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Reikalauja panaikinti varžymą
susisiekimo su Lietuva
Iš Tilžės gauta žinia, kad tų. suvaržymų labai nepaten
prieš hitlerininkų įvestus ma kinti visi gyventojų sluog-

žojo pasienio susisiekimo su- •
vieloj Tilžėj po
,
.
.
. . A
protesto raštu į valdžia pasivaržymus ir pieno įstatymų1
, , .
v, ,
.
i rasė dvi treedalvs visų gyvenlabai sujudę visi pasienio K>-|toj„ _ apįe
ventojai. Tilžėje prieš kelias’
, . •
,...
,,
d
ninkai tvirtina, kad jei valdžia
dienas buvo sušauktas labai1
.
....
į jų prašymo
neisklausvs, jie
smarkaus pr-otesto susirinki* . .
'
...
",
f
visi vra nusistatę savo karves
mas, kur buvo pareikalauta
,
. m ,.j
t,
1
arba suvaryti j Tilžės ar Ravisus tuos suvaržymus paša
gainės turgavietes, arba palinti.
i piauti.
Tačiau hitlerininkai
Sus-mui baigantis ir ėmus Į gyventojapis* nemano nusišaukti

“Sieg

ITeil,”

tačiau Į leisti ir prieš juos imasi re-

ūkininkų rankos nepakilo. Dėl; presijų.

Tai gi, su <larlx) padidėjimu
nėra tiek daug entuziazmo,
,'kaip to norėtų NRA admini[Stratorius.
Sekretorės Per
kins skaitlinės nėra džiuginnnWASHINGTON, vas. 23.čios, bet ųėra nė apgailėtinos.
NRA administratorius gen. i Viena dalykas aiškus, kad dar

DARBAS DIDĖJA
VISAM KRAŠTE

Johnson suremlas^ IK dviejų Į bai gerėja, kai tas gerėjimas
šonų. Senatas padaryta rexo- • pasireiškia labai palengva,
liucija reikalauja, kad admi- Į kad per trumpų laikų jau
nistratorius pateiktų informa- Į daug kas atsiekta krašto ge-

NE

PRIES GAI
LIOJA

Jiems netinka krašto gyventojų
'ANTAI TAIP SAUVAdaugumos nusistatymas
f. *
SOSTINĘP
MADRIDAS, Ispanija, vas. mas atmainas socialistai nu

23. — Art i Tinusiomis dieno
mis bus perorganizuotas Ispft
nijos respublikos ministeriu
lietuvių persekiojimų OkupuoI kabinetas. IS premjero Lerr________
I toje Lietuvoje ir sostinėje Vii !________
ouxo kabineto bus pašalinti
WORCESTER, Mass., vas. j niuje. į Areštai lietuvių pa-1 RYGA, vas. 23. — Latvijos
visi kairiųjų partijų ministe23. — Rusijon išvyko kun. L. trijotų .yra daromi! A ilniuje ir vyriausybė suvaržė J. Valsty- riai ir jų vietų užims dešiniųBraun, augustijonas, Assump- visame. krašte. Areštuojami bių prekių importų. Amerikos į jų partijų (katalikų, agrarų
tion (f Dangų Ėmimo) ko-,nepaisant nei luomo, nei ly eksporto agentai kreipės į lat- ir kitų) vadai. Tas įvyks dėl
ties ir neieškant kaltės: užten vių vyriausybę, kad varžymas to, kad per pastaruosius parlegijos fakulteto narys.
ka, ka<{ suripratęs lietuvis. būtų nuimtas. Tas negelbsti. lamentan rinkimus laimėjo de
Sakoma, kad jis vyksta 1
Maskvą, kur amerikiečius ką-|^
en^’l( posiėeinta
paverst
Šis varžymas vykdomas to šiniosios partijos.
talikus aprūpins dvasiniais ' lietuviufc| lenkais, neleist jiems
Po rinkimų pusradikalinis
dėl, kad Amerikos prekių I>atreikalais
. * .švęsti tautinfų švenčių ir už_
vrjoj buvo daug parduodama, Lerroux sudarė kabinetų iš
Maskvoje dirba apaštaliS- J*"* visas 'lietuviškas mokairiųjų partijų vadų. Deši
kas administratorius, - vysku-1 *A’k‘asAmerika nekalta, nes Latvija niosios partijos premjerą rė
Išvakariersj
įetuvos
Nepripas Neveu. Kun. Braun bus
neturi ko parduoti Amerikai. mė su sąlyga, kad ateity jis
klausomybės^
r
entės
laikrašvyskupui pagelboje.
Tokiu būdu visas prekybos nusikratys kairiaisiais mini
tis “Darbini
” gavo kable
sunkumas pašlijo Latvijos pu- steriais. Kada atėjo laikas tai
gramų, kui įe yra išskaitliuo
sėn ir pastaroji buvo priver padaryti, Ijerroux pradėjo svy
ti sekanti areštuotieji:
sta gelbėtis ipiporto suvųržy- moti. Tada dešiniųjį) partijų
vadai pranešė jam, kad jis par
“Vilniaus Rytojaus
” redak mu.
toriu* ~
Mackevičius, f
Latvijosūkinin- lamente negaus pasitikėjimo.
M AN AOU A, Nikaragna, bendrabučio vedėjas Cicėnas, kai labai reikalingi įvairios Lerręux sutiko peroTganiztiovas. 23. — Žuvus šios respub teatro režiserius Kanopka, 21 rūšies žemės ūkiui mašinerijų. ti kabinetų.
Nugirdę apie ta» planuojalikos patriotui sukilėlių vadui mokytojas provincijoje ir kiti Amerikos mašinerijos labai pa

AMERIKIETIS KUNIGAS
VYKSTA RUSIJON

Šviežiai gautomis

žiniomis |

i LATVIJOJ SUVARŽYTAS

NIKARA6U0J KARO
APGULA

Tw tarpa

Sandino, vyriausybė visam areštuoti. Priežastis, kad su
krašte paskelbė karo apgulų. laikytų 16' vasario minėjimų.
Tikslas uždaryti lietuvių mo
Bijoma sukilėlių išjudimo.
kyklas/

GOOKO APSKRITIES
“GRAND JURY"
NETEISĖTI

BEDARBIAI MARGUOTO

PRIPAŽINTA PRANGOZIJOS VALSTYBĖS
SĄMATA

^BELGAI SVEIKINA NAUJĄ
KARALIŲ

GERIEJI SPEKULIAN
TAMS LAIKAI

•

PAŠAUKIMŲ MOKYKLOS
GIRTINOS

TRYS GROBĖJAI NUBAU
STI KALĖTI

CHICAGOJ TŪKSTANČIAI

-.»■ ,

w..

3 ŽUDIKŲ MIRTIES
BAUSMĖS PATVIR
TINTOS

DIDINA ALGAS DIPLOMA
TAMS

j

/

žę kovon prieš gyventojus.
Jie nieko nelaimės.

geidaujamos. Negalėdami gau
ti amerikoninių prekių, latviai
sis krašto business, būdamas
ūkininkai pasitenkina iš Euro
NRA globoje. O darbo depar
pos kraštų parsitraukiamomis
tamento sekretorė Perkins ran
mašinerijomis ir įvairiais irau
da, kad adm. Johnson be rei-!
'« ,' \ ... J, • .
*
•d
„ ... / * •
kinis/' • •
'
kalo didina dirbančiu darbi-j
Latvija' turėtų Tasti, kų ji j
ninku skaičių.
lllinois valstybės vyriausias
P A RYŽIUS, vas. 24.
galėtų parduoti Amerikai. Ta
da
būtį
galimi
ir
prekybos
'
Prancūzijos
parlamentas
pri-!
teismas
Johnson skelbia, kad šių me
patvirtino
mirties
Iflineiso valstybės vyriau
LONDONAS, vas. 24. — Čia
tų pradžių apie 4 milijonai be sias teismas nusprendė, kad
pažino valstyliės pajamų ir iš-1 l>ansm£ trims ( hieago žpdireikale pasitarimai su AmeriBRIUSELIS, vas. 23.
darbių įgijo pastovuj darbų, per ilgus metus Cooko apskri suvyko apie 2,500 bedarbių iš
. ..
.
kams.
j
ka. Šiandien gi nėra galimy laidų sųnatų.
ačiū pramonių kodų vykdymui. ty veikusios taip varlinamos visų Anglijos, ValijoR ir Sko- Naujas belgų karalius LeopolJie yra J. Scheck, J. Eran- j
bės kų nors naudinga padary
Pajamų numatoma 48,477,
Sausio mėnesio pabaigų, sako “grand jury” yra neteisėtos, tijos dalių. Atvyko sukelti de das III prisiekdintas Belgijos
eis ir G. Dale. Pirmasis nušo
ti.
jis, tas skaičius kiek sumažė tad ir jų išnešti kaltinimai tu monstracijas prieš premjero monarkijos konstitucijai.
000,000 frankų. Iš to išlaidoms
vė poliemonų, norėdamas pa
Mac Donaldo vyriausybę.
jo. Tas, sako, nedaro didelio ri būti neteisėti.
skirta 48,418,000^900. Tai va
Ši iškilmė įvyko parlamen- j
sprukti iš teismo. Antrasis
Maršuotojai
pasivadinę
skirtumo. Viena aišku, kad
dinasi subalansuota sąmata.
to rūmuose, kur naujam kara-:
Kas bus šiam atsitikime da
plėšimo tikslu nušovė pieno
kodai yra naudingas dalykas, roma, nėra dar žinoma. Tik ži “Alkstančiųjų Armija.” Kai liui buvo parūpintas sostas,
vežioto ją. Pagaliau trečiasis
be jų niekas nebūtų atsiekta. noma, kad visps užvestos kri kurios grupės per kelias savai i Iškilmėje dalyvavo aukščiau į
nušovė Geną senyvą parduotes maršavo į šį miestų.
šieji krašto valdininkai, Kata
Sekretorė Perkins dabar pa minalinės bylos, matyt, bus
tuvininką.
Vietos socialistai ir komu- likų Bažnyčioj hierarkija, kaTV ASHINGTON, vas. 24.
reiškia, kad tas adm. Johnso sukoneveiktos. Daugely atsi
....
,
. . - . .
1 nistai rūpinasi maršuotojais riuompnėft ir hivym vadovy-1 ?enat°
tyrinėjanti,
1
no skaičius be reikalo išpučia tikimų nubaustųjų kriminaliadvokatai
«l b^arbiai»parūpino at bės, parlamento atstovai
šėrų marketą, praneša, kad
turės progos,
mas ir neatitinka tikrenybę. stu
VVASHINGTON, vas. 23. — I
vvkusiems pastogės ir mai1929
metais
šėrų
spekuliantai
užsienio diplomatai.
Ne danginu kaip tik du mili apeliuoti prieš teismų nuo
Sumažėjus dolerio fVertei už
sto.
gyveno aukso laikus. Apie 20
Po
padarytos
priesaikos
ka

jonai darbininkų yra gayę dar sprendžius.
sieniuose, J. Valstybių diplo- J
i Komunistų laikrašti^ atsi
didžiųjų krašto bendrovių pa
bų privačiose pramonėse. Kiti
ralius
skaitė
navo
pranešimą,
Įstatymuose pareikšta, kad
matai pakliuvo ne kokian sto-’ VATIKANAS, vas. 23.
šaukia į darbininkus, kad jiė
pirmiau praiimzų, o paskiau skolino apie 20 bilijonių do vin. Pasigirdo nusiskundimų, Šventojo Tėvo audiencijoje
milijonai darbininkų yra pa sudarant “grand jury” teis
prisidėtų prie atvykusiųjų de flamandų ka/ta
lerių vedamoms jų spekuliaci
čios krašto vyriausybės sam mas pašaukia kvotimams antkad su gaunamomis algomis, l>«v° Spokane vyskupijos vy/
1
monstracijos, kuri įvyks ry
Albertas iTl žadėjo ginti joms. Nėra žinoma, kiek daug pragyvenimas neįmanomas.
domi ir apmokami.
kart tik 23 žmonių sąrašų,
1 skupas C. D. TVhite. Šventasis
toj.
tos
bendrovės
prakišo
su
to

T_
.
..
ĮTėvas painformuotas, f»kad
Sekretorės Perkins apskai kiek reikalinga “grand jury”
kraštą ir konstituciją ir ben
Policija ruošia priemonių,
Kongresas eina diplomą
.
......
.
, .
mis
paskolomis.
čiavimais, gavę darbų darbi sudarymui. Jei iš pašauktųjų
drai sn visaip krašto valdinin
°
r
Amerikoj steigiamos ir palaikad apsisaugoti nuo galimų
tams pagalhan Algų tr kit„:komoR
^Hoh.
kais dirbti tautos ir valstybės
ninkai šiaip paskirstomi:
kiek nepriimama, tada ir vėl
riaušių, kada demonstracijai
jiems išlaidų didinimui skiriat ■
. >.
gerovei.
Civiliniuose
darbuose — šaukiama kiti 23 žmonės, kad
•
...
.
Popiežius nuoširdžiai pagyre
vadovaus socialistai ir (komu
septynis milijonus dolerių.
------- i--------------3,800,000; privačiose pramo iš jų pasirinkti trūkstant} na
šį darbą.
nistai. Pasirengta ir riaušes
GAISRAS VIENUOLIJOJ
nėse — 2,000,000; civiliniuose rių skaičių.
malšinti.
konservacijos korpusuose —
Tuo tarpu Cooko apskrity
Gaisras i įtiko seserų vie
Grobėjas Roger Touhy su
330,000; viešuose darbuose — per ilgus metus buvo papro
PINIGŲ DIKTATORIUS
PAIIQ I1ADRA
Pa^ie^ta’ kad rastas seknuolių namu|s šalia J. B. Mur- dviem savo sėbrais teismo nu
265,000, ir įvairiose valstybė- tys į “grand jury” šaukti po
URllBQ
Įmingąs naujas ir daug piges\
,
29
PARYŽIUS, vas. 23. — phy f ligoninės, 620 Belmont baustas po 99 metus kalėti.
se įprie kelių — 160,000 darbi 60 iki 190 žmonių sąrašus.
I ni« už gazoliną autoniobiliafnįi
Jie pripažinti kaltais už FacIII i no i so legislatura pravedė (Joįras. Naujas kuras dirbamas
Prancūzijos parlamentas dau avė.
ninkų.
FREM0NT, O., vas. 24. — guma balsų nusprendė, kad
Gaisras pusi reiškė rūsy, ir, toro pagrobimą, fti byla buvo Chicagos Šimtmečio pažangos j specialiu procesu iš medinių
Fabrikuose per sausio mė
nesį, pareiškia sekr. Perkins, Kariuomenės lakūnas Burnfett turi pasilikti kaip yra frankui kaip sakoma, iš įkaitusios teu antroji — pakartotina. Pir parodai bilių. Sakoma, dabar anglių.
-------- -41
dirbančiųjų skaičius 1.1 uuoš.įsu pafašutu iššoko iŠ sugedu- aukso atandardas. Be to, pini centralinls apšildymo kros mosiom bylos metu prisieku parodos srity’ bus vykdomi j ...
ir atlyginimas 0.8 nnoš. suma-1 šio lėktuvo ir nusileizdamai, gų diktatūrą pavedė premjė- nies. Padaryta apie 2,000 dol. sieji teisėjai neįstengė kalti darbai. Tūkstančiai darbinin-1 CHtCAGG IR APVtilNK.
kų gmis darbų.
— Tš dalies debesuota; šalta. 1
rui Doumergue.
namiems nustatyti bausmės.
nuostolių.
Žėjo.
•
nusilaužė koją.

cijų, kaip daug įsigalėjo didy-frovei

Ir

sprendė sukelti stačiai ginkluo
tų pasipriešinimų. Socialistai
susijungė su kitais kairiaisiais
clemeritais, net su anarkistais,
kad tik neleidus sudaryti d<••
šiniųjų kabineto.
Pranešta, kad socialistai ir,
kiti kairieji iš tikrųjų rengia
si ^ukiliman, kada kabinete
bus daromos atmainos. Net
Katalonijos provincijos pre
zidentas Companvs pašlijo so
cialistų puBėn.
Ispanijos respublikos prezi
dentas Zamora paskelbė, kad
visoki krašte prieš teisėtų vy
riausybę pasireiškę sukilimai
bus triuškinami be jokio pasi
gailėjimo. Socialistai negali
turėti balso, jei visuma jiems
yra. priešinga. Per rinkimus
Ispanijos gyventojai pasisakė,
kokios, nori valdžios ir tvar
kos. Dabar socialistai pasiry- 4

I___________

i

j.

.

■_ «.*■

rymas, v«». 24. - oku.

W•

AeStadienis, vasario 24, 1934
DfcL /-RISTŲ VILNIUJE
Ifcelna. kasdien. Askyrus aekmuc'ieklu*
PRENUMERATOS KAINA: Metams — »6 00, Pumetų — |3.l>0; Trims meniniams — *2.00; Vienam
>*Mnl — 7fcc. Kurupoj* — Metams $7.00; Pusei m»— ><»0. Kopija ,OSc.

žynius anglų rašytojus Rps- inifigus, kuris trokšta laimėt
J. J usevičius, buvęs IGO kuo pagundai ir savo rašinį paaiu- kin> paklaustai, koka žmogus į kitiems.

--------.. .... .

Bkalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raktų ne<rųk jei neprašoma tai padaryti ir nepriaiunčlama tam
lui pakto kenkiu.

“DRAUGAS’

|

>s raštininkas, bondradar- ntė į ‘‘Uursų”. “Garsui” neauja komunistų laikraščiu- j talpinus, pridėjo ilgų prieras, niekina katalikiškų spau- šų kuriame išniekino “Garso”
i ir be reikalo šmeižia Susi-, redaktoriaus vardų ir pasiun-

yra tikrai gražus, atsakė:‘Gra Į Aš pažinau vieni} merginų,
žus yratas žmogus, kurio gra-, kuri buvo labai negraži. Varžį Sle|u Nes kiekvienas geras' gšč juuste jautė, kari jų visi
darbus, kiekviena kilni ir tei-, pajuokia, apkalba ir visur ne-

euymo narius. Kadangi Ju- te korespondencijų j komunis

j ajnga mintis palieka žmogaus 1 kenčia. Ji labai dėl to kentė! jo
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ausį įrankiui tautybei Į tai atkreipė į jo elgesį savo Paščiuose ir dėl to iš anksto1
ėmesio lenkai ir kpęi-j dėmesį ir apskrities garbės a- J žinojo, kad “Garsas” jo rašiir mokyklų persekio- Į pgynimuį padaru tinkamų ži- nio netalpins. Bet jam to ir
1922 m. jie areštavo j ngsnį.
reikėjo. Jis “grynus faktus”:
krašto visų eilę žymių >už organizacijos • garbę p. Ju- rašydamas nenorėjo ‘‘Garsui”
tojų ir kitokių, veikė- • sevičiui labui nepatiko.
Jis 1 pasitarnauti, tik norėjo Susidabartinis Kaieedorių 1 dar keletu sykių parašė j ko-j vienymo organų išprovokuoti,
uvos Universiteto pro- munistų laikraštį ir priplepė- I komunistams pasitarnauti ir
927 m. uždaryta apie jo įvairių nesųmonių. Į nesu- parodyti savo mandrumų. Tai
ų mokyklų, mokiniai I luones atsakinėti, manau, nė- bolševikiška taktika. Pigūs
Lojai areštuoti. Beveik Į ra reikalo. Bet ,ftai kas tai provokatoriai visuomet taip
se nebūtų nukentėju- - atkreipė mano dėmesį, kad daro.
Mokyklų vedėjams
jusevičiaųd raštais koišta ir visada būti pa-: niunistų lai k ra£$^. numeriai
rašcių leidimas ir šiaip . buvo igleisti kainį^ special ”. j usevičius, save teisindamas, j
kiekviename žingsnyje , Pora dienų ankSau Jaikraš- pasakoja katalikams žmonėms, j
I tis atsikreipė į savo skaityto- būk jis nekaltas, kad j<\ raš\ ilniuje, areštavime* * jus, pažymėdamas, kad iseispai telpa komunistų, laikrašty,
a ženklas, kad lenkai, į special numeris, su “kata-; Būk tai jis į komunistų laiksu vokiečiais, pradės likų darbuotojo - raštais
ir raštį rašo vien dėl to, kad ka•š lietuvius Vilniečius., kad.kuo daugiausia tų nu.ne- talikiški laikraščiai jo koresaikinti lietuvių judėji-.rį išplatint net ir prie bažny- pondencijų netalpina. Kiekvie
sulenkinti.
I čių. Jei komunistai su Jusevi- nų korespondencijų į komuniakyvaizdoje niūsų tau-'..čiaits korespondencijom siekia ,stų laikraštį rašydamas deda
šyvi. Ji turi budėti Jr j katalikų visuomenės, tai gal' prierašų, kad toji jo korespouje padėti. Juk jei len-Į nebus-pro šalį pažiūrėti į Ju-1 ndeneija turėtų tilpti katalisumažinti lietuvių sų- sevičiaus korespdndencijų tu- i kiškam laikrašty bet katalikų
^oj, to krašto' atvada- r^ni ir teisingumų.
laikraščiai jam vietos neduo
biau butų apsunkintas.
Nekenčia proyok&cijos
1 da- Tokie pasakojimai ir priei moralinę ir medžiagi_
..T.'-"'
. rašai tai tik veidmainiavimas
mes esame tikri, ne- Komunistų lailuauty Jusevi- įr pįgį
ai, nei ištrėmimai jų
sako: “Gnežl^i esu prieVig. laikra&iai nori turgti
s lietuvybė? Raikymo ,‘&n«as visokį^ provokaci-1 kuo daugiausia ben,irudarbių
Atstovui nusistatymas

DIENOS KLAUSIMAI
P

VI ĖJŲ

PROFESORIŲ

JUBILIEJUS

’UfbtuVbs katalikų spauda plačiai paminėjo dvieju žymių veikėjų, mokslininkų ir į
Universiteto profesorių — J. K. Vyskupo M.
jRemio ir kan. B. Česnio 50 metų amžiaus
BukjĮĮktuves.

'->■ '

-

te-, yįe

‘Vyskupas M. Reinys yra brangus asmuo
LtefuM^ visuomenei. Jis gimė 1884 m. Dauglrilių "parapijų j• Utenos apskr. Gimnazijos ir
Dvasinės Seminarijos mokslus ėjo Vilniuje.
Įvoe m. liaigė Peterburgo Dvasinę Akademi
jų magi stro laipsniu. 1912 m. Imigė Luveno
Universitetų Belgijoj filošofijos daktaro laipmitf. Be to dar studijavo Strasburge. Po to
profesoriavo Vilniaus Dvasinėj Seminarijoj.
t?.Ufc^UoIus Vilnių bolševikams, buvo areštuo
tas ir kankinamas kalėjimuose. 1922 m. paękvitestas Lietuvos uniėersiteto profesorium.
m. buvo užsienių ęeikalų ministeriu, o |
m. paskirtas Vilkaviškio Vyskupu Ko1925

1926

Udjutoriuin.

,.

t-’ ;Be Vyskupo ir profesoriaus pareigų, ju^liBtas daug djBiba katalikiškose organizaci
ni jose. Ypatingai .jis daug veikia su jaunimu.
Kas Chicagos katalikų jaunimui yra J. E.
< Vyskupu- B. Sheil, tas Lietuvos jaunimui
,
13.

Ė.

Vyskupas. M. Iteįnys.

eu

“Garsas”

ir

Jucevičiaus

raštai

ir

dažnai

veikdavo,

o

ĮMiga-

nie • liau pradėjo abejoti, ar bever
Ja BI" Iitu jai gyventi. Bet ji• turėjo
•w
t tų brangų sielos grožio ištekĮa ! lių. Po ilgų beprasmiškų kanodo
iv>ko j°b
persiiausje
•

žinias. J i nutarė gyventi tik
kitiems, visus mylėti ir tokiu

bildu įsigyti ji} meilės.
J Ir tus jai pasiseki*.
’ >'
Ji padėdavo žmonėms neJainr į mėje ir varguose. Jei pama
ino J tydavo kų nors nuliūdusį,
[*u' * sirūpinusį, ar neturintį (irau
spl' gų — jį taip mokė<lavo užjaudkis 8t*’
ka^ tuoj*11
medavo jo meilę ir draugiš'r kuinų. Ir kur tik jį nueidavo
su

— visį džiaugdavosi. Po kiek
y ve-1 laiko ji stebėjosi, kad jauni

esnįĮ maš; kuris anksčiau jos venka- gė ir nepakentė — dabar sa
mei- >
draugauja ir j* pa... milo.
tik
. ..

teigi, Ji savo sielos grožiu,

i savo gera tyra širdimi laimėKftU i j° širdis tų, kurie anksčiau
; jos nekentė ir vengė,

lai-

0.

S.

Mardea

provokacija.

,

nė vwnas f^«iduos; kad

: Prof. kan. ‘BPa&iVj us Česnys gitnę 18&4
'Yn.,^ vasario 1 d. Paluklaukio kaime, Telšiii
npskr.' Jubiliatas- yra gilus Teologijos moks, lų žinovas ir juos dėsto Lietuvos Universi
teto Teologijos Filosofijos fakultete, Nuo 1929
m. .yra V. D. Universiteto prorektorium. Nuo
1926 m. yra Studentų Bažnyčios Kaune rek| toriuni. Taip pat jis yru žymus pamokslinin£ kas ir rašytojas. Prof. kan. Česnys dedasi
prie leidimo savaitinio žurnalo “Naujoji RoRmnva”, kurį redaguoja dr. J. Kelinotis.
Abiem garbingiem

jubiliatam

linkime

evetkalos, dar ilgai pagyventi ir dirbti Dievo garbei ir tautos gerovei.
d
£

Br. Raimundas M. Aatolys, 0

[Orleano Mergelė
(Pabaiga)
KankLaė

{Į 1431 m. gegužės 30 d. 9 v. ryto. Į i
’o pilies kiemų įvažiavo kareivių j
. paabicrktųjų \ežimas. Apsivilkusi juodais
jt moteriškais rūbais, artinasi prie jo Jdnnn.
L lydima gerojo dominikono brolio Martv! no d'.Viltimi*, Auris šį ryt jai suteikė pa*
Į. kūUnii^»^{jWk^ten»'ntus. Su juo ir su tri| buholo kancleriu 1’iįki į vežimų. Vežimas
i sujuda ir nuvažiuoja turgaus aikštės link.
F/iJų'.tJydl nštimtii šimtai, dui-tuvais, kurH daili ir lankais apsiginklavusių anglų. Tsį šky'his Viėftų kanclerį, niekas negali krei(

pti« ir .kalbėli su pasmerktąja.

(•

‘.Vargšė Joana! Ibrjsini, kaip visada,

į

kovodama už savo karalių prie Compiegae’o, buvo suimta ir parduota anglams.

Į

Ištįsps melus jų vmžiujo iš kalėjimo į ka-

L

Įėjimų, ,< dabar jau fleitas mėnuo kaip ji

j

ošdaryta Rooen’o pilyje. Ir nuo tuila jai
l^.jM-adėjo ilgų ir baisių teisaio bylų, kaiI

t i miami jų kaipo eretikę, laisvamanę, bur

K.

tininkę

f

apeliavo į

į

ailijų, birt veltui. Anglijos karalius jtoič-

ir

raganę.

Nuolat

ji

šaukėsi ir

Popiežių ir į Baihyčios Kon-

| jn jos iTtfyi^ nes jos bijojo^ Pagalios tei-

i

®ėj«i jų |AMrt«rkė mirti ant laužo. Dabar

ji’vra prie savo kančių vietos. Staiga, iš ;
nuliūdusios ir tylios minios išbėga žmo
gus ir, puldamas prieš jų ant kelių, pra
šo dovanoti: tai Mikalojus Paukštininkas,
kuris, apsimetęs jos šalininku, išgavo iš
jos kai karias paslaptis ir pardavė jų
anglams.. Jis traukiamas iš ten jėga ir
metamas atgal į minių. Suplakami arkliai
ii- vežimas nščia įvažiuoja į turgaus aikš
tę. Mat, bijoma naujų demonstracijų.
Didžiojoje aikštėje sukrautas didelis
■laužas, o aplink jį, ant paaukštinimų,
trys ilgif- suolai. Vienume iš jų sėdi tei
sėjai; antrame prelatai, burgundų ir an
glų karininkai: j trečių kopia Joana su
broliu Martynu ir kancleriu. Už karei
vių saugojamos užtvaros, stovi begalinė
žmonių minia.
Mikalojus Midy’s sako pasmerktajai
ilgų prakalbų, imdamas tekstu {šventraš
čio žodžius: “Ka'da serga viena* sąnarys,
visį kiti kerčia su juo“. Artinasi lemia
moji valanda ir į kaltinamųjų suolų įlipa
brolis J'zambei-las kad kartu su broliu
Martynu paguosių Jonnų. Pakyla įieteisingasis teisėjas Petras Canchnn’as, ku
ris tiėk prikanki»»o Joaną ir ragina jų
pagalvoti apie savo sielos išganymų ir
gailėtis už savo iriktadaiystos. Tada Jo
ana pmda ant kelių.„ Meldžia Dievo pasi
gailėjimo ir Kvėptųjų užtarymo. Išgany
.tojaus tardu, prašo prancūzų tr anglų
, dovanoti jai už visus jiems padarytus ne-

į„

maloniu/ius. Iš saėo pusės, dovanoja už
visas jai padarytas skriaudas ir neteisy
bes ir didžiu "balsu sušunka:
“Už tai kų
k
aš padariau, ar gero Afr blogo, nekaltin
kite mano karaiiau.i Aš jam paaukojau
visas savo pergales. jVėpalieka man perse
kiojimai ir kančios'?’*
Pulcnilė verkiai Verkia kai kurie ir
kituose suoluose. Daugelis verkia ir iš
minios. Paskutinį l<*(|f'r'Joana apeliuoja
į Popiežių ir į Bažnyčios K onsilijų, bet
niekas jos neklauso,. • 1 .
Jau perskaityta ištarmė. Tada ji pa
prašo kryžiaus. Jo leėkoma. Vienas pa
prastas kareivis pampo jį iš dviejų me
dinių lazdų ir jai pijumla. Pulcaitė pri
spaudžia kryžių prie sjivo kenčiančios krū
tinės ir laisto jį ašaromis. Bet. tame pa
prastame kryželyje nį>ra Kristaus atvaiz
do. Tada ji atsigrįžtąjį brolį Martynų ir
išreiškia jam savo troškimų, žiūrėti ligi
puskutini(»sios savo gyvenimo valandėlės
į Nukryžiuotųjį. Broli* Martynas skubiai
bėga į artimų bažnypių ir grįy.la ilgųjį
pročesdjų kryžių nešikas. Jis ir auka ar
tinoji prie laužo. Bet^tik .jai nulipus nuo
kaltinamųjų suolo, piola ant jos karei
vių bflrvs ir etanulyyami jų, uždeda* jai
ant galvos gėdos keturę. kur yra para
šyta: “Eretike, ntsktlrtnė, apostate, l»edieve”. šiauriai teniĮiia jų ant lauio ir
pririša prie stulpo. Prie* stulpo prikaltas
parašas: “Joana ,kuri save vadina Pul-

caite, melagė, apgavikė, liaudies suvedžio pranyksta. Nebėra dūmų. Krapštomi js“
toja, raganė, burtininkė, bedievė, Dievo lenai... Joanos širdis dar gyva. plakanti,
keikūne, Kristaus tikėjimo iškraipytoj*, ugnies nepaliesta, “{meskite jų į Senų”
išdidelė, pagonė, žiauri, ištvirkėlė, įšau — šaukia vienas anglų kapitonas. Ir Pulkianti piktąsias dvasias, atskalūne ir ere caitės širdis rausvai nudažo didelės upės
tike”.

bangas.

Brolis Martynas sustoja šalia jos ir
paduoda jai pabučiuoti Nukryžiuotųjj. Jis
norį ligi galo globoti tų jum pavestų šve
ntųjų siela ir nemato, kad budeliai pa
kuria laužų, negirdį degančių malkų traš
kėjimo, nemato kylančių liepsnų. Bet vi
sa tai niato Joana: “Lipk žemyn, tėveli,
— jum sako — eik su Kryžių ir sustok
prieš mane, kad aš ligi iMiskutiniosios ma
tyčiau savo Išganytojų!”
Baltasis brolis nulifia. Dūmai tirštė
ja, liepsna didėja. Raudoni liepsnos lie
žuviai uždengia jų nuo persekiotojų akių.
Dedančios malkos baisiai traška ir pri
pildo visų aikštę sproginėjančiu ūžėsią.
Iš liepsnų pakyla baisus, širdį pervertus
riksmas: “Aš esu nekalta! Ach, Rouen’e!
Aš bijau, kad tau netektų gailėtis tiž ma
no mirtį!”
Vis* aplinkinė minia kūkčioja ir ve
rkia. Liepsnos pakylu dar aukščiau. Pasi
girsta (Miskiitiiiis ilgas, kahėių ir baimės
šauksmus: “Jėzau, Jėzaių Jėzau!”
Aikštėje visi verkia ir vaitoja. Dau
gelis klūpo. Kiti išsigandę bėga.
Liepsnos pradedu mažėti, gęsta. Ken
ten iškylu dar koks ugnies liežuvis ir v'čj

1920 m. gegužės 16 diena. Po penkių
Šimtų metų Joanos apeliacija Popiežiui
buvo priimta. Pirmiausiai Pijus X, pas
kui Benediktas XV jų išteisino, |>«skelbė
nekalta, visų dorybių pilna, erojiška. Po
piežius jmsakė, kad jos girdėti &v. My
kolo, Sv. Kotrynos ir Kv. Margaritos dan
giški balsai buvo autentiški -- tikri; kad
jos pasiuntinybė buvo tikrai nuo Dievo;
kail ji buvo Šventoji, ir štai, šiandien,
15,000 Prancūzijos maldininkų renkasi į
Šv. Petro bazilikų pagarbinti Pulcaitę jau
ant altorių. Čia yra savo žibančioje diplo
matiškoje uniformoje Prancūzijos Pasiun
tinys Ilanoteanz’as; jra 80 senatorių ir
deputatų; yra generolas OhstelR&u’as.
Štai, visus pasaulis atiduoda Domramy
mergaitei garl»ę. Yra Vendoine'o kunigai
kštis su ponia, Braganeijos karalius My
kolas, kiti aukšti karališki asmenys ir
begalinė minia.
Šiandien į Šv. Petro bazilikų įėjo Fui
caite, karžygė fMemenuitė, pergalės šauk
lė. Ji šarvuose, o ant galvos geležinis ei
mas. Čia jai bus uždėtas dangiškos gar
bės nevystantis vainikas, kurs jų amži
nai konsekruos Dievo Šventąją.

I

Šeštadienis, vasario 24, 19?4

Cicero. III. - ftį sekmadienį, glų
vasario 25 <1.. per sumą, mūsų vaite
bažnyčioje prasidės Jubilieji- U d
nės Misijos. Todėl nuoširdžiai bus
raginu, ir kviečiu, visus šios . 29 d
parapijos ir apylinkės lietu- jonai
vius pasinaudoti gausių Dievo
Ga
malonią proea. Turiu vilties,'kas,
kad šios kolonijos lietuviai ^ik s
feuprantn jubiliejinių, Jo Emi- sinai
nencijos Chicagos kardinolo Tėvą
pareikštų Misiją reikšmę, mfi- jatui
sų arkidiocezijoj. Kitos tokios i Pr
progos vargu kuris iš ihūsų
•
sulauksime.
Pirmoji Misijų savaitė bus
ft
vien moterims ir merginoms,
”
antroji — vyrams ir vaiki
nams, o trečioji — ir pasku
tinė .— jaunimui. Mokyklų
W
vaikučiams Misijos prasidės para
Lmtradienį, 3:30 popiet..
ruoš
" Rytais Misijų Mišios ir pa-'įvyk

Town of Lake. — Vasario
2 d. gerb. kun. P. Vaitukaitis
pasakęs įspūdingą pamokslą,
paskelbė liūdną žinią — atsi
sveikinimą. Tapo iškeltas į
South Chicago klebonu ftv.
Juozapo parapijom
Liūdi visi townoflakiečiai
netekę energingo veikėjo. Y
pač tai jaučia draugijos ir or
ganizacijų kuopos.
Nork mums liūdna, tačiau li
nkime gerb. kun. P. Vaitukai
čiui pasisekimo naujoj vietoj.
Laimingi southchicagiečiai
gavę darbštų kleboną.

ftv. Kryžiaus ligoninėj, pa
daryta sunki operacija musų
vargonininko žmonai, S. Dau
kšienei. Linkime greit pasvei
kti.
\

mokslėliai bus 5:30 ir 8:30. 25 d
Rytais į Misijas gali ateiti vi- diečj
si: vyrai,-moterys ir jaunimas, niad

žnytinę muziką.

Skaitlingas susirinkimas ftv.
Pranciškaus Vienuolyno Rė
mėjų 3 skyr. įvyko vasario 21

Bunco party
Rytoj vakare, parapijos sve
tainėje Maldos Apaštalystės
draugija rengia bunco party
parapijos naudai. Komisija
ADVOKATAS
105
W.
Monroe
St.. prie Clark
smarkiai darbuojasi ir girdėt,
Telefonu BTAte 7990
žada šimtinę padaryt gryno
Valand-oe 9 ryte Iki S popiet
2201 W. Cermak Road
pelno. Visi prisidėkime prie
Panedėllo, Seredoe fr Pėtnyfiloc
šios pramogos.
vakarais « Iki 9
Telefonu CANai «129
Nepamirškime mokyklos
Namai: 6459 S. EockweU St
Utarnlnko. Ketvergo lr Subatos
Pirmieji Aušros Vartų pa
Vakarais 7 Iki 9
telefonu REPnblIe MM
rapijonai pastatė didelį namą,
bažnyčiai ir mokyklai. Pasta
ruoju laiku kai kurie vestsaidiečiai pradeda neįvertinti sa
Širdingai kviečiu visus Chi
vo mokyklos, ar tai siųsdami cagos ir apielinkinių miestelių
vaikus kitur mokytis, ar tai lietuvius, draugus is senus pa
žj stamus atlankyti mane mano
gailėdami kelių centų tos mo biznio vietoje. Užlaikau dide
kyklos palaikymui. Gailėdami lį pasirinkimą. Visokių degti
kelių centų mokyklai, skriau nių; visokių rūšių vyno ir
džia savo vaikus. Pagalvoki alaus. Pristatome aludėms.

pakvietimas

j
PIRMĄ

SYKĮ

AMERIKOJE

BUS RODOMI JUDAMIEJI
PAVEIKSLAI

Dovanos visiems atsilankute pirma, negu bus per vėlu.
siems.
Aušros Vartų parapijos mo
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus
kykla yra ne vien rinktiniams
šios parapijos vaikams, bet jums mandagiai.
taip pat visiems lietuviams ka
Reikale esant, atsiminkite
žydelį.
talikams, be jokios išimties.
Taigi, nepamirškite, kad para
pijinė mokykla buvo pastaty NATHAN KANTER
ta jūsų vaikams.
4707 SO. HALSTED ST.
Tel.: YARda 0801

Atėję į lino* paveikslai pamaty
site tą garsųjį visame pasaulyje
Pradcftzijos miestą LIURDĄ, kur
1868 metais švenč. Panelė apsireiš
kė šv. Bernadetai. Tenai snvažiaoja iš viso pasanho ligoniai nepagy
domomis ligomis sergantieji, kad
kauti stebūklingą p«r švenč. Pane
lės užtarymą išgydymą.

Skaitytas laiškas nuo s
lių apie didelę nelaimę. V.
tauskienė ir E. Ogineienė
sjžadėjo priimti bunco pi
Į į savo namus.

d. Skyriun įsirašė naujas narys R. Ogintas. Kalvaitė padarė pranešimą iŠ įvykusio
vakaro. Gryno pfelno liko $42.
Čekis jau pasiųstas seserims.

4 Barauskas S.,
5 Bartkui Adolfui
10 Burdnliui Petrui
21 Jotkevičiui P.
22 Jukauskui II.

(TRALINIAM CHI
GAGOS PAŠTE

1 Adaskevičiui D

Iš Vakarą Liet. Kat. konfeSus-me dalyvavo ir g
rencijos pranešimą darė M. Su!kun. P. Vaitukaitis. W B.l

-------Skyriaus vice-pirm. E. 0
Kalbėta apie bunco party, tlenė praėjusį sekmadieni
Kuris įvyks Sudeikių name, po automobilio užgauta,
1632 W. 46th St., kovo 4 d., j bar serga. Linkini greit
dei kienė.

2 vai. popiet.

' sveikti.

BizNis VISADOS DIDĖSŠIMULIS, Sav,

S.

MARQUETTE PARK

Siuvam

Naujus,

NIS PAS TVOS, KURIE

Taisom

, GARSINASI

ir

Valom Senus RCBFS

.Jūsų atnešti Rūbai

B

TRYLIKTAM \yARDi: pyk
sta u<fMkprw»(as apnlrelAklauvi
j]*IU<Cla.fttlM .\tarquwtc . I*ark <11Htrtktg. Marqiu-ne Park yra <11th-lė Uetiivi” kolonU-i Ir čia
dauKlaiV'la Ik-tutlai yra narni)
sailnlilkal. Jie yra suplaukę IA
■JUalIngų kolonijų Ir IsbiUlavoJo nepaprastų miesteli, ši vie
ta yra patogi gyvent lietuviams
ir Jų valkams mokyklų lankant
ir taip pat lietuviška bažnyčia
Ir ligonine čia randasi. Išvys
tymas ir Jn ateitis priklauso
nuo susijungimo su poli* iškals
vadais ir Jų gabumais.

Tiktai kelios dienos a'gal
kaip Inauguravome vienų žy
mų turtuoli bisnlerių <lčl M’arrt
Committeeman. kuris bus rmMuilas BALANDŽIO 10 d. 1934
m. Jo vieta daugiausia jungė
si su pagprinlmtUs vietiniu gy
ventojų. Iki šiol men turėjome
labai silpnų H'arrt Commlllteman Ir žinoma, mes visi nu
kalėjome.
Demokratų partijos nariai turi auksinę progų išrinkti 13-to
tvardo Ward Commlttretnan. patyrusį, galingų. <-nergingų vadų,
t. y. MICHAEL J. FLYNN. Jis buvo indorsuotrs regidiarės de
mokratų partijos narių. MICHAEL J. FLYNN dabar yra stam
bus South Park Bosnio narys, kuris kontroliuoja parkus. Isiulevardus lr lt. M1CNAFL J. FLYNN pažadėjo ir Lšpiklys dči iš, vystymo it- pageHnlmo Mnrųortte Parko, ir planai yra Jau pa
gaminti kur bus geriausia “fleid house”
pabudai ota. Taip pat
04,000 dolerių bns Išleista dėl žolės ir “skleuralk” pagerinimų,
šitas reikš, kad niAsų turto kaina pakils Ir taip pat rendos. Mes
šito parko pataisynto laukėm per metų metus, kad šventų dienų
snlankę rnrėtUTtiėai kur Išeiti su šeimomis.
Visi Lietuviai turi remti gerb. MICHAEL J. FLYNN dėl Wartl
Committeeman. Netiiinirškite Kovo IS d. uislregistroutl. Aš kaipo
asmuo dėslu visas petuangas, kad šilas žmogus būtų Išrinktas
kaip planuojama, Greičiausią Jis bus ateinantis majoras. Jis yra
savininkas Inlond Tire k Iluhher Co. Ir yra,1 stambus milijonie
INSURANCE
rius. paip pat aųžlningas Ir teisingas žmogus.-

NOTĄRY

ADV.

CHARLES P.

SIUNČIAM

’

South

Hoyne

“DRAUGE*

Avė.

Phone: CANai 5474

VALGYKIT# SVEIKĄ

ale k sa
3330

So.

Morgan

Baker y
Phone:

Street

Yards

7258

AKINIŲ

IŠPARDAVIMAS

Lietuviškui
DIDELIS PASIRINKIMAS

L

ESTATE

įvairių Mylių Rėmų, Tikri Torte Mlfnoti Stiklai

J

PRITAIKINTI JŪSŲ AKIMS NUŽEMINTOMIS KAINOMIS

PINIGUS

LAIVAKORČIŲ
PRISIRAŠYKITE

I

LIETUVĄ

AGENTŪRA
M08Ų

Patenkinimas Garantuotas

SPULKĄ

BIZNIS

PAMATUOTAS

TEISINGUMU

2150

KAL

.
z.■Ass’t. State’s Attorney. BONUS
PURLIO
REAL

GARSINKITES

Apdraudžiami

2608 WEST 47th STR.

Tel. LAFayette 1086
Tifonas Yards

756 West 351h Street

1829

Budriko korporacijos didelis užpirkimas Elektrikinių Skalbyklų padaro galimybę parduoti už tokią ste
bėtinai žemą kainą; tiktai trumpam laikui už ->

*29.50

-

DYKAI: Elektrikinis

Prosinimo Lenta,

Pzosas,

MUSŲ PAKLOK sarę’KAINOS

Pintinė (Basket), Muilas.

DYKAI Demonstravi

5332 So. Long Avė.
Chicago. IU.

TEL. REPUBLIC

BUS IR JUOKŲ
vFniaią maiaos ir atgailos iaiTaipgi, bus parodyta labai juo- kui katalikai lanko bažnyčią,
kingą komedija knrioją dalyvauja
g0 y p.
palaimos aa.
garsus pasaulinis juokdarys —
'
’
CHARLIE CHAPLIN, kuris didžio- vo ateities darbams,
jo karo metu pateko j Prancftsijoe
Mūsų, ftv. Mykolo bažnyčioj
apkasus ir jie paėmė į nelaisvę net .
. ,
. .. .A
,
patį Vokietijos anais bakais valdo- kovo 4 d- PraR,<Jes 40 vai. atvą — Kaiserį. Juokų bus iki soties^ laidai. Katalikai, ii anksto

P.^k,h.
PELDtnjfi, ™o6kimS8 pasinaudoti ypatinsekančiose parapijij svetainėse:
gonus Dievo malonėmis. T\<td
Nedėlioję, Vasario Feb. 25 d. tik sveiki jų Rulauktutnėm.
3 vai. po pietų ir 7:00 v. vak.
p pA„

94*9

mas.

Išplovimas.

eija.

'

Oaran-

*2 9 a 50

Viskas už
įmokant tik

rankpi

nigių, paskui po 75 cenv

tus
Katrie perkate anglie 19 dralvertų, elųakile Juos Į CRANE
COAL C)O. Gausite geresnes

anglis, už rrražlau pinigų.
M. K. tiktai 97.00
tonas.

i

savaitę.

Žemiausias Kainas

ir ankščiau

PIRKDAMI GALITE IŠMAINYTI SAVO SENUOSIUS
; ,
RAKuromi t KADTO8

Taip, kad

skalbykla pati per save į

trumpą

laiką

Pilnas

išsimokės.

pasirinkimas

M. F. JovaraaukAA ir

WESTINOHOUSE,

Geriausios Anglys Už

NHN
MHP"•
Tur?

J.

Bertulis. Savininkai

TIIOR, MAYTAG,

2310 WEST ROOSEVELT ROAD

EASY, APEX ir PRIMA

PHONE: SEĘL1T I7M

skalbyklų

kainas.

už

CKIOAGO, II.L

žemiausias
•

,

A. BFR2YNSKIS
Vasario 25 d. įvyks svarinus
susirinkimas tuojau po sumos,
parapijos svetainėj. Į šį susi
rinkimą kviečiami visų drau
gijų atstovai, arba pačios val
dybos, taip pat parapijos ko
mitetas. Susirinkime bus sva
rstoma pavasarinis parapijos
piknikas ir kaip mes jį rnoišime.
Komisijos narys

.

12132 UNION AVĖ.
Chicago, Ui.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos
Res. 10742 8. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

3417-21 So. Halsted St
Tel. Boulevard 4705

Kas nedėldienį svarbu pasiklausyti pusės valandos
Lietuvių radio programo iš stoties W.C.FIL., 970 k.,
nuo 1 iki 1 -30 vai. po pietų.
'
,‘

BtRCH TAVCRN

6i naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai.
Simpatingas patarnavimaa. Užprašome visus lietu
vius pas mus atsilankyti.

2555 WEST 63rd STREET
(arti Rockwell Street}

įm*

T TT n
*---- e«

t

Šeštadienis,

24,

vasario

1934

ja

dubriniam jubiliejui paminėti, kruta. 41 skyrius rengia bun Žebrys, buvusis Rusijos karino i bėtojų. Programų rengia mflkad būtų galima tuojau pasių
i Tikietai išplatinti, kur tik bu co party kovo 18 d., 'Luktertų Tnenės '“maskolius”, kuris į- sų sesutės mokytojos,
sti knygas (P. Jurgėla, 6908
vo gulimu. Vakarienė įvyks namuose, 5537 S. Nordica av.; domini papasakojo įvairių at-j Rėmėjos dėkoja visiems bįSo. Artesian Avė., Chicago, Il
;J gegužės 13 d., Aušros
Vartų;
19
skyrius
rengia
bunco
parsitikimų,
įvykusių
dar
rusifiznieriams
ir
kitiems,
kurie
aulinois).
.
I
paru}iijos salėj. Čia pat pasi-,ty kovo 11 d., Aušros Vartų lęacijos ir jo tarnavimo ka- kojo produktų vakarienei. Be kurk* savo prenumerata prisi
j skirstytu darbais: A. Janušau-Į parapijos salėj.
riuomenėje laikuose. Jam pa- jų pagalbos irinėjus negalėtų dėjo prie šios knygos išleidi
1 skus ir A. Gryhas parūpins Į J*akdta klausimas apie sky- dėjo brolis Aleksandras, M. I. veikti.
mo, prašomi atviruku praneš
Tėvų Marijonų
j^uonus *1' utėsos, J. Kūliką us- rius, kurie yra apsnūdę, kad C.
Rėmėjos kviečia visus atvy ti savo dabartinius adresus, ■ NMlkaakykHa ■*»,» skaus- 1
u- ...
...
•
‘
,
...
kas
—
.ice
erejuiio
ir sudės, įjuos atgaivinti; taip pat įsteii _ mals.
Rsumatlirau, Sausgėla. ■
Jleniejų Chicagos apskrities1
’ J
°
’
11
*
Kun.
Skruodenis vaizdžiai kti į vakarienę ir jiareniti ge
I
| B Kaalą Gėlimą, arba Mėšlungiu
moterys visų skyrių kitų gur-|gtį skyrius tose parapijose,
rb.
sesutes.
Purumą
joms
labai
susirinkimas įvyko vasario 21
nupiešė Lietuvos Nepriklauso
■ — raumenų sukimu; naa skaudurnynų.
i
kuriose dar nėra. Tam darbui
yra gcraa terminas tiems vyrams ir B dėjimai naikina kūno gyvybe ■
reikalinga.
Mūsų
pareiga
jas
Aušros Vartų ! parapijos
įnybės upvuikšeiojinių Kaune,
.moterims, luuiems stokoj* gyvumo Ir j
to Oadnal aut patalo paguldo.
■
x
.
,
.
•
...
i
išrinkta
komisija
iš:
J.
Kuli! spėkų — yra tik pusiau tiek tvirti,
mokyklos kambary. Susirinki Auturta kviesti vakarieuen1
J
CA.PS1CO COMKOUMD ma- a
kurpjum teko matyti kelis ka remti. Jos mūsų jaunimų mo klek jie turėtų Ijfltl.
kausko, A. Baeevieio, A. Ja
■ Ma lengvai prataMna vlrtalmų atidarė pirm. A. Baeevi- gerb. svečius: J. E. vyskupų
rtus. Apie NeprikiiAisomybės kina - auklėja.
a neta Ilgas; mums šiandie dau- B
nušausko ir A. Grybo.
gyb* įmonių siunčia padėka- ■
Tat,
visi
eikim,
diriikim
mū
Čius. Sekr. A. Grybas perskai- Petrų P. Bučį, M. 1. C., mariAktų trumpai pakalbėjo nau
■ ve neo pnavalkų. Kaina »#e par k
Ant
galo
kalbėjo
gerb.
TV
tė nutarimus, kurie Sienbal- jouų vienuolijos generalį vir
sų sesučių labui, kad jos vi
■ paltų lto arba dvi ut fl.lt.
jokas A. Naudžiūnas.
v
,.
*
/•
\
•
l'as
J.
J.
Jukaitis,
M.
I.
C.,
Knyga: ’SU.LTlNlfl 1VKI- ■
b
alai priimti.
smuikų tėvų Andrių Cikotų ir Į
.
’
’
suomet galėtų darbuotis mūsų yra Gydytojaus Specialisto prcskrip- _ KATOs"
augalais gydytlea kai- ■
Moteriškes
atstovavo
Agota
patiekdamas daug praktišką
cfja, kuri sutelkia geresnę sveikatų, ■ a* II ašutų.
\
*
tarpe.
Elziutė
Pirmiausiai A. Lubertus pa I' le^os 1 igmtoruis.
dau glaus spėkų, ir dauginus gyvumo
Aleksiūtė, kuri papasakojo atpatarimų.
tūkstančiams vyrų 1'- moterų virt kei
darė pranešimų iš rengiamos! I>s skyrių atstovų praneši
turlasdedtnits arba keturiasdešimta, pe
>Sus i rinkinis s baigėsi 10 Val. tetikimų, su uždraustomis knynkių metų amžiaus. Jūsų vaistinin
vakurienės Tėvų Marijonų si-; nHl pasirodė, kad visi jpda, vak. Maldų atkalbėjo gerb. Tė- gomis, kaip ji įkando Randa
kas purduos jums vieno mėnesio va
Ilt,K SO. BAGSTgO <T.
■
rtojimui NUGA-TONE tubletkų už
vi'eną doleri, tikrieji yra pilnai ga
vus J. J. Jakaitis.
A. G.Įrui į rankų iki kraujų, kai tas
a
Cn
įsage,
UL
■
rantuoti — nepriimkite užvaduotojus
—
Jūs
gall(,e
gauti
tikrąsias.
-------------- «_ ’
norėjo atimti iš jos lietuviškų
North Side. — Ilgai ruošta
si, daug dirbta, daug laiko pa
GRABORIAI:
Antrų kartų išgirdome kun. švęsta, bet i engėjai tikisi vL
Kulikauskų. S] karių užiman dsus
LACHAVVICH
čiai nurodė Vilniaus svarbiau savo vaidinimu. Čia kalbu aHills. — Vasario 18 sias vietas ir pakalbėjo apie pie rytojaus įvykstantį mūsų
IR SŪNŪS
I. Marijos Kalneliuose įvyko •svarbumų Vilniaus Lietuvai ir parap. svetainėj vakarų, kis
riame bus atvaidinta “Lietu Patarnauju laidotuvėse kuoplgiausla
paminėjimus Lietuvos Nepri- reikalingumų jį atgauti,
Peoples Rakandų Išdirbystės Krautuvės.
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano Turiu automobiliius visokiems
darbu būsite užganėdfnti
kiausomybės. Buvo surengtas Baigdamus programėlj,
' .’S kvEn. vos Likimas’’ ir “Naujais Ke
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANul 2616 arba 2516
liais
”
.
Autorizuotos pardavinėti visus geriausių išdirbysčių
įdomus programėlis, susidedu* Skruotįgnis padėkojo dalyva
Šaldytuvus, kaip tai
daugiausiai iš asmeninių atsi vusiems už suteikimų tokių in Prie vaidinimų ruoštasi, nors
Chicago, 111.
minimų. Programėlio vedėjas teresingų žinių. Programėlis daug nesigarsinta. Ir tik atsi
TH. CICERO 6F27
lankiusieji galės spręsti vertę
kun. Pranas Skruodenis, M. T.
tęsės vi vi valandas. Visi išsi tų veikalų. Veikalai pritarki
C., padarė įžanginę kalbą, išskirstė patenkinti.
liti laikui, kad visuomenei iš
GRABORIUS
rėikšdamas tikslų — paminėti
luo.
Koplyčia
Dykai
tiekus
tokio
dvasios
peno,
ku

Lietuvos Nepriklausomybės še '
LIETUVIŲ GRABORIUS
4830 WBST 16th STREET
ris verčia giliau pamųstytį a- Palaidoja už f3i.8O Ir aukščiu*
šiolikos metų sukaktuves.
-)
Moderniška koplyčia dykai.
Cicere, Ulinoie
pie veikimų. Kurie ta idėja <W W. tStta HL Tei. OANal «U4
Pirmas kalbėjo kun. Vince
gyvenate, ateikite, pasisemsi- ____________ Cbloago. III.____________ TeL CICERO 2109 ir 859-J.
Kainos ir išlygos privinantas Kulikauskas, M. I. C. ir j
supažindino susirinkusius su | Roseland. — Šv. Kazimiei'o te daug, daug reikalingų ži
nriausibs mieste.
i
nių.
A. MASALSKIS
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
“Priklausoma-ir Nepriklauso Akad. Rėmėjų 4 skyr. rengia
Nuo
Lauksime ir svečių.
GRABORRJS
ma Lietuva”. .
į metinę vajaus vakarienę vasaLietuvytis
lš eilės sekė naujokas Jonas Į i io 25 d., Visų Šventųjų pa
3307 Lituanica Avė.
Tel. BOOIesaad <
ir aukščiau
rap. salėj. Šį. vakarienė , bus
TeL CIOERO 9M
Modemiškas žmogaus gy4viena iš šauniausių; nors ir į '
SYREVVICZE
vępinias reikalauja turėti
.\yksta. gavėnios metu. ..Daly- j
TeL LAPayette M7S
5 GRABORIUS
šaldytuvų dėl užlaikymo
Laidotuvėms
*Unaa
pataroavlniaa
vaus įžymių’d-ainiriinkų, kai-1
J. Liulevičlus
«altoaa *8 *«.••
maisto nuo sugedimo bei
KOPLYČIA DTKAI
Gra bortas
pasenimo.
to
13A4 «
<*«.. rS/tam. th
Balsam uotošas
č
Dabar kai dar kainos yra
Patarnauja Chloagoje to apleAarJVlEJŲ METŲ MIRTIES SL KARTUVĖS
mažos ant geriausių šaldykėje.
Mirė
vasario
22
d.,
1331
ni..
GRABORIUS IR BALSAM UOTO J AP
tuvių Peoples krautuvėse,
1:55 vai. .ryto, sulaukęs pusės
Didelė to graži
Patarnavimas geras to nebrangus
tai laikas jj įsigyti.
amžiaus. Kilo Iš ftlatilią aps
Koplyčia dykai
KNYGOS

MARIJONŲ RĖMĖJŲ
DARBAI
APSKRIČIO

GAILĖK

“DIEVE,

PASI

PIENU

MŪSŲ!"

MERATORIAI,

SUSIRIN

«■■■■■■■■■■■■
^Raumatizmassausaelel

KIMAS'

Kologijoc

Stambus

g

Nebojimas

d.,

Nuaa-Tone

•

JAO PRISIRUOŠTA

Justin Kulis

Z

«««■«■■■■■■■■

MARUOS KALNELIUOSE
PAMINĖTA VASARIO 16

JAU LAIKAS PASIRINKTI NAUJĄ

REFRIGERATORĮ

Telefonas

Marian

GRABORIAI

LIETUVIAI

YABds

1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

2314

S.

1439

GENERAL MOTORS, FRIGIDAIRE, CROSLEY,
MAJESTIG, SPARTON, GIBSON,
NORE E, APEX IR KITOS

Naudžiųnas

A.

(L.

W.

23rd

49th

PI.,

Ct.

Chioago

Cioero,

3319

Avenue

DI.

ANTANAS PETKUS

J. f. RAUŽIUS

K.)

Lituanica

RĖMĖJU VAKARIENĖ

$70.00

1646

L J.Z01P
▼■ŪKIAI

WEST

STREET

46th

Tel.

Boulevard

4139

GARS1NKINTES
“URA86E”

PRANCIŠKUS

JAPŠEVIČIUS

(DAP)

SIMON M. SKUOAS
718

Čia rasite geriausias- išlygas ir jiatarnavimų, nes
tai yra atsakomingiausios iLetuvių krautuvės Chicagoj,
kaip pirktii Rei'rigeratorį, taip ir visas kitas uamų reik
menis.

4179-83 ARCHER AVENUE

Tek LafAette 3171
«•
2536-40 W. 63rd STREET

. Tel. Hemjock 8400
i
CHICAGO, ILLINOIS.

TEL.

PROSPECT

kričio, Absėdžiij parap., Gėdrinj kaimo. Amerikoje išgyveno
40 meti,.
Paliko
dideliame nuliūdime*
moterį Barbora po tėvais če■pai'tė, tris dukteris: Kutina. Ku
čas, Barbora Grlffln Ir'Marle,
du- žentus Fred bucas ir Harold
Grifftn,. sflnij Stanislovą, mar
čią Kathleen. dvi ajiūkes, se
sers sūnų Juozapą Grajauską
ir gimines.
Kūnas pašarvotas 6510 So.
Franclšco A've. Tel. Grovehill
0242. Laidotuvės jvyks pirma
dienį. vasario 26 d., ft namų
R vai. bus atlydėtas į Gimimo
I’an. ftv. Mar. parapijos baž
nyčią. kurioje įvyks gedulingos
pamaldos už velionio sielą. Po
pamaldų 1>,,S nuJy’dėtas j Sv.
Kazimiero kupinės.
Nuoširdžiai
kviečiame vėsus
gimines, draugus-ges Ir pažystainuiwmas dalyvauti ftiosg lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Moteris, Dukterys.
Suims, fcėutni Ir OtHMHės.

Tel

Antano Radomskio
Jau sukako tlu metai, kai negailestinga mirtis at
skyrė iš mūsų tarjio mylimų vyrų ir tėvelį.
Netekame savo mylimo vyro ir tėvelio vasario 25 d., ,|
1932 m. Nors laikas.tęsiasi, bet mes jo niekados negalėsime
užmiršti. Lui gailestingasis Dievas suteikia jam amžinų at
ilsį.
..
.
j
jo liūdną 'prusiAtliniinij. iš mūsų tar
gedulingos šv. Mišios už jo sielą, pir
d., 1934, Aušros Vartų parapijos baž
8:30 vai. ryto.
B
Kviečiame visos gimines, draugas, kaimynus ir pažys
tamus dalyvauti šiose pamaldose.

Ir at mindami tą
po, yra užprašytos
madienį, yvasarro 26
nyčioje, \Vest Side,

.

I

«

i

Specialės

kainos,

mokant

casli.

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

GAP3ZEWICZ,

Pres

R; F.

GAPSZEWICZ, Sec. and Mgr.

MOlIene

St

<O*> Archev A ve

*»77

Yards 1741-174

7960--61

Lai jūsų anglių aruodas esti jūsų
taupumo aųskaita. Jūs negalite pra
laimėti pinigų investuojant juos į
jums reikalingas anglis.
Mes pnrduodarne įvairios rūšies
anglis — dėl Tlot IVater ir Slymo
boilerių ir virtuvių pečių.
Poeahontas, be^luminės. Pennsylvnnijos kietos anglys, antracitas,
Blnek Ban Ltnnp, Consolidntion
Millers Creek and Kopper Coke.
Taipgi Subara anglys.

18th

Visi Telefonai:

Eaidotuvėms patarnauja gra
borius S. P. Mažcfka. 'Telefo, naa YARds 1138.

Lieturiu Augliu Ms

W.

. ‘

Nubudę: Afo/erū, Nūnai ir Duktė.

ratTIAN MONUMENT GO.. INC

LAIMIAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Najctį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

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

LA€HAWICZ IR SOMAI

iftOrbčjni aukštesnes rūšies Paminklų
to GrnbiuuniŲ

IlklŽlMSia |t«inhik-hj fOrbtiirė
< "1ilcag< >j
Suvirs 50 meti, prityrimo

Pirkit*- Šh-slal iš «Mrbšuvės tr
(atrykite pinigu*

—---- o----- -

M«-s atlikome įlarbą tUmgcIitii žyinea•
alų Chicagos Lietuviu.
PAGRABŲ

527 N. WESTE«N AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6*103
Chicago, Illinois

VEDĖJAI

IR

BALSAMUOTOJAI

I’agrnbų kaine* atitinka dcprt«ijos laiką. Tolumas nedaro skirtumo
Moderniška Koplyčia Dykai
AKineuifikAH, intmdagnn Riinjmtiškaa pntaniavimoa
■

CHICAGO, FLL.

CICERO, ILL.

2314 W«st 23rd Place

1439 So. 49th Court

Telefonu Osa&l £516—2616

Telefonas Cicero 6927

*** '

• y -e

, .

* ėrt

noffnTB

Šeštadienis, vasario 24, 1934
s=a6s
Ind.

Harbor

Y.

20
27

X

Brighton Park

•t

(M)

Dievo Apv. parap.

ci

vieno lygoj žaidimo. Tat, ryt
, vienas jų turės laimėti.'
I Praeito sekmadienio žaidi-

DU STIPRI^JUSI TYMAI
RUNGSIS UŽ CEMPI
JONATĄ

1595

9422

W.

ryto

Tei. LAJFayette

'V*

▼ai.-

24th

Tek

CAMal

0402

W.

63rd

St.,

Pboae

CANaI

7

6

by

F. Žukas RF
F. Stankus LF
J. Stankus C.
J. Tensis C
Voveris KG
J. 1 .ask i s LG

8122

Dr. M. T. Strikol’is
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

•

V

Mikutis RF
Subvrkis
Balskua
Saldas
Patreikis
Moskus
Alcskis

RERIDENCIJA
Avė.

7M8

RETU Mlo

PROupect

1980

Oftno: Tel. CALumet 40S8
Ree.: Tel. HEMIock 62*8

Tel. BOUIcvard

Halsted

So.

Viso

St.

Ofleo valandoa: 1-4 tr 8-1 vaL vak.

7042

'

Realdencijoe OtUau: 2844 W. «Hk M
▼alandoe: 18—11 ryto
B.radom i. tr Madėllomi. pagal eatartf

DR. C. Z. VEZEL’IS
So.

Ashland

DR. T. OUNDDLIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
4142

ARCHER

0898

ITlOspe.1

««J8

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
IMI

I»g*.TH

HALSTED STRF-fcT

I

Wr«ld.*n<t|n eeoo Ko. ArteM|a»
V a lando.: ii ryto iki
popiet
«

lkf

9:99

vakare

CAMal

2515 K ĘST 69th
Rea. Tel. HEMIock 6141
ST.

Of

ir

I

DENTISTAS,
2201

W.

Cermak

Road

(Kampaa Leavitt St.)

Nuo

Lietuvis Chirurgas ir (lydytojus

8188

DR. 6.1. BLOŽIS
Valandos:

DR. J. RUSSELL

l

SOredo)

Nno 9 Iki
fkl

tt ryta

( vakar.

4

popiet;

nuo 6-8 vakarais

St

irae*

Rusijos

H

DR. A. J. BERTASH
35tb

Street

Ofiao roL: noo 1-9; nuo <:84-$:98

DIRBĖJAI

OR. J. W. KAOZEWICK

įvyksta

•o.

MOBNT CARMEL ’
KAPINĖSE
Vienas blokas | ry tu* nuo
didžiulių vartų

/■

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys

telefonui:

Rez. PENSACOLA 9011
BELMONT 3483
, Office: HILLSIDE 3885
Vineent Roselll, seer.

Reu

matizmo ilgų.
Valandom

Alfred Roselll, pres.

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo z iki 4
vai. popiet lr 7 Iki I vai. vakar.;
tventadi’enlals pagal .usltarimų.

GRABORIAI:

4930 West 13th Street

ARCHER

CICERO, n,L.

AVK.

iu.

AVS.

kM Pbon.
KVOlewood e<4)

Offic. Phon.
TRIangle 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS
7850

ral.:

So.

9-4

H&lsted

ROOM 919
lr 7-9 ral.

JEIGU

rakar*

IR

BALSAMUOTOJAS

1. Simputižkas, mandagus, priimnus, ir antncni&kus patarna
vimas.

Koplyčia dykai dėl Seniū nų
3. Dėl uftganėdiuto
dari o,
kreipkitės prie greb. Petkau*.
4. 'reikia gerinusį patarnavi
mų, maloniai, ir ui- pigiausių
kain«.
Patarnauja Cicero, Chica
goj, ir apiuliukėje.

2.

5.

PLAYS

- I R—
TĖVAS

Street

ANTANAS
PETKUS

žaidi

UOZAPAS EUDEIKI

ir CHinURGAfl

Cicero 2109

paskutinis

Jonas

ANTHONY

"

Šir

Plaučiu,

9 11

Žaidimui įvyks šia tvurka:
7 vai. West Side su North
Side,
8 vai. Imi. Harbor su Bri
ghton l*ark.
9 vai. Marr|uelte Park ru
Cicero.

Tek Ofleo BOUIevard 5918—14
»ue. VMJtory 2»42

W.

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ||
visų chroniškų ligų.

žinomas
per
27 ni^tus. Da
bar
speciali
zuoja gydyme
dies Ir

OKOrehUl SVS7
VeUeadee: 9-4: 7-9 P. M.
lr sekmad. suetteraa

Ryt Imi. liaibor, vVest Side

ST

756

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4
vaL po pleti^ lr nuo 7 lki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliotu!, nuo 10 iki' 19
vaiandui dienų.

Gydytojai Ir Chirurgą*

Ciceriečlams

•atarti

P.

patai eutarti

Valandos:
3.

F.

diena.
1*1.

43rd Btr.

GRABORIUS

1

Tel. OANai 9J57
Ile».

WMt

(Prie Archer Are. aeiell Kedale)
nue 9 Ik. 8 rei.
Ir nedėtomis

AVINUI

VI R«lnta

Tel.

9

Ryt

Avė.

arti 47th Street
* Vai.: nuo 9 iki 4 vakare
Seredoj parai eutarti

Rytoj

CHIRURGAS

Vaieadoa:

Lygos programo fcaidimas, dėl
to ir svarbiausias.
mų tvarka bus pakeista, kad
davus progos Ind. Harbor at
vykti autobusais, pilnais riuterių.

DENTISTAS

4645

11

u-

iki

LG

GYDYTOJAU lr CHIRURGAS

3051

4204

LG

DR. A. G. RAKAUSKAS
3147

2 iuboa
CHICAGO, ILL.

Buvęs Cicero j
miestelio plr-1
mus Sveikatos
Komisijoniertus (lr laikė
tų garbėj! ofi
sų per 10 me- ,
tu) yra gerai

A—SPINDULIAI

DENTISTAS

C

RG

OFIHO VALANDOS:
Nue 2 iki 4 ir nuo 4 iki S rak.
Nedėliomia pasai sutarti
Ofiao teief. BOtJIevard 7*20

GYDYTOJAS

DR. A. P. GURSKIS

LF

Telefoną.

Rusai)

“Hawk ”

a

0 5 0
1 1
0 0
1 2
7 1
corner Sacramento
0 o
VaL: nu</9 v. ryto
8 v. vak.
0 o

LF

California

8.

DR. A. A. ROTH

4729 So. Ashland Avė.

tdemne tardytoje* t» Ofelrurta*
B.

1—t Ir 7—S rak.

Seredomla lr Nedėliomia pasai auta*.
6631

4

Brighton (27)

4645 So. Ashland Avė.

tel.

oh

0

15

2201 W. Cermak fittd

Appolntment

OFISAS

8181

a

ot

DR. AJIAČKUS
B. F. P.
8
. 1
1
4
0
2
1
1
3
r
2
3

GYDYTOJA* •» CH'»UROA«

Valandos

kautų

-

8

Cioere (3<)

Viso

Sunday

"J

am

DR. S. RĖŽIS

Chicago

OFFICE HOURS:
|
to 4 and 7 to • v. M.

f

nui

Oftoo TeL VlCtory 88M
Itez. TaL DXUExei

DR. CHARLES SEGAL

»lay«

6

'

Opera

Metropolitan

Pasirodyme

0

DAKTARAI:

IVAIR08

Antra

U1'

Viso

GYDYTOJAU ir CHIRUGAS
2428 W. MAKUUETTE ROAD
VaL 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryla
Nedėlioj susitariu

SURGEON

and

Sopranų

Austru

JOS. WLM&N, M. D.

DR. J. J. SIMONAITIS

DR. J. J. KOWARSKAS
2403

Stre«

8817 S. WASHTENAW AVĖ.

CANAI. 0704

PHXSIČIAM

<7th

Rea. Tek GROvehUl 0819

St.

Įšy

0

Offlse Tel. REPuMIc 7898

nes. and Offfoe
0859 So. beariu SL

Office Phone
PROspeet 109K

mių

1 0
3^1
1
5

Girdės

PAMINKLŲ

Avenne

W.

2136

Klausytojai

TeL LAFayette 8047

9—4 Ir 7—9 ral. vakare

Res.

Radio

į

Keceutly, St. Anthony beat
Mary Ųueen of lleaveii, vvhich
2 liau imt lest a game in three
2 years ia the G Y. O. League.
3 11 the team
°
• • pi;
1 p* r the reniam- rų sopranas, ,kuri neseniai
ing game* as they did against nnu savo pasirodyi
18

put

Vai.: 2 iki t popiet. 7 iki • rak.
Nedėtoje pagal eutarti

/ ’

Archer

W.

2643

Office:

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
<140

tr Pėtn. I>—9 rak

DR. A. J. JAVOIŠ

DR. F. C. WINSKDNAS

1

KG

Dienom* Tel. LAJFayette
NakUmla Tel. GAJfal MOS

74*4

se

Specialistai

B1M

MARQUKTTK ROAD

rwpecilve

Pasauliniame

28

Utar, Eet v.

lr 7-9

2-4

2

D.

Kapitonai

•149 MO. HALMTKD 8T„ UHIOAGM
Paned, Sered. lr Subat. 9—4 ral

rak.
Seredomla po pietų lr Nedėldlenlal
tik susitarus
9-11

4

24

are

l a.

1444 SO. 49 tb CT, CICERO, HA
Vai.:

their

teains

Ytsnus — >laria OLs»ewska,
mezo-sopranas.
busas.
Jauna piemenė — Editha
Elizabeeh - Lotte Lchiuaiin, Fleischer, sopranas.
(Adv.)
sopranas.

Marąuette (68)

DENTISTAS'

GYDYTOJAIS U- CHIRURGAS

1

boauts

DR. P. ATKOČIŪNAS

OR. A. L YUŠKA

in

both

Reiniuar — James Wolfe,

DR. MAURIGE KAHN

Amerikon Liet Daktarų Draugijos Nariai

T«L SROvebHl

bacause

VASA

PERDUODAMOJ

ex-

RIO
tiu

OPEROJ,

s

DAKTARAI:

LIETUVIAI

‘TANHAUSER

game

and

fast

DAINUOS

LEHMAN

RF

Ktaurakis

— į— — ----- — -

. - - -

be

The

LOTTE

UI.,

ctions.

2

23

Stankus

žaidiieo

We.st Šitie

- -

to

gyni.

ptuvuviG vaicav uic j

davtBMii

šiais metais nėra laimėję nei

latter's

Waukegtui,

(*)
yv v
u (viena ls svarbiausių rolių.
Ofisas 3102 So. Halsted
Wag„’ri„ „p
wm U,e Clucago C. Y. O. cha I
B. F. F.
Kampa* 31st Street
mpionuhip. lt conslsts of for- j bus transliuojama šeštadienį,
Valandos:
2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
1 8 3
Telefonas MIDvvay 2880
mer K. of L. and K. of C.
Nedėtomis ir Šventadieniai* 19—«lh
0 0 4
stars, namely: Talzunas, She- (ĖST) per sujungtus
0 0 0
Jenkevi&us C
’
Offic.;
Re.Vasiliauske# C
4 0 0
PROspeet 2011 BEVerly 0081
Kairius KG
2 3 1
Kaikaris, Kadovvtiez, Jurgel. 1 dėka Luck y Strike cij
Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Kadžius KG
2 0 0
savininku.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4631 S0. ASHLAND AVB
The St. Barth’s team also! <4r|1
,, . . .
Phiilipas LG
2 0 3
2355 West 63rd Street
,
J annnauser ”, kaip i
TeL YAltds 0994
‘
Vai.: 9 to 4 Ir 7 to 9 P M
strong team hav-Į rjoa kitos žymios Met
Rea.: TeL PLAia 82041 y
Kntv. lr Sekmad. pagal sutarti
S
Ryto vai. flv. Kryžiaus Ligoninėj
Viso
VALANDOS:
• .
11 6 11 ing no competition in their j tan pagamintos operos,
Chioago. IIL
Nuo 10-12 v. ryto; 3-9 lr 7-8 V. <
diviaion of the C. Y. O. They• patiekta visoje savo pi
Phone: HEMIock 6700
Nedėldienlals nuo 18 Iki 19 dl.ng
i
ar« well nver 6 feet in height Pe’ klau8ytojams pirmų
are ereli over b feet.in height. mdi6 ist()rii()i >ri hll8 (
B. F. P.
and zhave been playing togetG
n
Andresunas RF
4 12
her for the past 6 or 7 yėars.
Milia RF
1 0 o
Their probable lineup wi|l į kulių tarpų įeina Miss LehStankus LF
4 0 o
inann, Mana Olszewska, Lauj be Dickshot and Navickas, forritz
Melchior ir Ludwig HoffAndruska LF
2 2 oi
jvards; Skyrius ceuter; Unee mann. Arthur Bodansky jai
Karpos G
7 2
vadovaus.
į witx und Palubius guurds.
GYDO VI8A8 LIG AB VYRŲ IR MOTERŲ PER 98 METU8 MESTOKOT
KAIP LiHIbKNfcJlISlOB ir NEIfiGYDOMOB JO8 YRA
Zabella C
2 0 3
Pilnas lošėjų sųstatas yra Speclalltkal <ydo Ilgas pileo. plaučių, Inkstų lr pūslės, ulnoodljlme krem>
o
0
There,
will
be
two
eurtain
P. Bei no ra KG
0
Jo. od-oe. Ilgas, žaizdas, reumatlsmų, galvos skausmus, skausmu* nuga
sekamas:
roje. kosėjimų, gerklės ekaudėjllnų Ir paslaptingas llgaa Jeigu kiti
I
raisers.
ln
tlie
first
the
fast
Landgraf Hermanu — Lud- galėjo Jus iig?«dyll, ateikite čia ir persitikrinkite, kų Jis jums gali ps<lh
Raginis
4 U
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir lėgydč tūkstančius ligonių. FntMh Į
Cicero Blue Streaks will piay wig Hoffman, basas.
E. Beinoris LG
3 d
mas dykai.
OFISO VALANDOM: Ka-sdle nuo 19 valandos ryto iki * f
valandai ir'*uo t—S valandai vakar. Nedėtomis nuo XI ryto iki X .Oi •
Tannhauser
— Lauritz Mel
b
the
Waukegan
girls.
The
seci
Cicėnas LG
k.mtfiar Beeiev Avė.
Tel. (KAwfor* MU
WEW9 Mth BN.
chior, tenoras
oml game will bring together
Wolfrairi - Friedrich Schorr,
27 8 11 tlie St- Anthony and Wauke- baritonas.
Viso
Walther — liaus Liemens,
gan C. Y. O. Lights. ‘Both.
Ind. Harbor (20)
ROSELLI BROTHERS, INC.,
tenoras.
teains are clever and ought to
B. F. P.
Biterolf
Arnold Gabor,
1 į
great show.
baritonas.
MgurUšis RF
0 0
Spccla'.istal iškalime ir IšdlrblHeinrich
G iordano Palmc v isolUų rūsių paminkius Ir
Masidonskis LF
1 1 įj BBIIKITB KATALIKE
grabnamlus.
triniari, tenoras.
1 U
Genesauskas G
Mūsų šeimyna specializuoja Na
2!kąU SPAUDĄ
Ofiso Tel. CICERO 49
me darbe per šešias kartas.
Poška C
0
Rea. Tel. CICERO 3656
Veskite paninklų reikalus tie
Mikalauskas RG
3 4 *«UMTOVUi DAKTARAI:
siui su pačiais Išdirbėjais
Kučinskas LG
2 1

Be to, Ind. Harbor tymas giomis. Ajitroj pusėj ciceriesusirems už antrųjų vietų. Šis ėiai paėmė' sprendžiamų viršų.
žaidimas, galima sakyti, taip
t
y
*
pat bus labai įdoniuš. Kuris
jų laimės, sunku pasakyti, nes
52
Dievo Apv. parap.
jėgos abiejų veik lygios.
62
Marquette
Pirmiausiai žais North Side
3i
Cicero
su West Side. Abu tie tymai
sekmadienin

of

me

Viso

i mai neišėjo taip, kaip buvo
Liet. Vyčių Basketball Ly i manyta. Dievo Apvaizdos pa
goj iki šiol tik vienas tymas rap. tymas smarkiai supliekė
nėra pralaimėjęs nei vieno žai West Side, o Marąuette greit
uinio. Ryt tas tymas žais su apsidirbu su Imi. Harbor “hoo
sekamu stipriausiu oponentu. jsierais”. Cicero tymas taipgi
Jei laimės, liks šių metų čem- nedavė
brightonparkieėiams
pijonu.
šansų nors iš pradžios ėjo ly

Pereito

the

leadahs

7(2

KC

RYT CICERO PRIEŠ MAROUETTE

teani

promises

B. F.

Bekunaitis RF
Bruknis RF
Masilauskas LF
Ramanauskas C
Kucliinskas
Gudaitis LG
Stanaitis LG

0.

NORITE

DAILUMO

LAIDOTUVĖSE........

IR

NEBRANOUMO

PASAUKITE......................

REPublio 8340
5340 So. Kedzie Avenue
(Koturirap BojTylių nu firma tuo pačiu vardu)

i ’ *

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pasaukite:

>>

Tel. REP. 3100

WAUKEOAN
Tbnight tlie St. Anthoay
(Cicero) C. Y. O. basketball

team

play

St.

Barth’s

C.

A. PETKUS
4830 W. 1 5th St. Cicero, III.

b

CICBRO 2109

J

2506 W. 63rd St.

J

,

iMtądienin, vakario 24. 1934

P-O-EP*

of the greatest In operatlc litera- a
turo, dratnalloaUy l» vary dlfftault' .t
and not altogcthe* gretaful. A n artlnt. partleularly a tenor, na turi,*: y
wnnts to (rot
a
syrtipathotlc reHponoo trata hls audlence.
lt
ls
sorhethlng he can seiuu, InimedlateMetropolitan Preaente Wag ly und lt ln dtfflcult to do ono'n bent .
wRhout lt.
’ i• “
|•
nėr a Masterpiece With
Būt ln "Tannhauser" the horo of •
tl\e opera mušt walt untll the laat1
B A k O E NA S
Notable Cast in Sat
act before he faels thls, whon as & j
broken and despalring man he re- iPardavimui arba mainymui. Auurday 'a Matin-e
lurns from Rome, doorhed by tho .
gerai
uždirbantis
Rope, a* ho thlhks, to oternal por- Ikjitoi rfiftifo,
dltlon, and In desperatlon dotermlh- restaurantas. AtaiSaukitc:
od toroturn to Venus who had got
1947 M’, 51»t St. Ttl. Yards 218/i
hlm Into aU thls - trouble.
Thon ho wlns tho sytnpathy of ,
the audlence. In the flret two actai
ho ls a neurotlc. pcrhaps a rnadnian, j
-fluctuati'ng coristantly botweon sens- |
ual detlghta and splrllual ae pi ra
doną. Tho artlst who
Interprota
M r n tnt(Bt portray a man in
tho
hands of forces greater than hlmsolf vvlflęh npw cast hbn down, now
uf»lft hlm. Ho Is a battlcfiold b«tween deetres of tho flonh and aoplratr*ns of the soul. On one aide
fa Vonua tho goddess of lovo,
on
tho other Ellsabeth. tho pūro woDABAR EINA
man 'vijo ultimately ls to redeefn
hlm.
,< Vtot Takon FriJ-n Old Trf-gppds
į
•TaBnhauser" ls a groat rrųuderbtece, a notable Iragedv bullt iipoh
llnos almost .flreek ln tholr broadth, i
perkant radijus, skalbiamas |SAK£ SUGAUTI ŽMOGaimpųclty
and
symmetry.
As lh
fnoet of hls operas Wagner went
mašinns, refrigeralorius ir ražu&i
for hls plot to old legenda and folktadea.
kandus. Pas Budrikę, viskų piPARYŽIUI, Yas., 24.
Tho minsi rel Tannhauser has beKRAUTUVĖJE
oomo the beloved of Dame V epus
/
giau gausite.
S. V. V. Prancūzijos premjeras Douln her grotto in the
Venusburg,
where he has dwelt wlth her, thh
Y I 8 O S - P
------------naergue įsakė kriižto polieirecfpcnt of all the sensual dellghta
Paliestos dūmų, vandens
tho goddess of tave can offer.
At
Ryt 1*1 valandų^rvto, radijo biams autoritetams būtinai sulašt, surfeited wlth aU those, con
scious of hls deadly sin, he breaks
tų lie klausytojai galės pasigrožėti ^auti žmogžudį, kurs nužudė
away to seelt forgivoness from the
Dabar parsiduoda
one, who, he thinks, alone can eave
e Bu‘ radijo programa iš stotifes teisėjų AĮ. Prince, svarbiau-U?hlm, the Holy Virgin.
Suddenly
translated
Into
the
upH Ir net už
dalį
nj rajg#) fcįiocykles, kurių
valstybės liudininkų Staper world, he findg hlmse.if |n ą
tikros vertes . ,
tnopdow
bver
which
the
grės
t
cost>s’ be leis Progresą Furniture Co., viskio skandalu reikale.
Told By
tle, the Wartburg, casts lts shadow.
1.AVRITZ MEECHIOR
There ltve the Eandgrave of Truri 3224 Ro. llalstedSt. Programoj
Už piktadario gyvo ar neThe tltle-zole of Wagner’s opera ingla, hls nfece, the saintly Elisa"Tannhauser” whlch I am sing- beth; there he had llved and had
►opiet,1 dalyvaus radijo artistai, bar- gyvo susekimų, ar nurodymų ing
thls Saturday afternoon ta the won the love of Ellzabeth before
ir ra- moningfts Progress kvartetasJ skirta* 100,000 frankų dovanų. broadeast by the Metropolitan Op Vonus had caught hlm in her not,
A shepherd boy ls plplng to thls
era Asaocihtlon, whlle rauslcally one
flock. A band of pllgrlms pasees on
lts way to Rome.
Ho would jota
tbem, when there comcs a hunllng
party,
the Landgrave, hls frlond
Wolfram and other mlnstreta. who
w«lcome hlm. back and would have
hfm accompany them to the Wartburg where ls to be held a contest
of song.
Ho» Tanmhauscr Wln« Rrderapt'TS
Rofuslng at flrst. he is persuaded
to go when Wolfram tn*s hlm that
Ellzabeth štili longs for hl« .return.
In the second act oceura tho Song
Pid2Mit«t Barf/enai Žmogau
Contest in whlch VVnlfram sings of
lovo sptritual lovo. Thls ls ton much
Gyvenime!
for Tannhouscr. Ho heare the oall
of Venus. His marines* retumą and
8IR5.00 SchlyArotai Setai Po
scizlng h fa harp ho Purst s Into a
wlld song of sensual tave tho love
whlch only one who has been with
0 Seklyčiom,. Ketai
Vonus can understand.

Bus muzikos ir įdomių prane
Simų apie Šių dienų bargenus
Progrese krautuvėje.
Kl

Pranešimai
A., Ia R. K. Moterų Sų-gos
Chicagoa apakr. susirink imas
dM svarbių priežasčių nukel
tas į kovo 4 d.
Valdyba

Marąuette Park. — Lietu
vių Amerikos (Piliečių klubo
spa»rinkiinas įvyks sekin., va
sario 25 d., 2 vai. popiet, i«xrapijos salėj. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti,
nes yra
daug dalykų svarstymui. Ko
misijų darys pranešimų is šo
kių vakaro Dariaus - Girėno
paminklo fondui. Prašoma ko
misija turėti pdnų. raportų.

RADIO

J. L. J.
Cicero. — Federacijos 12
skyriaus susirinkimas bus va
sario 25 d., 1 vai. popiet, pa
rapijos mokyklos 8 kambary.
Visų draugijų atstovai būti
nai turi dalyvauti. Daug yra
reikalų svarstymui. Taip pat
prašoma įnešti mokesčius ($2)
ir išpildyti blankas, kurias
kiekviena draugija gavo dar
gruodžio mėnesį.
*

Visos draugijos žiūrėkit, kad
atstovai dalyvauti} Federaci
jos susirinkimuose ir parneštų
pranešimus, kas veikiama.

A. Valančius
Brifhton park. — 6v. Pran
ciškaus Rėmėjų 2 skyriaus ka
lbos su programėlių įvyks va
sario 25 d., 1:30 vai. popiet,
parapijos svetainėj. Kalbės ge
rb. pral. kun. M. Krušas, kleb.
kun. A. Briška, Dr. A. RaČkus, kun. A. Valančius ir kiti.
Visi prašomi atsilankyti. Jių,
figa dykai. Rengimo Komisija

MELOHIOR WILL SING
“TANNHAUSER”

The nssemblv trenks up in oon.
fiislon. The ,'ndler ret^eat ln horror.
Tho nohles tvoulri kili hlm on tho
spot. Eliza bet h nlc&da tar bim and
wins hls llfe on his promlse to aceompanv the pllgrlms to Romo and the
re seek nardnn fmp tho Popo.
The Holy Falher dentfe- ht* plos.
Hls stn is raort«t snri be has sali
much obance of salvattan as hls Į
Pllgrlm’* staff hrs to gmw ereen ||
looves, Ho comcs back, a desoairlng. Į Į
broken man. in his de<pemtlon do- |
termlned to seek again Venus in
her grotto.

r

- 4

Brighton Panlc
Moterų Į
Sųjungos 20 kp. smarkiai re- j
ngiasi prie card ir bunco pa r-;
ty, kuri įvvks sekmad., vas. I
25 4t, 2 vai. popiet. Vienos re-!
ngia dovanas, kitos eina per.’
v

Ellsabeth ls doad. She had walted :
at the'erose roads to see if he
with the returnfng nllgrlms.
He
was not with them e "d »W h s,t r.->_
i ne to the casllo ta die. He t^ls his
cjtperlcnce. t'd tVoifram and. just na
' fip is abopt to glye himself synln
'to Vonus. Ellzaboth’s bier ls carried
down the mountata side.
»«/ H
1
’
•
F
FlUed wlth retnorseful agonv, ho j
faile on it and dles. (kreAn leave<, i
sprout from hls pilgrltp’a rtoff. He
has beoh redeemed apd ptirfied thfo- I
ugh the tave of a <ood vomati.

i

bunleruiš, kitos deda Į>astan-į
gų,rjcad kuodaugiausiai tikie-!
fų pardav i s, nes už tai ski- !
ri&tnos dvi gražios dovano*.
Pramoga įvyks-Juškos svotai*nėj, 24l7 W. 43rd Et.
O.Z.

piet,/Barausko salėje. Visi na
riai
malonėkite susirinkti.
Daug svarbių dalykų turime j
svarstyti.
Korespondentas

Town of Lak? — labdarių
Sųjungos 1 kuopos mėnesinis
susirinkimas įvyks vasario 25
d., I vai. popiet. Kviečiame vi
sus narius dalyvauti, nes yra
daug svarbių dalykų svarsty»rai.,.
Valdyba

"Dama atsikreipia j jpianę ir klausia
kokius cigaretus aš geriausia mėgstu.
Aš jai nieko nesakau . . . bet siekiu
j savo vėstkes sekretny kišenių ir pirm
negu jus galėtumėte ištarti ‘Lollapaloou!, aš išsiimu OLD GOLD ir pa
kišu po jos gražia nosim.

fakdnai, jie yra puikiausias Svelnumėlis! Ai turėčiau tai žinoti, todėl,
kad mano inėrve yra senų laikų

"Pašniokštuok, ‘aš jai sakau’, ir jus
žinosite, kad nėra jokių dirbtinių
paskaninimu OLD GOLD. Tas O. G.
ubakas nereikalauja jokio pagerini
mo. Štai kodėl jie taip švelnus rūkyti;

Ne auga geresnio tabako nagu
kad vartojama OLD GOLDS. Jie
yra TYRUS. (Ba dirbtinio paska
ninimo)

šniokitukss!
]nstf
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Hhoihu,
JIMMY “Sdinoale” DURANTE
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Lorilhrd
Co.. Ine.

prgMfitnu tat TED FIO-RITO MBndsgo* HoOyyrood Odusuot ka* tnSaditajo vakar*—Coli ihla Tinklo

AMERIKOS CIGARĖTAI
I

L. V. Chicagoa apskr. knygų
revizija įvyks pirmad., vasa
rio 2(» d., Aušros Vartų parap.
mokyklos kambaryj, lygiai
7:30 vai. vakare. Komisija ir
senos bei naujos valdybos na
riai prašomi dalyvauti.
M. BraiKuakaitė, rašt.

Msrųnetu Park. — Labd.
Eų-gos 23 kuopos susirinkimas
įvyks vasario 25 d., 1 vai. po
piet, parapijos svetjdnĄj. Visi
nariai prašomi susirinkti. Y-

$67.50
$29.05
$19.50
$14.95
.oa siti naijuo Mi
$49:50
<$9.95
7

BaU«

Valgyklų Setai

3

Balta

Breakfist

4 tolS

33.00

BMMo

Geetaiai

Setai

Ka

Počtat

70.00 DraboHų PtoyyklPa

33.00 ('oxwcll Lounglng krčslal po

A.30 Metalinė* Lovo*

Paris Verskm To Be ITsnd
The opera woa flret producod in
rtrosdon in 184$ and the mušta ls |
characferlstic of the Wagner of that 1
perlod. oxcoot ln the Venusburg sce-i
no whlch Wagnor rewrote and adderi to for the Paris produettan ta i
1881. In thls the gargėtum Baccha- |
nale and mnst of the other rnusic j
is that of the Wagner who wrote
"Trfstan und Ieolde.”
The Paris version wlll be uped f
in thls perfomiance and ln it the
famous overture runs dtreetly, wlth-1
out pauso, Into the Vonusborg rnus( 1c. the Rarchanaib and the long sce- 1
j no botvveen Vonus and Tannhauser. Į
1 In tho second scene of the flret r
act wo hear the Shopherd’s song, Į
the flret plltrrims' chorus and
the
fine malė eimembl© vvhlch brlngs lt j
te an end.

VlenaViMuoceU* JIMMY DUKANTE, MGM’< fraigfdi greit pa»irody, nwzik.li.me piveilulr "HollnroodPirty" 5

West Side. — Lietuvių Pi-1
Rečių Darbininkų Pašelpinio
klfibo mėnesinis susirinkimas
ftyks vasario 23 d., 1 vai. po

r

Apsaugokit Savo Brangenybes

*

BANKAS

ISSINVOMUOKITE SAUGIĄ INDĖLIAMS DĖŽĘ

LIETUVIAMS
Taup.vkit savo pinigus
šiame banke

HAISTEO EKCHANGE
NATIONAL

BANK

Halsted St. ir 19th PI.
* '
Vary* I EOERAL •
IN si K A N( :E Kl»RI’<IK A< UI »S

•

1

’
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ModcroiškinusioR spintos apdraustos nuo apvogimo ir saugojamos

A.

The second act opens wlth ElAca- I
beth's jovous groetlng to the hall
vvhlch is so soon again to see tho
beloved mlnstrel; Ihen come the dud
betsreen Ellzabeth and Tannhauser,
tho ontranco of tho noblos — famtllarly known na the “Tannhauser Mar
ch“ — the contest of song and ths
long and
magniflcent
onsemble
vvhlch closcs the act.
.
In the lašt act there aro the beau
tlfuW orchestrai Introduction, the se
cond pllgrlms' chorus,
Ellzaboth's
prayer. Wolfram's song to the Evenlng Rtar and the thrllli'ng anarratlve of the retumed horo.

In thls Katurday's porformancc ta
vvhlch I am slnging the title-role.
Lott e IohmanTi wlll slng Ellsabeth:
Maria Olssevvska. Venus;
Fredrlch
Kchorr, Wolfram; I.udvvig Hclnann,
the Istadtmvo. Othcrs in tlie cast
wlll be Edltha Flclschcr, Messrs. Ple-

Intai Matracu

Ir šimtai kitokiu dalyki* kurtų
nėr* galima Humlnčtl rasite, Jei
Utojau atsilankysite | š| Išparda*??ėdno(1am nl pinigus “lr ant

tnaiomls

tšinokčjimų
nomis.

su

3222-26

$o. Halstęd

palūka

Tel. VICteįr 4t2« .

J. KaledinsUant
* ? T TV
J. Romanai.
'

Ji

. Vedėjai:

GlrdAkllc mflaų r«<b) pnogya
ma neįeitoje. 11-ta vaL prie* pte
K W. O. E. R. stoUe*. 1800 kl

leeykk*.

,

D. T. Wateh Patarnavimu.

Yatetndon: Kasdien nno 9 vai. ryto iki 5 tadv. vakaro
SMatomis nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. popv^t.

DANTEL GRICIUS, generalis kontraktorins ir namų sta
tytojas, atidaro pirmos rūšies užeigų

DAN’S TAVERN,
2451 W. 69th St.,
< randui

PEOPLES BANK BUILDINGE
47-toa ir So. Ashland Avė.

8UBAT0JB, VAKARIO 34 D . 1334
Toras geriausius girinius if uflcandJttus
Kviečiame visus atsilankyti, o mes maloniai patarnausime
P. p. 0 R I C I A I
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