauskas, A. Juškevičia, J. Količius, J. Zepaltas, S. Žylius ir S. Nekro
šius už nesirgimų per 20 ir 10
turtas siekia $3,243.95.
Nut. rašt. G. P.

Marijonų Rėmėjų
Parengimas Gražiai
Pavyko

Vasario 18-ta Diena
“Dėlto kiekvienas turi rū
pestingai saugotis pagundų ir
jausti maldoje, idant velnias
jo neprigautų, kurs niekuo
met nemiega ir ‘aplink eina,
kaip kriokiųs liūtas, ieškoda
mas kų prarytų’. (1 Šv. Pet
ro V, 8)”
. i II

Vasario 19-ta Diena

AVillis W. Crabb (dešinėj) bankininkas iš Delavan, 111.,
nuteistas į kalėjimų keturiems metams už išeikvosimus. Kai
rėj James G. Bailey, Crabbo brolvaikis, kuris taip pat val
džios patrauktas atsakomybėn už peržengimų nacionalinių
bankinių įstatymų. (Acme telephoto)

Dalyvauja Ir
Panevėžiečių Choras
Rašant apie Lietuvos Ūki
ninko draugijos vakarų, kuris
įvyks šį vakarų, Aušros Var
tų parapijos salėj, praleista,
kad programoj dalyvaus ir
Panevėžiečių moterį} choras,
kuriam vadovauja muz. J.
Brazaitis. Šis choras dar ne
seniai susiorganizavo, bet jau
dalyvavo vienam, kitam va
kare ir visiems labai patiko
jo dainos.
/
Koresp.

Iš Politikos Lauko
Žinios Iš 12 Wardo
Sausio 25 d., Hollywood sa
lėj, 12-to Wardo Lietuvių Demokratų organizacija laikė
metinį susirinkimų, kuriam iš
rinkta nauja valdyba 1939 m.
Ir nutarta daug įvairių dalykų.
Daugeliui šio wardo pilie
čių buvo žingeidu išgirsti, kų
ši organizacija mano remti ba
lsavimuose.

Dažnai vienok pagundos
žmogui yra labai naudingos,
nors labai nugrystančios ir
sunkios, nes žmogus per jas
nusižemina, apsivalo ir mo
kinasi.
Visi šventieji per daug nu
liūdimų ir pagundų perejo ir
išsitobulino.
Nėra taip švento ordeno, ne
taip užslėptos vietos, kame ne
būtų pagundų arba kentėji
mų”. (Kristaus Sekimas, Kny
ga Pirma, Skyrius XIII, 2).
esam«»
rtnett.

Mes šiame warde esame ma
žesnė grupė už komitemano
tautiečius ir atsimetę nuo jų
nieko nepajėgsime nuveikti,
bet savo kaimynams ir drau
gams daugiau pakenksime,
bes, ištikus kokiam svarbiam
reikalui, teks ir vėl su jais
susidurti. Wardo komitemanas šiai organizacijai pasakė
taip: aš noriu, kad lietuviai
dirbtų su manim, o gavęs kre
ditų pasidalinsiu ir su jumis.
Sako, žmogus tegali duoti tik
tų dalį, kuri jam priklauso.
Aš, patėmijęs iš lietuvių vai
sius, duosiu jiems tai, kas
jiems priklauso.

Vasario 19 d., parap. salėj
Vengiama Užgavėnių pasilink- Į Northsaidiečiai Tėvo Jakaisminimo vakaras. Pelnas ski- į čio kalbos ilgai neužmirš ir
rianias parap. naudai. Pradžia labai dėkingi už jo atsilanky6 vai. vak. Vakarų rengia pa mų.
rapijos komitetais.
Po žaidimo buvo išdalintos
dovanos visiems laimėtojams.
Pereitų savaitę susirgo kleb.
kun. M. Švarlys. Pakvietus Dengimo komisija nuošird
gydytojas, patarė ilsėtis. Lin žiai dėkoja visiems atsilanku
kini klebonui sustiprėti ir vėl siems, dovanų aukotojoms ir
grįžti prie savo kasdieninių visiems už gražių paramų.
pareigų. Kleb. pavaduoja kun.
Buvęs
černauskas, MIC.

Praeitų savaitę įvyko laido Nauji Ligoniai šv.
tuvės a. a. O. Pocevičienės ir Kryžiaus Ligoninėje:
Kaniušo. Abu buvo ilgame
Klapatauskas Juozapas, Sto
čiai parapijonai. Velionė Ponis Juozapas, Grencus Juoza
cevičienė, pavyzdinga katali
kė, išauklėjo skaitlingų šeimy pas ir Norušis Sofija i, Bri
ghton Park.
nų. Reiškiame nuoširdžių užuo
jautų mirusių šeimynom. Rap.
Venckienė Estele ir King
Bertba iš Marąuette Park.
Matkienė Sofija iš Bridge-

ŪKIŠKUS LAIKRAŠČIUS Įport.

ĄK,I.,

Mirė vaa 17 d.. 1939. 3:30 vai.
po piet sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje. Šiaulių aps..
Pakapės par.. Giedriu km.
Amerikoje išgyveno 35 met.
Paliko dideliame nuliūdime:
moterj Gną, po tėvais Markunaitę, dukterį Kazimierą, žen
tą Jurgį, 3 anūkus: Dr. Stan
ley, aptiekorių Antaną ir Oną
Jacobs, sesers dukterį Antani
ną, jos vyrą Bill Thomas, ir
Jų dvi dukteris, pusbrolį Ste
poną Kšivckas ir daug kitą gi
minią ir draugą. Lietuvoje pa
liko seserį Aleksandrą Kava
liauskas ir anūką ir gimines.
PrikJausė prie Vytauto Drjos.
Kūnas pašarvotas 2850 VVest
40th Street.
Laidotuvės įvyks trečiadienį,
vasario 22 d. Iš namą 8:00 v.
ryto bus atlydėtas į Nekalto
Prasidėjimo švč. Panelės par.
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos
pamaldos už velionės
sielą. Po pamaldų bus nulydė
ta į Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažjstamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Duktė, žen

tas, Anūkai,
Giminės.

Sesers

Duktė Ir

Laidotuvių
direktorius J.
Liulevlčius, tel. Lafayette 3572.

NEURITIS
SILIIVI PAIN IN MW MINUTIS
To relteve the torturlng palo of Neurltls,
Bheum.ti.in, Neuralgi. or Lumbago ln n
few minute*, get the Doctor'i formų la
NITRITO. Dependable—no opiatea. no nareotica. Does the worlt nulekly -mušt relleve
vrorst pain, to your satisfaction ln a few
minute* or money back at Drugglate. Don’t

Um NUllITO AB tkl* guaraatee today.

4447 South Fairfield Avenue
____________ Tel, LAFAYETTE 0727____________
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koplyčios visose
Chicagos dalyse

Klausykite mflsų Lietuvių radio programų Šeštadienio vakaran,
7:00 vai. vakaro ii WHFC stoties (1420 K.) — Pranešėjas
P. SALTHHERAS

•ART, IND. LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

KELNER—PRUZIN
Geriausias patarnavimas — Moteris patarnauja
Phone 9000
620 W. I5th Avs.

LEONARDAS EŽERSKIS
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
PATARNAVIMAS DIENĄ IB NAKTĮ
KOPLYČIA DYKAI

2025 W. 51«t St

TeL YARDS 1278

Res. 4543 South Paulina Street

PADĖKA

RILIIVS PAIN IN PIW MINUTIS
To relieve the torturing pain of Rheumatisia, Neuritis, Neuralgia or Lumbago, in a
few minutes, get the Doctor'a formula
NURITO. Dependable—no opiatea, no nareoties. Doea the work ųuiekly—mušt relieve
cruel pain, to your satisfaction in a few
minutei or moneyback at Druggist’a. Don't
suffer. Ūse NURITO on this guarantee today.
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Naudejomas visame pasaulyje nue 1867 mėty

MYKOLO JUSEVIČIAUS
Firmą padėkos žodį noriu iš
reikšti gerb. tėveliui kun. Vai
čiūnui už taip malonų atjau
timą
ir
patarnavimą
mano
broliui, kuris tapo palaidotas
vasario 6 d., 1939 m.
Ačiū vaj'g. Mondeikai. Ačiū
draugystei šv. Antano už lan
kymą ir už nešimą grabo. Ačiū šv. Mišią aukotojams ir
vainiką
aukotojams,
Juozui
Žitkui ir kitiems. Ačiū visiems
giminėms ir visiems dalyviams
už lankymą šermenyse ir paly
dėjimą į kapus. Šimtą kartų
visiems.

S. Jusevičtois,
Mykolo brolis.

PUSMETINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS
Už amžiną atilsį KUN. PRANCIŠKAUS VAITUKAIČIO sielą
užprašėme Šv. Mišias šeštadienį, Vasario 18 d., 1939 m., sekan
čiose bažnyčiose:

Šv. Juozapo, Dievo Apveizdos, šv. Mykolo, Aušros Vartų, Ne
kalto Prasidėjimo Švč. Panelės, Šv. Kryžiaus, Šv. Petro ir Šv.
Kazimiero Seserų Vienuolyne.
Jį Mylintieji.

t

B^an Ha-

John F. Eudeikis

tiems, kurie prasidėjo kokiu

RHEUMATISM

6Lą&*'»euM*Tiai

Kaip ši organizacija gyvuo
ja,
dar nėra rėmusi kitų kan
north side. — Vasario 2v Teisėjas Pagerbė
didatų, kaip tik tuos, kurie
d. parapijos svetainėje buvo
Svečią
randasi ant reguliario demo
kauliukų žaidimo parengimas,
Vasario 7 d. prelatas Macie kratų tikiėto. Taigi šiam suį kurį susirinko gražus būreli^ jaunimo ir senesniųjų. Do- jauskag buvo svečias teisėjo slinkime nutrtrta nemainyti
vanų buvo gražių fr daug. SeUIarry Fisher Vafolrienėj Co- sav° nusistatymo ir viešai pa
kančios geraširdės aukojo do venant klūbe, kur, be adv. C. skelbti, kad ji rams visų revanas: O. Kavaliauskienė, M. Kal, dalyvavo visa eilė žydų guliarę demokratų sleitų, būKarečkienė, E. Andriuškevi- veikėjų ir žymių Chicago biz-tent į miesto majorus Edvvard
čienė, M. Tamoševičienė, O. nierių. Po vakarienės pasaky-'J- Kelly, į kasierius Thomas
Deksnienė, V. Daugirdienė, E. ta kalbų. Prelatas Maciejaus- i Gordon ir į Clerk Ludvvig Valdyba 1939 metams išrin
Šlautienė, O. Kilikevičienė, M. kas plačiai papasakojo apie Schreiber, o į savo 12 wardų kta: pirm. Wm. Popeli, vice
Januškienė, E. Maskolaitienė, žydų būklę Klaipėdos krašte
A. Balčiūnienė. Iš šio gerada ir kaip juos hitlerininkai per
rių sustato, galima spėti,, kad sekioja. Pažymėtina, kad va
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIUS
karienėj
labai
daug
dalyvavo
dovanų buvo daug ir jų už
senų žydų, atvykusių iš Lie
teko visiems.
tuvos. Visiems buvo įdomu iš
Į parengimų atvyko Tėvų
girsti apie seniai apleistų jų
Marijonų provincijolas, gerb.
U9ZAUUA n DIDtUVSIA LAIDOJIMO ĮBTAMA
kraštų.
kun. J. Jakaitis; pasakė la
AMBULANCE
bai gražių kalbų apie naudin, . , . . . . .
DIENĄ IR NAKTĮ
gumą, kurie darbuojasi rmsi.
...
„ ... . ... .
jų reikalams. Reiske dėkinguVisi Telefonai YARDS 1741-1742
. .
,
,
mo visiems atsilankusiems ir
______ 4605-07 So. Hermitage Ave.
..
,
. ., •
PRANCIŠKUS ŠAKUNAS

[būdu prie šio parengimo.

SKAITYKITE VIEN KATA

Įpirm. A. DomoSka, nut. rašt.
(Urba Flovver Shoppe)
J. Kaminskas, fin. rašt. F.
4180 Archer Ave.
Krasauskas, kas. A. Ivanaus
Phone LAFAYETTE 6S00
—• —
kas ir koresp. S. Gurskis.
J Gėles Mylintiems — Vestuvėms —j
Bankiviam-, — Laidotuvėms
P»rninSh,unui
Koresp. S. G.

Auganti Draugija

A. I A
MARIJONA

JOSEPHINE GUDIENĖ

KASMAUSKlENĖ
Mirė vas. 17 d., 1939, 3:05 val.
po pietų suiauKUs puses anų.
Gimus J_lelu»uje,
lauruges
apstu., renieutų par,, šhgaiių a.
AmeriKoje išgyveno 30 inel.
tuiiKO uideuaiue nunudiine:
dvi uuaieris — tkuoifiną ir atei
tą, posunj Leoną, oroiį Ftanclškiį ir jo moterį neitą Gedus,
seserį Rozaliją ir jos vyrą
Juozapą
Kimčius,
pusesserj
.norią ir jos
vyrą Juozapą
Šimkus,
pusbrolį
Aleksandrą
Senį, puseseri Cršuię Gesiautienę ir aaug kitų giminią.
Lietuvoje pailso seserį ir bro
li ir kitas gimines.
A. a. Marijona
Kasmauskienė priklausė prie araugijų
Šv.
Agotos ir
Apaštalystės
Maldos dr-jos.
Kūnas pašarvotas 2416 West
45th Fiace.
Laidotuvės įvyks pirmad., va
sario 20 d. iš namų 1:00 vai.
ryto bus
atlydėta į Nekalto
Frasidejimo švč. Faneles par.
bažnyčią, kurioje įvyks gedu
lingos
pamaldos už veliones
sielą. Fo pamaldų bus nulydė
ta i Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę:
Duktt'rys, Brolis.

Fogiuug,
G,n,lnės.

Sesuo,

Fusseserls

ir

Laidotuvių
direktorius
J.
Liulevičius, tel. Lafayette 3572.

(po tėvais Kazlauskaitė)

Mirė vas. 16 d.. 1939 m.. 7:48
vai. vak., sulaukęs pusės amž.
Gimęs Lietuvoje,
Mažeikių
apskr., Viekšnių parap.. T'učių-Ketviroku kaime.
Amerikoje išgyveno 27 met.
Faliko dideliame nuliūdime:
vyrą Franciškų, dukterį Josephine, brolį ir brolienę Stanis
lovą ir Kotriną Kaziauskius ir
jų šeimą, pusseserę Barborą
Keinis ir daug kitų giminių,
draugų ir pažįstamų. Lietuvo
je paliko tėvą Liudviką, mo
tiną Francišką, seserį Domicė
lę. broli Kazimiera ir j u šei
mynas.
Kūnas pašarvotas 46 01 So.
Roekvveil St.. tel. J-aiayette
8071.
Laidotuvės įvyks antradienį,
vasario 21 d.
Iš namu 8:00
vai. ryto bus atlydėta i Nekal
to Frasidėjimo švė. Fanelės
parap. bažnyčią, kurioje įvyks
gedulingos pamaldos uz velio
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta i Šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus-ges ir pažįstamus-as dalyvauti šiose laido
tuvėse.
Nuliūdę: Vyras. Duktė. Bro
lis. Brolleiiė. Pussesere ir Gi
minės.
Laidotuvių direktorius J. F.
Eudeikis. Tel. Yards 1741.

Temykite Biznierių Bargenus “Drauge”.

LAIDOTUVIŲ

DIREKTORIAI

NARIAI CHICAGOS, CICEROS LIETUVIŲ
LAIDOTUVIŲ DIREKTORIŲ ASOCIACIJOS

AUD III Akine PATARNAVIMAS

AluDULAIibL dieną ir naktį

DYKAI

P. 1. Ridikas

KOPLYČIOS VISOSE
MIESTO DALYSE

3354 So. Halsted St.
Telefonas YARds 1419
6834 So. Western Ave.

Autlmnir B. Petkus
Lachawicz ir Simai
1. Liirteviciiis
S. P. Mažeika
Antanas M. Phillips
1.1 Zolp
AM V. Petkus

GROvehlll 0142

1410 S. 49th Court
CICero 2109
2314 West 23rd Place
Phone CANai 21>15
Skyrius 42-44 E. 108 SL
Phone PULlman 1270
4348 So. California Ąvo.
Phone LAFayette 3572
3319 Lituanica Avenue
Phone YARda 1138-1139
3307 Lituanica Ave.

Phone YABds 4908
1646 West 46th Street
Phone YARda 0781-0782

4704 S. Westem Avenue
Tel. LAFayette 8024

fialtadirtiia, vnanrio IR, 1939

PHTPgaS
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SUKAKTUVIU ISPARDAVIMA
Jūs Stebesites Kada Pamatysite Tuos Didelius Bargenus. Vėliausios Mados Rakandai, Kurių Kainos Yra Tikrai Sumažintos, Kaip Šiame Skelbime Rodo.
ROOSEVELT FURNITURE KOMPANIJA Švenčia Savo 10 Metų Sukaktuves Vasario Menesy ir Visi Kurie Pirks Kad Ir Mažiausią Daiktą Gaus Naudin
gas Dovanas.

M. P. JOVARAUSKAS

J. P. BERTULIS

Mūsų pačių dirbtuvėje padirbtas ir pilnai garan
tuotas, Vertas $150.00, tiktai ......... $69*00

3 šmotų miegamo kambario setas, prirengtas su
springsais ir matracais; buvo parduodamas už
$69.00, dabar tiktai .........

>39 00

■

■
■

■
■

Springsinis matracas, . vė
liausio išradimo springsai
apdirbti su tvirkiausia ma
terija — garantuotas pen
kiems metams. Vertas $39.,
per šį išpardavimų tiktai

Vėliausios mados gasinis pečius, visas porcelainuotas ir insuluotas,
visuomet buvo parduo
damas už $59.00, per šį
10 metų sukaktuvių iš
pardavimų tiktai

>14.50

$2950

MŪSŲ NUOSAVAS NAMAS

Rašymui stalelis, kuris
reikalingas kiekviename
name — parsidavė nuo
$25.00 iki $35.00, dabar
tiktai .... $ 12.50

Puiki skrynia, padaryta iš
cedar medžio, riešuto me
džio apdirbta. Parsidavė už
nuo $15.00 iki $20.00, dabar
per 10 metų sukaktuvių iš
pardavimų tiktai

>9.50

■
Elektrikinis dul
kių valytojas. Ge
riausios išdirbys
tės Royal, naujas
ir pilnai garantuo
tas, parsidavė už
$39.50, dabar tik

>24.50

Springsai, 10
metų garancija,
verti $6.50, da>>ar

$3.95

500 yardų karpetų laiptus ap
dengti visados parsidavė po
$1.95 už yardų — dabar per šį
10 metų sukaktuviij išpardavi
mų parduodame už ....
už yardų.

Lempa pastaty
mui ant stalo,
visokių spalvų,
uždangalai, ver
ti $3.50, per šį
10 metų sukak
tuvių išpardavi
mų tiktai

9 šmotų valgomo kambario setas susideda iš 6 kė
džių: stalo, buffet ir china closet, visados parda
vėm už $85.00, dabar tiktai ............. $59 ■OO

Matracai tvirtai padirbti. Didelis pa
sirinkimas visokių spalvų. Visuomet
buvo parduodami už $12.50, per šį 10
metų sukaktuvių išpardavimų tiktai

>6.95
Puikus staliukas, viršus importuoto
iš Australijos medžio. Visuomet par
sidavė nuo rto
$18 iki $25, > |
dabar tiktai t ■

95c

■

J—

Krėslas, tvirtai pa
darytas. Didelis pa
sirinkimas
spalvų.
Vertas $6.95, dabar
tiktai .. $3.95

Šiešų kubiškų pėdų refrigeratoriuis, su 10 metų
warranty už

* 149.50
Norge geriausios išdir
bystės

ĮROOSEVELT FURNITURE COMPANY

į 2310 W. Roosevelt Road

Chicago, lllinios
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