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Kun. Sideraviėįus, pernai
baigęs Liuveno universitetų fi
losofijos daktarato laipsniu,
yra pakviestas profesoriauti
į Vilkaviškio Vyskupijos Dva
sinę Seminarijų, vieton kun. M
K rflpavičiaus, kuris dabar kle
bonauja Veiveriuose,
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ŠIANDIEN VISAME PASAULY LIETU
VIAI IŠKILMINGAI MINI
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES * J
• ŠVENTE
I
Liatuvių parapijos Chicagoje
lenktyniauja tautinių prog
ramų paruošime
’ ;J|

IVASHINGTON, vas. 15. zuotos gamybos aukos, šiems
Šiais metais Vilkaviškio Dva
— Krašto vyriausybė paga- milijonams bedarbių turi būt
sinę Seminarijų baigia 15 klie
liau pagamino nuolatinių vie-1 užtikrintas darbas ne kokiam
rikų.
. .
Šiandien yra didelė mūsų čiulionis, Nf.I.C., p. Tg. Saka-*
šųjų darbų programų. Šiems apribotam laikui, bet visados,
Sunkiai serga Pajevonio
I tautos šventė. Minime Lietu-' las. Dainuos choras ir sotis-1
projektams kas metai bus iš- O tas darbas būtų atitinka-1
r
•
I
ct
g*
j vos Nepriklausomybės šešio- tai.
klebonas kun. Sckevičius. Vir
leidžiama apie pusė bilijono minusias, viešųjų darbų probalio klebonas kun. Naujokai
liktąsias sukaktuves, lr Lie-j gv Mykolo par. salėj kai- .
dolerių. Šios programos vyk- jektai.
tis gydosi Kauno ligoninėje.
.tuvoj,
ir Amerikoj, ir 'isuo- b6s kun j Svirskas, L Širiu
dymas, kaip sakoma, kai ku Į Koki tie viešieji darbai?
se kituose kraštuose gyvenau^, p šaltimieras,
Bacevjriais atžvilgiais pakeis sociali Štai koki:
tieji lietuviai su dideliu
Dainuo“ choras, solis*ir ekonominį gyveninių.
j Vandens kelių, vandens jė-Į
džiaugsmu širdyse prisimena tai
Galutinų planų sudarymui gos ir potvynių kontrolės me-!
1918 m. vasario 1(>-d., kada gv. Antano par. Ciceroj, kai
prezidentas Rooseveltas pa- todiškas išvystymas; žemės
mūsų tautos vadai tarė pa- bės ,|r. A. Rakauskas, Fe^ra-",
skyrė komitetų, kurin įeina: alinimo apsauga; didelių plo-'
-šauliu,
griežtų ir reikšmingų (..jog pinn, kun H. Vaįčiitvidaus reikalų sekretorius Ic- tų itžmiškinimns ir kiti dnr-; WASIITN(»TON, vas. 15. —,
Iž.odį: gana vergauti, atstato- nag, kun. j. Kloris, kp.
Jpr
Paštų departamento sekretokės, žemės ūkio sekretorius bai.
! me nepriklausomų, demokrapal>waUB 4,0^. Bus
x A-z- j
O
AValInce, karo sekretorius
Pramonės deccntralizacija rius ^arley paskelbė išaiškinitingų ^Lietuvos valstybę! Tas daagpamargintom).
Bern ir darbo sekretorė Per- įsteigus mažuosius pramonės m,J» dėl ^o panaikinti oro pažodis nebuvo tuščias. Lietu_ . ,
, ,,
kins. šio komiteto pirminin- centrus mažųjų miestelių plokontraktai su oro linijo.,.
Brighton Parke, Nekalto
va yra ir bus nepriklausoma.
..
...
ku paskirtas sekr. Tekės.
‘tuose, kur ūkininkams be že-,mis.. ,.
.. .
. .
Prasidėjimo par. salėj, kalbės
I
Šiandien
tėvai
pasakoja
savo
”
r
Kalbama viešųjų darbų pro mės įdirbimo, būtų progos j ^as Praryta remiantis suDr„ Jimas Basanavičius, tautos patriarchas, “Auš. XT
dr. Al, Raekus, kun. A. Bnsvaikams apie Nopnklausom’C- .
.
. __ .
. .. .
ros
’
”
leidėjas, kū rasis tautiškų jį lietuvių užsidegimų
grama kai kuriose krašto da- gauti darbo ir fabrikuose.
į liūnais, kad oro
bris
1»
«_
ka, kun. A. Valančius ir krti.
lies Dienos reikšmę, anie gai*
lyse turės pakeisti soeiales ir, o
, tas apganlingais būdais išga . dirbti ir siekti Lietuvai aušros — laisvės, mirė 1927 m.,
..
, .
.
.
Programa graži ir įvairi.
I
,
.
,
.
? Be to, vvnatosvbo Žada pirk
blogosios kariuomenes zy-1
vo iš vyriausybės apie 47 mi • Nepriklausomybės šventėj, vasarių MG d. Tautos Patri
ekonomines sąlygas jr suteiks .. ...
, , ,
...”
. , . ti didelius negalimos kultivuo
archo kūnas, palaidotas Vilniuje, trauks lietuvius į Auš
gius, apie lietuvių tautos j MaTąnotte Vufc,
darbo daugeliui žinomų, kurie ...
.
.
■ lijonus dolerių.
ros Vartus, į Gediminopolį, o kilnioji jo dvasia ragins
, .. .
. .. ,
’ . . ti žemes ir ten auginti miš-l
kryžiaus kelius į laisvę ir T)ar- kalbės dr. J. Poška, kun. ;
Oro linijų trustų sudaro:
kitaip neturėtu kų veikti ir .
».
... , . .
į
būti pasišventusiais tautos sūnumis ir dukterimis.
nepriklausomybę.
Vaike- 1
Baltutis ir p. A. Lapinskas,
.. 111
-ra. North American Aviation Cor
nežinotų, kaip gyventi.
skirta 25 milijonai doleriu. !
1T
.. , . •
,
liai, tūkstančiai mūsų tautie-1 Smagi programa.
’’
* poration, United Aireraft and
Civilinių darbų administraj
čių savo galveles paguldė dėl
šv. Jurgio par. minėjimą*
torius TTopkins nesenai J. Vai
Paskirtas prezidento komi- įTransport Corporation ir AviLietuvos nepriklausomybės, įvyks sekmadienį, vas. 18 d.
stybių prekybos rūmams pa- tetas yra įgaliotas sudaryti Į ation Corporation.
6
f:
* .<•
savo kraujų praliejo, bran- Kalbės dr, J. Poška, kap. P.
reiškė, kad ir atgaivinus viso- Į nuodugnių viešųjų darbų pro
ginkime savo tautų, jos kai-!Jurgėla ir kun. J, Šaulinskas.
kį krašto verslų, visvien kraš( gramų, o šios programos vyk
te pasiliks nuo 3 iki 5 milijo- i dvmui bus skirta nuolatinė
VIENA, vas. 15. — Po ke- j zer, Vienos arkivyskupas, taip bų ir papročius. Būkime aiš-j Įvairi programa,
nų bedarbių. Tai snmekani- komisija.
tūrių dienų atkaklios kovos 1 pat per radijų kvietė socialis- kūs, dori ir stiprūs lietuviai!” gv Kryžiaus par. tautos
prieš Austrijos vyriausybę tus pasiduoti vyriausybei, kad Taip šiandien kalha tėvai savo į £ventės minėjimas ivyko vakar vakare. Kalbėjo didž.
.MANILA, vas. 15. — I.u- šiandien vyriausybei pasidavė išvengti tolesnio kraujo lieji vaikams.
zon salos žiemių dalį ištiko tūkstančiai socialistų pusmili- mo. Tūkstančiai socialistų pa Visur švenčia. Neatsilieka gerb. kun. .L Jakaitis, M.T.C.,
I smarkus žemės drebėjimas. Ir tarinės organizacijos (schutz- klausė. Kiti išdūmė į laukus ir Chicagos lietuviai. Šian- kun. A. Skripkus ir kun. Pr.
pareikšdami, kad jie verčiau ‘dien daugumoje parapijų sa-1 Vaitukaiti*. Programų išpil1'Manilos mieste vos ne vos iš- ,bund) ginkluotų narių.
žūsių dėl Markso idėjų.
l’to įvyksta iškilmingas Lietu- dė mokyklos vaikai.
AVASHINGTON, vas. 15., vengta pasiautos.
Iškeliama aikštėn ypatinga
Jie paklausė kanclerio Do
vos Nepriklausomybės pamiApie pjevo Apvaizdos par.
Cooko apskr*ty bedarbių šel — Kongresas pagaliau pripa i Ban Sebastian miestų iš da- llfusso ir kitų austrų patrio
Vyriausybės ginkluotos panėjimas.
Bažnyčiose
pamaljau biivo,*grftt£, Ten Neprižino 959 milijonų dolerių fon- i lies užliejo jūros bangos. Iš tų atsišaukimo, kad pasiduo- .H.RO- „nas, galutinų pnemo- i
pimo tvarka.
.„vnai,ls k<lv0> « kto
1___ ,_______ __________ fTmnnin niftVns ncnnVcntčin Tr •
Per pasibaigusius pereito dų, kuris bus panaudotas civi- ‘žmonių niekas nenukentėjo. Tr
išvengtų kraujo liejimo ir
nių prieš nepasiduodančių so nepriklausomybės.
praėjusį sekmadienį.
spalių mėn. 31 d. metus apskritiniams dlarbams ir kitiems ne- į medžiaginiai nuostoliai nedi- pagaliau bausmių už priešval
cialistu
liekanas
ty bedarbių šelpimas 13.51 darbo reikalams.
-deli.
stybinį veikimų.
Sį vakarų žmonės renkasi
Be to, atskiri tautos šv« i
nuoš. sumažėjo ir per tų patį
Siuip daug socialistų vado ATSAKYTA J LINDBER- į Aušros Vartų par. salę, kur tės minėjimai įvyks parapi ,u
Civilinių darbų administra
laikotarpj šelpimo vykdyto
Įkalbės didž. gerb. kun. Jonas mokyklose ir mergaičių akavaujamų darbininkų dar ne
torius Hopkins tad gauna apie ,
GHO PROTESTĄ
jams atlyginimas net G5.G nuo
.Taknitis, M.I.C., kun. J. Ma- dem i joje.
mano pasiduoti.
45 milijonus dol., kurie tomis
šimčiais padidėjo.
dienomis yra reikalingi apmo
WASHTNGTON, vas. 15.—
Ar gi ne ypatinga. Šelpimas kėti visam krašte darbininkus.
LONDONAS, vas. 15. — Iš
Projektuojama septynių vals
Paštų
departamento
sekreto

PARYŽIUS,
vas.
15.
—
mažėja, o paties šelpimo vyk- Tai vienos savaitės atlygini- ’
Čekoslovakijos gauta žinia,
tybių nauja konferencija
rius Farley atsakė į lakūno;
Prancūzijos
parlamentas
dau
dymo išlaidos didėja. Tas mas.
kad Italijos kariuomenė su
LONDONAS, vas. 15. — bių susintas. Būtent, Agglijn,
guma balsų šiandien reiškė pa traukiama į Austrijos pasienį. Linčtorglio anądien pasiųstų
reiškia, kad įvairios rūšies
Kadangi iš minėto 950 mili
protesto
telegramų
prez.
RooŠiandien Anglija paskelbė nau Prancūjija, Vokietija, Italija,
sitikėjimo nauja
premjero
agentams didinami ''atlygini
Iš Rymo oficialiai ta žinia
jonų dol. fondo civiliniams dar _
...
seveltui
dėl
pašto
vežiojimo
jų planą, kad išgelbėti Euro ljenkija, Čekoslovakija ir Bel
.
.. .
•
oaa Doumergue vyriausybe
mai.
griežtai nuginčijama.
bams skinama vos apie 300,
kontraktų panaikinimo su oro pą iš karo pavojaus. ,
gija.
Italų spauda praneša, kad
Valstybės skiriamų šelpimui milijonų dol. ir ši suma per ke •
linijomis.
KABINETO GRIUVIMO
Ji sumano ko veikiau su
sukilusiems Austrijoj socialis
milijonų žymi dalis tenka kit
lias savaites bus išleista, tad
PRIEŽASTIS
Lindbergbui
atsakoma
tram^nkti
septynių valstybių gi li
tams ginklai pristatomi iš Če
kam.
Graudūs Verksmai,
imta palaipsniui mažinti civi
pai. Sekretorius pareiškia, kad klaviraosi konferenciją ir nukoslovakijos.
liniai eParbai.
STACIJOS
jis, Lindberbas, nebežino fak-jtarti, kas turi būt daroma taiPRAHA, vas. 15. — Čekos
ATĖNAI, ^Graikija, vas. 15.
IR
Vakar dienų visam krašte lovakijos ministeriu kabinetas
VIENA, vas. 15. — Per ra tų, kuriais paremtas kontrak-1palaikymui, kada Europos
S. Tnsulliui leista dar ilgiau
atleista 150,000 darbininkų. atsistatydino dėl pasireišku- diją šiandien rytų paskelbta lų panaikinimas.
taikai pavojus kaskart didėja. Kai Kurios Gavėnios
apsibūti Graikijoj.
Už savaitės bns atleista dau- sios pinigų infliacųoR.
Giesmės
Anglijos vyriausybė
nuatsišaukimai, kad įsikariavę
giau ir apie gegužės mėnesio
--------------------NEW YORK, vas. 15. — sprendė tuojau pasiųsti savo Išimtos iš “Ramybė Jums“
socialistai pasiduotų, nes jų
KAINA inc
l d. bus nutraukta visi civiliCARLYLE, IU. vas. 16. rr veikimas yra betikslis. Jų pa Keletas tūkstanė.ių socialistų j pasiuntinį į Paryžių, Berlyną
“
DRAUGAS
’ PUB 00 , !
CHICAGO TR APYLTNK.— niai dartjai, jei nebus padbry-1 Vienų namų gaisre žuvo dvi sidavimu būtų išgelbėta daug sukėlė riaušes priešais Anstri- j ir Rymą, kad gauti planuoja
2334 So. Oakley Avė.,
Šiandien numatomas pragied ta bet kokių pakeitimu) progra- j jaunos mergaitės. Kiti keturi gyvasčių.
mos konsulato namus. Policija (mai konferencijai pritarimų,
2
*
’ yšeimos
*
•
•
..
w
Chicago, Tll.
nariai sužeisti.
moję.
Jo Emin. kardinolas Innit- jnos išblaškė. Daug areštuota. I Keistas tų septynių vaistys
rėjimas; kiek šilčiau.
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Penkiadienis, vasario 16, 1934

krašto gyventoji^ išrinktas Steigiamasis Sėt
inas nustatė valstybei demokratinius pagrin
dus, priėmė ir paskelbė valstybės konstituci
lftcina kasdien, išskyrus sekiuur'lenlus
PRENUMERATOS KAINA: Metanu — 16 00. Pu
ją Nepriklausomybės ukte ir konstitucijoj
jyj
tei mulų — $3.50: Trims įueiiesiuiiis — $2.00; Vienam
mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams $7.00; Pusei menustatytų dėsnių laikytųsi iki 1926 m. .Juos tuvos
tU — $'».00 Kopija .osc.
Skelbimų kutuos prisiunčiamos pareikalavus.
laužyti pradėjo vadinamoji “tikrosios denio- įe jj
Bendradarbiams lr koreapoudenituns raktų netfrąDoa, jei neprašoma tai padaryti lr nepn’siuučlama tam
kratijos” (socialdemokratų ir liaudininkų) j<oilė
>ttbO» afeto ženklų.
kaadien.
vyriausybė, kuri kraštų, privedė prie gruo- to> j0
džio 17 d. perversmo. Taigi jau aštuoneri
į
metai kai niekinama Nepriklausomybės akto tiems
LITHUANIAN DALLY FRIEND
ir konstitucijos demokratiniai dėsniai, kraš- n,p į,,
Publlahed Daily. Except Sunday.
8UBSCR1PT1ONS: One Yeai — $8.00; Six Montha
tus valdomus Im* tikrojo šeimininko — Seimo, ste n
— $8.50; Three Months — $2.0(8; One Montn — 75c.
Europe — One Year — $7 00; Slx Months — $4i00;
vadinas — neteisėtai. Šis skaudus reiškinys j savai
Copy — ,08c.
Advertlsluff i n "DRAUGAS" brlnga beat reaulta.
gerokai apardė tautos vienybę, kuri taip la- • (en j
Advertlalng talea on appilcaUon.
“DRAUGAS” 2334 S. Oaktey Avė., Chicago bai jaį reikalinga, ir žymiai susilpnino jos ! kti li
pajėgumų. Rinkių dėl to tikėtis, kad Lietuvos ,į jį,
valstybės vidaus politinis gyvenimas netru- pen j
kus vėl sugrįš į normalines vėžes. P-nas A. paski
DIENOS KLAUSIMAI
Smetona turėtų padaryti pirmų žingsnį, nes tiktir
jis buvo Tarybos pirmininkas, pirmas jos iš- aiškii
MŪSŲ TAUTOS ŠVENTĖ
rinktas Lietuvos Pl'ezidentas ir jo pa rašus rvba
yra ant Nepriklausomybės akto.
aiškit
Jau šešiolika meti! praėjo, kai 1918 me
Trečias reikšmingas dalykas Nepnklau- nieti?
tais vasario 16 d. paskelbtas didysis, istoriš
somybės akte yla pabrėžtus, katK valstybė balsu
kas Lietuvos Nepriklausomybės aktas, kuria
atstatoma su sostine Vilniuje. Tai reiškia, i nkų,
me tarp kito ko reikšmingai pasakyta:
kad vienintelė tuo laiku lietuvių tautos at- lliaud
“Lietuvos Taryba, kailio vienintelė lie
stovybė — Lietuvos Taryba nė kiek neabe-1 eialdi
tuvių tautos atstovybė, remdamos pripažin
jojo, kad Vilnius priklauso Lietuvai. Taryba . daine
tąja tautų apsisprendimo teise ir Lietuvių
turėjo istoriškus faktus, pažino Vilnių ir vi- somą
Vilniaus Konferencijos nutarimu rugsėjo m.
są jo kraštą, žinojo, kad mūsų tautos pruei- sutvs
18 — 23 d., 1917 m., skelbia atstatanti nepri
tis, jos gyvenimo ir atbudimo istorija suau- su s*
klausomą, demokratiniais pamatais sutvarky
gūsį su jos kūmų kad tai jos širdis. Bet visi verti,
tą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą
žinome, kad Vilnius yra lenkų užgrobtas, viens
valstybę atskirianti nuo visų valstybių ryTaip pat nieks iš lietuvių neabejoja apie tai, lyk-ų'
. šių, kurie yra buvę su kitomis tautomis”.
kad, ar anksčiau ar vėliau, Vilnius turės bū- tume
*
Šiame Nepriklausomybės akte yra trys
ti grąžintas Lietuvai. Minint Nepriklausom y- i ti ap
begalo veiksmingi dalykai: 1) kalbama apie bės šventę, to švento tautos reikalo nereikia ti Li
valstybės atstatymą, bet ne apie steigimą užmiršti. Visoje tautoje reikia kelti pasiry- mas
naujos; 2) valstybė atstatoma demokratiniais žinią, stiprinti jos vienybę ir rengtis prie pran
pagrindais ir 3) su sostine Vilniuje.
paskutiniojo žygio — į Vilnių.
' senot
Mūsų tauta yra turėjusi savo galingą
Tautos vienybė yra reikalinga ne tik į re’ka
valstybę, kuri valdė didelius žemės plotus,
Vilniui vaduoti, bet ir Lietuvos nepriklauso-1 Rie s
liet kelių tautų gyvenamus ir visos Europos
mybės
ateičiai užtikrinti. Juk aiškiai mato- - KU1H
*
v•
gyvenime turėjo milžinišką reikšmę. Toji dime, kad Europos valstybės ne be reikalo gru-' arsia
dinga mūsų tautos praeitis jau buvo užmarin
puojasi, kad Lietuvos priešai sutartis daro, n-unl
ta- kitose tautose, išmesta iš istorijos ir geo
kad jie drąsiau ir drąsiau lietuvių tautai grą- .
grafijos vadovėlių, ir be to visomis žiaurio
sina. Kas bus su Lietuvos nėpriklausomybe,' n,aUl
mis ir šlykščiomis priemonėmis marinama pa
jei Europoje ir vėl ginklai pradės žvangėti T 1 Vi

- u' •'> '

“DRAUGAS’

tirtose lietuviuose. Tas lietuvis, kuris gaivino

mpolės idėja; “savo protu“ lenkė jus Varšuvai, pratino
Kaunas tcsugalvojo prieš ka- pasitikėti Varšuvos, ne savo,
rą lietuvybės reikalų derinimą protu. Didysis karas davė Vi
su carizmu, o karo metu lie- lniui prūsokų okupaciją, kūri
tuviškai — latviškų kunigaik-1 jau pirmą dienų pasireiškė jų
štiją; iUariarnpolėje ligi šiolei (lenkų prigirdyto gr. Pfeilio)
gerai jaučiasi vienas senesnės paskelbimu Vilniaus “Lenkiu
kartos veikėjas, kuris, rodos, jos deimantu”, dėl ko vilnijĮ
tebežiūri į mus kaip į Rusi- ėjai garsiai juokėsi, bet le™
jos maištininkus... Tik Vilnius kų politikai, poznaniakų redrauge su Kaunu ir Mariam-’ miami, tuoj visas priemones
pole tegalėjo išugdyti lietuvių panaudojo Varšuvos įtakai sutautos, ne kėlių Rusijos gube- stiprinti, lr štai dar 1917 m.
mijų, nepriklausomybę ir aiš- 44 Vilniaus lenkų veikėjai
kiai ją skirti ne tik nuo lat- (tarp jų pasipainiojo ir kelevių, bet ir nuo gudų, ūkiai- tas kauniečių), pasisakę visuoniečių ir t.t. nepriklausom y- menės atstovais, pareiškė vobių.
, kiečiams siekią ne tik Vilnių,
Tik čia mus tuoj ima kai- ’ bet ir visų Lietuvą prijungti
tinti Varšuvos politikai ir jų I-enkijai. Žydai svyravo arba
agentai: kodėl skelbėte neprb, tebežiūrėjo į Rusijos pusę. Boklausomybę su kitais nesusi-' l^evikai kurstė žmones prieš
tarę ? Patartume jiems per- Tarybą ir viliojo visuomeninio
daug nepasitikėti mūsų užmar- rojaus pažadais.
šumu: patys muša, patys reTad su kuo turėjo tartis Įle
kia. Varšuva keliasdešimt įąe- tuviai* visų pirma Lietuvos Ta
tų darbuojasi Vilniuje sau jį ryba, ir ko lauktis Tiesiog at
lenkdama, bet tani ji gavo {likome ne tik tautinę, bet ir
ir gerų talkininkų., 1864- — Pilietinę, prievolę, skelbdami
1904 m. drausdama lietuviams Į Lietuvos nepriklausomybę nei spaudą, Rusija darė negalima siklausę kaip į tai kiti žiūri,
j ten
lietuviams įsistiprinti įr Berods, tarp pasirašiusių ne
tilo gražiai patarnavo Varšu-: priklausomybės paskelbimą ySvai; net varžydama Vilniaus! ra ir Stanislavo Narutavl■ .lenkus, ji, žinoma, neapdrau- čiaus, Brevikų dvarininko nuo
I dė jų nei nuo Varšuvos raštų,! Alsėdžių ir Lenkijos prezidbnneį nuo Varšuvos žmonių, nei to (varšuviečių nužudyto) bro
Į nuo Varšuvos idėjų, skyrė Vi-{lio, parašas; jį lenkai skelbia
{lniaus kraštą nuo Lietuvos va- ‘ lenku, ir jis pats pasirašė NaI karų. Atsiradus Vilniaus lie- rūtowicz. Ir vėliau mes neventuvių judėjimui, bet dar ne-tgėme, nevengiarfle ir nevengI suskubus plačiau pasireikšti, ‘rime lenkų bendradarbiavimo;
(užstojusi po 1905 — 1907 m. i priminsime tik mūsų univerjrusų reakcija, kurstydama ta- siteto rektorių ir Lietuvos ati rpusavę tautų neapykantą, pa- stovą Haagos teisme M. RoI dėjo ten įsigalėti lenkų nacijo- merį, prof. Šilkarskį ir kitus,
nalistams, kurie pataikavo ta- Dar tais pat metais Vilniaus
msesnių minių instinktams ir
(Tęsinys* 4 pusi.)

Į tai atsakymas turi būtį aiškus; būti vieniu- į bar

savo dvasią praeities atsiminimais lietuviš
j gai, pasiruošusiai, apsukriai. Ir didesni pavo-! stu
kai spausdintu raštu, tas raštas iš jo rankų

I jai nebus baisūs, jei tautos vadai mokės va- : niau

būvo ištraukiamas; jis buvo mušamas, kan

dovauti, vienyti ir budėti. Pačioje savo ne-i geriu
priklausomybės pradžioje, be tinkamos orga-i jok ii

kinamas ii- kalėjimuose laikomas. Tačiau lie

tuvis nepasidaro. Kuo daugiau jį persekiojo,

nizacijos, su negausinga menkai apginkluo-į žinti
ta kariuomene Lietuva mokėjo apsiginti nuo veng

tuo daugiau jis dirbo. Savo dai bui ir nelygiai

kovai įkvėpimų ir stiprybę sėmė iš praeiI bolševikų, lenkų ir bermontininkų. Po 16 me- čico,
fies. Mintis, kad kadaise Lietuva buvo lais-

, tų nepi įklausomo gyvenimo, po daugelio lai- toki,
mėjiinų ir nepasisekimų, Lietuva visais žvilg-, nių
; sniais kitaip atrodo. Ji sustiprėjo tautiniai, mi į

< ya ir nepriklausoma valstybė, mus gaivino,
ved.

pirmyn prie didelių žygių ir „vis naujų

laimėjimų.

, kultūriniai ir ekonominiai. Dėl to kad ir di- lenk

Nepriklausomybės akte paskelbta, kati
‘valstybė atstatoma demokratiniais pagrin^d’ais. Taryba pareiškė, kad “Lietuvos valsty

bės pamatus ir jos santykius su kitomis val
stybėmis privalo galutinai nustatyti kiek ga

dėsnis Europoje politinis krizis Lietuvai nebus pavojingas, jei jos priešakyje stovintieji
žmonės pasuks jos vairą į teisėtus ir vieniu
gus tautos kelius.
»

net
ką)
; tų ir
no ]

lima greičiau sušauktas Steigiamasis Seimas,

Tegyvuoja Nepriklausoma Lietuvos Vai- ,r 4’

demokratiniu būdu visu jos gyventojų išrink-

stvbė, tegyvuoja tautos vienybė ir teauga jos tarp

1920 m. pavasarį visų

pasiryžimas už sostinės Vilniaus atvadavimą! Į sis 3

. Ua”. Taip ir buvo.

Arėjas Vitkauskas

neišnyksta, nerūdyja...
Neturėjau aš nei rūmų,

nei bakūžės samanotos - tam krašte: nei rožių krūmų
buvo vėžės man apstotus...

LIETUVOS PRISIKĖLIMO POEMA

Bet. vis tiek — Lietuva miela:
Ji — svajonių mano kraštas...

Įžanga
K>n piliakalniai smėliuoti,
ąžuolai tikri seneliai,

Joje augo, kilo siela —

Jai ir šis malonus raštas!..
Ten buvau tik aš mažutis,

ir takai visur vingiuoti

tėvelius tik len turėjau —

po gilias sudaro kelią,

ir, nors vargo ir pilnatis,

ten sutiksi švenlą dienų

savo kraštą

puošnias. įraukiančias mergaitės.

Oi. Itrtip saulė ten maloni!

ir aš mylėjau vieną —

pamylėjau...

Kaip gražiai ji leidžias, teka!..

.geltonplaukis jaunikaitis...).

Kokį oras turi skonį!..

Ten mėlynos. gilios akys —
kaip linų žiedui. fr rasos
plauna kojas mėlynakės,

Kaip gražiai lietuviai šneka!..
Kad taip būčiau aš poetas kai]) Lietuvą apdMirtuoerau!

T*' taip gnižios lino kasos!

Aš svajones numylėtas,

Tni

— merginos lietuvaitės,

širdį — dainai atiduočiau!..

tai:

Lietnvu — mano kraštas;

Aš einu su ,jn kasdieną —
atminimuose, sintyje:

Jr, kaip motina brangioji
jeigu vargsta — kelia skausmą
taiji Lietuva ta šaunioji
kelia didį, gilų jausmą!..
Kai pažvelgiu sau į sielą —

tik Lietuvai meilė viena

nei stebėtis man nereikia,

kaip gražiosios parkaitės —
tJtMfa.iinų mano raštas.

kari už kraštą savo mielą
tiek kartų jau kenčia, veikia...

Juk, mylėjo savo kraštą
ir Kudirka ir Vaičaitis:
jie paliko meilės raštą
Jai, kiekvienas neperskaitęs...
Nors jie triūsė, veikė, rašė —
bet nespėjo baigti žygių,
nes mirtis anksti paprašė
duoti galvas tų karžygių...
Bet, jų nebaigtą veikimą
jų sekėjai tęsė, vystė —
nors, kaip sunkųjį vežimą,
tempė pančius ir vergystę!..
Ir, jier vargo brolių žygius,
augo laisvė tai Lietuvai —
tai, kuri dabar karžygius
mini, kur kovose žuvo...
Jau Lietuva laisvu žengia
ateities kriptim ne vergė —
Jai vainikas galvą dengia
ir vaikai Ją gyvą sergi...
To gražaus, didaus žengimo
jau praėjo eilė metų —
ir vergijos, nei žlugimo,
nė šešėlio nesimato!
Ją apsaugos liaudis, žmonės,

ir iškels ją darbo vaisiais —

ir pamirš iš Jos malonės
imu

gyventas dienus baisias:
Kaip Lietuva buvo karste

ir užvožta, palaidota...

Kuip jau žemę priešai barstė
Kuip gyvvliė atkovotu!..
Paminėdami vergiją,
šia proga, po daug jau įlietų,
tas žaizdas, kurios užgiję,
mes parodykim: temato
ir pasaulio tautos didžios,
ir pasaulio tautos mažos,
ir drongingos, ir pavydžios- —
kad .Jos viltys jau nemažos!..
Ramiose Pastogės?..
Jonas buvo vienintelė

tėvo viltis jam senam

jo gerovei anksti kėlė
darbui ūkyje juodam.
Buvo Jono ir motutė
jau žila, silpna, sena:
jo sapnuojama senutė
sūnų • mylinti, gera...
Tėvas bfltų nenorėjęs
leisti Jono į klesas,

jei nebūtų prikalbėjęs
iš kaimynų kažin kas.
O kaimyną, jautė Jonas,
to įprašė jo mama:
tėtis manė “mat, sijonas —
tai tuščia, kvaila galva”...
'Taip neretas kaimo žpiogus
mato laimę dar vaikams:
jeį užaugs tik jie patogūs,
tvirti, arti jo laukams.
Bet motutė Jono mate,
kad pasaulyje vargų
mokslo šalys nusikratė
per eiles gudrių darbų.
Ji ir sūnų savo Joną
vis matydavo gudriu —
jam drobelę skyrė ploną,
kartais barės su seniu...
Kartais ašaros ant veido
jai spindėjo jmRlapčia...
Taip į mokslą sūnų leido,
dirbant dieną ir nakčia.
Na, o jų kaimyno Ona,
(matė motina gerai),

jau senai mylėjo .Toną,
(juk jaunystė — tie laikai!..)

(Daugiau bus)

py T TT g *,p,

iu

Penktadieni

i

Didelių bausmių teismai dar į per gavėnių būna pamaldos,
neuždeda dėl to, kad neteisė-Į Namuose taip pat galima nati
---------- ■ '
tuinai nebuvo viešai žinomi, i dingai laikas praleisti skaitant
Wnyne County Circuit teis- Bet vėliau bausmės bus didės-! geras knygas. Praleiskitn gil
me jau buvo tardomi keli ad-1 nės.
Ivėnių tikrai krikščioniškai.
TARDOMI

JŲ

DEROIG

ADVOKATAI

IR

AGENTĖLIAI

vokalai ir jų agentėliai už tu-

Visuomenė, žinoma, nenuke-

--------------

rojinių ryšių su agentais ir utės, nes advokatų yra užtek- j Gaisras sunaikino Šv. JoaPasidarbavus E, Panrazie- į mokėjimų komiso, už ‘‘tarpi-i tinai. Lietuvių advokutų turi-1 kimo didelę bažnyčių. Degė
nei, lietuvių atstovei Intema-j ninkavimų“ ir žmonių išnau-jme Detroite net šešetų. Agen- per keletu valandų. Nors gai, tional Institute, gauta iš mie-1 dojimų.
lams ir notarams taipgi bus suniukai, ugnį gesino iš visų
sto mokvtoja-lųjįgė, kuri šv.
Kai kurie notarai ir real es geriau, nes bus prašalinta at- pusių, bet negalėjo užgesinti
NEPRIKLAUSOMYBĖS
Antano parapijos mokykloj pi tate agentai (Notarv Public) sakomybė gaminti legalius do-j tol, kol tik plytos liko. NuosŠVENTĖJ KALBĖS
rimnlienin vakarais duoda tno jau nubausti, o kiti dar tar knmentns
toliui siekia du* šimtus tūks
*
r
J E. VYSKUPAS
terims ir nferginoms pamokas, domi už davimų patarimų, lieJoseph P. Uvick tančiu* dol. Šv. .loakimo bažBŪCYS
kaip elgtis ištikus nelaimei, iri čiant įstatymus, už pagamininvčia laivo viena seninusių ba
J
!
žnyčių Detroite.
kaip teikti pirmųjų ligoniui ima dokumentų parduodant biJ. E. Vyskupas Petras Pra-!
pagalba. Pamokos lankomos le turtų arba paskolos reika
iciškus Būrys, M. I. C. kalbėsi
Gaisras Mykolo Miškevičiaus
skaitlingai.
tuose, kaip tai deeds, bills of1
iLicluvos
Nepriklausomybės I
Vnsario
21
d.
7:30
vai.
va

sale arba niortgages. Teismo
namuose padarė nuostolių už
................ .
‘
]
Šv. Antano parapija yra
[paminėjimo iškilmėse vasario
nuosprendžiu, panašūs patar kare prasidės gavėnios pamo keletą šimtu dol.
ntsjKiudinus dovanų bilietus
118 diena. Šv. Jurgio parapijos
navimai neteisėti teisiu£ atžvil-:I kslai, kuriuos sakys įžymus
Viktrolos
su
rekordais
auko

■Ėdė j.
,
Vas. 12 d. parap. svetainėj
giu. Tki šiol real estate agen pamokslininkas kun. Mayotte.
tos .Jono Dambrausko ir auk
Prašomi
tėvai
paraginti
savo
buvo jaunimo clioro vakarėlis
J. E. Vyskupas Petras sa-!
tai ir notarai tikino žmones,
su 5 dol., aukoti Onos Valai
kad jie turi mokslų ir gali suraštais, kalbomis ir darbu
Visi tie klausimai yra svar- 1 (“Valentine party“). Vakarė
tienės atminčiai a. a. Jono Va
y i daug prisidėjęs prie mil
į teikti tinkamus įtarimus bei I jaunimų, kad kas trečiadienio lis buvo ponios O’Neil prieNjMgdr
laičio. Bilietai platinami. Va
gaminti dokumentus. Tikreny vakurų ateitų j bažnyčių pasi žiūroj. Dalyvavę linksmai pra
tinuos atbudinimo ir Lietu-1
karas bus kovo 18 d., Kražių’
bėj gi yra visai kitaip.
s Nepriklausomybės išgavi- i
klausyti Įžymaus pamokslinin leido vakarų.
skerdynių 40 metų sukaktuvių i
Gruodžio 28 <1., 1933 m., bu ko. Jis pakviestas visai gavė Smagu matyt jaunimų po
lo. dis yra vienas iš organi-į
paminėjime, Lietuvių svetai-j
vo tardomas C. A. Abbey, ku niai, kad jaunimas galėtų pa gera priežiūra. Bet yra jauni-,
atorių Lietuvos Universiteto, Į
į nėj. Bus atvaidinta, gražus, is
ris' turi aukščiausių jurisdik simokinti tikėjimo dalykuose. mo, kurį retai kur matysi. Kur
ivęs jo rektorius ir profeso- j
torinis veikalas “Šv. Elzbie
cijų Wayne apskrity. Jis bu Raginkit jaunimų atsilankyt, jie vakarus praleidžia, nei tė
us ir prie visų kitų tautos
ta“.
vo kaltinamas už tai, kad real ypatingai tuos, kurie atšalę vai nežino.
larbų žymiai prisidėjęs.
w
I’o trumpos ligos vas. 12 d. I estate agentai ir notarai tnrė- nuo bažnyčios. Tėvai taip pat
Rep.
Tėvai, kreipk i t savo jauni
mirė a. a. Kastantas Abyšala, jo jgaliavimus savininkų par- atsilankykit j pamaldas: at
plačiai žinomas ne tik Detroi-į duoti nejudinamųjį turtų, pa- kalbėti rožančių, paprašyti Die mo dėmesį į parapijos draugiLIET. NEPRIKLAUSOMY
te, bet ir kituose miestuose, rdavus pagaminti raštiškų su vo, kad mūsų jaunimui šutei- -ias‘ Niekados dėl to nesigaiBĖS ŠVENTĖ
i icsu, nes
nos čia
‘*ia susirinkimuose
kaipo pntrijotas, tėvynainis, tartį, ir pardavimo dokumen ktų Dvasios šventos. Nepraneišmoks jokio blogo. Yra sevisuomenės darbuotojas. Seka tus. Garsinosi, kad jių paliu leiskit gavėnios pamaldų.
Paminėjimas Lietuvos nepri
nas priežodis: “Parodyk savo
nčiame numery apie velionį dija ir gamina visokius doku-į
klausomybės 16 metų sukak
_______
plačiau parašysime.
ties jvyks šį sekmadienį, vas.
mentus.
!I Gavėnios laikas — mai,los ir draugus, o aš pasakysiu kas
Didis mūsų tautos veikėjas, rašytojas, mokslinin
18 d., Šv. Jurgio parapijos
Susituokė
Nuteistas sumokėti $100.00! atgailos laikas. Žinoma, kaip tu esi“.
kas ir misijonierius J. E. Vyskupas Petras Pranciškus
svetainėje, 6 vai. vakare.
Vas. 10 d. kleb. kun. Tg. F. pabaudos arba 30 <1. kalėjimo. - kitais laikais, taip įr gavėnioj
Būčys, M. I. C., Detroito lietuviams pasakys reikšmingų
Marijos draugijos šv. Komu
Boreišis moterystės rvšiu su- Kaltinamasis užsimokėjo pa- j miela pasilinksmint. Tačiau
Programa ims labai Įvairi.
kalbų Lietuvos Nepriklausomybės iškilmėse vasario 18 d.
' rišo Ed. Perminu su Tofile baudų.
' per gavėnių reikia susilaikyti nija pripuola sekmad., vas. 18
Kalbės kun. J. Čižauskas, kun.
Sus ina uždarė yiee pirm. S. Valiunaite. Jaunavedžiai vra
Lapkričio 7 <1., 1933, teisė- nuo didesnių susirinkimų, pu d. Visos narė.-, turi sekmadie
J. Lipkus, kun. S. Kučas, kun.
kad knygynui pareina
pavyzdingi; tėvų vaikai, pi f i- jas Ira \V. Jayne nubaudė A- silinksminimų, šokių, teatrų, nį būtinai susirinkti. Jaunimo
V. Masevičaus, llarold E. “-Mūsų Rytojus“ ir kad gavęs Bukšaitė.
Stoti, Register of Deeds; E<1- 50
dienraščio “Draugo“)
Vieę pirm. S. Bukšaitė žymėjusių aukomis katalikų meriean Life Insurance Co. i balių. Tam bus laiko po Ve-!e^oras I*‘r ,n***as RO^dos
Rašt. M. Aukščiūnienė reikalams. Vestuvių puota bu Teismas uždraudė gaminti te lykų. Kiekvienoj
bažnyčioj
(Tęsinys
pusl.J
ward Williams, "VVavne Cou- su vaikų priedu. “Draugo“
vo
pas
Valiūnus,
Dalyvavo
astamentus ir ivjsokias sutartis
nty auditorius; Jos. Creedon num. pavyko išparduoti, nes
iš AVavne County šerifo ofiso, jaunieji domisi vaikučių prie-Į Vasftrio 4 d A M By]us Q.. rtimesni giminės ir kun. I. F. ir kitus legalius dokumentus.
Dainuos M. Čižauskienė, S.'du* TaiPS» P1'*5* *rinkti nno;! plaukė garnys ir paliko gražių ,BoreiSis’ kaiP° Karl>ės svečias.
Joseph Temrow.sk i teisėjo
•latinį
knygyno
prižiūrėtojų.
Iš
Jaunavedžiams
linkime
lai

DeAVitt
U. Merriam nubaus
Bukšaitė, A. Juodsnukailė, V.
dukrelę. M. Bylienę prižiūri
mingo ir pavyzdingo gyveni tas už prisidėjimų prie “foreČepelioniūtė, M. Petrokaitė. J. rinktas V. Mikalauskas.
Dr. J. P. Siurbia. Pp. Bylai
elosure“ bylos. Pabaudos už
Čižauskas, J. Valiukas, ir F.
Muz. J. čižauskas kv»ete al-ha|)ai džiaugiasi taja dovana, mo.
Automobilio anka
simokėjo $100.00, kad išveng
\| Bylienė prieš metus atValatkevičius, šv. Petro pa- stovus dalyvauti Šv. Petio paVas. 3 d. vakare 7 vai. Bee- ti 30 d. kalėjimo.
rap. choras vedamas K. Sma- rapijos Lietuvns n0PriJ{laus:)_ | važiavus iš Lietuvos pas savo
Vasario 5 d. John J. Garslio ir Šv. Jurgio parap. clio- mybės 16 m. sukaktuvių pami- vyrų. Ji yra vienintelė, pusse- elier and Vemor Hy. W. ei
nant per gatvę pagavo auto tecki, kuris* buvo notaru ir lai
rns, vedamas J. čižausko, Kai ! nėjime vasario 16 d., šv. Pet-jser- ]>. Aukščiūnienės.
.Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio /‘Drau
mobilius Jonų Jurelaitį, 51 kė agentūrų J. J. Garste<*ki Co.
bės iš praeities J. Vaitkus;!'0 para]), svetainėje.
go’’ laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
metų, ir užmušė. Velionis pir- teisėjo Adolph F. Marseliner
“Motina netekus sūnaus at
Kun. J. čižauskas pranešė,
Pranciškaus seserį; rė- miau gyveno Detroite, vėliau' nubaustas už pagaminimų
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
liks M. Aukščiūnienė.
kad šv. Petro parap.
klebonas
in« šin melu vnlA
'
,
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais.
*
1
. !>"J!J draugijos šių meių \ai porą metų gyveno Pennsvlva- “bill of sale“. Kadangi kaltiTat, brangūs lietuviai, ne knn. V. Masevieius
kviečia vi-j jybon išrinkta: pirm. J. Ūso-į njtt va|
,
Per “Draugo“ agentūrų bile kada galite važiuoti į
ant ūkio. Pradėjus naniasis apmokėjo nuostoliu.:
praleiskit šios progos. • Visi sas dr-jas ir visų parapijų da-į,^ viee pirn, VpŠkevičienė,
Lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
darbams geriau eiti, sugrįžo į krautuvės pirkėjo $65.00, tei
kviečiami atsilankyti j
lyvauti tame paminėjime.
nut. rašt. O. Škūlienė, fin. į-ašt. Detroitu; darbo gavo ir būtu sėjas pabauda sumažino
kursijas:
iki
tautos šventės iškilmę.
Kalbėta apie spaudos plati P. Mikalauskienė ir ižd. Va- j.radėjęs dirbti, bet nelai $35.00.
26
mė atėmė gyvybę. Palaidotas
Bylos jau priduotos bei dar
Mirė a. a. Anielė Petkienė. Į ninio pagerinimus. Nutarta lai latkevičius.
iŠ šv. Antano bažnyčios vas. nebaigtos prieš: John C. TurPalaidota ketvirtadieni su ba kraščių, kaip dienraščio ‘Drau j
go’ rr-UDarbininko’’ pardavi-J
ll
9 d. naujuose kapuose. Patar nėr, Eli J. Pickens, State Ad
žnytinėmis apeigomis.
DERIK
VIII
navo graliorius D. B. Brazis. jdstment Bnreau, Baisy C.
Tylutė nėtojus dykai leisti į pampi-;
jos vakarus.
Velionis paliko žmonų, 3 bro Floeckler, Mieli i gan Credit
16
liūs, 2 seseris. Šermenims rū and Adjustment Co.
M. Čižauskienė pranešė, kad
LIETUVOS NEPRIKLAU pinosi V. Jurgelaitis.
“BERENGARIA”.
Mot. Sųjungos 54 k p. sus-nie
Iki
šiol
nebūvi
kreipiama
SOMYBĖS PAMINĖJIMAS
Padėka
išdavusi raportų iš Spaudos
į tai dėmesio. Tačiau pasta
Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta
Vas. 11 d., Šv. Antano dran
di-gijos. Raportų papildžiusi
rais laikais teismai ir advo
ekskursijos
į LIETUVOS EUCHARISTINI KONSusirinkimas įvyko vasario O. Banionienė, kuri ragina sųVas. 18 d. Lietuvių - salėj gija Lietuvių svetainėj buvo kkatų organizacijos pradėjo do
*GRES4, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
6 d., Šv. Jurgio mokyklos svejgįetes skaityti bei plal inti . iškilmingai bus paminėta Lie- surengus vakarėlį mano nau nw‘Ais. Ir dabar, kaip matome,
iųformacijų kreipkitės į
tainėje.
“Draugų“ ir “Darbininkų“; luvos nepriklausomybės 16 me dai. Toks atjautimas savo dr- vien tik advokatai galės teik
Nesant pirmininko, sus-mų Kuopoje kįlęs susidomėjimas. (tų sukaktie. Programa susi jos nario, ištikto nelaimės, ve ti patarimus, gaminti raštiš
vedė vice pirm. S. Bukšaitė. P. M. Čižauskienė prašė visų 'dės iš dainų, kurias dainuos rčia mane viešai tarti Sirdin- kas sutartis arba dokumentus
Pereito sus ino nutarimus per- atatovų-(vių) raginti savo at didelis L. Vyčių 102 kp. cho-1 gausių ačiū Šv. Antano drau- V adinas, parodyta,* ko negali
skaitė rašt. M. Aukščiūnienė. | stovaujamas draugijas prie ras, vedamas muz. J. A. Bla-į 8*.ins nariams* šeimininkams, ma daryti nesant advokatų.
y Nutarimai priimti.
žio Gerb. kun. L F. Boreišis! kurie daug pasidarbavo rengĮ spaudos platinimo.
Iš lietuvių nei vienas dar
pasakys kalbų apie Lietuvų. darni vakarėlį: Petrui SmaliuUžregistruota nauji atsto-'
nebuvo tardomas.
O. Banionienė pranešė, kad
Kadangi gavėnios laikas, tai, kui, Petrui Yannokui; darbivai: Šv. Jurgio parapijos —|
už darbavimąsi “Darbininko“
Pramatoina, kad bus tardo
kad ramiai praleidus šventę,I n*nkftm85 V. Čerpavudui, iT.
V. Mikalauskas ir J. Antanai
platinime gavusi dovani; Lie
mi ir graborini, kurie teikia
nas, kviečiamas dalyvauti tau Į Bendoriui, A. Ambrose,
tis, Šv. Juozapo dr-jos — M.
tuvos albumų.
Andruškevičiui, S. Bacvinkai patarnavimus Probate teisme,
Varanauskas ir Tretininkų
tos šventės iškilmėse.
M. Varanauskas prašė atsi
ir K. Belskiui, M. Širvaitie- liečiant mirusių ir kitų turtų.
kuopelės — V. Petrauskienė.
Programos pradžia 5 valan nei už atjautimų ir aukų. gau Dažnai jų patarnavimas būna
P. M. čižauskienė įnešė, kad klausti “Draugo“ administrabūtų tikrinami atstovai ir pa-Įeijoa, ar butų nupiginta ‘Drau čių vak. J/.anga tik 25c.
tų laišku, visiems atsilankiu naudingas, bet ir kartais duo
da nuostolių. Todėl teismai
Kas jaučiasi tėvynės mylė- siems.
žvmėtn, kurios dr jos atstovai igo’ prenumerata, jei būti; supradėjo kreipti į tai dėmesio,
Pelno priduota $58.10.
nedalvvavo susirinkime. Jneši-j rinkta tam tikras “Draugo' tojus ir įdomauja Lietuvos
Toks broliškas atjautimas patys advokatai taip pat, gal,
mas priimtas ir pradėtas pil- prenumeratorių skaičius, nes reikalais, nivli patrijotines dai
esu pirmiau taip būdavę. Jo nas, dalyvautų tautos šventės amžinai paRilika mūsų atmin nežiūrės pasyviai, kaip iki šiol
dvti.
tyje.
Jonas žyrin&s buvo.
iškilmėse.
Gerb. kun. J. Čižauskas pra- j prašymas priimtas.
I

EAST SIDE

IŠ ŠV, PETRO PARAPIJOS

f

AR KELIAUJI ŠIEMET |

GEGUŽES MEN.
D. Scandinavian-Amerikos linijos laivu

MEST SIDE

16

.

DETROITO

SPAUDOS

JOS

BIRŽELIO
linijos laivu

KATALIKŲ

RĖMĖJŲ

DR

SUSIRINKIMO

•'7 /*,

D., Cunard laivų

Jtlt y tt n

BOLŠEVIKŲ KANKINTAS KUNIGAS
APSIGYVENO ANGLUŪJE
ir koks jo įspūdis Lietuvą pamačius. Malonus svečias ra
miai nuoširdžiai atsake į viLondono lietuviai turi vyrų sus šiuos klausimus,' per visą
pašelpinę draugiją ‘Vienybė’, valandų dėstydamas gyvus fakurios šiųmetinį susirinkimą ktus, kaip Rusijoj nežiūrint
js
pagerbė gerb. prelatas kun. visų “piatiletkų” pastangų įr
Jonas Ladyga, pakeliui į Ala- pasiginmų
komunistiškuose
nehesteri sustojęs Londone pas laikraščiuose, no tik žmonės
\ vielos kleboną. .Jis trys mene- nėr turtingesni, bet priversti
■e
šiai atgal grįžo iš Rusijos, iš- gyventi skurde ir kas kart
buvęs ten ketverius metus ka-j tas jų skurdas didėjąs ypačiai
Įėjime (.Jaroslave). Žinoma, pradėjus “kolchozinti” nusapaprašvta papasakoti apie Ru- vinti ir kolektyvint (bendtuosijos ekonominį būvį, kaip te- menėmis tvarkant) geresnius
nai esti su religijos žmonėmis, privačius ūkius. Ir kai jis pra
kaip jis grįžęs iš bolševikijos važiavęs su kitais lietuviais
(1 vysk., 10 kunig. ir 3 civi
liais žmonėmis) buvusiais ka
liniais bolševikų kalėjimuose
per rusų rubežių ir pamatęs
Švariai gražiai pasirėdžiusius
latvius ir vėliau lietuvius, tai
nežinojęs, ,ar tai esąs sapnas
Šv. Petro ir Povilo parap.
i ar tikrovė' ypač kad pakeliui
I matyti žmonės atrodė sveiki,
(Tąsa iš 3 puslapio)
smes. Po mišių bus trumpas na
VASARIO 16 IR VILNIUS
riams pamokslas.

IŠ LONDONO LIETUVIŲ
GYVENIMO

DETROITO
ŽINIOS

(Tęsinys iš 2 pusk)

F. Ricliards, kuris mirė nuo
limpamos ligos, palaidotas iš
graboriaus namų vas. 14 d.
Mišios Šv. Petro bažnyčioj at
laikytos antradienį. Klebonas
iš graboriaus namo kūną-nu
lydėjo į kapus ir pasakė pa
mokslėlį.

linksjui. Mat, šią dieaą Rusi
joj žmones muinunę, nuskurę, J
prislėgti, išbadėję, vos kojas
paveiKą, visko biją, nes vistu
svka šmpai, už knuivieuą me
nkniekį ar visai be priežas
ties ar keršto gali įskųsti žiau
rimas valdovams kiekvieną
šnipui nepatinkantį asmenj, o
taua be jokio teismo gailina
pakliūti į kalėjimą ar dar kur
blogiau, nes “koatrrevoliuoijameriaus” pavadinimas labai
plačiai taikomas kiekvienam,
kurio nuomonė tuo ar kitu
klausimu, skiriasi nuo bolše
vikų pažiūrų. Pav., komunis
tai (vis tiek, tie patys bolše
vikai) sako religija esanti
“žmonėms nuodai”, o mes ti
kintieji protingai sakome, kati
tikra religija yra didžiausias
turtas ir sveikata ne tik ana
me, bet »ir šitame gyvenime,
ypač dvasios srity. Arba vėl
bolševikai sako nesą sakrame
nto moterystės, esą> galima
kaip sau norįs “naudotis lai
svąja meile” arba mūsiškai
tariant paleistuvauti užsiraša
nt ar cnė>užsltašant “Zaksuose” (civilį metrikacijoje),
o mes juk 'su tuo irgi negali
me sutikti, jei norime būti ne
tik krikščionimis, bet Verti
žmogaus vardo. Kadangi vėl
mes katalikai negalime ragin
ti žmones ir jaunimą dėtis prie
bedieviškų organįzacįjų, tai
v?l mus kaltina valstybės-tva-

ts

Penktadienis, vasario Tfi
aę=

Lietuviškas!

pavieniai, taip ir organizuo-i
tos grupės, stengiasi jų atmi
Vasario US d. įvyks Liet. ni į kietumo akmenyje atvaiz
Kat. Vak. Valstybių XI sei duoti,< kad nei amžiai nesumelis, Nck. Pras. P. Šv. parap. naikintų.
Manpiette Park Liet. Am.
svetainėj. Čia susirinks visų
lietuvių katalikų draugijų at Piliečių klūbas pirmą šio mrėstovai, dvasiškiai, prnfesijona- nesio sekmadienį buvo surenlai, inteligentai, visuomenės! 8? šokią jzašiarą, kurio pelną
darbuotojai ir įdomaujantieji Į Pas^y^ Dariaus - Girėno pa

aaiUdlUS Klausimai, kuriu
Kulių ra
ia
ndaa visa eilė, k. 'a. tautos.

.1
uklų
Didžiausi* į lamink

dirbtuvė

Chicagoj

ftivlrš 50 melų prityrimo

-------- o-------Pirkite tiesiai Iš rttrMMvės ir
tutŲiykile pinigus

-------- o----- -—
Mes atllkonto darbų dauigcMui ž ym
olų Chicagos Lietuvių.

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

“’^TtoSS'^'vCT:

Bužnyėios, kultūros, jaunimo, “įKSUn.
G RABORIA I :
nakties,
gaukite
butclj
DABAR
—
jų»
ge

mofifyklą, organizacijų, spau riau valgysite, — gen’au miegosite
— ir būsite pilnai sveikas ir iw»r- i
dos ir daug kitų.
LACHAWICH Telefonas YAfeds 1138
nialiėk&s.
Minėti klausimai yra svar
IR SONOS
būs, bet, mano nuomone, dau
LIETUVIAI
ORABORIAI
Don’t
GRABORIUS
giausiai reiktų laiko pašvęsti
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobilius visokiems
jaunimo ir kultūros klausimadarbi! būąite užganėdčnti
neglect
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CA,\6t 2515 arba 2516
Mat, jaunimas
2314 W. 23rd PI., Chicago
3319 Lituanica Avenue
— tai mūsų ateitis, tat auklėColds
Chicago, III.
khn dorą, pasišventusį ir dar
1439 S. 49th Ct. Cicero, IU.
Tel. CICERO 5927__________
bštų jaunimą. Bet, anot po
sakio,, ko pats neturi, nei kikrūtinėj arba gerklėj guli būti

STANLEY P. MAŽEIKA

pavojingas. Palengvinkite jj , 5 mi
nutes su Musterole, “erzinimo stabdytojtt"! Vartojant vienų kartą va
landoje per penkias valandas, atne
ša palengvinimu. Vartotas milijonu
per 2 5 nietus. Rekomenduotas gy
dytoju Ir slaugiu-

LIU0SU0T0J4

dyti.
dytl. Nedaro
iNoda.ro Jokio
jokio pripratimo; nene-į
,
•
nPiOnunii,
bol r. Va
reikia imti "dubeltuva porcija" die-J ui US neirti ŠillO tarpi! jie DUBUS4 Kru'111U pi leiliomų, Kaip iNenn
Ma. onns skystas
skystos i
~
r "
»•••••
•
, •
nų lirh.-i
arba dvi vėliau. Maoons
Uuusootojas neerzina inkstų.
j reikalingi, bet turėdami gal- rono laikais, jie vengia, kad

Savaitės vartojimas gerai sutaisy
to skysio liuosuotojo kaip Dr. t'aidwell's Syrup Fepsln daugelį jums
parodys. Kelių savaiėi'ų taiko, ir jū
sų viduriai gali būti ".regulerfftkl kaip
laikrodis''. Dr. Calduell’s I’epsin Syrup yra priimtas skystas liuosUotojas. kur) vaistininkai laiko dėl relkslų. Geras visai šeimynai; ve.*k1a
Visiems amžiams. Ir galima duoti
jauniausiam vaikučiui. Narys N.R.A.

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
Ir Crabaamių

Jl>8 n® būsite užganėdinti gautomis
lpawkinėn)A> dolcrj. kurį jus užmo-

KAM LIGONINĖS VAR
TOJA SKYSTI

Negerus liuosuotojas gali laikyti ,
just, vidurius užkietėjusius tol, kai ‘
JJ vartosite! Ir tankus vartojimasI
pėktinančių druskų, ar stiprių o-'
Soliu laitai koncentruotų tabtetų !r |
pi) Įsų gali labai kenkti sveikatai.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.

minklui. Ačiū rėmėjams šio
visuomeniniu veikimu.
Svarbu, kad seimelis būtų tautinio darbo, biznieriams ir
skaitlingas atstovais, kas pri jaunimui. Fomlan įeis netoli
pusė šimto dol.
A.J.M.
duoda reikšmės nutarimams.
Taipgi svarbu, kad svarsty
muose dalyvautų visi atsilan Moža-Tone
kę inteligentai ir tie, kuriems
rūpi visuomenės gerovė, nes
tuomet nuodugniau apkalbam, Į
* »“<į»
nktu»lū»i kl»imitM«i

Patriotiškas!
Teisingas!
Naudingas!

Katalikiškas!

VASARIO 18 D.“"

4
’
lenkai tarėsi su Lietuvos vy
tam negali duoti.
riausybe dėl dalyvavimo val
Gyvenam kultūringam kraš
džioje, tik atsiminkim Vyt.
te. Taigi svarbu, kad mes, kai
Abramavičių, Step. Mickevi
po Lietuvos išeivija, nebūtu
čių ir kitus, o iš kitos pusės tv.arkos airiyme, net išdavHfy- mėm kultūroj pasilikę.
J. Vileišį, St. Kairį ir kt.; bū stėje ir t.t. Ir bendrai bolše Turim daug ir gražiai įre
tų susitarę, tik vieni ir kiti vikai kovodami su Bažnyčia ngtą lietuviškų katalikiškų
spruko
nuo
besiartinančios vengia tiesiai sakyti, kad per mokyklų, bet ar jos pilnai pa
Nuo kraujo užnuodijimo mi
raudonosios armijos — vieni sekioja religiją ir tikinčiuo tenkina mūsų reikalus.
rė Vincas Gilius.
Varšuvon, kiti Kaunan. Vėliau sius, bet suranda kokių poli
Turėjome daug pašelpimų
Mirė ir palaidotas .Jonas Zaitaip pūt nekartą tartasi. Vii- tiškų ar kitų kaltinimų. Mat, draugiją, lelios pastaruoju
įstatymus
kaltis. J laidotuves atėjo tik- maus gudai pasiuntė savo atlaiku pradėjo žymiai mažėti.
stovus Tarybon, taip pat Vii-jir PlatinA tokias nuomones, su
penki žmonės. Liūdna matant
Taigi apsižiūrėkim, kad ją ne
. kuriais ir kuriomis padorus
mūsų tautos žmogų laidojant niaus žydai.
pasektų centralinės organizai žmogus negali sutikti. Ji pabe bažnytinių apeigų.
Bet,
Štai ko vert, lenk,, politikų tVs
ka|(i ^^.„,11
senas priežodis sako: kaip gy
Mūsų spauda taip gi reika
pneka,sta,! Beje, kit, j,,j,, mė ,()kiūS Wymu#> pasfcni ka|.
veni, taip ir miršti.
linga visuomenės paramos,
g .-t a dar priminti 1920-uosius
tina piliečius už nepildymą šikari
sėkmingai galėtų atlikti
metus ir mūsų turiumųji ag- ,ų k‘riksfi(,niuį „eįalimj'pit
savo misiją. Tie ir' kiti svar
res.ng.unu Vilniuje lenk,, at-K, įstatJ.mų
būs visuomenės klausimai bus
žvilgiu. Čia, rodos, trumpai
Ir daug įdomių žinių papa svarstomi seimelyje.
įgalima priminti: matyti, ne
Kvietimai į seimęlį išsiunti
koks jis buvo, jei Vilniaus va- sakojo simpatingas prelatas
I ršuvininką vadovai siuntė vie iš Rusijos ir Lietuvos gyve nėti visoms katalikiškoms drj ną po kito pasiuntinius Var- nimo. Ypačiai baisu buvo klau gijoms. Jeigu kuri draugija
j šuvon greičiau siųsti legionas, syti, kiek velniškos piktybės kvietinio negavo, draugijos va
......
. , . .
nes Vilniaus liaudis linksta ir gudrumo sugalvoja bolševi ldyba prašoma dalyvauti sei
Ligonines Ir gydytojai visados varto- ,
jo skystus įiuosuotojus.. ir visuome- 15e^uvįtj pusėn!.. Tad ramiai, kai, kiek melo skleidžia, kad mely.
nė greitai grjžta prie lluosuotojų(
£ 1
V. Petrauskas,
formoJe- Ar Jus žlnole prle*| gryna sąžine toliau einame Vi tik tokiu ar kitokiu būdu pa
naikinus
religiją,
nes
taip
Seimelio rengimo kom. rašt.
lniaus keliu, net siūdindainies
Ėmimas skysto lluosrotojo gali bu
tt nderuojamas. Akcija gali'ina vai sau valstvbinius rūbus plates- žiauriai persekioti ir aiškiai

ir Vilniarus reikalus, nė netmkėlus dar didesnį pasi
....
.
Bet vis
neabejodanu, jog SUnkl priešinimą žmonėse.
,
dėl
to
relijpja
nemiršta
Rusi

politinė' ir ekonominė niokyk-

Pn'tafMntas
skystas
liuosuotojas j vo e
priveda gerų vlrškinVių ir nepadaro I
.
jokių nesmagumų tuo laiku, ar vė- kiek

"DRAUGAS”

CHICAGOJE

DARIAUS-GIRĖNO
.

PAMINKLUI
K u

, - ..... .

Marąuette Pftrk. — Mūsų
.
v
la, per kurią Varšuva pervaro joje, ir net patys komunistai drąsuolių lakūnų Dariaus - Gi
Vilnių, privers jį patį imtis priversti tai pri pažintį.
rėno paminklo fondas paleng
*#» F
JI F t
“Išeivių Draugu” va anga. Jie, keldami lietuvių
savo protu galvoti ir iošfccti
vardą pasaulyje, žuvo. Už tat j
kelių prie Nepriklausomos Lie j
—
tuvos.
‘
M. Biržiška^ SKAITYKITE “DRAUGĄ” vikį susipratę tautiečiai, kaip'

ANTANAS PETKUS

J. F. RADŽIUS

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 VVEST 15th STEEET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Ioo.

LIETUVIŲ GRAMORIU8
Palaidoja už >26.00 ir aakfičiao
Moderniška koplyčia A/ML
(66 W. 16tta St.
Tel. CARal <174

____________caioa<o.

m._________

I.J.ZOLP

A. MASALSKIS
GRABORIUS
•
3307 Lituanica Avė.

ORABOK1UM IR LAIDOTUVIŲ

VMDajAS
1646 WEST 46th STBEE1
Tel. BUlilevard MM—»41B
Tel.

Tel. Boulevard 4139

CICERO 2*4

SYREVVICZE
SKABO RIUM
iAldotuvšBM pUQM patarnavlmaa
gallmoa at «M.M
JOOFLTCIA. DZKJLI

TeL LAFayrtto I57J

J. Liulevičlus
Grabortaa

Tl»

1344 H MKh *▼•..

ir
Balsam uoto jas

SIMON M. SKUDAS

Srynaa^ ą^rlltnnas Žemo austabdo
niežėjimą orioa J penktas aekundaa
— lę DfMrelblngaR prie Ecsąmos,
jiučką. <K»<tBrvlnė«, Ir iėbėrtm.ų
ino ' bevelk stebuklingai pr ašalina
vi noki
odos
iri tad jas,
kadanul
Jo dydynno ypatybės retai randa
mos kitose Kyduolė8«. Visos vaistlnyčios užlaiko— Š5c, 60o, $1. Ypa
tingai tvirtas Žemo, Du syk ge
resni rezultatai 11,26,

Patarnauja CMcagoje lr apielIAkSje.

ORABORIU8 IR BALSAllUOTOJAfc |
Pataruavltaaa geras lr nebrangus

718

W.

Didelė tr graM
Koplyčia dykai

I8th St.

TeL MOMroe M77

FORxemo
$K!N IKBDflTIOMS,

4019 Archer Are.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

BAKING
P0WDER

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Double Tatcd/
Doub/c Action/

J. F. EUDEIKIS

SAMFPRi

t&daij

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue
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Penktadienis, vasario 16, 1934

nHTTtn^S.
.“Kražių skerdynes”,
kurios ris, galės lošti kortomis. Pel-, patiekė įdomių žinių apie vei’ bus po seimelio tų patį vaka- nūs ei b parapijai.
! kimų Chicagoj ir apie didelį
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DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Irų, Bilietų galima gauti pa?. Už vis* didžiausių aukų pa*“fire sale’’, kuris prasidėjo
ii kiti. Bus dainų, duetų, tSį-‘A-J. Janušauskų ir Ą. Valan- rupijai pernai padaro Kazlam šių savaitę.
Svečias TcL GKOvcblIl 1596
A. J. J. skas Juokus ir levu, apie $113.
' kstetų ir kitų pamargmimų, Vili.
DKNTI8TAR
J. B. I PLATINKITE “DRAUGĄ” •
kuriuos paruoš komp. A. Po
1440 80. 48 tb UI., CICERO, HA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—0 Tai.
cius.
Office i'bon*
*147 SO. HALSTKD 81., CH1CAG4
Vai.: 8-11 ryto 2-4 Ir 7-# vok.
Seredomls po pietų ir Nedėldlenia*
Paned., Sered. lr Bųbat. M—* v«L
Visi
lietuviui patrijotai j
tik susitarus
kviečiami j Sius lietuvių tau-'
0421 W. MARUUKTTB ROAD
Dienoms Tel. LAI'syette 8790
Naktimis Tel. GAN ai 040*
Vasario 16 d., paminėjimas tos šventės iškilmes. ĮžangaGYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
" Cicero, III. — Kakanauskų j
Lietuvos nepriklausomybės} į- dykai.
TeL LAFayette 7850
Turiningų Progresą
Kurni7850 So. Halsted Street
•»
vyks šiandie po pamaldų, 8
Kviečiu Renginio komisija namuose, 1608 S. 48 Ct., vasa-'I ture krautuvės programų.gir

ROOlf 219
Office: 2643 W. 47th Stre<
▼ai.: 2-4 lr 7-8 vai. vakare
rio 10 d., 19 metų vedybini* dėjau iš stoties WGES praeivalandų vakare, parapijos sve
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 0 vok.
tainėje. šventei tinkamų pro*
gyvenu,>« proga gerbs p. Kan va|an(il>
NedėUoJe pagal sutarti
GYDYTOJAS lr CHIRURGAM
LIETUVIAI DAKTARAI:
kanauskienės draugės
sumanė l u
~
■
gramų išpildys parapijos cho
4140 Archer Avenue
®
rrogre^s kvartetas gražiai pa
Offlse Tet ILEPubllc 70U«
ras, vadovaujant varg. N. Ku
pagerbt, juos suruošdamos va dainavo k(?1(,tl> dalnelių> He,en i
TeL LAFnyette SU57
Vol.< S—4 ir T-^-t vot vakare
Kee. Tet OltOveblU 0417
liui. Kalbės “Draugo” redak
karionę. Rengėjomis buvo Sta
s0,0j ,aip
įr pro.
6917 S, WASHTKNAW AVĖ.
Res. 2136 W. 24th St.
šaitienė, Urbienė, Maksvytietorius L. Šimutis, klebonas1
TeL GAMal 0401
gress maišytas ir vyrų duekun. J. Svirskas ir kiti. Kvie
nė, ir Stanaitienė; jos sukvie- i , .... „
T Romanas
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
GYDYTOJAS lr CH1RUGAS
čiami visi dalyvauti Lietuvos
X—SPINDULIAI
Cicero, III. —< šį vakarų po tė nemažų būrį žmonių, kurių
Res. and Offfce
Office Phoue
8423 W. A1A11QULTTI£ ltOAD
Vai. 2-4 lr 7-8 vak. Ketv. 8-12 ryki J
PKOspect 1070
0369 So. Lcavltt St.
buvo ir žymesniųjų,
nav. ofiso
"
laisvės atgavimo sukakties pa pamaldų Šv. Antano parapi tarpe
3051 West 43rd Str.
r
j
'td
i~
Te, CICERO 4#
Nedėlloj susitarus
CANAL 0704
minėjime. Rengimo komisija jos svetainėje įvyksta pami Jovarauskas, City Furniture įRcz. Tei. cicero s«5«
(Prie Archer Avė. netoli Kedile)
Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro
GAN ai 0120
nėjimas 16 Vasario, Lietuvos krautuvės savininkas ir p. KiSeredomls ir nedėllomis pagal
■utart]
nepriklausomybės dienos. Vi sel, krautuvininkas su žmona.
PHYSICIAN and 8URGJSON
Buvęs Cicero
jai kviečiami atsilankyti. Bus1 Per vakarienę Stašaitienė
1
2403 W. 63rd St., Chicago
Fbone UROvetolll 0VT1
miestelio
pirgraži programa, kurių išpil- | pp. Kakanauskams įteikė do
GYDYTOJAS.
Jr
CHIRURGU*
Valandos: 2-4: 7-9 P. M.
OFFICE HOURS:
*na8 Sveikatos
S to 4 and 7 to 9 P. M.
KoinisljonieTrečiadieniais lr sekmad. susitarus
vanėlę
su
linkėjimais.
Paskui
2201 W. Cermak Road
dys parapijos choras, vedamas ’
rlue (Ir laikė
Sunday by Appotntment.
1
ta garbės ofi
linksmintasi
iki
vėlumos.
\arg. A. Mondeikos. Bus kal
są Per 10 me
Vklandos 1—< ir 7—9 Tak.
tu) yra gerai
bėtojų, kurie apibudins Lietu
Clcen'ečiams
8eredomls lr Nedėllomis pasai autas*
Lietuvis Gydytojas lr Chlrunras
Pp. Kakanauskai pasirodo
žinomas
per
8858 SO. YVESTERN AVĖ.
REZIDENCIJA
West Side. — Šiandie vaka vos praeitį.
27 metus. Da
turi daug draugų. Yra malo
Chicago. III.
bar
speciali
6631 S. Caliloraia Avė.
re. po pamaldų, parap. svetai
zuoja gydyme
naus būdo žmonės, geri dien.
Plaučių,
Šir
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
Telefonas REPubUe 7M8
Lalnlaiių 3 kuopos mėn. su “Draugo” prieteliai. Įš ama
nėje Įvyks Lietuvos nepriklau
dies Ir Reu
BOUlrvord 7J>8»
4645 So. Ashland Avė.
matizmo ligų.
»
Re». HEMIock 70*1
somybės paminėjimas. Bus j- sirinkimas įvyko praeitų sek to, p. Kakanauskas yra konOFISO VALANDOS:
Ofiso: tel. CABumet 403*
Valandos i
Nuo 2 iki 4 lr nuo S Iki 8 vak.
domi programa. Kalbės d. g. madienį. Susirinkimas nutarė traktorius. Darbų atlieka tei
Res.: Tel. HEMIock 6280
Nedėllomis pagal sutarti
Nuo 10 iki 12 vai. ryto: nuo s
4
kun. J. J. Jakaitis, M. L C., ruoštis prie viešosios rinklia singai, sųžiningai ir gerai.
-vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare:
Ofiso telef. BOClcvard 7*20
DENT1STA8
tventadfcnialf pagal susitarimąMarijonų Provincijolas, kun. vos (Tag l)hy), taip pat su
Mainų tel. PKOspect 1*30
K. L I
4712 So. Ashland Avenue
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4980 West 13th Street
J. Mačiulionis, M'. T. C., A-. V. rengti bunco party. Išrinkta
Vai.: Nuo 10 ryto Iki *- vakaro
CICERO, II,k
3147 So. Halstsd Stklebonas ir kiti.
komisija.
MERGAIČIŲ PRAMOGĖLĖ
Tek BOClevord 704*
Oflso valandos: 1-4 ir 4-8 vak Yak.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
IŠKILMĖS NORTH
SlflE

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR.A.LYVŠKA

PAGERBĖ PP. KAKANAUSKUS

Phno»

RADIS

DR. A. R. McCRADIE

DR. A. J. JAVOS <1

DR. F, G. WINSKDNAS

MINĖS LIETUVOS NE
PRIKLAUSOMYBĖS
SUKAKTĮ

DR. A. RAČKDS

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS

JOS. SBINGLMAN, M. D.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS PAMINĖ
JIMAS

DR. S. BIEŽIS

DR. J. W. KADZEWIGK

Br. M. T. StiMis

iki

įvest said ie
Ciceriečiai dideliu triukšmu
čiai lietuviai dalyvauti šiame
svarbiame paminėjime. Rep. užsigavėjo; Užgavėnėse buvo
suruošę šaunų vakarų parapi
jos svetainėje. Visas vakaro
pelnas paskirtas parapijos nau
dai. Žmonių buvo pilna sve
Lietuvos Nepriklausomybės tainė.
J6 metų sukaktuves bridgeportiečiai minės vasario 18 d., 4
Ateinantį sekmadienį cice
rai. popiet, parapijos svetai- riečiai vieni ruošiasi dalvvaunėj.
ti L. K. Vak. Vai. seimely,
Kalbės Dv. J. Poška, kapit. kuris įvyks 18 d. vasario, BriP. Jurgėla, vietos dvasiškiai | gliton Parke, kiti, ruošias j
Kviečiami

vis į

KVIETIMAS

BOK PRBTAUlANCHt KATU!
_

__ _____

X

Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio
moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talu Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.

KATALIKŲ TIKYBA. III tomas. ŠVENTOJI DVASIA.

Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir
Sūnaus. Kalbėjo per pranašui:. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas.
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
Gyvenimas, l’uslaplų 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tonini sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.
f'la nuplėšk

Giri.. •■Draugo" administracijai:
Siunčiu $ ............... už kuriuos ntslųskltc man Vyskupo UQ(":lo knygas
••RATAI.IKI. TIKYBA".
I lomų
TIKU'. Kaina fl.00; apdarytu $1.35
II loma
JPZI'H . KRISTUS. Raina vi.50; apdaryta $1.90
III lomų — hV. DVASIA. Kuiną $1.00; upduryla $1 35.
a rlm
Siunčiu $2 X0. kad atsiųsi mindo be aptaisų.
Kiančiu $:<.()(,. kini aistm*tuin< te luirirklo apdaruis visas (ris vyskupo
liūčių knjgiin "KATAl.lkv . TIKYBA".

DR.A.G. RAKAUSKAS

Cicero, III. — Vasario 10 d.

ROSELLI BROTHERS, INC.,

BR, C. Z, KZEL'IS

Nekalto Prasidėjimo Panelės
Šv. draugijos narės buvo su
rengusios kaukių (-maskaradų) i
vakarų (party) Juozaičių na- Į
i
inuose.
j
V. Sriubaitė, M. Daunai te'
ir O. Milaitė buvo pataisiusios
o. Misų vakarų mergaitės žaidė (gaila,
ne visos dalyvavo).

PAMINKLŲ DIRBĖJAI

DBNTISTA8

Speoia'.istat iškalime Ir išdlrbiine visokių rūšių paminklus
ir
grubuamlus.

Mūsų šeimyna spectaltmioja šia
Veskite pcninklų reikalas
siui mt pačiais lšdirbėjais

Už gražiausius kostiumus
dovanas gavo G. Mankaitė, L. I
. larulytė ir jo draugė Irena,
i Fotografas Stankūnas nu*
traukė paveikslų.
| Pasilinksminusios mergaitės
į ir padėkojusios poniai Juozai| tienei išsiskirstė.
A A

jREN6TA~KAŠ~BUV0
REIKALINGA
Chicago Heųjhts, III. — Vie

tos klebonas kun. A. Martin' kus yra darbštus šeimininkas
į ir iHirapijonai patenkinti taja
i jo darbuote.
Pernai sumanė įrengti sve
tainę po bažnyčia. Sumanymui
pavapi jonai pritarė jr savo da- i
rbais prisidėjo. O darbo bu-1
Į vo daug: reikėjo žemę iškasti, į
kad padaryti vietų salei. Žino i
nės, neturėdami darbo, pašve-1
ntė savo luikų naudingam da-1
rbui. Klebonas dėkoja visie- Į
ms, kurie- prisidėjo. Jr dabar į
turim savo gražių vietų susi- i
linkimams ir pasilinksmini-'
mui, kur kas šventadienį bū-S
<iavo ruošiami vakarai, šokiai.
Juukion vieton prieidavo jau
nų ir senų: pasikalbėti, ;>asiUnksniinti, pasidalinti žinio
mis, įspūdžiais.
Per gavėnių kas savaitę ke
tvirtadieniais bus rengiama ki
tokios pramogos (bunco pariy). Visiems |x-nkiems vaka
rams tikietas kainuos
(atskilai 25c.). Taigi parapi
jiečiai, lankykite tuos vaka
rus. Bus gerų dovanų. Kas no-

4646 Sot Ashland Are.
Vai.:

DR. T. DUNDULIS

arti 471h Street
auo * iki 8 vakar*

Hereaoj pagal sutarti

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

HILLSIDE, ILLINOIS
telefonai:

Ilez. PEVSACOBA 9011
IIEI.MONT 3485
Office: HIM.SIDE 3805
Vince n t Roselil, secr.

TM.

Tok OONrt 0M7

IK P. L ŽALAM
GYUYTOJA8 ir CHIRURGAS
1821 SOUTH HAJLSTED STfeSVa

0600 So. Artcsia. MV*.
11 ryto Iki 4 popiet
P lkt 8:2*

vakare

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUM0
LAIDOTUVĖSE........ PASAUKITE.........

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue
*

(Neturime są-rySių su firma tuo pačiu vardu)

DR. 6.1. BL6ŽIS
DENTI'8-PAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Eeavitt St.)

Nuo

Valandos:

Nuo

1

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojus
2515 B EST 09th ST.
V ai a u d o s;
2 - 4 popiet ; nuo 6 - R vakarais

8 Iki

11 ryto

s

vakare

pagal

sutarti

iki

SeredoJ

DIURlISSElL

Tel. Ofiso IlOUlevard 5013—14
Re*. VlCtory 2ų4J

BR. A. J. BERTASH
760

W.

35th Street

Ofiso vak: nuo 1-1;

nuo 4;8O-*:I4

1X111*1 a s k iii iii.

UOZAPAS EUBEtK
- I R -

0034

Tek CANal 612S

Of. ir Res. Tel. HEMIock 0141

C R A B O R 1 A I:

VlRgtnla

00M

PROsprct

Vienas blokas | ritus nuo
didžiulių vartų

Alfred RoseUI, pres.

įm

4142 ARCHER AVENUB
tie

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

Trys

Realdencljoe Oflaaa: M60 W. 6»th SI
Volando*: 10*—1> ryto
Saredomla lr Nedėliotai* pagal sutarti

--------------------------------------

me darbe per šešias kartas.

uwfeftndw

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU J DIEVĄ.

Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejyliė. Dievo Asmenų Santykiui. Pasaulio pradžia.
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
KATALIKŲ TIKYBA, n tomas — JĖZUS KRISTUS.
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
ir .Tonas Krikštytojas. Jėznus užgimimas ir jaunystė.
Kristaus viešojoje gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.

DU A. P. KAZLAUSKAS

BR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos
CHICAGO. ILL.

Ofiso Tel. VlCtory 6880
Beak Te*. DlUbzel

0101

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgą

OFISO VAEANDO8:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo Z iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėllomis nuo 10 ikf 12
Valandai dieną.

Telefonas MIDway 2880

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SU
Kampas 8 lat Street
Val.-uTdoa: 2—4 popiet, 7—9 vai.
Nedaliomis lr ftventadieaials 10-

Office;

Reo.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

J.J.BAGDONAS

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS

IR

CHIRURGAS

2355 We8t 63rd Street

I

II.

▼abi
to 4 lr 7 to • P.
Ketv. lr Sekmad. pagal sutarti
Ryto vaL 6v. Krykiau* Ligoninei
*
Cblr.aao. III.

Fhone: HEMIock 6700

GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

4631 S0. ASHLAND AVI
Tel.
Hen:

YAJUls

Tel.

0004

PLAza

0200 >

VALANDOS;
Nuo 10-12 v. r/to; 2-8 Ir 7-9 v. W
Nedėldlenlats auo 10 iki 12 diena

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

......... '

WISSIG,

Battans
Kapitonas
Paaanllnlame kare

Specialistai ii
Rusijos
rm n MKTTS
mktt s NBM1
nįem u
PKR

GYlKT TIRAM LIG AB VTRŲ IR MOTERŲ
■ Air UtMJ8KNAjfl8IOH
~
IU8IO8 Ir NKMGYDOMOB JOM YRA
BpectalIMral gydo litas pilvo, plaučiu, inkstų lr pūslės, utnuodljimų kraasj
Jo. odos, litas, talidas. reumatlsma. yalvoe skausmus, skausmus nu
roję, kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti
galėjo JUs I»g*dyt1. ateikite Clg ir pgrttUkrtnklte ka jis 1- n. gan p*
ryti. Praktikuoja per daugeli m etjų
tuksUnč.u. i.»nuių. Pa
mos dykai
OFISO VALAMIMMi Itaadle auo 19 v.i»n.io* ryto II
valandai ir nuo I—S valandai vakare Nedėtomis nuo 11 ryto iki L
4000 WMV> Mtfe BU.
kanapas Kautar Ava.
Kol. GRAvfaaM

ir tfgydd

Penktadienis, vakario 16, D...

xv6x»
kuris

plačiai

kalbėto*

žinomas

63rd St., penktadienį, vasario j v nuju au visais Amerikoje lie- kompanijai, o ši tai visa su
16 d. Bus gerų kalbėtojų iš. tuviais.
naikino.
jas.
Seserų Pranciškiečių gerada demokratų
Todėl reiškiu didžiausių pa-

Mirė Chieagos bankininkas
Be to, tokia put bausme nu-l^liayloi,
m., amž.
liai ir prieteliai nuoširdžiai
dėkos žodį p-lei C. Žiauberai- baustas ir L. II. Briltin, Nor-K‘‘|pt,'> Javaičių sirgo plaučių
LAUKAI
tei.
kviečiami atsilunkytį į tų va
lbwest Airwavs vieepreziden- uždegimu.
______
CHIkarėlį. Kviečiami taip put 1-jo
Taip pat sveikinu dienraštį tas.
NIAM PATTE
ir 3-jo skyrių rėmėjai-jos.
į
Draugų’’ 25 m. jubiliejaus
i
| SOCIALISTAMS SMUGE- (
Įžunga visiems dykai. Vaka-j
.Nuo Sustingusių Sąnarių
I•proga ir linkiu dar ilgus me
* Kirks* t»ij> nepsdsry* lankačuu* ju502
Baekiui
Leo.
ro rengimo komisija lauks sve-j
■i) luuingaiiu’, ikaudamus asnsriu*,
j lūs būti katalikams kelrodžiu
LIUOJAMI GINKLAI
kaip
vikru* ilutrjnim** >u
A.NCHOR Psin-Expelleriu.
ttrinkil*
504
Balčiūnienei
Jerom.
čių ir parapijonų; visus širdi-!
i— švietėju. Gaila, kad nega
----------j
užtenkamai Pain-Espellerio ir apnikite
flaneliniu bandažu. Pačiais blosiauaiaia
515 Pilipavičiui Chaliuį
rigai priims.
į liu dalyvauti vajuje. Ųž tat
atsitikimai* ištrinkite Pain-ExpelTeriu
LONDONAS, vas. 15. —.
vakarai* ir rytai* iki palengvės.
Macijauskui Stasiui
i gaudamas “D.“ nors duodu •Žiniomis iš Austrijos, len so
Pain-Expe.'leria yra labai persun
kiančiu per od« Ir jt» galite patirti *u
524 Markūnui Adomui
kokiu
greitumu varomu tkausraaa lauk.
Į kitiems pasiskaityti; net pusę cialistams štnugeliuojami gin
Visose vaistinėse kaina 35®. ir 70c.—
skirtingo
didumo bonkutės.
•
526 Namicauskui Mik.
1 Radviliškio uptlulinu.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.
klai ir amunicija iš Čekoslo533 Šimkienei Onai
Su aukšta pagarba,
• vakijos. Tad ir nestebėtina,
537 Tantkattci Elzbietai
ntį sekmadienį, vasario 18 de
A. Ramoška,
j jei Austrijos vyriausybei ne- j
Gimimo Panelės ftv. parapijos
Maironio g. 34,
vyksta taip ilgai numalšinti !
svetainėje ruošiama puiki va c
Radviliškis, Lietuva sukilusiu socialistu.
A Si B1
*
J
*
namas lietu
karienė su gražia programa.
Aiškėja,
kad
ne
mažas
au-'
vių
kolonijoj.
Gerame
stovyje.
Vakarų rengia ftv. Kazimiero
McCRACKEN NUBAU
Gyvendamas
per
25
m.
ANeseniai
pm-taisytas.
Kaina
strų socialistų varių skaičius
Akademijos Rėmėjų 8 skyrius
STAS
suspėjo pasprukti j Cekoslo- prieinama greitam pardavi
ftv. Kazimiero seserų naudai. merikoj, buvau įsipynęs j ka
mui. Rašykite arba ypatiškm
Panašus įvykis būna tiktai, talikiškųjj veikimų. Daug va
VVASIIINGTON, vas. 15.— vakijų. Su šio krašto sočiai is-j p; simatykite su:
vienų kartų į metus, dėl to, lundų pašvęsta "sulipdymui J. Valstybių senatas pripažino tų pagalba ir šmugeliuojaml J
1
rėmėjos kviečia visus parapi “Draugui” Žinutę ir dar dau kaltu W. P. MacCrackenų, bu ginklai.
jomis atsilankyti vakarienėm giau platinimui.
vusį prekybos departamento
Chicago
gardžiai pasivalgyt i, pasigėrė;
pasijutau sekretoriaus asistentų aeronau i HAVANA, Kuba, vas. 15.— j
ti gražia programa ir tokiu atkirsta šakutė nuę didelio tikos skyriui, ir nubaudė 10 Mabay, Oriente provincijoj,
į cukraus fabrikų streikuojan- ' GERA PROGA lietuviui babūdu paremti seseles. Įžanga medžio; vystu, džiustu; nuo- dienų kalėti.
rlteriui. Movlerniškai įrengta
tiktai 35c.
be darbo, ypač žie Jis rastas kaltu dėl senato tieji darbininkai susikovė su fcarberuė geroj apylinkėj, ge
Pradžia 6:30 v. v.
paniekos. Senato komitetas kariuomene. 3 streikininkai rai išdirbta biznis. Pigiai. At
reikalavo, kad jis pristatytų žuvo ir 15 sužeista.
sišaukite: 6351 So. Artesian
— Lietuvių
Ži&uberųitė, perskaičiusi jo turimus laiškus oro pašto
Demokratų klūbo 15 vardos “Draugui” žibučių ir dar dau j kontraktų reikale. MacCraclaikys antrų susirinkimų savo prisiunčia man. Skaitydamas ken ne tik nepaklausė, bet viEsu priverstas apleisti savo
headąuarters adresu 2640 W. juos atgiju ir mintimis daly- sus laiškus gruzino oro linijų
fletų. Paieškai! gerų rendorių,
kurie prižiūivtų man visų na
mų. Rendų atiduosiu pigiai.
Savininkas: 4709 Wast 12th
Place. Cicero, III. Pirmos lu
Gounodo Operą Va
bos.
sario 17 d.
part^ofl/*

North Side. — M etinis pn;rapijos bulius, vasario 11 d.,
pavyko. Atsilankė nemažas bū
rys parapijom} ir svečių, taip
pat daug ir .jaunimo. Visi li
nksmai, prie geros muzikos,

vo kalbose kalbėtojai pras?
Dievo palaimos šių metų parup. darbams, pagirta parapijonai ir jaunimas, kad skait
lingai susirinko j vakarų, taip
pat dėkojo rengėjoms, kad jos
sumaningai viskų surengė, tuo
jmgerbdamos klebonų, ir para
pijos komitetų.

E

P.

SESERŲ

Rap.

PRANCIŠKIEČTŲ

VAKARAS

vedė

H------------------------------------- —-------------------------------------------------------------------------------- —J---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

J.P.D.'

Komisija

523

RĖMĖJŲ

Teatlygina Dievas joms.
mą
Po vakarienės sekė šokiai.
rer daug motų nebuvo ,-ia'VW 1'nki.mai įnik, praleidę,
tokio skaitlingo balio, kaip smagūs išsiskirstė.
šiemet. Be to, buvo tlar ir ki
tokį “triukšmas”, surengtas
rėmėjų vajaus
tikslu pagerbti parapijos ko-i
mitetų. Rengėjos padarė tikrų
surprizų. Tai dar pirmų karta,I
kaip ši parapija gyvuoja, pa-'
Park. - Sv Pragerbta parap. komitetą*. Sur-' "»«kaus seserų rėmėjų 2 sk.
prizų surengė O. Sniaukštienė, ri‘llk'n vajaus \akauj vasatio
M. Sutkienė, M. Rugienė, 0. 25
svetainėje.
Kizelevicienė. Jos vienų stalų Mūsų dvasios vadas, kun.
ypatingai papuošė. Prie jo sė- A. Valančius, rūpestingai ruo
dėjo klebonas ir komiteto na- šia tam vakarui kų nors grariai bei bažnyčios taniai.
Įžaius ir įdomaus. Kun. ValanSniaukštienė, pasakius įža- «iaus sudarytos programos vi
nginę. kalbų, vakaru vesti pa-jRa^0R publikų patenkina ir
A. Bacevičiui. Po vaka-,nei vienas nesigaili atsilankęs,
rienės gražiai kalbėjo pats va- Taip ir dabar nesigailės, kas
karo vedėjas, J. Berkelis, V. tik atsilankys į tų vakarėlį.
Dargužis ir gerb. klebonas. Sa Be to, kalbėk Dr. A. RačkuR,

MIRĖ BANKININKAS

Marąuette

VAKARIENĖ

PaJk.

—

Ateina

PAIN-EXPELLER

PARSIDUODA

G.

P.

co

2334

Išvykęs

bodu,

mos

į

LaPINSKA

‘

So.

Draugas’’
Oakley

Avė.,

Lietuvų

ilgu

metu.

Rėmėja

Ir,

štai,

geradarė

p-lė

Uršu

lė

MaJąuette

Park.

“PIRMĄ

SAVO

KARTĄ

Avenue.

VISOJE

BUS

PILNUMOJE

GERA

PROGA

TRANSLIUOJAMA

FAUSTAS”

Metropolitan

Perstatys

lapai yra

i
Į
I
i
1
i

nedasivystę . . . jie yra nenunokę . . . Jie

'

Luckies nenaudoja virsutituriu linini

•• ; .....

.

•t

Popularišką

JOHN B. BORDEN

!

v *.

,

Company

-Pirmą kartą visoje radi.i-i isteri-ofe popularišku Gounndo opera “KHnADVOKATAS
fd-’s” bus t e•’n'lno l-i ifi visoje savo I
pilnumoje SeStadieni. vasa-lo 17 »1„
105 W. Monroe St.. prie Clark
1:55 vai. po piet (ĖST). Ji Ims pttb-kta radijo
klausvt.vjams
l.uekv
Tei<-foiias KTAte 7««O
Strike ci'ifaretu sovinlnkti dėka oe.r
Valandos 9 ryte Iki t popiet
sujunrtus MBS WEAF - W.!7. radi'o
2201
W.
Cermak
Road
tinklus. UcsioK- nuo Metropolitan Ope<--i House. New Vorke, estrados.
'
Panedėllo. Seredoe fr PėtnyCIo;
Ši popularišką onera. pnstatvta Chi ]
vakarais t 'tkl »
ea^o Clvle Opera f’ompanv hit’-o da
Telefonas CAMal Ž123
linai trs nuline iamn per NBC radijo Namai: 6459 S. Rockwell St.
tinklą IS senojo ChjcaR"'s Auditorium
Teatro saiąn'o 21 d.. 1526 m.. aStuo. ! Utarnlnko. Ketvergo Ir 8ubatos
Vakarais 7 Iki 8
nl metai laiko ntea.1, kalno nkmut !r>is
•ooeros persta tvino s. transliuotas p’aTelefonas KEPuh'lc MOO
fiat radito kla>'«vtotn
visuomenei.
Nuo to laįko ‘‘Fausto” dc.k-s buvo
trnnsliuoiema tankiai, liet radijo kinu
svtojal lkt' Šiol dar negrirdSjo per ra
i
5332
So.
Long Avė.
dijo pilno jos perstatymo.
T.ouis Hassel-nans
jai vndovauT.oSėju sa«-tnto prieSakvte “tovi Eide
Norenn. Oiovannl Mnrllno-lli., Uawrenee Tibbett Ir Glndvs Swartnout
Opera “Faustas" yra paremta Ooethčs apsakvmn, kur knl>>ania apie
sertvvą mokslo vyra. kuris
jau
nyste, turtus ir jratvbe pardavė Šė
tonui savo sielą. I.tternttnla'pe savo
stovyje “Faustasę” nerile-as sutalpin
Katrie perkate anglis IS dral
ti operoje, talpi Oounodn- tr llbroverią. siąskfte Juos J CRANl
tlstas psslelpė eudrial no-lbodn-el ja
tX>AU CO. Gausite geresne:
Fausto ir Greteheo enisode Gretehen
anglis. u2 mažiau pinigą
operoje vadinasi Marpnerlfn.
PiM-almntas M. lt. liktai $7.01
Pilnas HoSėlu pastatas vrn sekamas:
tonas.
Faustas. Oiovannl Martinėm, tenoras
Mephlstophelis. Ežio Ptnza. basas.
Valentine, I^uvrenee Tibbett. barito
nas.
Wapner. Pao’o Annnian. basas.
Mnrpuerite. Etdo Norena. sonranns.
Siehel. Gladys 8warthout, mezzo - so
pranas. •
Marthe. Henrlette \Vakef|eld. rontranltas.

ifduotų iiurkfctus durnus.
y.

Opera

;

Crane Coal Co.

I

Luckies nau-

■
|
.

vidurinius lapus

lapai yra lengviausi,

i

(Adv.)

Luckiesnenaudoja apatinių

lapų, kadangi apatiniai lapai yra žemesnės
* 1 ' ’i .
kokybės. Jie auga arti prie žemės ir yra

kietį, stambūs ir visuomet smėlėti.

NAUJA
JO

LIETUVIŲ

>--------------------------Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TUMONIS GOAL 00.

RADI

12132

VALANDA

I

Chicago,

Phone

Luclty Strike perstoto
Metropolitan Opera Company
Šeštadieni, 1 45 vai. po piet, Eastern
Standard Laiku, per NBC Raudonų ir
Mėlyną radio tinklui. I.IJCKY
STR 1K E transliuos New Yorko Metro
politan Opera Company pilnoje operoje,

didesnę tabako augalo dalį—kadangi mei išren

ir todėl tik šie viduriniai lapai naudojama itdir-

kime tiktai vidurinius lapus—ir ui tuos viduri

bime Lnckies, pilnai prikimStų cigaretų—taip

niu lapus ūkininkams nšmokama

Mes nenaudojame viršutinių lapų —

apvalių, taip kietų, — laisvų nuo liuosų galų.
Tabakas nebyra lauk. štai kodėl Luckies trau

kadangi anie yra nedasivystę. Nei apatinių lapų

kiasi lengvai, dega lygiai—ir visuomet yra lengvi

—kadangi tie yra žemesnės kokybės—kieti, stam

ir SvdnĄa . . . Ir ^taipgi—“It’s toasted“—dėl

būs ir visuomet nmėlėti. Bet lie viduriniai lapai

gerklės apsaugos—dėl puikesnio skonio.

kaina.

“PAV1T".

Z

yr» lengviausi lapai, Švelnūs, gležni, kaip Šilkas,

aukštesnė

yr«

S.

UST Pn*rrwt>l.

|

<-

MARYUAND AVF.. Pirmna apartmenlnn.

_

------------------- J

_

INSURANCE

PERKAM

NOTARY

Lietuvižkni

B0NU8

1(14 T». AaartnM Tabu-oi C»a*»*ni

Derliaus Grietinė

ir tiktai

Viduriniai Lapai

TZ

8092

Nen pkntnuojnmos zpalvne Rytu. Savininkas pardunda IMPORTUO
TUS 9x12 Berjr-CnnM $2S — Sliitas 815—*20 — 8*12 Clilnese <35 —
8x12 llokhara 845. Pi d knis seklyčios setas S35. Valgomo, miegamo kamtvirto M-tat. m*žr-siii šmotai. Pritaikinsiu l.engviia išmokėj^nms. R22R

HurMti,!

Ilsinlsusias, Ungvlatnias.
SvsInlaueUs <tabakas”

Avė.

R A l I

PUBLIC

Visuomet Puikiausias Tabakas

8296

Wabash

PULLman

K A I

K A r n A I I

viriatiniti lapai—(ta yra ar/aih yi/f—gto

i

III.

PULlman

10742

Phone

Iadirbime Lucky Strike, me« iatikrujų atmetame

AVĖ.

Nuo ateinančio sekmadienio,
vasario 18 d., prasidės nauja
lietuvių radijo valanda. Tęsis
Dabar laikas prisipirkti
15 niinutų, nuo 8:45 iki 9 vai.
anglių dėl žiemos
ryto, iš stoties WCFL. Tuos
programos duos kas sekma
dienį F. Červinskns neapribo
tų laikų. Užtikriname, kad pro
gramai bus įdomūs ir smagūs. ______________________
■ ------------------------------------------------------------------------------- Res.
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1

UNION

REA I,

SIUNČIAM

I

E STATE

PINIGUS

I

LIETUVĄ

I. A I V A K O R C I V AGENTŪRA
PRISIRAŠYKITE J MOŠŲ SPULKĄ
TF.ISINGI’MU
PAMATUOTAS
BIZNIS

NE apatiaiii lapai—jlt yrt inurorfi lelyMi
—(tamšiii Ir vlii»»il imlUM ta

2608

V.

WEST

47th

STR

Tel.

LAFayette

1088
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