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Taip sako vidaus reikalų 
sekretorius lokes

KARIUOMENĖS LAKI
NAI VEŽIOS PAŠĘ

I CIVILINIAI

Sąryšy sn. vetimnais civili- 
•*WASHINGTON, vas. 10. niaiR t i»i r I >u»s tliicagoj areš- 

Kraftto vyriausybė vakar pa- |ttOta keturi asinrnys. Kaltina- 
naikino visus su oro linijų raį papirkimų ėmimu ir kitų

NKVV YORK, vas. 9. — Per kretorius O. L. Mills, apraudo ,
“Survey Associates” vakario- jo netolimų praeitį, kalbėjo •'* • •’

.kompanijomis pašto vežiojimo 8llktybių 84mokaju. 
Į kontraktus, kadangi susekta’ žinipmį8 WWashingtooo,

S™/1 PAR™ KOMUNJSTA! ir sočia- IT"" 8 ,'|| j LBTAI ŠUKELE RIAUŠES^TUVĖS
.VATIKANAS, vas. 9. — 

Ateinantį pirmadienį, vasario 
mėn. 12 d., Šventasis Tėvas 
Popiežius Pijus XI minės dvy

nę Aldine klubo kalbėjo vi- sek r. Ickes. Mills raudojo, kad 
daus reikalų sekretorius II.
Ickes. Vakarienė buvo rengia
ma Astor viešbuty. Pasirodė 

streikuoja viešbučio ro
mo tarnautojai, kurie at- 
tė patarnauti keliems šim- 

asmenų. Tad iš viešbu
čio nusikelta į Aldine klubų.

Sekretorius Ickes kalbėjo 
apie preakiento Koosevelto

Prez. Koosevelto įsakymu komitetas dėl pruplitusiųjų ei 
garbingoji praeitis i* laisvė'pašto vežiojimų laikinai per-1vilmittosft darbųdso papirkimų
. w • 1 * i _ a • » n Z. . _ a •

krąšto respublikonų partijos • jjkos metų savo karūnavimo
l-nart ateito o rlAl v\i«aaklttnaiii iii 1 * 1'1

Policija numalšino; vyksta 
areštavimai

VEIKIA NAUJAS KABINETAS

išnyko.
(ralingiesiems 

turtuoliams garbingoji praei-j 
tis išnyko, tas tiesa, pabrėžė 
Ickes. Jie priversti nutraukti

y • SI o krašto.
ims kariuomenės lakūnai. ir snktyluų kalt na patį prez

! Kooseveltų. Respublikonai sa
iko, kad civilinių f darbų progra 

Čekoslovakija, ifnft įjįįmta išeiv&nės tarnybos

sukaktuves.
Pijus XI išrinktas Popie

žium vasario m. C d., 1922 m.,

PARYŽIUS, va». 10. — Va- 
kar vakarų vietos komunistai 
ir socialistai sukėlė dideles

naujųjų tvarkų. Jis pareiškė, kiekvienas šio krašto asmuo

PRAHA,
vas. 9. — .Suimta kaltinami es- sistemos ir pavysta demokra- 

bejėgių masių išnaudojimų. Ir P»o»ažu du rfmeriįdečiai. tams politikieriams,
reikia tikėtis, kad ta praeitis
jau nebegrįš. Šiandien aušta 
nauja gadynė, kurios metu

GAVĖJIMO TVARKA CHICAGOS 
ARKIVYSKUPIJAI TGS4

o vasario m. 12 d. karūnuotas, nepaisant to, kad po
licija buvo uždraudus jiems 
susirinkimus ir Ucinonstraci- 

| jas.
I Riaušėse dalyvavo apie 10,• 
j 000 žmonių. Policija turėjo 

’ ! daug darbo, kol pavyko juos
Ix>\ola universiteto sociolo- Jrtl,nij1iSinti. Riaušių metu a-

PEIKIA VAIKŲ DARBO 
PRIEDU

Be portfolijų (tekų) valsty
bės ministeriais yra E. Ker
notas ir A. Tardieu. Užsienio 
reikalų — L. Bartbou, o kolo
nijų — įgavai. Maršalas Pe- 
tain yra karo ministeriu. Be 
premjero kabinete yra 18 pri
mate rių.

Naujas premjeras yra daugt
atsargus. Jo įsakymu, Pary 

kad 1932 metų rinkimais, kraš 
te įvykdyta nekruvina revoliu
cijų. Ji išgriovė pajėgų, kurit
krašte atstovavo tik vienus tur 
tuolins ir privilegiruotns as
menis. * *

Buvusį prezidentų Hooverį 
pavadino žiauraus masių iš
naudojimo laikų čempijonu. 
Tas išnaudojimas pagaliau ir 
įstūmė kraštų į įtaisų ekono
minį krizį.

Ant dai Topeka mieste, Kas,,

— vyras, moteris ir vaikas, 
gaus .progos turėti didesnio 
ištekliaus ir laimingiau gyven
ti. Yra geistina, kad iš tikrųjų 
taip būtų. Pagaliau juk žmo
nės negyvena Čia žemėje, kad 
pep dienų dienas vergauti, ko 
ilgiausias valandas dirbti ir 
nieko neturėti. 98 nuošimčiai 
šio krašto gyventojų iki šioliai 
vergavo 2 nuošimčiam* kitų, 
kurie buvo susigrobę 80 nuo
šimčių visų krašto turtų. Nau-

buvusiariždo departamento aejjoji tvarka tai visa keičia.
*' 4 f 1'* T- — • — - - ■ « f. • . •

KLAIPĖDOS SEIMELIS ATVI
RAI LAUŽO KRAŠTO STATUTĄ
Klaipėda 1-23. Vakar įvyko Dressleris prezidiumo vardu 

krašto seimelio posėdis, buvo padėkojo seimeliui už pasiti-

renkamas seimelio prezidiu
mas. Lietuvių atstovas Ijekšas 
pareiškė, kad, renkant prezi
diumų, būtų prisilaikoma kon

žiun ir į artimąsias apylinkes 
reštuota apie 300 asmenų. A--sutraukta keliolika tūkstančių 
reštavimai vyksta. kariuomenės. Jis pareiškiu,

Raudonieji kelis kartus ui8-|k*d miestui nėra pavojaus.

gijos departamento dekanas, 
kun. T. Egan, S. J., peikia 
vaikų darbo konstitucinį prie
dų, dėk kurio krašto vyriausy-■ gjno p^gti $v. Juozapo baž-ĮBet kariuomenės buvimas Įh- 

)932 m., gegužės 18 d., šiai.Šiandien taip daug dirba. nyčią, bet buvo policijos at- Ibiau sustiprina respublikos 
arkivyskupijai suteiktu, visi Kun. Egan pareiškia, kad blokšti. ’ t autoritetų.

Jo Emin. Kardinolas Munde darbininkai ir jų šeimos atlei-' tas kraštas, kurs mažiausia į Komunistų vadai pareiškia, Premjero Doumergue Įsakv- 
lein, Cbicagos Arkivyskupas, ^džiami nuo susilaikymo per vi, valdomas, yra sėkmingiausia ^a(| g-|0R rjauSės yra prieš v V- mu miesto policijos viršinin- 
padnoda tokius šios arklyje j sų Gavėnių, išsipūs visus pen- valdomas. 1 as reiškia, kad ku-' 14auSyl)ę. kuri, esą, linksta fa- 
kupijos tikintiesiems Gavė- iktadienius, Pelenų dienų ir Di-.r’am krašte yra ko mažiausia1 §Įzman 
nios nuostatus ir paaiškini* gižiosios Savaitėj šeštadienio į valdžios, ten visiems yra lai- 

pirmųjį pusiųudjenį. Bet kaip mingiau. Ko plačiausia val-

Šiemet, 1934 m., Gavėnia amžiumi, visiems katalikams 
prasideda Pelenų dienų, kovo pasninkas yra privalomas. Ta 
m. 14 d., ir baigias Didžiojo čiau Šventojo 4§osto indultu, 
šeštadienio pusiaudienį, kovo 1932 m., gegužės
mėn. 31 d.

mus:
Kai kurios Gavėnios dienos 

yra tik pasninko dienos; kitos 
gi yra pasninko ir susilaikys 

mo dienos. SsiEtafcs dienų y-

ra galima tik vienų kartų pa

valgyti iki sotumo; šis valgia 
gali būt vartojamas pusiaudie
nį, arba vakarų, kaip kam y- 
ra parankiau, ir tik per šį 

kėjM>». Savo padėkos žodį jis val« h'i'ii‘aW' vartoti mėsą. 
pasakė vokiškai. Lietuvių f rak j galima

darbininkai, kMp jų šeimos džia yra ten, kur vykdoma dau
• ••• j* 4 •____ 2—1_ zrvkA UrolvUnnetui'i išimties <puo pasninko. 8ybė įvairių įstatymų, kuriems 

Pasninkas visieAs privalomas.! nėra reikalingo® pagarbos 
o jei išimlfe -dllroma, tai rikį- Dėdė
pavieniems asmenims.

Tokiu būdu visi darbininkai
ir jų šeimų nariai, kurie pri-

PARY2IUS, vas. 9. — Nau
jas premjeras G. Doumergue

kas uždraudė komunistams 
šiandien vakarų turėti masinį- 
susirinkimų. Taip pat uždraus 
ti gatvėse žmonių susitelkimai 
ir vaikštynės.

Kreiptasi į prancūzų dųr- 
bo federacijos sekretorių, kad

šiandie sudarė ministerįų ka
binetų. Premjeras neužims jo-

M»Į^bk^pR»jkkjSTtitos VaWfiėte Vietos,‘ tftd į ši tederaclja nevvkfh tų pa

statytas, kad jis rūpintųsi vailgai^g daugiau pasiaukoti vy-j s'Rėlbto generalinio sfreifeo 
kų likimu. Yra kam ir be jo   - -1  ‘

rūpintis vaikais. Menkas iš jo
riausf’bės reikalams. ateinantį pirmadienį.

cijos atstovas Kybrancas pa
prašė, kad seimelio pirminin-

nors šilto gėrimo, kaip tai ar
batos, arba kavos, su pora

- . - kas savo pareiėkimą pakarto-1 <!“onofi- Treėiasis paa-
vencijos dvasios ir kad preei- tų lietuviškai. Tačiau to jis ninko/dienos.vųlgis,^turį būti 

dinmas turi būti renkamas
toks, kuris galėtų pilnai įvvk-

negalėjo. ir pavedė savo kalbų ■ne. didesnis, kaip tik papras-

išversti prezidiumo nariui Ber 
dyti seimelio darbų tvarkos I tulaičiui. Bet ir šis, matyti, 
statutų. Prezidiumas buvo iŠ- nenugirdęs Dresslerio kalbos, 
rinktas tas pats, koks buvo iki tiksliai išversti negalėjo, 
šiolei, tik vietoje raštvedžio Dressleriui teko savo pasalcy- 
Replio, buvo išrinktas Ricber- tų kalbų dar kartų pakartoti,
tas. Tuo būdu į prezidiumų 
įeina Dressleris (pirminin
kas), Meyeris (pirmas vice-

kuri, tačiau jau nebebuvo 
identiška pirmajai kalbai. Ta
da Kybranca8 konstatavo, kad

J

tojo sotaus pavalgymo ketvin 
tdalis. Pasninko ir susilaiky
mo dienų leidžiama tik vienų 
kartų pilnai pavalgyti, ir mė
sos arba kitokių mėsiški} val
gių vartojimas uždraustas.

Vįsos Gavėnios dienos yra 
pasninko dienos, išėmus sek
madienius, bet visi trečiadie
niai (išėmus Didžiosios savai-

valo užlaikyti pasninkų, pas
ninko ir susilaikymo dienomis 
privalomi tik pasninkauti, 
tąs reiškia, kad-gali vienų kar 
tų per dienų vartoti mėsų, iš
ėmus jienktadienius, Pelenų 
dienų ir Didžiojo šeštadienio 
pirmąjį pusiaudienį. Tie visi 
darbininkai, arba pavieniai 
jų šeimų nariai, kurie per iš- 
pažinties klausytojų apturi iš
imtį tiuo pasninko, atleidžia
mi nuo pasninko ir susilaiky
mo per visų Gavėnią, išėmus 
penktadienius, Pelenų dienųir 
Didžiojo šeštadienio pirmųjų 
dienos pusę. Kitomis Gavė
nios dienomis jie gali naudo
tis mėsiškais valgiais.

pirmininku) ir VaSk™ («n- lietuvi.) frakcijai teks dirbti'. _ treJUadienj) k raga|i8n asmll<>i kurs
tras vicepirmininkas); rašt

ai Bertnlaitis ir Richer■r
P.)

su j^zMium^ kuris negausiai (a.p ke,virtiea

savaitės šeštadienis ir Did- 
žiasis Šeštadienis iki pnsian-

atlikti visų savo prievolių ir
darbininku, ir kurs nėra su-

negali įvykdyti seimelio darbų 
prezidiumo rinkimų ‘ tvarkos statuto.

PARDAVIMO MOKESČIAI 

UŽ VANDENS SĄSKAITAS

DIDELI ŠALČIAI

NEW YORK, vas. 10. — 
Visos rytines šio krašto vals-

būtų) vaikų globėjas, kada jis 
pagelbininkais pasirinkti} po
litikierius. Politikieriai dažnai J 
sugriauja ir socialį darbų, jei 
jie įsileidžiami.

___ ______________ 1

SUSIRŪPINAMAS PAR AL
TUOS SĄJUNGA

BERLYNAS, I. 24. E. Vo
kiečių spaudos pranešimu iš 
Stockholmo, latvių užsienių 
reikalų ministerio Salnais at
silankymas Stockholme ir Hel
sinkyje vėl iškėlęs Pabaltijo 
pakto klausimų. Esu, pėreitų 
metų pavasaryje Štockholme 
svarstyta Pabaltijo valstybių 
sųjungos rūintis d.abar, kaip

sijęs su šeima, negali mėsiškų iatrodo’ .turi ^^yvų 
valgių vartoti pasninko ir snJ *ion*<ret’zlK)tis.

dienio yra pasninko ir sušilai- j silaikymo dienomis, kad ir 
kymo dienos. Didžiosios Savai gantų pasninko išimtį (din-
tės trečiadienis yra tik pas
ninko diena.

Illinois valstyl^ finansų - —■ - ------------- lankn 2t mefų amžiaus rr k n-
departamentas nusprendė, kad tybes ^Snybo nepaprastai di-1n.rR amž-

delis šaltis. Ypač didelio šalpardavimo 2 nuošimčių mokės
čiai turi būt mokami už van- įtiktos Naujosios Angli- 

denR vartojimo sųskaitas. Pa
žymima, kad Chicagoj van
dens pristatymas yra vedamas 
privačia sistema ir taR daly
kas nėra išimtinas miesto da
lykas.

J. VALSTYBĖS TURI DI
DELES AUKSO ATSAR

GAS
IYASHINGTON, vas. 10. - 

Po įvykdytos dolerio devali- 
uacijos pasirodo, kad šiandien 
J. Valstybių vyriausybė tūri 
atsargoje 7,036,000,000 dole
rių vertės aukso, skaitant po 
35 dolerius vienai uncijai. 
Prieš dolerio devaliuacijų tu
rėta atsargoje 4.333/100,000 
dol. aukso.

Pereito sausio men. 31 d.

ITALIJA IR ĮVYKIAI 
PARYŽIUJE

RYMAS, vas. 10. —Italijos 
vyriausybė yra daug susido
mėjusi pastarųjų dienų įvy
kiais Paryžiuje.

Spauda ųpie tuog įvykins 
daug rašo, bet sn dideliu atsar 
gurnu. Nemini net žuvusiųjų 
ir sužeistųjų skaičiaus. Pabrė
žia, kad Prancūzija veržias 
pilietinin karan.

Pati premjero vyriausybė 
yra ne vien susidomėjusi, bet 
dar ir susirūpinusi. Politinis 
Prancūzijos kr i Zis gali skaivapyvartoje buvo apie 287,000,-

000 auksinių monetų. Šių'pio-džiai atsiliepti į Europos snn 
netų naudojimas apyvartoje 
dabar yra uždraustas ir šį Chicagos aldermonų tary

bos finansų komitetas nori 
mažinti ugniagesių ir polici
jos departamentų išlaidas.

CHTCAGO IR APYLTNK. 
— Šiandien debesuota ir narna 
tomas temperatūros kilimas. 
Vakar rytą žemiausia tempe
ratūra buvo 2 1. žemian 0.

auksų vyriausybė pažymi ‘X’ 
kokybe. Vargiai kuri šių mo
netų žymesnė dalis bus grą
žinta vyriausybei. Jų daugu- 

AVASHINGTON, vas. 9. —'ma- ki(* žinoma, bus panaudo- 

Iždo departamentas šiandien *a komerciniams tikslams, 

išlaiko apie 800 agentų,- kurių Iš dolerio devuliiiarijos 
pareiga yra žiūrėti, kad ųž įkrašto vyriausybės iždas pe.l-

Išpažinties pareigų, šis laiko- i parduodamus svaigiuosius gė-f „ė 3,449,000,000 dolerių, 

rimus būtų užmokėti valdiški

pensų).
Kardinolas pabrėžia reika 

Visi katalikai, kurie yra sn lingumų pranešti tikintiems, 
kad jie nepamirštų per Vely
kų laikotarpį savo Velykinės

privalo užlaikyti pasninkų, kol

Z
DIDINS AGENTŲ SKAIČIŲ

jos valstybės kur vietomis šal n4'ffanna speeialės išimties j tarpis prasideda vasari® 18 d./'

tis siekia iki 40 laipsnių že- 
mian O.

PRIEŠ SUKČIUS ADVO

KATUS

NUSIŽUDĖ GROBĖJAS(dispensos). Nuo pasninko prijr baigias gegužės 20 di (Svč. mokesčiai, 
valomo atleidžiami tik sergan . Trejybės sekmadienį) imtinai. Pasirodo, kad šių agentų į 

Visi katalikai, kurie yra at-‘skaičius yra per mažas. Nori-1 
leidžiami nuo pasninko ir sn- į ma jų skaičių padidinti iki, 9. — Vietos kalėjime pasikori-

tieji, silpnos sveikatos asme
nys ir tie, kuriems pasninkas

WASHIN)GTON, vas. 9. —'ž.ti, kad Gavėnios pasninko iš- 
PERTAISO KARO LAIVUS’ Iždo departamento sekreto-1 imtys nedaromos šiuo prane-

------------ ’ rins Morgenthau ėmėsi kam-1 Šimu. Jei kam išimtis (dispen-

RYMAŠ, vas. 9. — Italijos i panijos tikslu išnaikinti visus sa) reikalinga, tas gali atsiek 
vyriausybė nusprendė pertai- pajamų- mokesčių sukčius ad-' ti per savo išpažinties kiaušy* 
syti ir modernizuoti keturis1 vokalus, kurie yra susiję su j tojų.
genus didelius karo laivus. šiuo departamentu. I Pradėjus septynerių metų

galėtų kenkti jų kasdieninėms j silaikymo, privalo darytį bet U^GO 
pareigoms. Reikalinga pabrė*, kokius kitus susiturėjimus,

SI0UX FALLS, S. D., vas.

mu nusižudė grobėjas Verne 
Sankey, kurs nesenai arefituo-,

Graudu Verksmai
STACIJOSnt

Kai Kurios Gavėnios 
Giesmės

Pieno vežiotojų — Milk Wajtas Chicagoj. Jis išpažino, kad i 
gon Drivers’ unijos nariai at- buvo pagrobęs du žmones ir
metė pieno kompanijų pasiu- už jų paleidimą, gavęs 72,000 Išimtos iš “Ramybė Joms” 
lymą, kad sumažinti jiems at-, dol. Karto Ctoicaguj suimtas, KAINA 10c
lyginimų, 5 dol. mažiau per sa . mažai, pinigų rasta pas jį. ‘ DRAUOA 1. GG.,

dvasia ir į tai reikia atsineš- j vnitę. Šiandien jiems mokama 1 •• -- ----- ----------
«i rimtai. . '40 dol. 'PLATINKITE -DBAU0|-- |

kaip tai nuo pasilinksminimų, 
ir daugiau užsiimti gailestin
gumo darbais. Turi pasiauko
ti geriems darbams ir daryti 
atgailą. Tokia yra Gavėnios

2334 0o Oakley Avė.,
' Čhieago, Rl.

ie . . v .



2 šeštadienis, vasario 10, 1034
“DRAUGAS”

ISelim. kasdien, išskyrus i«knia<Tlenius
PRENUMERATOS KAINA:. Metams — $$.•«. Pu- 

wl metų — $3.60; Trims mvnusiams — >2.00; Vienam 
mOuMiut — 76c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me
tų — |i.00. Kopija .OSc.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkatavua
Bendradarbiams lr korespondentams raktų necrų- 

tina, jbi neprašoma tai padaryti lr neprikiunOlama tam 
tikslui pašto lenkių.

Kodak t orius priima — nuo 11:00 tkl 11:00 VkL 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. po piet e

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Ekcept Sunday. 
8UBSCIUPT1ON8: One Yeai — $0.00; Slz Months

— $1.60; Three Months — $2.00; One Month — 76c. 
Europe — One Year — $7.00; 81x Monttas -^$0.00; 
Copy .Uo,

Advertlsing ln “DRAUGAS” brings beet rssulta.
. Advertlsing ra tęs on appilcatlon.

“.DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave., Chicago

sąjungų atviriau pradėjo kalbėti. Estai taip 
pat nedaug dėmesio į vienybės reikalą te

kreipė.
Priežodis sako, kad nėra to blogo, kad į 

gerų neišeitų. Aišku, kad pavojingas daik
tas dviejų stiprių kaimynų susitarimas ma
žesniuosius kaimynus smaugti. Bet susitari
mas privers Pabaltijo valstybes susiorgani
zuoti' į stiprių sąjungų. Kada jos bus susi
organizavusios ir susirišusios specialėmis su
tartimis, joks priešas joms nebus pavojingas 
ir vokiečių—lenkų susiartinimas nenugųsdins.

Reikia tik palinkėti, kad Pabaltijo val
stybių susirišimas saugumo sutartimis kuo- 
greičiausia įvyktų.

LIETUVOS GYVENIMAS
LIETUVOS GELEŽIN I Plačiųjų geležinkelių kelei

vinių vagonų yra 317; iš jų 
europėjiško tipo — 215 ir ru
sų tipo — 102. Visi keleivių 
vagonai su salonais turi 11/ 
219 vietų, tai tiek iš karto ge
ležinkeliai galėtų pervežti ko

Visi esu Lietuvoj geležinke
liai yra valstybiniai. Jie yra 
dviejų rūšių: platieji ir siau
rieji. Plačiųjų geležinkelių il
gis yra 1,215 kita. ir siaurųjų t leiviniaose vagonuose keleivių.

Plačiųjų geležinkelių preki
nių vagonų esama 3,906. Pro

•— 422 klm.; iš viso 1,637 ki
lometrų. Siaurieji geležinka-

REMTINAS ŽYGIS

kiniai vagonai vartojami per
vežimui įvairių prekių bei gy 
vulių. Rudenį — cukrinių ru

DIENOS KLAUSIMAI

PABALTIJO VALSTYBIŲ VIENYBĖ

Naujo karo baimė' Europoje verčia val
stybes grupuotis, daryti viešas ir slaptas su
tartis. Tais sumetimais susitarė įr Vokietija 
su savo priešu Lenkija.

į; Vokietijos—Lenkijos susitarimas daug-ri
nite rūpesčio uždavė Pabaltijo valstybėms, 
būtent — Lietuvai, 1 .atvijai ir Estijai. Šioms 
yallfybėms ir be tokio vokiečių—lenkų susi

tariu reikia budėti, nes joms pavojinga ir 
. Lenkija ir Vokietija, kurios jau nekartų ste
ngtai pasmaugti jų nepriklausomybę ir visa
da laukia tinkamos progos joms kenkti.

, . Nacionalsocialistams užėmus Vokietijos
valdžių, atvirai pradėta skelbti nusistatymas 
įsistiprinti Pabųltijoj, kad su laiku tų kras- 

t tų visai pavergti.
j A" Toji aplinkuma pradeda labiau suartinti 
^Pėbaltijo tautas. Jos jau aiškiau mato, kad 

yra reikalinga vienybė, nes atckirai nė vie- 
vMfciš •’'! atsilaikyti bile kurios di-
.tftiosios valstybės užpUolimp.

Elta praneša, kad.luttių užsienių reika- 
ministeris Kalnais, lankydamasis Steckhol- 

me įr Helsinkyje vėl iškėlęs Pabaltijo .‘vals
tybių susiartinimo klausinių. Jis pasakęs, kad 
praeitų metų pavasaryje Stockliolme svars
tyta Pabaltijo valstybių sąjungos mintis da
bar, kaip atrodo, turi gerų perspektyvų kon-
krėtizuotis.

.. J Malonu tai girdėti iš latvių valdžios vy
ra. Ligšiol latviai kaip tik buvo nesukalba
mi. J savo artimiausius - ir- nuoširdžiausius 
kaimynus jie iš aukšto žiūrėjo. Su Lietuva 
latviai kuo mažiausia reikalų norėjo turėti. 
Buvo momentų, kada jie griežtai prieš Lie
tuvę nusistatydavo ir IJetuvos priešus pa- 
rcmdavok Mūsų tautos kovoje dėt'Vilniaus 
jie neva neutraliai laikydavos, bet netiesio-, 
giniu būdu lenkus paremduvo. Tik kada len
kai patiems latviams praliejo lipti “ant spra
ndo” ir susitarę su vokiečiais Latvijos nepri
klausomybei grųsinli, tada latviai siek tiek 
atsikrapštė akis ir apie Pabaltijo valstybių

Vakar paskelbėme A. L. R. K, Federa
cijos pranešimų apie rengiamų ekskursijų į 
Lietuvos Eucharistinį kongresų, kuris įvyks 
birželio 28 — 30 ir liepos 1 d. Pranešime pa
žymėta, kad ekskursija organizuojama. Skan
dinavų linijos laivu “Frederik VIII” gegu
žės mėn. 26 d:

Federacijos sumanymas gražus. Reikia 
tikėtis, kad visitie, kurie šiemet mano vykti 
į Lietuvą, prisidės prie Federacijos ekskur
sijos ir tuo būdu turėsime gausingesnę ame
rikiečių reprezentacijų istoriškame Lietuvos- 
Eucharistiniame Kongrese.

Laiko nedaug. Dėl to, kurie važiuosime, 
pradėkime rengtis, kad nesuvėluoti su rei
kiamais kelionei dokumentais.

. Iš IJetuvos spaudos pranešimų matome, 
kaip rimtai rengiasi prie šio įvykio vyskupi
jos, parapijos ir organizacijos. Iš anksto jan 
galima pasakyti, kad į Kauną kongreso me
tu suplauks tiek daug žmonių, kiek jų laiki
noji sostinė dar nėra mačiusi. Taigi ir ame
rikiečiai turi nusiųsti stiprių atstovybę.

PRANCŪZIJA NUSIRAMINO

nkelių ir pavasarį — įvairių 
mašinų ir trąšų pervežimo me
tu jaučiama prekinių vagonų

Kun. A. Petrauskas/ M. I. C.

KARO LIEPSNOSE IR 
GINKLO ŽVANGESY!

TO w.
(Tęsinys)

Taigi dabar aš beklausydama* tojo 
užvaizdus apie dvarų kultūrų, neišken
čiau nepaklausęs jo apje esančių aplink 
jo dvarų kaimų kultūrų. Kaip ji atrodo? 
(žvaizda, nieko nesivaržydamas, atsakė: 
| ’ — P'! Kų čia kalbėti apie kaimo kul
tūrų! Mūsų kaimietis — tinginy*. Jo ūkis

tikslams, kaip priaugančių ka
rtų sveikata, atsparumas, su
siklausymas, tėvynės meilė, 
kūrie yra apčiuopiami ir nau 
dingi visai tautai. Kūno kul
tūros darbo metu eina didele*
kova tarp sporto veikos su

Iš MUZIKOS SRITIES
JĮ- -L, Į - . -*- ■ ---

Rašo A. P. Stulga

AKAPELE GIEDOJIMAS

Akapele giedojimas, reiškia

liai daugiausia buvo pastaty
ti vokiečių karo reikalams; 
jie keleivių susisiekimui ne 
visai tinka, nepatogūs. Jais 
daugiausia naudojamasi pre
kių pervežimui. Norima siau
ruosius geležinkelius panaiki- į 8^oka.^ 

nti. Šiaulių — Biržų siaur. ge į Iš viso geležinkeliuose 1932 
ležinkelį manoma pakeisti pla'm. gale buvo 3,961 tarnauto- 

čiuoju ir šių turtingų šiaurės jas ir 2,036 darbininkai. Pei 
Lietuvos sritį įtraukti į Lie-' praėjusius metus pervežta 2,- 
tuvos susisiekimo tinklų. Be- j 203,792 kelei viai. Tiek dabar 
ndrai siaurųjų geležinkfelių e- • turi Lietuvos geležinkeliai, o 
ksploatacija yra nuostolinga. I ] 919 metais iš vokiečių buvo 

Todėl rengiamasi čia vietoj atimta tiktai keli aplūžę gar į

siaurinimo į cirko arenų, tai 
yra, kai į aikštę išeina kale- giedoję be instrumentinio 
tos atletų ir rodo nepaprastus Patarimo. Tai nėra naujany- 
8ūvo fizinius sugebėjimus, ii b^ vargonininkui žinoti, kud 
tarp veiklos, kuri ifiažiausiai Advente ir Gavėnioje per su- 
besirūpindama pavienių asme- ni^ neturį būtį grojama var
nų garbe, siekia per kūno kul- 8onai8- išimtis. Galima
turų auklėti naudingus tautai #roti vargonais tik trečių sek- 
žmones. Šį pastarąjį kelių ir taadienį Advento ir ketvirtų 
pasirinko Kūno Kultūros Rū- Gavėnios. Bet kodėl mažai pi- 
mai. Jie deda visas pastangas ;ldomu’ arba visai nepildomą f 
kad kūno kultūra būtų susiju- I Baugiausiai bijoma, kad cho- 
si su praktišku darbu. Tam ias nesugiedos be akompani- 
tikslui prieš metus ir buvo pa- lhento- Bet .prie pastangų kie- 
skelbta Kūno Kultūros Rūmų Avienas choras galėtų Ui ab 
talka trumpai pavadinta “Spo Beabejo, tam tikslui rei- 
rftta”; ketų. parinkti mišias jr sky

rium gerai balsus išmokinti, 
Sporūtos programoje, greta, „ pasklli vigU8 6Ugiedodinti.

natūralių m ankstų ir įvairių;Galima tai padaryti, tik rf 
žaidimų, galima matyti ir gry-jkia kantryMs. Bpradžių, į 
nai pruktiškų darbų, pav., da-

Prancūzija tik tik išsigelbėjo nuo revo
liucijos, prie kurios vedė daug priežasčių: 
susekta valdžioje korupcija, ekonominė de
presija ir įsigalėjusi kova tarp monarchist 
komunistų iš avienos pusės ir demokratinių ;

traukinių leisti aųtomatricas 
— vagonus motorais. Tas at 
seiš žymiai pigiau, negu da
bar leidžiami traukiniai. Taip 
pat ir keleiviams tos sudarys 
žymių patogumų, nes automa- į 
tricos vaikščios didesne sku
ba. Tokias automųtricas nori
ma leisti ir tuose ruožuose pla 

GSiijjų geležinkėlių, kur dėl au
tobusų konkurencijos keleivių 
važiavimas geležinkeliais yra 
mažas, kaip pavyzdžiui Kau 
no — Alytaus ruože. Viena to
kia automatrįea jau vaikščioja 
Šiaulių — Biržų ruože. Klai
pėdos krašte ^ai kuriuose ruo 

žuose irgi manoma leisti au
tomctri£$i$4 ’S 11 •r i

Bendras, garvežių skaičius
yra 162; iš jų 37 keleiviniai, 
110 prekinių^ ir 15 manevri

grupių — iš kiton. Revoliucijos pavojus buvo 
didelis. Bet gudrūs ir apsukrūs prancūzų po
litikai mokėjo jau kilusias riaušes numalšin- nių. Vidutiniai kiekvienas ga- 
ti, pakeičiant vyriausybę ir pažadant išpil-. rvežys per metus padaro 55,-
dyti riaušininkų norus ir reikalavimus. Nau
jasis premjeras Gaston Itoumergue jau nuo 
seniai yra žinomas kaipo sugabus prancūzų 
tautos taikintojas ir ramintojas. Kaip ilgai 
pavyks šiaip taip sulipdyta taika Prancūzi
jos viduje palaikyti, šiandien sunku apie tai

000 kilometrų kelių. Be to, y-

A būtų keista giedoriams gi
vėžiai ir keliatdežimta vago-1 rželi'‘ tvorų bai

1 tinimai, kelių taisymai ir t.t.
Bet ypatingai didelį pritarimų

nų

KŪNO KULTŪROS RŪ
MAMS VIENERI 

METAI

* ‘ l-y
Kur kreipiamas Lietuvoje * 

v sportas

Neseniai suėjo vieneri me
tai, kaip mūsų krašte išdygo 
nauja įstaiga, Kūno Kultūros 
Rūmais pavadinta. Apie tos 
įstaigos bent svarbiausius sie
kimus, tikslus ir darbus pa
pasakojo Kūno Kultūros Rū
mų direktorius^ Dr. A. Jurge
lionis.
r — Kūno kultūra, ir ligšiol 
išplėstas sportas įgyja valsty
binės ir tautinės reikšmės ta
da, kai apima plačias mases 
ir kada sporto tikslas siekia 
toliau negu trumpalaikė spo

ra 7 lokomotorai, kuriais at- : rte garliė. Kada kūno kultfl- 
liekami manevrai stotyse. j ros darbus tarnauja ir tokiems

ti be akompanimento, bet kai
įprastų, akompanimento dau-

. giau nei nepaisytų. Giedoriui 
rado Šiemet Kūno Kultūros, akonlpanimentaS; kaip p^je-
Rūmų rūpesčiu iškelta mūsų 
tautoj-pamiršta sporto šaka — 
jojimo sportas. Į pirmas prie 
šio sporto kvietimus atsiliepė 
virš 3,000 kaimo jaunimo ant 
-žirgų. Tas pavyzdys rodo, jog 
Kūno- Kultūros Rūmų darbo 
suderinimas su praktiniu gy
venimu vyksta sėkmingai. Kū 
no Kultūros Rūmai pradėję da 
rbų, sudarė penkias sporto są
jungas: 1. kamuolio žaidimo 
(Kažas), 2. vandens (Vis), 3. 
teniso (Tis), 4. lengvosios at

geliui lazda, bet nereiškia, 
kad giedorius turi būti palie
gėlis.

Akapele giedoti, gal, nelen
gvas būtų dalykas chorui jti- 
krinti, bet kur kas būtų leng
viau tai atlikti, jeigu choraų 
būtų turėjęs progos girdėti 
gerus chorus giedant akapele. 
Juk tikrai reikia stebėtis, kad 
geram akapele chorui vedėjas 
nepaduoda tono, nei mažiau
sių garsų; tik užsimojo ir at-

letikM (Las) ir 5. sunkioj • •«i»ro vargonai. Tad
atletikos (Sas) Vytijos .(joji «*» lr 8U“kus p.,
mo sportui plėsti Lietuvoje) įr!1'™ mėginti. Tada bažnyčioje 
tėvynės grųžinimo. Paskelbus 1"~,11 atmaina ir, beabejo, sn- 

Sporūtų, šių metų pradžioje
visose apskrityse buvo suor j

čių valstybės pinigus saviems tikslams. Kuo
greičiau Prezidentas tų “geradarių” nusi-

tanizuoti Sporūtos komitetai,; 
o yėliau — visuose valsčiuose 
Sporūtos komisijos. Komitetų

sidarytų labai geras įspūdis. 
Tat, stengkimės per Adventų 
ir Gavėnių giedoti akapele.

viso suorganizuota 22 ir komi
sijų 257. Šiemet švietimo mi
nisteris įsakė aukštesniųjų ir

senatvėje iš proto pradėjo kraustytis. Juk‘vidurinių mokyklų direktorių 
sveiko proto lietuvis ir dargi katalikas neis' ms, vykdant Sporūtos progrų
bernauti Bažnyčios ir tautos priešams.dar kalbėti. Tai daug pareis nno tolimesnių i kratys ir juos pašauks atsakomybėn, tuo bus

naujosios vyriausybės žygių. Į kraštui geriau ir greičiau gerovės susilaukti, i a • , •

• • * . • • • Vienas mūsų kaimynas ir vėl rengia
Prezidentas Rooseveltas jau patyrė, kari-' Bolševikai, pasigavę J. JuseviČių, džiau- i “gražuolių” kontestų, kuriame socialistiškos

neužtenka sugalvoti planų, bet kad tam pla- giasi kai vaikai geležėlę radę. Jį plačiai gar- i gazietos radzibatorinms teks nelengvas “džia
uni vykinti reikia gerų, patyrusių ir sųžinin-• eina neva kaipo katalikų veikėjų, bet mes 
gų darbininkų. Nespėjo NBA., CWA. ir ki- čia turime pasakyti, kad p. Jusevičius ne-> 
los vadinamos “N<‘w Real” organizacijos (buvo joks katalikų veikėjas. Mums jo gaila 
veikti, kaip atsirado “geradarių”, naudojan- ne kaipo veikėjo, bet kaipo žmogaus, kuris

mų, įvesti popietines Sporūtos 
pamokas, o. baigiantiems — 
paskirti Sporūtos programos 
ribose egzaminus. Kartu su
Kūno Kultūros Rūmų Sporū-«• .
ta, susidomėjimas sportu vi-

bas” — išmieruoti “gražuolių” ūgį, storį,
koji} “gražumų” ir net smegenis. Tai ma- „ ...
tol, kokiais rimtai, darbais socialistų mūsų krašte išsiplėtė
raščių redaktoriai pradėjo užsiimti. Tsb,

ar
bene mūsų tamsus kaimietis kų supras 
apie kalbamus paskaitoje dalykus ir apie 
ūkio pagerinimų? Jie tik juokus krėstų 
iš viso mokslo! šypsodamos atsakė jau- 
nas užvaizdą. I

— Jei nedarote jiasknitų, tai bent gal 
stengiatės jiems kiek padėti įsigyti ge
resnės veislėj gy vulių, ar nurodyti jiems, 
kaip naudotis dirbtinėmis trąšomis, daug 
laukį ūkį sutvarkyti!..,

—j Geresnių, sakai, gyvulių ir javų 
rūšių ūkininkams padėti susirasti f — Vie
ni tik juokai iš tokio klausimo! Mes ty
čiomis 'geresnės veislės gyvulių ne
norime • ūkininkams/ leirti turėti, nes 
jie nepataikys^ kaip reikiant jų au
ginti bei prižiūT^ti — jie skurs ir nu

mano liertdras, — Kg kiek pyktelėjęs, ne- nelį paragauti, o šiaip bulvės tai jo visas ponai nesirūpina kaimiečio iškultūrinimų. 
žinau tik ant ko,, ar ant manęs, kad to- ) maistas ir jis jį mėgsta. Mokyklos chlo- • Bijodamasis užsikrėsti kokia liga, poi^ąk 

kius neišmintingu^ klausimas jam statau, pas nereikalauja. Jis pats sako: mano tė- . apleidžia savo darbininkų ir palieka^ jį 
vas buvo nemokytas ir aš esu nemokytas, • didžįaoriame skurde... ir tamstos 
o ar negyvename, ar nemokame dirbti že- j kad taip turi būti! Aš jums pasak^^

a; ..i tas. Gyjruiių geresnių nemėgsta.
— Sakai tamsta, ūkininkai tinginiai ) uykel Geriau tegul ūkininkas auginasi

ir nemėgstą gerinu Įžiūrėti savo ūkio! » Sai« gyvulius klm, prasčiausius veislės, kaip 
Be’., ar iru kas juos pamokina, kųip rei- Į t»,vai <bu 
-kiu tasai ūkis geriau įžiūrėti? Kaip re.i
‘;iu švariu ii savo liautai laikyti? Ar tam
sta darai kai kada savo kaimynams rtki- 
tijiikams kokių paskuilų apie ūkio vedi- 
JHų. apie gyvulius, upie daržus?...

N. kas čia jiems darys! Mes netu- 
rih:»* tart laiko. Pagalios kad ir darytom,

, lies tik toki jam gali ge
riau stj|ti«. Geras gyvulys reikalingas ir 
gero iSlrtikyato bai ru{H-»tingos priežiūros. 
Taip pat javų sekhis. Gerų grynų javų 
išauginti, tnį ne ūkininko galvai ir išga
lėms. Jie neturi nei reikalingų padarų ja
vams valytų neį laukui įdirbti.-^}ie skur
do ir skiim, kol neapsišvies!’— atsakė

ar ant ūkininkų, kati toki jie tinginiai ir 
nenori šviestis?

— Na, o ar galiu paklausti, ponų, 
kaip jūis'ų dvare darbininkai aprūpinami? 
Koks jų butas? Koks valgis? Ar turi pa- 
vo' mokyklų? Argonai, kai esti į dvarų 
parvažiavę, užeina kada bent retkarčiais 
į jų būstų pasižiūrėti? Ar parveža kokių 
dovanėlių jų vaikučiams, ar Kalėdoms eg
laitę suruošia?

Man taip beklausinėjant, ne tik jau
nasis ponas prudėjor labiau neri mastanti, 
bet ir senasis labai susidomėjo mudviejų 
pašnekėsiu ir atidžiai sekė kiekvienų ma
no paklausimų.

Tikri juokai ima, kai kunigas to
kių niekų klausinėji — suerzintu tonu at
sakė man jauiiasir. — t’hlopas argi reika

lingus kokių rūmų. jei jis nemoka .tinka
mai apsižiūrėti net to menko butelio, ku
ri jis .dabar turit O valgis? — Oi lopui 
kad. ir duotum u'iėųos daug — jis neval
gytų? Jis nuo mažens papratęs tnėaos tik 
didesnėmis metų šventėmis po mažų kų«-

mėsT Nereikia jokio mokslo ir mano vai
kams! Nenoriu, kad mano vaikai būtų iš
mintingesni už manei.. Klausi, ar ponai 
nueina į darbininkų butus, ar vaikams 
dovanų parveža)? Kur jūs matėt, kari po
nai lankytų purvinus darbininkų bute
lius? Juk galėtų uar užsikrėsti kokiomis 
ligomis! Ne, mūsų ponai niekuomet nę- 
draugunja su savo darbininkais. Kur po
nas, tai Į>ouas, o kur darbininkas, tai dar
bininkas. Jokių draugavimų tarp šių dvie
jų luomų negali būti...

— Sakot, kad ponai su darbininkais 
ir kaimiečiais, draugauti negali? Tai pa
žiūrėkite. į tokių sųprotaviinų ir vaisius. 
Jūs dvarai, kaip pats pasakojate, puikiai 
įrengti, aukštai Kultūroje pakilę, o šalia 
to kultūringojo dvaro kaimas dhlžiau.sia- 
me varge. Kodėl? —• Nes ponai tik sau 
kultūrų saugoja, kaimui jos pavydi. Po
nai neturi visai jokių santykių su savo 
kaimynais — kaimiečiais. Kultūringieji

kad galėtų ir kitaip būti. Kaimietis ir 
darbininkas juk taip pat yra žmogus ir 
reikalingas mokslo ir žmoniško sn juo ap
siėjimo. štai aš buvau Suvalkų žemėje 
(Lenkui taip vadina Suvulkijų), kur pa
stebėjau visai kitaip gy venančius kaimie
čius ūkininkus, negu jūs pasakojate. Te
nai ūkininkas gražiai įžiūri savo ūkį. Sįv 

vo vaikus stengiasi kiek galėdamas kad 
ir visus išleisti į mokslus. Tenai nerasi 
beveik nė vienos šeimos, kad neturėtų 
vieno arba net kelių kunigų ir Šiaip inte
ligentų iš savo tarpo. Tenai inteligentes 
ar kunigas nesigėdi užeiti pas ūkininkų 
ir kartu su juos sėsti į vieną stalų. Tokiu 
būdu inteligentai platina kultūrų kaime ir 
padeda kaimiečiui šviestis ir gęrinti savo 
būvį. Ir dar dangau, tenai inteligentas ar 
kunigas taip artimai susigyvenę su dar
bininku ir kaimiečiu, kari nesišlvkšti vie-. 
nas su kitu net Tmčiuolis...

, (Daugiau bus)
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ROCKFORDO LIETUVIŲ ŽINIOS
PARENGIMAS

Sekmadienį, vasario 11 d., 
5 vaL vak., SA. Petro ir Po 
vilo parapija ruošia didelį už- 
gavėninį parengimą nuosavo 
je svetainėje, 1538 S. West st. 
Virėjai gerai patyrę savo spe
cialybėje gamina skanią va
karienę, pritaikintą Užgavėnių 
sekmadienio valgiams. Jauni 
vyrukai, miklūs ir mandagūs 
patarnavime, pristatinės val
gius ir gėrymėlius puotaujan
tiems. Virėjai ir stalų patar
nautojai bus apsitąisę tam ti
kra uniforma, atatinkama pno 
tai. Vakarienės metu turėsi
me gražių, trumpų pasilinks
minimų ir įdomių prakalbėlių, 
kas suteiks vakarieniaujan
tiems malonumo.

’o puotos bus gražus ir į- 
uis programas, kurį įvy- 

rinktinės dainų, ir artis 
lio meno jėgos. SS. Petro i f 

Povilo parapijos sodai iečių 
choras, vadovaujant varg. A. 
Misiūnaitei, suteiks keletą gra 
žiu giedojimų bei duetų. So
listė, K. Noreikaitė palinks
mins savo tyru, švelniu balse 
lin dalyvius giedodama solo. 
Pilipaičio orkestrą linksmins 
savo gražia muzika. Čepulytė, 
knri labai jausmingai ir mik
liai vartoja smuiką, o Mize 
ryte piano linksmins ‘ svečiui 
smuiką solo. Is Chicago ir Ci
cero atvažiuos net trys vargo
nininkai ir atsivež įžymius 
choristus bei choristes, ką jie 
mums suteiks, tai tik atsilan
kiusieji galės patirti ir įver
tinti muzikalį bei dainų gro-

M*ZJ.
Parengimo komisija, kurios 

priešakyje yra S. Keliotis, vi
si komitetai ir veiklieji para
pijiečiai sėkmingai ir vykusiai 
darbuojasi. Laukiama skaitli-

užsigavėjimo balių, parapijos* 
svetainėje, 1538 S. West St 
Darbšti komisija, kurią suda
ro Keliotienė, Kasputienė, Ba- [

LAKŪNO JUOZO R. JANUŠAUSKO 
ATSIŠAUKIMAS Į VISUOMENĘ

Mano pasiryžimas skristi a- 
-teinančią vasarą į Lietuvą y-

.. .1 ra paremtas šitokiomis minti- 
gdonienė, Misiūnienė, uoliai! .
darbuojasi šio vakaro pavyki- , *. , . . .

* , . . . . > lietuvių tauta, nusikraciu
luti. Jos pataisys įvairių pe . ,. ...

x - v, J si svetimos vergijos jungo, no-
Čiankų, ypač skanių blynų. I . .. ,_A. , .
~ , , / . ., . . . ti ne tik būti laisva ir nepri-
Pakviesta geri muzikantai, kn ,, , , . . . . ..’. klausoma, bet ir atsistoti gre- 
ne gros uzgavenmins šokius . « . . .
l . ” ... v ta sii pažangiausiomis pašau
ir ragins taip smarkiai šokti, .. . . • , ,*
, u . • i - •,a a J’0 tautomis kultūros darbuo-kad kiekvienas galėtų atsišo ... . T . .
. .. , . . . , , .. sc. Sitam tikslui mes, Lietu
kti ši vakarą ir ramiai laukti’
.... . 7, vos sūnūs ir dukterys, nnva-

valykinio laiko. , „ „ ..
. lome pašvęsti visas savo jėgas

Gavėnia ir» Sei£u reikia, net ir paau
... .. . .. ,. . . koti savo gyvybę.

Ateinanti trečiadienį, vasa .
. ,, i -j i v ri - 1 Bernui metais mūsų garbi lino 14 d. prasideda sv. Gavę-. ...... . _ . .

, 'gieji lakūnai, Darius ir Girė mos laikas, atgailos ir uoles- .
nis mūsų mylimiausiojo lšga 
nytojo kančios apmąstinėjimo 
laikas, prisilaikymo ir pasnin
ko bei karštesnės maldos lai
kas.

SS. Petro ir Povilo bažny
čioj per visą Gavėnią, prade 
dant Pelenų Diena, kiekvieną 
trečiadienį ir penktadienį, 7:30 
vai. vak. bus Kryžiaus Keliai, 
pamokslėlis ir palaiminimas 
Svenč. Sakramentu, o sekma
dieniais bus 3 vai. popiet 
“Graudūs Verksmai“ ir pa 
laiminimas Švenč. Sakramen
tu. Mokyklos mokiniams-ėms 
bus kiekvieną antradienį, 11 
dienos vai. Kryžiaus Keliai ii 
palaiminimas Svenč. Sakrame
ntu.

nas, perskrido per Atlantiko 
vandenyną ir pražudė savo gy 
vastis, tik per keletą šimtų

amerikoniškos ir lietuviškos 
vėliavos, įvairiausiai kaukuo 
tų ir kostiumuotų. Bailaus pa
sisekimui daugiausiai pasida
rbavo A. Stanulienė ir M. Bu- 
janauskienė. Draugija joms ši
rdingai dėkoja.

Praėjusiam mėnesiniam Šv. 
Onos draugijos susirinkime į- 
sirašė dvi naujos narės: O. 
Leskienė ir O. Butkienė. Lau- 
kiamė daugiau. Susirinkimai 
dr-jos laikomi kas pirmą se
kmadienį kiekvieno mėnesio, 
Lietuvių auditorijoje. *

Korespondentė

mylių nepasiekę, savo brangio 
sios tėvynės. Tas jų drąsus žy 
gis iššaukė pasaulio nusiste
bėjimą mūsų didvyriais ir di
delę užuojautą Lietuvai.

Dabar mūsų pareiga yra į- 
rodyti visai žmonijai, kad lie 
tuvių tarjie yra pakankamai 
ištvermės ip gabumo įvykinti 
iki galo didelį sumanymą, ne 
žiūrint jokių pavojų ir nelai
mint

• • •

Prieš pat išskrendant Da 
riui iš Chicagos pereitą pava 
sari; jisai man pareiškė:

“Jeigu mums nepasiseks, 
tai atsiras kifi, kurie stos į 
mūsų vietą“.

Jisai manęs įsakmiai neįga. 
liavo tęs$i jo pradėtąjį žygį, 
bet aš jaučiausi turįs pareigą 
imtis šito didelio darbo, kuo 
met atėjo liūdna žinia, apie 
lakūnų mirtį.

Po tragedijos Vokietijoje 
į buvo pasiskelbę keletas asme 
nų, norinčių atlikti antrą tra 
’nsatlantinį skridimą. Aš neno
rėjau užbėgti jiems už akių, 
teiravausi apie jų rekordus., 
ir tik kuomet pasirodė, kad 
nė vienas jų savo patyrimu nė 
is tolo negali lygintis su Da
rium, aš ryžausi atsikreipti į 
visuomenę.

Apie mano stovį aviacijos 
srityje jau buvo spaudoje ga

na apsčiai žinių, bet aš čionai 
1 dar pats pateiksiu keletą fak- 
! tų.

Pusantrų metą. tarnavau 
Jungtinių Valstijų Armijos a- 
viaeijos korpuse pasaulio ka- 
ro metu. Buvau vienus metus 
Prancūzijoje su A. E. K, kaip 
radio mechanikas aviacijos ta 
mylioje. 1923 m. įstojau į Ju-

Sugrįžęs 13 pietinių valsty 
bių į Chicagą, tarnavau, kai- 
po “First Pi lot“, Centu r? 
Air Lines, skrisdamas su pa- 
sužieriais į Clevelandą, Petro 
itą ir St. Louis.

Esu gimęs Lietuvoj (Papi
lėje). Mokinausi Rygoje ir 
Jungtinėse Valstijose, bet nors 
seniai esu apleidus savo gim

būtų sėkmingai įvykintas skri 
dimas į Kauną ir tuo būdu 
užbaigtas kilnusis mūsų lakū
nų žygis.

Nno pat pradžios aš kvie
čiau visus lietuvius, be parti
jų ir nuomonių skirtumo šitą 
sninanyriią paremti.

Amerikos Lietuvių Trans - 
Atlantinio. Skridinio Sąjunga, 
kuri darbuojasi, kad būtų šiltąjį kraštą, aš niekuomet ne 

r.gtinių Valstijų armijos avia- Užmirštu, kad esu gimęs lm-j kelti pinigai * šitam reikalui, 
cijos mokyklą* San Antonio, tuviu, ii‘ lietuviu mirsiu. nėra susirišusi su jokia par-
Tcxas, ir tenai įsigijau pirmą skridimu per Atlantiką Lio- ir kviečia visą mūsų pla- 
nuosavą lėktuvą, kuriuo per |nvon ag sau asmeninės gar-
skridau tais pačiais metais per neieškau. Jeigu dabar at- 
Kalėdas j Chicagą. sirastų lietuvis lakūnas, kuri^

Nuo to laiko dirbau he pa- i turi dauginus patyrimo avia-

Praeitą pirmadienį, vasario 
5 d., 7-30 vai. vak. įvyko pa
rapijos komiteto ir federaci
jos susirinkimas ir pasitari
mai. Dalyvavo 20 asmenų. Vi
si rimtai ir nuodugniai svars
tė bėgamuosius ir bfisimuosius 
parapijos reikalus. Padaryta 
tinkami ir gražūs nutarimai 
tolimesnei darbuotei. Federa

ngos publikos. Parapijietis cijos išrinkta nauja valdyba*.

Sekmadienį, vasario 11 d., 
pirmose Mišiose, Šv. Vardo 
draugija, vaikinai ir»vyrai ei
na in corpore prie Sv. Komu
nijos. Po pamaldų, parapijos 
svetainėje pusryčiai ir mėne
sinis susirinkimas.

Balius

Užgavėtą antradienį, vasa 
lio 13 d., 7:30 vai. vak., Mal
dos Apaštalystės narės rengia

S. Kasputis, pirm., M. Saute- 
la, vice pirm., Mag. Bagdonai
tė, rast., V. Karvelis, ižd., 
Praeitą metą buvo valdyboje 
šie asmenys: S. Keliotis, pirm., 
S. Kasputis, vice pirm., Tęva 
Knlvinskaitė, rašt., J. T*ilipai- 
lis, i£d. Daroma pastangų šį 
metą padvigubinti parapijos 
veikimą ir vienybėje besidar
buodami padaryti jį sėkmin
gą. , Ris.

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU 
r KOLONIJAS

PHILADELPHIA PA.
VASARIO 16 PAMINA 

. JIMAS

WAUKE6AN. ILL,
NAUJOS BAŽNYČIOS PON 

DAS AUGA

KUR KONSERVATYVlšKI 
, ŽMONĖS VEDĖ SAVO 

BANKINIUS REIKALUS 
PER DAUGELJ METy

Drovers Patarnavimu yra pastatytu ant 
asmeniškos pažinties ir Stiprią, Konser
vatyvią Bankinių Principų.

Tūla tančiai Chicagos Konservatyrii- 
kiansių žmonių veda savo bankinius rei

kalas čionai, nes Drovers Atsakomingu Banko Patarnavimu pfi- 
iMilrinta« jų reikalams. Ir visuomet jie turėjo pilnų pasitikėjimą, 
ankštam laipsnyj gabnmo Drovers Tarti Likviduoti.

Taipgi tikimės kad ir jūs rasite Drovers Patarnavimų tikrai 
gelb.tantį. Ir širdingai kviečiame jns pradėti aavo Banko Suskai
tą pu mus.

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savings Bank

Halsted at 42 * Street - CHICAGO

BANK1NINKAVIMO VALANDOS 
Kasdieną nuo 9 vai. rvtft iki 3 popiet.

Subatoms nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. popiet.

PIRKITE TIESIOG Iš MŪSŲ DIRBTUVĖS

MUSŲ PARLOR SETŲ KAINOS YRA NUO

Vietinių katalikiški, veikėjų 
rūpesčiu, ir šiemet pbiladelp- 
lijiečiai iškilmingai minės Va
kario IG — Lietuvos nepriklau 
mmybės paskelbimo dieną. Pa 
minėjimas įvyks vasario 16 d., 
Sv. Kazimiero svetainėje. Ka
lbės generolas E. C. Shanno- 
n’as (angliškai), advokatas 
Daugžvardis — lietuviškai. 
Bus sulošta patrijotinis kūri
nėlis: “Laisva Lietuva“, Dai
nuos net trys chorai. Bus ir 
solistų bei solisčių.

Pranešėjas

ftv. Antano draugija, sekda
ma gražų ftv. Onos draugijos 
pavyzdį taip pat aukojo $500, 
o ftv. Juozapo draugija $200. 
Bet kur yra toji seniausioji 
Waukegane vyrų draugija, kn 
ri parapijos vardą nešioja, t. 
y. ftv. Baltramiejaus! Gal vė
liau apie ją išgirsime.

ftv. Onos draugijos kaukių 
balius vasario 3 d., Lietuvių 
auditorijoje buvo įtekmingas. 
Salė buvo pilna žmonių. Buvo 
John AJdon ir PrisciUa, gyvos

ir ankščiąn

PIRKDAMI GALITE IŠMAINYTI SAVO SENUOSIUS 
RAKANDUS Į NAUJUS

* -• *

City Furniture Co.
M. P. Jovarauskas ir J. Bertulis, Savininkai

2310 WEST ROOSEVELT ROAD
PHONE: SEELEY 8760 CHICAGO, ILL.

liovos, kaip1 aviatorius-pilot, 
tarnaudamas įvairiose-didelė
se organizacijose: Gatės Flv 
ing Čirens, kur gerai suripn- 
žinau Ai Clydo Pangborn (ku
ris 1932 m. perskrido Pacific 
vandenyną); Curtifts Plying 
Service, Ine., Valley. Stream, 
N. Y., kur tarnavau kaipo in 
sfruktorius ir “cross-country 
Pilot“; Pan-zVinerican Airways 
System, kur, gyvendamas Cri 
stobol’e, Panamoje, gabenda
vau Jungtinių Valstijų užsie
nio “puštą ir keleivius penkio
se Ontralinės Amerikos res 
publikose iki Salvador; be to, 
daug kartų skridau per jūrą 
iš Miami į Kubą, Nicara.gua 
ir Panamą, ap».3 l^COd Jnylių 
tolio.

ęiąją visuomenę į talką. 
Aeroplanas jau yra užpirk

tas. Tai yra galinga mašina 
— tokios jMit rūšies, kaip kad

rijoje, negu aš, ir norėtų tą vartojo Matiem ir Wiley Post, 
skridimą atlikti, aš mielai pa skrisdami aplink pasaulį* Per
vesčiau jam savo dashą ir dai 
padėčiau kiek galėdamas. Ma 
no tikslas yra tik vienas: kari

keletą savaičių turės būt iš
mokėta visa kaina; kad aš ga 

(Tęsinys 4 pusi.)

VELYKŲ EKSKURSIJA Į LIETUVĄ
per Scandinaviaji American Line

asmeniškai vadovaujant
JUOZUI BABRAVIČIUI

Rcral žinomam operos dainininkui, lai'vu

S. S. UNITED STATES
• Išplaukia iš New Yorko KOVO 3 dieną

Ti'fMog j <‘opt-nbagen, o iš ten tiesioginiu laivu j KLAIPĖDĄ. 
Visus vandens kelias per Copenhagen J Klaipėdą bus po 

vadovyste mOuų gerai žinomo oueros dainininko
JUOZO BABRAVIČIAUS

—A____________ ■ . ________________________________________
Del’ laivakorčių kalnų ir kilų informacijų kreipkitės pas 

Scandinavlan-Amerlcan Line autorisuota agento.

SCANDINAVIAN-AMERICAN line
27 Uliilelisll Sų 
Mcw York. N. Y.

248 Washington St., 
Hosnin, Mase.

ISO N. laSnl’c St., 
Chicago, III.

inHnHnunnnHnanmMMmaHnHnn^

I METINES SUKAKTUVĖS Į
NAUJOJ VIETOJ S

J. H. BO6I0NAS 
4928 West 14th Street

Phone CICERO 4486 CICERO, ILL.
Laimingai ir sėkmingai sulaukęs SUKAKTUVES, 

sveikinu visus savo kostumerius, rėmėjus ir pažįstamus 
šia proga. Kviečiu visus atsilankyti pasiimti dovanas ir 
pasirinkti iš dideliu bargeni; švaraus ir šviežio maisto. 
Tėmykite lange iškabas. Jos nedaro “blofo”, bet pa
rodo tikrą tiesą.

Vietos gyventojai pažįsta mane per eilę metų, ir 
nesu gavęs papeikimu nuo vieno. Dabar, naujoj vietoj, 
turiu pilną drąsą užprašyti visus, nes gausite ko tik rei
kalausite, už žemesnę kainą negu bile kur kitur.

AČIŪ VISIEMS UŽ PARAMĄ.

■
š
š

s

"■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■sMHMnnnnnunnaK
TEL. PRdSPECT 7960-61

itlas Fuel Company
LieMu Augliu Yanbs

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

Mes parduodame įvairios rūSies 
anglis — dėl Hot Water ir štyino 
boilerių ir virtuvių pečių.

Pocahontas, bedurainės. Pennsyl- 
vanijos kietos anglys, antracitas, 
Black Ban Lump,/Consolidstion 
MilMrs Creek and Kopper Coke. 
Taipgi Sahara anglys.

, Specialės kainos, mokant cash.

4913-19 SO. PAULINA STREET
Near 49th Btreet. Chicago, Illinois

V. OAPSZEWICZ, Pres.
R. r. OAP8ZEWICZ, Sec. andMgr.
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24 ANNUAL STATEMENT
OF CONDITION

D, K. L. GEDIMINO
BUILDING AND LOAN ASSOCIATION

(Orgouized January 13, 1909)

. MKMBfcK
FEDERAL HOME LOAN BANK SYSTEM

CAPITAL $2,000,000
OFFICE HOURS:

Daily 9 A. M. to 5 P. M.; Tuesday aad Saturday 9 A. M. to 8 P. M. 

Telephone CANaI 1678-9
2324 So. Leavitt St., Chicago

24th ANNUAL STATEMENT OF

D. L K. GEDIMINO BUILDING AND LOAN ASSN.
For the Flscal Year Ending December 31 st, 1933 

ASSETS:
Loans on Reni Estate .................................................... • $323,100.00
Loans on Stock pledged .................................................. . 1,610.00
lutercst accrued and unpaid .................................. .».............. , 4,398.77
Installments on stock due and uupaid ............................ 14,202.08
Real Estu te owned .............................................. ........................... 3,400.00
Real Estate sold on contract ......................................... 33,528.62
Taxes aud insuranee advauced ................................................... '. 763.39
Foderal Home boa u Bank stock ................................ •'............. 5,500.00
Aecounts Reeeivablc .......................................................................... 3.06
Furniture and fiatures ................................................ .. 2,5Qį>.00
Cash on hand .... ............................................................................. 2,964.81

Totai Assets ............................... . .. .. ^ r. .7....... $392,060.78
L1AB1LITŲES: - ’ •

lustalhnents pnid in on stock ................................................. $99,451.17
Installments on stock paid in advance ................... ............... 2,612.99
Installments on stock due and unpaid ..................................... 14,292.08
Prepaid stock, Class “D” .................................. . 56,462.50*
Paid-up stock, Class “E” ..................................,.................... 89,560.00
BilU Payable .................................................................z................ 53,000.00
lnterest accrued on Bills Payable ................................. 120.00
luterest accrued on poid-up stock ................... ,....................... 1,140.08

CONT1NGENT FUND ................  26,000.00
PROFITS D1VIDED .............................. 19,354.58
PROFITS UNDIVIDED ..................   77.33
REAL ESTATE RESERVE.................. 30,000.00

Totai liabilities ..............................   $392,060.73

RECEIPTS:
Cash on hand at bogiuning of year ...................  $1,900.68
lustallmcuts paid in on stock ........ ...........................'...T'.. 39,960.48
Prepaid stock, Class “D” ....................................................‘i 5,850.00
Paid-up stock, Class “E” ............... ’................................. 57,475.00
Loans repaid—on reni estate ...............„................ ................... 168,800.00
Loans repaid—on stoek .................................................... 14,904.24
Real estate ..................... ....................................... ........ I..........v. 7,6^69
Master’s Certifieate ...............................................  3,720.26
Real ostate sold ou cojjtract .......................................................... 209.11
Taxes and insuranee advance ........ ....................................:... 473.10
Bills Payable ................................................................................... 70,000.00
Aecounts Reeeivable ........................   28.62
Furniture and fixtures ........................... -............ .'....................... 278.00
lnterest ............................................................................................ , 22,489.46
Premimiks ........................... .*------- '........................................... .. 342.25
Membership l'ecs ...........................................................................  406.73
Finos ~.... j....................... ......................... ............................... 965.67
Appraisal i'ees ......................................................................................... 40.00
Profit and loss .........................................................................   20.05
Coutingent lund ...............t................................................................. 1,000.00
Reni estate reserve .. f............ .....................t-. .............................. 15,500.00

Totai roceipts .....................».?... $411,998.34

DISBURSEMENTS:
Loans on real estate .....................'............... ..........,............... $136,125.00
Loans on stock ......................... ................................... ............ 4,824.24
Installments on stock withdrnwn and niatured .................... 130,208.25
Prepaid stock, Class “B” ........................................ ............... 8,675.00
Paid-up stock, Class “E” ............... .......................'................. 25,875.00
lnterest or profit on stock withdiawn and inaturod .... 11,471.45
Real Estate ....................................11,034.69
Master’s Certifieate ................. ...................................................,.. 538.42
Real Estate sold on contract ................................y...................... 7,500.00
Taxes and insurr.nce advanetd ............................  465.23
Bills Payable .......................................   36,000.00
Account.-* reeeivablc ..............................   32.80
Furniture and fiztures .......................    2,500.00
lnterest on bills puyable and paid-up stock ............. ........... 4,146.93
Expenses—general .............................................................i254.21
Expenses—salarios ............................................................  2,709.00
Expcnses—stationeiy and printing .............................................■ 368.61
Profit and losff—to eontingent fund ......... ............................... 1,000.00
Profit and loss—to reni ostuto' reserve ................................ 35,500.00
Profit and loos—loss oo real estate ........................ . .......... ^304.70
Federal Home Loan Bank stock ....... ......................................... 5^00.00
Cash on hand ..................................................................... ............... 2,964.81

Totai d'sbursements ...................... *...................... ;. $411,998.34
OFFICERS

JOHN GRIGAS Prendent,
2057 VVest 22nd Street

MIKE JASNAUSKAS Vice-Pres,- ' ,
2259 VVest 22nd Street

S. A. SZYMKEWI0Z Treaaurer,
5937 SO. Maplcwood Avenue

JUSTIN MA0KIEWI0H, Secretary,
2324 South Leavitt Street ' ' . :-

' HELBH KUCHINSKAS Ac/t Secretary,
' JOHN T. ZURIS. Attorney.

DIRECT0RS
ADAM BARTUS 1^ GINIOTIS
JOHN ORIOAS ' JOHN KR0TKA6
DEONIZ. JANKEWICZ JOSEPH KAMINSKAS
MIKE JA8NAU8KAS S. A. SZYMKEWICZ

JUSTIN MACKIEWI0H
Teach ycnr childrcn to sava systsmattcally. Ton can start an 

• acconnt with m for as little af 12V»c weekly.
MONEY TO LOAN ON FIRST MORTGAGES ONLY

New Series Open, 1934—Jan. 1, AprM 1,
|ul\ I, and Oct. I.

KAS NAUJA ŠV, ANTANO PARAP., CICERO
X Labdarių 3 kuopos juėne tos persikėlė didulėu. Kai k u

siuis sutiiriufciniau įvyks rytoj, 
vasario 11 <1., 1 vai. popiet, pa, 
rap. mokyklos kambary. Kvie
čiami visi nariai atsilankyti 
Susirinkimas šaukiamas savai 
tę anksčiau iš priežasties Fed. 
Vak. Valstybių seimelio, ku 
,ris įvyks vusario 18 d., Brigh
ton Parke.

Po kelmelio vakare teli pat 
bus įspūdingai lošimas, atvai
zdavimas Kražių skerdynių 
Žemaitijoj. Visi ciceriečiai tu- 
jjitiį dalyvauti. Tikietų gali 
ma gauti pas A. Valančių ir 
A. J. Janušauskų. Kaina 35c.

X Lab. Sų-gos kuopos pirm. 
K. Sriubienė «praneša, kad 
Walter Babitz, menedžerius 
Grant teatro, žadėjo vienos 
dienos pelnų jiaskirti labda 
rių nauaai. Diena dar nepas
kirta. Vėliau apie tai bus pra
nešta. * , • : •

Neikia pažymėti, kad p. Wa- 
lter Babitz daug kartų savo 
Graat teatro dienos pajamas 
yra 'paskyręs 6v. Antano pa
rapijos naudai.

Lietuviai, turime nepanlirš 
ti Grant teatro. Užuot ėjus 
kur kitnf, eikime į Grant.

X Didelis įdomus .vakaras 
rengi^juaš Užgavėnėse, vasario 
13 -<L, parapijos svetainėje 
Bus savotiškas cirkus, šimtai 
visokių štukų. Grieš gera oi 
kestra. Džiaugiamės, kad ir 
parvykęs' mūs gerb. klebonas 
kun. H. J. Vaičūnas sykiu da 
lyVatis.su mumis Užgavėnių 
vakare.

Nei vienas nepraieiskit to 
vakaro; visi ateikit ’į parapi
jos svetainę.

Vakarų rengia parapijos ko 
mitetas. Visas pelnas eis pa 
rapijos naudai. A. J. J.

Patėmykit šios dienos skeb 
bimų p. J. II. Bočiūno, 4928 
W. 14 SSt. Tai viena didžiau 
sįų valgomųjų daiktų krautu
vių šios apylinkės lietuvių ta 
į-pe.

Bpčiūnų, kaipo biznio žino- 
gy, čia visi pažįsta ir jau me 
tai laiko, kaip iš mažos vie

rie manė, kad tokioj didelėj 
viętoj p. Bačiūnus prapuls, 
bet šiandienų Bočiūnas sako
si esųs laimingos persikėlęs ii 
metines sukaktuves Švenčius 
su džiaugsmu.

Čia turime porų didžiulių 
žydų krautuvių, kurios gana 
gerai verčiasi, o žydų kaip ii 
nėra. Bet lietuvis J. Kliudžius 
turėjo keltis Chicagon; reiš-, 
kia, nebuvo ganėtinai biznio. 
Kaip^ten nebūtų, daugelis lie 
tuvių Itimdžiaus pasigenda 
Girdėt, jog jisai vėl čia suka 
lizdų. Puiku*

Buvęs vietos gyventojas ir 
gaila plačiai gįjfumas Jonus 
Kimbarkas iš VVisconsin’o pa 
rveštas pas sūnų J. F. Kimba- 
fkų, 1543 So, 52 avė., nežiū 
rint didelių pastangif ir dide
lių lėšų gydytojams, pirma 
dienio naktį amžinai užmerkė 
akis. Paliko dideliame nuliū
dime namiškius, plačių gimi 
nę ir daug draugų. Apie lai
dotuves tėmykite atskirame 
skelbime.

Iš savo pusės į'eiškiu giliau
sių užuojautų namiškiams, y 
patingai sūnui Jonui, nes ant 
jo galvos viskas gula. Nese
niai palaidojo seserį, o dabar 
ir mylimų tėvelį. '

Amžinų atilsį jo sielai. D.

Lakūno J. Janušausko atsišau
kimas i visuomenę

(Tęsinys iš 3 pusi.)
4 I

lėčiau be atidėliojimo paimti i 
lėktuvų, jį išbaųdyti ir aprū-1

bus, nes dekoruojama Mark 
White Sųuare svetainė. Kon- 
testas bus trečiadienį, vasario 
21 d., 7 vai. vakare. Dainium 
kai, muzikantai ir grupės ge
rai prisirengkite. Žinios

liyt, 11 valandų ryto iš 
stoties WGES, 1360 kilocyklee 
Progresą Furniture Co. krau
tuvės pastangomis, radio kiau 
sytojai bus linksminami gra
žiomis dainomis ir muzika. 
Dalyvaus dainininkė 11. Bar- 
tush, O. Skeveriūtė, J. tioma- 
nas, Progress radijo kvartetas 
ir kiti. Bus rinktinos muzikos, 
įdomių pranešimų. Rep. R.

SKAITYKIT^ “DRAUGĄ"

VENH1AN MONUMENT CO.JNC.
Išdlrbėjui auk»t<'»«»£« rAAlen Paminki 1,1 

Ir Urubiuuutų

Dl<lil»<i«la paminklų dirbtuve 
ChltujuJ

------- —o---------- -

Suviri 50 metų prityrimo

Pirktu- tlcaiai iš dirbant* ir 
taikykite pluiKu-s

Mes atlikome darbų daMiKciiiii žymes
nių eiilca«os Uieeuvių.

527 N. VVESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEley 6103
Chicago, Illinois

Ryt Jos. F. Budriko radijo 
ir rakandų-krautuvė, 3417 S. 
Halsted st., duos puikų radijo 
programų 1 ^al. popiet iš sto
ties TV CFL* ,

Bus gražių dainų, kūnas 
dainuos mūsų kffntestantai, o 
radijo muziljitntai palinksmins 
klausytojas (šaunia, muzika.

Makalai taip pat bus prog 
rainoj.

Beje, teko nugirsti, kad Bu- 
driko krautuvė gavo naujau
sių radijų, trumpųjų ir ilgųjų 
bangų, gražiausiuose kabine
tuose ir ateinančių savaitę tu 
rėš didelį išpardavimų nupigi
ntomis kainomis, o mainant 
senų radijų, duos didelę nuo
laidų. Verta pasinaudoti.

Taipgi pranešama, kad atei 
nantį terčiadienį kontesįo ne-

PROGRESS
FURNITURE CO.

KRAUTUVĖJE

PO IŠTIKUSIO 
GAISRO

Jau aptvarky
ta ir atidarytą 

dėl biznio
Kame sidloma didžiausi 

bargenai ant tų prekių, ku
rios išliko nesužalotos; kaip 
tai: nekurie pilni BALDŲ 
SETAI, KAURAI, PE 
ČIAI, PLOVYKLĖS, RE- 
FBIGERATORIAI ir t. t.
Todėl kam reikia įsigyti tuo 
jaus kų nors iš minėtų pre
kių, dabar turite gerų pro
gų jas pasipirkti už negir-\ 
dėtai mažas kainas PRO- 
GBESS krautuvėje.

Stambus Nebojimas
... • : a 1: lyra geraa termir.oa tiems vyrams irpinti VISAIS reikalingais toli- {moterims, kuriem, stokoja gyvumo ir

mai kelionei instrumentais.

iš gilumos širdies dėkoju 
visiems lietuviams ir lietuvai
tėms, kurie savo aukomis jau 
prisidėjo prie antro transat
lantinio skridimo reikalo, o 
' ypač tiems kolonijų komite 
tams ir veikėjams, knrie pe 
reitų rudenį rengė aviacijos 
dienas, nepaisydami blogų lai
kų, šalčio ir kitų kliūčių. Ne
ilgai’ trukus ateis pavasaris, 
ir’Jaš tikiuosi, JiacT man vėl 

įteks plačiosios Amerikos ko- 
lpnijose pamatyti brangius Iii 

į tuvių yeidus ir parodyti jiems 
galingųjų “Lituanica II”.

Tačiau, kad lėktuvas gulė 
tų būti iki pavasario prirong 
taa kolonijų lankymui, lai 
būtinai, reikia, kad finansinė 
partiniu ateitų dabar. Tovlėl as 
prašau visų pagalbos.

Pirmyn su LITUANICA III 
J P Janušauskas

spėkų — yra tik pusiau tiek tvirti, 
kleįr jie turėtų hOtl.

O TOS PREKĖS 
kurios laike gaisro mažiau 
Xr daugiau taiKi užgautos 
ar- sulietos, insuranee kom- 
panija davė labai gerų ad- 
justmentų, kurios bus grei
tai sutvarkytos ir nepoil- 
gam Apskelbta “FIRE SA
LE,” kame bus pasiūlyta 
didžiausi bargenai bile žmo
gaus atmintyje.

GRABORIAI :
LACHAVVICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mono 

darbu bOsite užganėdfntl 
Tvl. CANaI 2&15 arba 2B1«

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.
_________ TeL CICERO 5®2 7__________

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 126.00 ir aukftėlan 

Moderniška koplyčia dykai.
««S W. mito St. Te*. OANal «174 

Chicago, 111.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ▼BUUAS

1646 WE8T 46th STREET
TcL BOCIevard 620»—MIS

TOL CICKRO MM

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pUbm patarnavlmaa 
gailimu až IB M 

JAUPLrOIA DYKAI
UM4 R ftoth Ave~ fS—ra. Įtt.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th 8t
Tel. MONroe UTĮ

Nuga-Tone
yra, Gydytolnua Specialisto preakrip- 
cfja, kuri Jutibda <erewię sveikatų, 
daugiau* spėkų, Ir dauglaus gyvumo 
tūkstančiams ^yr.ų ir moterų viri ke- 
turtaedeėlmte arba keturiasdeftlmts pe- j 
aklų metų. amžiaus. JOeų vaiatinln- , 
kas parduos jums vieno mėnesio va- ; 
rtojlmul NČOA-TONE tabletkų už, 
vfen« dnlerj, tikrieji yra pilnai ga-; 
rantuoti — nepriimkite užvaduotojus 1 
— JO* galite gauti tikrąsias.

« M ■

;Reumatizma$$ausgelė:
■ Nsslkankyktts savus skaos- *
a mala Renniatlsmu, laus*ėlo. ■ 

Kaulų Oėllmų, arba llėilunglu g
• — raumenų sukimu: nes skau- 
M dėjimai aalklna' kūne gyvybe 1 
_ ir dainai ant patalo paguldo ■

CAPSICO COMFOUMD
lengvai praMHna virlml- 

M nėta ligas: mums Šiandie dau*
_ gyb* žmonių siunčia padėka- 
H vonep pasvelkp. Kaina lėe per 
■"paltų 66e arba dvi ui |1.M. 
a Knyga: •"■ALTINI! «TBI- 

KATOT’ augalais gydytlee, kal-
■ aa Sė matų.

■ Justin Kulis
tltė 80. HAL8TBD R. I 

a Chlore. EUL I!•«■■■«■■■■■■

■
■
■
■
■
■

Telefonas YARds 1136

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokie
reikalams. Kaina prieinam’ 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois
TeL CICERO 2109 ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

TeL UAFayette U7S

J. Liulevlčius
Graborius

ir
BalsamuotojM

Patarnauja Cbl- 
eagoje ir aplella- 
Uje.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

40»2 Archer Avė.

Visi Telefonai:

Todėl, tėmykit praneši
mus apie šį išpardavimų ir 
kuomet jis bus apskelbtas, 

'tai pirmutiniai atsilankyki
te. Ariįa nors ir dabar ga
lite užeiti ir rezervuoti, kas 
tamstom geriausiai patiks.

3222-26 So. Halsted St.
Tel. VlCtory 4226
J. Kaleditiskas)
J. Romanas. 

Vedėjai;

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metu 

4605-07 So. Hermitage Avenue

LACHAVVICZ IR ŠONAI

PAGRABŲ VEDĖJAI IR BALSAMUOTOJAI
Pagrabų kaino* atitinka depresijoj laiką. Tolumas nedaro skirtumo 

Moderniika Koplyčia Dykai
. Asmeniškas, mandagus simpatiškas patarnavimas

CHICAGO, ILL.
2314 VVest 23rd Place 
Telefonu Canal 2616—8510

CICERO, ILL.
1439 So. 49th Court 

Telefonas Cicero 6927

\i

lyVatis.su


fc.'SfHrlipni*, vasario

BTUVIAI DAKTARAI
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

7850 So. Halsted Street 
ROOM SIS

vaL: S-S lr 7-8 vkL voktu*

LABDARIŲ SUSIRINKIMAS

DENTISTAS 
1SSS 80. 48 Ih OT., CICERO, IU 
Utar.. Ketv. tr Pėtn. 10—S vai. 

•ĮSI 80. HALSTED Vt., UU1OAU4 
Paaed.. Bored. Ir Subat. S—8 vai

Labduringosioe 8ųjungos 5 
kuopos mėnesinis susirinkimas 
įvyks ateinantį sekmadienį, 
vasario 11 d. 2 vai. popiet, 
Sv. Jurgio parap. mokyklos 
kambary. Yra svarbių reika 
lų svarstymui, visi nariai pra 
šomi Ątsilankyti.

J. Dimša, pirm.

T\VO 'TEAMS RE-lpoints until the finai ųuarter, 
UNDEFEATED lNįwhen they gained their six 
b LEAGUE PLA Y point lead.

The game was close and bitt 
eriy fought all the way, būt

ONLY 
MAIN 
K OF

Office: 2643 W. 47th Stre< 
Vai.: S Iki S popiet, 7 Iki S vak. 

Nedėlioję pagal sutarti

Ofiso Tel CICERO 40 
Rez. Tel. CICERO 3050

Offlse TeL REPubUe 7600 
Re*. Tel. GROvehlU 0017

M17 8. WAMUTENAW AVĖ.
l^ast Sunday s games 

another undefeated teann, 
ghton, lose to the 1933 league j W ruined the thrill and bnll 
ehamps, Marųuette, 22 to 16.i iance which the fanu may have 
Brighton took an early lead othenvise enjoyed. 

by sinking two baskets in In tne 8W0na game Indiana 
quick succession, būt Mųrąue- Harbor stepped right out and 
tte soon overeame the early easily, dlefeated North Side by 
lead and led by one or two a 31 to, 17 count.

Buvęs Cicero 
miestelio pir
mos Sveikatos 
Komlsljonle- 
riue (lr laikė 
ta garbės ofi
są per 10 me
tų) yra gerai 
Cicerfečiams 
žinomas per 
37 metus. Da
bar speciali
zuoja gydyme 
Plaučių, Šir
dies Ir Reu
matizmo ligų. 
Valandos*

GYDYTOJAS lr CHIRUGAS
2423 W. MAH^lEriE KOA1) 

Vai. S-S lr 7-8 vak. Ketv. 8-1S rytg 
Nedėlloj susitarus

Valandos 1—S lr 7—S vak. 

Seredomls lr Nedėliomis pag^i suiajgį

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Nuo 10 iki lt vai. ryto: nuo t Iki S 
vai. popiet ir 7 Iki 8 vai. vakare: 

tventadfenl&is. pagal susitarimą.

4930 West 13th Street “
CICERO, OJL.

DIDIS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki S lr nuo ( Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7030 

Mamų teL PROspeet 1880

DRABUŽIŲ
PLOVYKLŲ

UOZAPASEUOEIKIKAURŲ
VALYTOJŲ i C'ioes Conteats Predicted As 

Teams Hit Home Stretoh
j After a month of playing! 
the K of L league is soon to, 
wind up its schedule. The 
best games are now being 
played as the leading teams 
are to meet one another and

I every team is putting on a 
J spurt in an attempt to come

II in under the wire.

ITbe following gailies for to 

morrow will prove that any- 
thing may; happen and a sure 
winner cannot be predicted.

|| 7:00 P.M. CICERO vs. IND.
Į1 HARBOR; 8:00 P.M. PRO- 

•VIDENCE vs. NORTH SIDE 
Į 9 /JO P.M. BRIGHTON vs. 

WEST SIDE.
| The league announces that 
I Sunday, Feb. 18th wiŲ be 

|MARQUETTE - CICERO 
11 DAY at the K of L games, 
lt and that Sunday, Feb. 25th 

IND. HARBOR - BRIGH- 
| TON DAY. All Ijoosters, bu- 

I siness men and other notables
I I *
I from these conununities are 
I going to be present on these 
ĮĮdays. Also a special program 
II will be presented by the coun- 
| cite on these day*. Dont fail 

Ifto be present.

TeL BOUIevard 7043

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Btreet 

Vai.: nuo S iki S .vakar* 
n*redoj pagal sutarti

NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 
UDOTUVESE.........PASAUKITE..........

JEIGU
CICERO 
BRIGHTON 
IND. HARBOR 
PROVIDENCE 
WEST SIDE 
NORTH SIDE

ublic8340 GYDYTOJA* lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Vingiai* 003*

5340 So. Kedzie Avenue
(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu) 

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1831 SOUTH HALSTED STRSUBZ

Rezidencija 66OV So. Artfeda. at* 
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 

S Ikf 8:80 vakar*

DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo S Iki 18 ryto

Nuo 1 (U I vakar*

Seredoj pagal sutarti

1934 mados $149.50 vertės 
MAYTAG PIjOVYKLES

$89.50
Kitos naujos mados MAY
TAG drabužių plovylės po

ANTANAS
PETKUS

GRIGORIUS WAITKUS Tel. Ofiso BOUIevard 601 
Bes. VICIory '>343Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 VVEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIoek 6141

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

$79.50
Naujos THOR plovyklos

po $35.00
Gaujos APE|X arba VOKS 

plovyklos
po $44.00

$65.00 naujos BEĖ VAC 
plovyklos

Mirė vaserfo 8 d. 1934 m.. 
9:45 v&l. vakaro, sulaukęs pu
sės amžiaus. Kilo Iš Šiaulių 
apskr., Kurtuvėnų parap., Ja
saičių kaimo.

Amerikoje Išgyveno 28 metus.
Paliko dldelMtme nuliūdime 

moterĮ Antaniną po tėvais An- 
drušaltė, dukterį Sophie Baah* 
bHaen, žentą James, dukterį Be- 
rnfce. anūkę Donna Lsa lr gi
mines; o Lietuvoj hrolj ir dvi 
seseria.

Kūnas pašarvotas 8338 8o.
Halsted. St. Telefonas BOULe- 
vard 1372. Laidotuvės įvyks pi
rmadieni, vasario 12 d.. Iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas | Sv. 
Jurgio parapijos bažnyčią, ku
rioje (vyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas 1 Šv. Kazimiero 
kapūtea

Nuoširdžiai • kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažys- 
t&mus-m&s dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Duktė, že
ntas, Antikė lr Giminės. '

Laidotuvėms patarnauja gra- 
bortus 8. P. Mažeika. Telefo
nas YARds 1138.

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

1. SimpatiSkas, mandagus, pri- 
imnus, ir asmeniškas patarna
vimas.

756 W. 35th Street

2. Koplyčia dykai dėl Šermenų
3. Dėl užganėdinto darbo,
kreipkitės prie grab. Petkaus. 

’4. Teikia gčriausį patarnavi
mą, maloniai, ir už pigiausią 
kainą. '
6. Pat Ariau ja Cicero^ jChica- 
goj, ir apielinkėje.

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO. ILL. . ,

OFISO VALANDOS:
Nuo 18 iki 13 vaL ryte, nuo S Iki 4 
vaL po pietų Ir nuo 7 Iki 8:SS vaL 
vakaro. Nedėllosul* nuo 10 Iki 18 
valandai dieną.

Telefoną* MIDway 2880

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų M 

visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. HaLied St*
Kampa* lįst Street į

Valandos: 2—4 popiet. 7 -9 vai. i i*
Nedėlfomls lr Svantadleniala .o - U

A.PETKUS
1830 W. 15th St. Cicero, III

CICERO 2109
MAKQITETTE

Office: Rea:
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS ir chirurgas
2355 West 6?rd Btreet
VaLi I lo 4 lr t to I r, M. 

Ketv. b- Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago. IIL
Phone: HEMIoek 6700

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

j v Specia'.lstal Iškalime Ir Išdirbt-
me visokių rūšių pamink ta Ir 
grahiiamiiiH.

Ažja MOnų Šeimyna nperlalhmaja iia-
JHL me darbe per šešta kartas.

Veskite psninklų reikalus tie- Aį/y. *1*1 pačiai* Išdirbėjote

$35.00, kaip nauji 
HOOVER šlavikai

$18.00
$20.00, kaip nauji 

EUREKA šlavikai
$12.00

BAGDONAS GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AV<
TeL YARd* 0M4 

Re*.: TeL PLAsa XS09
VALANDOS; , 1 

Nuo 10-13 v. r/to: S-S lr 7-8 t. R
Nadėldlenlal* au* 10 Iki 18 diena

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius. Pašaukite: WISSIG

Kapitonu Hr Specialistas iš
Pasauliniame kare Rusijos

orbo visas ligas vyru m motyru pkr s« ia rm «»• nn»»
a AI F USSISEHAJIJSIOS I* VT.IfcOYDOMOS JOS YRA 

Bp*cl*IIBkal gydo Ilga* pilvo, plaučių, lakatų lr purtė*, ufnuod i .* kr*A 
Jo, ado*. Ilgo*, saudaa r*um*tl*<ną. galvos akkuamu*. •kaunu, u. nuga
roje kosėjimą, gerklė* skaudėjimą ir paslaptinga* liga*. Jeigu kiti 
galėjo Ju* ISgrdytl. atrtkite čia lr perrttlkvlnklt* ką JU Jum- s< l 
ryti Prakukuoja por daugeli matų Ir iSgydd tūkstančiu- H0B«rtu CatASH aas dykai OFISO VALANDOS: Kasėte nuo IS voland©" ryto ug B

Tel. REP. 3100KRAUTUVES

2536 40 W. 63rd STREET 
Hemlock 8400

4179—85 ARCHER AVĖ. 
lafayette 3171 

CHICAGO, ILL. ,

Vleiuu Mokam f rytus mm 
didžiulių vartų

Try» telefonai:

Rez. PEKRACOLA 84)11 
RELMONT S4M 

Office: HILIAU)E SMft

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

Vai.: 8-11 ryto S-S lr 7-8 vak.
LIETUVIAI DAKTARAI: Seredomls po pistų lr Nedėlėlenlsė 

tik susitarus

TcL LAlayette 8087
3483 W. MARQUKXTK ROAD

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Pri* Archer Ava. seto 11 Kedsl*)
, Valandos: nuo 8 Iki 8 vai. vakaro 

Soredoml* lr nedėliomis pagal 
sutarti

TeL lxAFayette 7*ftO

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
VaL| *—ė lr 7—8 vaL vakar*

Res. 2136 W. 24th St. -
TcL UAKal 0101

PliOB* GROvehlU Ob37
Valandos: 8-4: 7-8 P. M.

Trečiadieniais lr sekmad. susitarus j

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgo*

•8&P 80. WESTEKN AVK. 
Cbicago. UL

Office Phon* Res. and Ofh'c*
•UOspeot IBM SS68 Ko. LeavlU 8h 

OANAL 07<M'

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Ohicago
OFFICE HOURS:

8 to 4 and 7 to 8 P. M. 
Sunday by Appointment

BOUlrvard IMI
Rea. HEMIoek 78*1

DR. A. P. KAZLAUSKAS '
D B M T I 8 T A •

4712 So. Ashland Avenne
Vai.: Nuo lė ryto Iki S vakaro ■

Dr. M. T. Strikolis
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
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CHICAGOJE
ARTINASI “KRAŽIŲ 

SKERDYNĖS” ‘
vienam namų savininVui ver 
ta priklausyti. Mokestis ma 
ia, o naivios yra.

RYT ĮVYKS DIDŽIULIS 
STUDENTŲ VA

KARAS

Vytauto Didžiojo ITniversi- *t»tyu j* trumpoje ateityj* n*w yo

toto. Studentų atstovytyės

Pirmininkas
St Sabalis

ir tikrai traeiiką atsitikimą anknty- 
x. . . „ _ , ‘*>J* Massachusotts kolonijos Istorijo-
Ne kaa dieną kompostterins K*u-1 J*. Ten kalbama apie grupę raiteliu 

na tokią garbę IA tokios įstaigos »> I touvaHcra) IA Anglijo*, kurte bando 
I >ln«na, aA Jaučiaus lahal patenkln-1 Jkurtl kolonija toje vietoje, kur d a- 
! ln Ir pagerbtu. I bar randasi Qulncy, Marš. Karoliu*
I l*r labiau aA jaučiaus patenkln- • Charles I dav* Jtema fgnės plotą.1 l»ol»> *v<\Mba lAlat. ** •.»lb*l« .__ a - —

kaip mualkalIAkan, <alp Ir technlAkea 
“Merrj Uoum" pastatymui. Taipgi 
turte* taip didėt] artima. kaip Tulto 
■erafln. pagatmintl ir vadovauti A) 
perstatymą; turėdami įvairina tyiidua 
artistus loAtl tokia* roles; turint tok) 
pulku tShnr.a — kadangi choras pala

1 domfls, Jog t*n Ja»» į savafme vn-. solistai, kuriam, tankiaipajnačlau, Jog tat buvo ne tik vie
na h IA girtausiu o per n* žodžių, bet 

į Ir pat* apsakymas buvo -taip labai 
suharmontauotas au mano palto* ar- 

' tlsttAkala jausmAls Ir Impulsais, Jog 
atrodA, kad tai huv-ą d<-I mane* pa
rūkyta Skaitant man žodžius, melodi
jas, kurion turėjo būti sustatytos, ro

buvo jnlkUruslos purllanu sodybos. I yra pav
Drama sukasi anie lAalvyatyn-Ją, ar ga* dalim, kad privedu* prie velkaJo

kaip nekuria gali' sakyti griuvimą veikimo viiAOnAs. <31 baletas Irgi yra 
didvyrio Wrentllng Rradfnrd. purinu, dideli* dmnmtlAkunio )ranki*. 1‘atl o- 

perą atidaro did) npekiaklj, ypa# P«-

Jalba *<-,-n ri'Jų.- kurion nuplaauoton 
o Mielzlnt-r ir nuple*tos Joseph Na.

Sekretorius
J. Stauskas

Štai jau ir išvakarės did
žiulio parengimo. Ilgai ruoš
tasi, daug įdėta triūso. Bet kas 
svarbiausia, prie šio parengi
mo prisideda ir Kauno Uni
versiteto studentija. Nuo did
žiausios studentų organizaci-* 
jos “Studentų Ateitininkų Sų 
jungos ’\:bus įteikta kap. St. 
Dariaus motinai dovana. Vy
tuuto Didžiojo Universiteto 
Studentų Atstovybė prisiuntė 
nuoširdžiausius motinai svei 
kini mus. Ryt* Lietuvių Audi-

cu ernnnininin |7 vai. po pietų įvyks

S N. PnASi P. Ši rARAr., tas ^kilmių vakaras sn įdo
DDIPUTn&l DADV i u P,,°Framu- Lietuvos kon-DnlUnlUrl rAnK j sulas |>,A. Kalvaitis ir kiti

žymūs asmenys pasakys kai 
bas.

ti ų pastoriaus bei jų vado būdo. Tai 
labai ryAklal nuploAlama Jo susiti

kime mi Merigotri, gražia ntltelfą
&į „rt.- m ....K.g™IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 

TOWN OF LAKE
\rtinasi “Kražių akerdy- 

Susirinkę žemaičiai pa- 
tetomis dienų ir naktį sau
ną bažnyčių; atvyksta spran 
inkus sn urednlnkais; pers-J Draugija Šv. Agotos rengia 
įhtė gubematorians įsakymų? šokių vakarų vasario 11 d., jmi- 

ažnyčių uždaryti. Žemaičiai rapijos svetainėje, 7 vai. va- 
N»oii nei klausyti. Spraunln- kare.' Nuoširdžiai prašome vi-
Rd muša telegramų į Kaunui 
tib. Klinkenbergui, kuris vi
lu metęs tuojau atvažiuoja į 
fetžius. Žmonės prašo guber- 
i«tiniaus, kad paliktų jiems 
mžnyč.ių, kad siųstų telegra- 
lų pačiam carui, pagaliau 
paonių tarpe prasideda kurs 
fenas — išvaikyti carbernius, 
m ie, it kokie plėšikai, apny- 
o šventovę. Gubernatorius pa 
isl. Įiia bažnyčioj ir neva ra

šus atsilankyti; linksmai lai
kų praleisite prieš užgavėnes. 
Pelnas skiriamas parapijos 
namini. Komitetas

Draugija Gvardijos Pirma 
Div. ftv. Kazimiero Karai, lai 
kvs mėnesinį susirinkimų se- 

^prašymų carui, o tuo kmadienį, vasario 11 d., parap. 
m muilą telegramą į Varnius, TOokyk|OB kambaryje, 2 valau-

Kaunas, 1934 m. sausio 17 d 
' Gerbiamoji kuopos valdyba, 

malonėkite priimti ir perduo
ti Poniai Dariaus Motinai 
šiuos mūsų gilios pagarbos žo
džius ir* ilgiausių metų 4 ink ė 1 
jimus. J. Valukonis

V. D. V. Stud. Ateitininkų 
Sųjungos Pirmininkas

. K. Rimkus
Sekretorius

PIRMUTINĮ KAkTĄ PER
STATOMA AMERIKONIš
KA OPERA BUS TRANS 

LIUOBAMA I* METRO 
POUTAN SĮ «MTA 

DIENI

Opera lltlsal ąmerlknnlAka
Pilniausioj* žodžio pranuiAje, "Me-į

“Merry Motini" apsakymo*
Pirmas akta* parodo Bmdford att-

Po programo bus šokiai prie Į -------——
moderninės muzikos. Jžangt j Kompozitorių* i& N-abraskos,

tad tuojau pribūtų kazokai. 
Jž kiek laiko už Kražių pasi 
0d<> dulkių debesis — zovada 

zokai atlekia ir... prasideda 
erdynės, paskui žemaičių pla 

ins ir kazokų orgijos.

Toks tai turinys trijų aktų 
rainos, kuri bus atvaidinta 
p Liet. Kat. Vakarinių Val
yto ų seimelio, vasario Ifl d., 
ekallo Prasidėjimo P. Š. pn-
pi.jos salėj, prie 44 ir S. Fair 
l«l Avė. Vakaras rengiamas 

L. II. K. Federacijos Chi- 
gos Apskr. iniciatyva Kra- 

ių skerdynių 4(1 m. sukaktu-
>ėms paminėti.

dų popiet. Visi nariai kviečia
mi laiku atvykti, nes turime 
daug svarbių reikalų svarsty
ti. Valdyba

tik 35c.
Kiekvienas kviečiamas atsi 

lankyti į šį iškilmingų paren
gimų. Ten būsiąs

žodžių rašytojas ii Indianos 
ir apsakymas paimtas iš 
Massachusetts kolonijos

BĮ VAKARĄ DE JOS ‘ LIE 
TUVOS ŪKININKAS ’ 

“HARD TIME“ 
ŠOKIAI

Sunkūs laikai, sunkūs lai
kai!! Visur girdisi. Dėl to ir 
dr-ja “Lietuvos Ūkininkas” 
šį vakarų,,vasario 10 <k, ren
gia “bard time“ šokių vaka
rų, buvusioj Meldažio svetai
nėje, 7:39 vai. Įžanga tiktai

Be vaidinimo, apie Kražių 2«V- Rengimo komisija su vai-
Rkerdynes kalbės dr. A. Rakau 
kas, Fod. Centro pirm.; ant 

Scenos taip pat pasirodys gy
vieji Kražių skerdynių daly
riai.

Įžanga į vakarų tiktai 35t 
Nepamirškite, kad tik 600 

teguli s veikalų pnma(yti, nek 
tiek lik tėra vietų sah'.įe. Pro

dylia ruošiasi prie šio vaka
ro ir žada visus atsilankusius 
įtenkinti.

Kas bus vargingiausiai ap
sirengęs, gaus gražias dova
nas, aukotas pačių draugijos 
narių. Visi kviečiami atsilan-

grama
kare.

pradui-s 7:31 vai. va !Sokjus>
Komisija.

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

Or. H«ward Hąnson raSo:
“»------------ S ft) AeAtadlen) Metropolitan Opera

Būtyje eu ruošiamu atu.le.
ntij vakaru pagerbti kap. Da-ilo '.JįSSSSji " MtoCu Si 

riaus moliu*, prisiųsti ia Lie-, SSLjžEi 'SLS“S»S"‘USS 
tuvos sveikinimai Čikagos lio- JSg* ufaji
tuvių studentams: '
Vyt. D. Universiteto 
Studentų Atstovybė 
Gerbiamieji Kolegijos

Taurieji Lietuviai!

Sužinoję, kad ruošiate Da
riaus ir Girėno didžiojo žygio 
minėjimų, kuriame savo daly
vavimu didelio džiaugsmo su
teiks Jums didvyrio Dariauę 
motina, mes LietuvdS Vytau
to Didžiojo Universiteto stu-

amerikoniškai operai* Ir jeigu JI mbn 
pgtiktų. Jie porėtų mane parašyti 
tai operai tnlulKą, ttvlbt mintyje pa- 

«
SYKJ AMERIKOJE

BUS BODOin JUDAMIEJI 
PAVfeftSUU f

LIURDO STEBUKLAI
Atėję į Hbm paveik los pamaty

ste tę garsųjį Tisuos pasaulyje 
Prancūiijos miestų Įi&KDA, kar 
1W8 metais tveaž. pUtytlA aąaįreiS- 
kt It. Bernadstpi. TpĮjąĮ stjTaiioo- 
ja ii viso pasaoHe Ug^ifi ospagy' 

nu- j dominais ligomis sargantisji, kad 
(lentai su malonum u jungia- ; —enč- Tane-
mės prie Jūsų teikiamos pa- ottaryw*

garbos didtryriąnis ir brangio 
ms artimiesiems.

Taipgi/lras woS3ffibai
juo-

kiogę komeflja, korio)* dalyvauja 
garsas, pasaolįaįs jnSMatys, — 
CHAttLIF CHAPLIN, kops didžio- H, jo karo metu patokdf'^FyaBČnzijos 

kvti/ Rinktina muzika grieš čiuk, trokjiritme, kad Jūs pa-, apkasus ir jis paėmė } nelaisvę net 
lietuviškus ir amerikoniškus i sveikint uniėb* mūsų vardu di- Vokietijos aaai* Uakais valdo-

Svei k imlaii i i .1 us, tojp gra
žiai Lietuvos Įceliū /. beėinan-

d vyrio motinų, tėvų žemės.

patį Vokietijos anais Mskais valdo
vą, — Kilserį. Juoką bus iki soties

z;

Ttvtoj, sekmadienį, vasario 
31 <1 . ftv. Vardo draugija pei 

irmas šv. Mišias eis prie šv 
omunijos. Po Mišių su pn 
ikintomift bažnylin’inis apei

omis bis viešas narių p”io, 
mimas. Po apeigų parap. sve- 
Ltain \j bus skanūs pusryčiai. 

i>i vyrai ir jaunikaičiai te 
iko sau už pareigų eiti prit 

v. Komunijos sekmadienio 
tų sykiu su Sv. Vardo virau 

i.ja ir įsirašyti į garbingų ftv. 
Vardo draugijų. A. A. A. P.

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTO PARAPIJOJ, 

WESTSIDE -
ftį vakarų M. Jasnausko sa- 

flink'" į, prie W. Cermak Rd. ir 
(8. Oakley Avė., Wcst Side Na
mų Savininkų draugija rengia 
& \i>< < vakarėlį. Komisijoj 
darbuojasi Kryževičius, Kar

plis ir Palionis.
Pirmadienį Barkausko salė- 

West Side Namų aavinin- 
ai šaukia susirinkimą. Kiek-

I. Lukošiūtė, fin. rašt 'meile kursčiusių j didįjį žygi- Paveik»lu» rodys A PELDŽIUS, 
sekančios* parapijų svetainėse:

Subatoje ir Nedėlioję, vasa. 
rio-Feb. 10 ir U d. Nekalto 
Prasid. Svenė. Panelės parap 
Brighton Park.

Nedėlioję ir panedėlyje, vs- 
sario-Feb. 18 ir 19 d. Visų. t v. 
par. Roseland, UI.
įžanga 26c Vaikam* 10c

Visur pradžia 7:00 vaL vak. ’ 1

Naujos Philcū
Taip ištobulintos, kad ga
lima girdėti programus iš 
Europos ir kitų kraštų; 
tai visai papraatas daiktas. 
Gera radio n«nuio«e viun- 
<kx3 apsimoka. Pamatykite 
vigas nau ins mdins Bud
riko1 krautuvėje. Jūsų se
nų radio priimaime mai
nai: j nauję.

l’HILCO - nauja

$20.00
P1ULC0 Nauja Console

S42.SO '
UNIVERSAL aeroplane

-1’"1 $19.50
PIUI.CO - R.uiin ir Vie- 
trola sykiu 99.00 
OTSFABT WABNF.ll 
10 t»h.| $49,00

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

Tel. Bonlevard 4705

Atsukite savo radfio Nedėliomis 1 vai. po pietų ant 
toties W.CJF.L., 970 k. pasiklausyti gražiaus lietuvių 
■rogramo.

wry Mount" yra ąmerlkonlAka. Ope-

ro, žodžių rašytojas, p. Štoke, yra 
gimęs Indianos valstijoj. Jos kompo
zitorius, aš pats. esu gimęs Nebras- 
koj. Operos tema randama Nathanfel 
Howth»me apsakyme, "The May pole 
of Merry Mount". kuriame kalbama 
apie graudingų d ra ma t taką, arba net

r-ienybę purllanu nodyboie. kaipo 
žmogų tvirto būdo Ir lygiai ntfprlų 
IvtlAkų patmuklnui. Alame akte |vyk- 
nta jo aunitlklmaa nu Merigold. Ji 
(Maukia JJ mellėn, kas ant galo- Ir 
minalklna J).

Antro* nklnn parodo raitelių sody
ba*, Aven«'’fnnėlaa Gegužė* dieną, ka
da purilanal apgobti nuMinlnlnio. ftlo. 

i vadovai) iant Uradfnrd, užpuola raite
lių addyban.

voko.
' JjpAėjal. kuriuos p. GaUl-Gasosaa 
pąrtul.o, jok lamo kitam* operos na
me pasaulyje negalėtų būti paant
rinta. lAaklrlunt vieną, visi vyriausi 
leftėjal amerikiečiai, bawrenee Tlb- 
befc bus Wre*tUng Brudford rolėje; 
(kieta l.Junberg bu* I.ady Merigold 
Kandys; Kdward Johnson — Hlr Oo- 
wer - IxK-khind; Oladys Hwsrthout 
— 1‘lentlful Tewke; Arthur Anderaon 
—» Pralse - God Tewke; Anjeiil da
bot —«• Falnt - Not Tlnker; Jannen 
Wo|fe — Ramo*ot; Ir kitas roles už
pildys Irra Petlna, (JRirrtano I’allrl- 
ntarl, Alfredo Gandolfl, Helen Glen-

Trečlo akto pirmas vnlzda.a paroda .8on. Henrb Ite VVnkefield. Marek Wl-
I Bradforilą dar labiau linkstant) prie.
I notenktnb'iA savo pikiu geidulių. An

tras vatedas parodo j) oapnuojanlJ. 
Jo sapnas dar labiau sumišęs, kur 
Jis nusileidžia net ) pragarą Ir Ka
riauja nu paltu, šėtonu, kad patenki
nus savo geidulius.

Tr-'ėlame akte Bradforil ntbnitdn 
Jis ntrandn Aavo koloniją Indi lenų 
Hunaltlntii Ir savo pasekėjus išvai
kytus. bet ir SI tragedita Jo neati
traukia nuo jo prlmykšėlų geidulių 
prie Merigold. Jo geiduliai Ir litšan 
valdydavo! Jo velkamus priveda J) 
prie Jo pražūties, Purilanal pagriebia 
Merigold Ir apkaltino, kaipo burti- 
nieke nori ją nužudyti, bet its 14- 
getbstl ją nno to. bet tuo pačiu Jis 
l«ats pasiaukoja drauge au Ja. «-Ma- 
ml 1 degančio kaimo liepsna. Ir tuo

Išt-irplpdamas llensnore via 
proto ir Jadarnų pageidimus.

Amerikiečiai vyrtUusiOse rolėse 
R. Stokes Ir aš esame laimingi 

turėdami tokias dideles galimybes,

ndhefiii, įsiūlą O*Angelo. Mlllo Plc- 
eo. Max Allgluss tr Pomplllo Mula- 
tESti}.

Chorą Išlavino Olullo flotll, šoktu» 
patiekė Rosina Git'.l, gi Wllhelm von 
VVymetal, Jr. bus estrados vedėju.

Hoįvard Hnnson (Adv.)

Parendavojimui geras ūkis,
Tėvų Pranciškonų, prie Ogden 

mvo Į Avo., Hinsdalę, III. Informa- 
' cijų teikia ir Marijonų brolis
Aleksamlras. I

Karo AukosG r- .* • v* J . 1
(Iš Klesn Kovos Lietuvoje)

Keturių Veiksmų Drama.

Stafo scenoje UETUVIŲ 

UUOSYBCS NAMO BEN 

DROVĖ,

Sekmadieny, - VASARIO, 

(FEB.) II dieną, I934nt, 

Savoj svetainėj, I4th Str, 

ir 49th Ct., Cicero, III.
.4 r. V .

Pradžia 7:30 vakare.

Įžanga Hkalno 30 centą; 

Prie durą 35 centų.

Grieš Gera Orkestrą.

Vaidylos: Liet. Proletarų 

Meno Sąjungos Nariai.

DOVANOS!! DOVANOS!!
driskių BALIUS

(BARD TIME DAM0E)

subątoj, Vasario (feb.) io d., 19J4
DRAUGIJA LIETUVOS ŪKININKAS“ 

Buvusioj Meldažio Svetainėj, 2244 West 23rd Place
Pradžia 7^0 ». v. Įdanza 26c

Dovirift* bus teikiamos viąjetnn tiems, kurie bus dr'skian'iini apai- 
rengęa. Oro* R?irer CreecnU. Visi kvieėiami.

’ VALDYBA IR RENGIMO KOMISIJA.

A. BERŽYNSKIS
BIRCH TAVERN

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

vius pas mus atsilankyti.

2555 WEST 63rd STREET
(arti Rockvrell Street)

Telefonaa REPUBLIO 4544

Turiu 5 kambarių fletą, vie
nas. Ieškau draugo ar draugės 
pusininkauti, arba išnuomuo- 
siu įrengtu? kambarius stoge
liams arba vedusiom porom. 
Garu šildomi, karštas vanduo, 
telefonas, gera busų ir gatvė- 

lį pasirinkimų. Visokių degti-, karių transportaeija. Atsįšau- 
nių; visokių rūšių vyno įrtkite: 5512 So. Ashland Avė., 
alaus. Pristatome aludėms. įT«1- PROspeet 8597.

Dovanos visiems atsilanku- v .....
Ieškau pirkti fanuos. Pirk

siu už cosb. Turi būti nebran
gi, geros žemės ir paranki vie
tų gyventi. Kokioje valstijoje 
nesvarbu, btlc gera vieta. Toli 
ar arti Chicagos. Praneškite 
laišku ar ypat-iškai.

JOHN KULASENKAS, 
2789 W. ldth St, Chieso, DI.

* T i * , r • ■i i

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi

cagos ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide

Įsiems.
Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 

• jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
žydelį. * . .

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST.
* '■• • » •. ' • < . -i.

Tel.: TARds 0801

DAINA
Jau Tau drauge, gyvent rodo, 
Munšatoė gert. nusibodo,
Aš turiu geros degtinės, 
Tiesiog sakant valstybinės.

—:—o_-------- '
Vienų stiklų paragavęs, 
Jausies spėkos daugel gavęs, 
Nno tos valstybinės,
Tikrosios degtinės.

---------- o-----------
Staponavicz visus myli,
Pilnų stiklų kožnam pili,
Kad jis išsigertų.
Vargelius užmirštų.

--------- Ū--------
Alus yra Ktogsbnry,
Prie baro visad būry*,
Geria visi ūliavoja,
Nieko kito neatboja.

APRA8YMA3

Ponas James Staponavičia 
atidarė TAVERN (Alinę), po 
antrašu 3321 LITUANICA A 
FENUS. Kaipo pasekmingas 
biznierius išbuvęs biznyje per 
daugelį metų, kviečia visus 
savo draugus bei pažįstamus 
ant atidarymo naujoj vietoj. 
Biznio atidarymas įvyks Subs- 
toj, VASARIO 10 d., viršmi- 
tn antrašu.

iv

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St~ prie Clark 
Telefonas OTAta 1MO 

Vąląodo* • ryt* Ikt B popiet
2201 W. Cermak Road

PpaedAIlo. Berodo* tr PBtnfčloc 
vakarais B Iki B 

Telefoną* CANai «1MlfomAl: 6459 S. Rockwell St.
Utaręloko. Ketverto Ir 8ub*toe 

Vakarai* 7 Iki •
Telefonas RKPnblIc

Crane’Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. IH.
TFU RĖPIAMO MM

Katrie perkate anglį* Ift dral 
vertų, siųsk (te Juos ) ORAN! 
COAIj CO. Gausite geresne* 
angltn, už mažiau pinigų 
Pnt-ahontatt M. R. tiktai g’.oe

•M

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, IH.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Rm. 10742 S. Wsbash Avė. 
Phone PULLman 8092

INSURANCE
NOTART 
PUBLIO

Lietuviškai
BONUS

REAL ESTATE 
SIUNČIAM PINIGUS i LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
PRISIRAiTKITE { MŪRŲ SPULKĄ 

TEISINGUMU FAMATUOTA* BIZNIS
2608 WE8T 47th STR. , . Tel. LAPayette 1088

— ___




