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Suomij a nereikalinga sovietų lenkų pakto
PAREIŠKIA, KAD IAI PAKANKA
VIENOS SUTARTIES

|

MASKVA BARA AMERI
KOS KOMUNISTUS

I. E. VYSKUPAS BUCYS LANKĖSI
BALTUME

“DRAUGO" VAJAUS REIKALE
SUSIRINKIMAS ROSELANDE

MASKVA, saus. 5. — Tre
čiojo internacionalo (komuni
stų)
pildomasis
komitetas
Rytoj, sausio mėn. 7 d., Visų Šventųjų parapijos sa
TRUMPĄ LAIKĄ VIEŠĖJO PAS
Kremblio
turi
susirinkimą.
SEKRETORIUS S'MON APLEI
lėje, Roselande, tuoj po sumos įvyksta svarbus susirin
Per
radiją jis puškeliu* J.
KLEBONĄ KUN. LIETUVNIKĄ kimas “Draugo” jubiliejinio vajaus reikale. Per sumą pa
DO ROMĄ
Valstybių komunistams Įsaky
BALTIMORE, ‘Md. (per nyčios rito (apeigų).
Prieš I mokslą apie katalikiškosios spaudo^ platinimo reikalą
HELSINKIS, saus. 5. — patirta, gruodžio m. 27 <1. at mą, kad jie daugiau veiktą
52kys didžiai gerb. kun. J. Jakaitis, M. I. C., Marijonų
paštą). — Baltimorės dien- keletą metų vyskupas profe- kongiegucijr^ Amerikoje provincijos vadas.
Rusijos bolševikai' ir lenkai metė tą pasiūlymą.
revoliucijos tikslais.

I rastis ‘‘The Sun” rašo apie soriavo vienam aukštesniagruodžio mėn. 23 <1. Suomi
Suomijos vyriausybė savo
Šis susirinkimas bus tuo reikšmingesnis, kad dabar
Amerikos komunistų orga- čia apsilankiusį prieš Kalėdas jam teologijos mokslų insti- Roselande vyksta “Draugo” vajus. Visoj Roselando lie
jai pasiūlė sudaryti slaptą atsakyme pareiškė, kad ji su
,bendrą
i sutartj,
, .. - . . . .. i - - . . ,
.. . .
, . nas “Daily \Vorker,” New Jo Ekse. vyskupą Petrą Bučį, į tute, Romoj.
Iš ten Popie- tuvių kolonijoj pasireiškia smarkus “Draugo” platinimas.
kurtąją turėtą lenkais ir bolševikais jau tu- į
i lorke, mini savo 10 metų su M. I. C.
1 žiug Pijus XI pakvietė jį, Susirinkime bus sudarytas komitetas, tada vajaus reika
būt apsaugota Suomijos ne- ri nepuolimo paktus, kad ki-1
kaktuves.
Treciojo interna Vyskupas
Petras Būcys, kad pradėtų misionieriavimo las visu tempu bus pastūmėtas pirmyn.
“priklausomybė, kas, esą, yra tos kokios sutartys jai nė ne
Roselando lietuviai kviečiami ko gausingiausiai ry
cionalo komitetas pataria, kad rašo “The Sun,” kurs ke- darbą tarp pravoslavų (stadidelės politinės reikšmės Į reikalingos,
toj
sueiti
susirinkiman, pasiklausyti įdomių dalykų ir pri
Šiomis sukaktuvėmis būtų iš liauja iš vienos pasaulio da
kiek Varšuvai, tiek Maskvai.
etikių), kad', juos patraukti gidėti prie garbingo darbo—katalikiškosios spaudos plaleista milijonai šio laikraščio lies j kitą, kaipo Popiežiaus katalikybėn. Tuo tikslu tuo tinimo.
Kadangi lmlševikų ir lenkų
ROMA, saus. G. — Angli
diplomatai reiškė pageidavi jos užsienio sekretorius Sir kopijų ir paskleista po visą Pijaus XI atstovas, siekdamas metinis lotynų rito kun. Bū
ITALIJOS IŽDE NEPRI- .pastatyti dar vieną kalėjimą.
rusų pravoslavų cerkvės vie-' čys konsekruotas Rytų hažnymo, kad šis Suomijos pasiūly John Simou baigė su premje kraštą.
Komitetas
bara
Amerikos
TEKLIUS
į Šiuose kalėjimuose yra vienybės su Katalikų Bažnyčia, čios rito vyskupu ir jam pamas nebūtų paduotas • viešu ru Alussoliniu pasitarimus ir
komunistus,
kad
“
Daily
Wor---------tos iki 3,200 kalinių, o šiangruodžio mėn. 24 d. netikėtai vestas nepaprastai sunkus
mon, suomių vyriausybė pri išvyko namo.
ROMA, saus. 5. — Ttalų'dien jame laikoma net 5,405
ker”
laikraštis turi maželi atvyko pas vietos lietuvių Šv. keliaujančio
misionieriaus
sitaikė prie to noro ir, kaip
Prieš išvyksiant jis pareiš
skaitytojų ir vos gali išsilai- Alfonso parapijos kleboną darbas.
finansų minis-teris paskelbė, kaliniai.
Ir kasdien didė/
kė, kad kol kas nėra galimy
'kad 1934-35 metais valstybės kalinių skaičius.
I z tai kaltina paties kun j Uetuvniką, savo se-‘
Mokina du rusus
bės atnaujinti nusiginklavimo kyti.
laikraščio štabą, kuriam -trūk nąjį draugą, kurs antrą Ka-I Vyskupas P. Būrys yra <ti- sąmatoje numatomas apie 3 Į
----------konferenciją. Tačiau jis tusta
energijos
įdiegti
darbininUŽDARINĖJA
lėdų dieną minėjo 40 metų tuliarinis Olympo vyskupas, bilijonai lirų nepriteklius.
i ri vilties, kad tuo reikalu kas
kams liepsnojančią revoliuci ' kunigavimo sukaktuves.
ir jis šiandien keliauja po vi-.
nors turės būt padaryta.
Cbicagos polieii
nę dvasią, kurios pagallm bū
HAVANA, saus. 5. — Ku
.. ,
L ,
są Europą ir Ameriką. Re- NORI NAUJO KALĖJIMO Į tos praneiė( k
,
.? ....
Anot sekr. Simono, Tautu1 tų galima sugriauti Ameri Atvykęs vyskupas P. Bu- /.
bos kontrrevoliucinių organi
tai kur ilgesnį laiką apsisto
te yra apie 2,(
Sąjungoje reformų klausimo kos vyriausybę ir sukurti so čys tačiau nelaukė šių sukakzacijų komitetas įdavė piezi-1
Jolieto ir Stateville kalėji rios neturi re«
ja. Šiandien kol kas vysku
- tuvius iškiknkĮco^Tik nuvažia-1'
sprendimas yra antraeilis da vietų tvarką.
pas reziduoja Gravmoor" Gar- mų Illinoiso valstybėje virši nių. ”
dentui San Martinui reikalą-į
Polici;
lykas. Jis sutinka, kad refor
Minčlns
komitetas
įsako
A-T
0
‘
ku
"'
J
Lietuvniko
klebovintą, kad jis atsistatydintų'
1
rison, N. Y., kur mokina du ninkas’ TVhipp reikalauja, kad Į uždaryti, Iki
niją, ten Ravo draugą pasvei
nė vėliau vasario mėn. 24 d. Į mos reikalingos. Tačiau nu merikos komunistams, kad jie
rusus, norinčius būti kunigais. valstybė įimtai susirūpintų apie (525 aludi
kino, kokį laiką pasikalbėjo ir
siginklavimo
klausimas
yra
smarkiau
pultų
Amerikos
Komitetas reikalauja, kad
Anot vyskupo P. Bučio, J.
federacijos viršinin vėl kažkur išvyko, nesakyda Valstybėse yra apie 350,000
prezidėntas per 72 valandas skubesnis dalykas ir turi būt Darbo
‘DRAUGO’ VAJU.
j stumiamas pirmyn.
kus ir patį prezidentą Roose- mas nė kur link.
rusų. Išėmus apie 92,000, vi
atsakytų į šį ultimatumą.
Kontestininkų s1
Kas iš tikrųjų sutarta Vo veltą dėl jo palankumo šiai
Sunkus jo darbas
si kiti komunistai.
Komitetas pareiškia, kad jei
Vyskupas P. Būrys su ilgo
Vyskupas P. Bficys į J. J. J. Aukškalnis, šv. Kazimiero, Garv, Tnd?
prezidentas atmes reikalavi kietijos klausimu, nežinoma. federacijai.
ka barzda lygiai kaip graikų Valstybes atvyko spalių mė S. Staniulis Ciimimo Šv. Pan. M.
mą, tada bus neiŠvengtina re
ARŠEJA
KATALIKŲ
PERSEKIO

katalikų dvasiškiai. Šv. Mi nesį. Ieško priemonių ir pa A. Kunickas Aušros Vartų
voliucija, kuri yra vienatinė
JIMAI
MEKSIKOJ
šias laiko senoviška slavių galbos rusų emigrantų vaikų V. Stancikas Šv. Kryžiaus
priemonė pašalinti netinkamą
kalba ir pagal unijotų baž- švietimui.
S. Straukas Aušros Vartų
vyriausybę^ jei ji nepasitrau
P. Labutis Šv. Jurgio
kia gražiuoju.
Arkivyskupas eina parapijos
J. P. Gerutis Nekalto Prns. Švč. APan. M........
SENATAS REIKALAUJA
Neiškeliama aikštėn, kas y- j
kunigo pareigas
92,
Karolina Lengvis Šv. Antano pnr. Cicero, III.
INFORMACIJŲ
ra tos kontrrevoliucinės orga
- 79,4:
Jl'AREZ, Meksika, saus. 5. prieš Katalikų Bažnyčią skel
A. Dilienė Šv. Jurgio
nizacijos ir kas jų vadai. Tik — “Kova prieš Dievą ir to bia ir tuo būdu pati peržen
56,006
K. Šerpetis Šv. Mykolo
AVASHINGTGN,
saus.
5.
—
;
52,109
žinoma, kad dauguma šios liau turi būt vedama.”
A. Stulginskas Šv. Antano, Cicero, III. ...............
gia krašto konstituciją.
Senatas
kreipės
iždo
departa-j
37,502
vyriausybės didžiųjų priešų
Cbicagos pieno 'trustas (di V. Mandravickas Šv. Petro ir Povilo, Kenosba
Taip pareiškė vienas dele
Šio paties miesto — Mexi- mentan, kad jis
36,803
parūpintų džiulės pieno kompanijos) ta- • K. Vaitkienė, Gimimo šv. Pan. «...................
yra užsieny.
gatas įvykusiame Meksikos co City, arkivyskupas pats smulkmeniškas informacijas
36,000
riesi, bet negali snsitarti, su I Pr' Valucki’t Diov"
■' ■■■■■■■■
Savo keliu visam krašte revoliucininkų partijos (val vienas paliktas dirbti visoje
35,706
apie karo skolų stovį.
A. J. Janušauskas šv. Antano, Cicero, III.........
kasdien vykdomas bombų dančioji
pieno vežiotoji) unija, dėl atMeksikos partija) katedros parapijoje.
Arki
30,217
V. Gaižauskas Visų Šventų, Roseland .............
sprogdinimas. Daug asmenų suvažiavime, kuriame skirtas vyskupas kasdien laiko tre
1 lyginimo sumažinimo vežioto- K. Raila, Šv. Petro ir Povilo parap.
26,261
CRAVVFORD, AVĖ.
sužeidžiama.
Dalis kariuo šios partijos kandidatas į jas Mišias, klauso išpažinčių,
1 jams. Jos nori papiginti pie- P. Varakulis, Dievo Apvaizdos .. .. ...
23,004
PASILIEKA
menės yra aiškiai neištikima krašto prezidentus.
18,201
• ną iki 9 centų, o gal ir iki 8 C. Deveikis, Jr. Šv. Antano, Cicero, III.
lanko ligonius ir pats vienas
vyriausybei.
16,543
Apygardos teisėjo W V. j centų kvortai, kaip -tai daro A. Bacevičius Šv. Mykolo part
Suvažiavime dalyvavo dau kitus darbus atlieka.
13,700
A.
Švilpauskienė
M
t.
Carmel,
Melrose
Park
ginu kaip 2,000 delega-tų ir nė
Arkivyskupas kreipės į vy Brothers teisme master of ' nepriklausomos kompanijos,
11,884
M. Misiūnas Visų Šventų, Roseland
Pinigų verte — vienas jų nepareiškė protesto riausybę skirti jam kunigą, j chancery Mincr išdavė pilną-' Trustas sako, kad be to at Paul
7,209
P. Petrauskas, Binghamton, N. Y.
prieš tą burnojimą.
' jei kartais jis pats sunegalė- jį teismo draudimą (injunc- lyginimo sumažinimo pieno A. J. Sutkus Šv. Baltramiejaus, Waukegnn
mainyba
5,508'
Tas gi prieš Dievą delega tų. Vyriausybė to nepripa •tion), kad Crawford avė. ne papiginimas neįmanomas.
4,234
S. Balčiūnienė Aušros Vartų
būtų pakeista Pųlaskio vardu.
3,750
NEW YORK, saus. 6. — tas burnoto jas buvo iš Vera žino.
P.
J.
Čižauskas
Aušros
Vartų
Tas pat trustas deda pa
3,601
K. Ganbis Šv. Juozapo, So. Cbicago
J. Valstybių vyriausybė nepa Cruz valstybės, perdėm komu
stangas papiginti pieno kai F. Ivanauskienė, Dievo Apvaizdos par.
Jokių
palengvinimų
Yrft
aunmnymns
LietuV
on.
3,360
didino naujam auksui kainos, nistiškų
pažiūri) — stačiai
Kitadon Meksikos preti.len- Vytanto nMJiojo „nivmitc. na, pieno gamintojams moka F. Vaičekauskas Nekalto Prasid. švenč. Pan. M
3,000
tad dolerio vertė, galima sa raudonkaklis, kurs dirba už
mą.
tas Gil buvo padaręs sutari-' te įsteigti aeronautikos mokslo
kyt, nepasikeitė.
sovietų tvarkos įvedimą.
mą su Meksikos vyskupais, katedrą. Tito užsiims tekni- Pranešta, kad jei pieno ga
Parapijų stovis
Vakarykščias
pinigų kur
Pats skirtas šios partijos
mintojai Rusilauks mažiau Šv. Kazimiero parap., Garv, Tnd.
kad ateityje Meksikos vyriau kos fakultetas.
501,407
sas:
kandidatas į prezidentus su
pelno
už
pieną,
tada
jie
nu

450,752
Aušros Vartų par.
sybė duoR kokių nors paleng
Anglijos svaras
$5.12 važiavime pareiškė, kad jam
443,435
trauks
pieno
pardavimą
ir
Švč.
Pan. Gimimo pnr.
sose
pamaldas
turėti.
Pamal

vinimų vyskupams ir kuni
Kanados doleris
1.09 prezidentaujant
visi religi gams ir grąžins kai kurias iš doms skirta tik viena kuri Chicagn kokiam laikui gali Šv. Jurgio pnr.
218,072
Prancūzų frankas
.06 niai įstatymai visu griežtumu
211,118
Šv. Kryžiaus par.
netekti pieno.
Bažnyčios atimtas teises, y- bažnyčia.
198,018
Šv. Antano par. Cicero, RI.
Italų liras
.08 Ims vykdomi.
Pareitais metais nebuvo tos
Sužinota, kad pų*no gamin Nekalto Prasid. Šv. Pan. M. par.
pač viešai garbinti Dievą.
112,494
Belgų belgas
.22
Minėtas sutarimas užmirš savaitės, kad vienur, ar kitur tojai ūkininkai šiandien pa Šv. Mykolo par.
Persekiojimai didėja
72,549
Vokiečių markė
.37
Savo keliu viroj Meksikoj tas ir šiandieninė vyriausybė kunigas nebūtų buvęs areštuo skelbs streiką — neparduos Dievo Apvaizdos parap.
62,364
Šveicarų frankas
.30
42,101
katalikų persekiojimai kas dar labiau ima spausti vysku tas, apkaltintas ir paskiau Chivagai ir apylinkei pieno. Visų Šventų par. Roseland
Šv.
Petro
ir
Povilo
par.,
Kenosba,
Wis.
37,502
kart eina smarkyn ir dabarti pus, kunigus ir tikinčiuosius. nubaustas. Ir dažniausia dėl
26,261
OPO STOVIS niam prezidentui valdovau- Pačiame šiame federaliniaro nieko. Ot, tik dėl to, kad KLAGENFURT, Austrija, šv. Petro ir Povilo par. W. Pullman .
Mt. Carmel par. Melrose Park ...............
13,700
saus. 5. — Susprogdinta bomCHICAOO IR APYLINKES. Jnnt
distrikte vieno kunigo žinybai katalikų kunigas.
šv. Jnozapo parap., Binghamton, N. Y. .
7,209
Aišku, negali jau būt blo ha ties Jugoslavijos konsulą-i^v Baltramiejaus par., \Vankegan, TU
— Šiandien debesuota ir kiek
dažnai vis nau- skirta net 25 bažnyčios, bet
Vyriaus'
5,508
šalčiau.
įlįs įvairi
šies nuostatus jis nieku būdu negali jose vi giau ir pačioj bolševikijoj.
Atu- Kaltinami hitlerininkai. !flv. Juozapo pnr. So. Cbicago, III.
3,601
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ziuĄero seserų kongregacija jvės pirmininkas, kuris yra susirūpinęs, kad TRUMPA VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJOS Wkotl>0 vi’i
ISTORIJA
paskyrė ^aun* nefeenii i* steigta tik 1907 m., mokyto
mūsų dienraščio jubiliejinis vajus pavyktų
šventintų šv. Kryžiaus para jais buvo pasaulininkai — va
ne tik Visų Šventų parapijoj, bet visose Ame
Išeina kasdien, t'šskyrus sekmadienius
Prieš 23 metus pietinėj Chi-1 kun. Pr. Serafinas su savo pijos vikarų kun. P. Lapelį, rgonininkus A. Pocius ir mer
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $4.00, Pu- rikos lietuvių parapijose.
ginos. 1911 m. sausio 9 d. Se
svl uietŲ — *3.50; Trims mėnesiams — 12.00; Vienam
Įteikia tikėtis, kad prasidėjęs šioj pura- eagos miesto dalyje, vadina-1 pritarėjas nesutiko Kensing- kuris išbuvo klebonu apie 12
mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
serys Kuzimieriotės pradėjo
tų — $<00. Kopija .03c.
pijoj “Draugo” vajus praeis su geriausiu moję Roseland, nebuvo lietu- tone parapijų kurti, nes ta metų, t. y. nuo 1913 m. iki
Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
mokyti. Tai buvo pirmoji šv.
pasisekiuiu. Rodos, kad ir turėtų taip būti. vių parapijos.
Visi tuomet vieta buvo ir tebėra su savo 1927 m. Pradžia jaunam kle
Uendradarbiunis ir korespondentams raštų negrą
bonui buvo sunki, nes kolek- Kazimiero seserų kongregaci
žina, jei neprašoma tai padaryti ir ncpn'siunčluum tam Juk spauda žmonių gyvenime labai svarbų
priklausė prie Šv. Juozapo trobesiais labai senoviška. Po
tikslui pašto ženklų.
jos mokyklų Cbicagoj, o ant
vaidmenį vaidina. J. E. Telšių vyskupas Ju parapijos So. Chieago, kuri y- viso Roselando apylinkių ap tos bažnyčioj buvo menkutės;
Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai.
kasdien.
stinas Staugaitis, rašydamas laiškų savo die ra už G amerikoniškų mylių žiūrėjimo, tinkamiausia vieta per namus eidamas, irgi ma ra Amerikoj buvo Mt. Carinei.
cezijos kunigams, cituoja Prancūzijos žymaus nuo Roselando. Kadangi su pasirodė prie 108 gatvės ir žai gaudavo, rengiami vaka- Pa. Pirmas šios mokyklos moSkelbimai sekančiai dienai priimami iki
kun. Desgranges, kuris labai teisingai yra sisiekimas buvo ne per ge Wabash avė. Nupirkta žemės rėliui irgi ne per daugiausia kinys, kuris gavo laipsnį, bu, *
5 vai. po piet. ,
vo Jurgis Klimavičius. Moky
pasukęs: “Nelaimė mums, katalikams, kad riausias, norint pasiekti lie 12 lotų, visus bloko galus, pelno duodavo, o nemokėtų
sųskaitų rado daug; taip pat kla pradžioje buvo negausin
esame, galima sakyti, bereikalingai išeikvo tuvių bažnyčių,
o katalikų tarp State gatvės ir Wabash
“DRAUGAS”
ję šimtus milijonų įstaigoms, kurias sunaiki skaičius vis didėjo, buvo su avė., ir tų patį rudenį 1906 skola buvo išaugus per 40,900. gu. Trys kambariai sutalpino
LITHUANIAN DAILY FR1END
no plėšrieji įstatymai, ir kad pasišvkštėjo- sirūpinta sukurti naujų lietu m . išmūrijo pamatus. Didžiu- i Pin‘S1-1 ™kėJ° ,lau8- 0 Juo8 visus mokinius, bet kas me
Published Daily, Except Sunday.
nie savo darbo, savo laiko, savo pinigų ka vių parapijų. Atvykus iš pie lis namas, kurio įtalpa apima! 1”“'"“ buvo sunku> bel >u' tas mokinių skaičius sparčiai
SVB8CRIPT10NS: One Year — $6.00; Six Months
talikiškiems laikraščiams, kurie būtų sutru tinių valstybių a. a. kun. Pr. svetainę, bažnyčią (telpa apie‘nam ir ™erS»>g»"i klebonui augo. Šeši kambariai buvo pe— $3.50; Three Months — $2.00; One Month — 76c.
Europe — One Year.— $7.00; Six Months — $4.00;
kdę tų įstatymų nubalsavimą”.
Copy — .03c.
Serafinui CJiieagon ir jam 800 žmonių), mokykla iš 6įPasisekė pakelti žnloni« dva-, rpildyti ir mokinių skaičius išsių, surišti vienybėn darbuo augo netoli 400.
Advertislng ln "DRAUGAS" brings best results.
Visų Šventų parap. klebonui, visiems laikinai apsigyvenus Šv. Kry klasių ir seserų mokytojų gy
tis bažnyčios labui ir būti Kas metas mokslų baigia aAdvertlsing ratos on appltcation.
mūsų talkininkams linkime geriausio pasise žiaus parapijoj pas gerb. kun. venamųjų vietų, buvo baigtas
dosniems parapijos reikalams. pie 50 mokinių. Tikrai nepaty
“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chieago kimo vienintelio mūsų tikybinės ir tautinės Al. Skripkų, Roselando lietu 1907 m. ir Visų Šventųjų šve
Per tų savo klebonavimo lai- riau, kiek iš viso mokinių yra
viai prašė Chioagos Arkivys ntę pirmas Mišias laikė savominties dienraščio platinimo darbe.
baigusių V. Šv. parapijos mo
kupų J. Quigley- paskirti jiems je naujoje bažnyčioje. Kiek kotarH eerollai ^'“ažuM 6ko'
kyklų. Dabar, kaip ir visurj
kun. Pr. Serafinų klebonu. kainavo žemė ir namas - ne.!la> ,les'laika' buvo geri, žtnoMASKVOS ‘ PADĖKA”
mokinių skaičius mažėju, ir
Kadangi lietuvių skaičius bu žinpu, taip pat nepatyriau!“8* “«'S“lk'Jo bažnyčiai piSovielų Rusija per daug metų visokiais vo gana didelis,
lie
nudažė bažny- ateinančiais metais, tur būt,
arkivysku- kiek surinko pinigų; bet
SPAUDOS VAJUS VISŲ ŠVENTŲ
būdais stengėsi gauti Jungtinių Valstybių pas iš karto sutiko duoti lei-' lima spėti, jų surinkta nem.. į ^. idėjo spalvotus langus, j»- viena klasė bus panaikinta,
PARAPIJOJ
pripažinimų, nes jai tai buvo būtinai reika dimų organizuoti naujų liet u-ižą, nes skolos tokiai didelei ęGZ® ls retmos gotiško sti-, vai vist ii aviai supras 1
...ir prašomų
v
, . I. ,
i • -i
i . ,-t .n I liaus auksine- monstrancija,
savos lietuviu
katalikų
moky-.
linga. To tikslo siekiant nesigailėjo nei dar vių parapijų
kum-J nuosavybei užtraukta tik 40,- “
1UU
. ), ,
,
‘
t •
“Draugas” įžengęs į savo jubiliejinius
klos
svarbų,
mokinių
ir
dabar
bo nei lėšų. Galų gale prez. Rooseveltas “pa gų paskyrė klebonu.
000 dnl. Dar reikia priminti, i VISb spalvų arnotų ir kapų ir
metus, mato gyvų reikalų praplėsti savo vei
sigailėjo” ir bolševikij valdžių pripažino.
dalmatikų. Visus būtų pilnutėlė mokykla. Gai
kimų. padidinant skaitytojų skaičių, palai
Darbas anais laikais buvo kad, perkant žemę, su ja ir P°r»
spalvotus langus, monstranci la, kad kai kurie tėvai nebra
Nors daug kas manė, kad taį nevykęs žygis,
nelengvas — įkurti naujų pa nupirkta medinis namas, ku
kant senuosius ir surandant naujų rėmėjų ir
jų ir minėtus bažnytinius rū ngiau nei savo kūdikių, nei
kuris padidins komunistinę propagandų šia
rapijų, nes lietuvių daugumas į riame seserys mokytojos gy
bendradarbių. Pirmoji “Draugui” į talkų
bus Įtaisė atskiri žmonės, pa savo tėvų kalbos. Amerikonime krašte, tačiau vyriausybė su tuo nesiskai
šiais metais eina Visų Šventų parapija Koše- |
manė tuoj grįžti Lietuvon veno per keliolikų metų.
rapijos komitetas ir kai ku- zaviiiias per mokyklas eina ne
tė, nes aprokavo, kad toks. aktas reikalingas
landė, kuri jau prieš porų metų minėjo savo i
ir nenorėjo gausiomis auko- Dabar tas pats namas yra1
į rios draugijos. Ilgus metus sulaikomai.
Japonijai įbauginti ir tarptautinei prekybai
sidabrinį jubiliejų. Vadinas, ji nedaug tėra
mis prisidėti prie. naujos baž- parapijos klebonija.
I
įjudinti.
vienas be asistento klebonau Parapijos turtas pagal -da
enesnė už mūsų laikraštį, kuris busimųjų vaĮnyčios statymo, bet energinKun. Pr. Serafinas klebo
damas nemažoj parapijoj, pa-, bartinį išskaičiavimų, siekia
Nespėjo
Sov.
Rusijos
atstovas
Litvinovas
gam
kunigui
pasisekė
surasminės 23 metų gyvavimo sukaktuves.
nu išbuvo nuo 1906 m. iki
vargo ir pradėjo justi, kad 160,(MM) dol. Skolos liko tik
^sų Šventų parapija priklauso prie pir- sugrįšti į Maskvų, kaip prasidėjo atakavimas ti nemaža pritariančių Žmo-Įl9l3 m. Buvo labai darbštus,
sveikata menkėja; tuomets at- 7(M) dol. Praėjus sunkiems lai
jtuvių parapijų Cbicagoje. Žinoma, ne Jungtinių Valstybių ir raginimas bdlševikų nių, kurių tarpe buvo ir tur eneigingas, geros širdies ir
si sakė nuo parapijos, išvažia- kams, Roselando lietuviai ka
nu, bet senumu. Ji galėjo būti šiek agentų varyti smarkesnę agitacijų. Šiomis tingų; pradėjo, sudarę komi- kilnios dvasios. Rėmė visus.
r- ,
.
n, talikai statys naujų gražių ba
v t
...
ti, v.
.
x
t .
vo Lietuvon
ir apsigyveno>le, x saukti
ir stipresnė, taip pat pasistatyti dienomis priėjo net prie to, kad komunistų tetų,
mitingus
pp. J. bažnyčios ir tautos reikalus.',,. .
. ......
y.
žnyčių.
,
xt
it,
L.
v . ,
. .
Rių
vyskupijoje,
kurioje
ir
šia
centrai
Maskvoje
siunčia
įsakymus
saviš

’čių, jei prieš keletu metų ten ne
Nazelskių name. Kiek kas au-;l)aug rašinėdavo i laikraščius ..
. .
.
Sidabrinio jubiliejaus
.....
. , v v.
. . .
. indien kunigauja,
susipratimai ir apardyta vieny- kiams didinti akcijų ir kuogreičiausiai su ,kojo
pradėti naujos bažnyčios įvairios poezijos, kurių labai)
iškilmes
am klebonui, „kun. /J. Paškaus- rengti šiame, krašte sukilirpuse, išardytai da .statybas dartyni. man neteko mėgo ir skaityti ir rašyti. I Kun. L. Lapeliui apleidus
Gruodžio 27 d., 1931 m., Vi
rgijos reikėjo įdėti, kad išly- bartinę tvarka ir nuvergti vyimSisybę.sužinoti, tik žiflihu, kad Kaz. Bažnyčios darbų labai mėgo Kų Šventųjų parapijų, J. E
Tai tokių padėkų gavo Jungtinių Vals ir Elžbieta Klimavičiui paža dirbti ir niekad nepavargda Kard. Mundclein’as klebonu sų šventų jiarapija minėjo 27)
; nesusipratimus ir atstatyti
, - ,
t
*t
t
metų sukaktuves su didelėmis'
jam pavyko tai padaryti, pa tybių vyriausybė, pripažindama Sovietų Ru dėjo pradžiai aukoti 200 dol., vo. Buvo pilnus bažnytinės paskyrė kun. J. Paskauskų iš
iškilmėniis. Buvo rytų atlai
vaikė, kad šiandien jau be siją, kuri to nebuvo verta.
kuriuos per porų mėnesių iš-j dvasios žmogus.
Parapijos &v- Petro ir Povilo parapijos
kyta iškilminga suma, kurios
mokėjo.
| materialiniai reikalai sekėsi Į ^yst Pullmane Chieago, kur
turi ir gražiai auga žmonių
laike pils klebonas kun. J.
Arėjas
Vitkauskas
įge tautinė sąmonė. ĮsiskaiPirmų mėnesį paniūkiąs lai- vidutiniškai. Per tuos 9 me- išbuvo klebonu per 9 metus,
v v ,
.
. . .v Paškauskas. Pamokslų pasakė
ntų parapijos istorijų aiškiai
įssyk uoliai stengiasi is-,_
,
......
,
kė italų Šv. Antano bažnyčioj tus parapijų visiškai visu Jis . ...
SARGYBOJE
, ,
... įJo Malonvbė didžiai gerb. pra
‘iškia sutartinas dalbas. Kada
.
.. . ...
.
k
Kensingtone (tarp 113 ir 116; kuo aprūpino ir nemažų mo- mokėti parapijos skolų. Tas),lotas
M. L. Krušas. Vakare 6
Tvirtovės
galiūnų
—
kalnų
aukštumoje,
pasiryžo eili be savo vado, net
gatvių). Po to persikelta į kyklų išlaikė. Kadangi jis bu- darbas jam sekėsi, ir skolos valandų, parap. svetainėj įvyPrie šaltojo šiaurinio vėjo —
i reikalai ėjo žemyn, bet kada vėl
Vokiečių Šv. Nikalojaus baž-jvo karšto būdo žmogus, paga- per G ir pusę metų išmokėjo ko sidabriniozjubiliejaus * puo
Kurs žemę purvynu, bedrimbant, nuklojo, nyčių (prie State ir 113 gat- liau atsirado kai kurių nepa- 40,000 dol. Iš viso dabar sko
vienybėje dirbti su klebonu, žymių
la su nepaprasta gražia prog
Sargybinis vienas judėjo.
ų padarė.
vių). Toje bažnyčioje lietu sitenkinusių žmonių. Tuomet los liko tik 700 dol., kuriuos rama, kurioj dalyvavo daug
Visų Šventų parapiją visada buvo gana
viams pamaldos buvo laiko- sumažėjo parapijos pajamos ir tuoj mano atmokėti.
Jis klausosi vėjo, kurs lauk’ vis rūsčiau,
žymių kalbėtojų ir pasižymė
Kad laikai būtų buvę nor
laudžiai surišta su lietuvių katalikų spau
nios apie 1 metus, kol savų na pasidarė sunkokas gyvenimas.
Jam kiaurai kupra jau sušlapus,
jusių Chicagos artistų. Daug
da. Jos buvusieji klebonai a. a. kun. Pr. Se
mų pasistatė. Kun. Pr. Sera Pamatęs, kad negalima paten malūs, iki šio laiko ne tik ne pasidarbavo visi parapijonai
Pabūna, užsmaukia kepurę labiau,
rafinas ir kun. P. Lapelis buvo’ pasižymėję
finui nelengva buvo išrinkti kinti parapijos einamuosius būtų skolos, bet jau būtų pra po vadovyste klebono ir pa
Ir klauso, — kaip krinta net lapas.
dėtas fondas naujiems namaliteratai. Pirmasis pasižymėjo kaipo poetas
Sukyla galvoj jam vakarykščiai vaizdai, bažnyčiai vietų* nes buvo į- reikalus, prašė arkivyskupų
rapijos komiteto ir todėl iš
F]
ir ilgų laikų buvo surištas su. “Draugo” ben
perkelti
kiton
parapijom
J.
M.
i
I
vairių
nuomonių.
Vieni
norė

Vaidenas daug nuotykių ir sėkmių,
kilmės pavyko kuopuikiausia. ’
6
drove, kaipo jos direktorius, sekretorius jr«
jo vienur, kili kitur. Daugu Arkivyskupas Quiglev davė Ajiart to šįmet padaryta ir
Kurie išvadavo Tėvynę.
nuolatinis bendradarbis. Velionis daug laiko
mas lietuvių būvo susispietę Aušros Vartų parapijų (VV’est naujų pataisymų: atnaujintą
Jum kyla vaizduotėj garbės ateitis:
ir energijos yra įdėjęs mūsų dienraščio gero
Kensingtone ir jos apylinkė Side), o Aušros Vartų para zokristija, uždėtas bažnyčiai
Lietuviai
smarkūs,
kaip
senovėj;
vei. Kun. I*. Lapelis, kuris dabar yra Švėkš
se, ir daug turtingų biznie pijos klebonas kun. Ambrozai- naujus stogas, mokykla atnau
Išblaško įnirtę jie priešus visus, '
nos gimnazijos kapelionas, yra buvęs redak
rių ten radosi. Visi biznieriai tis buvo paskirtas Visų Šven- jinta ir taip daug kitų pataiKurie mus pavergt įsibrovė.
Kun. Antanas Petrauskas,
torium “Moksleivio” ir artimu “Draugo”
ir daugumas kensingtoniecių tųjų parapijos klebonu. Jam symų.,
Bet
girdisi
žingsniui
ir
kalbos
drjiug
—
M. I. C. šiandien rytų baigia
Mokykla
varėsi visomis išgalėmis, kad atvažiavus, žmonės susirinko
,bendradarbiu.-6 * ’
Ateina jau jo pamainyti, —
Dabartiniam klebonui kun. J. Paškausbažnyčia būtų Kensingtone ir ir pareiškė, kad jo nenori, tuo , Susiorganizavus jiaraįiijai, vesti rekolekcijas Pasijonisčių
Pranyksta eilė tų malonių vaizdų... —jau buvo parinkę prie Michi- met kun. j\mbrozaitis, nė kiek tuoj buvo įsteigia ir mokyk- Seselių vienuolyne Elmhnrste,
b' kui taip pat tenka altiniai susirišti su mūsų
Tamsoje jo greit’ neb‘matyti...
dienraščiu. Jis vra ne tik nuolatinis “Dratigun avė. senų žydų sinago nesipriešindamas žmonių va-Ja, bet kadangi seserų moky-jii ryto trumpam laikui atvaKatinas, 1919. IV. 23 d.
go” bendradarbis ir rėmėjas, bet ir bendrogų, kurių manė nupirkti. Bet liui, išvažiavo kitur parapijos j tojų dar nebuvo, nes Šv. Ka- žiuoja CJiicagon,

“DRAUGAS”

ATVYKSTA KUN. A. PET
RAUSKAS, -MIC. -

TRIJŲ KARALIŲ BETLEJUJE APSILANKYMO
LAIKAS
Giliau įžvelgę į' evUnge'lijojo pii .notus laktus, turime f»rieili prie išvados,
kad piig-uių atstovui netUojans atvyko į |
Ibtb'jų, kud pagarbinus gimusį Išganyto į
jų. Tiezu, evangelijų nesako, kaip toli
jiem.; buvo į Betlejų, jeigu būtų bnvę ne
toli, būtų gulėję ir tirojiuis ateiti, būtent
j dvylikį dienų, knip kud dabar švenčia
me jų apsrlantoįrius. Met tuomet-švento
ji šeimynėlė būtų buvnri priver.ta tuo
jau.; bėgti į Egiptu, kaip kad ištikrųjų
i r bu vo, nes Erodas, išsigandęa naujo ka ,
raliaus giininrti, akyliai sekė trijų kara I
lių žingsnius ir jiems nvsmdojns Jeruzolin -oje, bet kitais keliais grįžus pas save, it
Erodas iigai nelaukė, jis tuojaus liepė iš- i
žudy< vąikvlius Betlvjiije ir apylinkėse.

Šventoji šeimynėlė jau buvo pasislėpnsi
Egipte, lai r jos negalėjo pasiekti žiauri
Ero o runka. Bet štai evangelijos apuukinėja, kad 4>i-je dienoje P-lė ftvenčiausia’ateina į Jeruzolimos Bažnyčių ir ten
atnašauju kūdikėlį Jėzų, pildydama Mo
zės įstatymų, kaip. tik būtų patekusi į
Ei-.m!.) rankas, jei būtų ten nuėjusi
trijų karalių apsilankymo. . Iš to fakto
reikia spėt, kad P-lės Švenčiausios Jeruzolimoje apuSlunkymo metu karaliai dar
nebuvo buvę • Betlejuje, ^isa Jeruzoltma
su Erodu prišaky nieko nežinojo, kas
bu\ i r-‘sitikę Betlejuje, todėl P-lė Šva:ičiausin visiškai ramiai gulė,jo ateiti į
Bažnyčių, išpildyti visas įsakytus apeigas
ir ramiai grįžti utgul į Betlejų. Rikiu
taip pat spėt, kad šventoji šeimynėlė huvo apsigyvenusi Betlejuje ilgesniam laikui, gal* šv. Juozapas itfJo geresnį (Uirbį,
kuris j j čia ir sulaikė. Nereikia tuo ste
bėtis, nea neturtingiems žiųonėms labai

yra lengvu kilnotis iš vienos vietos į ki
tų. jie neturi didelio kilnojamo turto, to
dėl labai lengvai apsigyvena ten, kur ran
da darbo.
Iš kitos vėl pusės šventoji šeimynė
lė galėjo lengvai pamanjli, kad, jeigu Iš
ganytojas gimė Betlejuje iš Dievo valios,
čia jis turi ir pasilikti, nes sulyg prana
šais jis yra Dovydo sūnus, jis valdys visų
tautų, o Betfejus juk yra Dovydo miestas.
Kitas laktas, kuris Liepia manyt, kari
karaliai ne taip greit atėjo. Erodas smulk
meniškai teiravosi, kada pasirodė toji steliėtinu žvaigždė, kuri liepė išminčiams
leistis į tolimų ir nežinomų kelionę ir
sulig žvaigždės pusiro«dyuio laiko, jis spė
jo, koks galėtų būt Kristaus amžis. Su
lyg savo upskaičiavimu Erodas padarė
išvadų, J>:a(l -tas pavojingas Aauja* gimęs
karalius negali daugiau turėt per du me
tu, todėl ir įsakė išžudyt visus kūdikius

kad trys karaliai turėjo uteiti antrais nuo
Kristaus gimimo metais.
Trečius faktas tai namas, kuriami!
rado šv. šeimynėlę, pagonų atstovui, at
vykę į Betlejų. Žvaigždė juos nuvedė į
Betlejų ir sustojo ant namo, kuriame bu
vo vaikelis, kaip kud evangelija aprašo.
Kristus gimė tvarte, bet išminčiai, atvy
kę, rado tų, kurio jie ieškojo ne tvarte, o
tik žmoni i? gyvenamuose namuose. Iš to
matosi, kari šv. šeimynėlė apleido tvartų,
kuriame laikinai buvo pasislėpusi, ir pa
siieškojo savu geresnės patalpos, nes ma
nė čia apsigyventi ilgesniam laikui, ko
nebūtų dariusi, jeigu būtų atvykusi tik
drumpain laikui. .
Tas trijų karalių pavyadyn turėtų
mus uždegt troškimu taip ištikimai kluunyti Dievo įkvėpimų, kaip kad jia klausė,
« fiaasyti žmonių akių, nepaisyti jokių pi
vojy ir nuovargių, kad <tik suraduu IĮ
kurio aėra išganymo.
Ypatinj

tik ild dviejų metų.

Dievo garbę, tobulumų, dušioa

Ii tp reikia spM,

stutytume aukščiau už visus šias žemės
reikalus, kad nebūtume (tanašAs į tuos
pakviestuosius į bankietų, kurie tik dėl
to nenorėjo at it, kad vienas buvo pir
kęs ūkį, todėl turėjęs eiti jo apžiūrėti, ki
tas pirkęs penkis jungus jaučių, todėl tu
rįs eiti jų išmėginti, trečias kelius vestu
ves, to<lėl neturįs laiko ateiti.
Paklau
sykime, kų sako Dievas bankieto Šeimini ik.» lŪĮKimis apie tuos, kurie nenorėjo at
eiti į bankietų, dėliui žemiškų reikalų:
“Stihftn f/i jum*, nevienas anif, pakviesiuj ii žmtmiiĮ neruįians mano vakarienės.’f
laiko 14, 24. Reiškia, visi jie bus iš
skirti iš dangiškų linksmybių.
Rilpirikimės, kad tas Dievo žodis ne
būtų ir iniiiiiH taikomas, nes ir mes lalųii
dažnai (lėliai lengviausių priežasčių apleidiiMMie pareigas Dievo linkui, oftenka

kad Šiaudas ar siūlas Indų nutiesta* sker
sai kelių, kad mus atbaidytų nuo ėjimo į
bažnyčij^ventų dieną.
/
Aun, J. Vaitkevičius, M. I. Q»
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kąsnio kęsti. Apysenė moteįėlė, pakirptais plaukais sulunca: “Neskanu!” “Pasaldin
ti!” Manai sau, koks čia ne
mandagumas ir issiSokimasf
Tiek prikrauta skanumynų,
kad net stalas linksta, o jai
neskanu. Tai įžeidimas! Paii raiši aplinkui, tiesa, niekas ne
valgo. Pasigirsta kitas, storas
i vyriškas balsas: “Neskanu!”
■ “Pasaldinti!” — Manai, kas
Iria per komedija? Argi ištikrųjų per vestuvių puotų kilbasas reikės medumi patepti
ir cukrumi apibarstyti? Bet
vis tiek sau manai: darykit.
Vėliau sužinai, kad čia neina

rbininkų reikalavimams.
Jši Koncertuos žymusis Cbicaj karto M r. Nash spyrėsi ir ne-! gos lietuvių baritonas K. Paį norėjo klausyti nieko apie žai-skis.

darbininkų reikalavimus. Bet'
.
I

• -----------

to lietuvio prašomas pagaliau' (Jai pastebėjote, kad šios
nusileido ir už kelių dienų; kolumnos vaidas pakeistas.
slivikas buvo baigtas.
Iki šiol buvo žinoma po ant' Darbininkai grįžo darban gnlviu “Žiūrint per plyšį”.
Ateityje gi “Iš šalies -žiū
I>džiaugdamiesi to lietuvio grarint.”
žiu pasitarnavunu.
Beje,, tas lietuvis — KenoNenoriu varginti jūsų, su
slios lietuvių .klebonas kun. ; per dažnu pasirodymu,
tad
M. l'rbonavičius, M. I. C.
j užteks, kad rasite “Drauge”

“Iš šalies žiūrint“, kartą sa
Malonus jausmas kuteno mū vaitėje, šeštadieniais. •
sų širdis, pereitų sekmadienį,
skaitant
naujai iškabintas
Kiekvieno kataliko turi bū
huv. Anbnrn gatvėj iškabas —■ ti didžiausias rūpestis, kad bū
LITUANICA AVĖ.
tų stipri katalikiška spauda,
kad ji pasiektų visus tikin
| Belieka dabą r padirbėti iu- čiuosius ir kati nekatalikiško
I tensyviau. o neužilgo galėsi ji spauda būtų išmesta iš ka
me pasidžiaugti gražiu pamin- talikų tarpo.
. klu, mūsų herojams Dariui (Jirė n ui.

•

apie valgių neskanutnų, nei i
apie cukrų, liet apie keistų pn- ■
protį, kuris verčia viešai jau
nuosius prje stąlo ir prie vi
sų pasibučiuoti. Iš kur tas pa
protys pas mus atėjo ir kam
jis reikalingas tai bala žino.
Tiesa, jaunavedžiams nėra
draustini pasibučiavimai, bet
■Miesto valdybos sutikimas
kokiems galams tie raginimai
pavadinti buv. Auburn avė.
viešoje vietoje, prie visų! Jau
Visų Šventų liet. parapijos mokykla ir laikinoji bažnyčia, i Lduanieos 'a’du, gautas per
nųjų nereikėjo raginti, kad jie
Roselande, kurioje dabar vyksta “Draugo” Jubiliejinis Vajus. į pasidarbavimą L. Moterų Pisusituoktų, tat nėra reikalo Rytoj per sumų pamokslų apie spaudos reikšmę sakys svečias 1 liečiu Lygos.
nei raginti jų prie bučkių. gerb. kun. Jonas Jakaitis, M
Marijonų provincijolas
Sveikiname jas už tai!
Mūsų tėvai panašių papročių Amerikoje.
neturėjo, o daug meiliau ir
Cliicagoje yra daug lietuvių
streikų Nash automobilių di- Darbininkai buvo nepavydėtitvarkingiau gyveno, negu kad
rbtuvėse, Kenosba, AVis., prieš noje padėty. Jų šeimoms grę- ir dar daugiau įvairių/ lietu
šių laikų šeimynos. Tat “pa
viškų parengimų. Visi jie ap
mėnesį laiko.
se badas.
saldinimo
”
paprotys
prie
sta

Gerb. kun. J. Paškauskas, dabartinis Visų Šventų parap.
lankyti — neįmanoma.
Atsirado vienas geras lie
Įdomi žinutė apie to strei
klebonas ir “Draugo” bendrovės direktorių pirmininkas, ku lo, kaip netikęs pavyzdys jau
ris vadovaus mūsų dienraščio vajui savo parapijoj.
nimui, turėtų būti išmestas iš ko užsibaigimų mus pasiekė. tuvis, kuris norėjo matyti da Nebandau Jums įkalbėti, bet
Streikas ėjo visame savo rbininkus grįžtančius atgal į tik primenu, kad rytoj West
mūsų tarpo. Tegrįšta jis iš
kur atėjo. Pasaulyje yra dar stiprume. Kaip darbininkai, darbų, kurio jie taip reikali-' Sidėj (buv. Meldažio salėj) įvyksta ypatingas koncertas,
keistesnių papročių, bet ar taip ir darbdaviai stipriai lai ngi.
Nuvyko jis pas patį Mr. kurio nevertėtų praleisti nemums juos sekti? Štai, Afri kėsi savo reikalavimų. Strei
Kiekviena tauta, kiekviena purvu, tada būtų dar blogiau, koje vienos tautelės nariai ko pabaiga buvo nenumatoma.
rasė, net ir atskira žmonių l<ų tas kvailas paprotys rei- prie pirmojo susitikimo vie
grupė turi savo papročius, ku- škia, sunku pasakyti. Tas, ku nas kitam gerokai atsikrankš
rie yra perduodami net atei- ris beria, tur būt, taip pafc ne- tęs į veidų spiauna, kas reiš
nančioms kartoms. Vieni tų žino, o matė km- nors kitur kia, širdingų pasveikinimų.!
papročių įeina madon, kiti lai- taip darant. Beždžionė seka Kaip išrūdytų, jei mes vieni ■
kui bėgant savaimi išdįla, už- paskui beždžiones. Lietuvoje kitus imtume spiaudyti? Ne
I panašių dalykų nebuvo ir nė- manau, kad reikalas mums se-1
simiršta.
šIl’OMT PRANEŠAME LIETUVIU VISUOMENEI, KAD NUO SAUSIO 1, 1934
Yra graži, papročių, yra!r“’ tat kokiwns Kalams £ia rei kti tokius pavyzdžius, kurie I
METU, PINIGAI PADĖTI TAUPYMUI f MŪSŲ BANKĄ. YRA
t
taip pat nei šiokių, nei tokių, I kalinK(K ,aR kvailas
j neduoda jokios naudos. Tat
APDRAUSTI (INSURED)
bet yra ir peiktinų. Šia proga Ar tanų kad apteršus bažny- daug sveikiau būtų metus nau
čios
prieangį,
ar
kad
panieki

juosius
papročius,
nes
jauna

noriu pabrėžti apie negeisti
MŪSŲ RANKAS YRA NARYS EEDERAL DEPdsiT INSURANCE CORP. NELAI
nus 1 >i«•{•o dovaną, barstant jų vedžiai nekartų paskatina ir
KYKITE PINIGUI NAMIE, ATNEŠKITE TUOJAUS f MŪŠI.' BANKĄ. OIA PADĖTI
nus papročius per vestuves.
PINIGAI IKI SAUSIO 11 DIENOS NEŠ NUOŠIMTĮ NUO SAUSIO 1, 1934 METŲ.
be jokifi reikalo, kad vestuvi kitų jaunimų, esantį vestuvių
Vestuvės, tai iškilminga ii’ ninkai ia- kiti praeiviai ja mi puotoje, sekti jų pavyzdį.
reikšminga valanda einantie ndžiotų f Gal kam, bet ne
ms Į moterystės luomą. Per mums, lietuviams katalikams,
vestuves du žmonės tampa iki tie papročiai. Barstymai ryžių
gyvos galvos surišti Moterys- į kruopų jaunavedžiams nesutės Sakramentu. Tat toji va- teiks laimės ir išganymo. Tat,
•
‘
.
■
landa yra begalo svarbi ir tas laikas būtų susiprasti ir liauJuozas Poška
1929 SOUTH HALSTED STREET
žingsnis turi būti daromas di-^is išdalinėjus panašius mo
deliu atsargumu, šis žingsnis, „us. mJs, lietuviai katalikai, Nauji Metai!
RESURSAI VIRŠ $2,000,000.
NARYS FEDERAL RESERVE SY3TEMOS
padarytas be apgalvojimo iri ir taip turime daug gražių ir
3933 metai liko kažkur neŠIE LIETUVIAI JUMS PATARNAUS:
be Dievo palaiminimo, daug tinkamu papročių kiekvienai i pasiekiamoje praeityje...
A. C. CHEMASKO
A. 3. VALŪNAS
G. MALIŠAUSKAITt
nesmagumą pridaro šeimyni- iškilmei) mums nereikia sko-i Gyvenimas taip skuba,
niame gyvenime. Krikščioniš- i lintis jų nei iš žydų, nei iš'
ktj jungtuvių reikale jaunieji protestonų.
Gyvenimas yra keistas da
atvažiuoja į bažnyčia, kut prie '
„ ................
lykas, o dar keistesni esame
,.
.
,
I
Pasaldinimai”
TEL. PROSPECT 7960--61
altoriaus kunigas surisa juosi
mes — žmonės.
moterystės ryšiu iki gyvos ga-1 Jaunavedžiams grįžus iš ba Štai prabėgo kitas metas.
lvos. Giminės ir pažįstamieji žnyčios, jų laukia giminės, pa- Metas kuriame žadėjome daug
susirenka į bažnyčių. Dažnai žįstamieji ir draugai. Visi li kų padaryti, pasiekti... Bet
patėmijnu, jog tas snsirinki- nksmus. Stalai apkrauti įvai nieko ^atlikome...
mas jų yra
dėlto, kad už riais gardumynais, gėrimu,! Visų gyvenimų sapnuojame,
jaunavedžius pasimeldus, pa- kad visi šia proga galėtą U*.svajojame ir lankiame. Vis
prašius jiems Dievo malonią, Į jaunavedžių sveikatų ir laimę1 rengiarm-,s pra<jėti daryti kų
kad gyvenimas poroje būtų ; gerai nžkųsti ir išsigerti. Tan-1^^ vprto
Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų
laimingas, dažniausiai susire nuosius sodina tam tyčia pa
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra
Ijaukiame žiemos ir vėl lan'
nka dėl žingeidumo, pažiop rengtoji- vietoje, o visi kiti
laimėti pinigų investuojant juos į
kiame vasaros... Laukiame ru 1
soti.
surušiuojnmi, sulig giminys
jums reikalingas anglis.
dens ir laukiame pavasario... ,
tės
ir
amžiaus
ir
susodinami
Mes parduodame įvairios rūšies
Kruopą bėrimas
Nekantriai laukiame ryto
anglis — dėl Hot AVater ir štymo
prie stalo tam tyčia pareng„
,• •
. ..
....
_ .
, .
. , . nusros su stipriu pasiryžimu
Kunigui atlikus jungtuvių
boilerių ir virtuvių pečių.
tose kėdėse. T’rie stalo sėdasi i
. I atlikti didelj darbų. Ijaukinapeigas ir suteikus jauniesie
Pocabontas, beduminės. Pennsyljaunieji ir senesni, taip pat ir
me iki vėl yakaras sutemsta...
vanijos kietos anglys, antracitas,
ms palaiminimų, jie grjšta nuo
vaikai. Prie to apdėto valgiais
Black
Ban Lump, Consolidation
Taip!
Gyvenimas
yra
keis

altoriaus ir, štai, prie durų
stalo, prie įvairaus amžio žmo
Millers
Creek and Kopper Coke.
tas dalykas, o dar keistesni
prasideda kitokios “apeigos”:
nių prasideda ta nelemtoji
Taipgi Sahara anglys.
esame mes — žmonės.
nei iš šio, nei iš to, kai kurie
Specialės kainos, mokant cash.
ima žerti ant galvų ir į rei “ceremonija” — pasaldini
4913*19 SO. PAULINA STREET
dus ryžių kruopas taip, kad mas. Prasideda triukftmavi-; Sekantieji arčiau darbo reiNear 49tb Street. Chicago, Illinois
prisieina net veidus užsiden- į mas: lėkščių ir peilių akam- kalus Amerikoje, be abejo atV. GAP3ZEWICZ, Pres.
r p. GAPSZEWICZ, 8ec. and Mgr.
gti. Gera dar, kad nedrebia liejimas, niekas nemėgin nei mena,
didžiulį darbininkų

SAUSIO MĖNESIO
DIDIS

RAOIO
IŠPARDAVIMAS
Kainos sumažintos nuo 30
iki 60 centų ant dolerio.

ŠLYKŠTŪS PAPROČIAI

Svarbus Pranešimas

Namiškis

Iš ŠALIES ŽIŪRINT

THE HALSTED EXCHANGE
NATIONAL BANKofCHICAGO

Atlas Fuel Company

Lietuviu Augliu Yardas

Naujos mados

‘MIDGET RADIOS
tik po

*7.75 " *12.50
$80.00 vertės RADIOS
P« $27.50
$75.00 vertės RADIOS
p- $25.00 '
$!K).OO vertės
ZENITU .Radios

p" $59.00
$325.00 Kombinacijos
RADIO su GRAMAFONU

P- $110.00

$200.00 CROSLEY Kombi
nacijos Radio su grainafonn
po
$100.00 vertės puikūs
KOMBINACIJOS Radios
po
$125.00 vertės
MAJESTIC Radios

$98.00
$49.50

po $65.00

Parduodam ant LENGVI/
IfiMOK ĖJIM U- Duodame
didelę nuolaidą už senus
radios į mainus ant naujų.

Ais stųkas npribuotas ir
greitai parsiduoda.
MATYKITE TUOJAUS!

3222-26 So. Halsted St.

CHICAGO, JLL.

Vedėjai:
./. Kaleditutkas,

J. Pont anas.

Leidžiame gražus RADIO
PROGRAMUS kas sekma
dienį, 11 Vai. prieš pietus iš
stoties W. G.E. S., 1360 k.

Šeštadienis, sausio G d., 1934

d h x r a ss

KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAP.

C H I C A G O J E

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,
WEST SIDE

nierio Vludo Neffo sūnus, Vto žeistasis yra l>r. J. J. K ,war- 3:30 vai. popiet. Visos narės
das; smarkiai sužeistas vakar skio priežiūroj.
prašomos kuoskaitlrngiauaiai

sausio 4 d. Važiuojant jam sa
Policijai atvykus, j^t-uoTė, susirinkti, nes bus svarstoma
vo mažu automobiliu, prie’ 25
kad automobilius, kuria Hiuau daug svarbių reikalų. Bus re
ir S. YVestern Avė., sinarkiui
žė Neffo automobilių, bu/o vo nkama nauja valdyba šiems
leidžiamas automobilius smo
t metams.
susirinko senų ilruugų ir pa-Į kviečiami atsilankyti j susiri
gtas.
gė
į
Vludo
forduką,
kurį
pa

MOKYKLOS NAUDAI
M. Dobrowalskia. pirm.
žįstamų gražus būrelis. Sve- likimų sausio 7 d., po mišparų,
vertė
į
šipulius.
Jaunuolis
vaVAKARĖLIS
čiai buvo gausiai pavaišinti ir Bus renkama valdyba ir svar
šv. Kaz. Akad. I-fieiu.
sky
šę. Pranciškaus Rėmėjų 2
-----------jžiavęs
anuo
automobiliu
iššoia {uoga svetingiems šeimini- stoma kiti reikalai,
riuus metinis susi rinkines įBIZNIERIAI, GARSINKI.
skyriaus knygų peržiūrėjimus
ltytoj
parapijos
svetainėje
ko
ir
pabėgo.
Neffas
sužeisūkams linkėjo daug sveikatos,
Visi kviečiami atsilankyti,
vvks sekmadienį, sausio) 7 d.,
TĘS “DRAUGE’
įvyks sekmadienį, sausio 7 d.,
gero pasisekimo ir ilgo ainže-1 Kurie per pereitus metus ne vakare įvyks “bingo” žaidi- tas ir yra baimės, kad ran3 vai. popiet, pas S. P. Vai
Rep. lankėte sus-mų, kviečiame at-1 11IU* niokyklos nū m lai. Piasi- |<os {iailĮas yVa išlaužtas. Su-Į
lio.
cekauskus, 4507 So. California
šliaukyti ir pasiaiškinti. Gal
7 \aL
bus ir rū
Avė. Nepamirškite.
Rėai.
X Moterų Sujungus 21 kuo- dėl to nelankė, kad neturėjo
darželis ir kitų įvajrenyStambus Nebojimas
pn laikys metinį susirinkimą’iš ko mokesčių sumokėti. Ku- bbb
atsilankiusiems j yra geras terminus tiems vyrams Ir
Dr-jos Saldžiausios širdies sausio 7 d., parapijos mokyk-’ rie neturi, ia tų ir nereikalau- buw linksma it
Kvie- moterims, kiltiems stokoju gyvumo ir į
spėkų .— yra tik pusiau tiek tvirti,
V. J. No. 1 metinis susirinkiYRA GKRfAUS-El GYDUOLĖ DĖL
DĖt VISOKIŲ NBGKvisus
atsilankvti
ir
*“ek jie turėtų būti.__________
.
i
u •
... • .los. kambarį 1 vai. popiet. Vi-juma, tik prašomi lankyti sus- enune
CM
V
PAEINANCJų NUO- PILVO NJETVARKUMO:
mas įvyks sekmadieni, sausio*
v
.....
_ , „
.
. ,
••
sos nares prašomos atsilapky- mus
A. S. smagiai vakarėlį praleisti -ir
I’RIETVAR-YS,
PH.VSTAŠ APETITAS,
f d., 2 vai. popiet, parapijos 4.
.
, .
*. j
mūsų brangią parapijinę mo-|
, , .
.
,
w . .
ti, nes daug yra svarbių reiIŠPŪTIMA T,
G AI,VOS SKAUDĖJIMAS
mokyklos kambary. Nariai ma kalų svarstymui.
°
*
1 Draugija Šv. .|UUO Evanse-1 kJ,kl'‘ PamM‘L
ATSIRAUGĖJIMAS,.
NERVIŠKUMAS ir t.t.
Nepamirški-j
'yra Gydytojaus Kpedullato preskripI ei'ja, kuri suteikia geruenę sveikatų,
lonėkite- laiku susirinkti. Yra . . ,
.
.....
...
.
. w
,
Padurytao iš parinktų nuudingūiusių vaistų šaunios medikulie1 duurfaus spėkų, ir daugiuus gyvumo
te ir naujų narių atsivesti.
| listo laikė priešmetinj susirinkoa vertės. Jis yra labai veiklus ir taipgi priimnua. Pataiso
tūkstančiams vyru i’- moterų virš ke
daug svarbių reikalų svarsty
turiasdešimtu arbu keturiasdešimta pe- ,
apetitą ir priduoda gerumo visam kūnui. Jeigu jūsų aptiekoValdyba
kimų
gruodžio
31
d.,
parapijos
,
SUŽEISTAS
NEFFO
i rikių įlietų amžiaus. Jūsų vaistinlnmui. Išgirsite pranešimą iš
rius neturi SALEJTAftAS BITTER1O — tai reikalaukite tie
i
kas
parduos
jums
vieno'
mėnesio
va----------------Į svetainėj.
SŪNUS
siui. iš mūstt.
praeitų metų nuveiktų darnų.
I rtojlmul Nt'GA-TONE tabletkų už
I vienų doleri, tikrieji yra pilnai gą-_
X Moterų Sujungus siuvi-' pinu. M. Lorencas atidarei
Ateidami į susirinkimą prašo
rantuoti — nepriimkite užvaduotojus
Stambaus West Sidės blZ- ' —
jūg galite gauti tikratios.
mo, virimo ir kepimo pamo- sus-ma, rast. S. Jusevičius pe-i
mi atsivesti naujų narių.
kos įvyks kas antradienį par-. rskaitė nutarimus iš praeito I
G. Pakeltis, nut. rast.
kučio svetainėj. Visos sąjun- sus-mo. Iš pranešimo apie Ii .
Pliene CANal 11J3
639 W. 18th St.
gietės kviečiamos lankyti kur-'gonius pasirodė, kad serga du
CHICA6O. ILL.
Marijonų Kųlegijos Rėm. 35
sus; pamokas gali lankyti ir i nariai.
skyr. laikė priešmetinj susi
nesąjungietės. \ įsos gali pasiApie rengiųmąjį 25 iii. jubi-'
rinkimų lapkričio 19 <1. Isklau
naudoti pamokomis. Kursus liejaus apvaikščiojiinų-prane
syta pranešimas iš Labdarių
LACHAWIGZ
ŠONAI
seimo, įteikta aukų $5.00; iš \es O. Navickaitė, O. Vaznie- Šimų darė J. V. D i niša, M. Be
ne, M. Martinienė, M. Siūlei-1nkevičia, A. Grisius. Pranešklausyta praliejimas iš bunco
ita, kad rengiama labai iškil
party, pelno liko $110.40‘be kienė.
išlaidų. Mūsą skyrius per me
X Daug toviioflnkiečių ren- minga vjrk.arienė, rengiama
graži programa, kurių išpiltus yra {Miduręs arti $400.09 gins vykli į K. Pažaiskit) I
Kolegijai. Valdybon 1934 m. ncertą, kuris įvyks sausio -< dvs moterų -grupė, vadovauja
J
išrinktai: A. Jaspar — pirm., d. West Šitie (buv. Meltlažio) ma p-nios Skudienės.
Nutarta naujus narius pri
O. Bambulienė -— pagelb., ra svetainėj. Verta paremti K.
st. toji pati — M. Laurinskai- Pažarskis, nes nesykį townof- imti draugijon nuo 17 iki 40 $20.00 vertės S PRING SE
lakiečius yra žavėjęs savo dai m.
Hl' amž. (vyrus, moteris ir NIAI MATRASAI, parsitė, ižd. — T. Atroškienė.
A. L.
S. D.
merginas) be įstojamojo mo- thros tik po
Vablvba susideda iš darbš- įlomis.
buni-o party 1 k,'s™ IKr sck"'""s tris lnėne\z Rengiama
PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
✓\
cių lianų.
Lė
S1US.
sunkiai sergančios Onos Kau
Pngrobų kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
$9.00 vertės; Baltus vatos,
Valdybon
1934
m.
išrinkta:
*
Moderniška Koplyčia Dykai
45ių
svarų
MATRASAI,
tik
Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų G šienės naudai sausio 14 d., A pirm. — M. Lorencas, pagelb.
Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas
skyriaus metinis sitsirinkimas f’esnos svetainėj. 4501 So. Pau — J. Grisius, nut. rašt. — S
CICERO, ILL.
CIUCAGO, BJa
įvyk s sekmad., sausio 7 d. tuoj liną St., 2 vai. popiet.
2314
West
23rd
Place
1439
So. 49th Court
Jusevičius, finansų rašt. — A.
PAKVIETIMAS
Telefonas Canal 2515—2516
Telefonas Cicero 5927
po sumos. Nariai prašomi kuo •Jau du melai Ona Kaušienė Pa«jotis, kontrolės rašt. — J.
skaitlingiausiai dalyvauti, nes!sunkiai serga. Yra motina tri- V. JJiinšu, iždo globėjas —r J.
Širdingai kviečiu visus Cbi
cagos ir apielinkinių miestelių
bus renkama valdyba. Be to, Į jų mažų vaikelių. Bunco par- Plančiūnas, iždininkas — M.
lietuvius, draugus is senus pa-j
yra daug svarbių dalykų svar- tv rengiama, kad galima būtų į {{nnkevič.ia, maršalka (nepažįstaiiius atlankyti mane mano
sl-yniui.
S. P. gydytojui užmokėti už patar- |nienu kas), prie vėliavos
S.
biznio vieloje, t’žlaikau dide
lį pusi rinkimą. Y’isokių degti
na\imą ir vaistus. Bunco dau- Itameikos, teisėjas — J. Siniu;
visokiu rūšių vyno ir
LIETUVOS VYČIŲ 33-TOS giausiai rūpinas S. Stautienė, menas, rašt. — Ji. Grisius.
alaus. Pristatome aludėms.
KUOPOS METINIŲ ŠO 4011 Su. Campbell avė. Jei
Skaityta L. Y'. “Dainos’'1 $18.00 vertės Garantuoti
KIŲ VAKARAS
kas norėtų daugiau sužinoti clioro kvietimas į rengiamą ant 25 metų geriausi Lovom i Dovanos visiems atsilanku: sietus.
8PR1NGSAI
apie ligonę, lai kreipiasi 11 koncertą — Vytauto Didžiojo
Į
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
Šeštadienio, vakare, sausio G fetautienę, arba atsilanko 1 kantatą — sausio 23 d., Lie2>" $9.95
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
dienų, 7:30 vai. vuk. prasidės bunco. Bus gražių dovanų, at-, tuvių auditorijoj. Visi nariai $8.50 vertės, raitytų drųtų, jums mandagiai.
savo rūpesčius. Pašaukite:
L. Vyčių 3G kuopos metinis silankę padarysite mielaširdi- į sutiko dalyvauti,
tvirti ir minkšti LOVOM
Reikale esant, atsiminkite
SPRINGSAl
1 žydelį.
šokių vakaras, parapijos sve ngą darbą.
Dulkė > Nutarta sulig išgalės pirtainėje.
2>« $3.95
NATHAN KANTER
"
miau užsimokėti už mirusius,:
Jaunime — kviečiame tave
4707 SO. HALSTED ST.
atsilankyti. Užtikriname ma
Tel.; YARds 0801
j Pranešta, kad bus duodam,
lonų laiko praleidimą, šokant
garbės ženklai tiems, kurie ne- '
gražaus jaunimo .tarpe.
isirgo per dešimtį metų. Tokių
2506 W. 63rd St.
dr-joj randas dešimts.
Gros Al Metrick'o orkestru
Vakaro.vedėju išrinktas S.
Neužmirškite: sausio G d..
LIURDO STEBUKLAI ’ J usevičius.
7:3(J vai. vakare, parapijos
Nutartu užprašyti šv. Mišias
salėj, prie 44-tos ir Califor
Sekmadienį, sausio 7 <1., 7:30
pačią dieną, o jei nebus gali
KAZIMIERAS
nia Avė.
Komisija'
$G.5O
vertės,
maišytų
vilnų
vai. vakare, parapijos svotai- nia, tai vėliau už visus miruRAUDONIS
.
BLANK
ETAI,
dubeltavo
iicje bus rodoma labai įdomus _ųja< draugijos narius,
Miri- Huu>ln 1 ,1.. 1!)I4 m.. *
dydžio 72 X $4
vai. ryto, „uluukt-M i>umi'-h aini.
krutumieji paveikslai — “Kiti- •
Korespondentas
Kilo Iš Taurnv'-f, m*kr^ Kvo$3.75
darnou para p., Gaguičlų'lųiltio.
rdo Stebuklai’.’, ši filmą yra
KAZIMIERAS BARTKUS
$5.00
vertės,
augštos
rūšies,
A'»<-rlkojc
Išgyveno
23
motus.
Mirė • ausiu 4 <1., 11/34 m., 2:10 vai. ryto, sulaukęs
nutraukta pačiame Liurde — SKAITYKJTE IR PLATIN- .
Paliko
<U<l'-|f.in>e millfldlmc
su sateen viršų KALDROš
pusės
amžiaus. Kilo iš Tauragės upsk., Kaltinėnų pnK1TK
.
KATALIKLHŠK4J3
'
tnoter) Juzefų, po tėvais Stuten. kur 1858 m. šv. Panelė
novlėaitė, duktorl Iktloros 13
Po
rup. ir miesto. Amerikoje išgyveno 33 metus.
mėneslfi. dvi se-eris Marijoną
SPAUDI.
*
.
P-nia K. Martinkiem’ė turi- apsireiškė šv. Beinardetai.
Paliko dideliame nuliūdime moterį Barborą {m> tė
•
I
Ir jos dukter} .Vlurljonų.; llurbar:,,
švogerj Šimoni, liuudon)
nti grocernę ir ddicatesscn,
šioje l'ilmoje galima pamavais
Šulcaitę, dvi dukteris Sofiją ir Kazimierų, svo;štakas apribuotac. Greitai
• r <lu sc»» ra sūnus Simonų ir
gerį
Ignacą Adomavičių, jo sūnų Juozapų, šeimynas
4516 So. Ilcrmituge avė., Im- tyti tūkstančius maldininkų
Kazimiere. .švoRirkų Bronislafiarsiduotia. Malonėkite pa
va ir Avogar) l’rancrtkų AArnuKastanto
ir Stanialavos Zajauskų, Petro ir Adelės
skubinti atsilankyti ir pasi
vo surengusi dvi šeimyniškas atvykstančių iš visų pasaulio
th 'du pusbroli Motiejų Ir Isldorių
Vitkus
"
dvi
brolienes;
Sliaputis,
Jono
ir Adelės Shaputis; Juozapų Sbaputį,
pramogėles. Pirmutinę rengė kraštų, šimtus ligonių laukia- ■ NMikAnkyklt* Mr«a Aku*. 1 naudoti šiais negirdėtais
o l.letuvote tėveli Itldoriii, se
pusse-erę
Apolonijų
Levickienę, dvi švogerkas, Petro
kainų sumažinimais.
ptynis broUuH, keturias ss/crla
savo dukterei Jadvygai. Tai nčių stebuklingo pasveikimo ir a mala. n«umatlwn«. Manila. •
nėlę Biincvičienę ir Aleksandrų McGowan, taipgi ir
dėdę. du pusbrolius Ir kcturi'as
K*utų- dėdinu), arba HMHunil* g,
pusseseres.
šeimynų Karčiauskų, Raudonių, Ruzguičių ir Saimobuvo jos birtlidav party. An- t.t. Taipgi pamatysite stebuk- ■ - raumenų miklmti: n«a «kau- B
Kūnas pašarvotas 4540
So.
ną; Butkevičienę ir gimines; o Lietuvoj brolio dukte
tra pramogėlę buvo tai‘kalė lą, kada viena moteriškė sir- ■
Kockvvoll St. Laidotuvės (vyks
rį Kostancijų ir ^Aleksandrų Budavicz ir gimines.
šeštadieni, sausio fi d.. '1934
diniai {lietūs. Per abu pokv- gusi paralyžiumi staiga pasvoi
m.. 16 namu A vrt’ rylo bu*
CAPSICO COMFOtntD m*, g
Kūnas j»ašarvotas 4549 S. Ilennituge Avė. Tel.
■ B»:«
prakaltna virinuatlydėtus
Nekalto l'rnsldėjltno
Ii u dalyvavo gražus giminių lesta, ši filmą labai įdomi ir ■ n ėta įlraa; lauma liaadia dan* B
Yurds 424/. Laidotuvės įvyks pirmadienį,, sausio
Panelės mv. ps.mpljOM bažnyėl*.
kurtojo jvyks gedulingos puiš namų 8 vai. bus atlydėtas į šv. Kryžiaus purupi.joa
žmonių alundta padėka- ■
ir pažįstamą būrelis įr visi vertu kiekvienum purtiutyti.
maldini it#, velionio sieli,.
Po
,
aenM paaraUra Kaina Mo par a
bažnyčią,
kurioje įvyks gedulingos ĮKUiuildos už velio
tu t lobių bus nulydi t,ui | Av.
turėjo gerų “gootl time
Be to, dur bus juokinga ko ■ pa*«a ll« arba dvi »ul |l.ll.
Kazimiero kupinės.
KRAUTUVES
nio
sielų.
Po pamaldų bus nulydėtas j 8v. Kazimiero
Knyga: "tALTIKIP IVBI- ■
Rep- 'mediju, kurioje dalyvauju ži _ KATOS” angal.l. rydytlaa, kai ■ 2536 40 W. 63rd STREET
iviioširdAtai
kviečiame visus
kapitab-.
Nuoštadėtai
iviečiana- visus gimines, drauKūnines, drauaiis-ees ir pafcfegus-ges
ir
pužystauius
dalyvauti šiose laidotuvėse.
------- —
rioinus juokdarys — Cbarlie. i
r.im'ts-nrtas dalyvauti šiose lailiemlock 8400
dotaivė'iM*.
.
Nuliūdę: Moteris. Dukterys, švogeriai, fivogericos,
l’-nus A. F. Czesrm, IG57 VV’. ('Iiuplin. Suaugusiems įžanga.:
4170—85 ARCHER AVĖ.
Nullūilf Mo'erls. R",,Mn, *—
fteunyntta ir Giainda.
45 St., savininkas turkiškos (25c., vaikanti* tik 10c.
į
sery-s
ftvugi-rlH*.
Pasbridlal,
Lafayeftte 3171
laukit u vtjAi pato: nauju grnhorius J. E. Eudeikis.
. Ir G4mlnės.
ib'rties ir plačiai žinomas bis■ -■
,n* RO< ■At*rBO
Tclcfo^a^
I1(5s'T741 '
Nuo M. .Kninlimli) Ar rtpnos
Chicago, 11L
nivrius, minėjo savo sidabrinį1 SKAITYKITE “DRAUGI" ' g B g
■ ■ I ■ ■ \

iŠ N. PRAS. P, Š. PARAP.,
BRIGHTON PARK

p

--------------- —J----

“SALUTARAS BITTERS”

Nusa-fone

l

SALUTARAS DRUE & CIKM. Cū

SAUSIO MĖNESIO
DIDIS
IŠPARDAVIMAS

J.J.BAGDONAS
Tel. REP. 3100

ŽINIOS Iš šš, PETRO IR rkV6? Tt , ,
POVILO PARAPIJOS,
WEST PULLMAN

A. + A

iš ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWNOFLAKE

:RtmtiziM$iau3gil*X

PEOPLES
FORMnns co.

_ trbi

8 <1^

Jusliu Kulis

J

■■■

i

t

P H Ą P gj g.

ŠcŠUnlieiiis, sausio G tl.,

f5

NAUJAS REKORDAS
This game proved tliat the rietu, duetu ir solo, vadovauChieago champs agaiu have jaut pačiam programos vedėa powerful team. Another t’act jui J. Romanui. Be to bus ri-j Sausio 2 d., 1934 m., 12:04
was diselosed when Indiana nktinos muzikos, įdomių kai- vai. ryto, garnys aplankė Rot.
Jlarbor tuok part in the game, bų bei svarbių pranešimų. DėljE. lluber’o, 6628 So. CalifoiCHIČAGOANS LOŠK 01’(i AKY — 20
Avhen it was leamed tliat West to patartina nepamiršti pusi- nia Avė., šeimynų, palikdamas
KNER, W1N SECONI) TO i
B F 1‘
dovanų 6 svarų 6 uncijų sū
ville players had a breakdown klausyti
DAVIDE W1TH OI T 0F| J u ra i t is, r. 1*.
nelį. Sūnus pastatė rekordų
TONVNERS.
and would not arrive on time.
—
Kumskis, 1. 1
sau ir tėvams, būdamas pir
KETURIŲ VALANDŲ
n i Tliat is, tliat Indiana llurbor
The opening games of the! Kaminskas, 1. 1.
mas kūdikis Šv. Kryžiaus li
OPERA PER RADIJO
ijlias an unusually strong team
Knights oi' Lithuauia Baske!- l’ažera, e.
goninėj 1934 metais.
0: this season. Opposing teams
•J
j
bąli league saw two strong Į rnus> '• *•
Popietinis perstatymas oj>e— take notiee. The outstandMotina ir sūnelis, po prie
Chieago teams, Marųuette and -S‘av*e^as» *’• b
iing players oi the seeond game ros Tristan and Isokle’ jier žiūra D r. d. J. Kouarsko, jau
Brigliton ineet \\ estvilk* and|-^unas’ b *•
were Karpis and Andresunas jungtines NBC stotis.
čiasi sveiki ir žada greit lai
Gary.
lotais
j seoring most of the points for
Ilgiausia Metropolitan Ope- ku grįžti namo.
Gary’s triumph over BrighMarųuette.
ros veikalas, “Tristan and IB R l GHTON
ton in the opening game was
solde”, šiandien bus transliuo
a cosnplete surprise to the Chi
MJARŲL'ETTE
jamas oro bangomis. Bus ga
1
cago fans. This was the first Mikužis, r. f.
lima girdėti kiekvienas žodis,
victory for Gary against any I Šalčius, i\ f.
kiekviena daina. Pradžia 1:40
” ° Andrešunas, r. f.
Chieago team.
j Aleskis, 1. f.
0 Į vai. popiet rytiniu laiku (12:40 LIETUVIAI DAKTARAI:
1 - Andruška, r. f.
The Gary team displaved l’atreikis, c.
2 O’ZabeUa, L f.
1 Chicagoj).
Tel. LAFayette 3057
real sportmanship and play- j Kalvis, r.g.
1
0 4 j P. Beinoris, 1. f.
Ši populiari Itieliard Dag
ed an exceptionally elean game .Mockus, r. g,
3 2 Karpis, e.
nei- opera bus antras American
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
lirom start to t’inish. Although Norvilas,
^jl?. Beinoris, r.g.
Tobacco Kompanijos subatinis
X -SPINDULIAI
Brigliton threatened a eouple Balskus, 1. g
0 b j M. Stirbis, r. g.
perstatymas.
3051 West 43rd Str.
oi* imes, Gary lield the lead
itals
b 12 (Raginis, 1. g.
,,
, ,
. . ,,, . .
>l (Prie Archer Avė. netoli Kedzle)
Gpei'OS dalyviai: I ristail —j Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro
throughout the game, winning
' I M. Jatis, 1. g.
Seredomls Ir nedėUomta pagal
Lauritz Melehior, King Malk
sutartį
by a 20-16 score.
Totais
In the seeond game of the
— Ludw ig Uofman Isokle —, Phone CROvetiill 0027
The Gary team is coniposed evening betvveen Marųuette,
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Gerturude Kappel, KurneVal Trečiadieniais
ir sekmad. susitarus
WESTV1LLE
—
26
of times, Gary lield the lead K of L ehanipions and the
— Friedrwieh Selioorr, Melot
B F P
grouj) of players and the Chi \Vestville Collegians, the Chi— Arnold Gabor, Brangaene
0
eago ffcns hope to see them eagoans turned tahles on the Romanas, r. f.
Kariu Branzel, A Shepherd Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
6859 SO. WESTKRN AVĖ.
niatehed up against sonie oth- visitors del’eatiiig them to the Dantskis, r.f.
— liaus Clemens, The SteersChieago, Iii.
Bei
Ina
ris,
I.
I'.
er Chieago team.
tune o f 38-26.
įnan - James \Volfe. A. Sailors BOlIlevord 7589
Kaduskis, 1. f.
Res. UEMIock 7691
voiee — llaiiis Clemens.
Kadžius, c.
GRABORIA1:
Bncevich, r. g.
Ofiso Tel. CICERO 4»
Rez. Tel. CICERO 3650
Vainauskas,
1.
<
DENT1STAS
LACHAWICH Telefonas YARds 1138
Totais
11 4
4712 So. Ashland Avenue
i

M ARQUETTE, G ARY WININTERSEC1IONAL GAMĖS
AS K OF L'S OREN CAEE SEASON

GARSINKH1TES
"DRAUGE”

DR. A. RAČIUS

OR. J. W. KADZEWIGK

DAKTARAI:

LIETUVIAI

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
Tel. GROvehUl 1505

DR. P. ATKOČIŪNAS

OR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

DENTISTAS
1448 SO. 4 Ulli CT., CICERO, U-l

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-# vak.
Seredomls po piety Ir Nedėldleniat
tik hubA tarus

>147 SO. RAUSTEI) ST., CU1GAU1
Paned., Sared. Ir Bubat. S—I vai

Utir, Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai.

2422 w. uAKyiLTiE koad

Dienoms Tel. LAFayette 5793
Naktimis Tel. GAMal 0403

DR. A. J. JAVOIŠ

TeL LAFayette 7650

DR. F. C. VVINSKUNAS

Office: 2643 W. 47th Street

GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak.
Nedėliojo pagal autarti

4140 Archer Avenue
Offl.se Tel. REFublie 7090
lies. Tek GltOveliill 0017
0917 S. WASHTE.\AH AVĖ.

Vai.; 1—4 Ir 7—• vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TeL GAMal 0403

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS

Office Phoca
PROspect 1038

2423 W. MARUUETTE KOAD

Raa. and Offi'ca
8350 So. Leavltt St.

Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto
Nedalioj susitarus

CANAL 0708

DR. J. J. KOWARSKAS

1’houo

IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRAB0RIAI

STANLEY P. MAŽEIKA

GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiaunia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
darbu bilsite iižganėdi'nli
reikalams. Kaina prieinamu?*
Tel. (’ANul 2515 artai 2516
2314 W. 23rd PI., Chieago
3319 Lituanica Avenue
M. North Side vę.jJnd*.
Chieago,
111.
1439 S. 49th Ct. Cicero; III.
Barbor; 8:30 P. M. f’ircro vs.
Tel. CICERO 5027
Providenee; 9:30 P. M. Marųuette vs. Brigliton; and West
GRABORIUS
Side, bye.
Koplyčia Dykai
Ali K nf L basketball fans
__ Ine.
. 4830 WEST 15th STREET
LIETUVIŲ GRABORIUS
are invited to attend and also
Cicero, Ulinois ’
Palaidoja už *25.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
Tel. OTCERO 2109 ir 859-.T. bring their l’riends. Dancing
668 W. 18th St.
Tel. CANal 6174
lo a very good orchestra is
Chieago, III.
another real l'eature at tliese
GRABORIUS IR BAI43AMŪOTOJA8 gailies. Adniissidn is very rea
Patarnavimas geras Ir nebrangus
sonable.
718 W. 18th St.

K OF L GAMES
' TOMORROW

27 metus. Da
bar

DR. S. BIEŽIS

OFFICE HOURS:

GYDYTOJA* Jr CUt«ŲRQAS

2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appointment

2201 W. Cermak Rcftd
Valandos 1—3 Ir 7—-8 vak.
Seredomls Ir Nedėliotais pagal sutan

DR. M. T. StRIKOL’lS

REZIDENCIJA

6631 S. California Are.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Telefonas

Tek CANal 0257
lies. PROspvct 005.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.

Nedėliomls pagal sutartį

DR. P. Z. ZALATORIS

Ofiso telef. BOUlevard 7820

Namu tel. PKOspect 1930

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Nuo 10 iki 12 vai. .ryto; nuo z iki <
vai. poplel ir 7 Iki 8 vai. vakare;
šventadieniais pagal susitarimu.

Sport’s Reporter.

Tel. I^LFayetle 3573

J/Llulevičius

RA D10

Graborlos

lf

Tel. CICERO 394

BalMmootoJu

SYREWICZE

GRABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas ui |3B.69
KOPI.Y0IA DYKAI
1344 H. 50th Avol. Oicflrn. Iii.

Patarnauja Chloagoje lt aplellskėje.

Dideli

*

ir

graS

BUDRIKO RADIJO VA
LANDA

I

Koplyčia dykai

4093 Archer Ava

Sausio 7 d., Jos F. Bud ri
ko radijo, rakandų ir muzikos
krautuvė, 3417 S. Halsted st.,
’duo*ų puikių lietuviškų dainų
ir muzikos radijo programą iš
stoties WCFL nuo 1 iki 2 vai.
popiet. Dalyvaus ir Makalų
šeimyna.
,

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA
LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.
Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui tą
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.
EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios
Dėl ftermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS
Didysis Ofisu*

4605-07 South HertnH

įvenue

l’riminlina, kud Budriko!
Į krautuvė dabar daro nietinį ;
f inventorių, todėl daug radijų,'
rakandų, skalbyklų ir kitokių J
(dalykų bus išparduota nepa-i
[irastai nupiginta kaina. Auk '
sinių dalykų, laikrodėlių ir
! gintarų galima gauti antroje
nudriko krautuvėje 3343 So.
llalsted st.
P.,
NEDĖLDIENI0 RADIJO
PROGRAMA
M • I
Rytoj, 11 valandų prieš pietį
Į iŠ stoties WGES, 1360 kiloey '
f

j klės, Įiastangomis Progresą j
į Furnitūra Co., 3224 So. Ilals-j
ted Street, bus transliuojama!
graži ir įdomi radijo progru Į
uia. Dalyvaus keletas gabių •
dainunukų, kurie dainuos kva I

CICERO, 1LL.

Tek BOUlevard 7042

4 lkf 8:30 vakare

DR. C. Z. VEZEL’IS

Ofiso: Tel. CALumct 4039
Res.: Tek llEAlloek 0280

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti

47th

DR. A. G. RAKAUSKAS

Street

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Ealsted St

Ofiso vai.: nuo 1-2; nuo 4:30-8:29

PHYSICIAN and SURGEON
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Ctalcago
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.
Sunday by Appolntment

4930 West 13th. Street

1821 SOUTH HALSTED STliFbSI

feesldcacfja 6Goo So. A.-Usia„ nva
•
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

Ofiso valandos: 1-4 ir 0-8 vai. vak
Rezidencijų* oriaa*: 2050 W. 491h bt

DR. J. SZUKIEWIGZ

Valandos:

I.J.ZŪLP

ToL ĘOUlevard 52O»—8413

speciali

lLEPublie 7808

4645 So. Ashland Avė.

756 W. 35th Street

zuoja gydyme
Plaučių,
ftlrAlcs Ir Reu Office Phone Res. S107 S. Franclsco
Phone Grov. 0951
matizmo ligų. Prospect 2230

SIMON M. SAUDAS

1646 WEST 46th STREET

DR. A. J. BERTASH

per

žinomas

J. F. BADŽIUS

Tel. MOMroe 3877

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14
Res. VlCtory 2343

Clcen'ečiams

ANTANAS PETKUS

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
____ VBDSJAS

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

Buvęs Cicero
miestelio pir•ųut) Sveikatos
Komisijonierius (Ir laikė
tą garbės oflper 10 me
tu) yra gerai

0122

2403 W. 63rd St., Chieago

PHYSICIAN and SURGEON

DR. A. P. KAZLAUSKAS

JOS. SHINGLMAN, M. D.

CANal

Tek CANal 6123

Valandos: lt—13 ryto

DR. G. I. BLOŽIS

Seredomls Ir Ned6Uomls pagal sutartį

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road

DR. T. DUNDULIS

(Kampas Leavltt St.)
Valandos: Nuo 9 Iki 13 ryto

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Nuo 1 fkl 8* vakar*

4142 ARCHER AVENUE

Seredoj pagal sutartį

Tek VlHginia 0036

GRABOR1AI:
ĮVAIRŪS

UOZAPAS EUOEIKI
- I R-

TĖVAS
jeigu nokite dailumo ir nebrangumo
LAIDOTUVĖSE....... PASAUKITE........

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue
I Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

Phone
ENGl«wood 6641

DAKTARAI;

Offlo* Phone
TRUagle 0044

DR. A. R. McCRADIE

ANTANAS
PETKUS

Rusas Gydytojas ir Chirurgas

7850 So. Halsted Street

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų R
visų chroniškų ligų.

ROOM 210

vai.: 3-4 Ir 7-9 vai. vakar*

Ofisas 3102 So. Halsted St

DR. CHARLES SEGAL

Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. v

OFISAS

Nedaliomis Ir šventadieniais 10^-Ik

Kampas 31 at Street

4729 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
vai. pu pietų ir nuo 7 Iki 8:3>0 vul.
vakn.ro. Nedėliotuia nuo 10 iki' 12
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
Tek YARds 0994
Re>.: Tek PLAza 3200
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. %
Nedėldlenlais nuo 10 Iki 12 dien*

Offlc*;

Rea.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

GRABORIUS IR ~
BALSAMUOTOJAS

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS ER CHIRURGAS

1. Simpatiškas, mandagus, priimnus, ir asmeniškas patarnav imas.

2. Koplyčia dykai dėl Šermenų
3. Dėl
užganėdinto
darbo,
kreipkitės prie arab. Petkaus.
4. Teikia gerinusį patarnavi
mų, maloniai, ir už pigiausių
kuinų.

5. Putai nulijo. Cicero, Chica
goj, ir apiclinkėjc.

petkus

DR. A. A. RŪTH

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2 lubos
CHICAGO, ILL.

Cicero 2109

Ofiso TeL VlCtory 6803
T*k DRIEzel liti

'vĮBHHHI

4830 W. 1 5th St. Cicero, III.
CICERO 2109

2355 West 63 rd Street
▼ai.: 8 to 4 Ir 7 to I P. M.
K*tv, Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vak Av. Kryžiaus Ligoninėj
Chloago. Ilk

Phone: HEMlock 6700

Daktaras
Kapitonas
Pasauliniame kare

Skaitykite ;r platinkite
dienraštį “Draugę” ii
remkite V’sus tuos pro
fesionalus ir biznierius,
kurie garsinasi jame.

WIS$IG,
Specialistas U
Rusijos

GYDO VTHAR LIGAS VYRŲ IR SdOltitę PER 38 METUS NKSn'RirS
KAIP UtHIK«N*GlJKIOe Ir STKISGYDOMOS JOS YRA
Speclalltkal gydo lig*s pilvo, plauCtų. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlm* krau
jo, odoe. Ilgas, lalvdaa reumatlsm*. galvos skausmus, skausmus nuiRroje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas llgaa Jeigu kiti ■»
galėjo jus Ur*dyt1. ateikite Cla Ir persitikrinkite ką Jis Jums gall_p*^»

ryti. Praktikuoja per daugelį matų Ir lUgydft tukst*nčlu* ligonių.
m*a dykai
OFISO VALANDOS: Kasdle nuo lė valandos ryto Iki k
m* 4—3 - y--' «*har*. M*4ė»oBds ouo 11 ryto Iki 1 vtt-k
Mth m.
•------ ip~r ■•Mėer Av*.
T*l. fJRAvrford

/

~ PBTŪOg'g

6

CICERO

C H I C A G O J E

ibuliėni.s sausio 6 d., 1934

■i

giuu reikšmės. Skerdynėmis at-i virius. Jis yra ėjęs mokslus
\aidinti reikės: gubernatorlo,Į KaraliAuČiaiis
universitete,

pristavo, uredninkų, kazokų,t per kratą rasta įrodymų, kad
Moterų Są-gos 2 kp. svar
žandarų, policijos ir kaimie-|jis yra dalyvavęs Tauragės’
žadus, kalbama rožančius ir
bus metinis susirinkimas įvyks (-|U
sakomas pamokslas.
“puče” ir kituose prieš Lie
sausio H d., pa ra p. svetainėje.
Iškilmėse dalyvaus ,1.R ka- Į
Raginamos visos skaitlingai
Kražieeiai, parodykite vi- tuvą žygiuose.
i nlinolas Mundeleln, .1. .M. vy-į
siisirinkti. Randasi daug sva•'“'P Pr'«*š 40 metų buVokiečiui jį išdavė Lietuvos
t
įskupas Slieil, monsignorų ir j
ibių reikalų aptarti, taip pat vo li<‘.in,nMS jūsų tėvų kraujas. policijai.
Liet. Kai. Vakarinių Vals
daugybė kunigų. Pamokslą sa i
Ig. Sakalas, režisorius i
tybių XI seimelio rengimo kopatartina nesivėluoti, nes su-!
i
kys kun. F. F. Sliea, kapelio^
misi.Įos susirinkimas įvyko
sirinkimns prasidės punktua!
KONFISKUOJA GUDŲ
nas Illinois State Reformntorv
NUO BOMBOS ŽUVO
gruodžio 2S d., 1923 iii., Aušliti i 7:30 v. v. .
LAIKRAŠČIUS
iš Pontiae.
7
ASMENYS
ros \artų parapijos mokyklos
M. S. 2 kp. rimt.
Visi šv. Vardo draugijos
kambary.
Perintą lapkričio mėnesį
nariai, vyrai ir jaunikaičiai.
\VASIIINGTGX,
saus.
5.
—
Apt. v. Petrauskas piane-1
Vilniuje
konfiskuotas gudų
kviečiami ateiti sekmadieni,
Pereito
spalių
mėn.
10
d.
va

šė, kad seimeliui svetainė gan-Į
laikraščio “Bielaruskaja Krisausio (Jan.) 7 <1. į parapijos
karą sklandančiam į Cbicagą hifa” n r. 42 už straipsnį “A1a, būtent Nekalto Prasidėję!
svetainę 7 vai. vak., iš kur
keleiviniam
lėktuve
netoli pie savivaldybių rinkimus.”
mo P. šv. ] arap., vasario 1S
visi sykiu važiuosim i katedrą
('hestertou staiga įvyko apvo
d., 1934 iii., nuo 2 iki Ii vai.
Taip pat konfiskuotas gudų
kur bus mums rezervuotos vie
gimas.
Lėktuvas kai milži jaunimo laikraštis “Šliach
vakare.
los.
A. A. A. P.
niškas liepsną kamuolys nu Moladzi” nr. 11.
Po seimelio vakare toj pa
Federacijos Cliiengos Aps nėrė į žemę.
Žuvo 7 . asme
čioj svetainėj bus atvaidinta
kritys sumanė per J/iet. Kilt. nys.
Kražių skerdynės, kaip nutar
• STATYS PARAPIJOS
Vakarinių Vai. seimelį, vasa- i
ta praėjusiam Fed. sus-me.
Teisingumo
departamento
SALĘ
rio 18 d., Nek. Prasid. P. Šv.!
šrupšienė Įgaliota dėl salės
sekretorius Cunnnings dabar
Šventųjų .Metų proga Ro
parap. salėj paminėti Kražių
tam dalykui pasimatyti su kle
praneša, kad ta katastrofa j- kišky nutarta įtaisyti didelė
Stiprabalsis baritonas K. Pažarskis, kurio koncertas jvy-! skerdynių 40 m. sukaktį. Taibonu kun. A. Brička. Bilietu
vyk ) susprogus Įminimi. Kas parapijos salė. šiandien Ro-I
ksta sausio 7 J., Wost. Kide Hali (huv. Meldažio salėj). P-as gi , ’
,lien ir uj '
kaina tik 35e. Taipgi šrupšie
BALIONŲ ŠOKIS
ir kaip galėjo padėti bombą
L. Pažarskis plačiai žinomas Clucago lietuviams,-nes yra dai
salėj vakare įvyks tas pami- į lėktuvą, kol kas nesužinota. kiškis turi salę, bet ji maža.
nė apsiėmė su vietiniu Feder.
navęs beveik kiekvienoj lietuvių kolonijoj, taip pat vaidinęs
Darbai ir aukos jau eina.
skyrium surasti visus reikali Gimimo Šv. P. mokyklos rė keliose operetėse. Be p. K. Pažarsko, programoj dalyvaus ■n<*’i’inas' I uo tikslu ruošiamos
Kadangi katastrofa įvyko Salės pastatymo reikalu daug
ngus darbininkus minėtam va mėjos rengia baliūnų šokį, sau dain. J. Kudirka, dairi. .Juozaitienė ir L. V. “Dainos” choro i ^vaidinti Kražių skerdynes, Indiana valstybėje, kai kas
dirba katalikų draugijos.
šio 7 d., parapijos salėje. Pra vyrų kvartetus- Tikimosij kad koncertas visais atžvilgiais 3 veiksnių dramą.
karui.
pareiškia, kad šios vaistytas |
Aptarta seimelio tikslas ir džia 7:30 vai. vakare. Įžanga pasiseks.
Todėl, pirmad., sausio 8 d., autoritetai imtųsi ieškoti kri- i REIK ALINGAS vyras dirbti
dienotvarkė, kuri vėliau bus 25c. Kas gyvas, galėsime šo
7:30 vai. vakare kviečiami minalininku.
iant ūkės. Su pragyvenimu, užkti tiek, kiek norėsime, o kas VISI RYTOJ Į DAINININ
paskelbta.
j laikvmu. Atsišaukite laišku:
taipgi įdomauja žinoti,
kas Cliicagoj gyvenantieji kražiešokti nenorės, tas turės malo KO KAZIMIERO PAŽARBox 520,
»
V. Petrauskui pavesta pa
kur veikiama lietuvių gyveni čiai (vyrai ir moterys) atva
VOKIEČIAI IŠDAVĖ
SKIO KONCERTĄ
numo susitikti draugus, kurių
“DRAUGAS”
gaminti atsišaukimus j drau
LUKOŠEVIČIŲ
me, kviečiame atsilankyti į ši žiuoti į Aušros Vartų parap.
2334 So. Oakloy Avė.
nematė per ilgą laiką, nes rė
gijas, taipgi ir vakaro t i kie
Cliicago, TU.
salę
(West
Side)
rolėms
pasi
Tur būt, jau visi žino kad koncertą rytoj. Išgirsime gra
mėjos tikisi svečių ir iš kitų
tus.
Prieš kiek laiko Vokietijoj
dajnininko Kazimiero Pažars žiausių lietuviškų dainų ir mu dalinti. Norima, kad Kražių
kolonijų.
Susirinkime dalyvavo: jnž.
skerdynes atvaidintų patys suimtas Lietuvos socialistų
Praeitą sekmadienį nuvažia kio koncertas įvyksta rytoj,! zikos.
Kauno
Valcas
A. Žvirblis, A. Bacevičius,' J.
kražiečiai, kas priduos dau- revoliueininkų vadas Lnkoševau į Cicero ir netikėtai su- sausio 7 d., buvusioj Meldažio
ADVOKATAS
Aukšlaitis, Ant. Vaitekūnaitė, .
. x ..
_ ». ..
„ įtikau savo draugę Marytę. Na, svetainėje, 2244 W. 23rd PV.,1
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
<). Aleliunienc, Srupsiene, B. .
„
.. v , .
Telefonas STAte 76#O
ir užprašiau į rėmėju šokių 5:30 vai. popiet.
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
Nenartonis, J. .Janušauskas,
Koncerte dalyvauja įžymiau
vakarą. Marytė iš džiaugsmo
2201 W. Cermak Road
A. Valančius, V. Rėkus, kun.
Panedėllo. Seredos fr Pėtnyėloc
sušuko: “11a! TTa! nors sykį si mūsų artistai - dainininkai,
SEKMADIENYJE,
Rengia Draugystė
vakarais 4 Iki 9
J. Mačiulionis, Pr. Čižauskas,
Telefonas CANal 6133
turėsiu progos pamatyti mar- Peikia pasakyti, kad visa koSAUSIO (JAN.) 7 D.,
Sudeikienė, kun. Ig. AlbaviŠV. JONO EVAN
Namai: 6459 S. Rockwell St
ketparkiečių
paryngimą!..” neerto programa bus kuo graUtaralnko. Kstvsrgo Ir Subatos
čius, G rišlus, Z. Gedvilas, Pr.
1934 M.
GELISTO
Vakarais 7 Iki 9
’aigi, Maryte, nepamiršk sau-Į kuisiai išpildyta. Be paties!
Tai
TrlefooM ItEPntflc 6666
A. Rakauskas, Pr. .1. Poška ir
DIEVO
APVAIZDOS
PARAP.
SAl.fcJ.
ISlli
St.
Ir
I
iOmi Avė.
io 7 d.
Panevėžietė K- Pažarskio, programoj da-Į
šio
Pradžia lygiai 7 vai. €akare.
pailga Ūktai 50c.
L. šimutis.
Vincukas
lyvaus dainininkas Justas Ku
Rus pūlių vakarienė su gražia programa. 18 profesionali; ir rtvasiSkii;
Šv. Kazimiero Akademijos dirka, dainininkė Ona Juozai-Į Išgirsimo gražių kalbų.
Garbės ženklai bus duodami tiems nariams kurte per dešimts metų
Geriausios Anglys Už
Rėmėjų 8 skyriaus mėnesinis tienė, “Dainos” choro kynrte-Į nesirgo. Ženklui bus duodami, kas kokiuos norės.
Kas norės (stoti draugljon per šių Iškilmingi; vakarienę,, bus priim
! susirinkimas įvyks sekmadie tas, vadovaujant muz. J. Sau-1 tas bo (stojimo mokesėio. labai gera proga prisirašyti viršminėton
Žemiausias Kainas
draugijom l>r-ga kviečia visus knoskaitlingiausiai atsilankyti.
nį, sausio 7 d., 2 vai. popiet, rio. Taigi programa bus viena
Nū viena draugija, nė viena organizacija negali gyvuoti be visuome
nės paramos. Visuomenė sudaro narius jei ne vienos, tat kitos organi
parapijos svetainėje.
zacijos.
Todėl, draugui, kviečiant visus be jokio skirtumo atsilankyti, o
gražiausių.
būsite patenkinti.
Nepamirškite, Hekmadien), .sausio 7 d., 1934 ni.
Kviečiame .visas nares atsiApvaizdos parapijos svetainėje.
Kas met apie šį laiką šven
Prie šios progos noriu pra- 7 .vai. vak. Dievo
12132 UNION AVĖ.
Kviečia visus
Rengimo Komisija.
čiama Šv. Vardo Jėzaus ftven-panky|b nes via labai daug ‘nešti, kad programoj dalyvaus
Cliicago, III.
tė.
'
! svarbiu dalyką svarstymui. įįr “Acrobatie” šokikė, p-lė
Valdybi Pauline’ Rudnick, kuri praei
Phone PULlman 8296
Kaip visados, taip ir šiemet,!
Bud riko krautuvė turi isDabar laikas prisipirkti
bus didelės ir įspūdingos pa-,
tais metais laimėjo “Misa!
parduoti po
anglių dėl žiemos
maldos Šv. Vardo katedroj. Jj — Varšuvoje lenkų jauni-j State Tlieater” vardą. Daly-Į
katedrą suvažiuoja didžiausia! mas paskelbė boikotą -vokiš vaus ir sniukininkė p-lė G.'
Res. 10742 S. Wabash Avė.
niinia vyrą, tai yra Šv. Vardo! koms filmoms, kas prataiso Woicick, kuri muzikoje yrej
Phone PULLman 8092
,
Rengiamas
draugijos nariai. Tose pumai- kelią prancūziškai kino gninv-j laimėjus keiptą'pirmų dovanų,
Brigliton Park Lietuviu Atletikos ir Pašelpos Kliubo
tlose nariai atnaujina savo pri bni.
5į Kas myli dainą ir muziką,

RENGIANTIES PRIE
SEIMELIO

REIKALINGA 30 KRAŽIEėiy - KRAŽIŲ SKER
DYNĖMS ATVAIDINTI

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK

JOHN B. BORDEN

25 METU JUBILIEJAUS IŠKILMINGA VAKARIENĖ

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

100
NAUJĮĮ SKALBYKLŲ
1934

VIDUR-ŽIEMIKIS II METINIS

TUMONIS GOAL 00.

ŠOKIS

ŠEŠTADIENĮ, SAUSIO (JANOARY) 6 D., 1934 M,
Brigliton Park Lietvių Atletikos ir Paselpos Kliubo
Gros Stcphen’s (Steponavičiaus) Revelers Orkestrą

Svarbus Pranešimas
* š u: pranešame lietuvių visuomenei, kad nuo 1 dienos Sausio, 1934

Kliuba.s kviečia visuomenę nuoširdžiai atsilankyti ir dalyvauti
kliubo rengiamam šokvj. Kliubaa stengsis palinksminti knip senus
taip ir jaunus, kuo geriausiai. Komisija deila. didžiausias pastangas
patenkinti visus svečius. Kviečia visus
Kliubas ir Komisija.

;

A. BERZYNSKIS
BIRCH TAVERN

APDRAUSTI
Todėl patariame visiems, kurie dar slepia savo pinigus skryniose,

Ši naujoji vieta labai grožiai išpuošta ir moderniškai
įrengta. Užlaikoma gardu? alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu
vius pas mus atsilankyti.

rūsiuose, matrosuose, kojinėse ir kitur, kame jie nėra apsaugoti ir

2555 WEST 6Jrd STREET

yra pavojus jų netekti, ATNEŠKITE tuojau j MŪSŲ BANKĄ. Čia

(arti Roekwell Street)
Telefonas REPUBLIC 4544

KAIP NUSTATYTA BANKŲ AKTU IS 1£33 M.

jie bus padėti tikrai saugiai ir taupytojas padėjęs pinigus mūsų

MEMBER FEDERAL RESERVE SYSTEM

2201 West Cermak Road

___

Chlengo. III.

TElu REPUBIjIC 6463

$69.00
DYKAI elektrikinis prosas
ir muilas. Įmokant $5.00
l)own, po tam tereikia mo
kėti tik 75e į savaitę, taip
kad mašina pati per save iš
simokės. Bet pamintykite,
kiek sutaupysite laiko ir
sveikatos. Drapanos liūną
daug baltesnės ir tveria
daug ilgiaus, tai kodėl nepa
šaukti BOVlevard 4705 ir
dasižinoti dauginus apie tas
naujas skalbyklas?

los. F. Bidrik, Ine.
Rakandų, Radio ir Muzikos
Krautuvė.

banke IKI SAUSIO 15 D., gaus nuošimtį NUO SAUSIO 1 D.

METROPOLITAN STATE BANK

5332 So. Long Avė.

Įžanga 25c.

Pradžia lygiai 7:30 vai. vak.

Metų., padčCi pinigai taupymui į mūsų banką yra

Crane Coal Co.

’

PERKAM

INSURANCE
NOTARY

Lietuviškui

PUBLIC

B0NU8
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ

t AIT A I

O lt e I Ų

AOKKTURA

PRISIRAAYKJTE Į MŪSŲ 8PULKĄ
Tnmrouiu pamatuotas rizptth
2608 WEST 47th STR.
Tel. LATayette 1083

umuL

1

3417-21 So. Halsted St
Iš stoties WCFL., 970 k.,
nuo 1 iki 2 vai. po pietų duo
damel gražus lietuvių radio
programų*. Jau šeštas me
tas kai Bud riko Miyikos, Ra
kandų ir Radio \ Zaatnvės
leidžia lietuviškn^prograj nu;

Katrie perkate an<lls iš dralverlų. siųakfle Jiior j GRANE
COAL CO. Gausite geresnes
anglis, už mažiau pinigų
Pocahontas Al. R. tiktai <7.00
tonas.

PEOPLES GOAL CO.
Visados Garantuojame ko
kybę ir teisingą vogą.
Yardas ir ofisas:
12132 SO. UNION AVE„
Tel. PULlman 5517
West Pullman, Tl,.

Galite nusipirkti daugiai
anglių žemesne kaina ii
Peoples Coal Co.
I, 3. or
4 ton
6 tona or mnre
Ftocfcy M, R..... »7.7B
67.1
Kent. M. R.......... !s.7»
63.4
IMDAP ..................... 66.73
66.3
■tark Band
■IR* ......................... S6.IMI
66 00
Uimp ........fg.76
6S.1

, i.. ..

.. i.

