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KRAŠTO VYRIAUSYBE GELBĖS
MA2’£S1EMS VERSLININKAMS

U2 PAŠALINIMĄ VOKIETIJOS AGENTŲ
1$ KLAIPĖDOS NEPRALEIDŽIA
LIETUVOS EKSPORTO

Niaku būdu neturi būt
išnaudojami darbininkai

č;o nepakenčiamojo Vokieti
jos atkaklumo Lietuva pasiry
žus apeliuoti T- Sąjungon

AVORCKSTER, Mass., saus.; pabrėžta koduose. (> kad ma-!
26. — Miesto auditorijoj kal žicsictns verslininkams yra blo

NBA

bėjo

administratorius j ga, tas dalykas Ims nuodug
niai ištirtas ir viskas bus pa

.Johnson. Gausingų susirinki

BERLYNAS,

mą sušaukė šio miesto prekv- i taisyta taip, kad ateity jiems 1
bos rūmai.

Taigi sumažini-?!

saus. 26. — šiniai dienai.

(\|
Vokietijos Lietuvos santykiai mas padarytas keleriopas, ne

nebūti] daroma skriauda.

dėl Klaipėdos žymiai pablogė- anksčiau

kiekvienas

dolmsou pareiš\r-, kati N RA

Pareiškė, kad vyriausybė ne

administracija gauna daug nu

proteguoja didžiųjų verslų ir

jo.

kad

pramoniniai

lygiomis .juos stato su mažai

T. Sąjungon, jeį Vokietija ne- gc visas tris prekių

kodai ima naikinti mažuosius

siais verslais. Yyi -iausybė re

verslus, kurie nieku būdu ne

miasi

gali prilygti didiesiems vers

ĮKigrintlu.

siskundimų,

lams ir dėl šių spaudimo ma

lik

išimtinai

verslininkai

kti,

kad

riausybė

i pasireiškia

jus, ka«l jie neišnaudotų dar
bininkų. Apie tai yra aiškiai

ARIZONOJ SUGAUTAS BANKŲ
PLĖŠIKŲ VADAS
I

piliečių tarnautojų

Indiana valstybė ims nagan jį
ir jo sėbrus

,

Ši

gauja

prieš tris dienas

čia buvo atvykusį. IŠ pradžių
apsistojo viešbuty, kurs sude-

gė. Tada jie išsinuomavo
namukus.

du

Nė vienas jų negavo progos

panaudoti ginklų prieš polici
dų

šiame

mieste

apsistoję

nedavė

'

,*•

-

.......

-UiU

.lianomis

Vokietijos

iiitieris sušali

negali ,,įdaryti^

vert.

riausvhė davJ parf-lnnn. p,, t ►•ž~»jinnj. o. antra
gal kurį sviesto, sūria ir kinu- klnte,jn“9 avetin-Ailii, laikymo

žajam pasienio susisiekime, la-

BULGARU KARALIUS
RUMUNIJOJE

SOVIETAI ATSIKERTA
PRIEŠ JAPONUS

VIENA, Austrija, saus. 27.

MASKVA, saus. 27.

kia. Vokietijos parlamentą. Vy

riausybė pateiks jam sumany
mas tikrai nepaprastu būdu i
susektas. Kilus gaisrui vies-l mą keisti respublikos konsti
tuciją. Pirmiausia norima pabuty, ugniagesiai vilko laukan "Į
I naikinti atskiras Vokietijos
iš kambarių jų dėžes ir suse
valstybes,,jas sujungti krūvon
kė. kad kai kurios jlėžės pri
ir pavesti centro valdžiai.
klauso plėšikų nariams. Pra-,

gubernatoriaus

vy. ‘ k"-' Imtuvo, tarptautinį'

Šiandien sueina lygiai septyneri metai, Kai uure xnavyskupas Jurgis Matulevičius, Ma Sinių kiekiai, kuriuos leidžiu-'
rijonų vienuolijos atgaivintojas, buvęs Vilniaus Vyskupas ir Apaštališkas Vizitatorius Lie niu pernešti bė muito per šie-į
tuvoje. šiandien, 8:30 vai. ryto Aušros Vartų bažnyčioj bus atlaikytos pamaldos už Didžio
ną iš Lietuvos j Vokietiją., ma
saus. 26. —, jo Arkivyskupo sielą. •

rtas kanclieriu.

.

Kalbamasis

gi indo jei represijoms, nei; m*
kai;nas. 9.i. Ella.-šio-;‘orsijo"'s- ""s
J?

Šio sausio .‘TO d. sukaks viene-

'fon dienon

jų-

gruodžio toėoniiuią ir savivaldybių js«.

JOS KONSTITUCIJA

ri metai, kaip Hitleris paski- j

vyriausybės^

■

YU’ltll"

BERLYNAS,

Vokietijos

priesi-1 tįngų

draudzųmia svetimsaliams bu-1
Ii to krašto tartim,tojais.

gerį iš Indiana valstybės. Be 1 ką.

BUo

yra

' krašto nuostatus, kuriais ne-,

dikų gaujos vadą .Jobu Dillin-įii (ada išdundi i Pietų Ameri-

to suimti jo trys sėbrai
ir'------------------------kelios jaunos moterys, kurios ni|C VĖlAIAliA UDVIZTI
piktadariams draugavo.
KlICIAMA

šis

men. 20 d.
»
taigų
valdininkams,
J!
Vokietija dar pareiškia, kad budimų pasilikti tarnyboje nrLiefuva peržengi* Klaipėdos < )* davė tam tikram tormiunię

Policija pareiškia, kad Pil
susirinkti nors 1 (K).(MM) dolerių

patieki’*

Vokietijos, įstaigų pa- >J
nga gyvuojančioms prekybos į reiškimą, jis yra padarytas už
sutartims.
| tai. kad Klaipėdos krašto gu/’
Vokietija atsake, kad-tas bensatorins, vykdydama įstat
’ ryra TdHnyai ^simąkįimas n*, mą, kai kuriems Vokieliįįtpv
finkdlinimą Kia i "pėdoj "vokiečių' Rečiams, Klaipėdos Yra
Ap

kėjimas.

garsėjusi bankų plėšikų ir žu-

nesuderiiųimas su sutartimis, kurioa Šįiuo^
klausiniu riša abi valstybes.

>iiinčiain.ųs„vuTžyno Įvedimas

Vokietijos akcija

vyriausybe pasi)i

lingerio tikslas buvo plėšimais

šito SU- ;

protestą Vokietijos užsienio žingsnis yra juo mažiau palei• reikalų ofisui. Pažymėta, kad Hinamas, kad, pagal kojnpęte->;

k'i

TUCSON, Ariz., saus. 2.5. —į

sulaikė

vos arklius.
Lietuvos atstovas

vis daugiau

Vietos policija čia sugavo pa-

„

I
Ąj , Jš kompetentingą sluoksniui.

*•

per \ okietiją j Belgiją Lietu-

pasireiškusią anar-

\ isam krašte

rūšis, dn-

Patirta, kati Vokietijos vy- luitai teko patirti, jog-

sakė

1 hininkus, išreiškia nusiskun i ehi.įą nustelbti ir grąžinti tva
dėja i.
rką. Šis darbas jam sekasi.
dolmsou jsĮK*ja nusiskundė-

*•

*

r-

siekia 70 nuošimčių.

turi

pozicijose tik išnaudodami da-

kreiptis pirktis ir neštis per sieną d r HM

Lietuva pasiryžo

sienio prekybai. Sic varžymai sumažintu kiekiu.

teisybės

Pereitą kovo mėnesį,

galėjo "

, atšauks varžymu mažajai pa- bar gi viena kuria ir tai labai

pasi dolmsou, kraštas buvo pasie
traukti Į šalį. Mažieji versli kęs ekonominį niblizmą. Prez.
ninkai gali
išsilaikyti
savo Rooseveltas tuojau pakilo vei
žieji

II
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7790

A COPY
Telefonas: Canal

— Bulgarų karalius Borisas

vietų laikraščiai staiga

DIDELIS FONDAS VIENO atitinkamu
tai s,,"‘ažin,isusitarimu,
" "l0"'iki«bnvo
;io1
leidžiama kasdien pernešti be
NUOŽIŪRAI
muito vieną kilogramą Rviesto,

So-!

vienut k,g. sūrio ir 10 št. kiauWASH INGTON, saus.
Šiandien senatas dauguma i
«r

'«r”>*ai

>ni M'Mimo4
jiems vykdyti tam tikras vie
’j
šas valstybines funkcijas, nor
maliu būdu negali būti stat
mas kurios svetimos valstybės
a V piliečių interesų plotmėn.
'■‘T'
ls tų pačių kompetentingų
sluoksniij tenka patirti, kad.
Lietuvos vyriausybė, susi rūpi-j
"""> «>">
P““1™"1 jnįl

V ĮSI

bals,, pripažino, kad stabili- hn 'k !,varo
I111’?
snvaržymn, darya'reTl
prieš
svečiuojasi pas Rumunijos ka vienu žygiu nusisuko
..
............................
. .
>1 uvfkivt aūrin
urhn tinnlzi lzmn_
Lulinnruu vi t»aru n i nu
:•
, ,.
.
sūrio,. arba penki kiau- 1 kalingus
žingsnius,
•
*
ralių Karolį. Sinaia karališki japonus ir kaltina juos, kad į nacijos dviejų bilijonų dolerių1
fondas pavedamas iždo depar
j jie provokuoja sovietus.
rūmai stipriai saugojami.
tamento sekretoriaus nuožiū
Yra žinoma, kad jiedu ta-1
Sovietai pareiškia, kad jarai.
nešta policijai ir sudaryta pla i
ponai netiesą kalba sakydami,1
riasi apie Balkanų paktą.
Prezidentas to ir reikalavo.
nai juos nutverti. Taip ir
Kaip
Tarp šių abiejų karalių drau kad jie. stovi užlaiką.
«.' ___
Senatas
dabar pasirengęs bal
vvko. Pirmiausia suimti trv»*
WASHJNGTON,
saus. 27.
gingumas nedidis, kadangi Rn tik atvirkščiai. Sovietai yra suoti viso monetarinio biliaus
BOSTON, Mass., saus. 26.5
— Iš Baltųjų Rūmų pranešta, I
I bllingerio sėbrai, o paskiau
‘
munija yra užgrobusį daug bu taikos “nešėjai’”, pažymi bol- klausimu.
Harvardo
nniversitgto, Sa
pr
kad prez. Rooseveltas,
insi,
jis pats.
į
ševikai,
o
japonai
ieško
prieIgariĮ žemių.
K. Ix>wel
kalbės per radi ją į visą kraš zidentas emeritas
BERTjYNAS, saus. 27. —
: kabiu.
Pas Dillingerį kišeniilose ra
PLĖŠIKUI
NEPASISEKĖ
Baigės byla 53 komunistams.
tą sausio mėn. 30 d. - savo 1 peikia vaikų darbo priedą kt
i
BERLYNAS, saus. 27. — ,
sta apie 9,000 dolerių. Anų ki
1 što konstitucijai.
Visi pripažinti kaltais. Byla
|
\Y. Bonnev, IS m. amž. plė- gimimo sukaktuvių dieną.
NEGRAS KONGRESMO
\ okietiją Imigė daryti su Le-I
tų dėžėse rasta dauginu kaip
vyko tris mėnesius.
išikas, užpuolė du vyrus auto----- -— ---------Lowell iiareiškln, kad
NAS LAIMĖJO
20,000 dol. banknotais.
nkiįa nepuolimo sutartį deši-i
mobilyje
namų
priešaky,
ŽUVO
BERWYN0
MA
priedu remiantis krašto vy2
Pereitais metais Moabite ko ručini metu.
Amini ši žudikų gauja api2^| 105.37 Hale avė. Apsinginkla-*
JORAS
riausvbė turės teisės vaikui
plėšė banką East Chicagoj. Paniurusiai sukėlė riaušes, kuriu
WASH INGTON,
saus.
vęs revolveriu jis įsakė vy
Automobilio
katastrofoj kontroliuoti ir namie. ;
globė apie 20,000 dol. ir nu- metu nušauta vienas policini
HAVANA, saus. 26. — Ku- — Kongreso atstovas negras
rams
važiuoti
į
122
gat.
ir
žuvo Bersvyno miestelio mnjo- fanatiškas sugalvojimaa.
žudė poljemoną. Tai buvo pa-.nkas ir vienas smogikas. A- bos vyriAusybė nusprendė nift- iš Chicago de Priest laimėjo.
Kodzio avė., kur norėjo juos
skutinis jų desperatiškas dar- reštuota 53 komunistai. Teis I žinti limitus importui
iš J. Vakar vakarą su savo sekre
ras Novotny ir kitas su juo--------------------------------- '
torium, taip pat. negru, apla-!
iais. Prieš tai jie buvo apipilė- mui nepavyko patirti, kas tuos Valstybių.
važiavęs vyras.
Automobilis,

GAL ROOSEVELTAS KAL- PEIKIA KONSTITUI
PHIEDię^
RĖS PER RADIJĄ

>-'53 KOMUNISTAI PRIPA"
ŽINTI KALTAIS

ono STOVIS

šę keletą bankų Lllinoise, Tu- du žmones nušovė,

dinna ir Oliio. Pats Dillmger
yra paliegęs įš Indiana valsty

bes kalėjimo

J. Martino apiplėšė pašto.oi fisą Evanstone. Sugautas.

nkė valstybės rūmų patalpoj!

Vyrai paklausė. Važiuojant Į smogė į konkretinj tiltą ir ma

CHICAGO
IR
Al
PARYŽIUS, saus. 27. —A-iesantį restoraną, kur užsisakė, jauną piktadarį išginklnvo irįšina nusirito į upeliuką. Tas|
Morgan
Parko
poliį
įvyko
vėlai
vakarą
ir
tik
ant
K.EK.
Ainndien
iš
dalies
tsistatydino Prancūzijos iždo vakariene. Tas jam nentanky-J pristatė
ministeris.

ta.

. “

rytojaus patirta apie nelaimę, besuotn ir kiek šilčiau

rijai.

9

'

B

- r

pp

v -

Ši šludicliis, sausio 27 d., 19^4
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“DRAUGAS”

nyčių n mokyklų n taip put padare užuo- siryžps yra daug kentėt, b<*t aitaikint su šv. Tito raibų ku taa šalinitkas ir būtų pilnai-(ški tikėjimo puolimai, ąlrkšmazgų lietuvių bernaičių kųlcgijai Ameriko-' ir turi užtektinai jėgų, konto-• rioj« turėjome matyt ir Dieve šęs į kokią politinę akciją,
čiausi blevyzgojimai, kataliki
je,
kurių
šiandien,
jau
gulime
vadinti
religi1
jinianis
ištikus,
juos
pakelti,
išj
valią.
Protingi
žmonės
suprasdavo
t
šky .šventenybių niekinimui
IIK ina Rutulioti, fSukyrua nukibtu lemus
nio ir tautinio švietimo bei auklėjimo židi- gerti kentėjimų taurę iki dug-1 Nuo šios valandos ir prasi Vyskupo sunkų padėjimą, ir I Atsakyti nt buvo kur, nes visi
1’KĖNI Ali:KA'l'OS KAINA. Metams — $6 00, l’U•* S«l metų — $3j0; Trims muiieailums — 12 00. Vieuuiu
'dėjo vyskupui Matulevičiai nebandydavo jo traukti j kokį'nebohševikiški laikraščiui bumėueuut — 7&c. Europoje — Metams $7.00; Pusei ute- uiti. Dėl to ir mes, kaip ir visu tautu, nega gili.
r tų — $400 Kopija .03e.
Tos klaidos nepadarė J. E.' tas kryžiaus kelias, kurį už-Jųors politinį veikimų, bet to-1 vo užiiuryti, pasiliko tik bollime jo užmiršti.
Skelbimų kainos prisUinėiainos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrųkių visuomet yra maža, did-. ševikiški, kuriuose rašinėjo
Matulevičius, baigęs atsigulė j kapus.
įskaitant apie a. a. Arkivyskupo J. 'Ma Arkivyskupas
M. Jei neprašoma tai padaryti ir nupilsi imdama Uuu
tikalu t vaitu teųklų.
Pirmutinis rykštės kirtisjbu1 žiuma yra apsvaigę laikinu Į tamsiausių ir pikčiausių gai
Ijė
Kedaktorltii grlUua — nuo 11:00 tkl 12:00 vai. tulevičiaus gy\t nimą,wekunt jo darbus kaipo nusilenkdamas šv. Tėvo valiai
kunigo, profesoriaus, vienuolijos atgaivinto ir priimdamas Vilniaus Vys šti suteiktas tų, kurie skaito- pasisekimu karštuoliai, kurie Į valų žmonės, ypatingu gi šlyA Skelbimui sekančiai dienai priimami iki
jo, Vilniaus vyskuįię (kankinio), Popiežiaus kupo sostą. Jis gerai žinojo, si sulyg Bažnyčios įstatymais Begalėjo dovanot Vyakupui,, Utiniu* atriĮymėjo lietuvis A' 5 vai. po piet.
Vizitatoriaus Lietuvoje, Lietuvos hierarchi kas jo laukia Vilniuje, todėl vyskupo patarėjais, būteat nuo kad.neina su jais išvien ir Mfe- leksa • Angarietis. Žmonės, išjos pertvarkytojo, kiekvienas dorus žmogus n« tik nesiveržė į tų vietų, bet Vilniaus Kapitulos. Sužinojusį ‘tirbu jų darbo, todėl visą sa-j troškę žinių, graibė ii- tonos
nuoširdžiai pasako, kad tai buvo šventas gynėsi nuo jos, kiektik jo jė-' apie šv. Tėvo paskyrimų, at- vo neapykantą ir tulžį išlie ,šlamštus ir skaitė, reikėjo dažmogus.
išnešė ir jautrijo sąžinė' siuntė į Martanipolę, nes no- drfvo spaudoje per laikraščius, • ryt kų nors, kad įspėjus uuoLITHUANIAN DAILY FRJLEND
“Š-iiio” priedas “Šventųjų Beadravi- leido’ ka<l "‘‘nusikaltus Die- |ininatas gyveno Mariampolės kurie, būdami kartu valdžios nes.v
Publisbed Daily, Ezcept Sunday.
vuir besipriešinant Bažnvčios vienuolyne, du savo atstovu organais, turėjo laisvės pilt Į Vyskupas, surinkęs iš luik• SUBSenirTIUNJS: One Vesi — $0.00; Six M.antim mas” apie Didįjį Arkivyskupą visai teisin
*8.00; Tbroe Months — $2.00: One Month — 70c.
(laivai. Buvo pasiryžęs važiuot ne kad pasveikinti savo vir pamazgų ant Vyskupo, kiek,raščių visus daromus tikėjiiBarone — One Your — $7.00; Slx Months — $4.00; gai rašo:
i.Copy — Mc.
į Romų pas šv. Tėvą, pult jam šininkų, kaip paprastai yra tik jų nedora širdis pajėgė. Y-linui priekaištus, pasiryžo, duoAdvertlslng ln "DRAUGAS" brings kęst results.
Jis
išnyko
iš
mūsų
akių,
bet
mūsų
šir

AdverUslng rutee on. appdciUton.
į kojas ir prašyt, kad jo ne daroma, bet kad pasiūlius jum patimgai šiuo žvilgsniu pasi-|tį atsakymų iš sakyklos, to
dyse pusiliko jo dvasia. Jis šiandien veikia,
»?‘DRAXJGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
skirtų Vilniaus vyskupu. Ka nesutikti su šv. Tėvo pasky žymėjo lenkų laikraščiai, ku-jdėl liepė pagarsinti žmonėms,
jis šiandien valdo. Šiandien į jį jau tiesia
dangi Italių tuo laiku buvo ka rimu ir į Vilnių nevažiuot, nes rie nesidrovėjo jokio purvo, Įkud tam tikrų sekmadienį pats
nyii i u -rr
mos mūsų suvargusios rankos, kreipiamasi
re su Vokietija, todėl nieks ne Vilnius esąs taip nuvargintas, kad drėbus į Vyskupų, kad Įsakysiąs pamokslų ir išaiškiu
nuliūdusiomis širdimis. Ir jis ne tik nelieka
gulėjo pervažiuot kovojančiųjų kad nebūsiu iš ko vyskupui gy tik jį juodesnį padarius. Jų siųs priekaištus.
bejausmis savo karste, bet maloniai išklauso
pusių fronto, kuris skyrė mus vent. nesu jokių lėšų, bei tu- kalbos terminologijoje Vysku- Žmonių prisirinko tiek daug.
visų prašymų ir maldų, užtaria pas Dievų ir
nuo Romos, bet, gavęs Vokie- rtų, iš kurių vyskupas galėti) pas buvęs “karieriataa”, “Ii- kad. Vilniaus Katedra negn*. ARKIVYSKUPUI J. MATVLBVieiŲI
siunčia paguodos ir džiaugsmo valandėlę.
tvomuutts”, “žmogus be--sųži-iĮėjo jų sutajpint, daugybė stočių leidimą, nuvyko į Muen- išsilaikyt.
Ir jo vardas, jo šventumas ne tik necben'ųy. pus šv. Tėvo
. v.
. .
.
.. j<.***>»
*<-vv atstovę
Vyskupas — aomiuatas bū nės”, kurį valdžia turėtų pa- vėjo laulįp. Vyskupas, ilgus
pčCl, Vilniau- Vyskupe šventasis,
nyksta, priešingai, ir negarsinamas garsėja. o ... •
..
j
k
i
•
.. . * .
.
iPaeellt ir jum istieste savo sva tu lllieiai butiJi(,8 su m pat;iu. suupint kogr-eieiausia prasa- laikus profesoriavęs, mokėjo
^lles meldžiame Tave, suteik mums Savo dva .f
Jls norėjo būti visų atmestas, bet šiandien į j.
L)1.;e^tis dėl kuriu iis .
• •
u-Z u J
------ ‘
prisitaikitit prie klausytojų,
.
r
• ii
r
• • i -r : ) i mas pi lezaons, uei kuuu jis Jvniu, jeigu butų buvę galima iint iš Vilniaus.
sios
au daugelio ieškomas. Jis norėjo būti 'visų
'
1 e
*
v 6
t ■
. ...
, , . • .
s • piasesi nedeti ant jo pečių tos į įaį padaryt be nusikaltimo
Kada pasirodė pirmais toks metodiškai, suprantamai ir iš
prieš Viešpatį Galybių
užmirštas, bet švinta naujo jo gyvenimo švie- „v,
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• kun, galima pasakyt,! pruJ£ tą klusnumą šv. Tėvui, sbaipsnis, buvo Vilniuje de kalbingai- mokėjo išdėstyti už
'Mums išprašyk gyvenime tvirtybės!
su, ateina nauji laikui, kada jo vardų minės ..
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kuris varžo kiekvienų katali- kanų suvužiaviinus. Dekanai, pultus tikėjimo tiesas. Visi «d
didelį ir maži, ir jis bus žinomas, kaip didis
N.e tik patsai rūpinosi išsi-' ką, o juo labiau kunigų, totlėl' pu»ipikti«ę straipsnio turiniu, į prato, kiul tie, kurie puola tas
^Vyskupe mūsų Sostinės,"
Lietuvos šventasis. Štai jo paties žodžiai, ku
gelbėt uuo gręsiančio pava- atsakė savo būsimiems patarė-j išnešė protestą prieš tą straip- tiesas, neturi mažiausio opi",
Užark Tu mus suvargusią Tėvvnę.
riai,s jis tuip meldėsi;
jaus, bet prašė ir Marijonų, jums, kurie nuo to pradėjo ei- _
parašė raštu i-r įteikė vys--.)Urt supratimo, kad yra paske
iud joj kleslėt pradėtų doro s diegas;
“Jei valia prasyti, tai duok, Viešpa- su kuriais galėjo susisiekti, tį savo pareigas, kad pasitiki kupui. Neilgai trukus tas pro- ndV tamsybėse, kaliomis nori
£Kad susivienytų suskaldytos mūs jėgos!
tie, kad bučiau Javo Bažnyčioje nelygi- Į kgd w
parašytų šv .Dievo -Apvaizda ir gerais žmo -j tentas pateko į laikraščius. Čia užkrėsti ir kitus. Visi grįžo
nant tas skuduras, kuriuo viską vaJd, o Tėvui prašymą neatimti jiems uėMŪs, kad nors ir rei kės* kiek | ir pasirodė kai kurių dekanų namo patenkinti, visų ūpas
^ilniaus Vyskupe, šiandien -^M-ieš Tavo
suvartoję meta šalin kur į tamsiausią ka to, kuris yrą pradėjęs rinitą pavargti, bet būdu visgi ne-Į veidmainystė, nes kai kurie1 buvo pakilęs.
kar.4tą
mpą, tegul ir aš taip tapčiau suvartotas darbų, būtent Marijonų Vie i teks numirti.
atšaukė savo parašus, teisiu-’ Tas Vyskupo drąsus žingsMes kliipome, mū.- širdis skausmas varsto,^
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sunaudotas,
kad
tik
Tavo
atnaujinimą,
ir
dar'
Koks
Kapitulos
buvo
j,irI
damies tuom, kad nesitikėjo, i uis be galo nustebino bolšeŪTu nužengei taip greit pus Visagalį...
būtų nors koks kamjielis geriau išvaly-' "nėra jo užbaigęs.
juas žingsnis, toks ir antras,'kad tas raštas pasirodys vie- viltus. Tokio žingsnio jie tiesi
tus, kad tik Tavo name būtų šiek tiek
as gyvenau tuomet Lenkijon ir tročias, ir dešimtas ir visi, Šurnoje. Privačiai, reiškia, pri-j tikėjo, todėl praliejo gręsinti
H Tik vienas nusiraminimas šjrdv mūs:
svariau ii skaisčiau. J egul paskui manė je Vloclavko seibinarijoje, dė-įiki galui, nesulaukė iš jos vy- pažįsta, kad Vyskupas yra už- Vyskupui išvežimu, uiųnyda.Tau miras /žemei, thvngui gi užgimus,
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meta kur. kaip tą sunešiotą skuduią.
damas teologiją
klierikams, skupas nuoširdaus patarimo ir pultas neteiaingai, pasirašomi, kad Vyskupas, išsigąs ir
les meldžiame: Užtark mūs sostinę, mūs šalį!
Duok, kad aš būčiau paniekintas, kad su-1
gavau pakvietimų pagalbos sunkiame ganytoja protestą, bet viešumoje savo i>ats kur nors išbėgs ar pasiA. Fkigrans i
sinešiociau sudilčiau, kad. tik Ta«v o oarbė atvyti m Varšuvą
svar- vimo darbe, ypatingai ten, I parašo užsigina, leisdami šmei, slėpei. Nesulaukdami Vyskupo
is “Ban. Balso•*-•50 nr.)
augtų, platintus. Kad tik tuo prisiueč,iau
reikųJ-U. Nu^ykhdl Radau km* jimlios tautos susiduria ir žti Vyskupą, kaip kas nori.* Dmbėgimo, pradėjo siuntinėt,
prie ta\o Bažnyčios talpinio. Du«*k, Die-į
įen etmačių Mari- gyMena. nuolatinėje nesentaiNą gi padarė Vyskujias su pus jį dievobaimingas moterėtokiais
dekanais, ar baudėjlesj kurios būk tai netyčia sū
\ e, kad įrišame kame Ta\o \alia išsipiildy- į
klausimą, Jcaip
apgvn.us
aip apgyau® koje ir dargi tokiais laikais,
DIDYSIS ARKIVYSKUPAS
' tų”.
inūsų vvuiausįjį
vyinansjjj Vadovą auo kuriais nesiliovė ginklų žvan-jjuos? Visai ne. Vienam iš jų žinojusios iš patikimiausių šal
Staį jo troškimas: tapti skuduru, skar gręsiančio niurna pavojaus ,įo gėjimus* ir valdžios mainėsi išrūpino Romoje šv. Tėvo Ba- tinių, kati Vyskupas tą ir tą
Šiandien sueinu lygiai septyni metai kai
daugiau, negu sykį į, metus,' mbeliano titulą, kad išpilnžius naktį būsiąs suimtus ir išvež
Jjįrū’tuvos bažnyčių varpų garsai paskelbė tau malu, kuriuo Dievas valytų savo namus. 'I’aiji, netekti. Nutarėme pamišyti SV.
kol žeiųėje gyveno, jis buvo išklausytas. Die- Tėvui viso* vumkiuLijos vardui nes per 7 metus net 9 kartus Į Kristaus įsakymą: Igerai da tas į Maskvą, maldavo tat ka
tai' liūdnų žini.i apie garsaus tautos vyro ir
rštai, kati Vyskupas pasislėpr Symaus Bažnyčion Kunigaikščio Arkivyskupo vus lėkio jam būti paniekintam, šmeižiamam.; prašymą neatimti mums to Vilnius ėjo iš rankų į rankas. 1 rykite tiems, koris joms blo
asmene, kuris vienas tegali ti Kiekviena iš tų valdžių, už- g». data”, kaip kad patsai! tų, kad esą jau prirengti Bet
'-Jurgio Matulcvičiaas mirtį. Visa tauta liii- Bet po mirties Dievus jo prašymo nebeišklauėmusį kraštą, skaitė save vie-' Vyskupas teisinosi, kodėl tai arldiaj, kurie nuvešiu ganyto<fejo Betekus dahg nusipelnusio vyro,, švio- sė. Jis neliko numestas ir visų užmirštas. Da nkamai užbaigti pradėtą dar
ją į. saugią vietą, kur bolše
bą, jam prasišalinus galį žiu- nintele teisėta valdžia ir rei- ( buvo padaręs.
tįana proto, aukštos doros, gilaus mokslo tarp- lia]- Dievus pas maudo durnas jo maldomis uns
gti viskas kas iki šiol buvo kala-vo iš Vyskupo, kad įsa-1 Nekartą matant aiškius prieš vikai jo nepaaiekaią. Vysku
4witinio maštabo vado. Jis buvo sociologą?, valyti žmonių širdis.
Atsiras ištikimų jo sekėjų, kūne taip au padaryta. Po prašymu pašinu kytų visiems gyventojams grie Bažnyčios įstatymuą nusikalti- pus padėkoduvo lu iypseaa už
dvasinės akademijos profesorius, darbo žmo
laukt ir ‘‘gerą” pranešimą ir rūpestlttai klausyti tos valdžios. Vy- mus, galima buvo
nių gyAėjafi ir atgaivintojas Tėvų Marijonų kos savo jėgas Bažnyčiai, Tėvynei ir arti šėme visi posėdžio dalyviai.
ekupaa, žinodamas iš patyri- bausmių, kurias Kanonai nu- ngmną, bet nemunė naudotis
'Kongregacijos, kurios šaka ir mūsų, anieri- mui. Ir naujoji šviesa virs skaisčia saule, ku Reikėjo dabar surasti vvskupn, kuris patvirtintų mūsų pa-lino, kad t.ų valdžių gyvenimas'mato, tačiau Vyskupas stengė- paaiūlymu ir bėgt nuo koiikiIdėčių, tarpe ilnba didelius ir kilniua darbus. rios spinduliai atgaivins ne vieną jau be
rikų, nes, kaip pats dažnai
to ir mes drauge su visa tąuta Ii ridėjo mirštančią sielą. Ir gims mūsų šalelei nauji ‘lasus ii- išsiųstų raštą šv. Tė-lyra nepastovus, o rytojus ne-.ri k-iekvinną patįssinJ, aakyda- sau ir kitiems sekvdavo, tik
' aiškus, nesikišo į jokią poli-’ mas, kad neramūs laikai yra
me, nes a. a. Arkivyskupas keletą kartų lan- laikai, kada džiaugsmu liepsnojančiomis šir vui, nes karo metu tik vvsku
diinis dėkosime Dievui, ka<l Jis aplankė mū- pas galėjo tai padaryti, kitaip tinę akciją, o į naujos vald- sugadinę visiems nervus, to- samdininkas bėga, pamatęs vi
šSri Amerikoje: pirmą kąrtą atvykdamas pa'.r tautą, jMirodė, kad ir iš mūsų tarpo gali . paštas nepriimdavo jokių siun i žios reikalavimus atsakydavo' dėl ir nusikąlstaiua daugiuu lkų, tikras gi ganytojus to- ne
« ąlurė jniadž-ią vienuolijos provincijai; antrų kilti nepajjrastų šventųjų. Tik prašykime, tik j tinių į užsienį. Kadangi aš! paprastai: “Dirbkite jūs savo -'š nervingumo, negu iš blogos daro, todėl ir jis, kaipo tik{ais
/ kartą jau laupo arki vysknjmis lankė mūsų. melskimės, kud tai greičiau įvyktų, nes Die-j buvau labai į,,
geruosi
i
i į- įmoŠir- durbą, o aš dirbsiu savo, ir valios. Bausmių netaikė jokių, ganytojas, nebėgsiąs ir noaikoh»at,įas į-r stiprino išeivijos religinę h* tau vas tik prašautiems teduoda, o savo dovanų Į džino: santvkiuose su Vloe- netraukite manęs į savo dar- ’ ypatingai, jeigu kas leido šinei fdapstysiąs.
Kitą vėl vertus, gerai žitioa\ Ko vyskupu Stanislovu bų sritį, nes, aplinkybėms at- žtų prieš jo asmenį, nes norėj lu\ko
tinę sąmonę, pašventino keletą lietuvių bftž- niekam voltui narnėto.
.X... .... .............. . ........... .....
—įjh.
Zdzitm ieekiu, apsiėmiau pa-' Kiliminius, jūs sau išbėgsite, o jo išpildyti 'šv. Povilo jiatari-Įjo iš patyrimo, kad bolševi- ”
piašyti jo, kad.malonėtų alui-Į aš su žmonėmis turėsiu likt/mą; “Maaiduok apgalėti savę^ kai nieko impaiso ir nieku am'ii mums į pagalbą ir pasiųs-'nes mano vieta ten, kur žino-' piktumai, bet apgalėk pikta si varžo, eidami prie savo tik
tų Koition mūsų prašymą. Vv-'nės, kad aprūpinus jų dvasios* gerumu” (Rbiu. 12,r 21).
islų, kad Jokio žmoniškumo ar
ii Toks
m. u \ yslčupo
.Lu.......elgęsis
....................
surišti į
man parvaž/iavus ir reikalus.
su su- teisingtUĮto nertnlo niekam,
(Atsiminimai iš pergyventų trūksta kamlidafų į auksas rie yra neatinezgamai .'>uiion|
rHoks Vyskiųa* protingus ei-Į vo priešais nedarė jų geres- kad jo išvežimas yra laimi ga
^Jaikij su J. E. arkivvskupu i vielas, o lie, kurie jas skirs-'su bokiMinis vietomis, nori gė-lP®* J! apsilankius, mielai su
io. nekartą vru u^klūre keH-rivbių,. kurios yra randamos, tjko tai padhrvt, 1x4,-kaip pk-'gėsis, Žinoma, nei»atikUavo va- niuio, bet drąsesniais užsi puo- limas daiktas, todėb sūttnr8^
Miltui evieium)
Įloję paliety, no neguli patert-1unkštose vietose’ bet nemąsto!^“’
|>risi,mžino. kad, pa- ldžioms, kurios tnoško išimu- limuuse,. paivirtimbimas neži.-|H^ v.sas jiopieras ir d.^AojpU i asmenys pnnaščis y kinti visų Imkšta učių.
apie skausmus, kuriuos reikės tvirtinęs mūsų parašus, pridū-'.dot Vyskupo galybę ir įtakąĮnia jau lodintą kartų šv. Ig-;. įos aJmtn istraeijų,.daugeli nara i ankštus medžius ir ąukš- , Tačiau, los aukštos virt/: <'iškentėti, neklausia savęs, ar
pastabą nuo savęs, kad ge- Į saviems tikslams, bet UŽ Ignacijaus, Antijokrjos vyskupo Įktų ilsėjosi nenusirengęė, lautus kulnus, kurie savo viišū- alrodo taip žavėtinos lik*gin turės užtektinai jėgų pakelti
kandi,Into į Vilniaus apsaugojo jį nuo priekabių iŠ žojlžlus, kuriais jitr apibudino' kdan.as bolševikų atėjimo ir
L Jlėiuis siekiu aukščiau, ik'.^ii ,!r„> metu, ištikus liūtims ir tuos-.'kau.-'iiius.
\yskupus jis nerandą- visoje pusės naujos valdžios, kuri į-Į Jtbmos kareivius, lydinčius jį žudetos keliones i Maskvą,
P visi aplinkiniai medžiai ir k;i audioin-jos {«,.-įdaro visai uvisgi,' įgalėdavo j vietą |>ahėgusins Į RomonPavartos suni kokių Į
(Daugiau bus)
Tokią klaidą padarė dviejų l'^nkijoje.
Pikejomes
...
.
Į
...... kad šv. Tėvas atsižvelgs i,- į ar išvarytos ir leido jam išsi-j Ui žvėrių aargytaai, tatfamit1 1
— ■ "■
■ "»
11
pagMhlmijtuuo^ nos vihh* per- apaštalų motina, kini atėjusi
i?. T?
DRAUOAfl
’
padarysi, virsta bložiūrigl iš b lo,, arba iš ■//' kūnijos, visos viesulos ir dc- jas Išganytoją prašė, kad .Jis IHII> prašymą ir į puties kan laikyti savo \ ietx,je sunkhui- kai
fteaniaia''.
Į
Ui i linų, galiimi. pa\ ydėt lietu y besys pirmiausia
pirmiausia užkliūva
užkliūva už ]w^.s,.dint ų jo- sūnus savo ka- didutu j vyskupus troškimą ' siais laikius.
K n tn Ii k iškasi
iko. nes
uoli iit
Naujai valdžiai atėjus į* Vi AgiUn-ijos prieš Vyskupą bu
nukŠtuolįams, jie ai rodo taip je n į jas mino.
nes mni
tn . ialyslė.įc, viralą sava dešinėje, ir pul'ks jį mums ir toliuu vivimmolijos vyriausiu Va 1 lnių paskui savo kmiuomeiię, vo daromos visose lunkų or-! Lietuviškus!
ir galingi, taip kilpini vn->l sau mm kelio \i.-a, l<n lutę savo kairėje. Išganytoja?
f
pnuMidėduvo areštavimui, teis ganizarijose, net mažų vaike- j
'"'J^ylesos, laisves ir visokių Ki iieins jį užkerta ir neleidžia .,ai atsako: “Nežinote, ko pra i ilovu.
PalrioUakas!
ty lokių gėrybių. kn«l neįioromi: lėkti nie jų tik lų. Kas lai šote. Ar galite gerti taurę, ku*'• ėvus, tiesa, iškJaiisč inai'ir šaudymai buvusios val lių prieglaudose, rodėsi, kad
Teisingus!
nik si n mikštų vietų i,- ver-: rių aš gersiu?’’ (Mnt'o ‘JO, 22). mūs prušymo, Įuiliko inntns džios šalininkų, kurie nespėjo tie, kurie vadino save katali
,.,Xeržiasi f širdį tie lik pusige ttrokšta
Jėjimo ir pagarbos jausmai, žiasi j pi-, pnrodo, kad jis žiftriTaį reiškia, jng ankštos vietos; jį Vudnvu, liet kartu užliejo jiabėgt ar pasislėpt, Vyskupas kais, prarado ne tik tikėjimą,
Nuodingus!
liet
ir
aęainę
ir
žmonmkmuą.
išlikdavo
mdiestas,
nas
nieks
■f .bet ir geidimą.- paragauti Iii ii viena lik akimi, savo proto; yra siirišlos su dideliais ken-Įaut jo pe/jų ir Vilniau* krvPamokinantis!
Bolševikams užėmus Vilnių,
^♦gėrybių, kurios laip \ ei ia žiu- pust- teprotatijn, nes nepramn-, įėjimais, tus tik naudingai ga- žiu. Nebebuvo galima daugiuu negalėjo įrodyt, kad. jia būtų
Jdonius!ro"o -l-į. fri.-ų ' o-b l niekad m* to tų sunkumų ir kryžių, ku b jo-e atsisėst, kus nejik pa-; priešintis, prisėjo visiems su- buvęs nors kurios ii jų griež-j pasipylė jų spaudoje pragan-

kaadleu.
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Šeštadieni.,

norma

ainio 27 d., 1934

f

idauskaitė, Laurinskaitė, daug riai, narių draugai, taip pat furijoj. Yni prašomi r'zervuo
lširdies deda, kad vakaras pa- kviečiami. įžanga 50e.
į (į tą \ akai n klubui. Tuo jį
įvyktų. Visi atsilankykime
Vasario ldd. klubas rengia į parom, it- iie-dziagieuii.
w
1 1
.tą. vakarą. Rėmėjos, kurios o- į šokių vakarą Lietuvių Audi
Frank Areška

KAS NAUJA SV. ANTINO FARAP., CICtRO

ROCKFORDO LIETUVIŲ 2INI0S

X. P. P. Š. draugijos narės J. Žilvitis.
Kviečiami jauni ir sfcni pa
ŽINELĖS
programas, kuri išpildys stip- neužmirškit šv. Komunijos se
sato paėmusios knygutes, pra~-----------'
rios ir gabios 1111*110 .jėgos. šį i kmadienį, sausio •įįj *<i., per silinksminti pTio brolių Met !šymos grąžinti tą vakarą. ViX Vasario 2 <1.
pripuola programą vykins artistai mo-Į 7:30 vai. Mišias.' Susirinkite rikų orkestros, k u rų, grieš ir I
sas pelnas eis šv. Pranciškaus
Švenč. Panelės Marijos Apsi-1 gėjai rockfordiečiai, cbieagie- Truputi anksčiau bažnyčios jlMnvfflcai ir angliškai. Kvie-| vi(.„uolvllllj
prieangyj.
Pirm, 1 čiam ir kitų kolonijų jaunimų
valymo šventė arba Grnbnv- čiai ir ciceriečiai.

d \al. po piltų, jauno, ios so

—
1 ir draugus.
Š. dr-jos mo- j
Įžanga neaukšta. Vakaras
rgUitės rengia vodevilių su šo prasidės lygiai 8 valandą, pa-

dabotos Įvykins jt omu P’pk

Riais sekmadienį, sausio 28 d. rap. salėje.

čios ir šioji* dienojo pripuola

X Penktadienį, vasario 9 d.

pirmas vasario mėn. penkta
dienis. šią šventę vadina Gra
bnyčios, nes jojo yra šventinamos žvakės ir daroma proce.............................................. .......
,
siia, kuri pirmiausiai
buvo,
, .
_
1
padarvta, tingai sv. Bernardo!

'

. • .

,

,

j

zodziu, Svenč. Panelės, sv. Juo 1
.
, j
zapo, šv. Simeono ir Onos, kad
šiam atminimui būtų daroma

CHICAGOJE

nes Marija, Į

Dievo Motina nukeliavo į Je

šio 218 d.< 1 vai. popiet.

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE

X Praeitą sekmadienį, sau
sio 21 d., tuoj po sumos Mi

palinkimo

turi

prie aviacijos, prašomi atvyk
ti į LACA. .klūbo susirinkimą

pirmadienį, sausio 29 d., 7:30
v. v. I ž, poros-savaičių klu
bas

atidarys

žymūs

matyti.

vakarinę

lukū-

Šv.

Kryžiaus parapijos svetainėj.

lokūnvstės

susirinkimas, mokyklos kam

KEWANEE, ILL.

linskaitė, A. MLškiniūtė,

CHORO VAKARAS

pažintys.

GRANT WORK$ COAL VARO
16th St. ir 49th Court,

pav. Jesubiitis ir kiti.
Jei kas iš lietuvių

’
norėtų f

VELYKI! EKSKURSIJA I LIETUVĄ

Ai

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų
taupumo sąskaita. Jūs negalite pra
laimėti pinigų investuojant juos į
jums reikalingas anglis.
Mes parduodame įvairios rūšies
anglių — dėl llot Water ir štyino
boilerių ir virtuvių pečių.
Pocabontas, beduminės. Pennsylvanijos kietos anglys, antracitas,
Black Ban I^ump, Consolidation
Millers Creek and Kopper Coke.
Taipgi Snliara anglys.

Specialus kainos, mokant cash.

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

R. F. OAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

BABRAVIČIUI

Kerai žinomam operos tlainlfiiriktil, la.’vit

S. S. UNITED STATES
Išplaukia iš Nevz Yorko KOVO 3 dieną
Tiesiog i t openhagen, o iš len tiesioginiu laivu į KLAIPĖDĄ
Visas vandens kelias per ("openhagen i Klaipėdą bus,po
vadovyste nitlstj gerai žinomo one.-os daini.iinko

JUOZO BABRAVIČIAUS

---------- ■-------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------

I >el laivakorčių kainų ir kitų informacijų kroipkitčs pas
Scandinavian-American Line autorizuotą agentą.

SCANDINAVIAN-AMERICAN LINE
27

Ultlteliall St.,
York. \. V.

2 Ik VVasIiington St.,
Iks-hMi, Mase.

DRAUGO

milini ir šokiam:

TEL. PROSPECT 7960-€l

Lietuviu Angliu Vardas

iiMiucniškai vadovaujant

JUOZUI

Visi Rezervuokite

žių palinksminimų. Tuoj po J. Šiurinas, J. Vyčius, J. Au- šv. Dn'os parapijoje, Spring
Dalyvavęs
^‘vakarienės įvyks nepaprastas į linskas, M. Aulinskas, D. A u- \ nllev, III.

Atlas Fuel Company

per Scandinavian American Line

H.

lių padainavo choras, vadovau

Cicero, Illinois

TELEFONAS CICERO 311

VASARIO-FEB.
4 D. 1934 M.

jant varg.
M. Maršalkienei.
X Sekmadienį, vasario 11
-------------d., 5 vai. vak-. bus ŠŠ. Petro
Sausio 21 d. mūsų parapi- Dvi mergaitės: F. Maršalkiūir Povilo parapijos Užgavėnių i jos choras sulošė gražų veika- tė ir B. Kv.eukiūtė paskambi
Vyras”. no pianu.
nepaprasta vakarienė,
kurią lėlį: “Giliukingas
taisys specialistai vyrai
ir Žmonių susirinko gana daug!
Po programoj buvo šokiai.
*
'Vien vyrai prie stalą patar- ir visi buvo labai patenkinti,
Pt'lno liko apie 50 dol.
Į>naus. Vakarienės metu bus į- nes lošėjai gražiai vaidino. Se
t
Sausio
28
d. tie patys lošėkantieji
asmenys
dalyvavo
lo

domių kalbų, pritaikintų Už
šime:
G.
Baibokas,
B.
Balsys,
I
jai
vaidins
tą patį veikalėli
gavėnių sekmadieniui ir gra

GAPSZEWICZ. Pres.

'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

čiami ateiti, nes turirhe

Karapavičiūtė. Keletą daine

valandomis bus klausomos iš-j

. 16th St. ir 49th Court, Ciceroj,

Visi nariai nuoširdžiai kvie

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWN OF LAKE

.. Šeštadienį, vasario 3 d,, 3 ir 7

GRANT WORK$ COAL YARDE,

ekspertai

baryje. Gražus jųjų būrelis su
statymą ir Vaikelį Jėzų paauBuvo paminėti prasi- mas įvyks sausio 28 (1.,'12:30 p""ir5k'l<! ™"J,J "nril'
. Šis klubas yra vienatinis tos I
šiliuko
J<oti Dangiškajam Tėvui.
lo melo nuveiktieji darbai ir į vai. popiet,’ parapijos svotai- 'es
rūšies visoj Amerikoj, todėl Į
Grabnyčių šventė baigiasi
pažvelgta į Šių metų veikimo nėję. Kviečiami visi para pijo-j
X Šv. Pranciškaus Vitnuo- visi kviečiami tapti LACA klū
Kalėdų laikotaq>is ir praside eigą. Visos Tretininkės pasi- nai dalyvauti ir pasiklausyti, Į lyno Rėmėjų 3 sky išrengia
bo rėmėjais, Toniškus prašome
da velykinis laikas, kurs sta
siusti šiuo adresu: 4536 So.
rįžo įtaisyti Velykoms baltos kas nuveikta praėjusiais nie-jt----------arbatėlę
v su programa sausio j s^ųs
to mums apsvarstinėti svarbią!
spalvos gražų arnotą ir kopą. į tais parapijos gerovei. Be to, 28 d., Šv. Kryžiaus parapijos Paulina St., Chicago, 111.
tiesą, kad Jėzus Kristus įžan
Ši vakarų klūbas turės naDarbas sparčiai eina ir jos at- 'bus renkamas naujas parapi- salėje ,6 vai. vnk. Visi nuogoje Į šį pasaulį
paaukojo
sieks savo užbrėštąji tikslą.
| jos komitetas, 1934 m., ir sva- širdžiai kviečiami atsilankyti rių supažindinimo vakarą s'aSave už mus žmones Savo Da- I
j rstoma svarbūs j vi rap. reika ir paremti kilnų darbą. Pinu. vo klube. Bus muzika, iižkanngiškajam Tėvui, ir išpildė po i
Sekmadienį, sausio 21 d*.,
M. Sudeikienė, E. Ogintienė, | džio ir gėrimo. Narįai prašolai.
trisdešimt trijų metų Kryžiaus j pp. Šliauteriai savo ūkyje išGedvilienė, Ogintnitė, Razba- i.ii ntvvkti laiku 8 vai. NennAuką ant Kalvarijos. Tas pri- kėlė draugiškų, puikią vakašv. Rožančiaus draugija re
mena mums, mūsų pareigą au į rienę, kurioje dalyvavo įžyngia metinį vakarą sausio 28
koti save Dievui kad per Kri- j mūs iš Rockfordo svečiai ir
<1. Bus kauleliais žaidimas.
staus pasiaukojimą mes pelnv- “ Rock lordo Lietuvių Žinių’’
Narės žada sunerti gražių <lotume malonę ir išganymą.
1 reporteris.
rvanų; kadangi yra daug na
X Rockfordo Įvairios ligos
*t»u. *• J
Grabnyčių Šventėje bus iš
rių, taigi bus daug dovanų.
siaučia. Serga sunkiai M. Ba
kilmingos Mišios su įstatymu
Narės, kurios neatsilankys, tu
rtusevičius County ligoninėje,
Švenč. Sakramento, pamokslė
rėš užsimokėti bausmę.
,J. Makauskis savo namuose,
lis pritaikintas šventei ir va
Kviečiame visus atsilankyti;
926 S. Gregorv St., Elz. Krū
kare 7:30 vai. pamaldos prie į
maloniai priimsime.
minienė, 1825 Reed Avė. ir
š^enč. Jėzaus Širdies ir pa- i
Komisija
šiaip serga jaunasis J. Žlibi
laiminimas Švenč. Sakramen
nąs, 31|8 S. 2nd StM T. Gri
tu. Po pamaldų Maldos Apaš
gienė,
Veronika Atkočienės
talystės narių, mokyklos kam
duktė R. R. 7. Darykite gaile
baryje susirinkimas.
stingą darbą — lankykite li
X Sekmadienį, vasario 4 d., gonius ir teikite jiems galimą
» ,
pirmose Mišiose visos sodalie- Į pagalbą.
X Labdarių Sąjungos 1 kp.
R is.
lės, mergaitės ir moterys i n!
metinis susirinkimas įvy.ks sau

> eorpore priima šv. Komuniją.
‘I
* ’A

GERBIAMI TAUTIEČIAI!

medžiaginiai klūbui pagelbėti. ,
duug prašomi rašvti klūbui arba at-1
Metinis parapijos susirinki- sv'u'bil) ,'l‘ik‘'h-' «'nrslyli. Ne- vykti į susirink-imą.

šių, Tretininkių įvyko metinis

ruzalę pildyti apsivalymo į-

Visi, kas

nystės mokyklą. Pan>rt1<as duos

rai bus atliktas, verta jį pa

tulį. šį šventė, taip pat, va
dinama švenč. Panelės Apsi- Į

Ift LIETUVIŲ AERO
KLŪBO

p

raineli,
parapijos svetainėje,
Komisija susideda iš: lf. Wa-1
Visas jielnas skiriamas |>a,.
. ...
...
Bus jmininojimas Lietuvos ir
stak, M..Dalinis, A. Mikutis, rapijos naudai.
,
..
...
.
Amerikos vėliavų ir didvyriu.
V. Vitauskas, Įj. Mikulis ir!
A. ft.
.
. ...
Laip pat leidžiama įslrtimep....
'
mm gražus ir brangus meda... ... ,, »
i-.j... Gražus programelis, ge
Iii.kėli.*

visų tautu po visą žemės skri

valymo šventė,

pms

i

/

Lietuvių Auditorijoj
r

3133 So. Halsted Str.
Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus
įžymiausios Chicago’s lietuvių meno pajėgos.
Iš anksto įsigykite bilietą iš savo kolonijos kontestinin
ku.
PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ

130 N. l.aSal’,i st.,
Chk-ago, m.

* >]

ftt'ftimįieiiift,
T

TT

sssb—g....«te.ar

1934

tt-t-—y

GRABORIAI:

pietas rengiamas lietuvių Mo NavakienėH. Visas pelnas eis

KAS VEIKIAMA fitMIMO* i torų Piliečių- Lygos. Įdomuj 'paminklo naudai.
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, i‘uo- kjį J“*
mies- į
- bunkiehj. «5c„ per
UAMICTn: PŽM
MABOflETIt
PARK !!" U'’- ""“i; l>“kvK’H‘*‘: kautienvr.U JV-tatu, prie du,-,

CHICAGOJE

d;,

27

sausio

T*

n

LACHAWICH

1138

YABds

Telefonas

' STANLEY P. MAŽEIKA

1‘įnn. .lustus Kudirka 4411
ir SOROS
dioro valdyba, vakaro JioiliiPatarnauju liildotuviie kuopIgluMla 1 «,
•
1,: i;UK vikjnk*i*r»i««
sija, vud. Aa Liukui, ir choro į
Reikale
meldžiu
aUiliaukti,
o
manu
J
UI
m
UUtOniOUlllufe
VlfeOklfcltlS
nariai dedu puatangų, kąd vg-i Lietuvių Amerikon Piliačių kuuaklene, G. (nedraitiene, VeJ_g.euw' |įetuvįaiu>s
darbu būsite utguiiėdtfnt 1
reikalams. Kaina prieinamu.
Tel. CANaI 2&U arba 2510
-ikaras būtų vienas
susirinkiman-rytoj, sau samtanūlf, J. Romanas ir
Draugi jos Nekalto Prasidė-Į
šio 28 d. Sus-mas svarbus. Vi- kiti. Jiems akompanuos
Katalikams netinka ir to
jimo Šv. M. P. metinis sutd-Į81^
Chicago, III.
1439
NJ>. P. š. choras visus k vie »i nari«i praSomi atsilankyti Driedžiūtė, H. Pečiukaitė
kia
spauda,
kuri
nors
nestoja
rinkinius įvyks sausio 28 d., |
Tel. CICERO 5027
, •,
. . ...
. . 'atvirai i kova putes tikėjimą,
parapijos mokyklos kambaryj,
z
< Susirinkimas bus 2 vai. ly- 1 rienę, kada visi st.ttes; šoks1
,oei
tuojau po pamaldų. Visos nab ederacijos L!) skyrius lai- gį^j, parapijos sveMkinej. Dus »pi. sm». K«R>»os,« busibet.
V
Ino.
rėš-'prašomos atsilankyti, nci.kys savo susirinkimų sekmad.,igajį,na suteikti nariams pa- “Drango” r, d. 1, ftmutb, S,
LIETUVI V SKABOMUS
Palaidoja už >26.00 Ir aukAčlao
-yra daug svarbių reikalų sva- ' sausio 28 d., 1 vai. popiet, mo- j gaįba, taksų reikale, jei pa Čakalienė, adv. J. T. Zuris, J. t
ModernUlt* koplyčia dykai.
u ’ J.
v J. ' Grish ir ki 1
1#S
1»U» Stl’el. CANaI 6174
istymui. Prašomos atsivesti ir.kyklos kaitbary.
reikalavimus pūduos Yttldybai Bugdžiūpas,
Cbeoago. III.
tlptijų,nari’y
’JK rašt. ( Praeitame susirinkime dva-j prieš susirinkimų arba po su* ti. Bus išleistas išsiuviuėtas
Taip. kaip per paskutinius į
Jonelis
rankomis Lituanica įr aukotas
penkis metus, įvyksta vienin-j^ *r 8US‘iaas nutarė, kathlrienr._ .,
A. MASALSKIS
GRABOKIIJH IK LAIDOTUVIŲ
VKDEJJU)
tėlis N. P. P. š.‘parap. choro į kvicw> inūs<T patapijos <trauGRABORIUS
FAWMltH»Ė
melinis šokių vakaras savo «?a’ įregistruotų savo ren
Tol. BOiilevard Ikon—«4IS
3307 Lituanica Ave.
liaudai, paskutinį sekmad. san £*ailius vakarus pas raštiniuTol. CIGICKO X*4
Mirė sausio 2> d., 1934 m.,
šio mėnesio, taip ir šiemet sau
neR atsitinka, kad dvi ar j
11:30 \al. vakaro, sulaukęs 13
---------- -—
. •
nu-tu amžiaus. (Minęs Chicagoj.
SYREWICZE
kio 23 d., parap. svet., prie 44 i*)-s draugijos tų poie.ių dienų*
Palikft
dideliame nuliūdime
STASIHUVVA
ORABORIU8
Tel. LAFtyettr M7S
tuo tują Zuzaną; .po tėvais VaišAHHAMAAKICTfc
gatv. ir Fairfield Ave. bus 8e-‘lon^*tt vakarus. Užs i regi st ra
Laidotuvėms plinta patarnavimas
noruitė paeinanti
IS Plungės
J. Liulevičius
miesto, tėvą Antaną* dvi sese- (
Mirė sausio ffi, l'»34,/6:30 '
Jei dar kas nežino, kada ir
štas karnivalo šokis. Grieš be vu8’ bus ‘‘»ugiau naudos kiekDUJU
ris Eleonorą ir Valeriją, du dė
vai. ryto, sulaukus 12 metu, 6
G ra bortus
des Povilą ir Kazimierą Vaft?
A
mėnesių tr 16 (Menų amžiaus,
kur bus tas nepaprastas šokių
Ir
pertraukos University Night v*una* draugijai.
norus,
Ir
dėdienę
Vaiinorienę/
’
palaidota ftv. Kazimiero kapiw
kurie
gyvena
Ind.
Ha.rbor,
Ind.,
sausi? L7 ,d.
Visi atstovui prašomi atsi- J vakaras, kurį rengia Dievo A-t nėae
OavIs ir Royal Bovs šokiams
Šunines
Praną
H&ličių,
jo
žmoI
NuoMrdiy ačiū tariame gero.
Patarnauja Chi
ną. Laučienę tr Job vyrą.
J. kaulinsimi užKcdulirtcagoje Ir aplellanuo 7:30 vai. vak. Tikintai tik lankyti; sus-mas bus labai sva1 P'aizdos parapijos sodalietė^ i ’liurr;
Kūnas pašalnotas graboriaus
«a» paintfldas Ir pamjoKs'.ą, taip
kėjo.
ORABORIUfe IR BALSAMUOTOJAS
J. J.. Bagdono k.-xplySioj. t5»o6
ri dSkojaine gerb. kun. S. Pet
i rbus. Rengiamės prie L. K. jtat klausykite: pasilinksmint-Į
Patarnavimas
geras
ir
nebrangus
W.
63rd
SI.
laidotuvės
įvyks
Didelė Ir graži
rauskui ir kun. P. Vai:ukalCtul
pirmadieni, isausi'b 29 d., iŠ ko
Koplyčia dykai
UŽ Sv. 'ItiSias.' Ači'd seselėms
.
iVak. Vai. seimelio, kuris įvyks i n,9 vakaras, ‘‘Pfriowball Kro718
18th
St.
plyčios 8 vai. bus atlydėtas J
Kazimlerietėms už gražų vaike
Tel. MONroe IS77
4OM Archer Ave.
Gimimo Parų ftv. Mar. parapijos
lio”, įvyks šį vakarų, Dievo i lių prlrengimą laidojimo (Ilono
mūsų parapijos svetainėj.
bažnyčią, kurioje jvyks gedulin
je ir vaikeliams už dalyvavimų
gos pamaldos už velionio sielą.
Apvaizdos parapijos svetainė- • Sv. Komunijoje. Ačiū vikiams
Po pamaldų bus nulydėtas
į
Nariui,
turintieji tikietų
giminėms už dalyvavimą laido
ftv. Kazimiero kapines.
je, piie Unįen Ave. ir 18th tSt. į tuvės*- Ir lydėjusioms Į kapines.
NuoSirdžtol
kviečiame visus nuo praėjusio vakr.ro (“Nepai
Ačifl draugams ir .kaimynams
girrtltics, draugus-ges ir pažysGries S|eplu-ns Revelers. Tiki-Į - už Sv. MiSlų aukas. Ačiū broliui
laąnns-tnas dalyvauti šiose lai
sytoja”) prašomi grųžinti pi
Ir broli’enbl* Nuotr:'.narns us sudotuvėse.
mos daug jaunimo; visus kuo' nengiaią gedulingų pietų. Ačiū
TOMAI' HAI'.iSIS
Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se
nigus arlųi tikietus. Naujus
visiems pasitarnavusiems ir reiserys Ir Giminės.
gražiausiai priimsime. Komi
Siūloma
Sknsioum užu >Jauto« žodžius.
metus'pradėkime gražiai, skai
O tau,, mūsų brangi dukrele,
Ijęidoluvėins ‘ patarnau’a gralai Šviečia amžinoji* Šviesu.
DIDŽIAUSI BARGENAI tlingai lankydami Federacijos sija užtikrina, kad nei vienas
borius J. J. Bagdonas. Telefo
. • Nuliūdusi:
^4,.
•»
nas REPubiic 3100.
nesigailės atsilankęs. Onuks
susirinkimui-.
GRABORIŲĮSTAIGA
Rašt.,

K N. PRAS. P, š. PARAP *>

,1.

miesto,

majoras.

programoj ,

•

'7*

e

*"l Rusiai,

uJ

kml-Mty

>kaitlil,.

namla

I

GRABORIAI

LIETUVIAI

GRABORIUS

v,

BRIGMTOM PARK

į

smagiau-

'W6I»

2314

Mbkejui

soks

per

vaka

.

,

.

.

.

.

Chioago

PI.,

Ct.

49th

S.

kitos.

23rd

W.

Lituanica

3319

Avenue

Dl.

Cicero,

........

ANTANAS PETKUS

J, F. RAOŽIUS

GRABORIUS

Koplyčia

1TE8T

4830

W.

Cicero,

Tel.

Dykai

STREET

lBth

CICERO

Dlinois

2109

ir

899-.I.

P.,

va^as

kun.

S.

įne-f sirinkinifl^

,

I.J.ZOLP

'

KAS NAUJO OIEYO
APVAIZDOSfARAP.

JAUNUOMENE

1646

MYKOLAS

46th

WE8T

STREET

STIRBIS

Roulevara

Td.

4139

KLAUSYK!

«*o

Dl.

fSsa^rn.

HRI— fHltrT~oYj

SIMON M. SKUOAS

?40e.

W.

JANUARY

CLEARANCE

IŠPARDAVIMAS

PROGRESS
FURNITURE GO.

Ona

Ivmskaitė

EUDEIKIS

ŠĮ vakarų sųrvšy su Litua
REMKITE KATALIKIŲ
nica Ave. įvyks įdomus banK AJA SPAUDA

ED. KRAUSE, ALL-AMERICAN CENTER, TO BE
HONORED THIS EVENING.
MOST

ANIAN
FETED

POPULAR

$50.00, 7 dalių
VALGYKLŲ SETAI
i‘l/ $22.00
$78.01 Kombinacijas Pečiai

'J" $39U5O

$14.9.5,1 MAYTAG DRABCŽIV t’I.OVYKI.GB

$89.50
Z"' $49.50

$90.00 Naujausi HA DTOS
$30.00 vertės, 9 x 12
Gražiausi K Al'RAI

$14.95

$20.00 Stiringsiniai
MATRAŠAI

$9.75

$15.00 Puikius M.dūlinės
IXJfVOH«

$4.95

$10.00 vertės, Ganintvoti
LGVrjį SŪRI NOSĄ T
.i-' $4.75
Sis įtakas apcihottis ir grei
tai j>ttrsi(hu)da. Matykite
tuojaus!

Tonight

b-t’s

ATHLETE
TO
BE
young man in
BY HIS MANY CHI-ll-1
Hboubl
be

t A- T A.

houor

tbisj]

Bv

an

FRKENDS.

NO

K

OF

L

GAMĖS

TOMORROVV

lionored. \Ve have many atb-,
..
lėtos wbo have brought ere- i fhere will be no K of L Bas- N
,!it and-fame b, our mnall „a-lM>all ąamesjomorrow evtio’n. Būt they are soon for-! en,n&unbearrl troia.
gotten, soon unhearrl
4 i
U e bud A. OsipavHh, the starĮyra gnraB term)nM tietn> vyranig lp
Olvinpie
m«terim„.
kuiisms sWkoj* gyvumo ir
* 1 s\vįinmer,’ Jat'k Sbar- i spėkų
— yra ilk pusiau tiek tvirti,
key, ex-beavy\veigbt ebarrtpion
jie turėtų uati.
of tlp* \vorbl and a few other/. Nuga-Tone
Būt Chieago believes that Ed.
K rausė is just us great au yru (lydytojau* Spoclullato pėosJtripcfla, kurt sutelkia geresnę sveikatą, ,
idol as anv of bis predece- daugla-us spėkų. Ir daugiu,is gyvumo į
* /.•
I •
1
L tOkstančkinis vyrų te moterų virfi ke-j
sors. Lver !SinSt*
nis tlavs at turiasdc&tr»t» aVba kcturiMdeAtm,* pe- |
i . lj n.
i .
i
. „ .“Tikiu'matų amžinus. Jūsų. valstlnlnDe La
Sala*, ,Wliere
lie was
parduos .tuins vieno inėneslo va..
. .
..i i . . m, I riejimui KL’OA-TONB tabletkų u*
their oiilstanrling’ atblete, Ed.1 v{l?n\ ^o^r|. tikrieji yra pilnai gnStambus

Nuliūdę:

kiu,

Brolis,

Pusbrolis,

Brolienė,

Pusseserė

ir

Sesuo,

švogeris,

miesto

automobilius

mūsų

mūsų

mirusio

kokios

bile

įstaigų,

kur

nupigin

Mes

palaidojimų.
žmogaus

kū

dalies.

atvažiuos

galėsite

į

jūsų

pamatyti

už

didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir
tų
patarnavimų jums
visai nieko nereikės mokėti, nežiū

tai,

į

rint

ar

teikia

šermenų.

sitės

yra

ambnlance

patarnautoju.

Dėl

kų

jūs

EUDEIKIS

kur

pirksite,

vienatinis

ar

patarnavimų

Dykai

Keturios

Pašaukite

ne.

lietuyių
su

graborius, kuris

ekspertu

Moderniškos

EUDEIKĮ

pirm

lietuviu

Koplyčios

negu

kreip

kitur.

JŪSŲ

GRABORIUS

Didysis

Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Brolvai

Giminės.

k'runuf.
KrUUSt,

hr
III u

rntii/llv
rapldlV

i-i«<.n
118<n

į.J rantuoti — nepriimkite Užvaduotojus
JOS galite gauti tikrąsias. •

4■■■■
:Rii»MfiZiMsmsplė«

'g

kilocycles.

tlOll.

Laidotuvėms patarnauja graborius J. F. Eudeikis.
Telefonas YARda 1741.

METINĖS

SŪKAKTUVĖ3

Nebojimas

'B

1360

, Mirė saujio 23 d., 1934 iii., 12:30 vai. popiet, sulau
kęs pusės ĮnSžiaus. Kilo iš Mažeilfių apskr., Vėkšnos
parap., Puįvėifų kaimo. Amerikoje išgyveno 12 metų.
Paliko dideliame nuliūdime savo mylimų brolį Jo
nų, brolienę Anelę, brolsūnį Jonų, broldukrų. Ceeilijų.
seserį Onjj/švęgerį Jonų Janutis, seserį ir sesers vai
kus Sielių ir Joną, pusbrolį Dominikų, pusseserę Ur
šulę Klimus ir gimines; o Lietuvoj brolį Liudvikų ir
brolienę, seserį Barborų ir švogerį Jonų Ckanis, jų
šeimynų ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4441 S. Honpre St. Tel. Lafayette
5469. Laidotuvės įvyks pirmadienį, sausio 29 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į Sv. Kryžiaus parapijos baž
nyčių, kurioje jvyks gedulingos pamaldos už velionio
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugusges ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

į

atvežimų

už

iš

esant,

atveš

ir

rūšies

savo

su

publikų

aukštos

K |

the sporting worbl. Ho ran
avvay with all hont>rs in the i
Catholic tonrnament at Lojolu
in his senior high school year. ■ Hssikankykits savą. akam
And today he is sceond to, ■
OM,„Ui arb<
none, ulien it coines to caging i® “
dėjimai naikina kūne gyvybp
tlieiil Oil-the basketball1 court. 1^ ir dažnai ant patalo paguldo.
Not only is he an outstanding Į ■
3222-26 So. Halsted
hnskethall player būt' a stur '■ «»*»* »«*•; »««* atanoto dauTel. V H'tory 422G :
_ gybė žmonių siunčia padėkafootball, player also. (Ask the ™ vonos pasveiko. Kaina !•« por
Vedėjui .*
■ pažtą tlo arba dvi už fl.Pl.
Army and thcy’ll tcll you).
K^ny«: "■ ALTINI! ■VXIJ. KalcdviėAa.Y,
llc is uclcoim^l by the en- KA-TOg” AucaUi* ortUtlMi UU, ' J. Romanas.
, tire American public. Unitas
Duodame gražus radio pro- , btmght mAch fame to us (Hli-}<
4m4ki KunS
ViiUe
•■
uiiūnll
gruinus kas sekmadienį, 11
Stkt 0O. HA.LBTKI) 8T.
■
| valantįjį prieš piet iš stoties 'eago Lithiianians and our na- _
CblMg*. (II
AV.G.E.S.,

1742

■

■

nustebino

už

įstaigų

Reikalui

KINaiNAS

namus

the niauner that
konored.

mūsų

į

vėl

nerokuojame

nieko
no

ir

kainomis

tomis

JUOZAPAS

monstrous turnout at this bau--------- — •* •
I qUet given in bis bonor at the
Ed. Kiauše the All-Ameri-• EOUR-ANON BallroOni, loea--1
can (’enter from Notre Daine, j tėti at S. E. eorner of 47th Į]
is going to take a little tiine and Ashland Ave.
out from the -basketball floorl
this jevening and bt guost of
lionor at a banųuet arr&fged' .
jn his honor by his many lo- J
cal friends.
ln order that the K of L fans 11
And rigbtfully he should be niight .atteiui the District
CAGO

$44,00

LITHU-

ir

LIETUVIŲ

BANKIETAS}

IŠKILMINGAS

KRAUTUVĖJE

$80.00 SeklyėitHii Setai
i«' $39.50
$8d.lK) MIEGAMŲ KAM
BARĮ Ų SETAI

■

tv»

1741

YARds

Telefonai:

Visi

f
• ■ 9 9 9 9 9 ■■ Saa

JONO

Į

SOTIJA

VITARTIENĖ

! (po
Dobrovolskailč)
1 A tėvais
Z
Persiskyrė su šiuo pasaultiųseredoj, sausio 24 tl. 5
vai. vakare, 1934 m., sulaukus senatvės; gimus Telšių
miestu. Amerikoj išgyveno 21 metus. Paliko didelia
me nuliūdime dukterį Petronėlę Pranekūnienę, Stani
slavų Balčiūnienę, Sofiją Kinllienę (Dr. Kiellos žmo
na), Heleną Zmiriėnę ir sūnų Kastantų Y i tartų, brolį
Vladislovų iDobrovoiskį Amerikoj,_ fitisscserę Sdfijų
PuplauskieiM1, žentus, anūkns ir gimines Amerikoj, o
, Lietuvoj seserį 'Petronėlę Nevnzaiskicnę.
Kūnas pašarvotas rundasi 7204 So. Campbell ave.
Tel. Republic 0864.
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 27 d., 8 vai. ry
to iš namų į Aušros V^artų parapijos bažnyčių, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš
ten bus nulydėta į ftv. Kazimiero kapines.
Visi a. a.,Sofijos Vitartienės giminės,'draugai ir
jiužįstHini esat nuoširdžiai kviečiami duly<auti laido
tuvėse ir suteikt) jai paskutinį patarnavimų ir atsiysveikininuj.
1
Nuliūdę liekame: Dukterys, Sūnus, Brolis, žentai ir
Giminės.

Laidotavėse patarnauja graboriui 1/achavičiai. Te>
fonas Canal 2515.
•
‘
'

k*

BARTAŠIAUS

kuris mirė sausiu 27 d., 1.933 m. (iedullrtgos pauiftldos. trejos Sv.
Miklus su eipsekynotųis, bus laikc>n<>8 už a. a. Jono sūdą. antra<Hon(, sūnui o 30 d.. 1934 m., ftv. Kryžiaus parapijom l,ažnvčlojo.
Town r.f l.ako Pirmos iMISios * vai. ryto. antros 8 vai. ir t.t.
l’raSomei visų a. ą. Jono giminių, draugų i’r iražystamų daly
vauti itosc palnaldosė.. Gi, po pamaldų \ lai pražorni susirinkti, pas
Feliksą It^JTaSių. 4316 So. Hermltag, Ave. Tel. YARdS 2423.

LACHAW1CZ IR SŪNAI

S.

C.

L.

P’AGRABŲ

B.

S. D. L.
VEDĖJAI

IR

A,

A.

L.

BALBAMUOTOJAJ

•

.

f

Pugr&bij kainos ntitmkn depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
Modemišku Kjoplyčia Dykui
Asmeniškas, mandagus simpatiškas pnturnnvlbins
CHICAGO, 1LL.
>>2314 VVest 23rd Place
i. Telefonas Ganai 2515—2616

CICEItO, įbL.

1439 So. 49th Court

Telefonas Cicero £927

6eNta<Kpn)s, sausio
=ti-11.

■*..■ ..■.-i.i

27

nWTFRT«

d., 1934

g.i,gwnae*MBete

DAKTARAI

LIETUVIAI

Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

“DAINOS” AIDAI

Tei. GROvehiU 1596

1 ta

garbus pareiškimų.
Vakar L. V. **Dainos“ cho
“bu. pagarba
ro dirigentas, muiį. J. Sauris,
nuo komi).
Žilevičiaus gavo
“Laisvas menininkas“.
tokį laiškų;
“Gerb. Tamsta!
“Kadangi Tamsta pimnuti“J.

Rytoju sausio

»' 1 ■ ......................................... —
PO 3 DhKNŲ BAl'JblS

SAUSIO MĖNESIO
DIDIS

IŠPARDAVIMAS
PASI-

■■■

NAUDOKITE l

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Vai.: 8-11 ryto 2-4 Ir 7-8 vak.
Seredomia po pietų Ir Nudėldleuiu*
tik susitarus

sv.

MATRASAI,

28

Lietuvos Vyčių Chic. Apskrities “Dainos“ choras/kuris rytoj, sausio 28 d.,
Lietuvių Auditorijoj išpildys naujų veikalų Vytauto Didžiojo garbei kantatų.

1934

iri/i

V. “Duinos” choras, norėrJa- nors nudirbus, bet negriauti
mas pukenkti jūsų rengiamam vieni kitų darbų.
šokių vakarui, tyčia tų pačių
Iš jūsų atsišaukimo palieka
dienų stato • Lietuvių Audito įspūdis, kad- ir jūs ir mes pil
rijoj, “"Vytauto Didžiojo Ka- ni ncapykantųs vieni kitiems Į
7, y«a truputį persinarTo neturėtų būti.

DR. A. R. McCRADIE

W.

“‘Vytiufto Didžiojo Kauta
tų“ 'pastatyti
“įJUiųios“ choras rangėsi
nuo Y>at pradžios 1933-34 m.
sezono. Apie. jūsų rengiamų
šokjų vakarų sužinojom tik
prieš \lvį savaites.
sausio

Sunday by Appointment

vakare

23

d.,

L.

DIRBĖJAI

pr Pinklų/ reikalas

tiė-

> N8UNT CARMEL
KAPINĖSE
*. >
t
•' ’

• ]

Vicuas bloką- Į rytus nuo
(RtliiMlių vartų

$8.50 vertfis, raitytų drūtų,
tvirti ir minkšti lovom
tfPRlNGSAT

Trys

BKUMUNT 3485
Gimė: IHI.LHCDE 3845
Ytoiucnl RureRI, aeur.

r30-l<> -

63rd

IZomlock

4179—85

STRBET

ARCHRR

Lafayette

3171

J. J. BAGDONAS

Ofiso Tel. CICERO

8057

DR. A. RAČKUS

So.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
w

AV«.

-

£

'\

•

'

GYDYtoj-AS Ir CHIRURGAS

III.

♦

Seredomia ir Nedėliomis pagal šutant

Avė.

19

3051

West

•l
j \f Zr '

rius (tr laikė
Ū garbės ofi- Į
“4 Per 10 me-1
tų) yra gerai!
Clceri'ečiams
žinomas
per !
27 metus. Da
bar
speciali-J
r.i loja gydyme
Plaučių.
Šir
dies Ir
Reu
matizmo ligų.

Nuo 10 Iki 12 Vai. ryto; nuo s Iki 4
vai. popiet ir 7 IkV 8 vai. vakare;
fiventadfenials pagal susitarimą..
13th

DR. J. W. KADZEMCK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
4869 SO. VVESTERN AVĖ
Chicago. TU.

BOUIrvard

1930

7848

Ofiso: Tel. CALumcl 4088
Res.: Tel. HEMIock 0284

DR. A. G. RAKAUSKAS

DR. G. Z. VEZEL’IS

GYDYTOJAS to CHIRURGAS

Ashland

So.

4645

So.

3147

St.

Halsted

Avė.

Ofiso valandos: 1-4 to <-8 vaL vak,

arti 47th Street
Vai.: nuo 8 Iki 8 vakare
oereauj pagal sutarty

Rezidencijos Ofisas: 2856 W. tiflth M,
1
Valandos: 10—U ryto

Šaradomis jr Nedėliomla pagal sutarti
TeL CANaI 0257

Res. PROspcct esat

7589

•Vl’toU C

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS »‘

4142 ARCHER AVENUB

1821 feOUTB HALSTED bTRECSt

Tel.

healdeucfja 0600 So. Artesla. mv<
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

., ., t- L, .

0 .(kf -4H44' vakare

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS
4712

So.

Ashland

Avenue

Vai.: Nuo 19 ryto ’kl 8 vakaro

CICERO, ILL.

DR. G. I. BLOŽIS

Office Phone Res. 6107 S. Francisco
Prospect 22^0
l'hone Grov. 0951

DENTISTAS

DR. J. SZUKIEVVIGZ

2201

PHYSICIAN and SURGEON
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago

UOZAPAS EUDEIKI
~ I R-

TĖVAS
DAILUMO

IR

Nuo

Of.

ir

69th

H EST

Rez.

Tel.

fkl

1

ryto

8 vakar*

pagal auUrtJ

Td. Ofiso BOCIevard 5018—14
Res. VlCtory ,2343

ST.

HEMIock

*

Road

Nuo 9 iki 12

Seredoj

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojus
2515

Cermak

(Kampas Laavltt St)

DR, J. RUSSELL

M

W.

Valandos:

Hours: 2 to 5 - 7 to 8 P. M.
Sunday by Appointment

GRABORIAI:

VlRginia

IĮbL CAMati

Rea. HEMIock 7091

Street

NORITE

REPublie

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

r

Valandos*

Avė.

California

S.

Telefonas

.DENTISTA8
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Valandos: nuo 2 Iki R vai. vakaro
Seredomia ir nedėliomla pagal
sutarti

OR. A. J. BERTASH

6141

Valandos:.
2 - 4 popiet; nuo 6 - 8 vakarais

756 W. 35th Street
Ofiso vai.: nuo 1*1; nuo 0.20-0:20

NEBRANGUMO

REPublic8340
534-0 So.'Kedzie Avenue
(Neturime s."i.ryNių «u firma tuo pačiu vardu)

ĮVAIRŪS

DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL

Cicero 2109

Ashland

So.

MIDway

8JSI

DR. A. A, ROTH

Avė.

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas
Moteriškų,

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nudėliotnis nuo 10 ikf 12
valandai dienų.
Telefonas

ANTANAS
PETKUS

Ofiao Tek VlCtory 0893
Tel. DlUitod

OFISAS

.
4729

2 lubos
CHICAGO, ILL.

visų

Vyriškų,

chroniškų

Vaikų

H

ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted Si.
Kampas Slst Street

2880

Vai.: 10—11 v. ryto. 3—4. 7—9 v. •
Nedėliomis to ėventadienlala 10—1*

—- ■
Offtc*;

BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS

GRABORIUS IR
BALS AMU0T0 JAS'

ir chirurgas

2355 We«t 63rd btreet
VaL: 1 to 4 tr 7 U I P. H.
Ketv. to Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Sv. Kryžiam Ligoninėj
Chicago. Iii.
Phone:

---------------------- -—

<s

Rea.:

PROspect2011

HEMIock

6700

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVR
Td.
Ro.J

YARda

Tel.

0994

PLAsa

x

’

8200

VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 to 7-9 v. C

Nedėldieniais nuo 10 Iki 13 di*ng

2. Koplyčia «1> kai <lėf šcriot-mj
3. Dėl
užganėdinto darbo,
k įlipk i tės prie grali. 1’otkau.C
4. Teikia geriausį patarnavi
mų, tnaltniiai, ir už pigiausių
kainą.
5. Palai nauja Cicero, Chica*
goj, ir upielinkėjo. ‘

Daktaras
Kapitonas

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas

ii

Rusijos

GYDO VIHAH LIGAS VYRŲ IR MaiKRC PER 18 METUS NESTORI ■ »
KAIP (JAKUENĖJUSIOS Ir NEIAGYDOMOS JOS YRA
Bpeelolltkal gydo Ilgas pilvo, plaučio. Inkstų Ir pūslė*, utnuodljlmg kn* •

r‘

e v •

2506 W. 63rd St.

sutarti

Tel. BOCIevard 7042

Str.

43rd

Buvęs Cicero-,» :
miestelio
pir-.
Phone GROvehlll 0027
Komid^nie-0’^
Valandos: 2-4; 7-8 P. M.

JEIGU

pagal

PROhpect

tel.

Natų u

$

JOS. SHINGLMAN, M. D.

West

Nedėliomis

X—SPINDULIAI

Rez. Tel. CICERO 8056

4830

6631

Ofisu telef. potlcvard 7820

choristas

A.1-PETKUS
4830 W. 15th St. Cicero, III
CICERO

Chieago,

Ashland

Valandos 1—3 ir 7—t vak.

Nuo- 2 Iki 4 ir nuo ti iki 8 vak.

♦

O

•4 Dainos“

I.AI-nyette

Td.

1. K i m put iškali, tnundugus, pri
imu ils, ir asmeniškus patarna
vimus.

r

8406

“

OFISO VALANDOS:

letofoiiai:

K»-ju MfitMIACOEA IMtll

Alfred Koselll, pres.

2201 W. Cermak Ro$d

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

H1U3IDE, ILINfllS

$3.95

GYDYTOJA* G CH'BURGĄS

4

4645

4122

DR. S. BIEŽIS

Dr. M. T. Strikol'is

DAKTARAI:

OANal

Phon*

5

Chicago

7850 So. Halsted Street

LIETUVIAI

V.

VtMktoe

$0.05

W.

GYDYTOJAS ir CHIRUGAS
2423 VV. MAKQUETTE ROAD
VaL 2-4 Ir 7-8 vak. Ketv. 8-13
NedAlloj susitarus

SURGEON

St.,

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 8 P. M.

▼ai.:

S. parapijos .choro rengiamų
šokių vakarų,' parap. salėj,
prie 44 gatvės ir Fairfield av.
tie kurie mėgsta lietuviškas
daiiuis — į Lietuvių Audito
rijų,
-........... " '
' ‘ 1 i
'

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me <latt>c fg-r Šešias kartas.

$18.00 vertes Garantuoti
ant 25 mėtų, geriausi
Lovom KPRINGKAl

and

63frd

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

RDOM 218
2-4 ir 7-8 Vai.

DR. J. J. SIMONAITIS

Ree. and Office
8568 So. LcaTlrt 8L'

PHYSICIAN
2403

LAIDOTUVĖSE.................... PASAUKITE.......................

2536 40

4917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. KOVVARSKAS

siai su pačiais Išdirbėjai-,

KRAUTUVAS

Res. TcL GROvehiU 0417

TeL OANal 0403

REZIDENCIJA

mas visiems bent kiek sekantiems to choro veikimų. Parėngimai, paprastai, taikon)i pra
tižiai, viduriui įr pabaigai se
zono.

ROSELLI BROTHERS, INC-,

J

Office Phone
TKIangle 0044

Rea. Phone
ENGIewtxxl 0B4I

kus ii* gal klek neapgalvotas
Vienybėje mes būtume stip
Kad L* V. “Dainos“ t*ho.- resni.
ras pėr peaonų surengia tris
Tie, kurie męgsta linksmai
didelius parengimus, yra žino- pasišokti, kviečiami į N. P. P.

Spe<-la istai Iškalime ir išdlrbline visokių rūšių paminklus
ir
gruhnamius.

PEOPLES
FURNITURE CO.

Offlse TcL REPublie 7494

St

CANAL 0704

PAMINKLŲ

Mi nauja J934 METŲ mados
AluminiHii MAYTAG Dra
bužių į dovy kia, $149.50 vertės^dahafl tik

24th

Street

Nedėlioję pagai pratarti

Avenue

W.

Office Phon*
PROepect 102 S

Programos pradžia 7:45 vai. vak. Bilietai po 50c.

ŽODIS

d.,

2136

Bes.

47th

Vai.: 2 iki 6 popiet, 7 iki 8 valų

GYDYTOJAS to CHIRURGAS
Archer

W.

2643

Office:

■ J’jf '

i

tik

- Didelis Pasirinkimas! —"

DR. A. J. JAVOIŠ *

DR. F. C. VVINSKUNAS
Val.j 1—4 to 7—9 vaL vakare

Ypač choro vedėjus J. Hauris turėjo daug vargo ir net
sveikatos paaukoti, mokinant
i chorų ir rengiant jį prie to
didžiulio koncerto.

$00.50

Dienoms Tel. LAFayette 6798
Naktimis Tel. CANaI 0401

TeL LiAIayelle 7069

Jei visuomenė parems mus,
Rašote, kad mūsų choras,
bent savo atsilankymu į au$9.55
ditorijų, jausimės, kad ntdir- pamatęs, jog jūs nemainysite
$9.00 vefreš, Baltos vatos,
dome veltui ir tas priduos i sayo parengimo datos, tyčia
1 mums daugiau energijos toli pridėjo dar ir šokius. Netie
4.45
sa! Pažvelkite į eilę,įvykusių
mesniam darbui.
niūaiį koncertų
ir matysite,
ATSAKYMAS N. P. P. š.
kad šokiai būdavo daromi prie
PARAPIJOS CHORUI PER kiekvieno, 'išėmus rengiamus
RAST. ZIG. VYŠNIAUSKĄ vakarus advento ir gavėnios
metu-.
Puik-iausUKEKI.YČIOM
KETAI, $80.00 vertės po
Brangūs vienminčiui!
.Tuk mes esame jaunimas,
Jūsų užsipuolimas, kad L.'kuris organizuojasi, kud -kų
$47.50
. $T2AKOO vertės po

45-ių

Paaed.. B*r*d- to BubaL »—» vai

9418 W. MARULETTE ROAD

4140

yra didelė* diena Iz Vyčių
“Dainos“ choro gyvenime. Lie
tuvių Auditorijoje išduosime
plačiajai Chicagos Lietuvių vi
suomenei kvotimus iš savo vei
kimo.
Imdamiesi mokytis ir staty
ti “Vytauto Didžiojo Kanta
tų“, didelį daibų sau užsidėjome. Daug valandų praleido' me lavinimuisi. Turėjome nėrę
tai praleisti įvairius pasilink
sminimus, lankydamiesi į re
peticijas.

$20.00 vartės HPftlNGSINIA1 MATRASAI, par
siduoda tik po

DENTI8TA8
1444 SO. 49th CT., CICERO, 11A
UUr.. K*tv. Ir Pėtn. lt—9 vaL
>147 SO. HALSTED ST., CH1GA4H

Žilevičius,

PASKUTINIS

PASKUHlklTK!

DR. A. L. YUŠKA

uis statote mano kantatą tat
proga sveikinu Tamstų ir
linkiu kuogeriausių įnaekmių
kuip moraliai, taip ir medžia
giniai. Tu pačia proga meld
žiu perduoti mano linkėjimus
gerb. solistams, solistėms Jr
j visam L. V. “Dainos” clto
rui. Teikitės priimti mano pa-’

VYTAUTO DIDŽIOJO
KANTATOS AUTO
RIUS SVEIKINA
MUZ. 1. SAUSĮ
UI CHORĄ

DR. P. ATKOČIŪNAS

2169

Jo. odos. Ilgas, ialsdas. reumatlsmų, galvos skausmus, skausmus o«#«roj*. kosėjimų, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas llgaa Jelru klU
galėjo jus llgrdyti, strikite aa tr persitikrinkite ką Jis jums gs‘ ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir lUgydė tukstanfllus ligonių. mas dykai.
OF18O VALANDOS: Kaadlr nuo 10 valandos ryto i ’
-4 valandai vakar* Nedėtomis nuo 11 ryto in l
valandai ir n*o

CK.

ftcštadienU, sausio 27 d., 1934
—n

A A SAUSIO
L O SEKM.

STATO L, V. “DAINOS”CHORAS

LIET, AUD„ 3133 S. HALSTED ST.,
I’raeito sekmadienio Prog-| ji buvo mnno pirm
sivėlinti, nos yra daug svar
_
.
! rių nft dln’gnvHu Por
bių reikalų apsvarstymui.
iess Fumiture (o. programa i njoj. daug metų atgal,
.•i
• i
. •
- ,iv
[. (f'tyjo Uit,; ijilentt,, t
Valdyba tikrai buvo jspiidinga. Prog-I įrodžiau. buvo n p
ress maišyto kvarteto balsai’ 'la^" "7>aM!lr*kl11

] tienraščio^ ‘ ‘Ylraugo ’ ’ bend

rovės akcininkų seimelis, įvy-,
kęs ketvirtadienio vakare, Au-į
šros Vartų parap. salėj, buvo į
įdomus ir ,gyvas. Išklausius
valdybos pranešimų, paaiškė
jo, kad praėjusieji metai biz
nio žvilgsniu buvę sunkūs, ta
čiau visi reikalai yra tvarko
je ir j ateitį žiūrima šviesiai.
Iš redakcijos pranešta, kad
dienraštis turi kelis šimtus
nuolatinių bendradarbių, ku
rie taip pat yra nuoširdūs bi
čiuliai ir platintojai. Į direk
torius išrinkta naujų stiprių
jėgų, kurių tarpe yra gerb.
kun. J. J. Jakaitis, M. I. C. ir
kun. Ig. Albavičius. Nutarta
energingiau vesti kontestų ir
iškilmingai minėti ‘f Draugo”
sidabrinį jubiliejų.

“O patrla mla”, Aidos ir Itadun**
duotu, Raduuien, Aidos ir Ainomuuo
trlolelų; ketvirto akto (<•1*1110 vait
eli}, kur Ainneris rauda AlrdK>'-tofi suspaustu; ir paraitos palaiUotų po Sventykla, Aidos ir Būdamos dueto Jauįtinantis grožis,

ypatingai armonizuvosi. Solo "p,lld"nt* tvaigMe. ku
.
...... ... įfJ,H- Tnl buvo Vienos
Elena Bartusll artistiškai IS- ri dainavo ’Amii«>rl*'
pildė Sarpaliaus ‘‘ Dukružėlė’1. ^'^'’bh.uz.K“ m,v

lėje, 2242 W. 23 Plane.
Visi narini malonėkite su
sirinkti. Bus išduotas raportas
apie klūbo finansinį strtvj ir
svarstomi kiti dalykai klūbo
labui. Taipgi įvyks inaugura
cija naujos klūbo valdybos.
Korespondentas

ftv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų Dr-ja minės savo įsisteigiįiio sukaktuves kovo 4 d., 1934

Toj dienoj, Sv. Kazimiero
Šventėj, sukanka ^lyg'.ai 15 nie
DIDŽIULIS STUDENTŲ
tų nuo jsisteigimo mūsĄ dr- VAKARAS
jos. Toji draugija yra pirmu
tinė šios rūšies draugija, įsi
Vasario 11 d. Užgavėnių, se*!
steigus lietuvių tarjx‘ Anierikoj. Jų pasekė ir kitos, vėliau kmadicnj, įvyksta nepaprastas i
Įsisteigusios įvairios rėmėjų Lietuvos Studentų organizaci- į
jos parengimas Lietuvių Au
draugijos.
ditorijoj. Rengiamas iškilmin
A. R. D. skyriai sutarė, mi
gas vakaras pagerbti lakūno
nint tas brangias s.ikakluves
Dariaus motinai. Programa
vieningo, gražaus ir švento da
ruošiama
labai įspūdinga.
rbo, išleisti knygutę plačiau
Grieš dvi orkestros. Garsus si
mfonijos iš 25 žmonių orkes
PIRMĄ
SYKJ
AMERIKOJE
tras, grieš iškilmėms, o antras
BUS RODOMI JUDAMIEJI
šokiams. Dalyvaus žymiausios (
PAVEIKSLAI
dainininkės. Konsulas Kalvai
tis, Ass. State’s At. C. Kai ir
Atėję į tiac« para ki lai pamaty studentų organizacijos pirmi
site t> garstj j i v'jame pasaulyje ninkas stud. Pocius pasakys
Prancūzijos miestą LIURDĄ. kur
atatinkamas kalbas. Bus su
1868 metais tveni. Panelė apeirMikė $▼. Bernadetai. Tenai snTaiino kviesta Čikagos lietuvių into
ja ii viso paaaniio ligoniai nepagy ligentijn, visuomenės veikėjai.
domomis ligomis sergantieji, kad
Iki šiol Čikagos studentija
gaat4 stebjkUng> jer tvenč. Pane
lės nė'Jarym# įigydymų.
dar nebuvo suruošusi tokių pa
rengimų kaip dabar. Senas ir
BU8 nt JUOKŲ
Taipgi, bos parodyta labai juo jaunas turėtų atsilankyti į šias
kingu komedija, kurioj* dalyvauja 1 nepaprastas jaunuolių iškil
ganūs pa-iauUnis juokdarys —
mes.
Rep.

Klausytoja

Subatoje ir NadTiaje,
sirtaki mas bus sausio 28,
Av. Jurgio parap. Bridgeporte ‘Jurgio parap. mok. kambary,
SAUSIO-JAN. 27 ir 28 DD. Bridgeporto, 2 vai. popiet.
Jiongo 86c
Vaikoma 10c
Kuopų atstovės malonėkite ne
Visur prodiia 7:0t vsl vok.

Atidaryta Kanados parlamen
i
Į
'

to sesija.

i

Khedivas stengėsi, kad operos te,
hia hfltų egi'ptiAka, ir temų parūkyta
MnrrU>tte Uey. jž.vnuios frnncflzų ar
cheologo, kuris tuo laiku buvo Na
tional M ūseli ui of Pairo* direktorium.
; Bet neatsikvolgtpnt apsakymo, uiuzlI ka yra grynai italų, išski'rlant gųl
hat. pirmo akto Šventyklos inuatkn, I
I kuri aiškiai oricntaliSko atspindžio. |

. A. TAMO
AS

Asmenys dainuojamieji “Alilų"
Metropolitan Opera .Company pa
raiko Šiam perstatymui tikrai nisukomlngus artistus. Klizabeth ltethberg dainuo* Aid-;. Karin Bruoželi
— Amnerls; Carlo Del Coreo — Itaįlames; Arthur Ahderson —'■ Karalių;
Virglllo Insarri — ttamfls; vyriausi
kunigų; Aunendo Borgloli — Ainonasro; Alfio Tedesęo kai’pa pasiunti
nys ir Ltlllan Clark kaipo kunigo.

Tai yra viena iš puikimuių operų,
dažnai aš luannu. jog 1i yni visų.
. puikiausio. JI yra maloniomis meloI dijorfiis (urtinga. Ksn tai yra ISrisetI škfs. Jog VerJli sudė>> Nild vaizde
j užtektinai melodijų, knd jos galėt,ų
I patenkini! kelias gentk’artes moder
niškų kompozitorių. Man sunku iš
rinku atskirus solo !»?•! validus, ka
dangi aš taip mvliu tuos visus.
■
■
•
■
"Aida”. partJSĮn.i ‘Verdi, kurių aS i
|
Pagalvojus lik apie (spfidfngų Irdiriguoju ftlo fe-ĮĮtadlchln poplell (Me Įvairiaspalvę pirmo nkt--> Šventyklos
tropolitan Opera Bourc ir kuK’,} le.la
nni per visų f4i). yra. betik mano vaizde ‘,-nizikų; Aidos “Biloma vlneljor”, duetų tarp. Amnerls Ir Aidos
uiėgiaruiunela opera, tu t I" lalniin1 ir.JStlsų.triumfo valiųjų su jaudinan
glnutda
arini -bent taip nS Jų »kalčiais ansambliais antrame Akte;
tų.
i.-tti.
,
4 ' 5*
žavčjant)' treflainc akte NUo vaizdų

ADVOKATAS
105 W. Monroe SL. prie Clark
Telefonas HTAte 7>OO
Valandos I ryte Iki B popiet

2201 W. Cermak Road
Panedėllo. geredoa fr Pėtnyčloc
vakarais < Iki. •
Telefonas CANai >123

Ramai: 6409 S. Rockwell St,
Dtornlnko, ketverto Ir , Bubėtos
Vakarais 7 Iki B
Telefonas KF.Vub:tc MM

5332 So. Long Avė.
Chlcato. III.

TEK REPVBIJC S4>2

Jdes užlaikome pilnų pasi
rinkimų importuotų ir šios
šalies vynų ir likerių ir par
duodame nepaprastai žemo
mis kainomis.
Mes kviečiame atsi.lank.vti j
mūsų Įstaigų ir susipažinti
su mumis.
Mes esame tiesioginiai dast-ąt mėtojai dėl
NATIONAL DISTILLERY
PRODUCTS

Katrie perkate anglis IS dralverlų. siųskite Juos j CHANE
COAL CO. Gausite geresnei
anglis, už mažinu pinigų

Pncalthntas M. R. tiktai $7.00
tonas.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

(Mes piisltHMlani liktai Wholcs.-.«-)

BRIDGEPORT
INCOnPORATEU

3265 7 S. HALSTED ST.
Tel. Victory 5382 5383
Thia adverti'je.ment Ih not Intended to.offir nhlMkey for sali- or
delivery1 in any Mate or eoinmunlty whercln the u'dvertiHing, mile
or uf«' there-if tu unlawful.

12132 UNION AVĖ.
►

Chicago, III.
Phone PULlman 8296
Dalrnr laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė
Phone PULLman 8092

INSURANCE

PERKAM

NOTAKY

Lietuvišku*

PUBLIC

BONUS
n r. A V E H T A T E
SICNČIAM PINIOVS J UETTVĄ

I, A I V A K O R C 1 V A G E N T F R A
rrtjsiBAšVKiTE i mosv srn.KĄ
TEfSINfUMI’
PANIATI'OTAS
BIZNIS

2608 WESf 47th STR.

>

Tel. LAPayette 1083

OFICIJALIS PRANEŠIMAS
1534-36 So. 49th Avenue,

Akordionai

Telefonas Cicero 1742
WARREN & ROCK KRAUTUVE
tollaus vadi'nsta po tunml pačiu vardu. Tik vietoj Jop. savininkas
dabar yra
’ .

Pas BUDRIKĄ parsiduoda daug pigiaus todėl, kad
BUDRIKAS importuoja itiesiog iš užsienio.
PIANO AKORDTONĄ gali išmokti groti jaunas ar
senas. 20 privatiškų lekcijų DYKAI su kiekvienu nlcardionU.
<■
'
'
''
BUDRIKAS parduoda ant LENGVŲ IftMOKfiJT
M V. Taipgi parendurtja Piano Akordionas.

CHARL1R CHAPLIN, kuris didžio
jo karo metu patako | Prancūzijos
apkasus tr jis paėmė ) nelaisvu n«t
patj Vokietijos; anais liakois valdo
v> — Kaizerf Juoką bus iki soties.

Paveikslus rodys A, PELDŽIUS,
A. L. R. K. Moterų Sų-gos
sekančiose parapiją rvetainėee:
Chicagos Apskričio metinis su

ĮŽANGA 50C

Itengtusi p/rm.itiiij
tyti Jų 1870 m., bet
visos seenerljos Ir kostiumui buvo
Paryžiuje, kur buvo pagaminti; ir
kaip tik tiK> taiku Paryžius buvo
voklei’-ių apguliau.

Norėdami pasiklausyti puiW. Marąuette Rd., (St. Casi- kių dainų ir geros orkestros,
mir Academy, Chicago, III.)
nepamirškite ryt nustatyti sa
Didžiuma Chicagos A. R. D. vo radijo ant stoties WCFL
į
savo skyrių paveikslus jau pri 1 vah popiet. Išgirsite nepa
davė taip pat ir Rytų skyriai; Į prastų radijo programų, kuri
ačiū jiems nuošįrdžiai.
duos Jos. F. Budriko radijo
Likusių A. R. D. skyrių, ku ir rakandų krautuvėj 3417 S.
Jau pamlrSau, kaip dainininkė dai
rie dar neprisiuntė savo foto- Halsted st. Be dainų ir muzinavo, liet Bėrai atsimenu, jog Jos
Sveiksta J?virst National ba- pasisek km s buvo labai didelis.
grafijų, prašomi tai padary- kos, išgirsite naudingų praneI
Bet laikai mai'nosi. DejUnritJ metų
nkū Chicagoj, prezidentas Nt i algai Napollo mieste, InlkraJk'iai ma
Seimeliui pirmininkavo p. tį.
•
Simų apie šios savaitės barge/A. Traylor, kufs sirgo ])lfttičių ne aitriai iškritikavo, kad ai dalnlA. Bacevičius, raštininkavo
I įlinkę giedančių ‘Amnerls' rolėje 1aKnyga bus mums gyva- at- aus Budriko krautuvėje. VefĮ biau aprengiau. Ištikro JI buvo be
kun. B. Vitkus, M. T. C. Fi mintis bendro darbo ir taip gi to kiekvienam pasinaudoti. J. uždegi Inu.
veik nuoga bet neatsiivelgiif'nt to.
nansinį raportų išdavė kun. J.
jie mane Išvadino “purllanu”.
AIDA” ĘUS DAINUOJA
Mačiulionis, M. T. C., admini
Iš milijonų, kurie klausysis šio
Radijų mylėtojau ~ rytoj 11
Į šeštadienio perstatymų, dauguma, gal
MA
IB
METROPOLITAN
stratorius. Kalbėjo Provincijo
Į būt. glūdėjo dainuojant “Aida" toatvalandų prieš pietus iš sto
AeAtadicn) perstutomų operų dirigen • ruošė. Tr esu tikrus. Jog ti'e. kurie
las kun. Jakaitis, L. Simutis,
ties WGES, (1360 kilocykles) tas Hemfia lOilina jo ločglnnilau.Ua , dar negirdėjo, yra Riisipaštnę su mu
žiką, ypač mariu trit»ufo vaizde ir
A. Valančius, A. Budrys, St.
ir vėl turės malonumų pasi
rtafto Talio Se.rafln
( maloniu “Ceicstft. Aida” tenoro solo
Šimulis ir kiti.
\ operos pradžioje.
klausyti gražaus programo,

išpildyme dalyvauja grupė žy
mių dainininkų ir dainininkių,
taipgi kalbėtojų ir‘ntuzikų, ku
rie yra pasirengę padaryti šį
programų v,ienajš įdomiausių
Nepamirškite pasiklausyti.

7s45 V. V.

PARSIDUODA g<rai išdir
btų saldainių ir mokyklos reikmenų krautuvė. Skersai lie
tuvių mokyklos ir bažnyčios,
AVest Sidėj. Atsišaukite:
2320 W. 23rd Place,
»
kartų persta
Chicago, III.
ant nelaimes,

Kun. A. Tamoliūnas, įžymus
literatas ir “Meilės” redakto
rius, jau antrįi savaitė, kaip
serga 6v. Ąrftano ligoninėje..
Sunkios ligos pavojus, ačiū į
Dievui, jau praėjo. Prieteliai i
ir gerbėjai linki skubiai pa- i
sveikti ir vėl tęsti išganingų
darbnotę.

kurį duoda Progress Fnmitli
ra Co. krautuvė, 3224 Ro. Ha
lsted* Str. •
Teko ]»atirti, kad programo

■

Juntu bUH. kaip ir kitais AcStadieniaiH, patukta transliuojamos operos
paikiui ir ai'Skial apsakytu lemo. VIriiiutinj kart)} "AMu" buvo pastatyta
Calro mieste, 24 d. gruodžio iuėn.,
1871 Sn., kur Ismnil Vasha. Elglplo
Khedivas pasamdė Verdi, kad para
šytų jų dėl puikaus Italų Tint ro, ku
ris buvo atidarytas du metus priuS
tai.

Gražiai skambėjo Elenos ir Onos duetas, taip imt ir Prog-, i***'- Tutgi kuda <i
v .
dč ūpai v Ilk u* sijonu,
rėss vyrų duetas. Pranešėjas biejuow fonuos.- aut
Jonas Komunas patiekė jdo
mių1 žinių
apie
bizni' ir kas *°
J<\
nu°s°įo KI
'
1
duokite sau jupOdi
veikiama Chieagoj.
i'nrovy!

SBĘGA

...

OTTAWA, Ont., saus. 26. —

, r erara mieste, buvo

Liethvių Piliečių Darbinin
kų Pašelpimo klubo metinis
susirinkimas įvyks sausio 28
d., 1 vai, popiet, Meldnžio sa

«.

ii

3417-21 So. Halated St.
Tel. Boulevard 4705

» Gražus RADIO PROORAjMAS kaa oedėldienį, 1-mų
valandą po pietų iš stoties MP.C.F.L., 970 kilocycles.

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi
cagos ir apielinkinių miestelių
lietuvins, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių rūšių vyno ir
alaus. Pristatome aludėms.
Dovanos visiems atsilankusiems.
5
*
.Jūsų ŽYDUKAS patarnausi
jums mandagiai.
Reikale
žydelį.

esant,

atsiminkite

NATHAN KANTER
4707 SO. HALBTED ST.
Tel.: YARda 0801

MICHAEL ROCKAUSKAS
Esu velionio Juozapo brolis. Viržmlnfla krautuvč p« r <dlę molų (rikių
visiems gorinusi patarnavimų; žvariui, mandagiul (nes mandngumns lai
komas pirmoj lietoj). Tai mflsų specialybė. Ag, kaipo naujas Siame biz
nyje, užkviečlu visus senuosius. Ir naujus, kocrttinien'us atsilankyti, o
užtikrinu, kad bflslt patenkinti. Orderiu* pr įstate-n | namu* *u *avn liuku.

A. BERŽYNSKIS
BIRCH TAVERN
Ai naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu
vins pas mus Atsilankyti.

2555 WEST 63rd STREET
(arti Rockweli Street)#
Telefonas REPUBLIC 4544

