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Skalauja, kad dabartinis atlyg:."*!as nebūtų keičiamas

Vakarinių Valstybių draugijų
atstovų konferencija prasidės
Mišiomis 10-30 Nekalto Pra
sidėjimo bažnyčioje

VVASHINGTON, vhs. 16.— kurs šiandien pasireiškia. AtChicagoj susirinkusi geleiin- sižvelgus į tai, geležinkeli run
kelių vedėjų komiteto konfe-|kai planavo reikalauti, kad
rencija nusprendė mažinti ge- šiandien mokamas atlyginimas
REFERATUS SKAITYS KUN. PROF. J.
ležinkeli ninkams atlyginimą j būtų padidintas nuo 5 iki 10
VAITKEVIČIUS, M. I. C., L. SIMUTIS
15 .nuošimčių ir apie tai pra- nuošimčių.
nešė visoms geležinkelininkų Tuo tarpu suvažiavusi ge
IR DR. A.I RAKAUSKAS
organizacijoms.
ležinkelių vedėjų komiteto koų
Rytoj, 10:30 vai. ryte, su iš- mūs musų visuomenės veikėjai,
Po šio įvykio prezidentas ferencija nusprendė atvirk
kilmingomis šv. Mišiomis, Šv.1 Taip pat numatoma suvaRooseveltas įsakė tuojau pra ščiai. Pareikalavo, kad nuo
Panelės Nekalto Prasidėjimo | žiavime iškelti Vilniaus ir
nešti geležinkelių vedėjams ir liepos mėn. 1 d. atlyginimas
par. bažnyčioj prasideda va- j Klaipėdos aktualiuosius reikaŠv. Panelės Nekalto Prasidėji.ro par. laikinoji bažnyčia ir mokykla, Brighton Park, kur i geležinkelininkų unijų virši- būtų sumažintas ne 10 nuoš.,
karų lietuvių katalikų suva ius.
kaip sutarty pažymėta, bet
žiavimas - konferencija. Pa Tenka girdėti, kad j konfe rytoj įvyks lietuvių katalikų vakarinių valstybių suvažiavimas, o vakare Kražių skerdynių' nįnkams, kad jie savitarpiai
40 m. sukaktuvių paminėjimas.
susitaikytų ir dar nors še net 15 nuošimčių.
maldomis rūpinasi vietos kle rencijų žada atvykti draugijų,
šiems mėnesiams paliktų šian Šis atlyginimo klausimas lie
bonas
A. Brička, kun.A. organizacijų ir parapijų atsto
dien mokamų geležinkelinin čia net 21-nų geležinkelių or
Valančius ir kun. P. Jonelis. vai ne tik iš Chicagos ir jos
ganizacijų — arti vienų frnilikams atlyginimų.
Visa tvarka salėje ir kitais apylinkių, tiet ir iš kitų val
jonų geležinkelininkų.
reikalais rūpinasi Federacijos stybių lietuvių- kolonijų. Iš to
Šiandien geležinkelininkams
Ačiū prezidento Roosevelto
T9 skyrius. Suvažiavimų šau reikia spręsti, kąd konferen
mokamas, taip vadinamas, pa
įsikišimui, yra pagrindo spėti,
ROCKFORD, III., vas. 15.;
kia A.L.R.K. (Federacijos* Chi cija bus gausinga.
grindinis atlyginimas. Prieš kad atlyginimas nebus suma
AVASHINGTON, vas. 16. — ,OCMATUI*
— Vietos lietuvių klebonas, Pas prezideatį" Roosevel tų lan
n IMI
cagos apskritys, kurio komi
VTT*TH'TftrA
žintas.
Kražių
Skerdynių
Minėjimas
kun.
Antanas
Andriušis,
M.L
sijoj darbuojasi apt. V. Pet
kėši federalinio rezervo boarkai padarė sutartį sn geležin Šis įvykis rodo, kad darb
kuris praeitų piratedienį
rauskas, inž. A. Žvirblis, p.
Vakare, toje pačioje salėje,
do governoras Eugene Black.
kelių vedėjais, kad po vienerių
jvvks Kražių Skerdynių ą,,,-poruotas vietos kutullkų lign- Apleidus Baltuosius , Ritmus j WAKH,ŠOTON, vas. 16 - metų, prireikus, geležinkeli daviai neturi pasigailėjimo
Aukštaitis ir kiti.
jausmo. Jie aiškiai žino, kad
metu sukaktuvių paminėjimas.! "inė>e <l6' Prntnn.tis, dar anų- jis pranešė, kad prezidentas
. ..
, • • ninkai sutiks priimti 10 nuoš. dėl nemažinamo atlyginimo
Po pamaldų 12 vai. sti Važia
.
.
.
.
i I rezi iento Hooverio admintDr. ,1.
Federaei. ikiai «**•'*>• Ligonis yra :Rcoseveltas
(planuoja visam
vimo atstovai susirinks Ben
_
|gele«nkcliai nenukautas, raist racijos paštų departamento mažf»nį atlygini^.
i ramesnis, tačiau pavojus dar
(•irioms pietums, kuriuos pa-|> centro pir.rininkas, skai-'
krašte įsteigti dvylikų fede raDarant sutartį nebuvo niuna žinant gi padarys ge težinkesekretorius \Valter Brown at
nepraėjęs. Parapijiečiai laivai
r, , ,
„ . .
,.
ruoš vietos šeimininkės. į
p* tu0 reika’u 8Varbt* refera,. ,
.. x
. linui bankų, kurių svarbiau
susirūpinę klebono sveikata, už ' .
.__ ,A
« vyks į VVashingtnnų ir asme tytas brangesnis gyvenimas, Hninkams daug skriaudos.
sias uždavinys bus teikti fi
Suvažiavimo pasėdis prasi-Teatro
vai‘
niškai praneš senatui, kas jam
jo sveikatų meldžiasi, aukoja
dės 2 vai.' Jį pradės rengimo !dns reikšmingų istorinį veinansinę pagalbų mažosioms
cialistų apartamentiniai navra žinoma apie oro pašto
šv. Komunijas ir Mišias.
komisijos pirm. p. Aukštaitis.;kall>
Skerdynes.'
firmoms.
mai. *
kontraktus, kuriuos panaiki- [
Didžiosios firmos, sako pre
Išrinkus prezidiumų, sekreto-1Vaip:ini,ne gyvaus
Tikras žuvusiųjų skaičius
no paštų sekretorius Fa r ley.
zidentas,
turi
pakankamai
pa.
riatą, komisijas, iškiltąsias! nllL
vargiaj kada nors bus žino
\V. Broun ilgu pareiškimu;
ramos iš privačių Įninku. Ki
sveikinimą ir organizaciją ap-1 \ isa lietuvių laata minėjo
mas, tačiau ne mažiau kaip
VIENA, vas. 17. — f’ia ir 1,000 asmenį]. Sužeistųjų yra
taip yra su mažomis firmo-1 spaudoje pabrėžia, kad da
skričių pirmininkų praneši Kražių skerdynių sukakti. ■
l
T
----------1 mis. Šioms turi gelbėti pati rant ir prailginant tuos kon kituose Austrijos miestuose tūkstančiai. Medžiaginių nuos
mų, p. L. Simutis skaitys re Mat, tas įvykis labai gyvai.
traktus nebūta jokių suktybių, baigės socialistų sukilimai.
NEW YORK, vas. 16. — krašto vyriausybė.
tolių bus daugiau kaip 100 nu
feratų apie mūsų organizuotą vaizduoja kaip sunkų jungų
nė jokio sutarimo ir viskas (Tik kur ne kur įsikariavę so
vilko
mūši]
tauta
Rusijos
vaiŠiandien
iš
Europos
atplaukė
jį veikimų, jaunimų ir L.R.K.
Šių liaukų steigimo planas yra buvę kogeriausioje tvar cialistai yra nusprendę “ne lijonų šilingų (apie 20 milijo
džioje
ir
kaip
energingai
žedu
garlaiviai
—
Paris
ir
T>iS.A.
plačiai aptariamas. Anot go- koje. Ir todėl daugiau kaip pasiduoti.” Tačiau jų pastan nų) dolerių.
maičiai
gynė
tikybines
ir
tauiopa.
Vienu
atvežta
Amerikon
Kitų svarbų referatų apie
vemero Black, netolimoj atei stebėtina, jei senato komite gos vra tuščios. Kanclerio Do- Keli tūkstančiai socialistų
šventųjų Metų užbaigų ir Ka tinęs teises. Ir Chicagos lietu- 45 milijonai dolerių vertės šū ty mažasis biznis pasijus, kad
tas randa suktybes ir sutari llfusso vyriausybė sutriuškino yra nelaisvėje. Jų vadai bus
3 kitu — 55 milijonai dol.
talikiškųjų Akcijų skaitys kun. viai tų įvykį rytoj tinkamai mi
jis nėra apleistas, kad jj glo mus, o paštų sekretorius be įsigalėjusių socialistų partijų paduoti karo teismui. Ne ma
prof. Juozapas Vaitkevičius, nės. Visų pareiga tame minė-Į Atvežtas auksas yra bulijo- boja vyriausybė.
jokios atodairos veikia ir su ir šiandien visam krašte vy žas socialistų vadų skaičius
jime dalyvauti.
, nais (gabalais). Tai iš AngM.I.C.
pasprukti į užsienį.
kelia dteng nereikalingo triuk rauja austrų fašistų (ne .hitle- suspėjo
Taigi, rytoj Chicagos ir apy J lijon ir Prancūzijos. Auksas
* Z .5
IR PAS JAPONUS
Be. abejonės, ir vienas ir kišmo.
.
i
rininkų)
ginkluotoji
organizaDar
nėra
žinoma,
kaip da
las referatas iškels tokių klau linkių patrijotiškoji lietuvių tuoj paimtas į federnlinius at
TRIUKŠMAS
/■ S-

« X,
“

i PLANUOJAMI FEDERALINIAI BANKAI
BCTI MAŽAJAM BIZNIUI
PAŠTU SEKRETORIUS

AUSTRIJOJ BAIGĖS CIVI
LINIS KARAS

IŠ EUROPOS SIUNČIA
MAS Į AMERIKĄ AUKSAS

simų, dėl kurių kils įdomių visuomenė

diskusijų. Jose dalyvaus žy- darbais.
_

užimta

svarbiais sargos bankus.
Rytoj atplaukia čia garlaivis Volendam. Jis atveža 20;

CUIPAPA NETURI CAIL Chmagos dalis daugiau nepri- Į milijonų dol.

UllIUAUA

ilLlUni

JJRU

SĮIJŲ DISTRIKTŲ

vertės aukso.
i.u„.A
eono,,;.,
INumatomi ir kiti atplaukianKurių distriktų gyventojai tieji garlaiviai su Europos
norėtų atgauti tas sausumas, auksu.

Chicagos miesto korporari- galį siekti tik specialiais pi-

nepaprastas aukso plūniR advokatas W. H. Sexton į liečiu balsavimais. Tokių bal- dimas į Ameriką ne kų gera
paskelbė, kad miestas savo ri-į gavimų įvykdymui yra reika- lemia.

; cija — beimwehr.

TOKIJO, vas. 17. — Japo
nų politinė seiyukai partija,
kuri parlamente sudaro dau
gumų, prade da skaldytis. Tarp
vadų pasireiškę nesutikimai.
Galimas daiktas, kad netoli
moj ateity iŠ tų nesutikimų
išsiritulinos fašistų valdžia.

PHILADELPHIA, Pa., vas

j 16. — Katalikų arkivyskupiCHTCAGO TR APYLINK.'jos raštinės angoje plėšikai at

— Šiandien iš dalies debesuo- į ėmė nuo kapinių pasinntinlų
2,800 dol.
ta ir kiek šilčiau,

PRANCŪZIJA PUOLA
HITLERĮ

Prancūzija pareiškia, kad
SVARBUS PRANEŠIMAS
ginklavimosi klausimu jokių
Dienraščio “Draugo” jubiliejinis vajus jvyksta Sv.
derybų negalima turėti su Hit
Kryžiaus parapijoj, Town oi Lake. Vajus prasidės atelleriu, kadangi jis iš naujo, nie , nantj ošrmadlenj, vasario m. 19 d., o baigsis kovo mėn. 4
ko neatsiklausdamas, ginkluo 1 d. imtinai.
ja Vokietijų ir tuo būdu per
Vajaus pradžioje — pirmadieni, tuo reikalu jvyks šv.
menės bombini8 lėktuvas. Žu stebėtina, jei ji savo žinion i žengia taikos sutarties sųly- Kryžiaus parapijos salėje susirinkimas. Pradžia 7:30 va
karą. Susirinkiman kviečiami visi lietuviai katalikai. Kiek
vo du karininkai ir 3 karei paimtų visus krašto bankus. gas.
J'
turi rūpėti katalikiškos spaudos palaikymas Ir pla
Į tai atsižvelgus, visokios vienam
viai.
tinimas. Be Sios spaudos nebūtį galimybės apsaugoti lie
kalbos apie nusiginklavimo
tuvyste.
I Civiliniai darbai paskiausia
RYMAS, vas. 17. — Italijoj,bus nutraukti pramoniniuose klausimų yra tuščios, pabrė
Yra vilties, kad Sv. Kryžiaus parapijoje “Draugo"
yra 1,158,418 bedarbių.
‘miestuose.
žia Prancūzija.
vajus turės didelį pasisekimą.

bose neturi jokių sausųjų di-1 linga 25 nuošimčių piliečių
GAL PAIMS VISUS
PENKI ŽUVO SU LĖK
striktų, kai kad būta prieš jve 1 pritarimas.
BANKUS
TUVU
dant prohibieijų. Veikusieji; ,gia klausimus išaiškintas,
AVASHTNGTON, vas. 17. —
prohibieijos įstatymai tuos di- kada sausieji kai kuriose mie
TOKIJO, vas. 16. — Nukri Prez. Roosevelto vyriausybė
striktus panaikino ir šiandien, sto dalyse ėmė dėti pastangų
to
ir susikūlė japonų kariuo plėčia savo kontrolę. Nebūtų
nt šaukus prohibieijų, nė viena neįsileisti smuklių.
n D A Q

bar iš tikrųjų pasitvarkys Au
Sukilimas tęsės penkias pa strija ir ar kancleris Dollfuss
ras. Būtų buvęs veikiau nu pasiliks savo vietoje.
malšintas, jei ne faktas, kad
NEW YORK, vas. 16. —
PARYŽIUS, vas. j g __ i vyriausybės kariuomenė venPrancūzija. vvrianiA-hf
'liejnno,y. Maskvon išvyko J. Valstybių
1 pač nenorėjo kliudyti socia- ambasadorius sovietų Rusi
Vokietijai į šios memorandu
jai, W. C. Bullitt. su Savo Štamų sausio mėn. 19 d. dėl ly lįstų moterų ir vaikų. Tad atsargiai ir buvo apšarudomi so- bu.
gaus ginklavimosi.

9

=s=*=

arrr

šilaiti kaip geriau įjudinti gerokai apsuū-,
dusių, lietuvių visuomenę tautiškai įr kata.'i-'
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šeštadieni*,
vasari* 17, 1934
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sauliečių, pareigos. Jų gi pareiga yra mums mūsų pastša' gose gelbėti. Ši pareiga yra darbininkus hitsljOSė tėtuti pitti1 giškai ir maldomis.
gj/rt
kiškai akcijai. Konferencija turės apsvars
Ifeiitu
fAakyrui sekmacienlua
PRENUMERATOS KAINA: Metams — |6 0», Pu
7.
Kaip
kiekvienų
tos
rūšies
kilnų
sąjūdį,
taip
ir
Misijų
tyti, kaip visuomet palaikyti tokią tautinę
sei metų — ,3.50; Trims uienastunia — *2.00; Vienam
Aurgie
Vlundelcla l» Dievu malonės ir ApašuUUIuo Sustu
mėnesiui — 7 6c. Europoje — lietums ,7.UO, Pasai ma^
1 Gelbėjimo darbų Bažnyčia rūpestingai tvarko, neleidžia sa
nuotaikų, kuri vięšpatavo tautos šventėje.
lų — 1400. Kopija .03c.
ukoseo UltiliariaU ®vC- Marijos Uv Fopolu baduyotas
Skalbimų kainoa prisiunčiamos pareikalavus.
varankiškai veikti. Tad misijų rėmimo darnas kiekvienoj
*
' . \
Bendradarbiauta ir korespoudantama raitų negrųKardlnulah k mugu* ir Cbliumos Arldvyskugmu.
Konferencijos
dienotvarkėje
įdėta
labai
vyskupijoj yra tinkamai sutvaikytas ir perdėm organizuo
tlna j< i neprašoma tai padaryti Ir uepriSsluučiama tam
Uksini pakto lenkių.
aktualūs
dalykai:
“
Mūsų
organizuotas
veiki

tas. Bažnyčia į tris rūšis paskirsto misijų globėjus, rėmėjus
Mylimi a ilsieji:
ksssuieu.
mas vakaruose”, “jaunimas ir L. R K. S.
*
..
...
.
a..
ir kontributorius. Pirmoji rūšis, tai amžihi nariai, kiltie auMisijų reikalas yra brangus
A.”, “Šventųjų Metų užbaiga ir Katalikiš
Rodami 50 dolerių antkart, ar tai išmokėdami dalinus per
“DRAUGAS’
džiai. Nė vienas <lo įsakymas Apaštalams nebuvo taip teigiavienerius
metus, visam gyvenimui atlieka savo finansinę priekoji Akcija”. Tai klausiniai, kurie kiekvie
LITHUANIAN DAILY FRIEND
nlas, k&ip šis: ‘‘Eikite į visų pasaulį ir skelbkite Evangelijų
nam sąmoningam lietuviui katalikui turi gy-į
kaipo Tikėjimo Propagandos. nariai, Antroji - metiPubllshed Daily, Except Sunday.
8UB8CR1PT1ONS: One Yeai — »».»«; Slk Montha
vai
rūpėti.
Menki
būtume
lietuviai
katalikai,
!
tebus
ižganytaš;
0
tasai,
kurs
neįtikės,
tebus
pasmerktas
’
*!
kĮ”?e kas.n.ietai
£\7ien4
5- |2.Si; Three Months — »2.00; Ona MentA — 7bė.
,,
_....
----------------.
(M#ril
.^
“
15
',
W)
.
Nieko
kiu
ji,
nepasakė
taip
ryčiai'
«
‘
JŠ
vEi'
Burope — Ona Ysar — 27.00; Sta Months — 2< 00;
jei mums nerūpėtų organizuoto veikimo, jau
Copy — .0»c.
Advertlslnc In "DRAUGIAS” brlngs best resulta.
nimo, draugijų bei organizacijų reiktai. Ne ir stipriai. Čia nieko nera neaiškaus, kokio darbo Jis reiksią-1.
Advortlelng istee oa appilcaUon.
. a." ••
u
.
. . .:
. . /« .
.
•x • • • "ir • Kr •
. .
.
, . . • kurie Misijų Sekmadieni per kolektas bažnyčiose aukoja bu
“DRAUGAIS” 2334 S, Oaiiey Avė., Chicago paslaptis, kad lietuvių lokalinės draugijos vo iš
jų ir jų įpėdinių. Ne vieri žydams,-kur jie eitų, bet ir
.. .
„ ... .
...
' .
J
.
T, . r.
J
.
.
.
, ' . i sijų reikalams. Irėčiosios rusies nariai; arba kontributonai,
. ,
riaJ • •
♦
,
MS
nyksta, jaunimas tebėra palaida^ o centrali- viso pasaulio atokiausioms riboms: visų rasių ir spalvų irt
. x *
i
,
.
•
.
.-a a.
i'ivr L
- ,,
» i P^1' specialų dispensų gali-pelnyti metinių narių nuopelnus,
rėnuft
yteaĮ, ..tanu teeirūpt I
žmonėms, ku. Jie tur, skelbt, Evangehjos zod, Ir
j
iuRoja vien, dolerį, ar daugiau. ft, *ao'•d.M.
W
«r ‘<>*1 J®» ™,*o- j
gavinK>
yM
name.• Tokio E It. K. S. A. reikalai vaiaMo- J«
DIENOS KLAUSIMAI
.•i
ji
1 - e
,'
se yra visai apleisti. Dėl ko taip yra ~ ry uieriavimo Utivumaz nesumaMjo. | ndajua kraituz, paa m j,kalbamos maldoz. O tos maldos yra: vienų kartų
ja, razina žmones Bažnyėia pasiuntė savo mm.on.enus. Jo, ,.T4ve
Mari>„
pran
tojaus konferencija turės duoti į tai teigiamų
‘BA, VYRAI, PAJUDINKIME ŽBM?!f”
iu ir aš šiandien turime šv. tikėjimų ir amžinojo išganymo
ciškau Ksaverai, melsk už mus”. Iš surinktų misijų reika
utsakymų.
viltį, fae yra dėl to, kad prieš daugelį šimtmečių Patrikas ir
Esame ne tik lietuviai, bet ir katalikai. Bonifacas ir Kirilas ir Metodijus atvyko pas mūsų bočius, lams pinigų skiriama: 60 nuoš. Užsienių Misijoms ir 40 nuoš.
Vakar minėjome Lietuvos Nepriklauso
Namų Misijoms.
,
mybės šventi;. Kalbėtojai iškilminguose susi Dėl to mums negali nerūpėti klausimas, kaip kai kad Petras ir Paulius nuvyko į Rymų. Mūsų dienomis
18. Mūsų viltis ir troškimas yra, kad nė vienas žmogus,
rinkimuose sake karštas, patrijotiškas kalbas. baigsime Didįjį Jubiliejų — Šventuosius Me Bažnyčios rūpestingumas nė kiek nesumažėjo Kristaus įpa
jaunas ar senas, turtingas ar vargšas, kunigas ar pasaulie
Jie priminė Lietuvos praeitį, plačiai nurodė tus ir kaip atsiliepsime į Popiežiaus Pijaus reigojimu ir naujų sielų ieškojimo troškimu. Dėl šios misiotis neišsiskirtų iš misijų kontributorių arba rėmėjų tarpo ir
v
kokiu būdu išlikome tautiškai gyvi ir ko XI pakartotiną kvietimų visus tikinčiuosius nieriavimo dvasios, kuH yra tikroji Bažnyčios gyvybė prisijungtų prie vienos kurios tųdviejų rūšių. Įstoti amžinu
kiais keliais ėjo tauta, kol priėjo prie lais įtraukti į Katalikiškųjų Akcijų. Kuo stipriau ir alsa, Kinija šiandien turi palankesnį katalikų nuošimtį nariu, suprantama, labai geistina. Kad ir vaiko aukojamas
vės ir nepriklausomybės. Kalbėtojai nepa būsime susiorganizavę kaipo katalikai ir gi savo nepaprastai gausingame gyventojų skaičiuje, negu kai kelis, ar našlės skatikas yra įvertinama misijų reikale
miršo bartis ant rusų, kad jie taip baisiai liau suprasime reikalų apaštalauti, tuo sėk kurios valstybės po amerikoniška vėliava.
pagalbeL
Dieviškas
Bažnyčios
Įsteigėjas
ne
vien
Bažnyčių,
kaipo
persekiojo lietuvių tautų, per 40 metų nelei mingiau galėsime dirbti ir tautiškuosius dar
9. Mūsų pasiryžimas yra paskiau visus amžinų narių
organizacijų,
įpareigojo,
kad
ji
rūpintųsi
misionieriavimo
dar

do Lietuvoje spausdinti ir plutinli lietuviškų bus.
vardus surašyti ant stipraus popierio, pasiųsti į Rymų ir
bu. Jis tų misionieriavimo prievolę uždėjo ant visų jos pa padėti į Pontifikalines įstaigos arkyvus. Tas visiems laikams
laikraščiu ir kuvgų. Jie piktai atsiliepė apie
Taip pat negalėsime praeiti pro šalį tų vienių narių. Iš tikrųjų negalima ramia širdimi pripažinti
t T t..*,
'
liūdys apie Chicagos katalikų kontribucijas kilniajam darbui.
lenkus, •kivriej.it-k daug blogo mūsų tautai reikalų, dėl kurių visa mūsų tauta šiandien
tikrosios katalikybės tiems vyrams ir moterims, kurie besi
Ant galo, nėra geresnio investmento, kuriuo galima tąip
yra padarę, jų lenkinę ir pavergti norėję. yra susirūpinusi, būtent dėl Vilniaus ir Klai rūpinu misionieriavimo reikalais. Tas reiškia, kad jie atsi
Kliilvo ir vokiečiams, nes ir jie yra daug pėdos. Lietuvių priešai šėlsta, grąsina. O mes sako dalintis su kitais tuos geruosius dalykus, kurie dvasiš sėkmingai ir taip daug atsiekti didesniajai Dievo gtfbei,
sielų išganymui, Kristaus Karalystės ant žemės praplėtimui,
prisidėję prie Lietuvos visokių nelaimių ir ar tylėsime ir snausiniet
kai mus pasiekia ne per ypatingus mūsų pačių nuopelnus.
mūsų pačių prestižo didinimui ir katalikų įtakos sustiprini
sunkinę jos kryžiaus kelius į laisvę.
Gavėnios laikotarpio pradžių kas metai yra viena diena, mui, kad ir savam krašte, kaip kad mūsų ištikimas ir gausas
Tad, rytoj gausingai suvažiuokime j LieBet užtat girdėjome aukštinant tautos bu
kuri paaukojama misijų reikalo aiškinimui ir tų pareigų Tikėjimo Platinimo rėmimas. Ateinantį sekmadienį yra mums
tuvių Katalikų Vakarinių Valstybių konfe-Į
dintojus (Basanavičių, Valančių, Maironį, Da
butij ryškesnis, tai
tui visa proga; tai Misijų Sekmadienis;, Tegūl jūsų duodamos aukos
raginimui.
Kad aiškinimas būtij
.ranauskų, Kudirką ir kitus), knygnešius, Lie- icnciją, taikinu s, susiorganizuokime, dirbki-J
•
dalisbus gausios. Tegul bus jos didesnės už paprastas rųetines
tuvo6 Tarybos 1918 m. vasario 16 d. žygį, ine’ ‘‘^a> vyrai, pajudinkim žemę!
į
Misijos yvia padalintos j Užsienių Misijas ir Namų! aukas, jei išgalite. Tai geras dvasinis investmentas; jis jums
Misijas. Pirmosios yra toli Rytų žemėse, antrosios — namie, ■ užtikrintas ir atneš jums gražių; daugeriopų naudų,
garbingąją Lietuvos kariuomenę ir visus tuos,
NAUJAS
LIETUVOS
ATSTOVAS
t. y. J. Amerikos Valstybėse.
; kurie nesigailėjo nei sveikatos, net nei gy
’ .Jūsų Kristuje
VAŠINGTONUI
2. Kunigai, vienuoliai, vienuolės ir kąteketai, kurie dir
vybės savo tautos laisvei iškovoti.
Jurgis KardiaslM Mandelein,
ba Užsienių Misijose, yra arba tų kraštų žmonės, arba paeina
Taigi, vakar šventėme ir ryžomės bran
Chicagos Arkivyskupas
Iš-patikrintų šaltinių sužinota, kad p. B. iŠ tų kraštų, kur Bažnyčia stipriai įsisteigusi, kaip tai Eu-j
ginti savo tautos sunkiai įgytąją nepriklauPauliaus Atsivertimo Šventėje^ 1934 m.
1
am ■»
sfliiiiybę, branginti <J$Į-jos kovojusius ir dirbu- Balutis tikrai būsiąs paskirtas Lietuvos at ropoję, ar Amerikoje. Namų Misijose dirba daugiausia patys —
stovų Londone. Į jVvief^f
pričiun- amerikiečiai, kaip čiagimiai, taip naturalizuoti
l
AVĖ, MARIJA!
3' ••d!
(
•
3. Mes remiame misijas vienu kuriuo iš dviejų būdų:
’
Bet kas toliau’ Ar tik tautos švenčių čiamas p. Sidzikauskas pastaruoju laiku bu
Visų pamiltoji, aušra nemirtinga,
į arba patys eidami misionieriautų, arba gelbėdami kitų siunŠirdžių karaliene, valdove galinga,
proga teprisiininsinie Lietuvos praęitj, jos vęs atstovu Londone.
1 timą į misijas ir paskiau jų ten užlaikymų.
iovas ir rūpe.-čiust Nei To neužteks. Dėl ko
Graži, kaip pavasario lankos lelija, —
Mes nesigilinsime į taį dėl ko p. Sidzi
4. Užsienių misijų dirvoms tengimių kunigų misionierių
Giesme Tave sveikinam — Avė, Marija!
4^' ir klausti nereikia.
kauskas buvo atšauktas iš Berlyno ir dabar parūpinimo reikalu Chicagos arkivyskupija yra pirmutinė ir
< " Mūsų, lietuvių, netoli milijono gyvena ištraukiamas iš Londono. Mes tik norime pa vienatinė tarp visų pasaulio vyskupijų. Chicagos arkivys
Prie Tavo jaunystės dangaus aureolės, <
Va vorykštės spindi ir saulės gražuolės...
šjame laisvame krašte. Mūsų, kaipo lietuvių, brėžti, kad p. Sidzikauskas gana svarbų vai kupija savanoriai pasiryžo gelbėti Šventajam Tėvui šviesti
Viltis
Tavin dedam — suvargus žmonija —
kintis,
japonus,
indėnus
ir
kitų
Rytų
kraštų
jaunuolius
pa1
•tųickas čia nepersekioja, spaudos nedraudžia, dmenį yra suvaidinęs Lietuvos užsienių poli
Ištiesk savo ranką mums — Avė, Marija!
Veįkti netrukdo, o vienok tautiškai nyksta- tikoj. Jam keletu kartų teko ginti svarbias čiam Šv. Petro šešėlyje. (Amžinajam Mieste), kad iš jų tu-'
Irte. JŠ to aišku, kad mes per mažai įvertina Lietuvos bylas ir Tautų Sąjungoj ir Tarptau- rėti misionierius tarp saviškių.
Palaimintą žemę prie kojų Mergelės
o. Artimoj ateity parūpinti misionierių mūsų pačių kraš
me 1,,utos kryžiaus kelius ir jos laimėjimus tinianie Teisme Haugoje. Tuo būdu jis įgijo
Gėlėm pirmo džiaugsmo gegužis jau kelia;
ir kad per mažai dirbame. Ir stipriausios lie diplomatiniam darbui patyrimo, padarė daug tui, tolimiems Vakarams ir Pietų valstybėms, kur katalikų'
Saulėtekiai švinta if mūsų širdyje,
yra nedaug ir kurie išsisklaidę gyvena ir kur kunigai yra į
Kai himnus Tau giedam — Avė, Marija!
tuviškos įstaigos nedaug tepadės, jei leisime reikalingų pažinčių. Savo laiku jo kandida
retenybė. Daugiau kaip vienas šimtas Chicagos berniukų, į
save ir savo vaikų širdyse gęsti tautiškai tūra buvo iškelto į Lietuvos užsienių reikalų
Nuvargusiai sielai — oazė tarp painių,
kurie mokosi šios arkivyskupijos seminarijoj, yra pasiryžę
ugnelei. Nepasiduokime! Susiorganizuokime
ministerius, bet berods dvejais atvejais jis
Ijabiau išganinga už Dovido- psalmes;
po keletą savo pirmųjų kunigavimo metų paaukoti misionie
ir ne tik vieną dieną metuose, bet kasdien tos garbės nepriėmė. Nors p. Sidzikauskas,
Audroj uostą ramiame saugų Tavyje —
riavimo darbui — katalikų tikėjimo skleidimui, minėtose šio
/gyvenkime savo tautai ir dirbkime!
kaipo patyręs diplomatas, Europoje šiais su krašto dalyse.
Vairuok mus gyvenimą — Avė, Marija!
Rytoj Chicagoje įvyksta Lietuvių Kata mišimų laikais būtų reikalingesnis, bet mūsų,
6. Čia pabrėžiame paprastą tiesą, bet ne kokį pasididžia
Širdies vainikus įneš Tau, Motina, pinam
likų Vakarinių Valstybių svarbi konferenci lietuvių visuomenė Amerikoje, berods bus vimą, jei sakome, kad Chicago arkivyskupija atlieka savo da
Ir meilės paveikslą altoriuj dabinam
Vaikus nuvesk savo dangaus karalijbn,
ja. Ji šaukiamu ne tam, kari tuščiai pasigin- patenkinta, jeį jis atstovaus mūsų senąją Tė lį gelbėdama misionierius Užsienių ir Namų Misijose. O,
Neleisk
mums nuklyst kur — o A v e, Marija
dabar prieiname prie šios arkivyskupijos tikinčiųjų — pa-!
’ čyti ir “smagiai laikų praleisti”, bet kad pa- vynę Dėties Šamo žemėje.
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(Tęsinys)
Ona irgi m'okslą ėjo
į mokytoja^ noriai, —
jos skruostai žieilnis žydėjo,
kaip aušrelės, įstabiai.

Džiaugės motina, ir Oną »
kartai'’ kvietė jmis save —
kai turėdavo “jos” Joną
kaimo vasaros laike.
Joua> eiig'u licmeningns,

(saki- motina: grąžas):
žvilgsnis gyvus ir liepsningus —
darbininkas jis vikrus...
Būdavo, kas reiks jaulėti —•
dour.s ptiklavo neriai:
nr iškraus! vi i paklėtį,
ar supilti len rugiai...
jautė džiaugsiną vieną
Jono motina -sena,

laukdama, kol liūs ta diena —
kai mokytis bus gana.
Jai tuomet teks pamatyti,
(ji sapnuodavo dažnai),
kaip Jonukas su Onyte
bus laimingi jos vaikai...
- Jonas bnibavo draugingas
ir ne Onai —‘jos broliams,
ir ,įų vienas — ypatingas
buvo draugus. Šnekesiams
ilgiems jis leido laiką
su Vladu tuo maloniai,
mate — šis visur palaiko
jį, ir klausosi dorinai.
Vlado — tėvas nemokino
nuo pradinės jau toliau,
r
«
j
ir Jom.kas tą vaikiną
prisitraukė sau nrčiao.
.Jonas teikdavo Viadukui
didesnes gudrias žinias .—
.jos Vlathikui neiŠsprnko
pro mintis jo sumanias.
Taip užėjo karo hntigon
su audringu ūžimu,
bloškė žiunę j padaugėti
jo nagai su piktumu...

\

Teko Jonui apsistoki
mokslą ėjus, ir skubiai
į maskolių pulką stoti —
ir kovoti jau žiauriai...
Ir sugrįžęs jis po kovų
rado tėvą seną vien —
močią jau mirtis išrovė,
(sako, laukdavo kasdien...).
Ir, kur ramiosios pastogės, —
rūko vieni pelenai:
retas ėjo kaimo žmogus,
krankė tik vieni varnai...

Lorivte Gandas
Po audringų karo metų,
tebėrūkstant gaisro dūmams,
iš naikinančių verpetų
kilo viltis laisvės n'imanis.
Sujudėjo kraujo žeme —
tautos tatė laisvėj žodį,
ir — rš kur stiptybę semia,
jos vaiždžiui pasaulini rodi*.
Iš tautiečių vieniugunm
it valstybės atsirado:
štai, iškilo visos ūmai, —
jas troškimas laisvės vedė.

į
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Taip ir maho ftiielą šalį,
(ji per amžius nepražuvo!),
jau vadinti tautos gali —
Nepriklausoma Lietuvai..
Jos gyvybei kilnūs sūnūs
nei savos nepagailėjo,
ir laukuose Josios kūnus
jie negyvus Jai sudėjo...
Ir klestėti, kilti, ima
kraštas, jieTėjęs vergiją —
per aukas, jmsišventiiną
if, galinu, per kalaviją,
§et Sunkiai dar jis kvėpavo,

iš peludės išsitraukęs —
verkė senis, taręs vardą
mūsą krašto..., nes sulaukęs
šimto metų, jis — kaip sniegu
savo galva pabarstyta —
džiaugės .jaunu laisvės diegu,
(tai — naujiena nemutyta!..).
Ir sesutė brolį ruošė
iškeliauti savanoriu,
jam krūtinę rūtom puošt-,
tardama jam tyliai: “Noriu,
kari sugrįžtuni sveikas, tvirtas...”.
“Na, 0 galvą jėi padėčiau!!..” —

kai jį valde Vokietija —
ir lietuvis dar dejavo,
kol likimas ją išvijo.
Dar tebesant tiems kryteivbttft*,
liaddis gyva sukrutėjo —
ir pakeitus juos ateiviams
iŠ rytų, ji sumurmėjo...

“Tau vainikas mano skirtas...”—*
ir pravirk ns: “Netekėčiau...”.
Susirinkę taip į būrį,
patys vyko bevaryti —•
ir kariuomenę snkūrė:
negalėjo nieks manyti!..
Niekas vyrų dar neskaitė,
kai į kovas tiesiai vyko,
liet vis jėgos augo greitai —
nors kovose jos ir nyko...

Ji pakėlė didžią bangą —
šaukė būrius ginti kraštą!..

Saulė pažvelgė į langą

ir Lietuvai, vargo naštai...
Ir galando bfolis kardą.

(Daugiau bus)
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Ritom

troškinių, kurie niekad nebū
o sau
tų patenkinti, o per tai pasi
Bažnyčia gi, aidai i tų
kad žmogus trokšta ir siekia
darytų amžino vargo ir skanPapildo melų, nes nepripa didumo, nes tas didumo troš pačia mintimi, pila pel , uų a
I smo šaltinis.
žįsta. Dievo už viso jiasaulio kiams vra jam įgįmtas, su to galvos tikintiesiems gavi
Bet tokiame atsitikime ir
Kūrėjų ir Valdovų, laikyda kiu troškimu Dievas yra jį pradžioje ir primena,.; >«
žmogaus siekiniai pasidarytų
mas save už aukščiausių pa sutvėręs. Puikybės esmė yra žmogus yra dulkė ir dn 1
nesuprantami ir priešingi je
saulio šeimininkų, nors gerai tume, kad žmogus siekia to rėš virsti.
' prigimčiai. Žmogus tik tada
žinojo, jogei ne žmogaus ga- didumo, aplenkdamas Dievų,
Kus tat nori sugrįžt pi
siekia, kada turį vilties pa
lybe pasaulis yra sutveriąs ir j atmesdamas Dievo valdžių įr
,
,
.
.
,
Dievo,
o gavėnios
siekt, tik tol ieško, kol turi
nt- jo galybe jis laikosi.
vadovystę naudojosi Dievo sui.
,
. . *’
x
. Jani tinkamiausias, nes p i
vilties surast; tai vilčiai išny
Papildo vagystę, nes naudo tvertais daiktais, bet nenori1
i pirkimo ypatingos nu i.-jiim
kus, sustoja ir visi jo darbai
jusi svetimu turtu, naudojasi nusilenkt prieš Dievų ir pripa
tas privalo pradėt nuo
I ir siekimai nes negalima sie
Dievo sutvertais daiktuis, ne- žint jam pirmenybę.
žeminimo, privalo supn,t.
kti, žinant, kad nebus pasie
pripažindanias Dievo už jų Toji pati mintik veikė ir agei yra tik dulkė ir dr. t.kta, ieškot, kad nebus suras
savininkų. Tuo būdu žmogus ngeluose ir prapuldė juos, ji
virtęs pasiliks ja
ta. Nieks pav. nestato geležin
pasidaro panašus į tuos evan veikia ir šių laikų bedieviško
gu neis išvien su
kelio susisiekti su mėnuliu,
gelijoje aprašytus vynuogyno je kultūroje. Vieniems ir ki
mas gi išvien su Dievo,
nes nėra vilties pastatyti Jei
nuomininkus, kurie nenorėjo tiems atrodo, jogei Dievas ysieks tas aukštybes, ku ii t
gu lat žmogus rūpinasi savo
mokėt nuomos savininkui, o n: jiems visiškai pereikalinkšta jo širdis, nes bus
gyvenimo pagerinimu,
, . . ieško
w Vaitkevičius rytoj lietuvių ka- pamatę ateinant jo sūnų susi gas, jogei apseksiu be jo val į Dievų.
’»'» troškimų palenk,nuno, S!ei|a,ikų suvtt2iavinie skaitvs re. tarė užmušt jį ir vynuogyną
džios ir pagalbos, pasieksiu
nklas, kad jo prigimties geJ feratų apie šventuosius Metus pasisavint sau.
tas aukštybes, kurių trokšto
mėse glūdi viltis, jogei yra ir Katalikiškųjų Akcija.
Padaro sau skriaudų, nes. ju širdis. Angelai nukrito į
toks daiktas, kuris gali jį nu
Graudūs Verksmai,
gyvendamas sulvg Dievo pla pragaro gelmes, nukris ir be
ramint, padaryt jį tobulų ?r' ryšius, tuomet tik užlips ant nais, pakiltų tobulybėje daug
dieviškoji kultūra ir subyrėk
STACIJOS
laimingų.
tobulybės kalno., nes Dievas . aukščiau, pasidarytų daug tu Į dulkes, kaip kad subyrėjo į
patsai nori pasiimt ant savęs' rtingesnis; gyvendamas gi su dulkes daugelis kultūrų.
Kai Kurios Gavėnioj
visų tobulybės darbų, o žmo- Į lyg savo egoizmu, puola zeR. K. Fe
Tobulybės troškimas yra di gui palikt tik išsižiojimų kaip myn ir virsta dulkėmis kartu- Kadangi- puikybė yrn viso
Giesmes
deracijos centro pirmininkas, kuris rytoj
delė Dievo dovana žmoguje, mažam vaikeliui, kad pripil su tais sutvėrimais, kuriuose kios nelaimės ir visokios nuo Išimtos iš “Ramybė Jums1
vakare, Nekalto Prasidėjimo parap., Brigh
nes yra visokios pažangos šal dytų jo burnų gėrybėmis: ieškojo savo tobulybės ir iš dėmės šaltinis ir pradžia, to
ton Park, salėj skaitys reikšmingų referatų
tinis. Neprotingi sutvėrimai
aukštinimo. Todėl Dievas, va- dėl Išganytojas, atėjęs atpirk
apie Kražių skerdynes.
neturi tokio troškimo, todėl aš pripildysiu jų ” (Ps. RO, 11). rydamas žmogų iš rojaus, pri- ti pasaulio, mokina jį nusiže
iie neina pirmyn, bet amžinai
Chicago, III. H
Žmogus atmetė Dievo
mena jam skandžių, bet tikrų minimo ir savęs atsižadėjimo
pasilieka vietoje. Kaip bitė li
pasiūlymų
[tiesų: “Dulkė esi ir dulke
pdė korį tūkstančius metų atŽmogus, šėtono klaidinamas, virsi'
Tos tobulybės Dievas nesu- j ^a^’ ^a*P
lipdo ir šiandie. atmetė Dievo pasiūlymų ieško Eidamas žmogus išvien su
taip
J
1
ji
lipdys
ir už tūkstan
iškarto, liet paliti Dievuje savo tobulybės ir Dievu, pasidaro panašus
į
z
Bažnyčia pradeda gavėnių teikė žmogui
čio metų. Panaši būklė yra ir
ko
žmogui
jų
siekti
savomis
Dievui vadovaujant. Jis užši- Dievų, eidamas gi savo egoizpeletaų pylimu ant galvos savo
pas kitus gyvūnus.
jėgomis,
suteikdamas
visokiai manė pasiekti tobulybę savo nių ir atsitraukdamas nuo Die
vaikeliams ir priminimu, kad
Žmogus priešingai ne tik ne
riopų
pagalbų.
Pirmiausia
pa-Į
jėgomis ir savo priemonėmis, vo, virsta dulke, nes ne Die
Žmogus yra dulkė ir kad į
■ėjo į jo širdį gilų tobulybės pasitenkina tuom, kų jo bo ne savęs atsižadėjimu, liet sa vuje ieško savo laimės ir di
dulkes turės subyrėti.
troškintų, taip gilų, kad joks čiai yra padarę, bet nepasiten vo egoizmo kurstymu ir jo kė dumo, liet dulkėse.
Toji tiesa, kad žmogus yra pagedimas ar ištvirkimas ne kina ir tuom, kų jis j>ats yra
liniu į ankštybes.
MODERNIŠKAME gyvenime yra reikalingos kiti • iu,.|,
dulkė, turėtų
«•» jam būti aiškes- gali jo užtrinti, žmogus ir po šiandie padaręs, todėl ieško
šeimynoje. Muistąs nesugriūta, ne reikia ledo pirklį -m m
nė už saulę, nes kasdien ir ant nuodėmės veržiasi į ankšty naujų "kelių, kad pagerinus sa Turėdamas . Dievo suteiktų
pysite tiek kiek išmokėtumėt už ledų. Refrigeratoris p
)»«••
vo gyvenimų visokiu žvilgs protų ir valdžių ant žemesnių
kiekvieno žingsnio tenka jam bes.
save apsimoka. ,
užsimanė sau
niu, o tas ieškojimas ir suda sutvėrimų,
su ja susidurti. Gamtos galy
BUDRIKO krautuvė yra auto
vališkai viešpatauti ant jų
• *
>.tuo įgimtu palin- ro pažangų.'
•» '’
bės ir jos jėgos jam- saW, jo'- Kildamas
rizuota parduoti geriausius Refri
gei jis yra dulkė, nes nušluo kimu, žmogus trokšta didumo, Tačiau, toji pažanga ne vi traukt iš jų sau naudų, didiht
' LINIJA
žeratorius Amerikoje,*katrie yra ga
jis nepasitenkina tuom, kų tu
jais
savo
smagumus
ir
džiaugrantuoti daug metų ir elektros visai
ja, jį ir jo darbus kaip dulkes:
suomet yra tikra pažanga, nes
> Is New Yorkę
ri,
bet
trokšta
daugiau:
išininmažai tesuvartoja. — WESTIN0ne visuomet veda žmogų prie s,ncs, patenkint jais visus
į KLAIPĖDĄ
audros, pavandenys, įvairios I
tinkas nori būt išmintingesnis, geresnio gyveninio, kaip.kada To troškimus ir palinkimus,
Per
Gothenburgą
HOUSE. Ne tik Wer‘inghon •?, bet
ligos neša jam mirtį lygiomis i
mokytas — mokytesni.^ doras
ir kitų žymių išdirbyseių Refrige
i.uvėria jį prie blogesnio, t:;o-,’r nePr,Pažmt ant savęs jokio
su menkiausiu vabalėliu; neiš
GREITA
ratorius jūs galite pamatyti Bud
— doresnis^ šventas — šven met tobulybės troškimas pasi-Į kito valdovo, kuriam reiktų
matuojami Žvaigždynų plotai
___ KELIONĖ :
riki)
krautuvėje Norge-Rolator, Lejam sako, jogei jis yra men-1 tesnio, turtingas — turtinges- daro visokios nuodėmės ir vi-'alsil^int už ««teiktas dovaĄ per ŠVEDIJĄ
c-unrd, Apex, Sparton ir kitokius.
galingas — galingesnis, sokio pagedimo šaltinis.
Inas, kurį reiktų pagerbt ir
kesnis už dulkes, nes dulkė,
PARSIDUODA ANT LENGVŲ
gražesnis ir t.t. O
palyginta su žmogum yra di-j.
Atsitinka tai tada, ka1|al>rip“iil’t ”vo n’"’ jo Prigu1’
Rengiama
IŠMOKĖJIMŲ
į Dienų
, __
v
,
.
visi
visi dirba, visi
visi rūpinasi, visi
niybę,
desne, negu žmogus palygin- . žmogus,
pasitikėdamas
savim,
Liet. L. A. Sąj. Amerikoje
, v. . '.
, juda, kari pagerinus savo gytas su visuma; bočių kapai-su '
...
Populiaru Garlaiviu
sesutrauko
visus
savo
ryšius
su
Tokį
programų
pasiūlė
... . , „ . . veninių, kad pridėjus nors truDROTTNINGHOLM
esamomis viduje jų dulkėmis ....
.
_ ..
Dievu ir nori vienas, be Die- tonas, o žmogus jį priėmė. SuIšplaukia Iš Ncw Yorko
tikriausiai įrodo, jogei ir jis p,”<'*. pr,e
K^JU’ .°!vo vadovybės ir pagalbos šie lvg tuo programų veikia ir
Kovo
(March) 17 d., 1934
neužilgo v irs tokiomis pat dii-lpr*^'^’
jno aPs’džiaugia
kti
tobulybės
aukštybės.
Ka

šiandie
bedievybė
ir
visa
be
Ekskursiją
vadovaus
minininkas
ir ,vėl rūpinasi ir dirba, kad
p. K. I VKAIS
lkėmis.
dangi
skirtasis
žmogui
tobu

dieviška
kultūra,
ji
nori
nau

Kili išplaukimai
padidinus savo gėrybes nauju
3417-21 So. Halsted St.
visgi tie visi taip aiškūs trupiniu, kuriuo nepasitenkins lybės laipsnis viršija žmogaus dotis sutvėrimų gėrybėmis, ga M. L. Kungsholm, baland. 4
Tel. Boulevard 4705
įginitas jėgas, todėl negali jo mtos jėgomis, daugint sau sma M. L. Gr.’psholm, baland. 21
ir iškalbihgi įrodymai, jogei ir apsidžiaugs kaip ir anuo.
jėgomis, reikia,. „gilinus ir džiaugsmus,
žmogus yra dulkė, neveikia į • _
.
.pasiekti savo ....
_
. bet ne- M. L. Kungsholm, gegužės 7
Nusistatykite savo radio Nedėlioję 1 vai. po pi ’ i mt
žmogų, užtenka, kad išplėštų1. Tame tobulybės troškime ir Į-ai| pasiduotų Dievo vadovy-i nusilenkt prieš Dievų, tikrųjį NorJ kartu keliauti krelpkltfis |
I.I.A8A. narj, arba J bet kurj auto
W('FL,
970 k. Išgirsite gražų Budriko radio programų. ‘
gamtai kokių paslaptį, pada- ^os f,,ek,me
nemato ir
klausytų jo įsakymų, na- tų daiktų savininkų,
rizuotą agentą.
AMERICAN I.1NE
nbll- nes J«o ant laikytų su Dirvų tampriausiu;:
Taip darydamas Žmogus pa- (SI 8WEPT8H
N. šllehlgan Avc., Chicago, Hl.
apsvaigęs, svajoja apie
atsist°ja laiPRnio> -------------------------------------juo
didesnius
pamato tobulysavo galybę, apie viso pašau*
bes plotus, kurie uždega jo
lIho užvaldymų, o pareigos nu
silenkti prieš Dievų nejaučia, širdį naujais troškimais ir rū
nes užmiršta, jogei yra dulkė pesčiais, todėl sulyg šv. Raš-:
ir kad neužilgo pavirs dulke to žodžiais:
SVARBŲ

SKAITYS

Puikybės

pildą

melų

padaro

REFERATĄ

ir

esmė

yra

ne

žodžiu

savo

tame,

ir

d

pav

vagystę,

neapsakomų

skriaudų

laikai

nu

amžoįjB”

Dievu,

Garb.

kun.

prof.

Juozapas

ptiHH

Vaitkevičius,

J.

Kun.

M.I

IR

3.

Dievas

yra

troškimų

Dr.

Antanas

Rakauskas,

žmogaus

tikslas

L.

A.

10c

KAINA

“Plačiai

atverk

savo

bumų

“DRAUGAS”

ir

2334

PUB.

Oakley

So.

CO.,

Avė.,

j

GAVĖNIOS VEDAMOJI MINTIS

1.

Žmogus

yra

4.

j

pa

dulkė

Elektrikinės Ledaunės
REFRIGERATORS

ŠVEDŲ
RIKOS

jis

Sa-

VELYKINĖ:

EKSKURSIJA!

JOS. F. BUDRIK,

j

0

rytų

kokį

naujų

išradimą,

o

nesuran<la

jau,

TEL.

PROSPECT

7960-61

PIRKITE TIESIOG Iš MOSĮJ DIRBTUVĖS

“Kame

minties,

su visais savo rankų padari
niais. O nieks nėra žmogui pa
daręs tiek skriaudos, nieks nė
ra ant jo užtraukęs tiek ne
laimių, kiek tos tiesos užmir
šimas, nes tas užmiršimas, *o
ne kas kita įkvėpė jam pasi
tikėjimų savim, šūvyje to di
dumo ir tos tobulybės ieško
jimų, kurios troškimų patsai
Dievas pasėjo į jo širdį.

ir

kas

ten

daug

daugina

ir

daug

iš-!

apmaudo,

žinojimų,

dau

gina ir vargų”. (Pamoksi. I,1
18).
\
"
I
Klausimas tat kyla, ar yra
kur nors toks. kilnus daiktas,
kuris užpildytų visiškai žmo
gaus troškimus, kurį pasiekęs,
žmogus nurimtų ir nieko dau
giau nenorėtų. O gal priešin
gai jam yra skirta amžinai tro
kšti, amžinai būti alkanam ir
niekad nepasisotint, amžinai
siekt ir niekad nepasiekt, am
Dievas, sutverdamas žmogų, žinai keliant ir niekad nenuskyrė jam labai aukštų tobu- jke^at,L
Ivbės troškimų, tokį būtent, Jeigu taip būtų, žmogus bū
kuriame sutvėrimas pasidaro tų vienas iš nelaimingiausių
sutvėrimų, nes turėtų įgimtų
panašus į savo Sutvertojų.
2.

Įgimtas

didumo

yra

Lietum Augliu Yarte

MUSŲ PARLOR SETŲ KAINOS YRA NUO

jūsų

Lai

pinigų

laimėti

jums

anglis

Jūs

—

Hot

dėl

ir

kietos

j >
pra

ju

į

ri

(les

įvairios

Water

virtuvių

Pocahontas,

vanijos

esti

negalite

anglis.

parduodame

boilerių

PIRKDAMI GALITE IŠMAINYTI 8AV0 SENUOSIUS
RAKANDUS Į NAUJUS

aruodas

investuojant

reikalingas

Mes

aukščiau

anglių

sąskaita.

taupumo

My, no

ir

pečių.

bednminės.

anglys,

Pennsyl-

antrųcitas,

žmogui

troškimas

Black

City Furniture Co.
M.

P.

Jovarauskas

ir

J.

Bertulis,

Taipgi

Bnn

Lump,

Creek

Sahara

Specialus

and

Consolidation
Kopper

anglys.

kainos,

/

mokant

Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
PHONE: SEELEY 8760

Millers

OHIOAOO, ILL.

4913-19 SO. PAULINA STREET /
__

Near 49th Street* Chicago, Illinois

v- QAPSZEW1CZ» P*1“

R. F. QAP8Z1WIC2, Sec. and Mgr.

Coke.

?
cash.

*•

r
T

?
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RUOŠIASI KONFERENCIJON

CHICAGOJE

tis krautuvę adresu 2650 W.
Dievo Apvaizdos parap. —
G3rd St., užsakė nuujo “stako”: auksinių ir sidabrinių Šios parap. draugijos rengiasi
REMKIME SAVUOSIUS
daiktų, naujo modelio radijų. dalyvauti ateinantį sekmadie
Kainos pas jį visados priei nį Katalikų Konferencijoje.
■ •
,
Marąuette Park. — “Drau namos.
Pukvietirnų laiškai susirinki
go,” vajus visu smarkumu ei
muose buvo skaitomi ir atstona Į'ii n yn. Veik kasdien gau
K. Gervilis, 2614 W. 71st St. \ ai išrinkti. Čia gražiai gy
nama naujų skaitytojų. Garbė patyręs siuvėjas,
kuris taip vuoja Federacijos skyrius. Vii ia rk et j larkiečiams!
pat taiso, valo ir prosija ne- sos draugijos prie jo priklau
Kiek tenka patirti, markel žiojamus drabužius dabar tiek Įso ir jau praėjusiame susirin
iui ik iečiai remia savuosius ko- turi darbo, kad reikia net pakime sumokėjo savo metinius
nt«>i miiikus. Laikykimės obal- gelbininkų.
mokesčius.
sio: savas pas savąjį.

"DR«M" VAJUS EINA

V. Danta, 2547 W. 71st St.,
Marąuette Parko biznieriai užlaiko didelę valgomųjų daisako, biznis pradėjo geriau ei ktų krautuvę. Dirba net keti Daugelis biznierių sako jau turi darbininkai. Mandagiai
nejunta depresijos.
patarnauja.

Pranus Dargelas užlaiko Hilt. Andreliūnas, senas aukmniiis įr laikrodininkas, turin- ghway Service Statiou, , prie
VVestern Avc. ir kampo 70th
z*—■'
—————
-------- \ St. Taį visiems žinomas vei
kėjas, “Draugo” ir “Laivo”
rėmėjas. Kiekvienam teisingai
patarnauja. Lietuviai, turin
DIDIS
tieji automobilius privalo re
mtį savuosius.
a
Kitų sykį parašysiu apie ki
tus biznierius.
Kame kainos sumažintos
—,

..

.—

VASARIO MĖNESIO

ISPARDAVMAS

rė Šeimininkus VI. Daukša.
Jaunavedžiai
apsigyveno
pas nuotakos tėvus.
Jaunai porelei linkime ge
riausio sugyvenimo ir daug
S
•j»
laimės iki amžiaus galo.

Ten buvęs

DARIUS * GIRĖNAS PA
GERBTI MIESTE
Š minis dienomis viena iš
didžiausių Chicagos krautu-

Užgavėnių parap. balius gra
žiai pavyko. Žmonių buvo pilna svetainė, ypač daug jaunimo. Pradžioje buvo paminėta
vasario 16 die.ia. Parapijos
choras išpildė gražių progra
mų, kuri visus atsilenkusius
labai patenkino. Lietuvos ka
rininko ir kareivio dialogas,
kurį atliko p. K. Sabonis ir
A. Daujotis, suteikė daug ska
naus juoko, o jo užbaiga bn
vo tikrai įspūdinga. Po to se
kė pasilinksminimas. Daugiau
tokių gražių vakarų!

šv. Vardo v y nf d ra ugi ja ste
r.giasi plačiai išvystyti savo
nuo 3Q iki <>') centų
Labdarių Sų-gos 23 kp. me- j.veikimų. Dabar eina naujų naant dolerio.
triniam susirinkime išrinkta rių vajus. { paskatinį susirin
-J ’
nauja valdyba iš uolių darbuo kimų prisirinko vyrų kuo ne
tojų: pirm. — 1*. Grybus, viee pilna mokyklos salė. Padaryta
pirm. — C. Stasiūnienė, nut. daug rimtų nutarimų ir pri
rašt. — B. Nenartonis, fin. ra imta būrys naujų narių. Gerb.
št. — S. Staniulis, kasos glob. klebonas ir kun. M. Švariis
'— M. Dargelienė ir O. Rašin- suteikė daug naudingų pamo
[skienė, kasininkas — P. Gai kymų, o pirm. F. Tautkus, vi
lius, durininkas — D. -Šleinis. sa siela atsidavęs draugijos
Naujasis pirm. kvietė visus1 reikalams. Po susirinkimo su
Naujos Mados
narius lankyti susirinkimus, rengė nariams .visokį
sutI
e W• ‘Jį L
’
t'
MIDGET RADIOS imi
tkurie įvyksta kas trečių sek- prizų”. Sekantis •snfdrmkinias
>9.50 " >12.50 madiehį 2 vai. popiet, parapi žada būti da įdomesnis.
jos svetainėj. Visi Marąuette
$70.00 vertės RADIOS po
Parko lietuviai turėtų įsirašy
Gavėnios metu įvyks kele
$25.00
ti į Lal>d. 23 kuopų. Mokestis tas gražių draugijų parengi
tik 10c į mėnesį.
mų. Šv. Kazimiero Akad. Rė
$90.80 ZENCTEl KABIOS
mėjų skyrius rengs savo me
“Draugo” kvieslys
$59.00
tinį vakarų vienuolynui pare
Katalikams netinka ir to mti kovo 11 d. Jau komisija
$150.00 STEWART
kia spauda, kuri nors nestoja uoliai darbuojasi. Taip pat ir
WARXKR RADIOS po
'atvirai į kovą prieš tikėjimų,
jadhamečių skyrius neatsilie
bet ir negina tikėjimo, nei
$69.50
ka. Taigi galima tikėtis gra
nesirūpina katalikų reikalais. žių pasekmių.
$325.00 KOMBINACIJOS

v

Radio su gramafonu

po

$110.00
$390.00 SPARTON Kombi
nacijos su Grainafonu po

PIRMĄ

SYKI

UURDO STEBUKLAI

$49.50

PurdutMlam ant Lengvų
Išmokė j imu

Dtooduiiie didelę nuolaidų
už senus radios į mainus
ant naujų.
—

KRAUTUVES
2536 40 W. 63rd STREET
Hemlock 8400
4179—85 ARCHER AVĖ.
I-afAyette 3171
J lliCAGO. U,L.

Paaiškėjus, kad užvestas
i W»j. T:30 vai. vakare prasismas prieš buvusio kas. a. a.1^88 Kražių skerdynių 40 m.
M MeJdttiio bomlsmanus ilgai suka
s“kaktie8 paminėjimas. Tu pro
tęsiasi, kud dalyk, greičiau ** bus
bu8 atvaidinta
atvaidinto “Kražių
. .
. t
skerdynės”, 3 veiksnių drabaigus, nutarta griežtai reika' ... \
.
...... »•*""'
ma. Vaidinime dalyvaus apie
^au^- ^ani icikalui prie valdyžmonių. Be to, ant scenos

lakūnų Dariaūs - Girėno at- Į bo labui, nariams linkėjo kuo luiškio ir M. Z. Kadziausko. - Vaidinimų galės pamatyti
vaizdus, iškarpas iš laikraščių ’ geriausio, pasisekimo,
Klūbo korespondentu 1934 tik 600 žmonių, nes tiek tik
apie tų didžiųjų tragedijų ir Į Ligonių komiteto pranešlm. išrinktas M. Z. Kadziaus-j talpina salė sėdynių. '
kelis laiškus, siųstus Lituani-Į nias priimtas; ligoniams paša.lkas.
Korespondentas
. „ „ Vaidyla,
ca — oro paštu.
j pa nutarta išmokėti.
Vitrina su tuo įdomiu išsta
Klūbo kalendorių 1934 m.
tymu traukia daugelio praei spausdinimo komisija pranešė,
nančiųjų donię.
■»
A. kad kalendoriai atspausdinti
ir jau dalinami nariams. Pel
LIETUVIŲ PILIEČIŲ DAR no liko apie $47.00.
BININKŲ PA ŠE L PINI S
Rašt. pranešė, sausio mėn.
KLŪBAS
mirė narys a. a. J. Gndgalis.

GRABORIAI:
LACHAVVICH
IR SONOS

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI GRABORIAI

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiems
Mirusiam suteikta patamavi
reikalams. Kaina prieinama.
West Side. — Metinis klū mas.
j 2314 W. 23rd PI., Chicago
3319 Lituanica Avenue
bo susirinkimas įvyko sausio
Paaiškėjo, kad daugeliui i
Chicago, III.
28 d. Sns-mų atidarius ir per klūbo narių priklauso dova- Į 1439 S. 49th Ct. Cicero, HL
Tel. CICERO 5»27
skaičius nutarimus, pirmiau
uos už nesirgimų per JO metų
siai knygų ir iždo revizijos ii ilgiau. Tas dalykas atidėtas
komisija padarė pranešimų,
GBABOBIUS
Ine.
sekančiam susirinkimui.
LIETUVIU GRABORIUS
Koplyčia Dykai
kad viskų radę geriausioj tva
Palaidoja už >26.00 lr aukžčlau
Klūbo “straikervs”, kainaModernlžka koplyčia dykai.
4830
WEST
15th STREET
rkoj. Knygos vedamos kuo
IBS W. lSth St.
Tel. CANal SIU
Cicero, Illinois
(• blcogo, IIL_____________
geriausiai
kasa
geriausioj 4 ■ ■ ■ ■ ■
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.
padėty. Iki sausio 1 d., š. m.,
■
kasoj grynų pinigų guli $8,- ■ Nsalkankjklts savęs skaus- 1
A. MASALSKIS
ORABORIUB IR LAIDOtUTIU
370.44 ir buvęs klūbo kas. a. _ mals. Reumatlamu, Sausgėla ■
TEDAI AS
'-y ■
GRABORIUS
" Kaulų Gėlimų, arba Mėllunglu g
1646 WEST 46th STREET
B — raumenų sukimu: nes skauStambus lfrebojimas
Tel. BOUIevard M0»—MIS
3307 Lituanica Avė.
g dėjimai naikina kūno gyvybę 1
lr dažnai ant patalo paguldo.
■
yra geras terminas tiems vyrams ir
Tel. Boulevard 4139
moterims, kuriems stąkoja gyvumo ir
Tel. CICBBO :m
CAPSICO COMFOUND mo- |
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite utganėdi*ntl
Tel. CANul 2515 arba 2510

ANTANAS PETKUS

J. F. RADŽIUS

“I.J.ZOLP

spėkų -y yra tik pusiau tiek tvirti, ■ stis
klek Jie turėtų būtt

lengvai

prateltaa

vlriml-

B

Nu 2a-ton e
yra Gydytojaus Specialisto preskrlpcfją. kuri suteikia, geresnę sveikatų,
daugiau* spėkų, lr daugiaus gyvumo
tūkstančiams vyr.ų ;lr moterų virš keturiasdeSinits arba keturiasdeAlmts De- ;
nktų metų amžiaus. Jūsų vatstinin- (
kas parduos jmtį» .vieno mėnesio va
rtojimui Nt'GA-TnNl-: tabletku už
vieną dolerj, tlkričji yra pilnai ga
rantuoti — nepriimkite užvaduotojus
— Jūs galite gauti tikrąsias.

nėta Ilgią; mums Hindi • dau- "
gybė Įmonių siunčia padėka- ■
■ vones pasvsikę. Kaina l»o psr ■

■ paėta (So arba dvi ui ll.il.
_
Knyga: “BALTINIS SVKI-

Justin Kulis
1261

80. H AUSTEI) ST.

Chlosgs.

III.

$■■■■■■■■■

SYREVVICZE
TeL

ORABORIUB

Laidotuvėms 'pilnas patarnavimas

Į»

rėžta akis

t

J. Liulevičius

■

KATOS" augalais gydytis*. kai- ■
ua (• sentų.

1344 «

KrtH'

U*

rSaam. Th

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras lr nebrangus

718

W.

18th St.

Tel. MOMroe U17 I

Patarnauja Chi
cagoje Ir aplellakeje.
Didelė lr graži
Koplyčia dykai

i

Town of Lake.

Janis 1741-1742
LAIDOIAM
PIGIAU
NEGU
KITI
-Ambulance
‘ - 4 • * » -r Patarnavimas
♦ . Dieną ir Naktį
• --

Ne daž-

Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

. .
v. . . .
nai turune SIOJ kolonijoj to-

kias vestuves, kaip kad buvo
čia neseniai, ftv. Kryžiaus pa
i»P- bažnyčioj šliūbas įvyko ir
amžinu ryšiu buvo surišti fkl-

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

var(,aj. Dauk-a

jo karo metu pateko
apkasus ir jis paėmė
patį Vokietijoe anais
vą — Kaizerį. Juokų

į Prancūzijos •
5P:Invnos iš Bri
į nelaisvę net ,r S*™“*®8 šeimynos is un
Jiakain valdo gliton Parko.
bus iki soties
Šliūbas buvo iškilmingUH ir

LACHAWICZ IR ŠONAI

J.J.BAGDONAS

Paveikslus rodys A. PELDŽIUS, ceremonijas atliko gerb. kun.
sekančiose parapijų

svetainėse:

Vaitukaitis. Fer iškilmes gieNedėlioję ir panedėlyje, va- *dojo parapijos choras įr soliasario-Feb. 18 ir 19 d. Visų šv. tė A. Pieržynskienė solo.
par. Roseland. III.
Seserys Kasimierielės iškil

Nedėliaje, VazariaFeb 25 d mėms buvo tinkamai išpuošu3 vai. po pietų ir 7:00 v. vak sios bažnyčių. Buvo parėdyti
Marąuette Pirk Gimimo švč
altoriui ir takas išklotus kili
Pan. parap. svet
mais.
Panedėlyje, Vasario Feb. 26
Vestuvių pokylis buvo p-nų
d. 7:00 vsū. vak. 8o. Chicago,
Dsukšų name, 4613 So. WtxxJ
Sv. Juozapo par. svet.
Nedėlioję ir Paned. kovo St. Svečių buvo daug. Jaiuia4 ir 5 d. Rockford, I1L šv.- vedžiams linkėjimus išreiškė
Petro tr Povilo par. svet. 7:00 gerb. klebonas kun. A. Skryv. 1. vak.
k
pr Vaitukaitis ir
Vaikams 10c r

P Visur prsdhs 7:00 vsh vak.

Galop paskutinį žodį ta

% t:'

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pasaukite:
PAORABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrabų kainos atitinka depresijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
ModerniSka Koplyčia Dykai
AsmettiSkas, mandagus aimpntiSkaa patarnavimas

CUICAGO, ILL.
2314 VVest 23rd Place
Telefonas Canal 26įė—2516

CICERO, ILK
1439 So. 49th Court
Tetafonas OUsro 5927

■

4M1 Archer Avė.

Visi Telefonai:

su Onyte Ka
sputyte. Jaunavedis yra sūnus
BUS IR JUOKŲ
•
*
•
*
Taipgi, bus parodyta labai juo plačiai visoj
Chieagoj žinomo
kingą komedija, kurioje dalyvauja
vargonininko p-no Vlado Dau
garsus pasaulinis juokdarys ,—
CUARL.1E CIIAPLIK, kuris didžio kšos, o nuotaka duktė žymios

Kantra 25c

nkui be klūbo leidimo. Jau bu-1
vo pareikalauta
n_1 A sugrąžinti, ’bet
“A
iki šio laiko tas nepadaryta. |
Nutarta iki sekančio susirin
kimo tų dalykų būtinai sutva
Sekmad., vasario 18 d., Ne
rkyti.
kalto Prasid. P. 6. parapijos

vių: Fair Store, savo vienam I ir K. Aleksiūnas kontrolės ko- bos darmktas dar specialia ko-' pamatysime ir gyvus tikrųjų
lange išstatė mūsų žuvusiųjų 'misija. Visi žadėjo dirbti klū- mitetas iš J. Balnio, A. Mežr! skerdynių dalyvius,

NEPAPRASTOS VES
TUVĖS

BUS RODOMI JUDAMIEJI
PAVEIKSLAI

$98.00

$65.00

Naujas klūbo kas. Juos. Juo
dikis įteikė bondsų $1,000.00.
Pakviesta nauja valdyba
šiems metams užimti savo vie
tas: J. Puišys — pirm., V.
Duoba — viee pirm., S. Pan
gonis — nutar. rust., P. Šlio
geris •— finansų rašt., L. Geuiotis ir Ant. Brazauskas kasos glob., J. Juodikis— kus,
A. Vaiciekauskas — maršaika, M. Z. Kadziauskas taikos
teisėjas, J. Balnis, J. Krūmas

“KRAŽIŲ SKERDYNIįl"
ŽIŪRĖS TIK 600
' ŽMONIŲ

AMERIKOJE

Atėję j šiuos paveikilus pamaty
site tą garsųjį visame pasaulyje I
Prancūzijos miestą LIURDĄ, kur
$100.00 vertės R. C. A.
1858 metais Svenč. Panelė apsirėdė
A'K’TOR RADIOS po
j kė tv. Bernadetai. Tenai suvažiuo ‘
ia iė viso pasaulio ligoniai nepagy
1 domomis ligomis sergantieji, kadi
gauti stebuklingą per fivenč. Pane-1
$125.00 vertės ATNVATER lė,
UCTdym,.
!

KENT RADIOS

u. M. Meldažis neutsiakaitęs; vęs apie $90.00 vieno nario bu,
su klubu $1,159.63.
Į vo paskolintas tūlam daržini-Į

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

*
•rr

*

šeštadienis, vasario lf, 1934

f

n f t rr n t m

CHICAGOJE
LIETUVOS STUDENTAI
SURUOŠĖ IŠKILMfNVAKARA

gaieių dvigubas trio paduina
jVo iškilmėms pritaikintų porų
dainelių. l’o to sekė kalbos ir
dovanos Įteikimas Dariaus mo
tinai nuo Studentų Ateitinin
kų Sųjungos. Jausmingas kol-

I ‘Tbe Golden t'kjf” and the lovely
• | duot marktng tbe meetlag ot Faust
Orkestrą sugrojo Bauuiauo, i a*Th.MSX?d «4 t h© o«rden'sc<me.
)^WC aon» . MarSchrammel’io overturas ir tuo I
au*?r' “W*
J gjieritc’s "King ot Thule" and “Jew-

tai su konsulu priešaky.

*641

DR. A. R. McCRADIE

iškilmingoji dalis baigėsi. Po
SS
to sekė šokiai prie moderni- į d'amour, i lel radieus."
ABct “° nutt
r.ės muzikos. Jaunimas porų1i guci-Uo
ln thv
,h,rd *®t wn huve Mttr
’u l’rayer and the rotum of
valandų gražiai pasilinksnii-1
th«
?’n‘®
5^on.T'’
1
and Mephiuto's Serenaue whtle the

1

Auditorijoj, buvo labai įspū-l Stud. J. Kriščiūnas perskai
dingas. Suėję žmonių pilnutė-'te Vytauto Didžiojo Universi-

7850 So. Halsted Street
ROOM

Sva-ionAKa i finai act brlngs thė tnrillliig trio
j "Agnės puru, nngvs radteug."
Giovanni Martinėm witl eing Raust;
‘ FAUST •’ TO BE SUNG IX Egi* Pirma, Mephistophėlva; Lawrenco
Tihbet, Valentine; (lladys Swarthout,
Slebel; Henrteita Wakefleld. Martha;
OPEEA SEKIES
Paulo Ananlan. Wagner; and Louis
Hasselinunnii wlll conduct.

110.

—m—*——*■—

Didelis Ugnies

GYDYTOJAS lr CH1RURQAS

LIETUVIAI DAKTARAI:

Vai.: 9-U ryto J-4 Ir 7-4 _
Beredomls po pietų lr Nedėldlenlal
tik susitarus

u» w.

Perfornied by Metropo
litan This Saturday
Ofiso Tel. CICERO 40
Rez. TeL CICERO 9*66

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3051 West 43rd Str.

4140 Archer Avenue
Bes. 2136
TeL

) “Faust”, even when I slhg the role
, of Marguerlte ag I shall for the Me
tropolitan Opera broadeast this Sa
turday afternooii, can no longer keep t
me awake at night būt I have never
changed my oplnlon about the beauty i
of the mūšio.
1
To me lt is the most lovely of aki •
operas and atthough I have sung'
Marguente hundreds of times I nev
er tire of it.
Nuo 19 Iki 12 vai. ryto; nuo 3 iki 4
The great opeira-loving public lof vai. popiet lr 7,Iki 8 vai. vakare;
the world seems to agiee with me.
DENTISTAS
tventadfentaia pagal susitarimų.
In the Paris Grand Opera ulone
“Faust” has been sung more than
4712 So. Ashland Avenue
4930 West 13th Street
2,500 times and it is the opera for
CICERO, ILL.
which therė' are no free tiokets. It
Vai.: Nuo 16 ryto tkl 9 vakaro
is nhvays sol d out. Not only that,
būt the G.rand Opera keeps regularly on its staff a half dozen Margue- 1
rites, eolorutura sopranus, lyric so-1
pranos, dramtlc sopranos, so that.
everybody in the course of a year S
can have the partlcular kind of Mar
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
guerlte lie iikes.
.
Spccla.lstai Iškalime Ir Išdtrblnie visokių rdėių paminklus ir
grahnamius.

lr šimtai kitokių dalykų, kurių nėra galima Suminėti,

rasite, jei tuojaus atsilankysite į šį išpardavimų.
šiandie krautuvė bus atdara iki 10 tos vai. vak.

3224 So. Halsted St.
Tei. Victory 4226
Vedėjai: J. KALEDINSKAS ir J. ROMANAS

SURGEON

GYDYTOJA*. M- CH’»URGA»

2201 W. Cermak Bo$d

CIJA

ornia Ave.
Telef-

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 lr nuo 4 Iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso

tel. FltOspeot

DR. A. G. RAKAUSKAS

1*30

3147 So. Halsted St.
TeL BOUleVard 7042

Ofiso valandos: 1-4 lr t-S vaL vak.

Resklencljoa Ofisas: 2666 W. 6*tb EI
Valandos: lt—ii ryte
Beredomls lr Nedėliomis pagal sutart

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

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

4645 So. Ashland Ave.

DR. T. DUNDULIS

arti 47 tb Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
nereuoj pagal sutarti

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 AECHEE AVENUB
|

$W. OANal 0267
lies.

TeL

VlRginia

0036

--- l-i

PROspcct 666t

TeL CANSl 8199

DR. P. Z, ZALATORIS

OR. G. I. BLOŽIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

D»B N T I S T A S

1891 SOUTH HALSTED NiRKBH

2201 W. Cermak Road

_ ___

86eo 80. Arter.hu. ftv®,
taiandoe: 11 ryto iki 4 popiet

(Kampas Leavitt SU)

Valandos: Nuo * Iki 12 ryto

Nuo 1 fkl 9 vakare

EUDEIKĮ
.. . R..

DR. J. RUSSELL

Beredoj pagal sutarti

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 H
60th ST.

TeL Ofiso BOUlcvard 6919—14
JBes. VICtory 2*4*

Of. ir

OR. A. J. BERTASH

Res. TcL HEMIock 6141

756 W. 35th Street

V a 1 & n d o s:
2 - 4 popiet; nuo 6-8 vakarais

TĖVAS

Ofiso vai.: auo 1-t; nuo 4:96-3

N44BhesUbm89^ i lAl

DAILUMO IR MEBRANGUMO

IIAlMūg

PAŠAUKITE........

RE Public8340

DR. CHARLES SEGAL

8340 So* Kedzie Avenue

4729 Rd. Ashland Ave.

n 4i

ebes

BHIAtil;
Oflao TeL VICiory 889*

Bes. Tel, DUKzol

OFISAS

(Neturime

------ -

7868

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

lS8.ee

,

REPubUe

OAm: Tel. CALuniet 409*
Kės.: Tel. HEMIock 0286

telef. BOUlevard 7820

Narnų

BELMONT S4S5
Offke: HHiLStDE 3865
Viecent Roedli, secr.

-

vak.

4645 So. Ashland Ave.

G R A B O R 1 A h

^1./

lr 7—9

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutari

• Ikf 9:2* vakare

JMGU

6199

DR. S, BIEŽIS
Valandos 1—J

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

Rusas Gydytojas lr Chirurgai

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų

OFISO VALANDOS;
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4

Cicero 2109

vaL pe pietų lr auo 7 iki 8:30 vai.
Vakaro. Nedėliomis auo 10 ikf 12
valandai dienų.

ANTANAS
PETKUS

8184

DR. A. A. ROTH

2 lubos
CRlCAGO, ILL.

44

v®

Telefonas MIDtvay 2880

visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted fl
Kampas <lst Street

ValTindos: 2—4 popiet, 7—9 vai.

a

Nedėliomis lr iventadlenlala 10-

Offloe-

FROspcict 2611

Res. t

BEVerly 0081

t*. JOHN F. RUZIC

GRABORIUS IR
BALSAMUOTOJAS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS;

Nue 16-13 v. ryto; J-l ir 7-» v. t
Nedėldlenlal* auo 19 Iki 12 (i ien*

Phone

2. Koplyčia dykai dėl šermenų
3. Dėl
užganėdinto
darbo,
kreipkitės prie grab. Petkaus.
4. Teikia geriamų patamavi*
mą, maloniai, ir u£ pigiausią
kainą.

5. Patarnauja Cicero, Chica
goj, ir apielinkėje.

A. PETKUS
4830 W. 15th St. Cicero, III.
010BR0 2109
*

’.r.wr

Fa t-A-. '
f

GYDYTOJAS Ir CHIRURO \S

TeL YAitds *994
Ro.: Tel. PLAsa 89G0

VaL: 1 to 4 lr T to I P, H.
Ketv. Ir 8«km»d. pagal sutarti
Ryto- vai. iv. Kryilaue Ligoninėj

1. Simpatiškas, mandagus, priimnua, ir asmeniškas patarnuvimas.

DR. MAURICE KAHN
4631 80. ASHLAND AVI

2355 West 63rd btreet

, I

i i. v r

CANM

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

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjais

e
S.

9499 W. MARŲUETTE ROAD
Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 zvt|
NedAlloJ susitarus

2403 W. 63rd St., Chicago

Popular Tbrooghmit tbe WorM

“| Ą

Rea and OMfce
•*69 80. LeAvlU 84.
CANAL 0706

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

itez. PENSACOLA 9«tl

8.QQ
$w/00 7-nių dalių Valgyklų Setai .... $10,50
$30.00 5-ių dalių Breakfast Setai .. r...
.05
$28.00 9 x 12 didžio Kaurai, po................ . $0,00
$55.00 Parceluoti Gesintai Pečiai .... $26.50
$90.00 Alyva kūrinami Šildytuvai, py .. $47.50
$70.00 Drabužių Plovyklės, po ...
$33.00
$120.00 žinomų išdirbysčių Refrigeratoriai -^59.50
$30/10 Hoover Kaurų Šlavikai............ $13.95
$8.50 Vatiniai Matrasai, visokių dydžių .. $3.95
$20.00 Springsiniai Matrasai, pasirinkimas $7.91
$25.00 Minkštus Lounging krėslai ...
$9.95
$0.50 Metalinės Lovos, pasirinkimas .,
$2.95
$18.50 C'edar Medžio Dėžės, po
■■■■-■ $9.75
$2.25 Velvet Kaurai 27x54 in. didžio ..
98c
$20.00 Nauji Midget Itadios, po ..
$7.95
$75/K) Puikūs Console Mados Radios .. $24.95
$42.00 Seklyčiom Staliukai, po ...
$3.95

19

DR. J. J. SIMONAITIS

CAMal 0409

Di. M. T. Strikol’is

Trys telefonai:

$100.00 3-jų šm. Miegamų Kambarių Setai

W. 24th St.

PHY8ICIAN and

DR. A. P. KAZLAUSKAS

HILLSIDE, ILLINOIS

$78.00 Gražūs Naujos Mados Parlor Setai

Offlae TeL REPubllo 7604
Ree. TeL GROvehfll 0617
6*17 & WABHTENAW AVE.

DR. J. J. KOWAHSKAS

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

$69aOO

VaL: 1 Iki S popiet, 7 iki 1 vak, Į
Nedėlioję pūgai sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS
Office Phone
PMOepeet 1078

OR. J. W. KADZEWIGK

Vienas blokas | rytus nuo
didžiulių vartų

$150.(X) Puikūs Seklyčiom Setai ...........

Office: 2643 W. 47th Stre<

VaL; 1—4 »r f—• vaL vakare

Buvęs Cicero
miestelio pir
Phone GROvehUl 0V97
mas Sveikatos
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Kotnlsijonlerlus (tr laikė Trečiadieniais lr sekmad. susitarus
tą garbės ofi84 per 10 me
tų)" yra gerai
Clcerfečiams
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Žinomas
per
6869 80. VVESTERN AVE.
27 m«fus- £**Chicago. I1L
bar
speciali
zuoja gydyme Į
PlauClų,
Šir
dies Ir Reu
BOClevard 7680
matizmo ligų.
Rea. HEMIock 76*1
Valandų.-'

Alfred Rorrllt, pres.

DR. A. J. JA VOIŠ

X—SPINDULIAI

Valandos: nuo S Ik. S vai. vakaro
Seredoibls lr nedėliomla pagal
■atarti

JOS. SHINGLMAN, M. D.

And lt is the šame all through
France.
in Germany
where
they cartt lt “Margarete” instead of
"Faust” because they thlnk the booa
does not do Justice to Ooethe’s dra- j
inatic poem, it Is one of the mest .
popular operas.
In England and
here in America, lt ls the šame slory. į
The role of Marguerlte ts adored 1
by all sopranus; y et it is formldable ,
i'f only becausę of the great vromen
wh-o have been Identlfied with it ln '
the past. The first vas Mlolan-Car-1
valho who san g it at Ita premiere •
ln the Theatre Lyrkjue ln Farm m'
1859.
Others Vere Adeltne Patd, <
Christfne Ntlseoh. C;ara Loalse Kel
logg. Nellie Melba, Emma Eaynes,
Emma Calvė,
Marcei la
Renibrleh
and Oeraldtne Farrar,
to mention
only a few.
lt ih a dlfflcnit role, musicėlly and
dratnatlcally. It demands a soprano
of Oyric type vrho is mlstres of col- 1
c ra t u ra (for the^sJewel Song”) and
štili can rtse to the great d,rar»ratie
heights at the end of the opera. It
demands an aetrees who can Show
the developtnent of Margucrftė from i
the slrnple peasaat giri in the beglnnlng to the fragic flgure ln the prlson scene at the ėnd.
The fame of Charles Oounod rentė
largely upon hla “Fanst" and “Ro
meo et, Jullette”, elther ot whlch
is sufflcient to bring im morali ty to
its composer. It had its. first performaneo in Paris in 1859. Four year*
late.r lt ivan heard bot'h in Izmdon
and Nevv York and it wus orte of
the first. operas to be performed at
the Metropolitan,
on October ,22,
1883, with C h ristini' Nllsson ns Mar
guerlte.
AHIon of The Opera .
The opera is basei upon the love
eptsode of Faust and Gretchen in
the first j»art of Goethe’s d ra m tie
poom. Everyboly ktio*s the story
of the magfcian grown ln selene©
and philosophy who reatlzea that
Clfe has brought him really nothing
and sėlis his sout to the devll that
he »nay be made young again and
seek for that moment at whlch he
įrilght esclalm, "Btay, thou art so
tokr!"
Mephistopheles tempta him
first
with earthly love and brlngs him to
Marguerlte, a slntple peasant gfrl.
Faust meets her at a Kermesae, or i
falr, where she ls taklng leave of,
her hrother Valentine who is Off for
the wars. Ho woos her ln the love-,
ly Garden scene and wlns her.
Her hrother returning from the i
var le kllled by Faust vvho.n he dlsrovftrs (iutslde
her house.
Hhe
goes (mnd, ls cast Into prlson where
she dies after refusing to go away
with Faust and Mephtktophelea The
finai tat/Jeau shows the more slnned
Hgainst than slnnlng girt transloled
Into Heaven,
“Faitst” Fwl of Psinlltar Music
The opero ts, full of famltlar musle. ln the seooed scene of tho first
art, the Kernicsse scene, are .thė
sprlghtly chorus of .peoplė,
the
"Wttll«” from "Faust." Valentlne'4
arte. l'A Tol, Hefgneur,"
(better
Itnovn by the Itallan tltle,
Dio
» poema te),
•ong,
MepMstopkeles'

Dienoms TeL IiAFayette B7SS
Naktimis TeL CAMal 0409

DR. F. C, VVINSKUNAS

(Prie Archer Arai netoli Kedzie)

Kame yra siūknra puikiausios prekės už pusią, vieną
trečdali ir net tik už vieną ketvirtą dalį tikros verčios
tų prekių UGNIEfc, VANDENS, DŪMŲ IR STIKLŲ
sužalotos.

road

Tol. LAPayette 7660

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

KRAUTUVĖJE

mabuuettk

1446 BO. 4*O» OI., CICERO, ILL
Uttr., Ketv. lr Pėtn. io—9 vai.
*147 BO. HALSTED ST., CHIUAGO
Paned.. Bered. lr Bubėk J— • »aL

TeL LAFayette 98*7

ROSELLI BROTHERS, INC.,

Progress Furniture Co.

DENTISTAS

vaL: t-4 Ir T-9 vaL vakar*

ed throughout the Worid,

Marguerite lt would probably be a
dovaujama prof. A. Pociaus iš Sujungė* įteikta poniai Darie ,' fib
būt I r«ftnewiber wcll how I waa
to sleep that night and b,>w
31 griežiko, pagrojo Nassano/nei jos sūnaus biustas. Jteiki- | unable
htavenly beautlful I thought the
Sehlepegrell’io veikalus. Mer-'mo ceremonijas atliko studen- music.

DR. P. ATKOČIŪNAS

OR. A. L. YUŠKA

ai*

DR. A. RAČKUS

Matuiee
lė salė. Matėsi daug intelige-( teto Studentų Atstovybės ii
ntų, daktarų, dvasiškių, advo-, V. D. Universiteto St,ud. AToW n,» .
E1!)K NORENA
katų ir kitokių profesijonalų. teitininkų Sųjungos Centro
Wh«-n 1 vvas a little -giri of twclve,
livi'ng ln my native city of Galo, in
Turininga programa paten- Valdybos nuoširdžius sveiklai Norway, 1 was taki'n to hear my
lirst opesa, Gounod’s “Faust". If 1
kino visus atsilankusius. Šv. mus.,
should t«4J you that then and therc
that when 1 grcw up
Jurgio mokyklos orkestrą, va-į
Nuo Studentų Ateitininkų j I1 dotarmlned
would b« an opera star and elng

TeL GBOvetUU IMS

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Lietuvos Studentų Čikagos
Pasakė gerb. konsulas A.
kuopos ruošiamas vakaras, pa (Kalvaitis, prokuroras C. Kai
gerbimui kap. H. Dariaus mo- Į (Kazlauskas) ir stud. C. Lo Gounod's Popuiar Work, Lovtinos, vasario lt d. Lietuvių clus-

LIITUVUI
DAKTARAI!
Amerikos List.' Daktarų Draugijos Nariai

omo* p»o&«
TRIaogla 0044

Daktaras

WISSIG,

Kapitonai

Specialistas Ii

PasanUniama kare

Rusijos

Marma m tu riki
GYDO VISAS L9GA4B TYRU IR UO
I -------- —- ---------------------------------- ------------JOS--------YRA ■
KAIP---------UBSfSBNAJ
Bpeclatlftkai gydo Ilges pilvo, plsudių. Inkstų lr pualėe, ulnuodtllma krėsi
lo. odos. Ilges, latsdes. reumstlsm*. galvos akaimmtm, skausmu* «<>*«
rojo, kosėjime, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ilgas. Jeigu ttflr-2*
galėjo jus Hr.’dytL Ateikite Cle lr *eh-sitlkrinktte k* jis Jums gali
' lt ltgydd tnkstanėius ligonių. P
ryti. Praktikuoja per
dykai.
OFISO
Kasdlė auo 19 valandos rytu
re NeoA'Uimls
It nno
U nrto )h< 1
1,1 <K4«roe<a
Beata* Ave.

— r*

M*

V

■ ''

/

'i

«
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dainininkų, Makalų šeimynų iri

3S

GERA PROGA

skambių muzikų. Taipgi bus
Esu priverstas apleisti savo
[naudingų
pranešimų apie mKv
'•■Ir*- •
fletų. Paieškai! gerų rendorių,
Town of Lake. —' Draugija’P’3‘nta* kainas ktti kn,iV Pr*\
kurie prižiūrėtų man visų na
mų. Kernių atiduosiu pigiai.
ftv. Elzbietos moterų ir mer-!k'^ Budviko krautuvėje, y
,
Savininkas: 4709 Wast 12th
gairių laikys mėnesini susiri-i Bugui ant radijų, ir skalbia-į
Place, Cicero, III. Pirmos luSASNAUSKO VYRŲ CHO
nkiinų sekmadienį, vasario 18j,n^^ nia&*n1» kuriomis vertai
įbos.
RO NARIAMS
d., '2 vai. popiet, jmrapijos* l^r pasinaudoti. Beje, Busvotainėje. Narės prašomos*k° dainininkų ir muzikanį
GERA PROGA lietuviui baltų kontestas įvyks ateinantį
' Sekmadienį, vasario 18 d., 4 skaitlingai susirinkti.
NEKALTO PRASID.. šv. P. PAR. SALE JE,
! riteriui. Moderniškai įrengta
I trečiadienį, vasario 21 d., 7
d. popiet Šv. Jurgio parap. Į
(WEST 44 IR SO FAIRFIELD AVĖ.)
Valdyba
jbarbern© geroj apylinkėj, ge| mokyklos kambaryje įvyks
vai. vakare, z Mark
Wliite
tini išdirbta biznis. Pigiai. AtKąnare svet. Įžanga visiems
Pradžia 7:30 v. v.
'
Įžanga 35c
[choru repeticija prisiruošimui
Draugija dykai. Programa kuo įvairiau
\ atšaukite: 6351 So. Artesian
Sv. Antano parap., Ciee. Pelnąs skiriamas Federacijos Chicagos ajiskričiui tautiškiems reikalams
v. Pranciškos Rymietės, Įši šia.
jįį', 1 ; «TTT7
P. SE
lro, III., hažnvtinio koncerto, I
, .
....
3EE
.
j i
, |kys mėnesini susirinkimą vakurj rengia parap. didysis cho1
„, , ,
,
.
Įgfei
,
. .. ,
; sario 18 d., 2 vai. popiet, pa Ryt, 11 valandų ryto iš sto
ras, ved. varg. A. Mondeikos.1
.
PARSIDUODA namas lietu
Rytojaus žaidimai
rapijos mokyklos kambaryje ties WGES, Progress Furni
r,
Konradas įvyks kovo 4 d.,
7 vai. Dievo Apvaizdos pa vių kolonijoj, derame stovyje.
Narės kviečiamos dalyvauti tūra Co. krautuvė, 3224 86
Neseniai pertaisytas. Kaina
7:30 vai. vakare. Įtaiko nešiame susirinkime, nes yra Halsted St., duos gražių ir j- VISI RĖMĖJAI, BIZNIS myli ir remia savo jaunimų. rap. su West Šitie.
prieinama greitam pardavi
Ldaug, todėl kviečiu visus na-,
8 vai. Marąuette su Indiana mui. Rašykite arba ypatiškai
.
daug
svarbių reikalų svarsty- domių* radijo programa. Daly
RIAI llt FAN AI KVIE ,
Liet. Vyčių Basket Imlio Ly Harbor.
rius skirtu laiku susirinkti
p; siinatykite su:
mni.
Taipgi kurios esate pasi vaus rinktinių dainininkų ir
ČIAMI ATSILANKYTI
ga eina prie žaidimų galo.,
[repeticijų:
Rašt.
likusios su mokesčiais prašo dainininkių. Bus muzikos, kai-1
9 vai. Cicerus su Brighton
G. F. LaPINSKA
Kiekvienas žaidinuls yra ne
co “Draugas”
mos užsimokėti.
Valdyba bų ir įvairenybių. PaklausykiRytoj lietuviai sportininkai tik įdomus žiūrovams, bet ir Park.
Cicero, III. — Dr-ja Lietu-j
2334 So. Oakiey Avė.,
paskyra dienų dviejų koloni svarbus, kuris tymas liks čevos Kareivių laikys susirinki ]
Chicago
Stovis
jų tymams: Marąuette Parko mpijonu. Kadangi keturi ty- j
mų sekmad., vasario 18 d., 1
Laitu. Pralaitn.
vai. p., Liuosybės salėj. Visi
TEKANČIOS SAULĖS” ir Cicerus. Abu tymai yra su mai stovi arti viens kito, tai
NAUJA LIETUVIŲ RADI,
Marąuette
4
0
daryti iš smarkiausių lietuvių į vienas , pralaimėjimas gali
nariai prašomi laiku susirink
KRAŠTE
JO VALANDA
Ind. Harbor
3
1
sporto mėgėjų visam mūsų daug reikšti. MarąuetteparRvt dienų Jos F. Budriko
ti, taip pat prašomi sumokėti
Nuo ateinančio sekmadienio,
3
1
i mieste. Jie gražiai pasirodė ne | kiečiai, kas kol, stovi pirmoje Cicero
mokesčius, kad, reikalui pri- radijo ir rakandų krautuvė, l “ Drauge” rašiau ne aš.
vasario
18 d., prasidės nauja
Brighton
3
1
v
\
. | tik mūsų tarpe, bet ir prieš vietoje. Antroje vietoj stovi
ąėjus, pašalpa būtų išmokama 3417 So. Halsted st., duos gra pazy
lietuvių radijo valanda. Tęsis
izvmiu todėl, kad ten pasi- . cvATiirtTf)iiz«nic
# A v.
..
J vvft ymnrkiio
. . ;
. TInu. TllM»
Dievo Apv. par. 2
3
1trys
svetimtaučius.
smarkūs tvniflr
tymai: Ind.
Ua
be jokių kliūčių. Prašomi at- žų radijo programų 1 vai. po-,
15 minutų, nuo 8:45 iki 9 vai.
“A. V.”.
West
Side
0
4
į
piet
iš
stoties
WCFL.
Išgir-1
rasyta
įbor,
Ciceras
ir
Brighton
Pa

Rytoj
mūsų
tautiečiai
lietueivesti ir naujų narių.
‘ryto, iš stoties W0FL. Tuos
North Side
0
5
programus duos kas sekma
Alėjas Vitkauskas viai turės parodyti, kad jie rko.
Isite rinktinių dainų žymiausių!
Buvusios Lietuvos Mylėtojų
dienį 8. Ūervinskas neapribo
’ dr-jos nariai taip pat visi tu
Pereitų sekmadienį įvyko tų laikų. Užtikriname, kad pro
ri susirinkti, ypač kurie nebu
netikėtas Indiana Harbor lai graibai bus įdomūs ir smagūs.
vo praėjusiam sus-me. Kiek
mėjimas. Iki šiol Ciceras ty
vienas turi išpildyti aplikaci
mas buvo skaitomas kaipo vie
jų. Atidėliojant galima susi
nas iš stipriausių tymų Lygo
ADVOKATAS
laukti nesmagumų. Visais drje. Bet svetimos valst. “repre
105 W. Monroe St.. prie Clark
jos reikalais galima kreiptis j:
zentantai” to nežiūrėjo ir ne
Telefonas HTAte MM
99
Valandoe # ryte iki t popiet
pirm. - K. lx»udenskį, 1440
tikėtu smarkumu supliekė ci••
2201 W. Cermak Road
S. 48 Ct.„ fin. rašt. — B. Tu■ceriečius.
Pan eilė!to. Beredoa fr Pėtnyfitos
• • •
vakaxata « Iki >
mavičių, 1227 So. 50 avė.; nuInd. Harbcr (23)
Tclefonaa CAMal HM
tor. rašt. — K. P. Beveik į,
B. F. P. Namai: 6459 8. Rockwell St.
Utarntnko. Ketverto Ir Subatoa
1518 So. 50 avė.
Muuriušis R. F.
Vakarais 7 Ik, •
Tetefonae ItEPub'lc HW
Vaupša L. F.
Vasario 18 d., Barausko s?«
Masidonskis C.
PAKVIETIMAS
tainėje, l vai. popiet,., įy)
Rudžius C.
di-jos “Lietuvos Ūkininkas
0
Jemšauskas C.
”
ftirdingai kviečiu visus Chit ”
svarbus susirinkimas.* Buk ra
Dragūnas R. G.
1 cagos ir apielinkinių miestelių
0 lietuvius, draugus is senus pa
portas iš pereito Italiaas, pra
Kučinskas L. (1.
()
žįstamus atlankyti mane mano
nešimų ir svarstoma daug ki
biznio vietoje. Užlaikau dūletu reikalų
,f<0
10 3 1 |į pagirinkimu. Visokių degtir
: ./tt
.wĄ»
Cicero (15)
|”ių; visokių rūšių vyno ir
i Visi nariai Kvlečiaita, atsi
B.
F.
P.
alaus. Pristatome aludėms.
lankyti. Pasilikę .su ntokesF. Žukas R. F.
0
1 ' Dovanos visiems .atsilnukuįČiais, prašp >i žsimokrU.
0
siems.
Voveris R. F.
0
Nauji nariai, kurie išpildė
0 Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
F. Slankas L. F. I
,aplikacijas p- • latrų, bū.irai'
Stumbris C.
3
f) jums mandagiai.
turi atsilnnkyŲ j ’į susir'nkiK
leiskis
R.
(!.
()
0
1
Reikale esant, atsiminkite
fiftų.
I. L.k ; ū • fin. r:š'.
B. Budrikas R. (1.. 1 0 1 z.yd»4į.
.J.
14,skis L. (L
2 0 2
North Side. — Y'asn'r'o 20 d.
Viso
7 1 5 NATHAN KANTER
pp. Andruškevičių bute bl s
___________ — ___

PAMATYK
3 VEIKSMO

PRANEŠIMAI

f
'

pa-j

DRAMA •
'

SEKMADIENĮ, VASARIO (FEB.) 180., 1934 M.

j

Town

of

Lake.

—

■frie

i Avenue.
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MAROIIETTE - CICERO DIENA VYČIŲ LYGOS

I

L.

Vyčių

Basketball

Lygos

RADIO

Ind.

HaJbor

sumušė

Cicero

66

JOHN B. BORDEN—

ie

tunco patty. B» s gražių dova
žaidėjams? Ųi lieta i 35c. Be
to, bu dnodama ‘Lloor prize”.
Po žaidimo bus užkandis. Zaifdiinas prasidės 7:3Lva’. vak.
Andriuškevičių buto adresas:
1045 Wabansia Avė. A‘silunktįsieji nesigailf’.
P. A.
_______ ' •
Ma~quettc T rk. — Moterų
-gos 67 kp. susirinkimas į-5
, ks sekmad., vasario 18 d:,,
t-l vai. popiet, parap. svetai- Į
Mhėj. Narės prašomos susirink-,
į t: laiku. Susirinkimas prasidės
Punktualiai.
Valdyba]

Sportininkai dėkingi A. G

Kumskiui už gr žiu trofėjų
Lietuviai remia lietuvius!
Tai’obalsis mūsų jaunų sporte
mėgėjų.

nų

‘Matai sunau, Tu pats rukai ir
todėl pats turčtumai ir pasirink
ti. Niekas Tau ne gali pasakyti
kokie cigaretai Tau geriausia
patiks.

“Gal tai Tau ir nieko nerei
škia. Aš tiktai Tau paduodu
mintį, kad Tu keletai dienų išbandytumai OLD GOLDS.
Paskuitegul Tavo skonis nus
prendžia.“
-«

Vienas iš žinomų lietuvių
sportininkų A. G. Kuntskis do
“Yra daugelis gerų tigaretų.
vanojo L. Vyčių Basketball
Bet aš mėgstu geriausiai OLD
N« auga geresnio tabake negu
Lygai puikia sidabro vazų, ku
GOLDS todėl, kad jie yra liuosi
kad vartojama OLD OOLDS. Jie
ri bus įteikta šių metų čem
© P. LoriU«/d Co.,
nuo dirbtinio paskaninimo. Tik
yra TYRUS. (Re dirbtinio poška,
pionams. Dabar mūsų sporti
tai geresnis tabakas ir nieko
ninlmo)
ninkai žada padėti A. G. Kttdaugiau. Tai padaro juos švel
ntskiui, kad jis laimėtų poli
nesniais, geresnio — skonio ir
tikos lauke ir būtų išrinktas
Sve.ni.uveiki..n,gerklė
į County Commissioner. Todėl
*
Atmkif tora Įnlimluvia utt TPD FIO tUTO Mnuringot Hollywood Orkenro. lui trečiadienio rakau—Columbia Tinklo
visi organizuojasi po jaunų lie
tuvių demokratų klubo vėlia
SKAITYKITE BIZNIERIŲ va. Susirinkimas bus vėliau
paskelbtas. Visi kviečiami atAPGARSINIMUS IR
PARSIDUODA gera įvairių prekių krautuve.
rilankvti. *•
BARGENUS

AMERIKOS CIGARETAI

A. BERZYNSKIS

Cigarų, cigaretu ir didele grosernes biznis.

BIRCH TAVERN

Atsišaukite: 2648 W. 63rd St.
Tel. REPublic 9502

fti naujoji vieta lobai gražiai ifipnoSta ir modemiškai
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu
vius pas mus atsilankyti.

INSURANCE
NOTARY

f H R '
4,li.lKltWĮCZ<S'(^j
p ■
■»—

K A I' R A I t

K A r R ,1 11

REAL
RITANČIAM

•«12 Itokltar* *4ft. Ponais aeklyfCoa setas IM Valgomo, miegamo kam
bario artai, mairsni
Pritaikkinu Vingros I4mok*jl*n'i.«. B22fl
/MARYLAJIb AVĖ. Pirmas apartmentas.

t

.nUKIUMit

PERKAM
Lietuviikui

ja

_

PINIOT’R

J

LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ AOENTFRA
PRI8TRA8TKITE J MOŠŲ SPULKĄ
TEISIA O IMU
PAMATU<1TA«
BIZNIS

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAPayette 1086

__
ii................................

BONUS

E R T A T K

r

-- --— ■

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.
Chtcaffo, Hf.
TEL. REPUBUO MO«

Katrie perkate anfflln IS dral
vėrių, RtųKki'te Juor J CRAIffc
COAL CO. Oa unite geresne,
anglis, u* mažiau pinigų
Po<<«UH>ntaA M. lt. Ūktai 97.(M>
tona h.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
PURLIO

Neopkalnuojamos apatvoa Rytu. Bartninkus parduoda IMPORT1 O.
TFH (H 12 n<-rgeiM<<
— ShHas »1X—«1O — t«lt Ohlncac gJM —

Telcfonaa REPUBLIO 4544______________

Tel.: YARds 0801

12132 UNION AVĖ.
Chicago,

III.

n

2555 WEST 63rd STREET
(arti Rockwell Street)

4707 SO. HALSTED ST.

Phone PULlman 8296

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos
Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

Z

