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Telefonas: Roosevelt 7790

Prezidentas elektas planuoja mažinti bedarbių skaičių
HITLERIS PRADEDA GRIEŽTA KOVA 

PRIES KOMUNISTUS
ANGLIJA NEMANO DEL SKOLŲ 

NUSILENKTI AMERIKAI
SKELBIA DIDELĮ DARBO 

PROJEKTĄ
SKELBIA KOVĄ PRIEŠ 

KOMUNIZMĄ

WARM SPRINGS, Ga., vas. 

3. — Prezidentas elektas Roo-

BERLYNAS, vas. 2. — Ka

ncleris Hitler’is skelbia griež-

N; '
• - ' >■» :

1. H. F. Holtliusen, New Yorko advokatas; prezidentas Hoover’is paskyrė jį atstovu Če

koslovakijai. 2. New Yorke gyvenantieji kinai protestuoja prieš japonus del jų veržimosi į 

Jebol provincijų. 3. Prezidento elekto Roosevelt’o žmona ir Cbieago majoras Cermak.

P-lė Emilija Mickūnaitė giedos 
Aušros Vartų parap. bažnyčioje

Sekmadienį, vakario 5 d., į Po pietų Lietuvių Auditori-

Aušros Vartų par. bažnyčioje1
joj “Draugo” koncerte Mie-

10:30 per sumų, p-lė Emilija 

Mickūnaitė giedos “Ave Ma-^ftnaite žymių dalį piogranios

na išpildys.

sevelt’as skelbia apgalvojęs tų kovų prieš komunizmų. Jo 

milžiniškų darbo projektų ne- tikslas yra komunistų partijų 

darbo sumažinimui. visiškai sugriauti — jai vei-

Savo išbandomajam prajok. kiu,» "^drausti.

ŠVENTAJAI KARDINOLU KOLEGIJAI 
TROKŠTA 1? NARIU

VATIKANAS, vas. 2. — buvo paskirti 5 nauji kardi- 

Šių metų pradžioje pasirodė, nolai. Nuo tada iki šiandien

tui jis parenka Tennessee val

stybės kalvuotas aukštumas ir 

didžiulį klonį, kur yra daug 

šiandien neįdirbamos derlin

gos žemės.

Jo projektan įeina: miškų 

atsodinimas; baseinais potvy

nių kontrolė; vandens jėgos 

išvystymas; ūkininkų įgyven

dinimas; upėmis susisiekimu 

atnaujinimas, ir kt.

|

Jis mano, kad iš pradžių a-l 

pie 200,000 darbininkų bus gra 

žaus darbo. Paskiau dirbančių 

skaičius padidės pradėjus tos 

rūšies projektus kitose krašto 

dalyse. Tuo būdu bus suma

žintas bedarbių skaičius mie-

Jis sako, kad jei prieš ko

munizmų nebus kovojama, ta

da komunistai Vokietijų pa

vergs.

KOMUNISTAI SUREMIAMI

NĖ KOKIŲ KONCESIJŲ 
AMERIKAI

IZ)N DONAS, vas. 2. — An

glijos iždo ministeris Neville 

■ Chamberlain paskelbė, kad 

J Anglija neturi nė mažiau, io 

'pasiryžimo savo valiutai auk-

BERLYNAS, vas. 3. Įso pagrindų grąžinti, taip pat

riausybės įsakymu policija ne:raiį žadėti nė kokių konce- 

kiek čia, tiek visoj Prūsijoj‘sijų Amerikai už kavo skohj 

puola komunistų būstines, ko '

nfiskuoja jų raštus. Daug ko

munistų areštuojama.

sumažinimų.
Anglija, sako Chamberlain, 

pasiryžusi su Amerika tartis

UŽ SVETIMŲ GAMINIŲ 
BOIKOTĄ

GRABNYČIŲ ŠVENTĖ 
VATIKANE CHICAGOJE

kad Šventajai Kardinolų Ko

legijai trūksta 17 narių. Yra 

tik 53 kardinolai, o turėtų būt

O
«).VATIKANAS, vas. 

Grabnyčių šventės iškilmės va 

kar įvyko konsistorijos salėje. 

Kaip kas metai, taip šiemet 

bazilikų kapitulos, kolegijos, 

religiniai ordenai ir atskiros

10 kardinolų mirė.

Iš 27 ne italų kardinolų yj- j

ra: 6 prancūzai, 4 amerikie

čiai, 4 vokiečiai, 3 ispanai, 2

J. BAIN’AS AREŠTUOTAS kardinolų 26 yra ita-jenkai jr pO vjen^ šiuose kra
---------- lai. jštuose: Anglija, Airija, Brazi-

Vakar areštuotas buvusis ba ( Kurijos kardinolų, t. y. tų,'lija, Austrija, Belgija, Vengri-

nkininkas J. Bain’as. Perei

tais metais teismas ji nubau

dė kalėti ir davė jam laiko

kurie yra nuolatiniai Romos ja, Portugalija ir Čekoslova- 

rezidentai, yra 24. lš jų 20 ita- kija.

lai, o iš likusiųjų keturių yra

apeliuoti. Jis neapeliavo ir ski 1 prancūzas, 1 ispanas, 1 aus- 

parapijos prisiuntė daug va-j ,aikag išsibaig5. Tad ir

skinių žvakių.

Visos žvakės pavestos Šve

ntojo Tėvo Pijaus XI nuožiū-

i areštuotas.

304 DOL. PRAKIŠO
Lygiomis teisėmis. Ji nesutiks, rak *1° Šventepybė šias žvakes 

kad karo skolos būtų jungia- išdalija žymiesiems Bažnyčios

mos su nusiginklavimo klausi- 

PAKYŽIUS, vas. 2. — Pra-,mu- Kiek Anglijai, tiek Ame-

ir valstybės asmenims.

neūzų moterų kliubų ir šeimi-
stuose. Be to, daug žmonių iš .

. , , , mukių sąjungų masiniam sumieštų bus patraukta i ukius. . ... .
sirinkinie tartasi apie sveti- 

Prezidentas elektas pareis- n;lj kraštų gaminių boikotų.

kia, kad kaip tik jis užims Pirkti tik pačių prancūzų ga- 

prezidento ofisų, atitinkamie- .minamas prekes, pareikšta, 

ms vyriausybės departamenta

likai karo skolos ekonominiu 

atžvilgiu yra kenksmingos.

LINDBERGH’O PAGALBA 
REIKALINGA

KETURIŲ METŲ PRO 
GRAMA

ms įsakys šį savo projektų 

sniulkmeningai apdirbti, kad 

būtų galima ko greičiau tai 

visa kongresui patiekti.

VYRIAUSYBĖ GALI Iš 
LAIDAS MAŽINTI

WASHINGTON, vas. 2. - 

Krašto vyriausybė, kai]) ap

skaičiuota, gali lengvu būdu 

umažinti valstybės išlaidas a- 

ie 1,300,000,000 dol. per me

tus. Tik reikia žymiai paterna

lizmų suvaržyti ir biurokrati

jų kiek nustelbti.

sl

FORDO DIRBTUVĖS 
UŽDARYTOS

tras ir 1 vokietys. Nepriklau

santieji kurijai kardinolai yra 

į arkivyskupai, arba vysku

pai, išėmus kardinolų Skrbe- 

nskį, buvusįjį Olmuco arkivy-

Du Iowa valstybės ūkinin- skupų, kurs del menkos svei

kai atvyko Cliieagon su gal- katos šiaip sau Čekoslovakijoj 

vi jais. Gavo 304 dol. ir nu- 'gyvena.

ėjo į namus 4219 So. Union 

ave., kaziruoti. Ten viskų pra

kišo. Policija veltui ieško lai

mia mėjusiųjų. O ūkininkai namo

Pastaroji konsistorija buvo

Kardinolų Kolegijos dekanu 

yra Jo Eminencija Granito ka 

rdinolas Pignatelli, Ostijos ar

kivyskupas.

Seniausias Kolegijos narys 

yra kardinolas SkrbenBki, 

kurs jau 32 metai yra kardi

nolu. O seniausias amžiumi y- 

ra kardinolas Fruebwirth, gi

męs rugp. 2 L d., 1845 m. Ka

rdinolas Elirle dviem mėne-

įvykusi birž. 30, 1930 m. Tada siais už jį jaunesnis

KLAIPĖDOS KRAŠTE 
4,600 SVETIMŠALIŲ

TEISĖJAI IR POLICIJAPARYŽIUS, vas. 2.

gyvenantieji amerikonai pa- į griš be pinigų, 

duoda sumanymų, kad labai 

pa būtų pageidautinas lakūno pu-

Chicagos advokatų sųjunga 

padarė planus, kad ateity vi

sus teisėjus iš politikos ištrau-

ris Hitler’is savo atsišaukime kymas’ Nes tarP Prancūzijos HHnois’o legislatura įgaliojo ’kti> kad jįe nepriklausytų po-

BERLYNAS, vas. 2. 

leisdamas parlament, kancie. j,k- Lndbergh’o čia apšilau-VOKIETIJA NORI GAUTI
PASKOLĄ
—--------------- į gyventojus reikalauja, kad

BERLYNAS, vas. 2. — Nau jam būtų duotas keturių metų 

ja vokiečių vyriausybė nori laikotarpis savo programai vy 

gauti Amerikoj 500 milijonų kdyti. Jis žada per ketverius 

dol. paskolų. metus Vokietijų atnaujinti ir

------------------------------------------------- atjauninti. Jam reikalingas tik

PANAIKINS PRIESAIKĄ (gyventojų pasitikėjimas.

DUBLINAS, vas. 2. — Ai

rijos tarybos prezidentas de 

Valera pranešė, kad į tris mė

nesius bus panaikinta Angli- 3. - Argentina, Brazilija ir 

jos karaliui ištikimybės prie- Čilė padarė tarpusavės taikos

saika.

BALSAVIMO VIETOS

ir J. Valstybių draugingi san- Cook’o apskrities rinkimų ko-'litin-mg partijomS-

tykiai blogėja.

KINŲ KAREIVIAMS 
TRŪKSTA DRABUŽIŲ

ŠANCHAJUS, vas. 2. — Iš 

Nankingo praneša, kad kinų 

DARYS TAIKOS SUTARTĮ kareiviams, kurie sutraukti

________________ prieš japonus ginti Jebol pro-

MENDOZA, Argentina, vas. vinciją, trūksta drabužių. Ka

reiviai apdriskę ir šųla.

sutarčiai planus. NORI MONARCHIJOS

TERESĖ NEUMANN BUS Bus dedama pastangų sužino- 
IŠNAUJO IŠTIRTA

PARYŽIUS, vas. 2. — Pra- 

ti, ar tas pasireiškimas gali ( neūzų rojalistų vadas, kurs 

būt gamtiškas, o jei ne, tai siekia Prancūzijos sosto, Gui-

misijų, kad per būsimuosius 

aldermonų rinkimus ji gali kai 

kuriose waidose sumažinti ba

lsavimo vietų skaičių.

NEGALĖJO TOLI BĖGTI

lš Jolieto valstybinio kalė

jimo ūkio naktį pabėgo kali

nys J. Bebr. Ant rytojaus jis 

suimtas už 7 mylių. Negalėjo 

toliau bėgti, nes yra ne aukš 

tas, o sveria 280 svanj.

SUMAŽINO PAJAMAS

Cbicago miesto taryba nuo
MUNICHAS, Bavarija, (per turi būt viršgamtiškas ir pa- kunigaikštis, paskelbė atsi- ,^jkl v,eno ln^ki°n° Hol. suina-

DETROIT, Mieli., vas. 2. —

Briggs Manuf. Co. dirbtuvėse (paštų). — Regensburgo vys- slaptingas.

dirbama su streiklaužiais, i kūpąs M. Bucbberger reiškė! Visas pasaulis labai įdomau, _ . ......

6,(XX) darbininkų streikuoju, noro, kad stigmatizuota Kon- ja šia mergele. Jų belankant pagerinti tik monarchijos grų- 3onQi 0 • 1,10 

Negaunant automobiliams rė-1 nersreuth’o mergelė Teresė daugybė kitatikių perėjo ka-, žinimas.

mų, Fordo dirbtuvės uždary- Neumann būtų iš naujo ištir- talikybėn. Tad ir pats Sveri-j 

tos. Apie 20 streikininkų arės- ta. Vyskupas savo norų jai tasis Sostas negali ilgiau į tai 

t uotą. pranešė ir ji sutiko. neutraliai žiūrėti. Jis paskati-

--------------------------------------------- Kas link ištyrimo būdo, dar no Regensburgo vyskupą, kad

nenuspręsta. Tik žinoma, kad stigmatizuota mergelė dar ka- 

mergelę tyrinės garsieji gydy- rtų būtų ištirta.

tojai ir teologai. Pirmiausiai Jos tėvfts naujam ištyrimui

šaukimų. Jis nurodo, kad Pra- žino taiP vadinamų veikiamų- 

ncūzijos ekonominę būtį gali fondų. Bus mažiau 3 mik-

KRUVINOS KAUTYNĖS 
VYKSTA

NEDUODA PASKOLOS

Žiniomis iš Washingtono, 

“Finanee Įteeonstruetion Cor

poration” neduoda Chicagai’IOS

Šių metų sausio 1 d. Klai

pėdos krašte buvo iš viso 4,- 

694 svetimšaliai (praeitais me 

tais tuo pačiu laiku buvo 4,- 

914). Iš dabar esančių svetim

šalių daugiausia yra Vokieti

jos piliečių — 2,158, optantų 

— 1,350, be pilietybės — 767; 

Čekoslovakijos — 168; Latvi- 

134; Šveicarijos — 41.

Kitų valstybių piliečių skai

čius nežymus, tačiau beveik iŠ 

kiekvienos Europos valstybės

APIPLĖŠTAS VIEŠBUTIS «yvpna P° keletu piliečių Klai-
_______ pėdos krašte.

Vienas plėšikas apiplėšė

Countrv Club apartamentinio 

viešbučio ofisų. Šiame viešbu

ty gyvena policijos kapitonas 

T. Wolfe. Tuo metu jis buvo 

namie.

paskolos viešųjų mokyklų mo

kytojų apmokėjimui.

145 DARBININKUS PA
LEIDO

DAR 20,000 IT BEDAR
BIAMS ŠELPTI

Ministeriu kabinetas iš val

stybės lėšų fondo vidaus rei

kalų ministerijos dispozicijon 

paskyrė 20,000 lt. bedarbiams

----------------------------- šelpti. Šie pinigai bus išdalin-

Cook’o apskrities boardas iš ti savivaldybėms viešiesiems) 

vieškelių departamento palei- darbams finansuoti. Kiek an- 

do 145 darbininkus. Departa- ksčiau ministeriu kabinetas 

mente tik 175 darbininkai li-

Chicago viešųjų mokyklų

20 MILIJONŲ DOL. 
NIEKAIS EINA

BUENOS AIBES, Argenti- |bo"rdas pranešė, kad

na, vas. 2. - Del Oran Bako ”’okyklose yra »P,e 300 ne“ž' 

srities boliviečių kruvinos kau ( *

nori ištirti, kaip stigmatizuo- nesipriešina. Bet stato dvi są- tvnės su paragviečiais minėtoj j Piliečių komitetas tai pa-

Praneša, kad prezidentas elek-1 ta mergelė gali gyventi jau lygas, kad ištyrimas būtų ve- srity vyksta. Abi pusės tui i (tikrino ir rado 829 tuščius ku

tas Roosevelt’as nusistatęs už ilgiau kaip šešerius metus be damas tik dabojimu, ir kad didelius nuostolius. Taip yrą m bariui. Daugiau kaip 20 m i-

18-ojo priedo atšaukimų’ be nė jokio maisto ir be vandens, nebūtų kokios nors gydymo

PROHIBICIJOS ATŠAU
KIMAS

WASHINGTON, vas. 2.

be karo paskelbimo.
kokių išsisukinėjimų. Tai nepaprastas pasireiškimas, priemonės naudojamos.

šiam reikalui jau buvo pasky

ręs 80,000 litų.

DAUOIAU GRĄSINIMŲ
ORO STOVIS

lijonų dol. Įdėtas kapitalas ne

duoda jokios naudos.

ŽENEVA, vas. 2. — Japo

nų vyriausybė daugiau grųsi- 

nimų prisiuntė T. Sąjungni, 

kad Japonija išeisianti iš šios 

Sųjungos.

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien saulėta; 

kiek šalčiau.

_______

M
_ ________

r r;'
—
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DIENOS KLAUSIMAI
IS VĖL RINKIMAI

neleisti fašistams įsigalėti, nes jie kraštų 

pastūmės į komunistų glėbi.

Į dabar susidariusių Vokietijos politišką 

būtį ir į busimuosius rinkinius viso pasaulio 

akys yra atkreiptos.

UKRAINIEČIŲ PERSEKIOJIMAI

Sveikata - Brangus Turtas

Vokietijos fašistų vadas Hitleris, iš ank

sto spėdamas, kad savo politikai negaus par
lamento pritarimo, jį paleido ir paskelbė nau

jus rinkimus, kurie bus kovo mėnesio 5 d. 

Taigi, per ištisą mėnesį Vokietija vėl virs 

politiškų partijų agitacijos lauku. Ar tuose 

rinkimuose fašistai gaus daugumą, kad ga

lėtų kontroliuoti parlamentą?

Hitlerininkai, turėdami valdžios aparatą 

savo rankose, aišku, darys viskų, kad tik lai

mėti. Jie verste vers piliečius balsuoti už 

juos. Be abejojimo, jie pažadės ir karo metu 

prarastas teritorijas Vokietijai grųžinti, ir 

reparacijų bei skolų naštą1 kraštui paleng

vinti, visiems gerovę pažadės. Ir, turint gal

voj, kad toji “karštagalvių” grupė su Hit

leriu priešakyje dar nėra išmėginta, ji nėra 

valdžiusi vyriausybės vairo, atsiras lengva

tikių, kurie fašistų pažadams įtikės; už juos 

halsuos, kad duoti progos jiems parodyti kų 

gali, nes, galų gale “skęstantis ir šiaudo 

griebiasi.” Tuo būdu fašistai dabar turi gerų 

progų laimėti rinkimus. Žmones už juos bal

suos ne dėl to, kad jų pibgramai pritartų, 

bet dėl to, kad pakeisti vyriausybę, nepai

sant kokios to bus pasekmės. Juk “blogiau 

negalės būti.” Tai bendras posakis visuose 

kraštuose šiais ekonominio spaudinio laikais. 

Toks minios nusistatymas verčia šalin iš vy

riausybės geriausius žmones.

Ar Vokietija sulauks gerovės, laimėjus 

fašistams, tai jau kitas yra klausimas. Apie 

tai mes jau esame rašę.

Vienas dalykas yra aiškus: laimėjus fa- 

eistanas-hitlerininkams, dar labiau sustiprės 
Vokietijos komunistai.

Hitleris krašto iš ekonominio skurdo ne
išgelbės. Dar daugiau komplikacijų ir vidu- 
jr ir užsienių politikoje pridarys. Apvilti 

žmonės tada pasuks į katrų. Jie balsuos už 
bile kų, kad tik nusikratyti tų, kurie daug 
ŽRdėjCy bet nieko nepadarė. Tai galės privesti

* ir prie visai nemalonių Vokietijai ekscesų.

Reikia tikėtis, kad rimtoji Vokietijos vi

suomenė viskų padarys iš savo pusės, kad

Lenkai turi užgrobę didelį plotų Ukrai

nos žemių, kur gyvena 8,5 milijono gyvento

jų. Jų tarpe 6,5 milijono ukrainiečių, 850,000 

gudų, 100,000 čekų ir vokiečių.

t Ukrainiečių laikraščiai yra pilni aprašy. 

inais biaurių lenkų žygių, persekiojant ukrai

niečius. Tautų Sųjungos raštinė yra apversta 

ukrainiečių skundais prieš lenkų tiesiog ne

žmoniškus pasielgimus tame krašte.

Lenkai, taip kaip ir Vilniaus krašte, uk

rainiečius stengiasi sulenkinti per bažnyčias, 

spaudų ir mokyklas. Pačių ukrainiečių veiki

mas yra suvaržytas, spauda griežčiausia cen

zūruojama, jų mokyklos uždarinėjamos. Ka

lėjimai yra pilni ukrainiečių veikėjų. Jie ten 

kemšami vien tik dėl to, kad negalėtų savųjų 

tarpe gyventi ir veikti.

Taip pat pranešama, kad lenkai per išti

sus 10 metų ukrainiečių žemėse varo koloni

zacijos darbų, neatsižvelgiant į tai, kad išti

sos ukrainiečių šeimynos virš penkiosdešimts 

tūkstančių asmenų turėjo apleisti savo kraštą 

ir išvažiuoti i kitas šalis. Šimtai tūkstančių 

lenkų apgyvendinta ukrainiečių žemėse. Jie 

gauna iš lenkų valdžios stiprių ir nuolatinę 

paramų. Ateityje lenkai yra nusistatę dar di

desnius ukrainiečių žemių plotus apsodinti 

savo kolonistais. Jie stengiasi kolonizuoti vi

sas geresnes žemes, ypač Paliesj ir Valuinę. 

kur lenkai nesudaro nė astuonių nuošimčių 

visų gyventojų. Taip elgiantis, lenkai mano 

su laiku visai nuslopinti ukrainiečių sąjūdį, 

užgrobdami jų žemes ir kitokį turtų.

Nežiūrint tų visų persekiojimų, ukrainie

čiai nemano pasiduoti. Jie vis dėlto veda ko

vų dėt Ukrainos nepriklausomybės ir tų ko

vų tikisi laimėti. Lietuviai linki geriausio pa

sisekimo ukrainiečiams tų kovų laimėti.

1931 m. statistinėmis žiniomis pasiremiant, 

Lietuvoj, su Klaipėdos kraštu, yra 2,767 mo

kyklos su 7,292 mokytojais ir 279,510 moki

niais. Tam skaičiuj buvo dvi aukštosios mo

kyklos (akademijos) su

4,721 mokiniu, 244 vidurinės mokyklos su 

2,307 mokytojais ir 29,104 mokiniais, galiau

siai 2,541 prad. (liaudies) mokyklos su 4,655 

mokytojais su 245,685 mokiniais.

Iš bendrojo mokinių skaičiaus, 113 moky

klų buvo speeiales mokyklos žemės ūkio, te

chnikos, amatų ir kitos. Žemės Ūkio mokyk

la Dotnuvoje turi 45 mokytojus ir 246 mo
kinius. Ir panašių mokinių skaičius vis didė-

1929 m. l,000čiui gyventojų Lietuvoje te
buvo 74 mokiniai. Sekančiais metais jau bu

vo 90, 1930—100 ir 193-1 m.—109 mokiniai, 

o jau šiais metais—116 mokinių.
Taigi švietimo atžvilgiu Lietuvoje pa 

daryta didelė pažangu. Tro reikia džiaugtis 

ir linkėti, kad ivėitta ii tksa jos žingsnius 

visada lydėtų.

Kun. A. Petrauskas, M. I. 0.

Praeities Pabyra
“OUtinicčUi”

Vagys kiek aprimo, tai jų vieton r4- 

sirado gi lt m iečiai, ” kurie lyg kokia 

šmėkla bastėsi po visų fzetuvų, o ypač po 

Suvalkiją ir nedavė žmonėms ramybės.

“Giltine” pasivadinusi buvo teroris

tų bei plėšikų gauja, kuri vadovaujama 

akiplėšiškai drąsių sa\o vadų plėšė dva

rus, klebonijas, turtingesniuosius ūkinin

kus. Jie buvo pasiskirstę kaip ir trimis 

grupėmis. Viena grupė veikė Marijampo

lės'jr Kalvarijos apskričifiose. Antroji 

daugiau Vilkaviškio ir Naumiesčio ap. 

Trečioji apie Kauną.

Jų vadais buto nurodomi trys prK- 

Miokyti .jaunikaičiai: Urtim-iškas P-G?, 

Storpuštis, Kuaickas ir >lar S-kus. Visi 

čia minimi jaunikaičiai gana graži-j kil

mės. P-tis baigęs Marijampolėje gimnazi

jos keturias klases, brolis šiandie plačiai

RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai Dili

au dienrašty dr. Račkus veda Sveikatos Skyrių. Jl« 
telkia profeMJunaUus patarimus skaitytojams ir mlo- 
lai atsakinėja | klausinius sveikatos dalykuose. Visi 
kviečiami naudotis Sveikatos Skyrių. Taisyklės yra 
šios:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo’* redakcijai, 
arba tiesiog Br. Katkui, 3051 W. 43rd St., Chicago,

Illinois.

2) Siunčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardą, pavardę lr adresą, nes daktaras nori ži
noti su kuo reikalą turi. Pavardė nebus skelbiama.

3) Jei klausinio ir atsakymo negalima butų dė
ti J laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku. 
Ui tat visada reik pridėti pašto ženkelj ui 3 centus.

DR.A. M. KAČKl'S 
3051 W. 43rd Su 

Chicago
Tel. Lafayette 3057

PNEUMONIJOS SEZONAS 
ARTINASI

Influenzos epidemijai pra

ėjus, pneumonijos epidemija 

seka.

Kasmet, vasario ir kovo 

mėnesy, labai daug žmonių 

serga ir miršta nuo pneumo

nijos. Pneumonija ypatingai 

yra pavojinga tiems, kurie 

žiemos metu buvo kamuojami 

sunkiais katarais, arba kurie 

persirgo influenza, arba ku

rie jau syki sirgo plaučių už

degimu. Prie jų pneumonija 

smalkiau kimba. Bėgy je šių 

dviejų mėnesių verta pasisau

goti pneumonijos.

Pasisaugojimo taisyklės y- 

ra sekančios;

1) Nepersišaldyk. Persišal

dęs neik staiga į laliai šiltą 

kambarį.

2) Išprakaitavęs staiga ne- 

atvėsk; ypač šiltoje vanoję 

išsimaudęs, saugokis staiga 

neatvėsti. Staigi temperatū

ros permaina žmogų nusilpai 

na, tuomet plaučių 

binasi.

3) Neperšlapink kojų. Jei 

kartais peršlaptum kojas, dar 

galiotoje dienoje, tai tuoj jas Į ^veiklioji, ilgai

330 ^vtojais h jnusausink ir ^šildyk, panini- P&S 

•inės mnkvklos sn! «yk avalinę sausa, ir išgerk k

porų puodelių karštos iniberi-

nės arbatos.

DAKTARO ATSAKYMAI Į 
KLAUSIMUS

KLAUSIA K. K. — Jau

vų sekvencijų pobūdžiu. Pra

džia motivo panaši j “Noriu 

miego,” kurį melodingai iš

vysto. Vėliau motivų pagauna 

daug metų kai turiu kiaurų i)osaį> paskui sopranai, ant ga

lo uitai ir taip smagiai dai-

goniui kenkia, o ir lankytojui 

sudaro pavojų.

7) Prieš kiekvienų valgį, ir 

pirm eisiant gulti, gerai nu

mazgok rankas ir burnų. Sva 

ra ypatingai yra svarbu bile 

epidemijos metu.

Kasdien išvėdink miega- i ko>e žaizdas8)

Tyras oras

koją iš kurios nuolat sunkiasi 1 

skystis, kas mane labai vargi

na ir rūpina. Dėjau visokių 

mosčių, ir pas “ronų specia

listų” buvau, ir gumulastiki- 

nę pančekų dėvėjau, ir iki šiol 

nepasisekė kojos žaizdą 

pagydyti. Gal galėtum dakta

ras susimylėt ir patart man, 

kur ir kaip galėčiau tų sava:) 

“leg uleer” pagydyti. Už pa

tarimus ne tik aš, bet keletas 

kitų mano pažįstamų su to

kiomis pat žaizdomis taipgi1 

Ims dėkingos, etc.

ATSAKYMAS K. K. — Y- 

(ra keletas būdų atsivėrusias 

pagydyti. Iki

šiol regis, Dr Lassaro meto- 

įla buvo sėkmingiausia, bet 

pastaruoju laiku yra išrastas

mųjį kambarį, 

stiprina žmogų.

9) Jei kambarių oras vra

per sausas, tai padėk indus ®d>'mo bMas 8U tam

su vandeniu, kad orų atidrė- 

kintų. Per sausą orą kvėpuo

ti nesveika. Per sausas oras 

yra viena iš priežasčių pneu

monijos.

10) Yengk asmenų sergan

čių kataru.

11) Dabok, kad viduriai ne

būtų užkietinti.

12) Žiemos metu niekad ne- 

prausk veido karštu vandeniu. 

0 jei kaltais būtinai reikėtų 

praustis šiltu vandeniu, tai 

putam nusiplauk su šaltu van 

deniu, kad odos narveliai su

sitrauktų ir sutamprėtų oda, 

tai bent išvengsi dažnaus ka-

ligog ka-' taro> kuris prirengia dirvą 

pneumonijai.

13) Jei pradeda galvų so

pėti ir slogoji, ar šiaip jei ne

tikrais enzymais, ir daugelis 

kojų žaizdų buvo pagydyta. 

Patarčiau tamstoms nueiti pas 

gerą gydytojų ir pamėginti 

gydytis naujausiu medicinos

ir

nuojamas 

slenka toliau.

smagiai 

kontrapunktas

Baritono dainai, kvartetui 

pritariant; “Lenkų, totorių 

paremtas puoli,” daromos 

drųsios moduliacijos, tuomi, 

tartum, kompozitoriaus nori

ma priminti Žalgirio laukus, 

kuomet Vytautas drųsiai puo

lė priešus. Vėliau baritonas 

dainuoja dvasinio pobūdžio 

arijų; “Bet ne vien ginklas.” 

Toliau eina deklamacija kvar

tetui memorando pritariant. 

Trisdešimtam puslapy bari

tonas pradeda naujų fugų; 

“Kad susiprastų,” choras pa^ 

gauna ir tęsia dainų drauį

Užbaiga prasideda baritori 

rečitatyvu “Vytaute, tavo 

Vilnių štai plėšikas laiko už

grobęs.” Kvartetas taria: 

“Jį remia niekšas Juda iš

davikas.” Choras sušunka: 

“Galiūne, mesk jiems savo 

prakeikimų”! Nuo čia iki už-

išradimo būdu. Savo praktiko j baigos eina visas asamblis: 

je patyriau, kad gydymas se- j trimitai, baritonas, kvarte- 

nų kojos žaizdų su tais enzy- tas, choras ir planas, drųsiai

mais duoda gan gerų rezulta

tų.

KAS NAUJA MUZIKOS 

MENOSBITY

Vytauto Didžiojo 500 metų 
mirties sukaktuvių minėjimą 
kantata. A. Jakšto žodžiai, 

i Baritonui, mišriam kvartetui, 

mišriam chorui, trims trimi-

galingais garsais meta savo 

prakeikimų Judui išdavikui: 

“Te jųjų dienos būna, kaip 

naktis. Tegu neranda niekad 

atleidimo. Ir atmintis jų pra

keikta ir juoda, Tegu pranyk

sta, kaip nuodų garai.”

Veikalas įspūdingas ir gra

žus. Savo turininga įtalpa 

prilygsta Sasnausko kantatai 

“Broliai.”

I ••/*.»«• . Ji .
Muzika įvairi ir turtinga,

tams ir pianui, parašė Juozas daugumoje polifoninio sti

nelaukęs eik' Žilevičius. Išleido New Yorko liaus, lydima piano pritarimu 
Į ir New Jersey Vytauto komi- įdomiai ir savytai.

kojas šiltai, tetas, 1933.
Sveikinu kompozitorių p. 

o galvų vėsiai; ir turėk sva- Leidinys vidutinio didžio; Žilevičių patiekusį, mūsų mu

rins vidurius bei svarių odų; pOpįera gera; spauda aiški, zikos literatūrai stambų vei-

4) Nepersivalgyk, ypatin-nenusilpnink sa\o kraujo, 'Viršelį puošia artistiški brai-jkalą. Taip kaip Handelio orą 

gai nevalgyk per daug mėsos.tai tiys svai blausieji higi- ^jnjaį įr Vytauto atvaizdas. Įtorija “Messia,” kad anais 

Kas per daug mėsos valgo, penOs dėsniai, kurie apsaugos pianas pradeda įžangą ga- laikais atkreipė niuzikalio pa- 

prie to greiščiau pneumonija 3®® nuo epidemijų. dingais akordais. Tuoj vyrų šaulio akis, taip ir p. Žilevi-

Kaip tik žmogus pajunta cjioras vienbalsiai surinka: čiaus Vytauto D. kantata lai 

krutinėję dieglius, arba kai “Vytaute Didis, Lietuvos Vai- suįdomina mūsų muzikus ir 

pradeda skaudžiai kosėti ir jovė,” netrukus visas choras lai skamba mūsų koncertuose 

šiurpas jį krečia, tai tuoj kuo non.omn tuno nnčins ’/nd-žins kno dazniansiai.—A. S. Pocius

kimba. Pasninkas sveikatai ne 

kenkia, o persivalgymas labai 

dažnai.

5) Negerk svaiginančių gė

rimų. Girtuokliai dažnai pneu

monija suserga ir susirgę re

tas jų pasveiksta.

6) Nelankyk ligonių plau

čių uždegimu sergančių, nes 

pneumonija ya limpama liga. 

Lankytojas ligonio dažnai li-

pagauna tuos pačius žodžius kuo dažniausiai.- 
greičiausia reik šaukti gvdy-'ir ,ęsia gieamę ga|ingais, dr«-!-------------------------
toję, nūs tai gali būti pra- siaj aItaru0tai8 akordais, ku, 

dzia pavojingos pneumonijos

GARSINKINTES

“DRAUGE”

ir atitinka Vytauto dvasiai. 

Aštuntam puslapy choras pra

deda fuga: “Jėgas lietuvių 

stūmei į pasienį.” Čia tenorai 

labai vykusiai pradeda moti-

Skaitykite ir platinkite 
dienraštį “Draugą” it 
remiate visus tuos pro* 
fesionafas ir biznierius^ 
kurie garsinasi jame.

žinomo mū s n veikėjo ir politiko. Kunic- 

kas ir Storpirštis, kiek girdėjau, buvo 

baigę Veiverių Mokytojų seminarijų. S- 

kue buvo vienturtis dalelio ir turtingai 

gyvenančio ūkininko sūnus.

Vadinosi, visi jie lengvai galėjo turė

ti neblogų duonos kąsnį, kad tik būtų no

rėję. Visa nelaimė, kad užėjo tasai sąjū

dis, kuris tarsi kokia srovė smarki pa

griebė jų neramias dvasias ir nunešė kaž

kur.
Pranciškos P-tis su Kunickiu apiplė

šė ne vienų dvarininkų ir klebonijų. Pa

galios pabūgęs policijos, P-tis pabėgęs, 

sako, į Ameriką ir čionai dingęs kažkur, 

ar net buvęs ant elektros kėdės pasodin

tas. Kaip gaila! Pažinojau aš jį iš jatrnų 

dienų. Koks kibius buvo tuomet jaunikai

tis. Koks patriotas lietuvis! Visi tikėjo

mės tš jo ateityje veiklaus darbininko. Dar 

teko man sn juO kartu važiuoti viename 

Vežime 1907 metais. Netyčiomis susitiko

me. Atsimainęs tačiau visiškaii Visu kuo 

nepatenkintas. Kalbėjo vien tik apie bur

žujus ir iš kiekvieno jo žodžio buvo žym 

dideliauaia jų neapykanta.

Jo tikras brolis — doras ir veiklus 

mokslo vyras ir visuomenes darbininkas, 

nenorėdamas nieko bendra turėti su to

kiu broliu, atsižadėjo jo ir net visiškai 

pakeitė savo pavardę.

Kutiiek&s, iš Marijampolės miesto. 

Angęs prie motinos, kini ne. igailėjo nie

ko, kad iš jo padarius laimingų žmogų. 

Iriūdo j mokslus. Baigė mokytojų semina

rijų. Kurį laikų buvo net liamlies mokyk

loje mokytoju. Galėjo gražiausiai gyventi 

ir savo gabumais daug gero Lietuvai iv 

žmonijai padaryti. Kcvolincijos pervers

mas sukratė jį. Vejijo likti plėšiku ir 

i žmonių baidykle,'nekaip dirbti dorų dur- 

bų. Po daugelio visokių plėšimų pagalios 

pateko į rusų policijos rankas. Pasmerk

tas buvo mirties bausme nubausti. Neat

menu gerai kuriuo būdu jie buvo nubaus

tas, ar sušaudytas, ar pakartas. Ir tai ne 

kovoji* už tėvynę, už žmonijos gerovę, 

liet už plėšimus ir žudymus nekaltų savų

žmonių!

Storpirštis buvęs ten kur nuo Zapyš

kio. Jo asmeniškai nepažinojau ir tiks

lesnių žinių apie jį neturiu. Tiek tik eeu

girdėjęs, kad jis su savo gauja kankinęs 

pakaimės gyventojus: Garliavos, Skriau

džių, Veiverių ir kt. Skriaudžių klebono 

apiplėšimas buvęs tai jo gaujos darbas. 

Jis taip pat užpuolęs ir Garliavos aptieki- 

ninkų Aglinską. Ais jum užpuolimas ne vi

sai pasisekęs, nes patekęs į policijos ran- 

i kas. Gyvenimą užbaigęs kaip tik pačiame 

; savo amžiaus viduryje negarbingai. Buvo, 

panašiai kaip unieji jo sėbrai ir draugai, 

mirtimi nubaustas — pakartas ar sušau

dytas.

(Daugiau bus)

Ne, tie žmonės juk laimės nemato. 

Tokiais būti greitai nusibosta,

Juk nuliūsta turį net ir sostų...

Tik laimingas tasai, kurs dųrbuojas! 

l*ai toks vyras be baimės didžiuojas! 

Bet... toks aukštinties dar nepaprato.

Pumpuras

LAIMINGASIS
Gal sakysite, tas yr laimingas,

( Kurs skatiko gražaus prisikrovė,

Ar kurs dh’bti, neverčiarn’s paliovė,

Ar kurs žodžiuose tvirtas, galingas f...

Gal sakysite, tas yr džiaugsmingas, 

Kurs .-užibo, žiedais apsuniAė 

Kurs gudrybės takais prasibrovė 

Į gyvenimo vietas garbingas?...

Muzika, ikiilė, o ypatingai knygos — 

tai tikros laimės šaltiniai šioje žemėje. 

Tai vienatinė versmė, iš kurion atsigėrus, 

sielos dugne nepasilieka drumzlių — ne

sveiko pertekliaus, graudumo, susigrauži

mo... Kas negali pats kurti, gali pasisu- 

vinti nemirtingųjų protų kūrinius.

Kraševskis
• ♦ •

Meilė yra pasaulio džiaugsmas, gyve

nimo saulė, linksma melodija tynioeo,

I • « •
— Žmonės tada gražiai kalba, kai tie

sų sako.

• ♦ •
Žuvis gaudo tinkleliais,

Žmones gražiais žodeliais.
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Detroito Lietuviu
WE$1 SIDE EAST SIDE

‘ LIETUVIŲ DIENA” SVE
TIMTAUČIŲ TARPE

Sausio 23 d., International 

Institute įvyko ‘‘Lietuvių Die 

na,” surengta pastangomis lie

tuvių atstovės K. Paurazienės, 

kad lietuvių vardų plačiau iš- 

garsinus svetimtaučių tarpe.

Vakaras pilnai pavyko.

, Programas buvo įVairus. Ue 

tuvių atstovė E. Paurazienė 

gražiai į susirinkusius prakal

bėjo, pabrėždama tikslų, ir 

pastatė programai vadovauti 

^^^Latiomd Institute vedėjų
P^Villiam Alvord (Dr. W. 

Alvord’o žmonų), kuri savo į- 

žangos žodyje reiškė simpati

jos lietuviams už skaitlinga 

dalyvumų bei pirmų pasirody

mų Institute. Mrs. W. Alvord 

perstatinėjo programe daly

vius aiškiai ištardama žodžius 

•— lietuviškas pavardes.

1) Piano — Akordina solo 

iš lietuviškų muzikos gabalė

lių gražiai atliko J. Aukšta- 

‘kalniukas, dar jaunas -vaikutis, 

bet gabus muzikantas.

2) Kalba adv. J. P. Uviek 

apie lietuvius.

3) Piano solo — Teresė Bu- 

kantaitė gabiai atliko savo už

duotį.

4) Solo tenoras J. Valiukas 

labai gražiai padainavo tris 

dainas: “Oi greičiau,” “Kur 

bakūžė samanota” ir “Nak

ais svajonėms papuošta.” Pi

anu akomp. II. F. Jackevicz.

5) L. Vyčių 102 kp. Glee 

Club (vaikinų choras), vado

vaujant varg. J. A. Blažiui 

padainavo keturias liaudies 

dainas.

6) Vytės merginos, keturios 

poros: F. ir II. Staniliūtės, J. 

A. Adomaitės, I. Keblaitė, K. 

Kaupaitė, S. Slavinskaitė ir 

A. Lapinskaitė pasipuošę lietu 

viškais rūbais pašoko lietuvi

škų šokių.

7) Šv. Jurgio parap. choras, 

vadovaujant varg. J. Čižaus

kui, kun. J. Čižauskui pianu 

akomp., padainavo keletu dai- 

nų:x“Valcų,” “Varpų” ir ki

tas. Šiam vakarui geriau bu- 

tj^tikę liaudies dainos.

programų, buvo už- 
ld|PI, o vėliau šokiai iki vė- 

1 urnos. Orkestras grojo Aukš

takalnio.

Publikos buvo daug: lietu

vių ir įžymių svetimtaučių: 

Judge Ferguson su žmona, dr. 

Grob su žmona, dr. Galdonye 

su žmona, dr. Wm. Alvord ko- 

mit. mokyklų, Mr. Keywort,h 

Mooney su žmona, Mrs. Galės 

— viršininkas miesto skyriaus 

Y. W. C. A., Mr. ir Mrs. Ha- 

deson, p-lė L. McGuire, Rev. 

Santine ir visa eilė kitų poli

tikierių. Iš lietuvių profesijo- 

nalų bei biznierių adv. .T. P. 

Uviek’as su žmona, dr. J. Jo- 

nikaitis, dr. J. Kamešis iš Cle

veland, Ohio, biznieriai J. B. 

Brazis, Stepanauskai ir dau

gelis kitų.

Beje dalyvavo ir visų tautų 

Cosmopolitan klubo pirm. Mrs. 

Cottle, lietuvių klubo narės: 

M. Stankienė, M. Širvaitienė, 

O. Powell ir M. Carson; L.

Vyčių 102 kp. merginos, pasi

puošusios tautiškais rūbais, 

užkandį nešiojo. Vakaras at

rodė kaip vienos šeimos puo

ta. Ponios E. Paurazienės ap

sukrumu, gabumu viskas tva

rkiai atlikta; žymi svetimtau

čių grupė arčiau su lietuviais į pjįenaj

susipažino ir net artimais dra«;daug kalbėtojui, bus koncertas,

LIETUVIŲ DIENA

East Sidės lietuviai visu 

smarkumu ruošiasi Uetuvių 

vas. 12 d. Pakviesta

i vad. muz. J. Čižausko, vasa-iras, solistai Čižauskai ir kiti V. Misevičius ir eilė jaunų ka-,ŽINIOS IŠ STREIKO BRIGS
o d. rengia įdomų išpildė programų “Internatio

nal Institute.”

no men. 

vakarų.

Bus suvaidinta operetė “Na 

stutė’* ir šiaip visokių pama

rginimų.

Įlieto jų.
Buvo jaunimo ir iš šv. Ju

rgio parapijos.

BODY CO. IR MORY 
BODY CO.

X Vos kelios savaitės praė

jo nuo Mot. Sų-gos 54 kp. jau- 

Vakaras prasidės 6:30 vai. namečių vakaro. Žmonės klau- 

vak., Šv. Jurgio parap. sve- sinėja, kada vėl jaunametės 

tainėje. Po programo bus So- rengs panašų vakarų. Senai

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”

Buvo taip. Fordas davė to

ms kompanijoms darbo dirbti

(Tęsinys 4 pusi.)

gaiš patapo. Taigi ačiū pri

klauso Inter. Inst. vedėjai E. 

Paurazienei, kad tokį surpriza 

padarė svetimtaučių tarpe. Tai 

pirmas toks Detroite įvykis.

Svetainė buvo išpuošta lie

tuviškom spalvom. Prieš scenų 

išstatyta Uetuvos ir Amerikos 

vėliavos.

International Inst. pirmiau

sia pradėjo darbuotis p. Vala

tkienė (per 6 metus), paskui 

p. Medonienė (irgi 6 metus). 

Dabargi jau trečius metus sė

kmingai darbuojasi E Paura

zienė.

Pasisekimo ir toliau darbuo

tis. Westsidietis

italų benas, kun. Masevičius 

su visa parapija ir choru. Po 

prdgramo bus draugiškas pasi

linksminimas ir šokiai.

Roma'na

kiai prie geros muzikos. 

Choras kviečia dalyvauti vi

sus Detroito lietuvius.

KELIA LIETUVIŲ VARDĄ

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
CHORAS PASIŽYMĖJO

Pereitų sekmadienį ang

lų laikraštyje “Soeiety Sec

tion” vėl tilpo pranešimas a- 

pie mūsų artistės M. Či žaus

kienės dalyvavimų su daino

mis bankiete rengiamam Cat-

Sausio 28 d., Šv. Jurgio pa

rap. choras, po vad. muz. J.

Čižausko, dainavo Internatio

nal Institute. Tai buvo lietu-'^°^c Women League paminė- 

vių vakaras, kurį suruošė lie- j.Tmo 5-kių metų įėjimo į nuo- 

tuvių atstovė E. Paurazienė. įpavU naujų namų, kurio vertė

Programas susidėjo iš įvai- ar^1 niilijono dolerių.

LIETUVOS LAKŪNŲ RĖ
MĖJŲ KOMITETO SU

SIRINKIMAS

Sus-mas įvyko sausio 26 d., 

adv. J. P. Uviek’o ofise. Da

lyvavo pirm. J. P. Uviek’as, 

rašt. M. J. Šimonis, nariai bei 

rėmėjai M. Adomaitis, dr. J. 

Jonikaitis, C. Samsonas, P. U- 

vick’ienė, L. M. K. pirminin

kė, F. Motuzas.

Skaityta lakūnų atsišauki

mas, kuriame prašoma detroi- 

tiečius dar sudėti $150.00.

L. M. K. pirm. Uvickienė 

praneša, kad klubas yra nuta

ręs lakūnams paaukoti $25.00 

ir pinigai laukia pareikalavi

mo. Pranešimas priimtas dide

liu rankų plojimu.

Kad sukėlus prašomųjų su

mų, nutarta parinkti lakūnų 

rėmėjų. Pasidarbuoti apsiėmė 

M. Adonaitis, C. Samsonas, 

taipgi po Velykų surengti puo

tų tam tikslui. Į komisijų įė

jo: Samsonas, F. Motuzas.

M. J. Šimonis pranešė, kad 

gavęs iš Lietuvos konsulo, 

New York, Vilniaus pasus ir 

Vilniaus ženklelių. Susirinki

mas nutarė kiek galint jų iš

platinti. Kai kurie čia pat pa

ėmė Vilniaus pasų, ženklelių.

Susirinkimas užbaigtas geru 

ūpu.

rių muzikalių kūrinių, kuriuos 

išpildė Detroit’o lietuviai.

Šiam* programe gražiai pa

sižymėjo Šv. Jurgio parapijos 

choras. Kai kurias daineles te

ko pakartoti.

Muzika ir dainos labai pati

ko amerikonams. Jie net ste

bėjosi, kad lietuviai turi ir ga

li išpildyti tokius gražius kū

rinius.
I

Gana gražiai pasirodė ir ki

ti programo dalyviai. Manau 

jie bus aprašyti kitų kores

pondentų.

Stebėtinai daug buvo lietu-

Garbė Detroit’o lietuviams, 

kad turime tinkamų asmenį, 

kuris lietuvius atstovauja ki

tataučių tarpe. M. Čižauskienė 

bene bus viena mūsų tautoj, 

kuri lietuvių vardų kelia, daž

nai dalyvaudama tarpe tokių 

įžymių turtuolių. Pav., šio ba

nkieto rengimo komisijoj yra 

Mrs. C. Fisher, kuri yra au

kojus milijono dolerių vertės 

gyvenamųjį hutų mūsų vysku

pijai, Mrs. Shae ir ITammond.

kurios desėtkus tūkstančiu

aukoja katalikų reikalams; tu

rtuolių — teisėjų Counolly ir 

Monynikan žmonos ir daug ki-

SPAUDOS DARBAS VA
ROMAS PIRMYN

mūsų svetainėje matėsi tokia 

minia publikos, kaip kad pei 

jaunamečių vakarų.

X Mot. Sų-gos centro pirm. 

M. Čižauskienė pabaigoje šioc 

savaitės išvyks į Chicagų, kur 

žada pasilikti ir pasiklausyti 

metinio “Draugo” koncerto 

programo vasario 5 d.

X Pereitų sekmadienį per 

pamokslų I.un. J. čižauskas 

ragino žmones nusipirkti dien 

raštį “Draugų”, kad nei vie

nas neliktų neskaitųs “Drau

go”. Taipgi ragino užsiprenu 

meruoti “Draugų” pusei me 

tų arba metams.

Detroit'o korespondentas

X Moterų Sųjungos 54 k p. 

vas. 26 d. rengia kauliukų žai

dimo vakarų, Šv. Jurgio pa

rap. svetainėj. Komisijos dar

buojas F. Paurazienė ir M. 

Medinienė.

Streikuoja
Streikuoja trvg Detroit’o au 

tomobilių “bėdžių” dirbtuvės: 

Brigs, Chrysler ir Muray bo-

’ dy. Detroitietė

NA! PALENGVINKITE SKAUDAMA 
GERKLE ŪKIAI

Jaučiate Žaliumą, Suerzinimą, Pasigelbėklte Tuojaus 
1 tie paveikslai pasakys jums kas reikia daryti ■

Sutrupinkite lr iš
karpykite » Bayci 
Aspirin Tublelka-s 
pusei stiklo šiite 
vandens.

Gargaliuokite ge
rai—atlenklt gal
vą toli | užpaka
li lr duokite sky
stimui lengvai nu
varvėti | gerklę.

Atkartokite gar
galiavimą ir ne
plaukite burnos, 
tegul gargallanija- 
ml
ka ant genties plė
vės kurį laiką.

Atsiminkite, kad Tik Vaistai Pagelbsti Skaudamai Gerklei.

vių. Buvo ir kitataučių.

Teko nugirsti, kad lietuviai tų

geriausiai ir gražiausiai pasi-1 m
v . , .A A , Turėdama tokius artimus rv

rodė uz visas kitas tautas. , ¥. .

m , , 'sius su kitataučiais, p. M, či-
lai lietuvių laimėjimas kui-1

tūroje!

Toje pačioje vietoje sekan

tis vakaras vasario 25 dienų 

bus prancūzų.

Kam įdomu bus pamatyti, 

kaip prancūzai stato savo va

karus, nuvykite į minėtų vie

tų vasario 25 d.

Vakaras
Šv. Jurgio parap. choras, po

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Moderniškas medlkalls mokslas da
bar meta visai naują šviesą ant 
skaudamos gerklės. Budai palengvi
nti skausmą, žalluzną ir suerzinimą 
j taip greitą laiką, kaip dvi ar tris 
minutes.

Pasekmės yra daugiausia nuste
binančios medikallniame moksle. 
Gydytojaus patarimu, tūkstančiai se
ka tuo keliu... numesdami senoviš
kus "plovinius” ir "antiseptikus”. 
Nes surasta kad tik vaistai gali pa
gelbėti skaudamai gerklei.

LENGVAI PADARYTI. Viskas ką 
jus darote, sutrupinkite ir ištarnin- 
kite trjs BAYER Aspirin Tabletkea 
pusei stiklo šilto vandens. Garga
liuokite su tuo du syk — kalo pa
rodyta aukščiu us. Jeigu jus turite 
kokius nors esančio šalčio ženklus. 
— tai prieš gargaliuojant priimkite 
2 BAYER Aspirin Tabletkas ir iš-

Detroito Žiedui. Panašus 

straipsnis “Katalikiškas Lai

kraštis” buvo idėtas praėįu- ' *prk,,e Pllnil stijtla vandens. Tai 
v - . _ . . . . .pagelbės jums nugalėti besirandan-
znuskiene, be abejo, lietuvių šių metų “Draugo” viename saicio simptomus įsigalėjusius 

numeryje. Neapsimoka bekar

toti.

SUMAŽINA ITŽNUODIJIMĄ, SU
ŠVELNINA SKAUSMĄ ŪMAI. Gar

galiavimas su Bayer Aspirin pada
rys tris dalykus: Prašalins skausmą 
tuojaus. Palengvins uždegimą. IR — 
numažins užnuodljimą; kas yra la
bai svarbu kovai su skaudama ger
kle.

Reikia vaistą — kaip BAYER 
ASPIRIN — kad atsiekti tai! Ir 
todėl gerklės specialistai po visą 
Ameriką užrašo BAYER gargalia
vimui vietoj senoviškų gyduolių. 
Pasebfnės yra greitos ir nuostebl- 
nančios.

Bukite atsargus, ir gaukite tikras 
BAYER Aspirin Tabletkas tam tik
slui. Nės jos Ištirpsta ganėtinai del 
gargaliavimo nepalikdamos Jokių 
erzinančių dalelių. Stebėkite tą 
kaip pirksite.

vardų žymiai pakels.

ŠV. JURGIO PARAP. 
SKAITYKLA IŠ ŠV, PETRO PARAPIJOS

čio šalčio simptomus 
jūsų organizme. Kartokite, jeigu šal
tis nepraeis. Nes tikras Bayer As
pirin nebus kenksmingas. Jūsų gy
dytojas jums pasakys, jis nėra kenk
sminga širdžiai. Gaukite skrynutę 
tš 12 arba buteliuką iš 100 pas sa- 

J vo vaistininką.

Jau buvo rašyta “Drauge” 

apie atidarymų skaityklos Šv. 

Jurgio parap.

Skaitykla randasi patogiam 

mokyklos kambaryje

Sekmadienį, sausio 29 d.. 

Šv. Petro parap. Literatiško 

klubo penkių metų gyvavimo 

Paskir- sukaktuvių bankiete, kuris į- 

vyko šv. Petro parap. svetai

nėje, muz. J. ir M. Čižauskai

Paklausk savo aptiekoriaus apie nesenai numažintų kai6ų 

ant 100 Tabletkn ‘Bayer Aspirin

_____________________________ <T\

TABLETKOS NĖRA TIKROS BAYER ASPIRIN BE ŠIO KRYŽIAUS

tais vakarais susirenka gana 

rengiama L. Vyčių šokiai. Jau'daug mėgstančiųjų skaitymų, 

nimas ir mėgstantieji linksmai Skaitykloje randasį daug įvabi5Pil(lė da1i Programo lietuvių 

laikų praleisti prašomi atsila-Įr,q Uetuvos knygų ir laik-l^i an8'hj kalbose. Buvo ir sve 

nkyti. raščių, taipgi yra geriausias|timtaučių solistip Visiems ako-

X Pereitų savaitę lankėsi ,rjnkinys angliškų knygų .Skai 

svečias dr. J. Kamešis iš (le- ityjja atdara kas trečiadienio

yveland, O. Svečiavosi pas g<vakarų nuo 7 iki 10 vai. 

minės Mockevičius. Atlankė irį Choras

senus pažįstamus. j Par. choras nuolat auga; per

X M estsidiečiai šauniai re- ^kiekvienų repeticijų prisirašo 

keletas naujų narių.

Dienraščio “ Draugo prenu 

meratas atnaujino veikėjai S. 

ir V. Stepulioniai, pasižadėda-,iškilmėmis, 

mi gatiti dar ir naujų skaity

tojų.

A. Petrulis U Vyčių 102 kp. 

veiklus darbuotojas, daininin

kas tenoras, kaipo senas 

“Draugo” skaitytojas sakus 

negalįs be

ngiasi prie paminėjimo Lietu 

vos Nepriklausomybės ir Ju

biliejinės puotos. Detroitiečiai 

turės progos pasigerėti tomis

SPORTAS
L. Vyčių besketbolės tymas 

išpradžių porų žaidimų pralai- 

Draugo” apseiti. niėjo, bet pamatę, kad nėra 

Nors ir sunkūs laikai, vis vien juokas, pradėjo, ištikrųjų, žai-

turįs skaityti.

X Vas. 7 d., L. Vyčių 102 

kp. įvyks mėnesinis susirinki

mas, Lietuvių svet. Valdyba 

prašo narius skaitlingai daly

vauti. Po susirinkimo bus šo

kiai su užkandžiu. Gali ir pa

šaliniai dalyvauti.

X Vas. 5 d., Uetuvių svet.

sti ir, štai, jau kelis žaidimus 

iš eilės laimėjo. Vas. IIS d. L. 

Vyčiai žaidė su Arteson. Vy

čiai laimėjo 35 prieš 18.

X Vas. 19 d. Vytės besket- 

bolininkės irgi laimėjo žaidi

mų, tik nesužinojau su kokiu 

tymu žaidė. Mat, ir merginos 

pasiryžusios vaikinams nepa

siduoti. Taip ir reikia.

X Sr L. R. K. A. 171 kp 

rengia įdomų vakarų vas. 19 

d. Muz. čižauskas su choro pe 

galba ruošia programų,

X Choras rengiasi prie įvai 

rių vakarų. Vas. 5 d. bus pi- 

mų kartų sulošta operetė “Na 

stutė”. Loš gabūs choro na

riai. Choras jau daug yra su

rengęs gražių vakarų, tikimėa 

kad ir šį kurtų su savo vedė

jam visus patenkins.

X Sausio 29 d. vakare cho

mpanavo muz. J. Čižauskas. 

Bankietas buvo vienas pui

kiausių. Žymiausieji kalbėto

jai buvo adv. W. Dūme, kun. 

Mayotte iš Flint, Micb., kleb

Tub Baths 30c. Steam 35c
Cllffard 3214

THE ALFRED

•Rusiška ir Turkiška Pirtis
Atdara dienoms 9 ryte iki 12 naktj

Seredoms tik Moterims
J. Rosntfeld prop. 572 Alfretl Kt.

Phone Lafayette 1275

D. B. BRAZIS
GRABORIUS 

1942—25th STREET

fciiiiiiiiiiiiimiiiiMiiimiiillhiimiiiiiiimiiiiiiiiiimiiiiimiimimimiiiiiiimmmii*

DR. J. B. RYDZAUSKAS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 

Gydau vIuoRIrr litras. Vartoju nau|a»Riua gydymo Įrankius: Elektros 
Lempas, Artlflrlallftką Saulės Šviesą, Dlathermtą, Slnusoldal lr t. t. į

Bandau kraują, Rlapumą Ir t t. Prieinamą kaina. 
Speciallžkumas: Litro* moterų ir Ilgos vidurių, nervų Ir reumatizmo. S

Valandos: 10—2 dieną Ir 4—8 vakare.
12438 J o.?. Campau Avė., kampas Halleck, Detroit 5

Telefonas dieną lr nakt): TOTVNSEND «—1400
MiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiitiiiiMninimiiiiniiiimitimiiiiiiiiiiiiimiiiiitiiiitf

VAŽIUOJANČIU Į LIETUVA 
DĖMESIUI

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iž anks

to apsirūpinti reikalingais dokumentais; h) gauti pasus 

if vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 

visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty

rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš

pildys.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę 

Parodų Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šių parodų ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame

riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 

skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su

teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor

tes ant visų linijų ir geriausių laivų j Lietuvų ir visus 
pasaulio kraštus.

2334 So OAKLS1 Av-’:rt

AGENTŪRA
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DETROITO
ŽINIOS

(Tęsinys nuo 5-čio pusi.) 
bodes. Mory Body Go. pada
vė savo budžių kainų, $43.00 
už vienų, o Brigs Go. padavė, 
kad ji padarys bodes už $25.()0 
vienų. Taigi Fordas paėmė iš 
tų dviejų kompanijų bodes: iš 
Morey dėl “Lincoln’ų,” o iš 
Brigs dėl Ford automobilių.

Kada kompanijos pamatė, 
kad joms per mažai lieka, tai 
sugalvojo numušti darbininka
ms algas. Žmonės išalkę ir nu
plyšę, tat kompanija pamįsli- 
jo, kad jie dirbs ir už 50c die
nų. Yra darbininkų išdirbusių 
po 100 vaL, o gavusių tik $13. 
Tat darbininkai toliau negalė
jo pakęsti. .Sužinoję, kad For
das nori automobilių greit pri 
dirbt ir parodyt, jų 1933 m. 
madų, darbininkai išėjo Į strei
kų, pradėjo vaikščioti gatvė
mis ir daboti, kad nieks neitų 
dirbt.

Bet atsirado žmonių, kad 
vienas kitam peilį turi gatavų 
pasigalandęs. Pamatęs Fordas, 
kad jo planas sugadintas, jis 
pasakė kompanijai, kad jei iki 
sausio 30 d. nebus jam prista
tyta bodžių, tai jis darysiu.1

|savo bodes ir nusiuntė miesto 
majorui prašymų, kad duotų 
jam protekcijų, kad jis galėtų 
pasiimt “įtaisus” darymui bu
džių. Bet majoras atmetė jo 

I prašymų. Tania jis kitaip nu
galvojo: padbrė didelę dėžę ir 

j sutalpinęs kiek žmonių nuvežė 
į “plautų”, kad jam bode« 
dirbtų. Šį klastingų Fordo da
rbų laikraščiai užtylėjo. Bet
vienas darbininkas, kuriam

I ' ,darbas nepatiko, metė darbų 
ir išėjo laukan. Piketininkai 
b litų jį užmušę, bet policmo
nas apgynė. Tas žmogus viskų 
papasakojo.

Po to iš AYashingtono atvv- 
ko Darbo sekretorius, kad iš
tiktų streikų priežastį ištirtų.

Dabar visos Fordo šapus už
darytos. Bet kas tame kaltas. 
Žinoma, kaltė yra abejose pu- 

isese.

Senovėje Romos valdovai 
katalikus kankino, žvėrims da 
vė plėšyt. Pirma tuos žvėris 
išalkindavo, o tada paleisda
vo ant tų nelaimingų žmonių, 
kad greičiau juos sudraskytų. 
Dabar kompanijos milijonin- 
kai išalkino žmones, apnuogi
no, namus atėmė ir po to ma
no, \ad darbininkai tik už zu- 

ipę dirbs. Tai čia kompanijų 
kaltė.

Iš kitos pusės darbininkų

kaltė, kad jei vieni darbini li
kai išeina į streikų, kud page
rintų savo gyveninių, sykiu ir 
kitų, tai kodelgi atsiranda to
kių {uit biednų darbininkų, ku 
rie eina kitų darbininkų pa
smaugt ir atima paskutinį dilo 
nos kųsnį nuo jo ir jo žmonos 
bei mažų vaikų. Ar čia ne dar
bininkai kalti. Iš tikrųjų, kai
ti.

Aš prašau visų lietuvių, kad 
nedarytų to. Yra lietuvių, ku
rie nieką daro iš kito darbi
ninko.

Keli metai atgal Chicagoj 
buvo McCormicke darbininkų 
streikas. Vienas lietuvis buvo 
atvažiavęs į Detroitu ir gavęs 
darbų pas Lincoln. Sykiu dir
bom, gavom $5.00 už 8 valan
das. Bet tas žmogus pasakė, 
kam, esu, num čia dirbt už 

J $5.00, kad galiu gaut $10.00. 
Paklausiau kur tu gausi, o jis 
sako: “Grįšiu į Gbicagų, nesI kompanija samdo poltcmonus 
ir moka $10.00, kad dabotų 

Į tuos žmones, kurie streiklau- 
žiauja.” Taigi pasitaiko viso
kių žmonių. Senas darbininkas

NKW YORK, saus.
Mirusi turtuolė Mis. G. Gug- 
gcnlieim tarp kitko 25,(MM) dol. 
paliko savo šunų, paukščių ir 
žuvyčių užlaikymui.
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
GARY, INDIANA ’

VAKARĖLIS KILNAM 
TIKSLUI

Sausio 29 d. visos šio mies
te- lietuvių dr-jos buvo suruo
šę bendrų vakarėlį parap. sve
tainėje. Žmonių prisirinko pil
na salė.

Programo pradžioje išpildy
ta seserų paruošta įdomi da
lis, kurioj dalyvavo parapijos 
;mokyklos mokiniai. Visi ma
žutėliai savo užduotis labai 
gražiai atliko. Po to, moterų 

[choras padainavo keletą gra
žių lietuviškų dainelių. Pas
kui kalbėjo klebonas kun. J. S. 
Martis ir dr-jų pirmininkai. 
Prograrnui pasibaigus, prasi
dėjo šokiai.

Šis vakarėlis buv., nureng
tas vargšų vaikučių, kurie la
nko lietuvių parapijos moky
kla naudai. Dalvvavusios dr- 

1. . . * . jos kiekviena aukojo po $10.00 
iš savo iždo. Visas pelnas, ir 
aukos, atiduotos seserinis mo
kytojoms, kurios tuos pinigu* 
naudos tiems mokiniams, ku-!
riems labiausiai reikalinga li-

, Tokis sumanymas yra tik
ras ženklas, kad lietuvių kal
ba ir lietuvybė taip jaunos, A- 
Uierikoj gimusios ir augusios, 
kartos pasiliks ir gyvuos. Iš 
tokios lietuvių vienybės naudu 
yra ne tik vaikams, bet Baž
nyčiai ir mūsų tautai.

Šio miesto lietuviai ivairus 
vakarėlius bei pramogas vi
suomet rengia savo bažnyti
nėj svetainėje. Nors čia lietu- 
’vių yra nedaug, tik apie 15 
šimtų, bet, matyt, vienybėje 

'veikia. Susivienijimas šios ko
lonijos lietuvių daugiausiai re 
miasį. aut vietinio gero klebo
no, kun. J. S. Marčio, kuris y- 
ra geras tėvynainis ir gabus 
vadas.

Patartina, kad ir kitų kolo
nijų šios apylinkės lietuviai 
daugiau ''parengtų panašų va
karėlių tokiam kilniam tiks
lui.

Adv. N. Valasina

Illinois valstybės legislatu- 
ron atstovu iš Chicago yra iš
rinktas .J. C. Klučinski. Dabar 
paaiškėjo, kati jis yra polici
jos priežiūroje. Jis teismo nu- 

r.ansinė pagalba šiuose sun- baustas už nusikaltimų prieš1 i i • • •
[kiuose laikuose. j prohibicijų.

CICERO, ILL.
.Juunanietės sųjungietės, 2

'kuopos, eis “in corpore” prie 
šv. Komunijos, sekmadienį, va 
sario 5 d., 9 vai. mišiose. Tų 
pačių, dienų, 2 vai. popiet į 
vyks kuopos mėnesinis susiri
nkimas pu : vice-pirm. Juoz. 
Anglickaitę, 3531 S. 48tb Ct. 
Po susirinkimo įvyks ‘sočiai.'

Jeigu yra narių, kurios dar
[nėra pilnai užsimokėjusios mė 
nesinių mokesčių, prašomos už 
simokėti, jei nori naudotis kuo 
pos teisėmis.

1j Praeitame susirinkime nusi
tarta, kad narės, kurios neat
liks savo pareigos, t. y., neis 
d‘in corpore” prie šv. Koniu- 
jnijos arba neatsilankys j su
sirinkimus, per savo apsilei- 

, dinių, mokės 10c pabaudos.
į ■

Išvengk tą Baimę
Abejojimą veikti taip, kaip veikia 11- 
kri vyrai ir moterys — nėra reikalo 
kankintis nuo Įtemptų nervų ir nu
silpusios sveikatos. Didis Gydytojas 
Specialistas išrado p.’-eskripcija. kurių 
dabar vartoja tūkstančiai. Ji parduo
dama vaistinyčiose ir vadinasi

Nuga-Tone

, Bet tikiu, kad mažai rasis t.> 
'kių narių, nes visos gerai iš
auklėtos ir pavyzdingos mer-

Pašalinės mergaitės, kui ios 

nori prisirašyti prie virš mi

nėtos draugijos, širdingai kvie 
čiainoK atsilankyti j šį susiri

nkimų ir susipažinti su narė

mis ir draugijos veikimu.

Sunaikinamas Peršalimas 
sn Nebrangiu Vaistu

“Mano trijų metų aurmn Ronirgo di
deliu persalimu. Aš ištepiau Pain- 
ExpeU«triu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį ryty peršali
mus buvo jau visiškai pranykęs. Ai 
rekomenduoju Inkaro Pain-Exp«Ile- 
rį gydymui nuo persišaldymo, skau- 
dam i muskulu, sustirusių ayuarių ir 
geliamų kojų pčdų.”

S. D.
Trarls, Styten Island.

RAY-DIO SAlff
MOSTIS, ypatingai gert, 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimą. kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvi- 
□a skausmą, giliai Įsiga
lėjusi kaip:

Kiekvienas butelis yra garantuotas 
— vienas Doleris užmokės už mėne
sio treatmenta- Nusipirk butelĮ šian
dien —- nepraleisk vėl nemiegotas 
naktis. Jeigu po priėmimui tų tao- 
letkų per dvidešimts dienų busite ne
užganėdintas. jūsų pinigui bus su
gražinti — jus nieko nerizikuojate.

RUMATIZMĄ
ETRfiNŲ DIEGIMĄ

ŠAUTI MUBKUDUORE 
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MESUUNOJ
NEURAUGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

tŠMRilMlUE
Jeigu kartą, pam&ginsit RAY—DIO 
mostj ir pajusit palengvinimą, Jūs 
visuomet laikysite ją savo namuose. 

Jūsų apteikoj — 60c

FINIS“DRAUGO

KONCE
ĮVYKS

ftls-u a ■

Sekmadienyje, asario f"T_
1933

LIETUVIŲ
AUDITORIJOJ

3133 South Halsted St.
KONCERTAS PRASIDĖS 5-tą VAL. 

PO PIETŲ
ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ

ĮŽANGA 

$1.10c, 85c — 55c

ŠOKIAMS 
4OC r

w.aK»

Programe dalyvauja p-lė E. MICKŪNAI 
TĖ, coloratura soprano, neseniai sugrįžus iš 
Europos knr ji dainavo Italijos ir Lietuvos o 
peroj. Taip*i dalyvauja žymiausieji Chieaęos 
lietuviai solistai ir solistės. Dalyvauju du di
džiuliai Chicagos chorai: Lietuvos Vyčių “Dai
nos” choras po vadovyste J. SAURIO ir Sas 
nausko vyrų choras po vadovyste kemp. A. 
POCIAUS.

Dalvvaus šv. Kazimiero Akademijos or
kestrą, kuri yra paganė josi tarpe Chicago i 
lietuvių. Akodcmikėa šoks lietuviškus šokins.

' • • • g

Po koncerto bus smagūs šokiai prie geros 
muzikos.

-__ V.’ ==£=2? SV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRĄ
... ..-r:



Penktadienis, vasario 3, 1933 DRAUGAS .5

ST. ANTHONY TRIMS HOLY CROSS 14 will be sent Io eadi team spon- tie earlier defeats will prevail

- 8 TO ENLIVEN THE SECOND ROUND 
OF THE LITH. CATH. GRAMMAR 
SCHOOL BASKETBALL LEAGUE

sor. Your eooperation is re- at these games. Your presence 

ųuested so that league play at these finai games vvill as- 

could get under way promptly. sure you that progress has 

been made in developing our

STANDINGS

A K TA RAI:

St. George, Imm. Concept., ar.d ovponents as St. George’s and 
•

Nativity also win Nativity. They vili have to
Four more weeks of play- 'defeat the lašt named teams 

ing will determine the first in order to heeome the liolders 

Lith. Cath. Gr. ■School Basket- of the S. P. Mažeika ch&mpion- 

ball cliarnpions of Chicago. ’ship trophy.

The Lithuanian champions Į Volley Bali
vili in turu enter the finais j Volley bąli for the girls in 

for the championship of the Į the Lith. Cath. Grammar 

Catholic Gr. School Basketball Schools vvill begin in the next 

championship of the Aidulio-! few days. Teams are being or- 

cese of Chicago. Nativity and'ganized and league play will 

St. George’s are two leaders begin on Tuesday Feb. 14. All, 

of our Lithuanian league wor- games vili be played at the i

Won Lošt

Nativity 9 1)
St. Georgo 8 1

St? Anthony’s 7 2

Imm. Concept. 4 5

All Saints 4 5

Holy Cross 2 7
Our Lady of Vilna 2 7
Prov. of God 0 9

(7 games were lošt by forfeit) 

Games to be played Sat. Feb. 
4 at St. George’s Gym are 

as follows:
tliy of consideration as pros- Nativity School liall, 6812 S. Nativity v.s. St. George

Wauhtenaw Ave. St. Anthony’s v.s. Imm. Conc.

The time for the games vvill Prov. of God v.s. Our L. of V 

be after scliool hours and Sa-'All Saints v.s. Holy Cross

pective representatives in the 

city finais.

St. Anthony s Step Out
The Cicero hovs annexed turdays. Each team vvill con-j The above games are the 

our straight victories to' sist of 8 players instead of lašt fevv to be played in the 

prove that they wilP have tlie custoinary 6, in order to second round. Bevenge to set- 

soniething to say vvhere this-give an opportunity for more c

season’s cage flag shall float.1 players to participate in this i 

Through their great improve-1 game. All cntries shouhl be I. J. BAGDONAS
ment shovvn latelv St. Antlio-^sent to Rev. P. Katauskas, Laidotuvėms patarnauja man- 

ny s has been an acknovvledg- , chairman ot tlie A olley Bali dagiai, simpatiškai ir labai pi- 

ed contemler: Imt vv ill face a' league at 0812 So. Washtcnaw :gįai Liūdnoje valandoje pa- 

hard schedule in the remain- Ave. Schedule.- and rules as toį šaukite

ing league games meeting such playing time of tlie games

Republic 3100
GRABORIAI:

J, F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SUNOS

LIETUVIS (HiAllllliIL'.S

2506 K. 63rt Str.

fine youtli in moral and phy 

sical achievcments.

Phone PULLMAN 0856

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 East 1 llth Street

Prie Y. M. C. A., Koseland

PETRONĖLĖ
KOVALIS

Mirė vasario 2 d., 1933 nl„ 
4:45 vai. ryto 17 metų amžiaus.

Gimusi Cicero, Iii.
Paliko dideliame nuiiudime 

motiną. Marijoną, tėvą Simoną, 
2 broliu: Joną ir Simoną: 2 dė
des: Joną ir Kazimierą Kova- 
lius; pusbrolį Petrą Kovalį, 
Vaitekauskų ir Kasparavičių 
šeimynas ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1333 S. 49 
Court, Cicero. Laidotuvės įvyks 
Antradienį, Vasario 7 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėta J 
Antano parapijos bažnyčią, ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionės sielą. I’o pamaldų 
bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugue-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, Broliai. Dė
dės, Pusbroliai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius I. J. Zolp. Telefonas 
Boulevard 5203.

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

2446 So. 49th Ct. Cicero, IU.
Utar. Ketv. ir Pėtnyčiomis 

10 — 9 vai.
8147 S. Halsted St. Chicago
Pahed., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
▲rtl 47th Street

Tel. Canal 6128

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7588
Rez. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GDSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 
kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 

valandai vakare
Nedėliomis ir Seredomis susitarus

4847 W. 14th St Cicero, III.

Vai.:

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 

'pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
dėl, kad priklausau
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 VVest 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

' 4»238'»r-St ■ 
Tel. Victory 4088

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 \Y. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, III.

r - TEL. CICERO 592 7

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis 
9420 VV. Marnuętte K<4. arti VVestern

Ave. Pitone Hcmloclt 7S2S 
Panedšliais, Reredomis ir Pktnyčionus 

1821 So. Halsted Street

JUDŲ flYDYTOJAIj l

DR. VAITUSH, OPT.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE 

Chicago, Dl.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

* VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5208—8413

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Tel. CICERO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už $35.60 

KOPLYČIA DYKAI 
1344 S. 50th Ave., Cicero, IU.

PETRAS ČAPAS
Mirė Vasario 2 d., 1933 m., 

7:45 vai. ryto, 41 metų any
žiaus. Kilo iš Papilės miesto 
ir parapijos, Bauskio kaimo. A- 
merikoje išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nubudime 
seserj Ievą Kietis ir švogerį 
Pranciškų ir gimines: o Lietu
voj motiną, seserį ir gimines.

Kūnas pašarvotas Bagdono 
koplyčioj, 2 506 W. 63rd St. 
Laidotuvės Jvyks I’irmadienį, 
Vasario 6 d., iš Bagdono kop
lyčios 8:30 vai. bus atlydėtas 
į šv. Jurgio parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. I’o pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame vigus 
gimines d.raugus-ges, kareivius 
ir pažystamus-mas dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nubudę: Motina, Seserys, Svo 
gėris ir Giminės

Laidotuvėms patarnauja gra
borius J. J. Bagdonas. Telefo
nas Republic 3100.

STANISLOVAS 
ŠIRVIDAS

Mirė Vasario 1 d., 1933 m., 
9:10 vai. vak. pusamžiaus. Ki
lo iš Kauno apskr., Ariogalos 
miestelio, Taurupės kaimo. A- 
nierlkoje išgyveno 28 metus.

Paliko dideliame nubudimi 
seserį Kotriną Tarutienę, pus
brolį Antaną Zvalionį, švogerį 
Joną Tarutį ir gimines; o Lie
tuvoj dvi seseris; Kotriną ir 
Antosę ir brolį Antaną.

Kūnas pašarvotas 1402 Slst 
Ave., Melrose Park, III. Laido
tuvės įvyks Panedėlį, Vasario 
6d, iš namų 9 vai. bus atly
dėtas į M t. Carmel bažnyčia, 
Melrose Parke, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą, l’o pamaldų bus nulydė
tas į Mt. Carmel kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugUs-ges ir pažys
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nubudę: Semto, Pusbrolis,
švogcr.s Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Mažeika. Telefonas Yards 
1138.

TeL LAFAYETTE 8057

DR. A. RAČKUS1
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ave. netoli Kedzle)
Valandos: nuo 8 Iki 8 vai. vakaro
Seredomis lr nedėliomis pagal 

sutarties

DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 WEST 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet lr 7—8:30 vai. vak. 

Tel. CICERO 662 
lr

2024 W. WASHINGTON BLVD. 
Kitos vai. ant Washington Blvd. 

4:30 — 5:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba 

Cicero 662. Itez. tel. Cicero 2888

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617
Res. 6737 S. Artesian Ave,

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėiioj susitarus

Office Phone Res. and Offlcą
Prospect 1028 2359 So. Leavitt St.

Canal 0706

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON 

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

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

TEL. LAFAYETTE 765d

DR. F. G, WINSKDNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL »4dJ

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartįf Rez. 6456 S. MAl’LEVVOOD AVE.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659 Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

Plione Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 ir 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 
REZIDENCIJA:

6628 So. -Richmond Street
Telefonas Republic 7868

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tek LAFAYETTE 7887

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
Kanapas Slst Street 

Vai.: 10—11 ▼. ryto, 2—4, 7—9 v. ▼. 
Nedėliomis lr šventadieniai* 16—II

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. ir Rea. TeL Hemlock 887 4

, DRd. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET!

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

d....______ _____ .'Ofiso vai. kiekvieną dieną nruo 9 Iki'
•sti priežastim galvos skatdėjimo, 12 ryU> (įkyrus seredomis). Taipgi C*teo vah: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 

__  -.i.i.. *____ _________ nnn 4 iki R v>nl vaLuru lltemlnliaig V&k.. AfltTO (Ji. V&l,. DUO 3-6 POivaigimo, akių aptemmio, nervuotu- 
mo. skaudamą akių karštį. Nuimu 
mt&ractua Atitaisau trumpą regystę 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
štai tiki muose. egzaminavimas daro
mas su elektra, parodančią mažiau- 
,tas klaidas.

Spaclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 16 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartį. 
KREIVAS AKI8 ATITAISO į TRUM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi*

SSS& SffiK0, katoo" **'
4713 S. ASHLAND AVE.

* TeL Boulevard 7589

nuo 4 iki S vai. vakare litą įninkate 
lr Ketvergais.

Res. Tel. Hyde Park 33»&

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IK CHIHLKGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo S iki 6 lr nuo 
t Iki 8 vaL vak. Nedėliomis pagal 

sutartį
Ofiso Tel.i Boulevard 78M 
Namų Tei.: Prospect 1080

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

nuo 3-6 po 
piet. Utarn. tr Subat. nuo 8-6 vag. 

Šventadieniais pagal sutarimą.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tel. Virginia 0036

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų sn savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
sieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir ui tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū 
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 

; patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios Dėl iermonų. Palaukite SUDEDU pirm negu kreipsitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai; YARDS 1741 ir 1742

A | A

IZIDORIUS GRIGONIS
Persiskyrė mt šiuo pasauliu Sausio 31. 1933, 9-tą vitl. vakare, 

sulaukęs apie 57 metu amžiaus, gimęs Lietuvoje, Panevėžio apskr., 
Miežiškių parap. ir kai:nc

Amerikoje Išgyveno 83 metus. Priklausė prie Saldžiausios šir
dies Viešpaties Jėzaus Dr-jos Ir Bridgeporto IJet. Politikos ir Pa
šalpos Klluho.

Paliko dideliame nuiiudime moterį I’etronelęf po tėvais Bre- 
daitė) ,3 dukteris Mabel. Madye Ir Aldoną, sūnų Raytuond, 2 bro
lius Zlgmonlų Ir brolienę Antuniną. Juozapą ir brolienę, pusseseię 
Moniką IT Kazimierą Rergrulus, 3 švogerką* Kazimierą Ir Antani
ną A8trauskius, Iršulę tr Myko'ą Marcinkus. Oną ir Justiną Bla- 
siur.us. 2 Šaogerim Juozapą ir švogerką Veroniką, Fcrdiimndą ir 
švogerką Brėdikis ir gimines Amerikoje, o Lietuvoje seserį Darnią 
ir švogerį Grigalių Rodžius ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 3322 K Union Ave. Tel. Blvd. 3595.
Laidotuvės (vyks šeštadienyje, Vashrio 4 d.. 8 vai. ryto-iš,na

mų j šv. Jurgio ps.rapljos bažnyčią, kurtoje įvyks gedulingos pa
maldos už velloiflo sielą, o iš ten bus nulydėtas ) šv. K asini bro 
kapines.

Visi a a. Izidoriaus Grigonio giminės, draugai lr pažystami 
esat nuoširdžiai kviedamt dalyvauti laidotuvėse lr suteikti Jam pas
kutinį p»»araivvi» ą tr atsisveikinimą.

Nulude liekam*. Moteris, ditktorya, suims, brolienės, puse-erės, 
š v-geriat, štogerkos tr giminės.

latidotuvėse patarnuuju grah. A. Masalskis Tel. Blvd. 4139

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU 8PCIALI8TA8

Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 
6859 SO. VVESTERN AVE. 

Chieaao, III.

Ofisas ir Altinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th 'STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 18—4: nuo 6—8

non Z S Ibi 1«

DaktarasZ
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRU III MH'IIST PER 28 MĖTI S NEZIl RINT 

KAIP l ŽSlKF.NfcJl MOS ir NElšGYYMrtlOK JOS YRA
SpeclalIškai gydo Ilgas pilvo, plaučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodijlmą krau
jo, (xk>«, ligos, žaizdas, rsiimntlenią. galvos skausmu*, skausmas nuga
roje. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptinga* ligas. Jeigu kiti ne- 
gafėjo Jus Išgydyti, ateikite Čia tr persitikrinkite ką Jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų Ir Išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOM: Kasdle nuo 11 vulandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo 5-—8 balandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 U ĖST 20tli kampas Kceler Ave. TeL Cra vvford 6573
— .1 II I ■ ,iyi 1^.11. i«i g.i^s I Į i .............. . m g se

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE. 

Tel. Yards 0994

DK MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę lr patogesni

vietą '
S»23 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų U 
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

Tel. GrovehlU 159S

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-9 vak. 

Seredomis po pietų lr NedėldieaiaUą 
tik susitarus

<431 W MARyUETTE ROAD

Rea Phone 
Kng1ewood <6<1 
Wentworth teoo

Office Phone 
W«nlworfh »e»0

Rezidencijos Tel. Plaza 3200 DR. A. R. MCGRADIE
▼AIANDO8:

Nuo 10 Ikt 12. dieną 
Nuo 2 iki 1 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 18 Iki 1< dieną

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE. 
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų lr Vyrų Ligų
▼ai.: ryto nuo 18—lt nuo 1—d pa

DR. JOHN SMETANA,
Tplnfona* Mid«av 2880

OPTOMETRISTAS
180L S. ASHLAND AVENUE Tel. Izufnyette 7875

DR. DA VID V. EFFRON
riiYSIClAN fc SI RGEON

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akiniu del visoki ij 

lakių. Ekspertas tyrimo akių 

pir pritaikymo akinių. z

GYDYTOJA8 lr CHIRURGAM
6558 S. HALSTED STREET

▼ai.: »-d ir 7-9 vai. vakare

Tei. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgai 

1800 WEST 47th STREET

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank

stas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki t .
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra Dtisas ir Rezidencija 

skirtų valandų. Room 8. ) 4458 S. California Ave.
I Phone Canal 0523 Valandos: 2-5 po piet. 7-9 vak.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tek SLewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare.

Ofiso Ir Rez. Tel. Boulevard 5918

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET

Otlgo vgL; nuo 1-8; auo <;8fi-» it
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C H I C,A G O T E
GRAŽUS ĮSPŪDIS Iš MO 

KINIŲ KONCERTO

r,j, sausio 28 d. Kūnas buvo 

pašarvotas Masalskio koply-

------------------------------ Jtioj. Grabas buvo labai puikus

Praeiti], nedėldienj, Vienuo- ir gražiai papuoštas palmomis 

lyno Auditorijoj įvyko mnzi- ir gėlėmis bei vainikais, kli
kos mokinių koncertas. Įėjus 

į svetainę malonu buvo stebė

ti, kaip seserys kazimierietės 

• užlaiko svetainę švariai ir tva

rkingai ir kaip jų mokinės

rių buvo daug, nes velionis 

turėjo didelę pažintį.

Rytų 8:30 vai. atėjo pralo

tas M. L. Krušas ir nulydėjo

kūnų į bažnyčių, kurioje atlai-

gražiui moka priimti publikr,. kyta 3 mBios Pw mi5ias gip.

Trečia valanda ir prasideda dojo komp. A. Pocius, jo drau 

koncertas. Išeina ant estrados'gas Zdanis ir (1. Getling, so- 

jauna panelė ir pranešė, kad listė. Po mišių pralotas pasa- 

pipnas programo numeris ne- kė pritaikintų pamokslų, o po

bus išpildytas, nes jaunas pia

no mokinvs Aldor Belskis sn-

pamaldų. bažnyčioje buvo nu

lydėtas j ftv. Kazimiero kapi-

siems patartina anksti nnsi-ipijinę mokyklų pereitais nie-Į 3230 S. Auburn Avė. at 8:00 

pirkti. Į tais. Dabar lanko ftv. Kazimie- P M. Sharp.

Perlėgus visų metų darbuo- lo Akademijų.

P-nas .Jotka prisideda prietę parapijos labui, klebonas

BALABAN IR KATZ 
TEATRUOSE

Are you coming! Whero? j Jau trečia savaitė kaip Ed- 

Wby to the K. R. Cabaret die Coutor, žymus komedijų 

j Runėe at tin* Midland Club,'artistas lošia “Tlie Kid Erom

dėkojo parapijonims už ramų puirių visuomeniškų darbu.

užsilaikymų ;r susirinkimų I Jisai visada talkininkauja , r)J . „ . . ,

n,,,u., o „i., ,um:„ m, ,, • — ' 1 <2 \vėst Adams Street tomor- Spain” United Artistu teatre,
baigė malda 2 valandų popie- “Draugo įmiiengimuose, ji- 1

♦ TJr mgbt Febniary fourth, mu;..., tv»ii«„
tų. sai yra ilgui tarnavęs Kv. Kry-1 ‘ . 1 be Dillion Dollar .band

žiaus parapijos komitete. Šie-Į °n lmsS " 1,10 a ‘Elijai”, melodrama apie pagarsė- 

met iš komiteto pasitraukė tik |d *( ...U \;n" 'Jhsj pinigų skandalų dabar ro-

delto, kad išsikėlė kiton kolo- I. '* V ' V1 'n°„„ ° \ 'S domu Mc\ ickers teatre.

_ . is planning tor you. I be nluns

Į Neužilgo Oriental teatre ma

tysime “20,000 Years in Sing 

Sing”. (“20,000 Metų Kalė

jime”), kuris nupiešia .domių 

juokingų pusę, kaip ir trage

dijų, kuri liečia gyvenimą pa

tikusių į kalėjimų.

Mfisų jaunimas supranta, 

kad vis taip nebus, tat stoja 

seniams į pagalbų. Jau turi

me kelis jaunuolius ir para

pijos komitete. Tikimės, kad1 

toliau komitetų sudarys visi 

jauni žmonės. Kaip iš vien 

dirbsime' Dievo garbei, tai 

pražus mūsų tarpe vargai ir 

nelaimės; meilėje ir vienybė

je daug nuveiksime.

SKAITYKITE TR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”
mjon. Tas pat

UŽUOJAUTA

Chicagos Liet. Vyčių “Dai

nos” choras reiškia širdin-

include candles, tables, cards, 

beer, band painteil pictures 

and otlier dėtai Is.

Tbe pass vvord is only sixty 

cents and can be obtained

giausios užuojautos p-lei E. f rom anv of tlie K. R. memb- 

Bukauskaitei, mūsų darbščiai ers.

sirgęs. Publikoje pasigirsta nes. A. a. Juozo laidotuvėse 

apgailestavimas. Tokiu būdu dalyvavo didelė minia žmonių, parapijos ir draugijų. I’ara- 

pirmųjį numerį tenka pildvti j kapines važiavo daugiau pijos ir visų draugijų naudai

choristei, dėl mirties jos mv- 

T.- gyvuoja North Side irui,llos nlotiniUMi 

|os jaunintas, visi darbuotojai rBllka„s|ii<.nf8.

Ieva Lukošiūtė, raštininke

Jo-

ant piano vos 9 metų berniu- kaip 100 automobilių. Ant ka- 

kui Algirdui Krukui. Jis ska- pinių kun. Petrauskas taip pat 

mbina Kerno “The Juggler”; pasakė pamokslų.

skambina gana mikliai. Bai-j Juozapas Martmkns buvo 

gus, publika nesigaili aplodis- (,ar jaunas žmogus, vos sulau- 

mentų. kęS 39 metų amžiaus. Paliko

Toliau seka irgi jauna piano liūdinčius moterį Ona, dukte- 

mokinė, I. .Ramanauskaitė, pa- jį Juzefų, sūnų Alfonsų, brolj 

skui broliukai Šimučiai skani- Kazimierų ir daug artimų gi- 

bina pianu duetų, o po to po minių. z •

vienų, tarsi, tikri pianistai iš- j Gyvybę velioniui atėmė pik- 

1 pildė gana sunkius muzikos Sudariai. Jis buvo pašautas 

gabalėlius. Toliau seka 12 ki-' aūSį0 24 d., 11:25 vai. vaka- 

’j tų, bet jau biskutį daugiau pa-'re, kada parvažiavo į garad- 

augėjusių, instrumentalistų, užpakaly savo namo. 

kurje ir kurios buvo gana ge- I)sfkis mūsn mylimas drau

rai prisirengę ir gerai išpildė 

savas dalis. Iš to matyti, kad 

seserys kazimierietės mūsų vai 

kus mokina atydžiai ne vien 

visose mokslo šakose, bet ir 

muzikoje.

Koncertas tuo dar nesibai

gė-
Štai, vėl kįla graži scėneri- 

jos uždanga, o už jos pasirodo

kaitlingas akademikių simfo- kun. J. Svirskas 

ijos orkestras, susidedantis iš atidarė malda, 

vien tik jaunų panelių. Čiai Perskaityta nutarimų ir fi- 

aukštesnio mokslo mokinės.! nansinis protokolai, kurie vien

mes turime savo tarpe darb

štų klebonų kun. J. "Svirskų, 

kuris jau kelinti metai' dirba 

tarpe mūsų. Dieve jam at

lygink. P. Tfcip.

IOWN OF LAKEŽINUTĖS
NAUJOJ KOLONIJOJ

PRANEŠIMAI
BRUDRO DUKTERŲ 

ŽINIAI

Gruodžio 15 d., 1932 111. St, 

Louis, Mo., mirė P. Brudrus, 

[kuris paliko dideli turtų duk

terims, kurios, sakoma, gyve-

Edvardas Jotka, senas šios 

kolonijos gyventojas, išsikėlė

“PASIRINK SAU KAS 
GERIAUSIO”

Specialus Pasiūlymas: 
5 Svarai “BURLEY 

BEST” Tabako
$1.00

Kentuckv Burley natura-

DIDŽIAUSIAS ATIDARYMAS
BUČERNĖS IR GROSERNĖS

Šeštadieni, Vasario 4-ta diena
5022 West 16th Street 

CICERO, !LL.

Tėmykite mūsų dažnai 

mainytus languo e barbe

nus./

Dar didesni bargenai ra 

ndasi pačioje krautuvėje, 

kuriuo^, žinome. Jūs pil

nai įvertinsite.

Mūsų produktai atsižy

mi gerumu ir skanumu.

Visi pagaminti po Val

stijos Priežiūra ir Super- 

vizijų.

Pasinaudokite dideliais 

bargenais, kurias mes vi

suomet siūlom publikai.
na Chieagoje. Jei kuri iš duk-',aus ,apo rūkymui tabakas, 

terų nori atsišaukti, adresų pe, pypkės, cigaretų ar kram

tymui. Pats gerumas. Skanus 

ir malonus., Neturi kemikalų

Atidarymo dienoje gaus gra 
rią dovanėlę kiekvienas

KAZIMIERAS BALCIONAS, sav.

gyventi į Brighton Park,. Pa. «ali K“uti “draugo” ofise 

staruoju laiku jisai gyveno 

4459 So. Wood st., o dabar —

4322 So. Artesian avė.

P-nas Jotka yra senas dar

buotojas. Prie ftv. Kryžiaus 

parapijos darbavosi nuo pat 

jos įsikūrimo. Toje kolonijoje 

jisai susikūrė ir šeimyninį ži

dinį — vedė 1917 m. p-lę Ku-

------------------------- jrrigundų Arcaitę. Augina du-

Šv. Mykolo parap. susirin- krelę Marytę, kuri baigė para- į Feb. 3 at St. George’s Hali, 

kimas įvyko sausio 29 d- Kleb. į

susirinkimų

ge šaltoj žemėje. Buvęs

NORTH SIDE ŽINELĖS
METINIS PARAPIJOS 

SUSIRINKIMAS

LITHUANIAN B0XERS ai- kitokių netyrumų. Nėra pa-1 

gražintas, nei dekoruotos dė-

A movė is started to bavejžės, tik daug pačio pagrindi- 

all tlie Lithuanian figbters cn-'nio gerumo. 5 svarai padarys 

ter tlie Tribiftie Golden Glove 50 didelių maišelių dėl rūky- 

tournament as one Lithuanian mo arba 49 susukimų dėl kra- 

Boxing team. Imtymo. Tiesi og iš augintojo.

For this matter there will Atsiųskit mums $1.09 ir mes 

be a meeting Friday night, tuojau prisiųsim Jums 5 sva

rų pkg. Burley “BEST TO

BACCO.”

CLASSIFIED

B R..INSURANCE
N0TARY
PUBLIC

ČPllTKIEW ICZ o (j?- ė

r MORTGAGE BANKERS t
, PERKAM

Lietuviškus
BONUS

balsiai priimti.

I’o to klebonas paskelbė

komiteto rinkinių. Šie asme-

Šis orkestras pirmiausiai pa

gauna publikos akį gražia u- 

niforma. Vedėjui pamojus ra

nkomis, pasigirsta Sausos,' nys išrinkti: J. Sriubas, A 

“Washington Post Mareli.” Šakys, M. Karečkas, V. Ka- 

Toliau seka dar trys gražūs [ valiauskas, M. Grigas, B. Ki- 

muzikos dalykai. Visus galin-' zelevičius, V. Dumblauskas, 

gai ir gražiai sugrojo. Nors e- ( M. Rugis, J. Drazdauskas, A. 

su girdėjęs ne vienų genj or- Plančiunas, A. Manstavičius, 

kestrų, bet negalėjau padary- V. Dargužis.

*ti skirtumo. Taigi seserys mo- j Iš senųjų komiteto narių 

kytojos ir jų mokinės, jaunos atsisakė T. Macys ir K. Kri- 

panelės, sudaro vienų iš ge- viekas. Jų vietas užpildė kiti. 

riaušių orkestrų. 1 Visi komiteto nariai yra dnr-

Besiklausant malonios mn-(bštūs. Te Dievas padeda jiems 

zikos, kįla įvairios mintys. Ko tarnauti per šiuos metus pa-

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA v

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

INDERENDENT TOBACCO 
GROWERS ASSOCIATION

207-208 McClure

—Būiding-Trankfort 
— Kentueky

NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI 
Musų biuras sutelkia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati
mų su rendaunintnkais. Maža narinė 
mokestis. Ekspertų patarimas visose i Pnn,npp 
namų savininkų lr rendauninkų rei - I * UrHHCe 
kalais. Męs neturime skyrių. Atdara 

' kasdien nuo 8 vai. ryto iki 8 vai.
1 vak. šventadieniais nuo 10 ryto 
Piet Įžymus namai originalio ir vie- j 
nintelio namų savininkų biuro Chica- 

, goję
UANDUORDS BUREAU OF 

CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 West Dlvision St.
Tel. Armitage 2951—.2952 

Męs esame jau šiuo adresu virš 40 m.

PARSIDUODA

Mūrinis namas — 5 kamb. 
šildomas, randasi 

3821 West 63rd Place. Atsi 
•e.1 šaukit 3831 West 63ird Place.

JOHN B, BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660

Parsiduoda grosernė. Biznis išdirb-

IOWA MEAT Company
. . „ . , , Valandos 9 ryte Iki 6 popiet

£ —‘t "• West Side: 2151 W. 22nd St.
Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčios 

vakarais 6 Iki 9
_____ ,____  Telefonas Canal 0660
Casli už Namai: 6459 S. Rockvvell St.

Utarninko, Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

1904 CANAUPORT AVĖ

įlėlgi kiti mūsų muzikos mo

kytojai neorganizuoja panašių

orkestrų, benų ir t.t. Jaunas, rinį piknikų ir apie dienų, 

veiklus žmogus tiki kų nors!Vieta dar nenutarta; palikta 

veikti, o malonesnio veikimo ar,t toliau. Net ir komisija iš-' 

nėra, kaip kad dirbti meno sri-j rinkta iš 5 narių. Komisija 

tyje. Gal būt, dėl stokos vei-j kvies visas draugijas į pagal-

f kimo mūsų įvairių muzikos [ bų.Yra viltis, kad tas darbas 

mokytojų, jiems už akių užei- |)Us vienas iš sėkmingiausių, 

na pabastos, kurie savo nau- Vienybėje galybė.

rapijos gerovei..

Po to kalliėta apie pavasa-

dai traukia mūsų jaunuomenę
Klebonas paklausė para,ii- į 

jonų nuomonės apie metini 

i piknikų, kuris jvyks liepos 39

' j save. Visiems reikėtų susido- 

j,,mėti tuo, kad mūsų jaunuo

menė rastų vietos meno srity-[Ą Vytauto parke. Visi prita 

je ir ši dirbtų visuomenei, bet r)-, rengtis prie svarbaus dar- 

ne pabastoms. Seserys kazimie

f. rietės duoda mums gražų pa- Bubo kau>ama jr apie ba. 

vyzdį, už kų jos užsitarnauja zar^ pa]įkta po senovei, kaip 

didžiausio pagyrimo. E. Šaulys pįrrnįau būdavo.

Klebonas praneši*, kad ren

giama pasilinksminimo vaka

ras, vasario 26 d. parap. svet. 

Ir tikietai jau pardavinėjami. 

Iš anksto 25c., o prie durų 

Iškilmingos laidotuvės Juo- bus 35 c. Visi perka iš anksto, 

zo Martinkaus įvyko šeštndie- kad pasinaudotų proga. Vi-1

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

An "1630 West 47th Street
1 blokas West of Ashland Avenue

DlbELIAUSR BARGENAI

FRESH CUT PORK SHOULDER <|2c
•

JUICY FRANKFURTS 2 SVARAI 9C
MILK FED VEAL ROAST 6!,.
NO. 1 POT ROAST Ggc

SPRING LAMB STEW 3L
STRICTLY FRESH EGGS |

V*

SOUP MEĄT 2 SVARAI
G

šie bargenai tiktai Draugo Skaitytojams

sva
ras

ras

sva
ras

UŽ

viena

Geriausia kaina 

Real Estate Gold Bonds, mor

gičius ir cirtifikatus depozi

tų. 134 North La Šalie St., 

Room 316.

i BRANGI DOVANA
JAUNA V EDŽIAM S

Per š) vestuvių S-zo- 
nų, kurie fotografuo-

: sis m ilsų Studijoj.
Relknle esant tele- 

fonuokito 1 :nglcw<MMl 
S840

P. CONRAD 
6023 So. Halsfed St.

(Jansen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės Į Crane Coal 
Kompanija, ten jua gausite ge
riausias anglis Ir už mažesnę 
kaina negu kur kitur.

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ..........$8.50
Pocahontas lumps ....$9,00 
Summer Creek lump ..$8,00

Jei manat pirkti automobll), ateit 
paa mua pirmiau, nea mea užlaikomi, 
▼Iena 18 geriausių rūšių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu lr gražumu.

Taipgi mes turime pilnų, paslrlnkl- 
mg vartotų karų labai prieinamų Ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44M ARCHER AVENUE 
Telephone Lafayette 7ll»

Mes Mokame Cash
#82.50 už $ 100

L. KAUFMAN & 
COMPANY

134 N. LaSalle St. 
priešais City Hali 

Kambarys 610

SKAITYKITE IR PLATIN

KITE “DRAUGĄ”
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