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Telefonas: ('anai

METAI-VOL. XVIII
7790

Naujos Kražių skerdynes Vilnijoje
lll'Zędu
sletlez.ego" sll pulki
ninku ('arneekiii prikėlė kle
l.oiią klausė ar kryžius buvo
pašveiil nitas.
K leboims pa
reiškė, kad kryžius š\ fiitin
tas, o lenkai jį nuvertė, su
daužė, išniekino, todėl jie nekatalikai ii' su tokiais kalbėti
Heilo i is.
Išėję iš klebono. paskambi
no telefonu apie įvykį slorasKlebonas rytą pranešė
tai.
a pi. įvyki dvasiškai vyresnv

NIEKINAMI LIETUVIŲ KRYŽIAI
VILNIAUS KRAŠTE

\\ ASII I \( Ul’< ) Y.

Pertvarkomas
ministerių
kabinetas

Vyriausybės
žinion paimti
teatrai
BERLYNAS, saus. 19.
Prūsijos premjeras gen. II.
Gocring vakar pasiskelbė vi
sli Vokietijos teatru komisa
,-u
\'įsį teatrai
paimami

>aus.

- Kongreso želiiesn i II. įse

miiose deinokrat ų vadai

sprendė, kad prezidento

sevelto monetariniam bibui
daroma išimtis, kad šis dilius
nebus paduotas viešųjų išklau
sinėjimų procedūrai, kad bi
liūs v a !: bus ir turi pi nu •- ,
, V
.
už kitu- bi'ims

bilin paduoti įmini svarsty
mui.
Respublikonai
atsiuvai ir
kiti monetarinio diliaus prie
šai yra pasirengę stalyti k l iu 11- greita jam diliaus pravedi
mui.
Senate respublikonai sena
toriai kovoja prieš prezidento
teisę, kad jis gali viso krašto
auksą paduoti išimtiinui iždo
departamento žinion.

IIOMA, saus. |<.
Prem
pilė
moterys ir vaikai -ui »ė
jeras
Mussolini.-, pertvarko
sužinoję apie ibažnyčios.
iiiinisterių kabinetą, .lis pats
prie kryžiaus,
vv ki. nubėgo
atsisako dvieju ministi i ijų ir
Tada |
bei kryžiau- nerado.
pasilieka tik keturias — karo. v v riausvbės žinion.
lazdomis
visi, apsig i davę
toj
Tad sudaryta planulaivyno, oro ir iižsicno reika
prad'jo vvt? vežančius krvNĖRA TIKRŲ ŽINIŲ
lu.
žiu.
pastelyįę
Įkad
<U| 1’,,b
Kareiviai
KALKUTA, Indija, saus.
(Ibis daugiau )
SUMAŽINTA PIENO
didelė žmonių
juos atsiveji
19. - Kiek žuvo ir kiek sužei
mi.iia mišk -iy už. Marcinkonių
sta žmonių dėl žemės < 1 r.-1 M_*j|i
KAINA
spėjo k ryži u i - vežimo išvers PROTESTUODAMAS GRĄ
mo, nežinomas net apytikris
ŽINO
AUKSĄ
ii ir pabėgt .
Bijoma galimu paArbitrncijos Įmania.- vakar skaičius.
Negavus leidimo kryžių pa
I’KI PIN"! AS, Kinija, saus. sirei:
h ilsi jos Imi
M areinkoiuškiai taip buvo
sumažino pieno kainą 10 een- dreikšti epidemijų.
statyti, lietuviai įprašė Palie
M IIAYAI KUK. \Yis„ sau.į įnirtę, kad griovusius kryžių,
19.
Naujas
japonu
militaševih
bolševikai
to
lkišiol buvo 11c.
• tų kvortai,
čio kleboną, kad jis pašvelnin
policijos agiiitus, norėjo nu- 1 S. Pramoninkas (I. J. Mi ve
atstovas Mandžiūkuo nori
ATKN’AI, Grailaja. sausio rims
kvort ai.
tų gulintį.
Tai buvo pada
imdav ę v v
pa.lava
I Ii 11 ė i ||o, i, I e tie
spėjo- | >a- pl ot esi įlodamas
Aiškėja, kad kiek bolševi
IS.
S. Insullis susirgo ir valstybei, pulk. Takaliaši. bai
A
ryta spalio 27 dieną.
1
raštui
Nepriklausomos
sprukti. tik vieną
moterys riattsvbei savo auksa verti
atgulė lovon.
(lydytojai pa- gė apžiūrėti visus ginkluotus kai, liek- japonai vieni kitus
Kadangi kryžiaus
policija
i<
bu
kompanijos
šiandien
apie
100,00,1
dol.uiu.
klumpėmis
gerokai
apkūlė
Karas gali už
reiškia, kad jo širdis silpna ir Mandžiūkuo pasienius. Jis pa provokuoja.
I
.
statyti neleido, dėlto, kad nu
1
kiek
jos
turės
imti
uz
pieną.
vo
1
raukiamas
tieson.
( pabėgusi iš N’eprikl.
Lietu
jis negalės apleisti Graikijos. reiškia, kad japonai v ra pa siliepsnoti visai netikėtai.
dažytas lietuviškomis spalvo
vos, iš .Meikinės miestelio),
mis, tai kryžių perdažė viena
KUBOS SALA TURI KITĄ NAUJĄ
bet ir šis išsisuko.
PRANCŪZIJA PADUODA NUSIGINK
Protestuoda
spalva ir griKalžio ti d. kry
Išbėgiojus kareiviams, apie
PREZIDENTĄ
žiu pastatė.
LAVIMO SĄLYGAS
ma apleido
.*.') vyrų, paėmė vietos gyven
Tik gruodžio 7 d. pasalink
1
s.
|<||.
es-ts
jį
karo
sekretorium
Kl
11 AA' A N A. sau
legislatūrą
1
Kitas iiiisiginklav linui svar
tojo K vai al iejaus vežimą, įPARYŽIUS. saus. 19.
ti lenkų policijos agentai An
šioliai Batistu laivo tik ka
bos
kariuomenės
vadas
ser

' dėjo kryžių ir palys savimi
aus
SPb’l NGUIELP.
i Pranefrzijos
vvriausvbi' pra ! bus pagrindas, kad visi pasitanas MuŠinskas su kitais
riuninenes stabo viršininku. 1
•'
' tarimai ir tlerv Ims turi Imi 1S.
atvežė ton vieton, kur stovėjo. žantas pulk. Batistu, m- tik
Vienatinė
legislat
ūros
dviem pabėgusiais iš Neprikl.
Batistu paskelbė svarbų pa-, tiesė Vokietijai, kad nusigink- ' vedami T. Sąjungos žinioje.
Policininkas Plonskis užgir kad nepasitraukė iŠ užimamos
žemesniuose rnnmose atstovė
Lietuvos, .Merkinės miestelio,
pagrinde turi būti
pnzv m i kad di lavimo
reiškimą. Jis nužymi,
Jei
Vokietija
nenori
priklau

dęs skambinant varpais, nu Vietos, liet į
M rs. ( V.YeilI prol esi midama
pašalino prieš
dezertyrais,
minėtą
krv žiu
, <|e|e klaidą padaręs susideda ‘ automatiška, pei ijudiška ir syti Tautu Sąjungai, ji neturi
bėgo į v arpmyėią i r
radęs '
apleido rūmus pasisakvalama,
poi a diiim įuiitos skiltą pie- Į1|;(S sl,
įstais ir įvairu > lygi v isu vaisi vbiu ginklavi
išvertė.
pri igos 1 a rl i
11 l’raneūzija
.
skambinant, Karsokaile* Maz. II nta llevia ir paskvre nau- lūšies radikalais ir retmlama?
Du Marcinkonių lietuviui, Ja
i i r kitomis vaisi v bėmb
I mosi stovio prie/.i ū ra.' ’
rę, mušdama-: nusivarė į poli
• Ii protesllieja, kad legislakubauskas Jonas ir Bingelis
ją prezidentą, kuriuo via kon- l jautos skirtą prezidentą San
rijos posterunką.
liira “inonkių biznį" daro su
Juozas, pastebėję lenku poli
sei va-torius, ,antininkų pulti- Martiną. Šiandien jis atitai VOLOMOS DEMOKRATŲ
Pagrobtas
svaigiųjų gėrimu biliumi. Tuo
Tik spėjukryžių atvežti jos vadas. pulk. ('arlos Men-. so tą Mnidą.
Ir mano, kad!
PARTIJOS VIRŠŪNĖS
rijos agentu niekšingą darbą
tarpu kiekvienu sesijos diena
nuėjo slaptai
žiūrėti ką .jie luivusioii vienu ntliėgo dides įlieta.
banko prezi
šis pastarasis gi tuo- mu būdu salai bus grąžinta!
_ ______
mokesčių mokėtojams kaštuo
nis skaičius kareiviu šit kno-i jau atsimokėjo
darys 'toliau.
kariuomenės tvarka ir laimėtas J. \ als
\\ ASU I NGT<
sau- 1S.dentas
ja apie o'H) dolerių.
Jiems esant pasislėpusiems pms šefu sei ž.ant u. kuris t uo 1 i.iktatoriui Batistai, pnskirda- lybiu pripažinimas.
Prezidentas Booscvcltas paty
netoli krv žiaus, naktį apie 12 jau įsakė kn-eiviams ' būgne
rė ir reiškė gilaus nepasiten
ST. PAUL. M imi., saus
PRANCŪZIŲ TUPI
NE
(uždėti durt u-1
vai. atvažiavo valsčiaus pašto iv na bron’
Mažina asmen. kut's tarnauja didiesiems inte- kinimo, kad demokratų partiNežinomi piktadariai pa
DAUG JAUNŲ VYRŲ
r. sarus, bet ne žmonių gero
arkliais su valsčiaus vežiku vus) ir liepęs susirinkusius iš-1
i
j-os
krašto
komiteto
nariai,
i
n-i-obė
(
'ominereial
State
bi
lu

mokesčius
l’olubinskiu lenkų K. O. p. Į skirstyti
pastatė
prie kry-j
vei.
PAKY2ILS. >mis. 17.
į kurie yra daugiausia advoka- k(, prezidentą K. C. Breinerį.
Paskelbtas asmeniškų mo
batalijoms 2 ros kuopos karei-j žiaus savo sargvbą.
I ’raiieūzijos karo vadov v bė
Į tai, klijentams parduoda sa-; ;;y m,.tu amžiaus, ir reikalau('nok apskrities mokesčiu
Koma,
kesčiu
sumažinimas.
viai ir policininkas Plonskis.'
.Mareiiikoiimkiai būdami l»estaiga pastebėjo, kad ima
vo įtaka krašto administt ari-! j.,
.
dolerių išpirkinio.
apeliacijos boardas baigė as
pučiam miestui niki Is di • .i".’ic.
Beuėdami kryžių į vežimą pa- ginkliai, negalėdami atsispir’ I ruki i karo
tam v bai jaunu
___________________________
meniškų mokesčiui už 1932 m.
i nepriteklių.
stebėjo
jnisislėpusins .laku- K prieš dubu skaičių kani
• v yru naujokų.
To trukumo
Kada iš Baltųjų Kūmų pa-1
patikrinimą ir paskelbė, kad
J. V. BENDROVIŲ
bališką ir Bingeli, dakubaus- vin, issiskir-ie.
priežastis,
tai
karo
metu ir
sigirdo
jirezidcnto
kritika,
šiuos
mokesčius
sumažina
NUOSTOLIAI
Dar tą pat naktį apie 2 rą
Ką sugavo, smarkiai sumušė
OKUPUOTOS LIETUVOS .......... . k,„ po kitu ėmė alsi i
po karo sumažėję I’raiieū-zijoj
• langiau kaip 120 milijonų (lo
IR GUDIJOS DVARININKŲ
ir areštavo Bingelis pabėgo valandą atv : ko daugiau ka-j
gimimai.
įvairiu
valst vbiu į
bui ų.
\YASlll\(iTO\.
saus.
1
T
ir pranešė apie jvvki savo įiuoiiioiiės, s žandarai, apie!
i
SUVAŽIAVIMAS
..... .................... .
Kam vadovybė, į lai atsi
šis bonrdo paskelbimas kai
Iždo departamentas skel
2o
policininkai
iš
Gardino,!
kaimynam.'.
žvelgdama, planuoja naujokų
' \ 11,MUS. — Pereitais me- viršininkai, kuriui ne mažas Ina, kad. 1932 metais
visam
! “komisai"/. uizędu sledczego į (Tižiausias trenksmas ištiko
parsitraukti
' tais ėia ivvko dvarininku sa- skaičius buvo nusikėlė i \Va krašte veikė apie oOO.OOO jvai karo tarnvbai
Iš Bingelio pirmoji sužino
(tardytojas) ir 23-ėio batali• i politikierius, kurie yra pricKai kas
ofisus, rios rūšies bendrovių, kuriu jaunu afrikiečiu.
jusi Marė Knrsokaitė, basa
šingi išlaidų mažinimui ir ku-; .ill,l£'“s atstovu suvažiavimas shingtoną ii įsteigę
, jono v adas pulkininkas < 'a. i tiems nepakanka kad ir di-!
šiatn planui nepritaria.
Vilniaus, Naugardėlio, Pa- šiandien ji. tuos ofisus už
nubėgo įvykio vieton ir griu
metinės pajamos siekė dau
nerkis.
Atv v ke rado marėm-1
1
. .
.. ,
.....
Kai kurie aukštieji vnldi.. •
' džiausiu pajamų.
ir Balstogės vaivaidijų. daro ir visiškai pasitraukia ginu kaip ba bilijonus doleriu. •
vo ant krvžiaiis.
, i .i
.
i
i koniškius i įskirseiusms
i įlinkai pareiškia, kad trūks
.
'
; Atstovų atvyko nedaug, lai K komitetu.
Tačiau tais metais jos visos,
Kareiviai ją areštavo, siuar kareiv iu išvaikytus. ApžiuręDaug nepatenkintas ir pats |
tant naujoku reikia siinmzinti
t",
kad daug kur nėra
•s
krašto
ėmus
bendrai,
turėjo
puspeii
I
leniokrat
u
imu
kiai sumušė ir basą varė i po lę ivvkio vi-t.i
"komisarz tuntu
įkainotojas
Jacobs.Į
kariuomenės didumą.
Tam
tekių dvarininkų, kurie galė
i komiteto pirmininkas ir paš kto bilijono dolerių nepritek priešinga karo v ad- »v v I ’-. Sa
lieijos posterunką, bet Karšo
tų nusipirkti bilietą į Vilnių
tų departamento sekretorius liaus.
kaitei pavyko pabėgti ir nu
SUMAŽĖJO MILIJONINKŲ
ko. tuo būdu butu pažeistas
ir čia vieną dieną pragyventi.
Uarley, sakoma, turės atsisa
bėgusi Marei ak.mm bažn vėio:
vnlstvliės
niililarinis stipru
SKAIČIUS AMERIKOJ
PAKRAŠČIAIS
Kalbėtojai pabrėžė visuoti kyti vienos ar kitos vietos. ANGLIJOS
-kambuit i
varpinėn pradėjo
mas.
U.sa verčiau prailginti
\\ ASUI Yf,T<>\. saus. Iš. tamenta
liepai Iii Oi i a .Ift pa- ui dvarininku nusiminimą ir Jam žinant kiti partijos vir
v ti rpais.
AUDRA
kareiviavimo laika, kurs šian
Iždo
di pai tameiilas pa v a i < I zi u.
apatiją, ją ekonominį stovi lw -ininkai mėgino čia sau suda
Tilo metu lenku kareiviai.
dien vra per trumpas.
I Be minėtu 20 nmltimilijonin- jokios vilties ir išeities, valdi- ryti "bizni," prisiglaudus po
IJ >\ D< >Y AS. saus. I S.
policininkas,
išvertę kryžių skclliė, kad visam krašte
Kol kas tilo klausiniu nieko
kuriiijkii 1M32 m. krašte buvo dar ninku sauvaliavimą ir tt.
šiltu krašto
administ racijos Anglijos
pakraščius
ištiko galutina nenutarta, tuo tar
policijos agentai ir valsčiaus likę vos 2i> asmenų.
Ypač smarkiai protestuota sparnu.
baisi audra, (i asmenys žuvo. pu gen. \\evgant lankosi po
vežikas vežė kryžių į Puvo kiekvienas per metus turi ir 21b asmenų, kuriu kiekvicLabai
nukentėję n Škotijos prancūzu kolonijas Afrikoj ir
čius įmesti i Merkio upę gar daugiau kaip vieną milijoną no metinės pajamos sieki ■ ar prieš Varšuvos atėmimą iŠ
I
dolerių
pajamų.
]
92S
metais
ti vieno milijono dolerių.
mokesčiu ir lianko skolų nepakraščiai. I žlietn daug įmes ten renka žinias naujoku rei
PLANUOJA VIDAUS
siai kalbėdami:
p.
to<
rūšies
nmlt
imili
joniukų
1932 metais apie 3,o<Mt,lMII r mokėjusiu
dvarininku
200
PASKOLĄ
"šis kryžius lietuviški
teini.
kalu
asniSnu
užmokėjo
vyriausybei
dvarų.
<ia M erkių i I .i' t u-. buvo .d,
BRIUSELIS, saus. H.
gul ir
-----------------tu 20 rnultiinilijoninkii apie! 14 milijonų dolerių mo
Sudegė puošni <avine
Belgui vyriausybė planuoja
va.''
O*>O STOVIS
Marcinkonių gyventojai, už J'1 asmenys turi metinių pnjn- kosėki už pajamas, o tie 20 SKAITYKI Ik, IK 1‘LA I T\- paskelbti 10 bilijonų trankų Granada cafe, bš gal.. ir (
chiuago ir apylinkės.
girdę nepaprastu laiku skani nn.i nuo 4 iki 5 milijonu do- inulljmilijoninkų
Šiandien L dalie*- debesy
apie 15 ir KITĘ
K ATAIJ K IšK A JĄ vidaus paskolą, kuriaja atmo- tage (i rovė ave
Busią apie
SPAUDA
binant
varpais, seni, jauni, h rių kiekvienas
Iždo depar- pnsi( milijono dolerių.
tkės skolų dalj Amerikai
•Ji)(l.i H M l d-derin nuo<tolni.
i a ; Im k š'idėian.

Marcinkonių lietuviai 193.'!
padarė didelį
m. pradžioje
medinį kryžių m i Iviem krv-1
ž.evonėm. nudažė lietuviškomis tautiškomis spalvomis ir,
norėjo pastatyti Marcinkmiy-,
se, bet policija visą laiką truk- :
dė ir statyti nedavė, sakyda- ;
ma. kad tai esą ne kryžius, o 1
paminklas, tad reikalingas at
j
skitas leidimas.

i
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JAPONAI PASiRENGE KARAN SU
BOLŠEVIKAIS
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“DRAUGAS”

jais, eina prieš tikėjimų ir prieš tautų.

J.

JllSVVlČlllS tų, 1 odos, tlllėtų Žllloti. ll jei JIS, i

i

5”^'lt... iSįČT'«!"• -

i žinodamas tikrąjį bolševikų veidų, eina su
jais ir jiems dirba, tada jį reikia skaityti'

pareikalavus.

kainos prlsiunči'anios

i vienu iš jų ir suprasti, kad jisdaikosi kata-j

“DRAUGAS”

. likiškoj organizacijoj lik bolševikiškos pro-i
' pagundos tikslams. Tokiems katalikų tarpe I

LlTIll'AN’lAN DAILY FKIEND

Publlshed Daily. Except Sunday.
scBscniPTioNS: one Yeai — $0.00; six Montha i
■— $3.50: Three Months — $2.00; One Monlh — 75c. ,
Europe — One Year — $7.00; Six Months — $4.00
Copy — ,03c.
Advertising In ‘‘DRAUGAS” brings best results.
AdvertlsuiK lutes on appiicallon.

1

“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Avė., Chicago

ne vieta. Dviems ponams tarnauti negalima.
ANTRIEJI

KRAŽIAI

N'epi įklausomosios Lietuvos Kražiai pa-j
garsėjo savo baisiomis skerdynėmis, įvykn-1

RED. PASTABA: Jau vienuolikti metai, kai mil
tų dleurtety ilr. Įtaikus veria Sveikatos Skyrių. Jis
telkia pn»rv»ljouailu9 patarimus skaitytojams Ir mlolai atsakinėja | klausimu* sveikatos dalykuose. VI d
kviečiami naudoti* Sveikatos Skyrių. Taisyklė* yra
Mos:

1) Klausimus galima siųsti “Draugo” redakcijai,
arba tiesiog Dr. Račkįd, SOfil W. 43rd SU, Chicago.
Illinois.
S) Siuhčiant klausimus, visada reikia paduoti sa
vo vardų, iiavordę Ir adresų, nes daktaras nori li
neli su kuo reikalų turi. Pavardė nebus skelbiama.

S) Jei klausimo Ir atsakynso negulima butų dė
ti | laikrašti, tada klausėjui bus atsakyta laišku.
Ui tat visada reik pridėti pašto lenkeli ui 3 centus.

siomis prieš 40 metų. Panašios skerdynės pra-1
ėjusių metų gruodžio mėnesyje įvyko lenkų!

DIENOS KLAUSIMAI
BOLŠEVIKŲ

Sveikata - Brangus Turtas

tanios priešui. Dėl to, kas iš lietuvių eina su

lAėma kasdien, išskyrus sekmai ienius
l'lir.M MklIATOS KAINA. Melams _ $0.00. l‘usil iih Ių
$.1 50. Trinia inuiu-uituns — $2 00; Vienam
Skelbmių

Bolševikui, lai aiškūs Bažnyčios ir mūsų

LEIPIMAS

t

pavergtoj Lietuvoj, Marcinkonyse. Skirtumas
yra toks, kad pirmąsias skerdynes surengė!

TARNAS

(SHOCK)

leipsta.

DR.A.M. RAČKUS
Tel. Eafayctte 3057 Į
diicago
3051 W. 43rd St.

i

Pasitaiko dirbtuvėse,

-------------kad mašinos nutraukia darbi
Yra didis skirtumas tarpe jninkui pirštus taip kati nei ne

rusai, o antrąsias lenkai. Nuo pirmųjų že-Į
paprasto
(fainting) pajunta: ir tik tada jis prade-1
šlamštai džiaugiasi, I ,,,ai,'iai «kvnė ‘'‘‘žnyėių, nuo antrųjų vilnie-1
ir nuleipimo (sliock).
Ida leipti kai pamato savo žaikati vienas L. K. K. S. A. narys J. Jasevičius | ^iaį
k,'-VŽių. Su lietuviai, žiauriai pasiek |
N’uo paprasto apalpimo žino [žilų. Todėl, kai nelaimė Įvyksužsikrėtė bolševizmo nuodai, ir pradėjo juos I
1 u>a,«
llv gėliau ii lenkai. Kada ivJ’l ____ _____ ,
_______
______
_______ __________ ____
gus išbąlą,
netekęs sąmonės Į ta, neleisk sužeistam žmogui
skleisti katalikų darbininkų tarpe. Jis n,ėgi J !<o Kražių skerdynes, rusų valdžia vede kovą par|.rinta, po ]<e|etos „limitų! žiūrėti į žaizdų, saugok kad
apalpimo

Lietuviu bolševiku

prieš Kataliku Bazinėm Lietuvoie ir kartu , • • ,............................................ | •
. ,
,
,
J
.
.
..
atsigeiveliuoja, jaučiasi
siek Jis nepamatytų kraujo, (ypač
persekiot) visok lietuviu tautini indė įima.
,
į. • , , • ,
,
• •
1
'
’ '
įtiek nusilpęs ir vėl viskas ge- jei labai daug kraujo jam įsKomp. Antanas S.
šv. Jurgio parapijos
Bet ko nori lenkai? Nejaugi jiems, katali
vargonininkas,
Bethoveno
muzikos
konservatorijos
rai. Paprastas apalpimas žmo- tekėjo), lies tas jį labiau iš
kams kryžius užkliūva.’ Taip. Mat, tas kry
direktorius ir vyrų Sasnausko vardu choro dirigen
igui pavojų nesudaro, nes tai gąsdins, padidins jo leipima
žius buvo lietuviškomis žymėmis papuoštas. [
tas. “Draugo” koncerte, vasario 4 d., diriguos cho
yra tik trumpalaikis neteki (sliock).
I
rui ir akompanuos solistamsLenkai jų nekenčia. Ir dėl to, nors kryžius
mas sąmonės.
buvo jau pašventintas, jie drįso jį išniekinti.
Nuicipįmas sliock) pasireiš-j žmogų landi gulintį kraujuo- i hunas yra salias kai nabaš-jtnip vadinamo “slioeko , jo
Tai buvo per daug. Lietuviai gynė kryžių
kia po sukrėtimo nervų sistc-!^e paplūdusį, arba su žaizda, [ninku,
am yra baisus pavojus, jog
nuo užpuolikų, dėl to jie skaudžiai nukentė
maža:'jis gali mirti jei jo negelbsti.
mos. Leipstantį žmogų reik gojavba su sutrenkimo žymėmis, j
h* jautrumo pa
jo. I ž tat lietuviai vilniečiai įrodė, kad jie
nyhsi, jis nejaučia.
Jei ’l noj kogreįčiausia
reik šaukti
yra ne tik pat vijotai, bet sąmoningi ii- tirų-Į1 bėti, nes jo gyvybių gresia pajhd lengva dasiproteti kodėl jis J* 1
...
.
i ii
i
i
ti* * i ' ikurie ’ir '»voju,;
,, I ■ • juo
a.įiiiin
ii it
„ vm
u leme** Ii>n
>et ji
it* ii jokiu
lokiu ii*i
Lenkų
valdininkai,
labiau jis
leipsta,.?
1“ n
nimipęs.
pa- labai skaudžiai
. _ gny bs i, tai tik , g v tlv t,ojų. . N * * i neg
° i n k 1pats . ų
sūs ktatalikai.
viršutinių sužalojimų žymių truputį prasivėps, bet ranku I pagydyti
nešaukęs gydytoją,
kariuomenę sutraukė, kad išvaikyti kryžiaus juo didesnis yra pavojus,
, nes leipimas yra gan rimta pa
gynėju,, pasirodė esą negeresni už pagonis, j
Priežastys. — Leipsta žm,o- nesimato, taria jau reik pačiam pakelti negali.
J(‘i J° koją, ar ranką pakel* ,dėtis.
die tik iš vardo katalikai. Bet kaip dažnai gus paprastai nuo skausmo, su iš anksto mokėti pažinti nuleisijaudinimo ir išgąsčio. Stip- phno simptomus. Panagrinėkiir paleisi, tai nukris
O kaip palaikyti gyvybę pas
lenkai lietuviu, pagonai* pravardžiuoja! Dėl
to dar kartų lenkams tų vardų atgal grąžina-įrūs žmonės mažiau leipsta, si-įine sekantį nuleipimo pavyzdį. nt4>?xa*
leipstantį žmogų iki gydyto
lpnesni labiau. Yra tokių jau-i Eina užsižioplinęs gatve žino Į
Ja pulsas yra labai šilima.
ja, atvyks, kaip nelaimingam
11 n
Anai, laikais rusų vulriininkai carų dali- Irių, kati vos tik pamato tru- Kus *V netikėtai vaikas važiuofejritu linini plakanti..
pagelbėti, parašysiu kitų pe,
U'
.
i
Leipstnntis žmogus viską gi- nktadieuį
gi'lyjc atvejų* aukščiau statydavo už patį Die-putį kraujo, jau ir leipsta. Ar- ‘damas ant dviračio stukteleja

no net i katalikiška spaudą isibriauti ir Į»er

jų komunistiškų propagandų varyti, liet jam

Pocius,

tai nepavyko. Dėl to dabar bendradarbiauja

bolševikų šlamštam,, kurie, mielu noru talpi

na šmeižtus ir melus, taikomus katalikų vei
kėjams.

Nuleipimo

Bėrai, kad L. R. K. S. A. Chicagos aps

krity, savo susirinkime iškėlė ta klausima,
papeikė p. Jusevičiaus susidėjimų ,n bolševi
kai, ir nebeišiinko jo j apskrities valdybų.

kų oigniii-

Tokiem, bolševikų tarnam, kati

zaeijose neturėtų būtį vietos, nes- jiem, ne

organizacijos gerovė rūpi.

bet jo

išnaiitlo-

jinias bolševikų tikslams.
Dėlko katalikams su bolševikais nepake

liui. apie tai netenka daug kalbėti.
Bolševikai Pasijoj išžudė danu katalikų
kunigų, daug kankina kalėjimuose, uždraudė

visokį katalikų veikimų, daug bažnyčių pa
vertė teatrai,. ,ainlėliai, ir ištvirkimo vieto
mis. Apie tai liudija ne tik sugrįžę iš Rusi
jos kitataučiai,

korespondentai,

laikraščių

,u

vyskupu T. Matulioniu

priešakyje, kurie tik prieš pora mene,iii su

grįžo iš baisuj Sovietų Rusijos kalėjimu.
Katalikai drauge era ir pabijotai.

Jie

myli Lietuva, jai dilba ir jos reikalams daug
aukojo. Amerikos lietuviai

katalikai milijo

nus dolerių sudėjo, kad lik Lietuva būtų lai-

,va ir nepriklausoma valstybė. Lietuviškieji

bolševikai ir socialistai iš visų savo jėgų
stengėsi kliudyti tam šventam tauto, darbui.
.Iii

šlamštai ir jų draugijos karštai įėmė Ka

psukų. kini, vedė į Lietuva rusų kariuome

nės pulkus, kad neduoti jai įsteigti nepri
klausomų valstybę. Ir šiais

laikais

bolševi

kai dirbu, kad tik pakenkti Lietuvai ir jos

reikalam,. Jie dirba, kad

Lietuvą prijungti

prie .Sovietu Rusijo, ir tuo būdu pasmaugt

M.

I.

KARO LIEPSNOSE IR GINKLU
ŽVANGESY J

C.

Nepaprastas trenksmas

TEATRALISKI VEIKALAI
--------------

kinta, ir nereikėtu. Šiandien rašyti apie ant-Dr visiškai lieka be sąmonės, ■ nuvažiuoja sau. o žmogus nu-pi> jaučias, tai jei gale, at,a-, Į.as | a])aį g,ažį liaudies įner
tuosius Kražius.
(leipsta, silpstu ir miršta. Bu-; rikeikęs eina sau. I aėjęs ke-jkvti, atsakv. .
salta, . ilpim. n-aį{(-i|nj. (li*ama- Dalyvauja 19
Lietuviu tauta Marcinkonių įvykio nepa-ivo atsitikimas, kad vienas bieį^’Rl šimtų žingsnių, tas žino visa, kulia, nutirpę, . Ii j'o į
J\atįs .1/ctų. A'aizdelis
rinas
žydelis
gavo
telegramą,
|
parkrinta
ant
žemės,
ir
jo
,
alsavimas
kitoks,
nes
relkar;
Įp
lnvj)| gyveniino. Jjs
lllir: kaip nepamiršta Kražių skerdynių.
jog jis paveldėjo labai daugi visa išvaizda tampa pasibai- jciai giliai atsidūsta ir vėl sil-.
pjautinio Karo

16

pnai alsuoja. Jam norisi vemChieagos teisme eina garsi rir. A. \Vyne-i pinigu. IŠ džiaugsmo sušuko i sėtinai keista,
užių Lieuvoje. Parašė Pr. Aoop, motei-, gydytojos, byla. Ji kaltinama “gevalt”, nuleipo iv mirė. A-Į Nelaimingas guli kai negv- J-b aiba net gali žegeioti.
tis. Kaina............................... 15c.
i ------- ------- ■’nužudyme savo marčios. Amerikonų spauda ■ į.giiškai tai vadinasi “mental vas ir nepaiso kas daiosi ap- '
4 ai tokie yra typingi “š.r
Dešimts Melą Smuklėje. 5
pilna v isokiu smulkmenų apie šį baisų įvykį, sliock”. gi lietuviškai tai pa-[ link jį. Jo akys keistai atro- ko ’ arba leipimo simptomai.
aktu drama. Vertė J. ŠirvinPasauli, stebisi, kaip galėjo prieiti prie to' vadinčiau ‘‘jausmų sukreti- do, uvs žiūri tiesiai į priekį, o [ Jei matei nelaimę, tai žinai
j^ajna

aukštą mokslą išėjusi moteris? Atsakymas Titas’’. Tas pats atsitinka nuo akių lėlukės tokios didelės -!kame dalykas. Bet jei nelai-j Amerikos Dovanos Lieturoyra aišku,: mokslas, kuris neina kartu su netikėto, staigaus, susižeidi-■ išsiplėtusios, lyg stiklinės. O-.mingo atsitikimo nematei,
je pcnkįų
komedija. 2‘)c
auklėjimu pagrįstu tikėjimo pagrindais, ne- mo; žmogus tada leipsta gal da išblankus kai balta drobė.1 sužeidimų žymių nematei, o
padaro žmogaus doru, bijančiu nusižengti J)ie- ne tiek nuo skausmo,
kiek J Jo lupos ir rankos pamelyna- ■ matai žmogų gulintį su auks-l DRAUGO KNYGYNAS
įsakymams

ir

pačių

žmonių nustatytai nuo išgąsčio. Po kiekvieno su- vusios. Kakta aprasojusi sla-jciau

maž-daug

'sižeidimo

žmogus mbiais prakaito lašais. Visas i tai

trenksmai viens paskui antrą seka. ir vis

— kareivio. — Nieks nepasirodo.

su didesne jėga. Kad sudundės -

pats pažiūrėti,

net že

Einu

(ii ką randu? — Mano

išlaksto —

apiasvtais

simptomais.

žinok jog jis leipsta

kročinio gatvė, kuri eina stačiai iš mies- i

imu

2334 So.

Oakiey

Avė.

Chicago, III.

Dar baugesnes žinias pradėjo skleisti

to į citadelę pro pat mūsų bažnyčios du- j pats citadelės oiieialistai, paskelbdami ešaut didelio pavojaus, kad nuo šio sandė
lis, sausakimšai, galima sakyti, užkimš

mė dreba, žmogų šiurpa, perima. Perkū

svečių kambario visi

nijos ir daliai nėra juokas, o anais lai
kai,. kada retai dar kas turėdavo perkwn-

nė ženklo. Priešinėje ir tropuose langų

ta pėkščiais, raitais bei važiuotais pabė

lio galį užsidegti netoliese esą kiti daug

nebeliko. Klabeimosi į patarnautojo kam

gėliais iš citadelės. Kareiviai .joja raiti,

didesni dinamito sandėliai. .Jei toji nelaio

barį — nieks neatsiliepia. Kas čia būtų?

vežimuose važiuoja susodintos karių šei

mė. įvyktų, tai Dieve saugok, kas pasida

i Įvarydavo. Gindamasis nuo lietaus ir žaiĮ bo pavojau,, pertraukiau savo darbų ir

Gal negyvas,

jierkūnijos nutrenktas? —

mos: žmonos ir vaikai, o šaligatv iai- dau

rytų. Tuomet ne tik artimųjų gyvenimų

Diliau duris į jo kambarį. — Langas ir

gybė pėkščių pabėgėlių. Minią dar padau

langai išbyrėtu, bet ir visam miesto kvar

i nuėję, uždarinėjaii v isit, savo kambarių

jo kiek sužalotas, bet paties Įiaturnauto-

gino daugybė

talui gresia pavojus ii* net didesnis už šį

jo nėra. Kur jis būtų?

gatvių smalsuolių, panašių į mane. norin

— galį net namai visiškai sugriūti.

čių sužimrti, kas ė.ia darosi.

bai-,. kai jau ne kartą teko savomis aki

( sargiu,, tai

(T ęsinys)

į

pastatyti ne pirmoje vietoje. Jei kitaip bū-'negali iš vietos pasijudinti, ne- d'ai išgąsdino ir sutrenkė jam j pakiirtotmus klausimus.
—ifi/to MctĮjelė.
aktų
.n. Marcinkonyse kryžius nebūt buvęs išnie-į lenką pusiau sąmonės arba net Į v*<hirius. \ aikas su dviračiui
Jei pakai tolinai klausi, kai], ,jra,na \'e(*tė kun .Y. Kulikaus

v iešai tv arkai.

jos m piikliiiisomvbe.

Kun. A. Petrauskas.

.iaia

va. Dėl to tauta dabar skaudžiai turi kentė- Įba yra atsitikimų, kad išgirdę;
dviračiu į pilvų. IJegis tą
I,u- -ii *-U,1>onč „an aiški,
ii. Dabartinė, lenkų valdžios sferose taip patjkokių nois baisių žinių, išbal-Į žmogų nesužeidė, bent pavir-l’k i klaiuiniu. n< „ali fel(it

rodosi daug ŽĄinių. kad ten tikėjimo reikalai;sta, negali net žodžio ištarti, I^"ti1111 J žaizdų nėra, bet jį la-. ateak}ti, ii at.akinėja tik

gaunami laiškai, bet taip pat ir mūsų tau

tiečiai kunigai

simptomai.

ir v isiškai

žmones į

baimę

Paiiiir |»iu likiiii m guliu pasakyti, ar langu,, užkaišiojau krosnių juškas. Viską !
lai tiin.i po 1 >. Imi Aiisliiii paskelbi' Ser apžiūrėjęs, sugrįžau į savo dirbamąjį ir
bam- karų. ar dar prieš tai. bei politine vėl ėmiausi savo paliktojo darbo.
Nelinko prabėgti nuo to nė dešimt
atmosfera iau buvo smarkiai įkaitusi. L 1
iniiiučiji.
lik .-u.-yk girdžiu: Drrr-tatn...
v. politiniai ginčai tarp t ų dviejų valstv
Imi buvo i'ivarę i pali didžiausių kaišti. Į bai-iaii-iiis oro sukrėtimas. Mano namas,
viena vakaru sėdėjau ,avo dirbamajame 1 kelifi aukštui mūra-, su.-v yravo, tarsi ant
bale- būtu pastatytas, o langai tik: dzin.
kiimbiii v je. i.eiilmėliu kokiu darbu už,i
dzin. dzin... Tai -i jų ir nebuvę. Laimė,
e,lies.
kad aš -čilčjau atokiai nuo lango, tai
Li.uke o;;is U' galo karšia- ir tvan
ku-. Diitm' - iipsitraukę- storais tamsiais spingdanii tikini manęs nesiekė ir fiesuįlebesiinis. Tolį-gi į dėt i, pei k unija riunde- žaloįo. Ta, pat įvyko m* pa imine vie- t
lauke didelinusias į
nanl ir ž.a >a: š\ v I m iu i ja. .Mie-I<; galvč<. na. Tuoj pa.-igirdo
kul io, vabalai,, v p,u- šdiaC vasalo, va v ei k-ina- ir šauksmas pagalbos iš visų I
j
balai.-. jiidčle jndiriavo ih I daagvlie- po pu-iij.
Ka- čia at-iliko, aš negalėjau susi |
/.vaig/di Iu ta ngiiiui pa~iv aikš'ė'oiiino ni”
gčpi
<labai I.ii -i apinii ii-io-. Mal. pu. vokti. Ai tai lm- perkūnija man (įlen
blil.a. no ja u- laimi artėjant lietu ii audra, kus i kini kaiubaiį. ar i bažnyčios bokš
tų, ar kur kitur visai arti mano gvveni- I
iš.-isk 11-I ė k i' kv iena- sau.
I\nk po i lev mlo, v a la mlo daiigus dar mo ? Ar namas susvyravo ir gal kuri jo |
dar labiau raižė didi.- nugriuvo?... skambučio spurgelę pa- I
labi m a p-1 n m uk> . Ža i b
avy tarnautojo 1
pniidzinu, -a i •'liiimi-i
< lel'e i . •• i o 111 I i *i; I a e i- i. įmoki no. kad

langai

Tuo tarpu girdžiu apačioje verksmas.

susibėgusių

iš aplinkinių

Gi susirinkusios moters

Sužinoti tikra teisybė šitokioje spūs

aimanuoja, nežinodamos, kas čia pasidarė

tyje nelengva. \'ienį vieną kalba, kili vi

ir kas čia dar netrukus guli ištikti? Argi

sai ką kitą. Bet visi išvien gąsdinto gąs

tai .jau liūtų kuro pradžia ? .Juo panašiau

dina klausančiuosius, kad gręsianti dide-

Einu žemyn. -

buvo į kinų. nes netrukus pasigirdo lyg

liau.-ia nelaimė.

Du

mis matyti , ką parakas ir dinamitas guli

padaryti, tai nelabai patikėtumėme tais
pa-kalais. Kad daug žalos padarytų lokis

sprogimas, lai nėra dviejų nuomonių, bet
kad vi-ų kvaitalą sulygintų su žeme —

tai jau kiek padaugintu. Dabar taip mums
Pasirodo, citadelėje susprogdinta vie- Į rodosi, bet anuomet, kai su {atrako galia

kulkosvaidžių šaudymai, tarsi žirnius kas

bertų i sienų, toks kulkų tratėjimas, mai
šomas pusiau su atskirais šūviais... Netru

mis amunicijos (karo pabūklų) sandėlis, i <|a|- beveik niekas nebuvo susijatžinęs, tie

kus išgirdome gatvėje ratų ir arklių ka

Kas jį išsprogdino ? Niekas tikrai paša- į gąsdinimai alio'lė labai įtikėtini. Juo la

nopų dundėjimą... Ri.dos, kad eina kariiiomenės ištisi pulkai kartu su urmo-

kyti negalėjo. Abijnai visų nuomonė bu- i biau. kad dar neaiškūs buvo pudariniui
vo, būk tai perkūias įtrenkęs ir padegęs.

ką tik įvykusio sprogimo citadelėje. Vieni

Girdėti žmonių

Sprogduiuas |iarij<o sandėlis taip baisiai

halsai, moterų aikčiojimai, raudos, verks-

sukrete vi.-ą apylinkę ir tiek daug padu-

jiasakojo, būk sprogimas pridaręs daugybę kareivinėms žalos, daugybę sužeidęs

mas... Kas gi ten būtij?

rė žalos ir vabalai ir piliečiams. Kprokareivių ir šiaip žmonių. Jei jau kūreiginėiluini gi šaiJtivų bei anuotų šoviniai 1 ' iai pradėjo kraustytis iš kareivinių ir

tomis

ir gurguolėmis...

Dideliausio

pavojaus

aKivaizdojc

Norėdama* galutinai tuos neaiškumus
išsiaiškinti ir įvykio reikalą kaip reikiant

durė įspūdžio, imsi kas šaudo kulkosvai • kuriai išveža savo šeimas, tai tik jau grędžiais, ar iš aiMitų. Iš to kilo įtarimas, siųs nemažas {lavojus!

Austrų šnipai
paslaptomis pri^^oję ir išsprogdino san

ištirti, nepaisydamas lietaus, skėčiu prisiilcngęs, einu i gatvę,
kur tas visas

esą, galimas diBtas, kad

triukšmu* darėsi. Ir ką išvydau? — Ža

dėlį.

(Daugiau

busį

’ f

• v

1

n t? i r n i m

Poftk.?.dielris, są.usio 19, 193-»

IŠ ŠV. PETRO PARAPIJOS

DETRIBITO LIETUInu anos
VIEŠA PADĖKA

i

WESTSIDE

Detroite,

Surengtas
DRAUGO"

KONCERTAS

parapijoj,

tano

Sv.

An

dienraščio

Parapijos sus-mas bus sau
sio 2 <1., tuojau po paskutinių
Mišių. Bus išduota visų me
tų atskaita ir pasitariama apie šių metų veiklų. Papras
tai, j metinius susirinkimus
mažai parapijonų atsilanko.
Šiemet prašomi visi parapijo
nai atsilankyti.
-

PAVYKO

I •

Draugo’’

vyko.

koncertas

pa

gerai

dėl to, kad daug

Pavyko

Sausio 14 d. buvo nepapras
ta lietuviu tarpe.
į
Sv. Antano bažnyčioj, 10:30
vai., svečias kun. A. Jeskevičius, M. 1. C., iš Chicagos, laikė mišias, o kleb. kur.. I.
Boreišis pasakė pritaikintų a- ms tariame nuoširdų ačiū.
pie katalikiškųjų spaudų paJkojame
dainininkams _
ir

nuoširdžiai

rb.

kun.

Antano

ilstantis

MATAS

kitų

F.

IG.

parap.

mūsų

pasidarbavo

go-

BOREIŠIS,

šv.

bendradarbis

ŠIMONIS

mūsų

nenu-

klebonas,

ir

visa

prietelių,

p.

ei-

kurie-

Dė-'
p.

Sausio 24 <1. parapijos ko
mitetas rengia pinochle ir
bunco party su pamarginimais.
Vyrai laimės “druskinį” už
kandį, o moterims bus daug
puikiu dovanu Komitetas nuo
^žiai visus kviečia i yaka__________ {,

„

.......................... ,

................

dymas ir palaikymas lietuvy- .“Drauge” kas savaitę. Waubės ir tautos pamylėjimas jau- kegano lietuvių kolonija nei
jhime. Sus-mas įsteigtas jauni- kiek nemažesnė, arba mažiau
mo prieteliaus ir vado kun. svarbesnė, itž anas, todėl
lr
Į Dr. Jono Navicko. Narių turi Waukeganui reikėtų turėt saĮjau apie tūkstantį. Leidžia į- vo žinių skyrių “Drauge” kas
domų lietuviškų žurnalų “Stu savaitę. Studentų Susivieniji*
Į Toliau, Šv. Baltramiejaus dentų Žodį”, kuriam bendra-Į mo kuopa tuo pasirūpintų ir
, .
"
,~
. 1 parapija turi savo didelę pa- darbiauja ne tiktai žymūs ku- tokiu būdu pasitaisytų dabar
nruodžm II ,1.
Draugo’ *
_ vi„na p.
1 nigai, rašytojai ir mokytojai, tinė stoka naujienų iš jūs ko
lonijos. Vaukeganieėių skyrius
ja apie .Jūsų įsteigimų para--.. ,
•'
.. 1 .
c ‘
, lietuvių parapijine sale >’ra mas Amerikoje.
“Drauge” taip pat žymiai pa
pijos jaunimo dramatinio kluho h- apie susirūpini,,,,, lietu-17"“.,‘'"'‘"A"’ v
CMmgos ir apylinkių lietu- -įaugintų “ brango ’ skaitytovin
v—
jkkaa jaunimas
jaunimas labai atsili- JU skaičių, vienintelį katali/ .VVaukegano Intu.v
vių boiko
kalba ir liotntrvhn.
lietuvybe savo :S1
,
i.skas
jaunimas
yra
pasizykęs
nuo
Rytinių valstybių jau- kiškų, lietuvių dienraštį pla
tarpe. Tenka begalo džiaugtis,
inėjęs savo gabumais sporte. mino. Išskyrus Šv. Kazimiero ! pintinių \\ ankegone.
kad Waukegane dar randasi
Kas nėra skaitos per praeitus Aka(leinij^ dar ne
ne vienoje
Susirašykite su A. L. K. Stokių darbščių žmonių, karia
metuK apie Vyčių baseball’o lietuviSkoje parapijoje Cliica- Susivienijimo pirmininku, ku
H1S ril,,‘ 1^'^PG08 Kerovf» gi- įatelį, šv. Antano, šv. Balti n- ^og apskritvje nėra nei vienos
ris jums mielai patieks visas
mtosios kalbos i5l4ik5™aa’ ™
miejaus ratelius, Bndrūnų, Če- A L R s guwno kuopo<? reikalingas informacijas. Jo
ningas veikimas ir kurie, pa
paitį ir daugelį kiti}? AVauke- pytU0SP yFft jau keliasdešimt adresas: J. C. Morkūnas, 253
ėmę iniciatyvų į savo rankas,
gano lietuviai Sutkus, Zelenia- kaopu
BeiTm St., Rochester, N. Y.
įsteigė ši lietuviškų klubų. Šis
kai ir kiti turi aukštas valdi-,
VVaukegano lietuviško jauni škas vietas.
: VVaukegano Jaunime! Būkimo žygis priduoda skaisčios į
,
i- i • i i • te pirmieji Vakaruose įsteigti
.... , , . ... .v.., •
i VVaukegano lietuvių kolom,
vilties,
kad
ateitis
ištikrųjų
ne
!
.
.
Studentų
Sus-mo
kuopų savo
, , . ,
. . , .... . . .. ja svarbi bendrame lietuviu
.. . _
......
tokia
.
. Ji palai-; ,parapijoje!
Parodvkite iniciaLYDIA E. PINKHAM’S
, . . tamsi
, ir. bevilte, kaip ji į gyvenime
Amerikoje.
1 1, .

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS

j

tfAUlEGANU JAUNIMUI

ruuneryje

t,Ipo

korespon,lene: nn

Amwikoje.

Wailkegn„„: bfit

ir

visas

Hetoviikaa

jauni-

mokslų, kad, sulig Šv. Tėvo
rėlį ir iš anksto žada atsilanreikalaviino, kiekvienas katakasiems pasitenkinimo.
likas skaitytų ir platintų kataŪkiškųjų spaudų.
Į Praeitą savaitę jaunimo drDo pamaldi} pas Šimonius į- mo išpildymų, taip pat kun. ja kuvo surengus vakarėlį, kui oS. Vasiliau-v
jnoRLviuui. MICivi. i.
ris gerai• pavyko.
vyko bendri pietūs, kuriuose . JESKEVIČIUI
> iu nuvežimą ir narvežima i • at
v i +• i
dalyvavo svečiai: kun. A. Jes- J jų nuvežimą ir parvežimų. skas jr M. Dubickute buvo vaDraugo Administracija karo vedėjai. Jie pristatė pilii ko vienų iš žymiausių vietų.1
parapijoms, pi a
kevičius, kun. I. Boreišis, K.
kių dovanų, kurias aukojo aVienok, reikia prisipažinti Bet
stoka
korespondentu '^kite kelių! Jus ga it e, jeigu
Sabonis, L. Sabonienė, A. An
Vakaro
sėkmės
stebėtinai
ge
pylinkės biznieriai.
kad lig šiol bendra lietuviška “Draugui” iš VVaukegano, ka-' t,k norėsite- Turite veikėjų,
čiūtė, A. Čiopas, J. A. Blažys
ros.
---------visuomenė labai mažai girdė- dalikiškoji visuomenė pasidarė
s^aitlingų jaunimų, til
su žmona, D. B. Brazis, M.
’hrvų dai ui! Su
Andriliūnaitė ir J. Kupickas.
Sekančio
penktadienio Jaunų merginų sodalieijos davo apie Waukegano lietuvių 1 sau nuomonę, kad tai apmiru- r,ta
Arčiau susipažinta su svečiais, “Draugo” Detroito Žiniose šv. Komunija pripuola sekm., gyvenimų ir veikimų. Taip si, apsnūdusi kolonija. Gal ka- tveret klubų, kūno vienas tiyra ,ietuvybĄ« išlaikymas,
pasidalinta įspūdžiais ir išsi- daugiau parašysiu apie tų ju sausio 21 d. Visos narės būti neturėtų būti. VVaukegano lie- rtais tai ir buvo teisybė, bet.
skirstyta, kad prisirengus ko- 1 biliejinį “Draugo” koncertų, nai turi susirinkti į svetainę tuvių kolonija it ypatingai Šv. aš abejoju. Bet kita sykį apie tat esate tautin’ai susipratę
Bet nesustokite čia. Susijungprieš Mišias. Tų dienų giedos Baltramiejaus parapija yra tai daugiau.
neertui.
kite su tūkstantine minia sujaunimo choras, tat šeštadienį viena seniausių Amerikoje,
Lietuvių salė paskirtu laiku
Dabar, jūs, Waukegano jau eiprntusio jaunimo Studentų
visi turi dalyvauti repeticijoj. VVaukegano lietuviai katalijau buvo pilna publikos iš vi
nimas, pasiryžote susiorgani- Susivienijime ir tada bendro
---------5 kai buvo tarp pirmųjų Amesų Detroito kampų. Kun. Ig
...... , . ,
, zuoti nors dalinai į lietuviškų mis jėgomis galėsite tikrai
Keletas vietos draugijų jau rikoje, kurie atsiskyrė nuo le- ..
.
nas Boreišis atidarė programų
& J '' 1 , . . , .
...
dramos klubą, dirbti parapi- daugiau nuveikti Tautai ir Ba
Spalių 14 d.. Liet. Dukterų
išrinko siems metams valdv- nkų ir jsteigė savo nepriklau- .
. ,. .
.. ,v. ..
pasakydamas įspūdingų kalbų
•
‘ •
I-A TI,
;.
* jos ir lietuvybės islaikymiu. žnvčiai!
rengtas vakaras pavyko. Žmo
bas.
somų lietuviškų parapijų. Tas m
..
v L , , . .
švietimo reikalu. Ragino skai
/ . .
. Y ... . ,
J as jūsų žygis labai girtinas
nių susirinko daug.
ne
taip
lengvai
atsiejo
ir
la.
,7
.
, ..
Jūs dabar turite keletu jau
tyti “Draugų”, kaipo vienin
Neperstojančios
Pagalbos , .
, ir džiuginantis, bet jis galėtų
telį katalikų dienraštį Ameri Muzikalų programos dalį iš draugijos valdybon įėjo: Vil- bai reikėjo lietuviams kovot būti dar labiau girtinas ir sė nimo klubų ir ratelių. Įstei
gus Susivienijimo kuopų Waukoj. Pianistė S. Saboniūtė at pildė J. Valiukas, M. Širvai- trakienė, Nieelienė, Laučienė, už savo teises. Paklauskit sa kmingesnis.
vo tėvų, ar kitų senų lietuvių',
vyko traukiniu kaip tik lai tienė, M. Stankienė, S. Buk- Juškevičienė ir Pangonienė.
kegane, visi sporto rateliai ir
Jūs
esate
girdėję
apie
Amešaitė, A. Juodsnukaitė ir ma
ku.
klūbai susieitų į bendrų jau
Šv. Petro draugijos: Lubežytė
Širvaičiūtė.
Akompanavo
jai
taip
pat
padaryti.
“
Draulikos
Lietuvių
Katalikų
Stunimo draugijų. Jūsų A. D. K.
Pirmiausiai dainininkas gra
kis, Bražinskas, Lenkaitis ir
Pranaitė
ir
Jackevičiūtė.
go
”
skaitytojai
prašomi
apie
dentų
Susivienijimų.
Vienas
iš
žiabalsis K. Sabonis padainaį S. Sus-mo kuopa apimtų keJurgelaitis.
tai
pasvarstyti.
svarbiausių
tikslų
yra
—
ugį lėtų skyrių: dramos, sporto,
vo “Graži mūsų šalis” ir Į Publikų lai >ai prijuokino sti| parengimų, spaudos ir švieti“Kad karalius karan jojo”, loštas teatras “šliflbinė iškil- Sunkiai serga savo namuose
Publikoj užviešpatavo tyla.1 mė”, kurį suvaidino vietos ga Kilikevičienė, 3132 Electric St.
mo. Sujungtomis jėgomis ga
Baigus dainuoti garsiomis ka būs scenos vaidintojai:
lėsite tiek nuveikti įvairiose
M.
tutėmis dainininkas apdovano- Aukščiūnienė, J. Vaitkus, S.
srityse, kad stebėsis visi Ame
K. Senkus, kuris seniau bu
tas ir iššauktas. Kvartetas iš Bnkšaitė, A. širvaitis ir P.
I rikos lietuviai. Sūsirinkimuo•.
vo geras parapijonas ir rūpi
' se išrinktumėt savo spaudos
K. Sabonio, U Sabonienės, A., ValutkeviČius, Mitrikas. Vaka nosi parapijos gerove, rašo iš
atstovus, kurie rašytų regulaAnčiūtės, A. Ciapo pirmiau- ro vedėja P. Bandzienė.
Lietuvos, sveikina visus savo
šiai išpildė “Kur giria žaliuo Po programos pasilikę link- (lraugUR ir pra5o visų parflvy.
riai apie kuopos, jaunimo ir
ja” (Gudavičius), “Dainų tė sm.nosi prie g,ros muzikos. Įu jflm norg frumR lfli§kę
apie parapijos veikimų į įvai
vynės sūnų” (Aleksio), “Tau-j
—----rius laikraščius.
Dabar tik
STELLA SHATTIENE
tiška daina” (Sasnausko). Sti-Į šį sekmadienį Sodalicija rePO TĖVAIS DAUKŠAITĖ
karts nuo karto
pasirodo
PcraiskyrA au Šiuo pasauliu Gruodžio 4 dieną. 8:00 valandą
prus, skambantieji balsai kva-Įngia balių ir šokius parapijos Sausio 14 d., šv. Antano pa
“Drauge” korespondeneiios iš
ryto 1933 m., sulaukus 30 metų amžiaus, gimus Rusi'JoJ, vėliau
rtetas dainavo kaip choras. i svetainėje. Sodalietės maloniai raP’j°<b Lietuvių svetainėj bu
vienų metų amžiaus parvežta Lietuvon lr gyveno Jannpolės pa
"VVaukegano. Kenosha, Rock
rapijoj. Teisių apskrity.
— surengtas
...... -~A— “
Dfaugo”" va
"iiraugo
Solo A. Ančiūtė ir A. Čia- visus kviečia dalyvauti
įr vo
ford ir kitos lietuvių koloni
Amerikoje iftgyvcno 26 metus.
jaus
koncertas.
Programų
iš

Paliko dideliame nulludimc vv.rą Kazimierą Shattą. dukterj
pas, ir duetas A. Ančiūtė ir draugiškai pasilinksminti.
jos turi net savo skyrius
Ireną 12 melų, miotlną Oną Dri'gotlenę ir patėvi Steponą Drigotą,
pildė
Chicagos
artistai,
kurie
L. Sabonienė. K. Sabonis ir A.
cloeę Marijoną Bagoėlenę ir Jos valkus. 3 pusoKcrcs Johanną, Sta
nislavą ir Genoetų lr dėdes J. DaukSą. P. Lukauską lr Jų Šeimy
,
Spalių
14
,1.
mira
n.
a.
Juof
”
'
’
1
*?
P
ntenki
"
0
Vaka
™
|
ti
Čiapas, solo K. Sabonis padainą, dėdienę Julijoną Daukšienę Ir jų Šeimyną Ir gimines Anten'ko,t. 3 cioces Lietuvoje lr vieną dėdę Ir Jų Šeimynas.
navo apia 30 dainų: Šimkaus, zas Kazlaitis. Palaidotas baž- k8Į“,bUV0 rraPl>l,n"nas kn;
Kflnas paAurvolas ran<lu«i šv. Kazimiero Kapinių Koplyt’i'oj.
šeStAdleny, Sausio 20 dler.ą, 8:15 vai. ryte Dievo Apveizdos
talikiškos
spaudos,
ypatingai
Čiurlionio, Petrausko, čižaus- nvtinėmis apeigomis. Tylutė
parapijos bažnyčioj atsibus gedulingas pamaldos nž velionis ste
Tikrasis TONIKAS — tonikas, kuris
lą. o IA len visi važiuosime. J šv. Kazimiero kapines atiduoti pas
“Draugo”. Suprantamas daly-'1
atgaivina Jfisų organizmą. Jeigu Jus
ko, Bizeto ir kitų. Po kiekvie-j
____________
kutini patarnavimą.
esate tik pusiau žmogus arba mote
Visi a. a. Stellos Shaltlenės giminės, draugai ir pažystri ii
kas, Detroito lietuviams reiris. pamėginkite NUOA-TONE. Jeigu
nos dainos dainininkai buvo'
esate nuoAirdžinl kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti Jai
jus ne būsite užganėdinti gautomis
paskutin) patarnavimą ir atsisveikinimu.
lydimi griausmingo aplodisKatalikams netinka ir to- kia platinti “Draugas”, kuris
pasekmėmis, dolerj, kur) Jus užmo
kėjote savo vaistininkui bus sugrą
Nuliūdę liekama,
niento, priverčiami pakartoti, kia sPau^a’ knri nors nestoja patarnauja vietos lietuviams,
žintas — NUGA-TONE ima visą at
V yrąs, Duktė, Motina. Patėvis Ir G r Inės.
sakomybę. Ne laukjte nei dienos arba
kas liudija, kad dainininkai a^vira-i i k°vų prieš tikėjimų, šv. Jurgio ir
Antano panesikankinkile nei vienos
nakties,
i laidotuvėse patarnauja graborlns J. J. Bagdonas, Tolefonns
gaukite butel) DABAR — Jus ge
Kepuhllc 3100.
.
publikų žavėjo.
1)et ir neSina tikėjimo, nei rapijos surengė tokį vajų. Ar!
riau valgysite. — goriau miegosite
-— Ir būsite pilnai sveikas ir nor
Akompaniste buvo Sylvia npsil'f.pina katalikų reikalais, nelaikąs ir šv. Pet ro
ra pima llftka s.
Sabonytė, piano virtuoze.
Kiek teko girdėti iš publi-’
SQI IRĘ• EDGEGATE—_ The Pmoner Draws,i Pair of Sixei
kos, šis koncertas buvo įvai-,
vy£ll A1P Fzjpcaiąaj
ĮVyHO EVEI? HEĄPD
riausias už visus, kokius tik
krELc «£'X or
or th ourey- vvĄt,
OF Ą
t
»t
TH
•p«l.iOA(£je
FotlZfD
kas atmena. Garbė Chicagos
&
ą/m o
O-UlLTyz oxa ^o~r
ĄT X>o you
Ouii.'ry 3
dainininkams už tokių prog
ramų, kuri pasiliks ilgai mū
OT <>ZJ< a.T y
HCHOHsų atminty. L. Šimutis dėl sva
6r U M-TV čip
A
-vo?
ibiu priežasčių neatvyko. Pu
O ui t-Tyh. i1
blika norėjo išgirsti jo kalbą.
. THĄT6 Th
V£i»O)CT
Po programos abiejose sa
lėse buvo šokiai; linksminosi,
7/
kaip jauni, taip ir seni. Pate-,
mijau, kad Chicagos daininin-'
kai, ypač Saboniai, sutiko dau
gelį seniai nematytų pažįsta
mų. Grupėmis susėdę prie sta
lu vaišinosi, džiaugėsi, daina
vo. Svečiai visu buvo mvlimi.
v

SABONIUI,

Į BONIENEI,

TEI,

p.

A.

‘BONYTEI

p-niai

p lei

A.

ČIAPUI

už

L.

ir

gražaus

SA-

ANCIŪ-

S.

SA-1

________________________

progini-

Buvęs

vaukeganietis

New 50/ Size

TABLETS FOR WOMEN
They relieve and prevent
perioaic pain and associated
disorders. No nareoties. Not
just a pain killer būt a modern
medicine which acts upon rtje
CAUSE of your trouble. PeN
sistent ūse brings permanent
relief. Sold by all druggists.

j

EAST SIDE

Nusa-tone

Šv.

pa

VISADA
UŽMIRŠTA
Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo?
JI pati nežinojo.
Jos blogas kvapas buvo
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali pasalinti.
Gargaliuok su Llsterlne Ir
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do. kad Sis vaistas atlieka
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

LAMBERT PHARMAC AIj

COMPANY
St. Louis, Mo.

LISTERINE
promptly ends odors ordinary
antiseptlcs can’t hlde ln 4 day*

TOLOSEFAT
Mlia M. Katnrr of Brooklyn, M. T.
vrttco: “Horo nsed Krurchen for tho
S**t * monthi and baro not only lo>t 35
Brands bai feel sa mnch bette- ln erery
«ay. Krės for people who don’t care to
redaee. Krnseben Is vonderfni to keep
tho System bealthy. 1 belng a mino
sbrald bnov for I're trled so many
tblngs bnt only K rase hm ansvered sll
parpases.” (May 12. 1032).
TO lota tat ŠAPELY and HARMLE88LY, take a half teaspoonful of Kruschen
Balta ln a (laša of hot vstar ln the
mornlnf bafora breakfast—don’t misa a
morning—a bottla that lasts 4 veeka
costa būt a trllie—get Kruschtn Salti at
any drugstore ln America. If not Joyfully satlsfled after the first bottle—
money back.

BT LOUIS RICHARD

•

>

n

=
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nįs .

Penktadienis, sausio 10. 1934

Skaityta laiškai iš Kąt. Fe-į
Ačiū Petraičiui, choro pir- į
deracijos 'Chicagos apskr.,
mininkui, už, jo gražų ir man-

LIETUVIAI JUNGTINĖSE VALSTYBĖSE

r.

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

y. kvietimas j Liet. Kat. Vuk. dagų patarnavimų. Ačiū tiems

i

RADIO

(liaus Peoples'akordinistų du-, vai. popiet. Liet. Vyčių Dailėto, kuris pagrojo keletu nu-1 nos choro kvartetas, vedamas

merų smagios lietuviškos ntu-‘muziko J. Suurio dainavo gra-

gimę Lietuvoje, \ alstybiy seimelį, kuris įvyks .kurie jam pagelbėjo; ir visie-

19.iU metų cenzas nepaduo-, sipažino esu

Sausio 16 d. visi. kus klausė »ik<*- lii"kliuiai juokui ♦•ft,.
da pilnų informacijų apie lie-j bet kati nėra nei lietuviai, nei; vasario 18 d> BrigKton Parke. Ims, kurie bile kuo prisidėjo.
iio Kepurės” labui paįvairino
i Peoples Furniture Co. radijo
tuvių skaičių Amerikoje, bet,! Lietuvos piliečiui.
J Kvietimas priimtas ir išrinkNuoširdus dėkui Metrikų o-1 programos, iš stoties WGK3. 1>"*™>“»- »<• <«. klausytojai
iš paduotos statistikos, gali-į
Vermont — 160, North Du- įu 5 atstovai.
rkestrui, kuri šauniai visus Ii-1 gerėjusi švelniu ir maloniu «ik»» veikiama lietuma spręsti apie In-nd.j, pade-1 kotą - 121. South Uakula Kitas kvieti,nas „uo kliūti-‘ukswhlOi o,.kest,.o8 vwli,jui A.jdiški,it»s - Giedraitienės dai-ivil* k>v""'""e ir kur genau-

žius liaudies .luinus, „ Budri-

ko radijo orkestrą linksmino
visus gražiu muziku. Makalui
irgi buvo įspūdingi. Matyt, vrl
' kas lai tokiu įvyks. Išgirsime

\ l\’«d”)'lX,*UTOStHkrit^iw<'—’ Uof'isatrict of’cobbia "-‘k0 Vl'b',s.’_ka'1 ,,ral«'ju daly- Metl.a.lu už jo g,.ažlJ p„sidar-' navimi,. .los .iaiiiavinins, be a-' f,a' k» nors lla'»a,,ls nusipir- ateinantį sekmadienį.

Jonu-

vantų jo busimoj piimicijoj po pavjnup Negreit viskų tuį už-į be jonus, visiems Įiatiko. MuloNorth
Carolina — 121,
.
. .............. ....
y n r
r
m <•
• A tdykų. Kvietimas priimtus ir ndrįjų,e<
nu buvo pusiklausvti ir operos 1
Katalikiškus!
rius: L Ateivija is Lietuvos South Carolina — 60, Georgui1 .,.isi.
i
...
.. .
1
,
N
z v , •
♦ ,♦ v,.
, • 1
r- „z,,..v
t,.„ Labklllu doiana -o
( s sykj tlk tiek nes vls dar art,stų K. Petrausko ir .J. Bu-'
Kiek smagumo suteikiu pui-Į
Lietuviškas!
(a) Lietuvos piliečiai (b) Lie- — lo.), Kenlueky— 18b, ien-|
P«»ixkaitvtas nadėkos laiš '
,
......................
It
••
. .
1
tuvoie -dmusieii nepiliečiai ir nessee - 106 Vlabama - 88 ' u
b
\
1>«
lai«3 lk* teno- Nors jie toli nuo mūsų, k. radijo programa, galį sprę-|
Patriotiškas!
tuvoje gimusieji nepilucia,
nes re
tuo, Alabuma
»», kas nu0 kua.A. fcerak.o, k«-.Mtall, 5,,kiui. JaslJ _
het su radijo pagalba ga|ima sti tus, kuris klausosi. Praei-I
Teisingas!
kitų šalių piliečiai. II. Ame Mississippi — 44. Arkansas — ris dėkoja Šv. Antano drau
Kanarkutė klausyti jų dainavimo. Be to, tą sekmadienį teko gėrėtis Bu
Naudingas!
rikoje gimusieji (a) iš Lietu 52, Louisiana — 31, Oklaho- gijai už jam prisiųstus linkė
klausytojams nemažiau mulo- driko korporacijos programa 1
SKAITYKITE
Pamokinantis!
111a — 189, Montana — 175, jimus jo sidabrinio kunigys
voje gimusių tėvų (b) iš
nuiiio buvo pasiklausyti sau- iš stoties Wį.’FL nuo, l iki 2;
A
”
Įdomus!
18, Coloiado
262,J tės jubiliejaus proga ir 5 dol.
merikoje gimusių tėvų ir mai- Idalio
•DRAUGAS”

paskirstytas į sekančius sky-|256,

(inVnn«

,ini

o*

uo

.

IK

PLATLN

A-

KITĘ

” DltAUG

šytų vedybų - lietuvių ir sve- Nevv Mexico — 24, Arizona —laukų šv. Mišioms
•

timtauč.ių.

dS, Ltah

Imant visus sykiu, visų a-

36, Nevada

Išvados

ir

6. 1

Draugija nutarė atnaujinti

į“Draugo” prenumeratų

Pastabos

per

’i i*«A\

teivijų, lietuvius ii nelietuvius, |
Keikia atsiminti, kad dau- kontestiuinkų A. J. JanušausAmerikoje gimusius lietuvius' gely valstybių, kur nepažymė-, ktJ, taip Į)at nutar6 darytį na

ir lietuviškos kilmės nelietu-'ti Lietuvos piliečiai kartais ir'
yaj
pef kufį įkį
n>
vius, J. A. Valstybėse randasi pasitaiko jų, bet todėl, kad 1 an^iaus ’priilus dvkai> nuo

VASARIO-FEB.
4 D. 1934 M.

439,195 lietuvių - beveik pu-'jų skaičius nesiekia 100. jie ikį 25 už vien;| jstojilno dole.
sė milijono, šis skaičius taip nepažymėti. Pav. Colorado val'r-; sene5Uįus gujig draugįjos
padalintas:
jstybėje yra keletas tikrai lie- j^tutais

1. Visa ateivija iš Lietuvos tuv iškų seiniv nų.

lokiu budu

— 193,606'; ateivija taip pada

:

Susirinkimai dr-jos laikomi

lietuvių, ai ha ka}. pįrni.į sekmadienį kiekvie

linau: lietuviai — 156,152, žy lietuviškos kilmės žmonių, ra- „„ u,anesio> , val. popk.t> pn.
dai — 25,886, kiti — 11,568. Įndasi kiekvienoj jungtinėj S.
lapijos mokyklos kniubai y. ~
(a) buvusieji Lietuvos pilie A me r i kos valst y bėję.
Cenzas aiškaus skirtumo ne-Į
Labdarių Sų-gos 3 kuočiai — 190,961; (b) Lietuvoje

gimusieji nepdiečiai

parodo taip lietuvių, ž.ydų ir Ros metinis susii inkiuias įvyks

ir kitų

rusų, t.t. ir ypatingai
tarp s‘aU4’*°
šalių piliečiai — 2,645
JI. Visi Amerikoje gimusio- lietuviškos ir nelietuviškos jau -Antano

1 vak popiet, Šv.
mokvklo

paiapijos

kambary. Kviečiami visi naji — 245,589; (a) iš Lietuvo nuomeiiės. Jis tiktai pažymi ar
je gimusių tėvų — 221,472; jie gimę Lietuvoje ir ar jie Iai* ntsilunkvti ir naujų nai ių

Visi Rezervuokite

(b) iš Amerikoje gimusių tė- Lietuvos piliečiai, ar ne. Bet a^s*'Kiekvienas gali pi i
vų ir maišytų vedybų — lie- galima spręsti, kad, pav., lie klausyti labdariams, nes mėne

tuvių svetimtaučių — 24,117. tuviški žvdai daugiausia apsi- sinė mokestis tiktai 16c.
A

Lietuvos Piliečių Paskirs-

koje.

tymas Valstybėmis

Iš

Apima visus tikrus lietuvius

J.

Į

FEDERACIJOS

12

SKY

IŠ 193,606 iš Lietuvos alvyĘIAUS

ir kitus, žydus, vokiečius, ru- kasių, 91,875 arba 47.5 nuoš.
sus ir t.t., kurie gimė Lietu-1 natūraiizuoti; 22,736 yra su pi-1
voje, buvo Lietuvos piliečiai,nnoinis popieroinis; 75,547 y-i
'ra dar svetimšaliai.

ir taip prisipažino.

J.

įgyvena didmiesčiuose Ameri-

Maine — 1,121, Nevv llamp-i

t

"
svaibu.-

pianešimas

Negalinčių kalbėt angliškai paprasta J,au'ieniL X>1 į Ci‘

icero at'ažiaaja “Baidyklių ir,

Daugiausia lietuvių randasi

roda”. Kuį kurie jau yra 111a-į

tę baidykles, bet daugelis pu '
Connecticut
13,247,
Nevv įPennsylvanijoje ir apylinkėse.
York — 22,933, Nevv Jersev! Antroje vietoje yra lllinois;o geidauja, kad jos ir vėl pasi <
rodytų Ciceroj. Sako. gražus į
— 9H7O, Pennsylvania — 37,- ap.-kiitis. Trečioj, Naujoji Anveikalas. Dėl to, Federacijo.-079, Oliio — 7,581, Indiana — glija.
12 skyrius nutarė parsitrauk į
2,109, Illinois — 44,733, CaliJ. A. Valstybėse randasi 36
fornia — 1,776, Michigan — pSrapijinės mokyklos, su maž- ti baidykles iš Brighton Pai
k'o (po vadovyste kun. A. Va
9,340, M’isconsin — 4,109, M i- daug 11,000 mokinių. Šv. Juolančiaus). V akaras bus vasa
nnesota — 1,283, lovva — 835, >sapo parapijos mokykla, Wario 4 d. Pradžia 8 vai. vak.
Missouri — 805, Nebraska — terbury, Conn. yra didžiausia,
Bilietai tik 25c. asm. Fede
589, Maryland — 3,422, Vir- su 1200 mokinių. Illinois turi j
racijos 12 skyrius kviečia vi
ginia — 400, West Virginia — 14 mokyklų, '-Pennsylvania 9, i
sus atsilankyti. Kurie atsila1,009, TeSas — 308, \Vashing-i Michigan 3,
Connecticut 2,i
nkvs, per visus metus
bus !
ton — 868, Oregon — 319.
Mussachusetts, AVisconsin, ln į
linksinūs,
atsiminę
apie
bai
- !
(b)
Lietuvoje
Gimusių
Nepi
(liana. Nevv York. Oliio, Marvliečių

Paskirstymas

land, Nevv Jersev ir Nebraska i '*•'Pa,0'kb

Val

Valdyba
stybėmis

DRAUGO

.vi.-ienis ęiceio>lietuvįams.Ne

slnre — 1,084, Massachusetts !yru 20,936, arba 10.8 nuoš.

— 25,219, Khode Island — 922, i

i

VEIKIMO

ir

Komitetas

po vienų.
Eduardis

Apima visus tuos. kurie pri-

J.

Lieluvių flutlitoriiūi
3133 So. Halsted Str.
Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus
įžymiausios Chicago’s lietuvių meno pajėgos.
Iš anksto įsigykite bilietą iš savo kolonijos kontestininku.

Kubaitis
CICEROS

KANARKOS

PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO

.Jaunamečiųi choro šokių va

karas praeitų šeštadienį buvo
Pranešimas iš Labdarių S<ų- labai sėkmingas. Visj atšilau-.'
j Šv. Antano draugijos inetijiis susirinkimas Įvyko sausio gos 3 kp. taip pat pasirodė. į kitissieji
turėjo
jjažadėtųjį ■

3nV>V|,

7 d., parapijos mokyklos ka- )<a<l kuopa šauniai darbuojasi, j “good time” ir nesigaili buvę1
J"bar^
'Gavėnioje žada ruošti vakaru. į tame parengime.
Susirinkimas buvo skaitliu-

I

■

r-s
1 .

__________ .■-------------

užėmė,

;gas. Naujoji valdyba
vietas. Keikia pažymėti,

kad

valdyboj pirmininku liko tas,

Z/V OUR OFFICE

kuris seniau ilgus metus pir-

*se.o-to oib'ioo

juiiiinkavo, būtent A. Valan
čius. 4’ikimos, daug jis pasi

Nutartu surengti du vuka-

,rus: vienų parapijos, kitų —I

(draugijos labui. Dr-jn kas met

,rengia metinius balius,

arba

.vakarienes, iškluusyla prane
šimas iŠ Kat. Federacijoj 12!

skyriaus.

Pasirodo,

skyiius!

šaliniai darbuojasi.

,

5bc *Twe e.uTO
5TM.LED OO~T (M
of the

OTFlCE

darbuos druugi.jos labili.
1

'-------------—1 ■

Dr-ja rengia vakarų vasario!
4 d., parapijos svetainėje. Bus j
ilošta ” Bai'lvkliu Paroda”.

•>

VHE
MttTTBU__ M(VI*

AME FEVV.eN- 'SMO IT
m r.Ąu&iįh Cout.
P» U Nhl NO- 'AN t>
(MVTHOOT it's HOO D
ON —

V«irtuooT ns
| HOOt> ON

'lEM . VtS A'GOOtJ CAR.
ME *Art>.nS BEEN
TįMMMtMG- VJtTHOUT
-r a. bv<i\Vv r^—

LOOK ’.’. HE tf^NT
ENEN
s
t I
e>O •..!

MA KE «

\EKH,ME
THtf 5
■&EC.MJ6E
THE
'NHEELS Mžt

tirčo

•• ’

i

t

K •*
TS n T

Penktadienis, sausio 19, 1931
gauna atlyginimo.

.Jie chore

dalyvauja slaugiau idealiniais

AIDAI

“DAINOS”

sumetimais.

Dninuojunt

tus-!

KUR

GALIMA

KIETŲ

TT n T

GAUTI

ŽIOJO

KANTATAI

24th St.» A. Aitutis — 2208

Marąuette

of

“Vytis”

Lake:

RENGIANTIES

PAVYZDIS

DELIO

DI

PRIE

Tel. GROvehiU 1595
—

bl.

4730

S.

\\ ood St.

28 d.

me susitelkę gražaus lietuvis- ziko J. Žilevičiaus parašyta: ris —

sausio,

& T4dnerul<l Avė. !

7850

Brighton Park: A. I’recin Į
J dėtuvių Auditorijoje. Mes jū ka dainų mylinčjo jaunimo siu Kantata Vytauto Didžiojo.
Tai yra tikras klasinis Lie-1— 4309 Archer • Avė.,
sų laiškų gausiu rankų ploji gerais talentais. Solistai taip

LIETUvizil

tuviškosios muzikos veikalas, kuopos Vyčių narius, k
A.'
L. V. “Dainos” choras va Valančius — 2745 W. 44th St.!
Todėl nieko stebėtino, kad
priėmėm ir. kaipo padėkos žo
1
dį,
išreiškiame,
siųsdami L. V. “Dainos” choro stato dovybėje J. Saurio jau baigia
West Side: “Draugas” Pub.'•
Co., Ig. Sakalas — 2322 W.!
jums padėkos laiškutį už jūsų mi veikalai ar koncertai vi galutina prisiruošimų.
Veikalą akompanuos 12 as
pasišventimų dainos mene, ku-įsada būdavo išpildomi lnimi
l is žadina kiekvieno širdį prie J gerai.
i menu orkestrą.
OHw» Tel. CICERO 49

aukštesnių idealų. Darbuokitės

Bet kažka< atsitiko

sausio mėn. 28 d. menų Amerikos lietuvių tarjie. Neatliko jie savo pareigų. Ne- ^<as
va^ va^
o mes visuomet būsime su ju tinkamai jie tvarkė techniškų:

pa remsi

išgalėsim, visuomet

parengimus ir koncertus išpi darbai vyksta sėkmingai ir ti
ldė kuo geriausiai, nepraėjo kimasi turėti Auditorijų pilnų
jie dideliu pasisekimu.
lietuviškos dainos mėgėjų.

me.
Draugijos

Juozapo

Šv.

valdyta:

Globėjo

Juk dainininkai už savo dai
Pirm.,

F.

V.

Kast.,

navimų ir visą su tuo surištų
j. Vyčių 4 kuopa (Dievo
i\argų (repeticijos ir t.t.) ne- •Apvaizdos parap.) tapo L. V.

Vaškūnas,
Rėkus

4930

j ėmusi, sulig choro komisijos)

Telefonas YARds 1138

LACHAWICH
IR SŪNŪS

STANLEY P. MAŽEIKA

l prašymo, 30 tikietų ir jau at- !
į siskaičius. Kas daugiau?

GRABORIAI

LIETUVIAI

GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiunsia'. . . ; . i'
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 1U11U UUtOUlolliliUb V isokidllS
darbu būsite užganėdi’iiti
reikalams. Kaina prieinama.
Tel. CANul 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

3319 Lituanica Avenue

1439 S. 49th~Ct~ Cicero, III.

Chicago, 111.

West

13th

4140

3051

Wcst

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Valandos: nuo 2 ik. S vai. vakaro
Seredomia ir nedėliomis pasai
sutarti

Koplyčia
4830

Ine.
LIETUVIŲ ORAMORIUS
Palaidoja už >25.90 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
688 W. 18th St.
Tel. CANaI 6174
Chicago, III.

WEST

2109

REZIDENCIJA

DR. M. T. STRIKOL'iS
i

4645

Avenue

W.

718

18th

Tel. LATayette 8579

U ra bortu*
ir
Balsam uotoJa*
Patarnauja Chi
cagoje Ir aplellakėja

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4093 Archer Avė.

1742

ir

1741

Didžiausia ir Seniausia

A|A

nieko
no

į

nerokuojame

mūsų

Reikalui

namus

ir

didžiausį

įstaigą

į

tai,

ar

mūsų

jūs

yra

kur

rūšies

ir

nieko

pirksite,

vienatinis

kitų

ar

Pašaukite

dalies.

atvažiuos

į

jūsų

pamatyti

reikmenų

ir

mokėti,

už

nežiū

su

graborius,

ekspertu

Moderniškos

EUDEIKĮ

pinu

kuris

lietuviu

Koplyčios

negu

kreip

kitur.

Eudeikis
JŪSŲ

tą

ne.

lietuvių

Keturios

kū

žmogaus

galėsite

nereikės

patarnavimą

Dykai

miesto

kur

Mes

GRABORIUS

Didysis Ofisns

4605-07 South Hermitage Avenue

So.

St.

Salsted

Valandos: II—13 ryto

So.

Ashland

DR. T. DUNDULIS

Avė.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142

reika,ils tie

ARCHER

AVENUE

VI Ilginta

TeL

9936

Tel. CANaI 6122

TeL CANaI 9257
lies. PROspcct «6!»

OR. G. I. BLOŽIS

DR. P. Z. ZALATORIS

DENTISTAS

į

VILEIKIO

Jau sukako melai kai negai
lestinga n.litis atskyrė iš mūsų
tarpo mylimą vyrą ir tėvel).
Netekome savo mylimo vyro
Ir tėvelio sausio 20 d., 1933 m.
Nors laikas tęsiasi, mes jo nie
kados negalėsime užmiršti. I^a.1
gailestingus Dievas suteikia jam
amžiną allls).
Ir atmindami tą jo liūdną
prasišullnimų iš mūsų tarpo,
yra užprašytos šv. Mišios už jo
sielą, šeštadieni, sausio 20 d..
1934 m.. Glnn'rno Panelės šv. M.
parapijas bažnyčioje, Marųuetto Park. Pirmos šv. Mišios bus
laike nos 7 vai., antros
vai.
ryto.
Kviečiame
visus
gimines,
draugus, kaimynus Ir pažjstanius dalyvauti šiose pamaldose.
Nuliūdę: Moteris, Sūiii.s, |>uk
tė, Žentas, Arnikai Ir Gimini-.

Alfred Ro-e’lt, pieš.

Office Phone Res. 6107 S. Francisco
Prospect 2230
Pilone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWICZ

ĮVAIRŪS

756 W. 35th Street
Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6.-80-8:11

DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL

Oflgo Tel. VlCtory 6898
Rez. Tek DHEzel 9191

OFISAS

DR. A. A. ROTH

4729

IR

Tel. Ofiso BOCIevard 5913—14
Rez. VlCtory 2343

DR. A. J. BERTASH

PHYSICIAN and SURGEON
8058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago
Hours: 2 to S - 7 to 9 P. U.
bunday by Appomtment

TĖVAS
DAILUMO

Nuo 1 iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutarti

'Itez. PENSACOI.A „IMI
BELMONT 3183
Oti'iee: HILLSIDE 3865
Vlnccnt .Rosclll, seer.

- I R NORITE

So.

Ashland

Avė.

NEBRANGUMO

PAŠAUKITE..................

REPublie8340
5340 So. Kedzie Avenue

£

|

2 lubos
CHICAGO. ILL.

Rusas GidztoJas ir Chirurgas
Moteriškų,

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vul. ryte, nuo 2 iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vul.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 ikf 12
valandai dieną.
Telefonas

MIDway

2880

______ _______ < Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)

ST 1NISLOV XS
BARAN A, Sh AS

Offtc*;
2011

BEVerly

0081

Dr. JOHN F. RUZIC
•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355

chroniškų

visų

Ofisas

Vyriškų,

3102

So.

Vaikų

H

ligų.

Halsted

Sk

Kampas 31st Street
▼ai.: 10—11 v. ryto. 2—4. 7—9 v. »
Nedėliomis Ir ėveutadieniala 19—-ll

Re*.:

PROspect

JJ.BAGDONAS

Road

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryta

Ikf 8:30 vakar*

UOZAPAS EUDEIKI
LAIDOTUVĖSE.....................

Persiskyrė su šiuo pasnulfii
sausio 17 d. 11:45 vai. prieš
pilt ,934 m., sulaukę s 3R ,,,< lt,
■ lužlaiiM, gimęs švenčiontij apsi,r.. Knlllnėnų parap., Akinoniškių kaime.
Amerikoj Išgyveno 20 nirl
Paliko
dideliumc ntiliūdAm
moli rj Barborą po tėvais Anlanavlčaitė. dėdę Juozapą Ba
ranauską. du pus,troliu Mykolą
Miirtlnką ir Antaną Pilk finus,
draugus Ir gimines, o Lietuvo
je motinėlę Ir brol).
Kūną*
pašarvota*
randasi
4605 So. Hermitage Avė. Tel.
Yurdf 1741., laiuloluvės įvyks
fieštiidien), sausio 20 d.. X vai.
ryto Iš J.
Eudeikio koply
čias i Sv Kryžiaus parapijos
bažnyčių, kurtoji, atsiims gedu
lingos panu'.Mos už velionio slė
ni, o iš ten Ims nulydėtus J šv.
Kazimiero kapines.
V i’sl a. u. Ktunlslovo IturuPliuške giminės, draugai ir pažjsliimi esat nuoširdžiai kvie('iii.ml dalyvauti laidotuvėse tr
sutelkit Jam paskutini patui navlmą Ir iilsi'svf tklnbuą.
Nuliūdę liekame:
.Moteris,
Dėdė, INistiroliat. Draugai
h
<• rdiM-s.
I .abiotinėse patarnauja graboiius J. F. Eudeikis. Telefo
nu,, YARda 1741.

t

Cermak

W.

(Kampas Leavitt St.)

Kezldeueija 6609 So. Art asla., m va
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

GRABORIAI:

JEIGU

2201

1821 bOL'TU HALSTED STštliET

Trys tetefonat:

,

nupigin

palaidojimą.

automobilius

grabų

savo

su

mirusio

kokios

įstaigą,

visai

ką

ambulance

šermenų.

sitės

į

publiką

atvežimą

bile

iš

jums

patarnautoju.

Dėl

už

pasirinkimą

EUDEIKIS
teikia

aukštos

mūsų

esant,

atveš

patarnavimą
rint

už

3147

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 Iki g vakar*
Seredoj pagal sutarti

HILLSIDE, ILLINOIS

. >< •/'. > ■

AA
kainomis

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DENTISTAS
4645

Vienus Mokas į ry tus nuo
didžiulių vartų

LIETUVIŲ

tomis

DR. A, G. RAKAUSKAS

DR. G. Z. VEZEL’IS

MOUNT GARMEL
KAPINĖSE

GRABORIŲ IŠTAKIA
nustebino

7868

siai su pačiais išdirbėjai-

S

YARda

REPubUo

'

8*redoml* Ir Nedėliomis pagal sutarti

.Mūsų M-imyna specializuoja š a
me įtartie per šešias kartas.

JOKŪBO

Avė.

Ofiso: Tel. CALmnet 4089
Rot*.: Td. UEAlloek 6286

Avc.

Tel. BOLIevard 7912

Spcdla. IMal Iškalime ir išdlrbiin visokių rūšių iiumink,us ir
grahiiAntiiis.

SUKAKTUVĖS

California

Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. v&k.
Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 69ih bk

DIRBĖJAI

St.

Tel. MONroe 8S77

GRABORIUS
Laidotuvėm* pilna* patarnavimas
galima* *ž |>6.99
KOPLYČIA DYKAI
1344 R. fiOth Ak«_ Oi<M»rn. Tll.

vėl

Ashland

So.

Namų tel. PKOspeet 1930

Vai.: Nuo 10 ryto ’kl S vakaro

PAMINKLŲ

S.

Telefonas

Street

CICERO, ILL.

Road

Valandos 1—3 Ir 7—8 vak.

6631

Nedėliomis pagal sutarti
Oriso telef. BOUIcvard 7820

Ashland

Cermak

W.

Seredomia ir Nedaliomis pagal sutaių

DENT1STAS
So.

6139

GYDYTO J A& Jr CHtoŲROAP

\

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

4712

CANaI

DR< s,
2201

DR. A. P. KAZLAUSKAS

859-J.

ir

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJA8
Patarnavimas geras Ir nebrangu*

SYREVVICZE

ir

Phone

Chicago

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

SIMON M. SKUDAS

Tel. CICERO 394

EUDEIKIS

St.,

BOUlevard 7589
Rez. HEMIock 7691

STREET

J. Liulevlčius

Telefonai:

63rd

W.

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

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
6859 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago. III

U linois

CICERO

Tel. BOCIevard 8903—8418

Visi

Re*, and Offfc*
3359 So. Leavitt St.
CANAL 0799

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

STREET

46th

GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS
2423 W. MARŲUETTE ROAD
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Kelv. 9-12 ryk,
Nedalioj susitarus

DR. J. W. KADZEVVIGK

Dykai

lfah

Cicero,

Tel.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
VED AJAI

1646

WEST

DR. J. J. SIMONAITIS

PHYSICIAN and 8URGEON

Phone GROvehlll 0927
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.
Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

ORĄ BORTUS

J. F. RADŽIUS

St.

24th

DR. J. J. KOWARSKAS j
2403

\ e-kite ps n,nk,ų

ANTANAS PETKUS

W.

Office Phoce
PKOspeet 1928

METINĖS

Tel. CICERO 5023

2136

Str.

43rd

Street

Offlse Tel. REPublie 7896
Ros. Tl'l. GROvehiU 0617
6017 8. UASHTENAH AVĖ.

Avenue

TeL CANaI 9493

ROSELLI BROTHERS, INC.,

GARSINKINTFS
“DRAUGE"

Archer

▼ai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare

DAKTARAI:

X—SPINDULIAI

47th

GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

X

vakar*

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

'“Dainos” choro garbės rėmė- Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo r Iki 4
vai. popiet ir 7 iki X vai. vakare;
Ija. ši kuopa yra pirmutinė pu-j
šventadieniais pagal susitarimų.

G R A BO R IA i

DR. F. C. WINSKUNAS

W.

2643

Vai.: 2 iki 6 popiet. 7 iki 9 vak.
Nedėlioję pagal sutarti

— DR. A. RAČKUS —

Buvęs Cicero
miestelio pirluus Sveikatos
Komisijonie' ius (ir laikė
11) garbės ofiper 19 me
tų )■ yra gerai
Clcen’ečiam*
žinomas
per
27 metus. Da
bar
speciali
zuoja gydyme
Plaučių,
Šir
dies ir
Reu
matizmo ligų.
Valandom

Iš biznio komisijos girdėtis
Nežiūrint, kad choras savo kad tikietų platinimas ir kiti

DR. A. J. JAVOIŠ
Office:

Tel. LAFayette 3957

JOS. SHINGLMAN, M. D.

mis ir jūsų pastangas, ant kiek jų parengimų pusę.

Dienom* Tel. LAFayiMte 8791
Naktimi* Tel. CANaI 0403

Tel. LAl'ayctte 7859

Bes.

Lietuviu ««• Tel. cicero x«r»«

pusės vedėjuose.: Auditorija, Bridgeporte. La;

kelkite lietuviškos dainos Į bizniškosios

ir

Koncerto vieta

choro!

a<aa w. marqu£ttb road

Street

ROOM 210
2-4 ir 7-0 vai.

U.:

y.

mu ir su atviromis širdimisIput rinktiniai.

Halsted

So.

DENTI8TA8
1446 SO. 49th CT., CICERO, UJ,
UUr., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vaL
>147 SO. HALSTED ST., CH1OA4M.
Paaed.. 8*1*4. Ir BubaL J—I vai

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
I
Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Seredomi* po pietų ir Nadėldieulu
tik sueitam*

DR. A. R. McCRADIE

B.

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L. YUŠKA

DARBO

Vy-

statote scenoje

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

pu-

Furniture Co., K. (lervilis —
Taigi susirūpinta. Susitvėrė 2014 VV. 71st St., R. Amlreliū-i
Cicero. Ilk: Olga Diržius —
specialė biznio komisija, kuri
ims
2050 W. 03rd St., Pud-|14l0 W. 49tli Ct., 14-tos kuoSveiki Dainos Mylėtojai.
nusistatė sekanti choro kon- ‘J
žvelis — 204S \Y. 09th St., 112 l»os Vyčių nulius,
L. Y. “Dainos” chorus jau
certų padaryti pasisekusiu iš
Šv. Juozapo draugija laiky
kuopos Vyčių narius.
ne karti) juistntė Chicagos lie
bizniškosios pusės.
tame metiniame
susirinkime
Fbon*
Offtc* Phon*
Bridgeport: Jos. F. Budrik,
tuvių scenoje didelių muzikos
Pats koncertas bus vienas iš
gavo jūsų laiškų, kuriame kvit
KNGIevvood 061,
Tltlangle 0044
veikalu ir koncertu.
•
—
3417
S.
Halsted
St.,
Lietu

i didžiausių ir nei vienas choras
ėiate mus atsilankyti Į jūsų
Jakaitis, nigr.,
koncertų, didinga veikalų
j Choras yra vienas iš didžiau1 Chicagoje nedrįso tokio dide- vių Aud., —
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
tauto Didžiojo kantatųs kurių šių lietuviškoje Amerikoje. Ja lio darbo pradėti. Statoma mu 3133 S. Halsted St., Jos. SauGRAŽUS

DAKTARAI:

Vyčių narius.

Peoples

Park:

LIETUVIAI

\Y. Ceimak Rd., 24-tos kuopos
Town

čiai salei negauna jie jokio pa- j

skatinimo.

TI

DID

VYTAUTO

West

63rd

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4631

S0.

ASHLAND

AVB

Street

▼ai.: 8 to 4 Ir 7 to 9 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Av Kryžiaus Ligoninėj
Ch»e*ao. III
Phone:

DR. MAURICE KAHN

HEMIock

6700

Tel. YAltd* 0994
Ro.l Tel. PLAza 3290
VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v. *
Nedėldieniai* nuo 10 Iki 12 diena

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pašaukite:

Daktaras
Kapitonas

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

Pasauliniame

WISSIG,
SpecialistAs

kare

iž

Rusijos

GYVO VISAS LIGAS VYRŲ IR MO1EBŲ PER 38 METUS NEMURIME
KAIP UfcMSENMUSHJH tr NEIAGYDOMOH JOS YRA
Hpeclallškal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslė*, užnuodljtmą krasv.
Jo. odo*. Ilgas, žandas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nu*/ .
roj*. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ,r paslaptingas liga*. Jeigu kiti sr
galėjo jus Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums gali ps/
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir Išgydė tukatančlus ligonių. Pa7
mas dykai.
OFlfcO VALANDOH: Kamile nuo 19 valandos ryto IV it
valandai tr nuo I—I valandai vakare Nadė'toml* nuo 11 ryto Iki 1 Mm.
Tel. CRAwfnr<|
Ava
4300 WEMC Mik 8T.

4

Penktadienis, samdo 19, tti34

n R X U G A R

Todėl postas pareiškia šir tės. Diena vėliau Ims paskelb- Aliną, (k-tavio, jos sužadėtinis čia). Kapuose Leporello |«ipa męs Jėzus Kristūs. Dabar baz.
dingą padėką poniai M. Wai- ta.
, šakoju Don Giovanni kas atsi- iivčios šone toje vietoje, kur
prisiekia kerštą.
įlelios, sveikina jauną Ausilialiko. Netolima užmušto guber- prakartėlėje Kristus gimė, yru
Nutarta nupirkti
“ping - . (Vaizdas jiasikeiėia).
Don,

CHICAGOJE

l

NAUJAS PROFESIONALAS| nos garbės seminaru ir buvo r.v l ,,il

.i,,s

valdybą, kurio-Į pong’’

žaidimą

..
... ,
i.M,i.,, natorinus
mergaitėms. Giovanni
susitinku Elvirą, ku-'
pasirūpins B.
rią jis anksčiau išvedė iš ke- Giovanni
,

I mokytoju t'izologijos departa je pati poniu M. \Vaitehos pa-! šiuomi dalyku
Zauraitė j,- J. Daniūnaitė.
mente. (Javo mokslu bakalan- vyzdingai pirmininkauja.

stovyla paliepia Don bronza, marmuru ir brangiais
J
1
1
užsilaikyti ramiai, kilimais išklota tam tikra ni

.

. .

‘
,
.. n J Don Giovanni drąsiai pnkvie- ša.
lio. Nebepazindantas jos, jis
•
1
i
•<•
-. :
,čia gubernatoriaus stovvla su
rato ir magistro laipsnius ir J. A. Mickeliūnas, (tommanderVaikinai irgi neatsilieka. Iš- bando
Gaila, kad iš Kauno radijo*
sueiti su ja i pažintį.'
...
. .
J.
S.
Czlikauskas,
Adjutpnt
rinkta
K.
Jenkeviėius
ir
W.
i>
-i
•
.
■-•
___
•
'
juo
pietauti
ir
jo
kvietimas
i ned i c i n os teikta ratu.
___... ... savo kini-,-'
lono nepaaiškinta, kas buvo
l’ervelai pastebėjęs
1
•'
Mikšis, kad pataisytų “poolj jų, pa s Gnu i n <avo tarna Lepo^Vaizdas pasikei- i kalbėta
Betliejaus per miBaigęs universitetą, sėkmin
lable”
rello prieš save ir pranyksta.į°‘tnvio klll,ina
|krofoną.
gai išlaikė
kvotimus
Cook
Pirmininkas pranešė,
kn<l' Rlvirn irgi prisioki« karšinti./,aunn,,n už nt.dėboj.mą jų j
_________
County ligoninės interno vie
pas jį gulima gauti “Vytauto
Trumpu laiku po lo, vestu-1(VaiZ'las
PLATINKITE
DRAUGĄ”
tai gauti ir ten per IS mėne
kantatos’’ vakaro tikietų.
; vin proeosijn pr«eina. Jauna-,)on (;'«»vnnn.o ka.nbaj vių procesija praeina,
buvo gydytoju rezidentu,
Susirinkima
uždarė -.....
........................................................ : rys. Elvirą .mina ir barnio Doa
turui,
jai maldaujant, Don Giovanni
praktikavo visuose skyriuose,
fcNuo Sustingusių Sąnarių
.
„
Giovanni pajudinti prie r«tsi’ Petraitis.
nutaria prašalint i jaunąjį, pa.
1
Niekas taip nepadaryt lanksčiais ju
taip kad įsigijo daug patyri-1
L.
VYČIŲ
tų sustingusiu*, skaudamus sąnarius,
Brangus įauniine, subruski- vvdu Masetto. Esant Don (Jin- biissmo, bt t m sis» k«i. Klo\yla
kaip geras, .vikrus išsitrynimas su
mo. Dr. Russell yra Kamb da
AN ’HOK
JTtin Kxpelleriu. įtrinkite
dei Zerlinai lada Prisiartina ir maldauja
užtenkamai Pain Lsurllerio ir apnikite
me
ir
pamąstykime
ar
.daug
valini
ir
jaunavedei
M u Delta, Lietuvių medikų ir
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais
... i
vi.uHsidėįėlį prie atgailos, bet
atsitikimais ištrinkite Pain Expelleriu
\ ve.ių 24 kp. metinis su-1 m,,* pasidarbavom Dievui
vieniems, jis gundo .,ją,
Llvira,
.
.
vakarais ir rytais iki palengvės.
dentistų brolijos nariu ir jau
m
v. ...
....... • ,
ir jai, ir ji sudrimba
Pain Expe'leris yra labai persisun
priimtas į Lietuviu Daktarų sirin'<l,nas įvyko sausio 11 d., tėvS^iei. Nesnauskime, bet pa-1 Amui ir Oetavio juos užtinka.. nesiseka
' ’
kiančiu per olų ir jus galite patirti su
kokiu
greitumu varomas skausmas lauk.
Di-.i-i šienus dienomis -itidn. l’aral”.ioS svetainėj. Kusi rinki- rūdykime kitiems, kad nu*s e. Alina nužiūri
Don Giovanni “J*1 žemės. Tadu pragaro ugVisose vaistinėse kaina J5c. ir 70c.-—
m

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ,VVEST SIDE

sių

)Is

“

SUSIRINKIMO

a

ro ofisą savo name__

al’dare la,in. A. \ araniu- šame pavyzdingi katalikai

>515 \V

.o:
Dar vienas jaunas lietuvis <•0.1.
(»9tli vų..
Ktr., <Chicagoj

ir savo tėvo žudytoju.

|I natrijotai.
pat ri jotai. Darbuokimės ir to
to-

Vestuvin pokily
Vestuvių
nokilv Don Giova
Giova-i

skirtingu didumo bunkutės.
•
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklį.

‘ ipsupa palaidūną ir nusi

!

neša jį su savimi.

’
“Don Giovanni”, populari-

perskaityti

PfllN-£XPELLER

ir linus. Stokim Į los organizaci nni ir vėl gundo Želdiną, bet
ška italų opera, parašyta Movienbalsiai priimti. Po to se jos eiles, kurios auklėja jau užtiktas, kaltę
sumeta ant
lesionalų pasaulį. .Ino via di. 1)1(l geriausio pasisekimo!
PARDAVIMUI
—
Baigekė svarstymas senųjų reikalų. nimą katalikiškai ir patrijo Laporello. Jiems jam netikint, zurto, bus transliuojama pil-į
.Jonas Russell - Raselavičius,
nai
tiesiog
nuo
Metropolitan
|nas.
4
pagyvenimų
medinis
naj
Pinu kviečiant, naują val tiškai!
savo kardu jis prasimuša ke
kuris pradisla gydytojo ir chi DARIUS - GIRĖNAS POS
Marijona
Brazauskaitė
Opera llouse estrados šešta-j mas, po 4 kambarius. Kieto!
dybą užimti vietas, pirminin
lią ir pabėga į savo pilį.
rurgo praktiką.*
TO
271
REZOLIUCIJA
II aktas - Don Giovanni ve- dienj, sausio ?0 d., 1:55 vai. j medžio grindys. Tualetai vikė pratarė keletą žodžių, linkoresp. !
I
popiet (ĖST) per sujungtus ,Uub visas namas gerame sto| kėdama naujai valdybai kuodant flirtą su Elvirą, ji užklu x’r>4-<
u-iv
r- vv.i- Prie 4o-tos ir \\ood gatDON
GIOVANNI”
TURI
gimęs AVestj Amerikos Legijono Darius - geriausio pasisekimo, kad kuo
mpa Masetto ir jo sėbrai. Bet NBC MKAI' ■ «.IZ. ro<h.l"ivi„. Kainil> $|i8(K).
NIO
SANTRAUKA
tinklus. Vyriausiose rolėse ilni i TIKRAS Bargenas — MarSide, augęs Bridgeporte ir pa- Girėnas postas 271 savo me- pa išaugtų viena iš didžiau
šis apgalėjęs Masetto ištrūks
nuos Bosą Bonsella. Tito Selii-' ąuotte Manor, arti lietuvių baskutinius
10 metų gyvenęsĮ tiuiame susirinkime, J. Yuš- sių ir stipriausių.
ta. (Vaizdas pasikeičia). Oe
pa, Ežio 1‘inza ir Maria Mue-! žnyč-ios ir mokyklos. Karštu
Marųuette parke. Mokslus ėjo kos svet., priėmė sekančią reNaujai valdybai užėmus vie
Parašyta Mozarto. Pirmą ka tavio, Auna, Masetto ir Zeriiller
i vandeniu šildomas medinis naMeCIellan pradžios mokykloj, zoliueiją:
tas, pirmiausiai svarstyta a- rtą perstatyta Pragoję 17^7 Į na atranda laporello FJviros
_
,
.
.
Imas. Dėl informacijų kreipkiI.indblom lligli Sehool, Ciane
Op'ra, kuri apims orą nuc |t-s; 1?25 West 47tb‘St. TeleKadangi ponia M. AVaitehes pie kuopos vajaus vakarą. Va m.
i kambary persi rėdžiusi Don Gidr. Kolegiją ir Loyolos uni-'daug pasidarbavo suorganjza- karui bus prirengta puiki, tu
T aktas — Don Giovanni, į ovanni rūbais. Leporello aiški- 'vak *k* aP*° '’Do vai. po | fonas YARds 1935.

baigė mokslus i|- įžengi- į pro-

versitete.
los

.Jaunam profesionalui linki-

Lankydamas Loyo- ’ vinu* Amerikos Ijpgijono Au

l niversitetą,

medicinos xiliary Dariaus - Girėno Unit

skyrių, jaulare gerą rekordą ir jr kadangi jos pasidarbavimas
dėl to buvo paskirtas mediei- buvo labai sėkmingas.

Nuturimai

rininga programa ir bus geni nudūręs gubernatorių, Donnn
kalbėtojų. Tam tikslui komi- Annos tėvą ir pabėga nepastesija išrinkta iš B. Žibo, B. betas po bandymui nepasekZauraitės ir K. Kazanauskai- mingai išvestį iš kelio Domią

naši, jog- jis buvo priverstas l1H‘l bus perduodama kiaušy-Į-----------------------------------------

persirengti ir Don Giovanni Janius dėka American 'lobai-1
apkaltinamas gubernatoriaus
(ompany. lullio Seialin
nužudyme. (Vaizilas pasikei- bus orkestro vedėju, o Milton
Cross ir John B. Kennedv bus

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

! kalbėtojais pertraukų laiku.

“Don Giovanni”

veikėjais

bus sekanti asmens: Don Gio-

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
W.

105

Monroe

— Ežio l’inza,

basas.

, Domia Auna — Rusa Bonsel

prie

Clark

Telefonas STAte 78«O
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
2201

W.

Road

Cermak

Panedėllo. Seredos fr Pėtnyčloc
vvkarala « Iki 9
Telefonas CANai 8122
S.

6459

Namai:

\anni

St..

Rockwell

St.

Utarnlnko, Ketverto Ir Bubatos
Vakarais 7 Iki 9
Tel<-f4>nas ItEPubJe 8800

la. sopranas, II Coinmenilalo;r<‘ — Emanuel List, basas, Don

Luckies

JOHNSALZAK

AMtavio — 'Pilto Keli i pa. teno
ras,

Don na

EI v i ra

Maria

FIRST GLASS

Mueller, sopranas, Zerlina —

v

Editlia Eleisclier, sopranas, Lo
! porelių
Virgilio Lazzari, ba

SHOE REPAIRING

sns, Masetto — Louis D’An-

Risiekia jusJjilnaiprihimšti

6549

MOZART

S.

ST.

gėlo, baritonas.

, Pataisome č-everykus gražiau-

IR

LIETUVOJE

BETLIEJAUS

ČIOS

TABAKAS

GIRDĖTA

BAŽNY

•
•
••
v
ir geriausiai — - uz ma

i • •
šiai

žiausia kainą.

VARPAI

GIESMĖS

Craiie Coal Co.
5332

Daventrv radijo

Anglijos

NEBYRA LAUK

So.

Long

Ave.

Chlcag4). 111.

i
.•
•i•
t,'
1 stotis transihavo Europai se
niausios pasaulyje krikščionių

bažnyčios,

Geras tabakas . . . tikras geras tabakas . . . štai yra
priežastis dėl I.ucky Strike puikios, švelnios kokybės.
.Mes naudojame tik vidurinius puikiausio turkiško ir
naminiu tabako augalų lapus. Ne viršutinius lapus—
z.adangi tie yra nedasivystę. Ne apatinius lapus —,
kailangi anie yra žemesnės kokybės. Mes naudojame
tik vt4lurinius lapus—kadangi šie yra lengviausi lapai
pilnai išnokę tobulam rūkymui. Tiktai šis rinktinis
tabakas namlojama išdirbti I .uckies taip apvalius, taip
kietus, taip pilnai prikimštus- ir be liuosų galų išbyrėti
lauk. Štai kodėl I.uckies visuomet yra lengvi ir švelnūs.
Šiai k<xlėl visuomet “Luckies patenkina’’. Ir nepa
mirškit— “It’s toastcd” — <1cl gerklės apsaugos — dėl
puikesnio skonio.

Į bažnyčios

Kristaus

gimimo

Betliejuje

varpų

j gaudimą ir giesmes toje baž
nyčioje per Bernelių Mišias.
IŠ Daventrv stoties tai retrnn
[ sliavo beveik visos Europos

Katrie perkate aną-lls IS drolverlų. Hiimkite juos j CHANE
(’OAIi CO. Gausite geresnes
anglis, už mažiau pinigo
Povaii<intas AI. H. liktai $7.00
tonas.

stotys, jų tarpe ir kauniškė.
Tai pirma transliacija radijo istorijoje iš taip toli. Gir' dėti gi buvo visai gerai - ir

j

varpai, ir .giesmės, ir dikto-

, liaus prie mikrofono Betlieju-

i je

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132

paaiškinimai anglų kalba.
Į Giesmės ir kalba buvo taip
aiškiai girdėti, lyg būtų bil-

i vę ne toliau kaip iš bet ku

rios stiprios kaimyninės radi

jo stoties. Radijo diktorius iš
i Betliejaus sakėsi stovįs

prie

mikrofono tiktai už kelių žin-

UNION

AVE.

Chieagč, III.
Phone

PULlman

8296

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos
Res.

10742

Phone

S.

Wabash

PULLm&n

Ave.

8092

[gsnių nno vietos, kur yra giMetropolitan Opera
Per NHC Raudonų jr Mėlynų radm
tinklas, icAtadienj, 2 vai. po piet
Funtcrn Standard Laiku, HTKY
STRIK K
nerMatn
Metropolitan
Opera Cnmpanv pilnoje operoje —
Olovanni".

INSURANCE

N0TARY
PUBLIC

PERKAM

Lietuviškos

BONUS

