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ARKIVYSK. SKVIRECKAS PAGERBTAS RYM
POPIEŽIAUS SEKRETORIUS MAL

DAUJA PALAIMOS LIETUVIU 
TAUTAI

KUN. KAZIMIERAS RĖKLAITIS, 
M. I.C., PRIĖMIME

RYMAS (per paštą).—Ry- jos ceremonijų sekretorius, 
šium su J. E. Lietuvos arki-.mons. Nardone; šv. Sosto at-

Mirė airių pat- 
ri jotas

P. E L FA STA S. Žiemių Ai
rija, saus. 19. — Mirė žymu
sis airiu tautos pat ri jotas Jo- 
sepli Dėvi i n, kurs apie 30 me
tu paaukojo kovai už Airijos 
laisvę. .lis buvo Anglijos ir 
Žiemių
narys.
Turėjo 02 m

KATALIKŲ KUNIGŲ PERSE- i 
KIOJIMAI VOKIETIJOJ

BERLYNAS, saus. 19. —i čiai kriininališkas nusikalti-!

Airijos parlamentų ' . \, ... 1 vyriausybę.

1Pastaraisiais laikais ,Yokieti-1 mas. 
joj imta persekioti katalikų 
kunigai. Įvairiose krašto da
lyse areštuota keletas kunigų.
Jų nusikaltimas yra tas, kad 

I kritikavęs kanclerio Hitlerio

Kataliku kunigų pareiga 
verčia nupeikti bloguosius

Buvo geras katalikas, 
amžiaus.

darbus, kuriuos nežinia kas 
darytų. Vyriausybė jaučiasi, 
kad ji yra neliečiama, nors ir 
blogiausiai darytų. Tad už 

Šiandien Vokietijoj nevalia j nupeikimus kunigus areštuoja
reikšti nepalankumo vyriau-J ir fašistų teisinai areštuotus 
sybei, o ją kritikuoti yra sta- i baudžia kalėjimu.vyskupo metropolito Skvirec

ko apsilankymu Ryme, Lie-
stovas Lietuvai mons. Arata; 
kun. Rėklaitis, M. I. C.; Bel-

15,000 CIVILINIŲ DARBŲ
DARBININKŲ NETENKA 

DARBO*
Ekonomiškais sumetimais

Ccok apskrity 15,000 civilinių 
darbų darbininkų netenka 
darbo.

Krašto civiliniu darbu ad-

tuvos eliarge d’affaires prie gijos ambasadorius Vatikanui 
Šventojo Sosto, p. Graužinas,I su žmona; Portugalijos mi- 
laip pat jo žmona gruodžio! nisteris Vatikanui su žmona; 
m. 21 d. surengė iškilmingus Į San Domingo ministeris ir 
pietus Popiežiaus valstybės artima Popiežiaus giminaitė 
sekretoriui, Jo Emin. kardi- į markizą Persichetti Ugolini. 
nolui Pacelli. , Pietų metu pareikšti svei-

Be kardinolo ir Lietuvos katos linkėjimai Popiežiui ir 
arkivyskupo pietuose dalyva-, Lietuvos prezidentui. Be ki't-
vo šv. kongregacijos liepa-! ko Jo Emin. kard. Pacelli pa-J -----------------
prastiems bažnytiniems reika-j reiškė, kad maldauja visokios Valstybės Illinois auditorius 
lams sekretorius, Niceos ar- Dievo palaimos lietuvių tau- praneša, kad bankų likviduo- 
kiv. Pizzardo; šv. kongregaei- tai. 'tojai sumažino savo išlaidas.

TIK VIENAS KUNIGAS VISAM 
MIESTUI

savo vyskupijos, kadangi ku
nigų skaičiaus nustatymo įsta-

MENICO CITY, saus. 19.
— Zaeateeas valstybės guber
natorius ir legislatūra priėjo tymas Zaeateeas dar nebaig- 
prie tokios beprotybės, kad j tas. Rasi, vyskupui bus įsa-

ROOSEVELTAS RAGINA KONGRESĄ, 
KAD SPARČIAU DIRBTU

SENAT. GLASS KOVOJA PRIEŠ . 
PREZIDENTO BILIŲ

\V AP! 1TNGTON, saus. 20. i n i ją, kad prez. Roosevelto 
— Prezidento P msevelto pa- monetarinės sistemos tūlius y- 
raginti kongreso demokratų j ra teisėtas, senatorius Glass, 
atstovų vadai, kad jie spar- deru. iš Va., pareiškia, kad 
čiau padirbėtų naujos mone-j dolerio devaliuaeija yra prie- 
tarinės sistemos klausimu, nu-1 ši liga konstitucijai.
sprendė, knd tas prezidento ----------------
bilius būtų pravestas ateinan- PUOLA PREZIDENTĄ
tj antradienį. \YASII INGTON, saus. 19.

Šis skubus darbas yra svar-1 Senat0 kai knrje sPnal<).
bus, kadangi monetai ine sis-1 rjaj pagaliau įsidrąsinę ėmė 
■teina yra glaudžiai susijusi

ministratorius nusprendė su-;vjsan, Zaeateeas miestui pa-ikvtn apleisti savo vyskupiją.
mažiuli 
bams.

išlaidas šiems da iš skyrė tik 
nigą, kur

NIEKINAMI LIETUVIŲ KRYŽIAI 
VILNIAUS KRAŠTE

(Pabaiga).
Storasta sužinojęs apie į- i 

vykį, tą pat dieną, iššaukė į 
Gardiną pas save Šv. Kazi
miero Dr-jos Marcinkonių

pulti ir peikti prezidento Roo- 
sevelto NRA programą. Tarp 
tų senatorių yra ir šen. Ko
ruli iš Vtali valstybės.

Skyrium jie visi vyriausy
bę kritikuoja už įvairius jos 
žygius, o bendrai — pareiš
kia, kad visa krašto atstaty
mo programa neduos geistinų 
sėkmių. Jau šiandien, sako 
jie, matomas aiškus nepavy- 
kimas. A’vriausvbė visomis 
pastangomis negali padidinti 
daiktams kainų, o ūkininkai 
nebeturi jokio palengvinimo. 

! Savo keliu vyriausybės išlai- 
Prc' | dos didėja, tarytum, jos būtu

kybos sutarties ir gi netrukus atmiežtos mielėmis, 
piasidės. ■ Nežiūrint tos karčios kriti-

Derybos su Estija dar ne-, kos, prez. Rooseveltas nenu- 
pabaigtos. ’į krypsta iš pasirinkto kelio.

---------------- 1 Sako, kraštą veda gerovėn.

su įvairiu 
planų.

perl'inansaviinų

vieną katalikų ku
tini Imt vieninteli:- i 

pagalbininkas rū-

Zaeateeas mieste katalikų 
pamaldoms palikta tik viena 

i katedra. Kitos bažnyčios už-I
Vaiais ' darytos ir be jokio jų inven-

Vyskupas numato, kad gal į tariaus surašymo pavestos
ir jis pats turės pasitraukti iš Į miesto valdybai.

ŠEN. GLASS PRIEŠ BILIŲ
, vyskupui
pintis katalikų dvasiškais rei

kryžių atgal pastatyti, bet 
klebonas ir stačiusieji kryžių 
nenori apdraskytą statyti ir 
reikalauja, kad būtų nubaus
ti kaltininkai už išniekinimai

AVASHINGTON, saus. 29. 
— Nežiūrint to, kad teisingu
mo departamento sekretorius 
Cummings paskelbė savo opi-

lietuviai plaukė ne keliais, bet 
slapta miškais.

Klebonas tą dieną pamaldų Į 
nelaikė, tik pasimeldęs prie, 
altoriaus ir paėmęs Švenčiau-1

švento kryžiaus.

Dancigo hitle
rininkai įs

pėjami
,r . . . ,. .. , ŽENEVA, sausio 19. — T.
Marcinkonių policiios ko-i,. . , . .

‘ : . Sąjungos tarybos susirinkime

skyriaus valdybos pirmininką šią jį ėjo pas ligonį. Eidamas
Petrą Puvačiauską, sekreto-, pro kryžių, priklaupė ir krv- 
rių Praną Tamulevičių, skam-jžių pabučiavo, o sargyba sto- 
binusią varpais Marę Karšo-1 vėjus i prie kryžiaus kunigo j 
kaitę ir kitus. Storasta iš-i kliudyti nedrįso.
klansinėjęs Puvačiauską ir Pastebėjusi žmonių minia | 
Tamulevičių nubaudė po du kunigą bučiuojant kryžių, ne-1 
mėnesius kalėjimo už tai, kad žiūrėdami lenkų pastatytos

mendantas ir 23 batalijono 2- 
ros kuopos vadas (jo karei
viai vežė į Merkį kryžių), pa- 

1 sikvietė kryžiaus fundatorius 
siūlė atlyginti padarytus

LIETUVOS ANGLIJOS DERY
BOS PRASIDĖS NEUŽILGO

LONDONAS (per paštą).— ties tarp Anglijos ir 
Reuteris praneša, kad sausio jos.
mėn. 4 <1. anglų prekybos mi-

svarstyta iš Dancigo miesto rūmuose prasidės
derybos dėl prekybos sutar-

Latvi-

Dervbos su Lietuva dėl

policijai nepranešė kai statė 
kryžių ir, kad nepranešė, kad 
buvo pašventintas. Karšo-1 kokią relikviją 
kaitę nubaudė 200 zlotų už tai, 
kad skambino varpais.

prie kryžiaus sargybos, puolė 
klupsti bučiuoti kryžių, kaipo

ir
nuostolius griaunant kryžių, 
liet reikalavo, kad ir jiems 
atlygintų išlaidas už sukvieti
mą kariuomenės, policijos ir 
kit. Tuo būdu jiems reikėtų 
atlyginti kelius kartus dau
giau.

Mat, gazdina, kad tylėtų. 
Bet jų nenusigąsta ir su jų 
pasiūlymu nesutinka.

Dabar lenkų policija šaukia! 
mareinkoniškius i policijos i 
posterunką, tardo, muša irtPuvačiauskas grįžęs iš Gar

dino Marcinkonvsna nusipir-

Tą pat dieną pavakarėj 
' buvo atvažiavę įvykio vieton
iš Vilniaus, iValkinykų, Parie 
čio, Kabelių ir

ko bilietą ir norėjo traukiniu i nigai.
važiuoti į A ilnių, pranešt a- Nuo gruodžio 7 iki 10 d. Va-1 nežinia, bet gyventojai labai

iš kitur ku- kai kuriuos veža į kalėjimą.
į Kuo <tas viskas baigsis,

gauti protestai prieš Vokieti
jos hitlerininkus. Protestuo
ja socialistų ir centristų laik
raščių leidėjai. Šie laikraš
čiai reiškė daug nepalankumo 
hitlerininkų veikimui, l'ž tai 
jie suspenduoti.

Anglijos užsienių reikalų 
sekretorius Sir John Sirnon 
įspėja hitlerininkus, kad jie 

j Dancige nešeimininkantų tiek,
1 kiek gali daryti pačioj Vokie- 
| tijoj. Dancigas yra T. Są
jungos žinioje ir ši pastaroji 
nori, kad ten gyvuotų spaudai 
laisvė ir tokiu būdu spauda ir į 
gyventojai nebūtų varžomi.

REIKALAUJA STERILI- I

ZUOTI INTELIGENTUS
MONTREALTS, Kanada,1 

sausio 19. — MeGill universi
teto psykoiogijos prof. w. e. iššaukia dviko- 
Taft sukėlė daug įspūdžio pa
duodamas sumanymą, knd jei l 
norima žmonių tarpe išnaikin- į

Ministeris 
šaukia dvik 
von atstovą

pie įvykį Šv. Kazimiero Dr- 
jos centro valdybai, bet poli
cija jį sulaikė, nuvarius į po- 
sterunką laimi sumušė ir pa
liejo kalėjimam

rėnos, Marcinkonių ir Parie- 
čio stotyse stovėjo po du va
gonus paruoštų kareivių, o

INSULLIS PRALAIMĖJO 

KOVĄ

ATENAT, saus. 20. — Vals
tybės tarybos referentas rado

pasipiktinę niekšiškais oku
pantų darbais.

Lenkų kareivini ir policija, 
pačiam Marcinkonių miestely1 susirinkusius tikinčiuosius — *’ tarybai pranešė, kad Grai- 
budėjo slapta ir vieša polici-, karštus krikščionis marcinko-Į kHOR vidaus reikalų ministc

ti visus blogumus sterilizaci
jos pagalba, tai pirmiausia 
reikalinga sterilizuoti visus 
■tuos, kurie turi inteligentijos 
perviršį.

Anot profesoriaus, vaikų 
• darbą, darbininkų išnaudoji- 
! mą, rasinį persekiojimą, ban- 
i kinius negerumus, graftus, in
trigas ir dideles žmogžudys--

PARYŽIUS, saus. 19. —
Prancūzijos parlemento ango
je švietimo ministeris de Mon- 
zie vos neapsikumščiavo su 
parlamento atstovu Ph. llen- 
riot. Kadangi kiti atstovai 
juodu perskyrė, ministeris iš
šaukė atstovą dvikovom Tai 
už garbės plėšimą. Atstovas 
kol kas nepriėmė dvikovos.

Žmona mirė, 
vyras suimtas

Chicagoj nuo plaučių užde
gimo mirė Mrs. Agnės Neu- 
man, 45 metų amžiaus. Ūko 

i vyras su trimis mažais vai
kais.

Moteriškei mirus padaryti 
tyrinėjimai ir rasta, kad mi
rusi moteriškė buvo nepri
žiūrima ir visi vaikai apleisti, 
nudriskę i p išalkę. O vyras

•P-Po ivvkio, anksti rytą, Mar
cinkonių policijos komendan- Administracijos linija buvo
tas su policininku Plonskin,) anstiPrintai 
surinko sudaužytus nubvrėjn- liekos, Aiisrodnkos ir
sius nuo kiyžinus ornamentus! Pnvo,‘iP adnL sar^’;
ir smuikelius ir nunešė klebo-,bosna bnvo Pri*’D«tn daugiau nusius bažnyčią 
nui, bet klebonas priimti at-Į ^are’v*1J* MareinkoniŠkiai
sisnkė. Tada jie nunešė baž-i rpi?kof' ir Tia«nykiJ P*™-
nyčion padėjo ir paliko. ' nanii°P Punklai Ppr adminis- 

l f racijos linija visai bnvo už- 
Kadangi po įvykio gruodžio! . ..

8 d. buvo Šventė, tui parūpi- * jr
jKMiai rinkosi į bažnyčių. bet dnr Marein|,„avw pjlna 
kareiviai stovėjo an-t kelių ir
į Marcinkonis leido tik senas Gruodžio 11 d. sargybą sau- 
moteris, o vyrus visus gręži-1 S'0«iusiQ kryžių lenkai nuėmė, 
no atgal
miečių keršto, f Marcinkonis tos yra parėjęs leidimas

ROMA, saus. 20. — Italijos 
šistų vyriausybė inauguruo- 

šautu-* ,n’'hion,,lk,l S. Tnsullį paša-Į ja korporntvvę tvarką. Par-1
kryžiaus, vaikė, * ^ur* buvusį Amerikos fašistų vyriausybė inaugnrno-niškius ginti 

mušdami durtuvais ir 
vu buožėmis. | linti iš šio krašto šio sausio Jamento žemesnieji rūmai pa-

Lvgiai, kaip prieš 40 metų, m<‘n' 31 d. leisti.
rusų kazokai, kražiečius gv-

dirbo ir jo pareiga buvo rū
tos sukelia ne paprasti moro-' &is triukšmas įvyko tuojau'pintis savo šeimos stoviu, 
nai (silpnapročiai), bet inte-! po karštų ginčų parlamente!
ligentni. 'dėl griuvusio Bayonne lom

bardo, kur žlugo apie G0 mili
jonų dolerių žmonių pinigų.
Atstovas Ilenriot kalbėdamasI 

.į tas suktybes įvėlė du minis-1 
torius. Kada imta griežtai 
reikalauti, kari jis išvardytų

Už tą apsileidimą jis areš
tuotas ir pašauktas teisman.

PASKAITA

LATVIJOJ NUBAUSTI TRYS 
BOLŠEVIKŲ ŠNIPAI

RYGA, saus. 20. — Ijitvi- 
jos karo 'teismas nubaudė tris

statvilami'* , I
kryžių, manė, kad lenkai, bū-! 
darni katalikai, tokie patys, ’
kaip ir lietuviai, niekinti kry-i*’”" ^“l'’
.. , . , . . . I turtingus latvius sunkių dar-zinus nedrįs, l>et pasirodė at-j '
virkščiai.

LONDONAS, saus. 19. — i de Monzie ir
Anglijos vyriausybės knmite-

Sekmadienį, sausio 21 <1., Av. 
Antano parapijos salėje t ne
jaus po sumos bus trumpa im

tuos ministerius,, jis nesakė ska}|a npio Sao paa,0 parnpb 
. pavardžių, tik pateikė kitų nu-• Brazilijoj, padėtį. Kalba 
^rodymų, iš kurių patirta, kad,jft(ja j(|omk nes ją suteiks 
jis kaltina švietimo ministeri kun Ben. Sugintas, Sao Pau- 
W„Vienio minis-po parapi jos klebonas. Tuo pa-

terį Boneour. čiu laiku bus rinkliava ir kun.
1 žsienio ministeris yra Ze- Auginto atsisveikinimo žod- 

nevoje,
bų kalėjimu nuo 10 iki 15 me-,, ,in|„ p„,.lnn,ratni praTra.

ti įstatymą, knd sterilizuoti 
visus silpno proto ir fiziškai

' tų už šnipinėjimą bolševikų
AVASHINGTON, saus. 20. naudai.

— Civilinių darbų adminis-J Nubausti: arkitektas J 

tratorius Hopkins įsakė visam Schale, matininkas P. Matti 
Matyt, bijojo kai-! Dabar nuo Gardino storas-! krašte mažinti šiems darbams son ir latvių kariuomenės ka 

skiriamas išlaidas. pitonas F. Fredcrickson.

švietimo ministeris' jja|
namie. Pastarasis tuoj pa-r

I informuotas. Jis atvyko į į OHO STOVIS 
nesveikus asmenis, kurių An-( pariamento rūmus ir angoje CHICAGO IR APYLINKES, 
glijoj yra dauginu kaip 300,-Į susidūrė akis j akį sn atstovu —Šiandien numatoma giedri
009.

i Henriot. diena ir kiek šilčiau.
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tus žurnalas, kurį turėtų skaityti ne tik stu
dentai, bet visi šviesesnieji darbininkai ii 
profesionalai.

Šiandien moksleivių ir studentų turime 
jau ne šimtais, bet tūkstančiais. Iš mūsų pu
sės būtų didelis apsileidimas, jei mes jų ne
organizuotume ir nerengtume jų lietuvių vi
suomenės darbams dirbti, vadovauti. Jei iš 
jaunų dienų neįpratinsiinė besimokinančio jau 
nimo organizuotai dirbti savo tautos reika
lams, jo neteksime ir tuo būdu bus padary
ta didelė skriauda ne tik mums, lietuviams 
amerikiečiams, bet visai tautai. Dėl to pasi
rūpinkime visur organizuoti Lietuvių Katali
kų Studentų Organizacijos kuopas ir sutrau
kime į jas kiek galima daugiau moksleivių 
ir studentų.

ROCKFORDO LIETUVIŲ 2INI0S
ŽINELĖS

Praeitų sekmadienį, sausio 
14 d., S vai. iškilmingos šv. 
Mišios buvo atlaikytos inten
cijai šv. Vardo draugijos. Vi
sa draugija in eorpore priė

mė šv. Komunijų. Mokyklos 
mokinių choras maloniais bal
seliais sutartinai giedojo šias 
Mišias ir žadino dalyvių šir-

|je. Parapijiečiai atėjo su gera 
• valia ir naudingais, gražiais 
'nuturimais. Susirinkimas buvo 
ramus ir akylus. Klebonas iš
davė metinį parapijos būklės 
raportų, kurio visas susirinki
mas ramiai ir atydžiai klau
sėsi. Bendrai buvo pabrėžti pa 
rapijos nuveiktieji darbai, į- 
eigos ir išlaidos, laimėjimai ir 
trukumai. Pastatytas planas

A

MŪSŲ JAUNIMO REIKALAI

Amerikoje turime dvi centralinės lietu
vių katalikų jaunimo organizacijas: Lietuvos 
Vyčius ir Lietuvių Kat. Studentų organiza
cijų. Pirmoji jau veikia nuo 1912 metų, ant
roji — nuo 1932 pi.

L. Vyčių veikimas dėl kai kurių prie
žasčių buvo gerokai sumažėjęs ir susmulkė- 
jęs. Per kelis pastaruosius metus pats orga
nizacijos centras mažai terodė iniciatyvos ir 
veiklumo. “Vytis” išeidavo menkutis ir an- 

• gių kalba jame perdaug vietos užėmė. Daug, 
žinoma, prisidėjo prie susilpninimo viso mū
sų jaunimo organizacijos judėjimo nelemtoji
depresija.

Malonu yra konstatuoti faktų, kad pas
taruoju laiku L. Vyčių organizacijos dalykai 
krypsta į geresnę pusę. Apskričiuose ir kuo
pose atsiranda daugiau gyvumo. Prisirašo 
naujų narių ir senieji pradeda atgal grįžti. 
Centras tvarkosi. “Vytis” gerėja ir turiniu 
ir savo išvaizda. Lietuvių kalba jame ima 
viršų. Visur susidaro tokia nuotaika, kad 
Vyčius reikia remti, jiems padėti. Tai yra 
geras ženklas. Reikia tikėtis, jaunimo veikė
jai dar stipriau pradės veikti ir savo orga
nizacijų pastatys ant tvirtų pagrindų. Ro
dos, kad neturėtų būti lietuvių parapijos A- 
merikoj. kurioj nebūtų suorganizuota stipri 
ir gausinga L. Vyčių kuopa. Senesnieji vei
kėjai, kaip dvasiškiai, taip ir pasauliečiai, 
turėtų tuojau ateiti į talkų šiai kilniai ir 
daug nusipelniusiai jaunimo organizacijai.

Antroji mūsų centralinė organizacija 
(moksleivių ir studentų) dar tik kelinti me
tai kai gyvuoja, tačiau jau suspėjo įrodyti, 
kad ji būtinai yra reikalinga ir kad prie ge
rų norų gali išaugti į stiprių organizacijų. 
Jos leidžiamas “Studentų Žodis”, tai rim-

Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

KARO UEPSNOSE IR GINKLO 
V ŽVANGESYJ

Gatvės politikai

Kiekvienam kokiam nepaprastam įvy
kiui įvykus, šalia policijos ir valdžios ty
rinėtojų, atsiranda iš publikos savotiški 
politikai, kurie dalykus savaip pakreipia 

*ir savotiškas daro išvadas. Taip ir čionai: 
Kiekviena žinelę sugavę iš pabėgėlių, tuoj 
kur stovėdami gatvėje dalykų savaip per- 
virškina. šiai vienas tokis gatvės politi
kas, nusitvėręs savo pažįstamų gatvės ker
tėje, stengiasi jį įtikinti, kad neklausytų 

melagingų paskalų:
— Perkūnas, girdi, įtrenkė ir padegė 

sandėlį! Kvaili mes tani tikėti. Pasai san
dėlis jau ne vakar čionai stovi ir perkū
nas ne tiktai šiandie pirmų kartų tranko, 
tai kodėl ji< ligšiol neįtrenkė į šį sandėlį! 
Kodėl jis apsirinko trenkti kaip tik šį mo
mentų, kada oras ir be šios eksplozijos 
pilnas* yra pat ako kvapsnies? Kam čia 
dar niekus tauzyti ir žmones mulkinti: 
perkūnus susprogdinęs! Geras čia perkū
nas, jei Austrų šnipų pagalba pasinau
dojo! Ar manai, ne teisybė! Nai Japonų 
su Rusais karas kuo prasidėjo, ar ne ši
taip/ Rusa- dar nė nemano kariauti, dai

imiU I - 1 I Japonas jau Korėjų su-

rštesnę Dievo meilę.
Prieš pat Mišias 12 kilnios 

Kai kas manė, kad naujoji studentų or-!jvasios jaunikaičių priimta į 
ganizacija užkenks L. Vyčiams. Bet prakti- šy Vardo draugijQ: p Krik. 
ka parodė, kad ji ne tik neužkenks senųjai ^iūnag> A Valiulis, K. Ma- 
jaunimo organizacijai, bet jai galės padėti. 'kauskaS) K. Balčytis, A. Bal-

dyse didesnį pamaldumų ir ka-'šių metų sekmingesniam para
pijos gerbūvio veikimui. Nu
tarta : 1) Seselių mokytojų na- . *<•

Tarp jų turėtii susidaryti artimi santykiai ir 
prasidėti nuoširdus bendradarbiavimas, nes 
ir vienos ir kitos tikslas yra bendras — di
rbti Dievui ir Tėvynei.

Jaunimo reikalai yra svarbūs. Tad, jais 
rūpinkimės ne vienas kuris, bet visi.

A. A. PROF. P. BUTKEVIČIUS

Per Naujuosius Metus mirė dar vienas 
žymus kultūros darbininkas Lietuvoje — prof. 
P. Butkevičius. Velionis gimė 1887 m. Tve
ruose. Nuo 1922 m. iki pat savo netikėtos 
mirties buvo Vytauto D. Universiteto Gam
tos Matematikos profesorium. Tai buvo rim
tas mokslo vyras, religingas praktikuojantis 
katalikas. Jo asmenyje tauta neteko uolaus 
darbininko mokslo srityje.

AMERIKOS JAUNIMO ORGANIZACIJA

čytis, B. Garšva, D. Misiūnas, 
S. Pilipaitis, A. Pilipaitis, V. 
Levickas, J. Lukošius, V. Mi- 
kletonas. Malonu buvo veizėti 
ii darė džiaugsmo įspūdį, kuo

mų perkelti iš West St. prie 
Lincoln Avė,, jį pataisyti ir 
privesti anglių šilumų iš baž
nyčios bei mokyklos entrali- 
nio forniso, 2) Rengiant did
žiulius piknikus - išvažiavi
mus, tikietus padaryti iš ank
sto ir juos išsiuntinėti kiek
vienai šeimynai tiek, kiek joje

..AA*A*W/***tA . -VA • •

lietojo, 
kur jie

F

London ietis John C'arweth Wells, sūnus žinomojo tyri
o, su savo žmona šiuo dviračiu išvažiavo į Abisinijų, 
jie tikisi rasti turtus karalienės Sliebos.

komitetai. Visi komitetai iš-į Dvasiškoji Iškalba........ 25c
rinkta vienbalsiai patvirtina- ■ Gyvenimas Sv. Marijos Pa-
nt gausiu rankų plojimu. Su- nog 'Kaina ........................20c

Gyvasis Rožančius......... 15c
rauos. Pirmas piknikas turi Į landų. Trumpu laiku, bet daug Mųstvmas arba meditaei- 
jvvkti į pabaigų gegužės mė-1 padaryta, ačiū Dievui. jos Kama.............. ......... 10c.
nėšio, 3) Paruosti sekmadie-j Ligoniai: Urš. Nemunie- į Jėzaus Krvžius Mus Paguo- 
niams vokelius ir juos išsiun-į nė> 1030 N Court gt, Alf Pa. I da . ......................... 45c
tiuėti kiekvienai šeimynai pa Į nkauskas> j702 g Main Rt I Gyvenimas Sv. Stanislova 

jimus Šv. Vardo draugijai lai- gal narių einančių į bažnyčių Jog yiįauterytė, 1732 S. Main 
kytis savo aukščiausiojo Vado skaičiaus. Kiekvienas ir kiek-i JoaJ1 Makauskienė, 926 S.
Kristaus Karaliaus ir Jo mei-(vienų sekmadienį bažnyčioje i Gregorv St., O. Čiapienė, 908 
lės ugnį kaitinti savo širdyse j kolektoriams kolektuojant į-Įgtjj St. serga. Artimo meilė

met vienuolika jaunuolių ir yra narių i— patys atvažiuos 
vienas gerai pribrendęs, atgie i piknikų, ar kitiems juos pa-; sirinkimas tęsėsi apie porų va
doj us “Veni Creator Spiri
tus”..., suklaupę prie Dievo 

stalo, klebonui, Tėvui A. An- 
driušiui vadovaujant, padarė 
stiprius ištikimybės pasižadė-

ir kurti kituose, skleisti Jo ga
rbę ir platinti visomis išgalė
mis Jo įkurtųjų Bažnyčių. Ki
lnus darbas, gražus pavyzdys, 
savo jaunystės skaisčias, žydin

mesti į rinkliavos gurbelį P į rejkaiauja sergančiuosius ap- 
dėjus pagal išgalės aukų į \o-. iankytį, paguosti ir teikti ga-

, Įlimųjų jiems pagalbų. R-is.
Visi nutarimai parapijos 

naudai ir jos užlaikymui bei

20c

čias dienas, visų save paauko- pagerinimui yra naudingi ir'
tį grynai Dievo tarnybai.

Po pamaldų, visi Šv. Vardo
draugijos nariai susirinko į

.1. E. vyskupo B. Sheil suorganizuota 
Chicagoje Katalikų Jaunimo Organizacija 
(Catholic Youth Organization) tampa Ame
rikos katalikų jaunimo centraline orgąniza-, 
cija. Tai yra didelė garbė chicagįečiaAis ir . parapijos svetatiię, kur jiems
ypatingai J. E. vyskupui Sheil, kuris daug (buvo suruošti ątsakanti pus- 
darbo ir energijos yra įdėjęs į šių gražių iri ryčiai ir turėjo savo mėnesinį 
kraštui reikalingų jaunimo organizacijų. Tas 
turėtų paraginti ir lietuvius labiau remti sa

ri. Vyčius.vo jaunimo organizacijų
• * •

Prezidentus Rooseveltas dar vieno gero 
darbo imasi — pradėjo valyti demokratų pa
rtijų nuo “patentuotųjų politikierių”, viso
kių kyšininkų ir išnaudotojų. Jei jam tai pa
vyks padaryti, bus atliktas visam kraštui
naudingas darbas. Su sųžiningesniais talki-Į 14 d., tuoj po sumos Mišių, į- 
ninkais jam smagiau bus dirbti ir daugiau i vyko parapijos metinis susi-

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS 

KNYGAS .

Koskos. Kaina................
I špažinties J ’aslaplis.
Jėzaus Širdis lr Jaunimus.

Vertė K. Zajankauskas ..10c 
Jėzus Kristus. Parašė Vysk.

P. Būčys. $2.00
Apie Katalikų Tikybos Tik

rybę. ...........-....................30c.
Naujas Įstatymas........ 1.25

į Pamokslai Be Kunigo . .1.00 
Sutvirtinimo Sakramen- 

j'tas. Kaina................. 10c.

. 75c

. Marija Tikėjimo ir Maldin-
Apie Tai *Ka^*Brangiausia. Šviesoje. Kaina ....50c.

5C> i Jėzus Kristus II to-

reikalingi. Todėl rockfordie-i 
čiai galvojantieji ir gerašird-1 
žiai parapijiečiai, nežiūrint 
dar vis slegiančios depresijos, 
pasiryžo darbuotis visomis iŠ-,
galėmis ir gelbėti parapijai. | Parašė K. V. Kaina...

susirinkimų. Nutarta sudaryti Be abeJ° Gailestingasis Die-1 Apeigos R. Katalikų Baž-1nias (su kietais ap-
vien vyrų chorų ir jau prak- vas laimins jųjų kilniuosius nyčios. Parašė Gerutis ..59c. Gaisais $2.50) 
tikuojaina. Lintima geriausio darbus. Apsvarstv. Knygele pareng- į Šventoji Diasia III lo
pasisekimo. Tik. vyrai pildyki j Komiteto l inkimas labai bu- į ta iš Tėvo Kaz. Kapucino pa-;,na's ............................... $1.2o
te savo pasižadėjimus ir mitu- (vo rimtas ir sėkmingas. Jšrin- įmoksiu. Kaina .................5c.
rimus, išvysite stebėtinai gra-į k ta 12 komitetų: L. Čepulis, j Dievo Akyvaizūoj. \ ertė
žius vaisius. j J. Kulvinskas, A. Rupšis, J. j Byrąs. Kaina ....................30c.

Škiema buvusieji praeito meto i Dvasios Vadovybė..........10c.
ir K. Aitutis, M. Sautela, V. I Dievo Stebuklai Šventose 

Karvelis, S. Keliotis, S. Kas- Mišiose. Kaina .................... 20c.i
pūtis, P. Rimkus, P. Krikščiū- Katalikų Tikyba I to
nas, S. Blaškevičius naujieji; mas ..........................................85c

Praeitų sekmadienį, sausio

nuveiks krašto gerovei. ;rinkimas, nuosavoje svetainė-

Kristaus Patarimų Ke
liais $1.00

.Sielos Takai Tobulybėn 1.0U 
Trumpa Apologetika .65c
“DRAUGO”KNYGYNAS

2334 So. Oakley Avė.,

Chicago, III.

vo valdžion pagrobęs, jau taiso tiltus per • šuvos gatvės politikų kalbas, turiu čia pri- t kai nuolat ginčai tarp Serbų ir Austrų ; mažiau "matėsi. Gaisro pažaras pranyko 
Jalu upę. Tai kaip gi šitaipos pradėjęs j minti, jog Lenkų patriotai nuo seniai jau I aštrėja ir karas darėsi beveik jau neiš- I nuo dangaus. Kulkosvaidžiai ir šautuvai
jis neišeis iš karo nugalėtoju! Kų čia be
kalbėti — juk senelių jau pasakyta: kas 
greitesnis, las pirmesnis. Taip yra visur, 
taip ir karuose. Austras ne kvailas. Ar
jis nejaučia, kad karas čia jau. Argi 
lauks ligi paskutinosios, kol maskolius už- 
lįs jam už akių! Jis pirmas rengia sau 
kelių. Kas Varšuvų pagrobs pirmutinis, 
tas turės savo rankoje “koziri...” — Taip, 
prisikišęs arti savo draugui prie ausies, 
kalbėjo iškalbingasis politikas. Valandikę 
pakalbėjęs, sustojh ir dairosi aplinkui, ar 
kas nereikalingas nenugirdo jo kalbos. 
Nieko pavojingo nepastebėjęs, ir vėl jis 
kalbėjo suvo paklusniam klausytojui:

— Varšuvos, brač, nepaimsi, netu
damas rukto. Tasai raktas, tai via ši ci
tadelė. Čia ginklai, čia kareiviai, čia vis
kas, kas reikalinga karui. Ji saugoja abu 
geležiniu tiltu: geležinkelio ir Kerbėdžio, 
be kurių nebūtų su provincija jokio susi
nėsimo, nei pačiame mieste susisiekimo 
vienos dalies su kitomis. Jį gina senovės 
karalių buveinę Imi visų miestų. Nebus 
citadelės — nebus j r Varšuvos! (Supranti 
tamsta, ką tai reiškiu Varšuvai citadelė, 
ir kų reiškia ši (ksplozija! Tai reiškia 
karo pradžių! ’l'ai reiškia mūsų tėvynės 
— įlenki jos iš grabo prisikėlimų!... 

Laisves pasiilgę
Kud aiškiau suprastume šitokius Var-

svajojo apie karų Rusų su Austrais, nes vengiamas. Net gal, kur prieidami, ir pa- I nutilo. Pradėjo pamažėl nutilti ir gatvių
jie tikėjosi per jį ar visai atgyti, ar bent 
sustiprėti tiek, kad toliau galės .ir patys 
sau nepriklausomybę iškariauti. Visas va
rgas jiems buvo tas, kud tauta suskaldy
ta į tris dalis: viena dalis teko Rusams, 
antra — Vokiečiams, o trečia — Aus
trams. Iš visų šių trijų dalių geriausiai 
sekėsi Austrų valdžioje esančiai. Austrai 
pasirodė žmogiškiausi. Kiekviena dalis 
skyrium paimta — labai silpna, savomis 
jėgomis negal išsilaisvinti. Politikų todėl 
visa mintis buvo nukreipta į tai, kad jei 
negalima visiškos laisvės atgauti, tai bent 

>*kad gautų kokiu būdu visas šias tris da
rė/ lis sujungti po viena valdžia.

Jų apskaičiavimu kilus karui tarp 
Austrų ir Rusų, Lenkams vistiek būtų 
naudos, nepaisant kuri pusė išeitų nuga
lėtoja. Jei Austrai nugalėtų, tai, be abejo, 
suteiktų sujungtai po savo valdžia Lenkų 
tautai jei ne visiškų laisvę, tai plačių au
tonomija. Jei Rusai išeitų nugalėtojais, 
tai ir tuomet jiems buvo viltis patekti 
visiems Ix?nkams po viena valdžia ir tuo 
būdu sustiprėti skaičiumi, o tuo pat ir 
galioje ir Rusų valdžia priversta būtų 
suteikti jiems bent plačių autonomijų.

Tai)) išvadžiodami lenkų politikai, v- 
pač kuriems negręsė pavojus tapti karei
viais. labui maloniai šypsojos, girdėdami,

kurstė ugnį, kad greičiau užsiliepsnotų. 
Nesakau, kad visų lenkų buvo tokia nuo
monė... Tačiau buvo ir tokių. Ne kartų 
teko man pačiam taip kalbant nugirsti, 
ateidavo net pas mane pasitarti, ar never
tėtų, karui kilus, pereiti į Austrų pusę, 
kad su jais kartu išsikovoti sau laisvę.’ 
Vėliau, kai prasidėjo karas, aišku buvo 
tai pastebima, paskaičius armijų biulctc- 
nuš, t. y. paduodamus savo žygių aprašy
mus. Kiek daug rusų kareivių pasiduo
davo į nelaisvę. Buvo, žinoma, visokių iš 
daugybės, bet nemažai buvo ir lenkų.

Rusų karo vadai, matyti, tai pastebė
jo, kad kaip tik buvo paskirtas vyriau
siu vadu Didysis Kunigaikštis Nikolaj 
Nikolajič, tuoj jis paskelbė ‘pareiškimų, 
kad laimingai karui pasibaigus, suteikta 
būsianti kuo didžiausia lenkams laisvė. 
Sis paskelbimas, kuris man pačiam teko 
Varšuvoje bažnyčioje viešai skelbti, len
kų visuomenę utkreipė nuo Austrų, o pa
lenkė daugiau į nišų pusę. Rusų armijų 
jie pradėjo luikyti savųjų armija ir vylėsi 
iš jos susilaukti laisvės, o ne iš kur ki
tur...

Nerami naktis
Apie 10 valandų vakaro lietus pradė

jo kiek mažėti. Lyti dar lijo, bet jau pe 
taip smailiai. Pabėgėlių įš citadelė vb

triukšmas. Smalsuoliai, neturėdami iš kur 
sugriebti naujų žinių, pradėjo skirstytis 
kiekvienus sau: vieni į namus, kiti kur 
į vėlyvesnį uosius restoranus, kad su drau
gais d.‘šimtų kartų upturtį tuos pačius 
Varšuvai gręsiančius pavojuj} ir netoli
moj'! ateityje užtekėsiančių laisvės žvaigž
delę...

Pargrįžau namo ir aš. Bet namieje 
kaž kaip neramu. Langai be stiklų. Vė
jas kiaurai vaikščioja. Kų čia, manau, pa

darius! Mano patarnautojas - kareivis 
Jonas Baravykas buvo taip pat jau grį
žęs. Jis man sako: — Kam kapelionui 
čionai nakvoti, kambaryje su kiaurais lan
gui*? Važiuokite Į Moniuškos gatvę, t. y. 
į Lietuvių bažnytėlės klebonijų ir tenai
ramiai sau pernakvosite!

Gražus paturimas. Tenai bus ir ra
miau, toliuu nuo visokių pavojų ir Į>a- 

i togiuu. Mat, kuro kiųn-lionų bažnyčia bu- 
I vo visai arti prie citadelės. Amerikietiš

kai kalbant, ne daugiau, kaip pora blokų 
nuo bažnyčios ir jau kareivių aikštė ligi 
put citadelės. Vadinasi, ne toliau, kaip 2
rusiški viorstai (pusantros mailės).

* »•*

(Daugiau bus)
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CHICAGOJE
n w y tt n x a

, to«. Visi prašomi atsilankyti Įsukti ir pamatyti mūs naują .į
•ir paremti gražų darbų.

X. Y. Z.

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ,

. WEST SIDE
ATSIŠAUKIMAS Į DRAU

GIJAS IR KLUBUS

kovinius ir Paukštienė, tvark
darys Kulbis.

Pirm. Valonis užėmęs vie
tą gražia kalba kvietė visus 
nulius vieningai dirbti, laiky
tis dr-jos konstitucijos.

Nutarta surengti išvažiavi
mą - piknikėlj nl einančią vn-

----------- sąrą.
Kadangi dabar yra pato- Nutarta padaryti papigini- 

giąusias laikas rengti visokius mą naujiems nariams: nuo IG 
vakarus, todėl ir prašau visą iki 25 metų bus priimami dv- 
AVest Side ir apylinkės drau- kai; senesni iki 49 metu gali 
gijų surengti nors po vieną Įstoti už pusę mokesties. 
vukarą ir skirti visą pelną Da

Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų 3 skyriaus metinis su
sirinkimas jvyks sausio 21 <1.,; 
12:30 vai. popiet, parapijos 
svetainėje. Visi nariai kviečia 
mi atsilankyti ir naujų narių 
atsivesti.

Prašomi nesivėluoti, nes v- 
ra daug svarbių reikalų svars-' 
tymui. Valdyba'

biznierių.

/ Vasario 25 d., parap. cho 
tas, vadovaujant varg. S. Rai
lai, i engia koncertų ir teatrą 
parap. svetainėje. Bus suvai
dinta dvieju aktų komedija

jų padėti, tam širdį gailestis, mūsų kolonijoj paskyrė vasa- SMARKIAI RENGIAM
|spaudžia. Ar mes jas apleisi- rio 25 <1. Jis visa šinlimi Iro- OmUllMlII IILITUIAO

mef Ar |Miliksime jas vargui, kšta geriausio pasisekimo ir 
šalčiui, ligoms, pagalios ba-1 žada padėti kiek tik galės.
dui !

Kiek šiandien 
eina i ainžinasti.

Bridgeporl iečiai smarkiai 
Liet. R. K. Vnkari-i Prisidėkime kiek kas galinio, Į ron^ias ' 

tų narsiųjų i pakirskime kelių jų ligoms.'11'9 Uilst>bių XI seimelį, kil
ti jos būtų -Jos atsilygina mums mokinda|,is jvvks vasario IS d., Biigb-.

Giliukingas Vyras”. Paskui ■’kuig, daug mūsų tautai ir Ba- mos mūsų jaunąją kartą. OPon J’a,^°- J seimelį pakvies

bus koncertinė dalis, ('boras žnyciai gerar ,imlai i ilsios.

prie to visu 
giasi.

.smarkumu ren-
Senis

Draugija Šv. Elzbietos mo
terų ir mergaičių laikys nioti- 

Tšrinkta 5 atstovai j L. R.’11! susirinkimų, sekmadieni,
K. Vakarinių Valstybių seime RnilS‘° 21 d » 2 valandą po piet 
jį parapijos svetainėje. Narės

prašomos skaitlingai susirink
ti, nes yra daug svarbių rei
kalų svarstymui. Valdyba

liaus ir Girėno paminklo fon
dui.

Gerbiamieji vestsaidiečiai, 
stengkimės, kad nei viena (Ir
gi ja, klubas ar kuopa nepasi
liktų neprisidėjus prie šio kil
naus darbo. Draugijos, kurios 

ite, paskirkite kiek nors is ,
L Aušros Vartų vyrų ir mo ! 

draugija buvo surengus į 

Vakarėlį, kuris davė gražaus1 
pelno. Pasekite jos gražų pa-1 
vyzdį.

J. Barauskas, AVest Side
liall savininkas, ir C. Evans, *<U°J>O,S. p> i žiūrėjimas Qrįe^ gOra orkcstra. Neužmir-
orkestros vedėjas, rengia va-j 1 ien*’ UOP°" lj imn Skite. Nare

ir jos vyras Juozapas, labai,

Dr-jos susirinkimai laikomi 
kas antrų sekmadienį kiekvie
no mėnesio 1 vai. popiet, pa
rapijos salėj. P. Fabijonaitis

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

Pas pp. Gedvilus, 4639 So. vauti knrie būs E
Hermitage Avė., sausio 13 d.. ŽCTskio svetaia5ii 40ll, nn(, 
įvyko Labdarių Sujungęs 1 pau,ina gt j 7 va| vakarp 
kuopos knygų

NAUJIENOS Iš VISŲ 
ŠVENTŲJŲ PARAP., 

- ROSELAND
MŪSŲ LAIKŲ N AR 

SU0LĖ3

Ne vienas, gal, pamanys, ko
kios čia narsuolės yru, kur jos

nėra. Niekas neužims jų vie
tos.

Jaunutės, pilnos energijos 
jos išėjo nuo tėvelių, tikėda
mos daug visuomenei jiasita- 
rnauti. Bet šių dienų nedate- 

i kliai juda rta jų sveikatų ir be 
laiko išvaro iš šio juisaulio.

Mieli lietuviai, lietuves! Mes 
iš prigimties esamo gailestin
gos Širdies. Neatsakom net ki
tataučiui jiagalbos. Juo labiau 
neatstumkim šio jirašymo.

Kadangi dabar

jų kasdieninė malda už gera-!1™ visos lietuvių katalikų dr- 
dariiis kasdieną kįla prie Au-Į K*jos. leko giideti, kad duii- 

kščiausiojo. Roselandietis j’1” ■’ atstovus išrinko,
k. a. D. K. Vytauto dr-ja, K.

Visų šventųjų parnp. Mo
terų Auxiliary rengia kozira- 
vimo ir bunco žaidimą bei šo
kius sekliu, sausio 21 d., 4 va
landą popiet. Dovanų Ims to
kių, kokių roselandieėiai dar 
niekad nematė.

Moterys atsiveskite savo vy
rus “pinochle” lošti.

L. R. K. A. 15 kji., Lnb. Są- 
gos 5 kp. Nuo jų neatsiliks ir 
kitos katalikiškos draugijos.

Draugija Šv. Pranciškos Rv kariauja, kad karo nėra. Ty-, parapijose vajus, tat, kiek kas 
mietės moterų ir merginų lai- ku, ramu. Taip, jos tyliai ka-, išsigali, tejirisideda prie gel- 
kvs metinį susirinkimą sausio liauja, ne su kitais, bet su sa- bėjimo seserų kazimieriečių, 
2L d., 2 vai. popiet, parapijos vim, su šių dienų vargais ir teremia ruošiamas vakarienes, 
mokykloj. Narės taip pat kvie likimu. Tai Šv. Kazimiero se- vakarėlius.
čiamos tą patį vakarą daly- serys. , Mūsų gerb. kleb. kun. J. Pa-

Nuoširdžiai kviečiame jau- 
jiaskelbtas j nimų, yjiač alumniečius ir Vy

čius, nes po lošimo, kaip mi
nėjau, bus šokiai. Grieš gera 
muzika (Warrens* Chicago 
('lnb Orchestra). Jžanga lik-1 
tai 25c.

Pelnas skiriamas vietinių se

Praleidus šventes, reikia jura 
dėti vieningą veikimą. Tas 
veikimas, tai atgaivinimas Ka 
talikų Federacijos skyriaus. 
Tą sąjūdį remia d. g. pralo
tas ir jo jiagelbininkai, taipgi 
nauji ir senieji visuomenės 
veikėjai. Vincukas

Kas ju nežino. Bet kas žino škauskas vajaus vakarienei1 sėlių reikalams. Komisija

SAUSIO MĖNESIO 
DIDIS RADIO

IŠPARDAVIMAS
karą sausio 21 d., AVest Side 
hall, 2244 AV. 23rd PI. 8 vai. 
vak. Įžanga nebrangi. Tat 
kviečiami visi vestsaidiečiai 
paremti savo atsilankymu. Vi 
sas pelnas skiriamas pamink
lo fondui. P. J. čižauskas

METINIS SUS MAS. NAU
JA VALDYBA

Aušros Vartų vyrų ir mote
rų dr-ja laikė metinį susirin

kimą sausio 14 d. Dalyvavo 
gražus narių skaičius. Apkal
bėta daug naudingi! dalykų.

šiame susirinkime naujoji 
valdyba užėmė vietas: pirm 
Valonis — gerai žinomas AVest 
Side darbuotojas^ nutarimų 
rašt. — J. Simonavičius, ku
lis, nors gyvena Brighton Pa
rk’e, bet darbuojasi su dr-ja. 
Ižd. A. Bartkus, kuris darhuo 
jasi nuo pat pradžios dr-jos 
įkūrimo. Finansų rašt. — Že
brauskas, kontrolės rašt. Pi- 
lipavičia, iždo globėjai: Jen-

gražiai svečius priėmė. Pasi-Į 
rodė, knygos yra tvarkingai I
vedamos ir nemaža pinigų iž- • 

de. Vadinas, labdariai gerai
gyvuoja. I

Po peržiūrėjimo, E. Gedvi
lienė pakvietė vakarienei.

Pp. Gedvilai niekuomet ne- jajnfj0 Labdariai buvo suren-
atsisako nuo gerų darbų. Al ra šaunią vakarienę su jvai- 
pavvzdingi katalikai, parap. rja prograrna. Vakarienė pa- 
rėmėjai, taip gi draugijų vei- Vyj-O j<uo puikiausiai. Publi- 
kėjai. Viešnios dėkojo tiedvi- j-os notilpO svetainėje, kai ku-1

ŽINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS, ! 

WEST PULLMAN ;
X Sausio 14 d., parap. sve-į

PIRMĄ SYK) AMERIKOJE
Bus Rodomi Judamieji Paveikslai

LIURDO STEBUKLAI

Kainos sumažintos nuo 
30 iki G0 centų 

ant dolerio.

hl
ftIFTfl

\
1
y

a

ibi B
~j..

v

lams už malonų priėmimą. Vi 
sada malonu pas juos lanky
tis.

X Šv. Pranciškaus Vienuo
lyno Rėmėjų 3. skyr. rengiasi 
prie vakaro — Arbatėlės sn 
programa. Vakaras įvyks sau
sio 28 d., G vai. vak., jiarapi- 
jos salėje. Komisija: M. Sūdei 
kienė, E. Ogintaitė, E. Gedvi
lienė, E. Ogintienė, J. Razba- 
dauskaitė ir B. Kalvaitė dar
buojasi, kad vakaras pasisek
tų. Nuoširdžiai kviečiame vi
sus atsilankyti ir paremti kil
nų darbą.

rie turėjo grįsti namo.
Pasirodo, kad reikia būtinai 

didinti svetainė.

X Sausio 20 d., 8 vai. vaka
re, parap. svet. C. Y. O. mer
gaičių klubas rengia šokių va
karėlį. Bus gera muzika. Visi 
kviečiami skaitlingai atsilan
kyti.

X Sausio 21 d. vakare mū
sų kolonijos žymesnės veikėjos 
— moterys, jiarapijos svetai
nėje ir jiarapijos naudai ren
gia kngelinį halių su šokiais. 
Bus “kugelio kontestas”. Va-

X L -T. C. rengia bunco ir dinasi, kas (langiaus ir grei- • 
čiau kugelį suvalgys, gaus 
pirmą dovaną. Nepamirškite

card party sausio 21 d., 1:30 
popiet Parkauskų name, 4459 
So. California Avė. Komisiją skaitlingai ateiti, 
sudaro O. Parkauskienė, J. į x Sausio 15 d. “Drauge 
Makaraitė, M. Kaminskaitė ir i AVest Pullmano žiniose, Repo-

’ I

Švene. Panelė apsireiškia 
šv. Bernadetai, 1858 m.

Įžanga 25c,- Vaikams 10c

Visur pradžia 7:00 vai. vak.

Gerbiamieji:— ,

Atėję į šiuos paveikslus pamatysite tą 
garsųjį visame pasaulyje Prancūzijos mies
tą MURDĄ, į kurį iš visų pasaulio kraš
tų suplaukia per metus virš milijono žmo
nių. Pamatysite ligonių minias, kurios lau
kia stebuklingo išgydymo... Pamatysite 
Liurdo Groto, kur Švenčiausioji Panelė 
apsireiškė šventai Bernadetai... Pamatysi
te tūkstančius lazdų, paliktų stebūklingai 
pagijusių ligonių... Pamatysite milžiniškas 
maldininkų procesijas... Pamatysite ligo
nių laiminimą Švenčiausiuoju Sakramen
tu... Pamatysite staiga pagijusią ir iššo
kančią iš savo vežimėlio ligonę ir daugybę 
kitokių vaizdų kurių savo amžiuje nesate 
matę.

BUS IR JUOKŲ

Taipgi bus parodyta labai juokinga 
komedija, kurioje dalyvauja žinomas, gar
sus pasaulinis juokdarys — CHARLIE 
CIIAP1JN, kuris karo metu patenka į 
Prancūzijos apkasus ir jis paima į ne
laisvę pet patį A'okietijos anais laikais 
valdovą — Kaizerį. Juokų bus iki soties.

# Paveikslus Rodys A. PELDŽIUS 

sekančiose parapijų svetainėse:

šv. Antano p^rap. Ccero, III, 
Nedėlioję ir Panedėlyje 

SAUSIO-JAN. 21 Jr 22 DD.
Sv. Jurgio paran. Bridgeporte, 

SAUSIO-JAN. 27 ir 28 DD.

Šio sausio mėn. 30 d. visam 
krašte bus įminimos preziden
to Roosevelto 52 metų amž.

J. Čilauskis. Visi prašomi at
silankyti.

Sunkiai serga J. Trapens-1 darė stambią klaidą, dėl ku- 
kienė, 4528 So. Hennitage A- rios kai kurie įsižeidė. Vietoj, 
ve. Linkime greit j»nsveikti. P. Milašius dang dirbo suren-

X Šv. Kazimiero Akad. R?- gimė bankieto, turėjo būti la- 
mėjų 1 skyr. rengia šokių va- bai daug pasidarbavo. Vikto- 
karą vasario 10 d., Pilipavi- rija Vilimaitė.
čių svet., 4512 So. AVood St. j x Illinois Central R. R. Co. 
Kviečiami visi atsilankyti. Bus ig vyriausybės gavo 10 mili- 
gera muzika ir užkandžio. Ko- jonų dol. paskolos pataisymui 
misija deda pastangų, kad va- vagonų ir garvežių. Burnside' 
karas pavyktų. 'dirbtuves jau pašaukta suvirs

X Sausio 21 <1., Krencinus 300 darbininkų ir westpnlnia- 
salėj, 1809 AV. 46t Ii St., ren- niečių jau nemaža pašaukta į 
giama išleistuvės kun. B. Su- darbą.

sukaktuvės. Čia atvaizduoja-'• gintui. Bus vakarienė ir graži X Mūsų kolonija auga nei 
mas miliiniSkas “keikas” programa. Visas prinas ris vien gyventojais, liet ir biz- 

lietuvių parapijos Sao Paulo, nieriais. šiomis dienomis P. 
Brazilijoj, bažnvčios statymo Rimkus savo moderniškam na-

rteris aprašydamas p. B. Ku
rilienei pagerbti bankietą jia- TEL. PROSPECT 7960--61

(pyragas).. Iškeptas Coral 
Gables, Fla., ir pasiųstas j 
AVarm Springs, Ga., kur šiltų 
vandenų gydyklose pacientai, 
minėdami prezidento gimimo

fondui. Tenykščio* lietuvių pajine, 12217 Halsted st., atidarė 
rapijos klebonu yra tas pats, puikią užeiga. Pranas Rimkus
kun. B. Sugintas. Abi k aro yia-

sukaktuves, vaišinsis tuo “kei- sisekimui daug darbuojasi O. 
ku.” A’aznienė, J. Čepulienė ir kl-

yra pavyzdingas parap. iri 
“Draugo” skaitytojas. Važiuo 
jantiems pro šalį patartina už-

Atlas Fuel Company
Lietuvio Angliu Yardas

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų 
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra 
laimėti pinigų investuojant juos į 
jums reikalingas anglis.

Mes parduodame įvairios rūšies 
anglis — dėl Hot AVater ir štyino 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, beduminės. Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump, Consolidation 
Millers Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Saliara anglys.

Specialės kainos, mokant casli.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49tb Street. Chicago, Illinois

V. GAPSZEWICZ, Pres. R. F. GAPSZEAVICZ, Sec. and Mgr.

Naujos mados 
MIDGET RADTOS

9.50 - «l 2.50
$00.00 vertės RADIOS

po $30.00
$70.00 vertės RAD1OK

$25.00
$90.00 vertės 

ZENITU Nadios

p" $59.00
$150.0(1 STFAVART W.\R- 

NF.R Railioa
p° $69.50

$325.00 KOMBINACIJOS 
Radio su gramafonu

$110.00
$200.00 SPtARTON Kombi

nacijos su gramafonu
p» $98.00

$100.00 vertės R.C.A. 
Victor Radios
$49.50

$125.00 vertės ATĮAVATER 
KENT Radios
$65.00

Parduodam ant LENGVŲ 
IŠMOK ftJ IMU.

Duodame didelį nuolaidą 
už senus radios į mainus 

auti naujų.

PEŪPLES 
FURNITURE CO.

KRAUTUVAS 

2536 40 W. 63rd STREET 

Hemlock 8400

4179—85 ARCHER AVĖ

Irafavette 3171 
Chicago, Tll.



I /
I

ii w x r n x s Šeštadienis, sausio 20 d., 1934

remti Chicagos draugijų, kuri kavl skaitlingai dalyvauja dva- rodomi judamieji paveiksluiCHICAGOJE ■ jų paramos nereikalauja. Tieisinėj puotoj, paskiau paprašė
Į mūsų “patrijotai” tos dradgi-1 vyrų. atsistoti ir pakelti deSi- 

klūlio lai- j°s l,u,’enJęi,uu jautėsi labai pa nes rankas. Kiekvienus buvo
ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

Vietinio politikos 
kylame Virinkime skaitytas ‘''„kinti. Atėję i savo svetainę 
laiškas nuo L. Vyėii) "Uai- !ji“ jauAiafi «« kuo Plas»kal

prisiekdintus ir priimtas į dr-
g'JQ-

Išia proga noriu priminti, nariui, rėmėjai ir darbuotojai 
kad sekantis rėmėjų susirinki- prašomi laiku susirinkti, nes 
mus įvyks vasario 1 d., 7:30. turime labai svarbių reikalų 

Girdėjau, kud Sv. Kazimie- vai. vakare, parap. salėje. IJus' Hvurstvti. Valdyba
ro Akad. juunametės rengia draugiška arbatėlė. Visos na-1,
buneo party verbų sekmadienį, > i ės atsilankykite ir malonėki-

apie Liurdų.

PASKUTINIS PRANE

ŠIMAS

uos” choro, kuriame 
mūsų draugijų paremti jų pa

Kiekvieno kataliko turi bū- » 
ti didžiausius rūpestis, kud bū 

i tų stipri katalikiška spauda,
---------------- į |4l|)(i,u iŲ Sujungus 23 kuo-1 kad ji pasiektų visus tikiu-

Lietuvių Auditorijoj tris ku- pos susirinkimas įvyks sekinu,čiuosius ir kud nekatalikiško- 
rtus per savaitę Lietuvos V y-1 dienį, sausio 21 d., parap. svo-Įji spauda būtų išmesta iš ka
čių Dainos choras daro pink-' tainėj, 2 valandų popiet. Visi tulikų tarpo.
tikas, ruošias prie Vytauto kai - ____ . . • .. .
ntatos, kuri bus išpildyta sau į

kvietė -^1 jie jaučiasi ge-j Dr-jos valdybų sudaro: pi-^kovo 23 d. Mergaitėms prade- te gražinti tikietus praeito pa-i 
į ju pa į r*au’ nyŽiuia, bet, aš manau, rin. — F. Tautkus, viee pirm. jus iš anksto ruoštis, pramo- rengimo. Ona Gricienė

kad, gal, dėl to, jog, kaip sa- — A. Vidmontas, Jr., nut. ru-iga bus nepaprasta. R p. ---------------------------------------------------------

A.
stangus. atsilankyti į vakarę, kad- B“1. tu- kaiP «•' ...
kuriame Ims statoma scenoje;ko,ua' toks toki Pažin0 ir - A. Butkus .Ir., im.

, vo draugu pavadino. rast. — J. \ ištartas, kasiu. —
Liepi vytis A. Šalčius, maršalka — A. Ba- 

------------------- rtušis, ligonių lankytojui: F.
6*1 DBA2 D 6 PARAP iValucki« ir A- Vardauskas.
O Ui lllAui Ii mi lARnli) Kitas dr-jos sus-mas įvyks

\ ytauto Didžiojo kantata. Fui 
iškas priimtas ir nutarta skai-l 

, .... Alingai dalyvauti. Taipgi skui-| 
tvta kvietimas ALTŠ Centro Į

Rytoj, 7:3(1 v. vakare, 
rup. svetainėj įvyksta 
Šv. Juozapo draugijos Imlius, j
kuriame bus pagerbti nariai,! .

..................... , , v- ir prierašas North Šule sky-neeniusieji pašalpos per dėsi- . .
,. . d r i • -v niaus. Laiškų klūbas nutarėmtj metų. Balius bus vienas is
.... . - • padėti į senų skrynia, ravyz-puikiausių, nes prie jo gerair i -v j t j

v. .v , . - . dis kitoms dr-joms.prisiruošta is anksto, likimosi d

pa-

sulaukti daug publikos, nes
kiekvienam nariui duota po . . .. ..

. . . Kazimiero draugija susijungėpenkis tikietus, kuriuos visi, °d °
v ,.. , , . ,. ,, . i vienų draugijų, t. v. Sv. Ka-žadėjo paskleisti. Muzika bus,.. ‘ , *. ..... , ; zuniero dr-ja prisidėjo prie Sv.Atsilankę ga- ........ / ,Cecilijos draugijos, kuri buvo 

viena iš didžiausių mūsų ko
lom draugijų. Dabar dar pa
didėjo. Kiek teko nugirsti, a- 
teiuantį susirinkimų bus skai-

Šv. Cecilijos draugija ir Šv,

BRIGHTON PARK
DAit APIE MINSTREL

vasario 9 d., 7:30 vai. vakare, j šio 28 d., Lietuvių Auditori- GRABORIAI
joj. Be kantatos, choras dar 
dainuos daug naujų gražių

viena geriausių, 
lės pasišokti kaip kas norės. 
Kas dar neturite tikietų, pa

sirašykite bile kurio draugijos 
nario, dykai gausite. Arba a- 
teikite į svetainę, dykai būsi
te įleisti. Lietuvytis

Daugelis, gal, įdomauja, kas .. . . . .. v,o ’ n ‘ i cianu dalyvauti sekančiuose,
per dalykas tas “Minstrel
Sho\v”. Mūsų lietuvių tarpG

O vasario 11 d., 7:30 vai. Mi
šiose vėl in corpore eis prie 

;šv. Komunijos. Kurie vyrai ne dainų. Chorų mokina muz. J. 
dalyvavote šiame sus-me ir be- Į Saul is, 
ndroje dvasinėje puotoj, kvie- Į ----------

maža tėra buvę tokios rūšies 
vakaruose. “Minstrel Show” 
lai nupiešimas būdo tipiškojo 
juoduko. Tai išreiškiama dai
nomis, šokiais ir juokais. A-

tonias vienybės aktas ir iškil- jnerikoje, tai vienas iš seniau
nungai priimami visi Ka sių teatrų. Net dabar tos rū-

y

PROGRESS
FURNITURE 00.

KRAUTUVĖJE
Išparduos 130 Plovyklių 

Negirdėtai

MAŽOM KAINOM

d SSSi'i

"jzimiero dr-jos nariai. Priim-t Mes programų galima išgirsti 
tuvės bus įspūdingos, nes a- 
biejų draugijų valdybos ir
komisijos tam smarkiai dar- bėjo tokį pat pasilinksminimo 
buojasi. . vakarų\suruošti savoje svetai-

----- ----- hgje
Vietinis Federacijos skyriumi Girdėjau, kad daugelis ruo- 

smarkiai ruošiasi prie savo vaP*asi atvykti į mūs kolonijų, 
karo, kuriame bus atvaidintai kad pamatytų, kas čia tokio
patrijotinis veikalas (Lietuvos 
likimas). Veikale vaizduojama 
atgimstanti Lietuva, kuriai a- 
teina į pagalbų Šv. Mykolo 
Arkangelas, saugoja jų nuo 
priešų ir mokina kokiu .keliu

Parapijos sus mas

Sausio 14 d. įvyko parap. i 
sus-mas, kurį atidarė gerb. kle' 
bonas. Nutarimus perskaitė J. 
Lauraitis. Vienbalsiai priimti. 
Po to sekė klebono praneši
mas, kurį visi atsistoję ir del
nais plodami priėmė.

Nutarta surengti Užgavėnių
per radijo. Ir, štai. mūsų Bri-j vakarą, vasario n j, Bus taip 
ghtori Parko, jaunimas suge-1 sakaht sunkiųjų laikų ir ke-

nauja. Minstrel slio\v bus tris

Ši nauja 1934 m. mados 
MAYTAG 

Aluininum Plovykla
$133.50 vertės, dabar tik

$89.50
Naujos THQR plovyklos po

R“ $35.00
APEX arba BEE VAC 

naujos plovvklos
$39.50

Geros vartotos pjpvyklės po
$15."" ” $20.

DYKAI
Duodame puikų prosų ir 
drabužiam beskę su kiek

viena plovykla.

blbEhf: M (fLAIDA HZ
'/'ainsliĮ variniu plovyklą.
LENDI7 IŠMOKĖ./IMAZ 
MATYKITE TFOJAFS!

3222-26
Tel.

I©
So. Halsted St.

VICtorv 4226

\'edėjai .- 
•/. K aiali tįsi,as f 

J. Ilumanim.

Duodame gražus radio pro
gramas kas sekmadienį, 11 
valandą prieš piet iš stoties 

\Y.G.E.S., 1360 kiloevcles.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB0RIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Litnanica Avenue 

Chicago, 111.

ANTANAS PETKOS
GBABORIUS 

Koplyčia Dykai 

4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 

Tel. CTCERO 2109 ir 859-J.

LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laido! uvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsiteukti, o mano 

darbu būsite užganėdi*nti
Tel. CANul 2515 arba 251«

2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.

Tel. CICERO 51127

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MARQUETTE PARK
Giminiu Šv. P. mokyklos rė

mėjų sausio 7 d. baliūnų šo
kių vakaras pavyko kuo ge 
riausiai. Publikos atsilankė, 
daug, net malonu buvo žiūrė- 1 
ti. Ypatingai daug atsilankė 
prof’esijonalų, biznierių ir 1.1 
Ačiū visiems už paramų, kuri 

davė daug energijos ir 
parengimus ge-

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABO RIUS 
Palaidoja už $25.00 Ir aiikAčla.n

Moderniška koplyčia dykai.
#68 W. 18th M. Tel. CANal 6174

Chicago, III.

puriniai šokiai. Kas bus pras
čiausiai apsirengę, gaus dova
nas, o kas turės gražiausių ke- n’u,n> <kne ilaun 

toliau ruošti 
ram tikslui.

purę, taip pat gaus dovanų. 
Šiemet bus du parapijos pik
nikai: birželio 4 ir rugpiūčio

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

TKD&JgJI
1646 VVEST 46th STREET

Tel. BOUievanl 5209—841#

SIMON M. SKUDAS
GRABO RIUS IR BALSAMUOTOJA8 

Patarnavimas geras tr nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. MONroe ##77

Širdingai ačiū adv. ir poniai j
I "

12 d., tuip pat rudenį bus re- Kai už aukų ir atsilankymų; i
vakarus: sausio 21, 22 ir 23;1 ng,al)ias bazUms. Be to, nutar- taipgi Grasinskienei už plati- 
prasidės lygiai 8 vai. vakare. [(į rengti ir trečių piknikų. nimų tikietų. Grasinsimi
Vaikučiai kviečiami sekniadic 
nį, sausio 21 d., 3 vai. popiet.

Dviems komiteto nariams Pilipui už patarnavimų. Ačiū
. atsisakius, išrinkta nauji: J. i mergaitėms darbininkėms.

Jie čia pamatys, kad ir mūsų. s, .. .„. . irnmiciia... . . Bankevicius ir A. \ anluuska.-. Komisija
turi vili, kad pasiekt, galybę, parapijinių vakarų programos | (

galį lygiai juos palinksminti, 
kaip ir teatrai.

Šv. Vardo Draugijos nariai, 
atvaidinta ir kitus labai į mokyklos bernaičiui ir augės- 

gražus veikalėlis. Nortlisidie-i .la>'nik4iu‘iai, deda l,a^a’j ^jauSgUivjSi (j 
čiai, nepamirškite vasario 23 J'*';1’ 1<wl patenkinus publikų ' p LaUl.įnavičius.
d. Turėsite kų nors naujo pa- i,llMl|t°ri l aike visi kalba a ______

pie šį vakarų. Rodosi, lig ne ‘ 
liks žmogaus, kuris neutsilan-

kokių turėjo Vytauto laikais, 
kuomet jos sienos ėjo nuo Juo
dųjų ligi Baltųjų jūrų. Be to,i 
bu

Lauraitis ir C■esnavieius. Stambus Nebojimas

inatvli. Lietuvytis

Sausio 13 <1. įvyko didelės1 k>s i parapijos svetainę

Tol. CICERO 2»4

SYREVVICZE
GRABO RIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ai $16.66 

KOPLYČIA DYKAI
1344 R firtth Ava. Tll.

Tel. LAFayette SK7#

J. Liulevičius
Grabnrlua 

lr
Balsam uoto Jaa

Patarnauja Chi
cagoje Ir aplella- 
MJe.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

406# Archer Avė.

K.,. . , • • yru geras terminas lietus vyrams irlll Seni komiteto nariui: J. moterims, kuriems stokoja gyvumo ir i, i >i i-• t »» - spėkų — yra tik pusiuu tiek tvirti, įlLukaltas, (iiulijonas, J. Bas- kiek jie turėtų būti.
kys, Šmitas, A. šalčius, D.

Garbašauska.- Nusa-Tone

_ i Gries
ir įspūdingos laidotuvės a. a.' u' Z'
Antano tinkliškos, kuris ture- j
jo plačių tarp lietuvių pažintį. Į &v’ ranciškaus Seserų \ ii 

Į Gedulingos pamaldos įvyko !nu°bn° Kėmėjų 2 skyriaus 
'.šv. Mvkdlo parap. bažnyčioje.I1“4“1'8 susirinkimas įvyks sau
Prisirinko pilnutėlė bažnyčia į810 21 d ’ 1:30 vaL Pa'
velionio draugų bei pažįsta-' raP; >aok- kambary. . 

i mųjų. Po pamaldų klebonas

yra Gydytojaus Specialisto preskrip- 
. ' ei'ja. kuri nuteikiu ger<-snę sveikatų,

. • dauginus Hpėkų, ir 'langiaus gyvumo-Sausio 27 d. įvvksta N. I’.! tūkslauėiams vyrų i> moterų virš ke- ! 
j t ’ . I f iiriasdešimts arba ketu.ria»<leširnts pe-|Š. P. sodallečių Šokių vakaras. 1 nkių melų amžiaus. Jūsų vaistiniu-

kas parduos jums vieno mėnesio va- gera muzika. Kviečia- rtojimui ni ga-tone tabietkų už 
. . . . . vienų dolcr), tikrieji yra pilnai gailias jaunimas skaitlingai di‘l- rantuoti — nepriimkite užvaduotojus

lyvauti. jūs galite gauti tikrąsias.4 RIIH llll

Visos rėmėjos prašomos at
i parake pamokslų, kuris kaipĮ i ^rinkim, ir a^'rXZn“

.kuriems velionio dranga,nsp81VCTtl nnu« nar"!' 
kiek teko patirti, labai nepa-

: tiko, n< ................................  .
4ii4 ii- Draugijos Nekalto Pras. p.I jau nei keletu melų kaip vra i , ” .

Sv. moterų ir mergaičių įvyks

buvo ir-lokių, kurie 
eletų m 

buvę bažnyčioje.

1

Mūsų jiarap. chorus anų pe
nkiadienį turėjo trumpų pra
ktikų ir po to susirinkimų, ku 
riame turėjo būti rinkimai 

i naujos valdybos. Bet kaž ko, 
dėl tus susirinkimas buvo tok: 
“įvairrs”. Cboristai-tės iš 
klausė lokius įstatus, kuriem: 
nebuvo ko nei pridėti, nei a 
Įimti. Ir, nenutiesus šių meti. 
planų, susirinkimas uždarytu; 
ir viskas pasiliko kaip buvo.

Sausio 14 d. parap. svotai 
nėj įvyko šv. Vardo draugijos 
metinis šokiu vakaras. Vaka 
ras, žinoma, pasisekė, nors ga 
lejo būti dar sėkmingesnis, je 
būtų daugiau atsilankę senes 
niųjų parūpi jonų, kurių vai 
kai jiriklauso tai draugijai.

| Taipgi, kiek teko patirti 
kai kurie mūsų jaunuoliai-?! 
bei benesaieji buvo nuėję j.

L. Račkauskienė, rust.

I knygų peržiūrėjimas sausio 31 
; <1., 3 vai. popiet ižd. L. Rač
kauskienės name, 4438 So. Fra 
neiseo Avė. Valdyba ir komi 
sija laiku tesusirenka. tid.

Sausio 28 d. įvyksta nioky-į ;ReumatizmassausgeleX
klos vaikučių vakaras. Visi _ ■

■ Nealkankyklte »rt»» akaua-
tėvai ruošias dalyvauti.- Pro H mn«. Reumatiimu. 8au«g«», ■ 

Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g Igi amų išpildys patys \aiku- :■ — raumenų sukimu: nes skau*

čiai. Pelnas skiriamas mokvk-:■ n^kln‘ kuno
Ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMFOUND me
stis lsngral pražallna rtržml- 
nėt* Ilgas: mums tlandls dau
gybė žmonių siunčia padika- 
▼ones paarsi k >. Kaina Ste per

ii

Į Sausio 30 <1. moterų purupi- 
jos rėmėjų ratelis rengia bun- 
eo party. Turės gražių dova
nų. Kviečiami visi parapijonai
dalyvauti.
naudai.

Pelnas parapijos

Vasario 4 d. pas mus bus

paltg i5o arba dvi už $1.61. 
Knyga: "i ALTINI# SVEI

KATOS” augalai* gydytlea kai
na $• eehtų.

Justin Kulis
t>6> 80 HALSTED 8T 

Cbtpaae III

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su s&vo nupigin

tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 

nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū

no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos j jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 

didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už 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 Modemiškos Koplyčios 

Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip

sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisus
4605-07 South Hermitage Avenue

- KAS NAUJO DIEVO
APVAIZDOS PARAK

Sausio 12 d. įvyko Šv. Vai-' 
do dr-jos metinis sus-mas. Da-į 
lyvavo suvirš 70 vyrų.

Sus-mų pratlėjo malda kle- ; 
bonus kun. Albavič.ius. “Blg 
brotbers’’ pranešimų darė F. į 
Tautkus. Pranešimas priimtas, i 
Po to klebonas uiškino Šv. Va Į 
rdo draugijos svarbų..

Nutarta kas antrų sekmudiė-' 
nį eiti prie šv. Komunijos in i 
corpore.

Sausio 14 d., 7:30 vai. Mi- • 
šiose, kurias laikė kun. P. Ga-l 
siūlius, klebonas pagyrė vyrus, I

LAčHAvvicz ir sūnai

S. D. L. B. A. L.
t’AGiRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI

Pngrubtj kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo 
• Modemiška Koplyčia Dykai

AsmcniSkas, mandagus simpatiSkag patarnavimas

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
CHICAGO, ILL.

2314 West 23rd Place 
Telefonas CanaI 2516—2616

CICERO, ILL.
1439 So. 49th Court 

Telefonas Cicero 6927

i506 W. 63rd St.
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K OF L LEAGUE 
STANDING

W L
MAKŲL’ETTE 
CICERO 
BRIGHTON 
PROVIDENCE 
IND. HARBOR 
ĮVEST SIDE 
NORTH SIDE

Stankus, r.t'.
I Zalatorius, r. i.
Kiuurakis, I. f.
Loueis, e.
K ai ris, r. g.
Puplis, r. g.
Radžius, 1, g. t
Žemaitis, 1. g.
Jenkevičius, 1. g. 

Totais

j Kučinskas, r. g. 0 2 1
1 Masidonskis, r. g. 2 O 2
į Radžius, 1. g. 10 0

Totais 6 7 7
i liiy the feature ganu* Cicero 
, made its debut against the 
i figliting Northsiders and ed- 
i ged out a close 19 to 11 vieto- 
į i y. Cicero always a, strong 
eontender for the champion- 
sliip, proved that it’s in the 
race again with a strong team! 
this seasou.

Kas svarbiausia, kad gauna 
ma daug laiškų iš žymių avi- 

■ aeijos klubų bei įstaigų, kurie 
Klubas jau turi įsteigęs lai-į £atja visu kua mums padėti 

kiliųjų mokyklų bei “clubliou-l ir pružo paĮaįkytį ryšius.
Tas rodo, kad k Ribas yra 

reikšmingas. Trumpu laiku 
klubas gali daug naudos vi-

IŠ LIETUVIŲ AERO KLŪBO LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

se”, kuris gražiui papuoštas: 
sienos nukabinėtos visokiais 
lėktuvų paveikslais bei nau
jausios mados modeliuis. \ idu , SUOineneį į,ei lietuvių išeivijai 

atnešti.
Vasario 10 d. klubas rengia 

tam, pasi|įnksi„ininlo vakarą Lietu

ry mūsų didvyrių kap. S. Da
liaus ir S. Girėno paveikslui.

Klubas yra įsteigtas 
kad vykdžius ir ugdžius Da

Tel. GROvehill 1585

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 
Boredouiis po pietų Ir Nedėldlenlat 

tik susitarus

2422 W. MARQUETTE ROAD

riaus ir Girėno troškimus, tai 
Krank Žukas, a Veteran injyra: padėti lietuviškam jauni- 

the K of L league, lead his 1 mui lavintis aviacijos srityje.
team in scoring with 12 points 

19 
B

CICERO

•In the second game of the į J*1 ^ukms, r* L 
evening Provodenee stepped E. Stankus, 1. f.
out and won a neat 33 to 19 
victory over Indiana Harbor. 
Ramanauskas of Providence 
was the outs.anding player

The second week of playing 
found all the teams improved 
ųuite a bit, and with two more 
wecks to.add additional play- " i,h 10 Providonco's

team performed very smootli- 
ly and Marąuette will have

ers, anything can happen.
In the first game lašt Sun

day, Marąuette trampled all 
over VVest Side by a 37 to 20 
score. Karpis, the most talked 
of amateur player in the city 
today, scored more than lialf 
of Marąuette’s points, 10 bas- 
kets for 20 points.

MARQUETTE - 37
B E P

Andresunas, r. f. ' 2 12
M i lis, 1. f. 110
Andruška, 1. f. 12 1
P. Beinoris, 1^ fj 0 0 0
Karpis, c. 10 0 2
E. Beinoris, r. g. 112
Cicėnas, r. g. 0
M. Jatis, 0

Totais 15
VVEST SIDE — .20

plenty of trouble tomorrow if 
they \Vish to come out victori- 
ous.

PROVIDENCE — 33
B F P

Bekanaitis, r. I. 3 1 1
Kučinskas, 1. f. 0 0 1
Kumskis, r. f. 0 0 2
Romanauskas, c. 5 .0 1
Gudaitis, r. g. 1 0 4
Stanaitis, 1. g. ( 2 3 3
Maslauskis, 1. g. 3 1 0

Totais 14 5
IND. HįAltBOR — 19 

, B F
0 j Druganas, r. f. 
2 j Plaskaitis, r. f. 
9 Maurušis, 1. f. 

Vaupšas, 1. f.
B F P Mikalauskas, c.

,i

(fdf!
Hliiffi

6
0
2

0
0

0
0
8

F
0
1
1
0

Stumbris, c.
A. Žukas, c.
J. kaskis, r.g.

Voveris, 1. g.
A. Stankus, 1. g 

Totais 
NORTH SIDE — 11 

B F
Zalenas, r. f.
Audrus, 1. f.
VV. Kaminskas, <
Adomaitis, r. g.
Savickas, r. g.
Rutkauskas, I. g.

>tals

S. Darius jau tokią mokyklą 
beį klūbą buvo įsteigęs 192S 
m., bet dėl kai kurių priežas
čių klubas pakriko. Dabur L. 
A. C. A. klūbas auga nariais 
bei didvyrių dvasia. Kiekvie- 

0 ną susirinkimą įsirašo naujų 
1 narių. Praėjusiam sus-me įsi- 

3 rašė trys jaunuoliai: A. Ged 
/ Į vilas, A. Stelmokas, V. Gus- 

10 taitis.
Savo “clubhouse” Alūbas

vių Auditorijoj. Įžanga 35e. 
Visi kviečiami prisidėti prie 
klūbo palaikymo.

Kitas susirinkimas bus sau
sio 22 d., 7 vai. vak., savame 
klube, 4536 So. Paulina St.

Visi nariai prašomi susirin
kti laiku, nes bus svarbios pa
mokos apie navigaciją.

Gudrus Vilkas

Tel. LAlayette 7850

DR. F. C. WINSKUNAS
a

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4140 Archer Avenue

▼ai.* 1—4 ir 7—9 vai. vakar*
Res. 2136 W. 24th St.

TeL OANal 0408

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAS 

1448 KO. 49lh CT., CICERO, 11A 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

>147 BO. HALbTED ST., C1UGAU4.
I Paned., Bared. Ir Bubat I—9 vai

Dienoms Tel. LAPayette 579S 
Naktimis Tel. CANai 0403

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Stre« 

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

Phona
ENGlevvood 8841

Offlc* Phona 
T KI angle 0044

3
1
0
0
0
1

5

0
0
0
0
0
1

1

P
2
0
2
0

•j
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GAMĖS TOMORROW
SUNDAY, JAN. 21st.

12 J Starting 7:00 P. M., Brigli-

1
Į ton vs. North Side; West Si- 
j de vs. Cicero; Marąuette vs.

Spurt’s Rep.

CICERO K of L DANCE

,trturi glaiderį, arba sklmrdytu- 
vą, kurį dabar nariai pertaiso) 
ir greitu laiku bus galima pa
dangėmis paskraidyti.

Kiekvienam susirinkime bū- Į 
na bent vienas aviacijos eks-į 
pertas, kuris duoda nariams f 
paskaitas apie įvairias aviaci-1 
jos šakas.

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

ROOM 210
vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakare

Office Phoca Rea. and Offi'ce 
PROspeet 1038 3359 Bo. Lcavltt St

CANAL 0709

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

orrise Tel. REl'ublic 7098 
Res. Tel. GROvehUl 0017

0917 S. WASHTLNĄW AVĖ.

DR. J, J. SIMONAITIS
GYDYT’pjAS ir CHIRUGAS

2423 W. MARQUETT'E ROAD 
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryUl

Nedalioj aualtarua

Dr. M. T. Strikol’is

Phone CANai 6122

, DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAIS «ę CHI»JJRGA»
2201 W. Cermak Road

Valandos 1—3 ir 7—8 vak. 

Beredomls ir Nedėliomis pagal sutang 

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublIc 7008 \

[Ofiso Tel. CICERO 4»
Rez. Tel. CICERO 3856

JOS. SHINGLMAN, M. D.

1 Providence.t
o, —

J.
O1 -----------
o 1 Cicero K fff L Codncil 14,

DIDELIS IŠPARDAVIMAS

Naujų 1934 m. modelio MAYTAG skalbyklų.

Priimame mainais jūsų senas skalbyklas ir 
rakandus.

Fumiture Co.
M. P. Jovarauskas ir J. Bertulis. Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

will present their annual Dan
ce, tbe “NEAV DEAL SHUFF 
LE,” Saturday evening, Jan- 
uary 20, 1934, at tbe St. An- 
tbony’s Parish Hali, 15th St., 
and 49th Ct.. Music will be 
furnished by Kovai Eddyi and 
bis popular orchestra.

The committee in charge o f 
this Dance are composed of — 
John Daniels, John J. Kasu- 
laitis, Wm. Malauskas, Anas- 

Į tusia Jauksa and Anne Cekai- 
i tis. A cordial welcome is ex-I
j tended by the committee, to i 
all ivishing a good and an en-'

1 jovable evening, to attend this 
j“New Deal Shuffle.” Jndeed,
! the tickets are very low - only, 
35c which also in^ludes the i 

■ wardrobe. The proceeds ol'ii
this alTair are for the benefitig 
of the contHiuation of sport 
and sočiai activities.

Buvęs Cicero 
niicstelio plr- 
»uus Sveikatos 
Koiuisijonic- 
rtus (ir laikė 
tų garbės ofl- 
*3 per 19 me-I 
tų) yra gerai' 
Cicen'ečiams 
žinomas per 
27 m'.tus. Da
bar speciali
zuoja gydyme

I Plaučių, šir
dies Ir Rcu-
maliznio ligų. 
Valandos.

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto: nuo r Iki 4 
vai. popiet ir 7 Iki 8 vai. vakare; 

šventadieniais pagal susitarimą.
4930 West 13th Street 

CICERO, ILL.

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAiayctte SO57

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 ik. H vai. vakaro 

8eredomls ir nedėliomis pagal 
sutarti

GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 Ir nuo S iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. BOUlevard 7820

Narnų tel. PROspeet 1930

TeL BOUlevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.

arti 47 th Street 
▼ai.: nuo 9 Iki 8 vakar*

SeredoJ pagal sutarti

Phone GROvehill 04)27
Valandos: 2-4: 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

8859 SO. U'ESTEKN AVĖ. 
Chicago. III.

BOUlevard 7589
Rez. HEMIock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENT1STAS

4712 So. Ashland Avenue

Vai.: Nuo 10 ryto iki š vakaro

TeL CANai 0257
Res. PROepvCt 8634

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 bULIU HALSTED STHEEff

tvczJdenctJa 6000 So. Artesian jnva 
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

6 Iki' 8:10 vakare
1___________________________________ _______

3 R 1 A I:

Ofiso: Tel. CALumet 4019 
Res.: Tel. HEMlock 0288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vak. 
Reaidencijos Ofisas: 2858 W. 89th S8 

Valandos: .18—II ryto 
Beredomls ir Nedėliomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Tel. Virtsrlnla 0038

7: c / en.

UOZAPAS EUDEIKI
- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE....................PAŠAUKITE.......................

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue
 (Neturimo sų.ry.4lų su firma tuo pačiu vardu)

Office Pbone Res. 6107 S. Francisco I 
Prospect 2230 Phone Grov. 0951 I

DR. J. SZUKIEWICZ
PHYSICIAN and SURGEON 

5058 BO. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. 11. 

Sunday by Appolntment

Tel. CANai 6122

DR. G. I. BLOŽIS
D ENTIS'TAS 

2201 W. Cermak Road 

(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki II ryto

Nuo 1 fkl 8 vakar*

SeredoJ pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUlevard 5913—14 
Rez. VYCtory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street 

Ofiso vai.: nuo 1-8: nuo 8:20-8:88

įvilios DAKTARAI:

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

S|Ntcla islal lAkiillnic iv išdirbi
ne visokių rūšių iiiiniinklns Ir 
gruhiiamiiH.

.Mūsų šeimyna spri ializtio.'a 5 a- 
nic .larlic per šešias kurias.

Ą'eskllc p r Inklų reikalus tie
siai su pačiais i.šdirbėjuis

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Viiiuv blokus | rylos imio 
iliiIHuLų varių

HILLSIDE, ILLINOIS
’l'rys (eteriniai:

Itez. I,E>KA('(»I,A IMU t 
t ItEI.MONT 3483

orricc: HILLSIDE >8«.'> 
Vlneent .Roselli, aeer.

fflaHSBSSHeaaaff'

r/r t? -m

1 ■

Alfred Rosclll, pres.

SPORTININKAMS IR JŲ 

PRIETELIAMS

Kaip jau žinote, sausio 23 d.' 
nebus besketbolės žaidimo. Tų 
dieną bus didelis vakaras, re
ngiamus L. V. Dainos choro 
liaudies dainų koncertas, I). L. 
Vytuuto kantata ir šokiai Chi
cagos Lietuvių Auditorijoj, 
3133 So. Halsted st. Pradžia 
7:45 v. v. Įžanga tiktai 5Oe a- 
smeniui. Visi sportininkai, ir 
jų prieteliai, pirkite tikintus 
iš sporto valdybos (J. Juozai
tis ir .Šnekutis). Nuo iš anks
to parduotų sporto valdybos 
tikietų, 20 nuoš. yra skiriamas 
besketbolės kasai. Pasinaudo
kite proga. Pranešėjas

Cicero 2109

ANTANAS 
PETKUS
GRABORIUS IR 

BALSAMU0T0JAS

1. Simpatiškus, mandagus, pri- 
iinnus, ir asmeniškas patarna
vimas.

2. Koplyčia dykai dėl šermenų
3. Dėl užganėdinto darbo, 
kreipkitės prie grab. I’etkaus.
4. Teikia geriausį patarnavi
mą, maloniai, ir už pigiausią 
kainą.
5. Putai nauja Cicero, Chica
goj, ir apie

V4
J

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 2 iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vaL 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki' 12 
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

Ofiso TeL VICtory 6899
Rea. Xeh DREaei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų i| 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted Sk

Kampas 21st Street 
Vai.: 10—11 v. ryto. 2—4, 7—9 v. » 
Nedėliomia ir šventadieniais 10— -lt

Office: Ree.:
PROspeet 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 "VVest 63rd įjtreet

Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago. 111.
Phone: HEMlock 6700

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI

Tel. YARda U991 
Ro.l Tel. PLAza 3200 

VALANDOS;
Nuo 10-12 v. rytok 8-3 U 7-9 v. 8b 
Nedėidieniala auo lt Iki 12 diena

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

CICERO 2109

s=a

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

O WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos

GY1MJ VTHAR LIGAS VYRŲ IR MdlERŲ PER 28 METUS MFŽ.IURIMT 
KAIP USSlSENfcfUHIOS Ir NKUUYDOMO*) JOS YRA

Speclallftkal gydo ligas pilvo, plaučfų, InkRtų Ir pūslės, užnuodljimg kra»- 
Jo. odos. Ilgas, žaizdas, renmatisroą, galvos skausmi*. skausmus nuga* 
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingam llka* Jeigu kiti “ 
galėjo Jus Iftg—dytl, ateikite čia Ir persitikrinkite kų. /ts Jums gali 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tukntančfus ligonių. Pal 
mae dykai OFIKO VALANDOJ Kasdle nuo 14 valandos ryto 
valandai ir nno I—S valandai vak gra. Nsdė'tomla n»o 11 ryto Iki 

<900 WKUTB Mth HT. k.empen Keeles’ Ava. Dek CRAwfnrd
—■4. m... .

PatMC»
i“U
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R n r x u o x s Šeštadienis, stituio 20 d., 1934

CHICAGOJE j IŠ POLITIKOS LAUKO :ffl

PARAPIJŲ PIKNIKAI VY
TAUTO DARŽE 1934

Šv. Jurgio parap. — gegu
žės 27 ir rugpiūčio 1!) d.

Av. Kryžiaus parap. — lie
pos S ir rugsėjo 23 d.

Nekalto Pr. P. Av. — birže
lio 24 ir rugpiūčio 2(5 d.

Ūkininkas“ nariu našlaičiams 
vaikams.• I

Kiek yra pinigu tautiškam 
ižde, sužinosime po patikrini
mo draugijos knygų.

Atsisakius, (lėliai stokos lai 
ko, ir biznio,,rašt. Broniui Le-į 
nkaūskui, kuris išbuvo drau
gijos valdyboje iki 20 metų, 

j jo vieton išrinktas rašt. A. Li-

(iimimo P. sv. - 
PI ir rugsėjo 2 <1.

Av. Antano — birželio 17 ir 
rugsėjo 9 d.

Visų šventųjų parap. - lie- 
]»os 22 ir rugsėjo 1(5 d.

Dievo Apvaizdos parap. — 
birželio 3 ir rugpiūčio 12 d.

Av. Mykolo — liepos 29 d. 
Aušros Vartų parap. — ge

gužės 20 ir liejies lo <1.
AA. Petro ir Povilo parap. 

— rugpiūčio 5 d.
Av. Kazimiero parap. — lie

pos 1 d.

“Draugo" dienraščio — ru
gsėjo 3 d.

.Jaunimo liepos 4 tl. 
^Labdarių Są-gos gegužės 39.

* Kun. A. Linkus

ŠĖRININKAS APIE LIE
TUVIŲ AUDITORIJĄ

birželio t,l'"s.
Draugijos “Lietuvos Ūkini

nkas“ metinis susirinkimas j-, 
vyks sausio 21 d., 1 vai. buv. 
Meldažio svetainėje.

Visi prašomi būtinai atvyk
ti j minėtą susirinkimą.

Koresp. S. Lenkauskienė

PRANEŠIMAI
Av. Kazimiero Akad. Rėmė-

Politikos lauke jau vėl pra
sideda judėjimas, nes artinasi 
nominacijos bei rinkimai. Da
bar visi jiolitikieriai, ir šiaip 
piliečiai, grupuojasi ir taria
si, kokius žmones statyti Į

... • • - • • , poltinius darbus. Lietuviai ir-jų metinis susirinkimas jvyks 1
, • ■ n, , 'n gi nesnaudžia ir rūpinasi, kadsekmadieni, sausio 21 d., 2.” 1 ’

vai. popiet, Sv. Kazimiero A-|nors vioras -i" žmOR"s‘ br,t'-' 
kademiįoj. nominuotas ir išrinktas į vai-

1 diška vieta.

įSKIS turi politinį darbą Cri- 
minal Court’e, dirba už kler
ką ofise, jis, netik mums yra 
gerai žinomas, bet ir svetini 
taučiai jį žino kaipo gabų at 
Idą ir politikierių. Gerų drau
gų paakstintas ir -politikieriii 
remiamas Al. Kumskis stato! 
savo kandidatūrą dejuok ratų 
tikietų i County Comniissio 
ners of Cook County, III. Tai 
yra svarbi vieta. .IĮ indorsuo- 
ja visas Ciiminal Court’o Kle 
iko štabas. Tas jau rodo, kad 
jis yra tinkamas kandidatas.

.Jeigu nors visi lietuviai su
sijungsime ir remsime jį, tai 
nėra abejonės, kad jis bus no
minuotas ir paskiau išrinktas I 
į minėtą vietą.

Pirmiausia reikia surinkti) 
tam tikras skaičius parašų ant Į 

peticijų, ir kad tos peticijos

BE

MILŽINIŠKAS
MINSTREL SH0W

RENČIAMAS

ŠV. VARDO DRAUGIJOS
NEKALTO PRASIDĖJIMO P. ŠV. PARAP. AUDITORIJOJ 

prie 44-tos ir California gatvių
Sausio 21, 22 ir 23 - 8 vai. vakare 

Sausio 2 1 d., - 3 vai. po pietų vaikučiams
ĮŽANGA 50c. VAIKAMS 10c.

4- --y" ~ 4- 4-^==4»— ■

NAMŲ SAVININKAI 
DĖMESIO

bėru. llorncriui bei valstybės 
legislfttūrai. Sykiu ir patari
mai, knip galima sumažinti ta
ksus.

Kiekvienas nusistatykite ta
me masiniam mitinge dalyvau-

Komisija

ė!

plin. Pradžia 7 vai. vakare. J- 

žangsi 25c, vaikams 10c.

Visų A. R. D. sk. prašomi 
'atsiųsti įgaliotines susirinki- 
i man su pilnais raportais iš 
i skvriu veikimo.

šiuomi laiku turime kelis 
lietuvius, kurie dirba vnldiš-Į 
kus darbus, liet neturime nei 
vieno, kuris būtų išrinktas. Ži 

Primename, kad gerb. prof J noma tas yra labai gerai, bet 

kun. ,1. Vaitkevičius maloniai būtų daug geriau kad mūsų 
pasižadėjo prieš susirinkimą žmogus būtu išrinktas ir už-

Be parapijinių svetainių, 
Chieagos lietuviai turi vieną 
didesnę svetainę, kurioje kas 
sekmadienį Įvyksta dažniau
siai lietuvių draugijų vakarai, 
daugelio dr-jų susirinkimai, 
(-borų praktikos ir t.t.

Žiūrint į vidujinę Liet. Au-j 

ditorijos tvarką, reikia pašte-Į 

bėti žymi atmaina. Prieš kelis 
metus būdavo per vakarus - 
koncertus įvvkdavo tai šiokiu,

I

duoti lėmėjoms mažą paskai
tėlę. Tai bus daroma kas su
sirinkimas, kuomet tik gerb. 
mūsų kapelionas turės liuoso 
laiko. Valdyba

RADIO

imtų valdišką darbą. Tą mes 
galime atsiekti jeigu mes su- 
sibursime ir veiksime vieny
bėje.

Kims metais mes turime ge
rą progą išrinkti savo žmogų 

Į į valdišką vietą. AL. G. KUM

tai tokių nemalonumų; viso
kios gatvių drumzlės spiesdu- 
vos apie duris, įsibriaudavo į 
vakarus ir sukeldavo neramu
mą. Pastaruoju laiku tie ne
malonumai pranyko, visos 
drumzlės tapo lig šluote nu
šluotos. Pasirodo, kad tai nuo
pelnas dabartinio Lietuviu Au . , , .
ditorijos direktovijato, ypatin
gai Auditorijos šeimininko p.
B. Jakai’/o, kuri» budri akis 
ir griežtas būdas visa mato 
ir gerą tvarką palaiko. Ir dėl 
to šiandie nesigirdi įvairių nu 
siskundinių vidujine Auditori
jos tvarka.

Ateinančią savaitę įvyks A u 
ditorijos šėrininkų susirinki
mas, kuris, manau, pramatys 
dabartinio direktorijato Audi
torijos rūkalų vedima ir bud
rų tų reikalu dabojimą, ypa
tingai jos šeimininko B. Ja
kaičio pavyzdingą vidujinę 
tvarką, visa tai įvertins ir 
toliau paliks tiems žmonėms 
vesti Auditorijos reikalus.

Sėr.

SKIRSTO FONDĄ

PARDAVIMUI — Barge
nas. 4 pagyvenimų medinis na 
mas, po 4 kambarius. Kieto 
medžio grindys. Tualetai vi
duj, visas namas gerame sto- 
vvj. Prie 45-tos ir VVood gat
vių. Kaina, $1,800.

TIKRAS Bargenas — Mar
ąuette Manor, arti lietuvių ba
žnyčios ir mokyklos. Karštu 
vandeniu šildomas medinis na
mas. Dėl informacijų kreipki- 

1725 VVest 47t,h‘ St. Tele-

Marąuette Park Lithuanian 
būtų svarbesnės, tai reikia tu-‘American C'itizens’ Club šau 
rėti imį^rsmentus nuo klūbųj.kia masinį mitingą sekmadie-J’ 

draugijų bei įvairių organiza-1 nį, sausio 21 d., antrą valandai 
eijų. Tie indorsmentai bei liū-, popiet, parap. svetainėj, (iSth j 
dijimai reiškia kad lietuviai j ir Wnshtena\v Avė. 
remia lietuvį kandidatą, tai
yra Al. G. Kumskj.

Taigi, rasykimes ant petim-(kokiu bQdn galiinft sumažint Sekmadienį ir pirmadienį 
jų ir indorsuokime savo lais- taksus jr pasilengvinti iš to fev. Antano parap. svetainėje, fonag yARds 1935^ 

sunkaus jungo. Kalbėtojai bus: bus rodomi labai įdomūs kru-
John Conroy, Clerk of the Čir- tamieji paveikslai — “Linr- 
euit Court; Frank V. Zintakjdo Stebuklai“, šios filmos y-

Clcrk of the Superior Court;'ra nutrauktos pačiame Liur-j ADVOKATAS
John Egan, Alderman of the de ten, kur apsireiškė Švč.
13th Ward; James Baker, l)e- j Panelė šv. Bernnrdetni. Jie 

moer. \Vnrd Committeeman of jo, dar bus parodyta ir juo- 
13th \\ aid; James Stelzer, At- kinga komedija, kurioje daly- 
tornev-at-Ln\v; Charles P. Kai,'vauja juokdarys Charlie Cha- 
Assistant State’s Attornev; 1 -------------------------------------------------

kais.
Peticijų galima gauti, l>ei 

prirašytas peticijas ir indors- 
mentus siųskite:

“Draugas”, 2334 So. Oak- 
ley Avė. *.

“Vytis“, 4736 So. Woo«l st.
Dr. J. P. Poška, 3133 So. 

Halsted arba pas patį kandi
datą Al. Kumskj 142 East 107

Progress Furniture Co., 3224 St. 
So. Halsted Street, leis ypa-ĮSausio 2! d. nuo 1 iki 2 vai. 

jiopiet iš radijo stoties WCFL, Kingai gražią ir įdomią radijo Į 

970 kil. bus puiki programa. I Pr°Kra,nQ< Dalyvaus grupe ri- | 
Trys gabūs jaunuoliai muzi- ) liktinių dainininkų ir daininin-1 
kantai linksmins klausytojus kių, bus gražios muzikos; ka

įr lbos, žinios, pranešimai ir t.t.gražiomis lietuvių liaudies
klasiškomis melodijomis. Dai- Nepamirškite pasiklausyti, 

nuos J. (Irieaitė ir kiti. Klau
sytojai išgirs, kaip einas kas
dieninis Makalų šeimynoje gy 
venimas. Busz pranešta apie 
Liet. Vyčių f‘Dainos’’ choro 
ruošiamą Vytauto Didžiojo ka 

Auditorijoj.
Dainininkas

Rytoj, II valandą ryto iš 
stoties \YGES, 12.(59 kiloevklcs. imtas.

BERLYNAS, saus. 20. — ; 
Hitlerio vyriausybė iš Vokie-1 
tijos deportuoja amerikietį 
advokatą Leo Gallaghėr iš 
Los Angeles.

šis advokatas kitados pade- ( 
gūsių parlamento rūmus-ko-j 
nnmistų byloje norėjo teisme) 
ginti komunistus, bet. nepri

RADIO INVENTORIAUS

Išpardavimas
MAJESTIC Midget 

19 tabu CROHLEV 

II tūbų PHILCO ..

10 liilui
STEVVART \varner

19 t ubu FA D A

$9.50
$29.50
$39.50

s29.5O 
$29.50

'4i|.

Tikslas

"DRAUGE”

CICERO
šio nepaprasto mi

tingo yra išaiškinti žmonėms, 
kokiu būdu galima sumažini

Jos. J. (!rišli, Attorney-at- 
Ln\v; James Hughes.

Taip pat bus priimtos rezo
liucijos dėl reikalavimo suma
žinti taksus ir pasiųstos gu-

GERBIAMI TAUTIEČIAI!

GRANT WORKS COAL YARDf,
16th St. ir 49th Court, Ciceroj,

anglių kainos sumažintos iki mažiausio laipsnio. Tadgi, nors 
žiema nelabai šalta, šalčiai dar nepraėjo, ir dabar dar ge
riausias laikas pirkti sau anglis. Kviečiu visus savo 
tautiečius ,atsilankyti i

GRANT WORKS COAL YARD
16th St ir 49th Court, Cicero, Illinois

TELEFONAS CICERO 311

GRĄŽO VAKARA SU ŠOKIAIS
— Rengia —

Dr-stė Šv. P. M. Ražancavos P. ir M. 
SEKM., SAUSIO-JAN. 21, 1934 

Dievo Apvaizdos Parapijos Svetainėje 
18ih Street ir Union Avenue

Ibis smagi muzika, kuri padės jums labui linksmai 
vakarą praleisti. Prnšo visus atsilankyti su draugais.

Rengimo Komisija 

PRADŽIA 7:30 VAL. VAK. ĮŽANGA TIKTAI 25c

LIURDO STEBUKLAI '

JOHN B. BORDEN

Draugijos “Lietuvos Ūkini
nkas“ priešmetiniame susirin
kime aptarta daug svarbių rei 
kalų.

Nutarta pinigus iš iždo tau
tiškiems reikalams skirti j 
tris dalis.

Vieną dalį Dariaus - Girė
no paminklo statymo fondui, 
vieną dalį JameR - Janušausko 
skridinio prisirengimui ir vie
ną dalį draugijos “Lietuvos

XATJOS RADIOS 7.9.74 m. MODELIAI. 
Garantuotos. Ant) Išmokėjimų.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

> Tel. Boulevard 4705

AV.C.F.L., 970 kil. — Gražus Lietuvių Radio progra
mas sekmadieniais nuo 1 iki 2 vai. po pietų duodamas

Budriko krautuvės.

A. BER2YNSKIS
BIRCH TAVERN

Ši naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai 
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai. 
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu

vius pas mus atsilankyti.
2555 WEST 63rd STREET

(arti Rockwell Street)
Telefonas REPUBLIC 4544

1105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas STA te 78(10
Valandos 9 ryte iki t popiet
2201 W. Cermak Road

Paned Alio. Seredos fr Pėtnyčloc 
vakarais (I Iki 9 

Telefonas CANal 8133
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas REPtih’.lc 9800

JOHN SALZAK 
FIRST CLASS 

SHOE REPAIRING
6549 S. M0ZART ST.

1 Pataisome čeverykus gražiau

siai ir geriausiai - už ma
žiausia kainą.

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi

eagos ir apielinkinių miestelių) 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. I'žlaikau dide
lį pasirinkimą. Visokių degli- 
nių; visokių rūšių vyno ir 

'alaus. Pristatome aludčms.
i

Dovanos visiems atsilanku- 
sienis.

Jūsų ŽYDUKAS patnmaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
į žydelį.

| NATHAN KANTER 
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARds Q801

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.

Katrie perkate anglis IS dral- 
veriu. siuskfle juos j CRANE 
(’OAIj CO. Gausite geresnes 
anglis, ui mažiau pinigų 
Pneaiiontas M. R. liktai 97.00 
tonas

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL GO,
12132 UNION AVĖ.

Chicago, UI.
Phone PULIman 8296

Dabar laikas prisipirkti 
anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 

Phone PULLman 8092

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM

Lietuviškai
BONUS„MORTCAfiE

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ

LAITAKOSOIŲ AGBMTCRA
PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

TKIHTMniMI P AM ATIJOTAS BI7AI8
2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083




