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WASHINGTON, saus. 24. Pre?id. Roosevelto monetari
nis aukso bilius senate stumia
mas pirmyn.
Visi priedai
griaujami. Komitetas paliko
tik vieną, šen. Olas s o, priedą,
būtent, kad dolerio devalinabūtą nustatytas apribo
tas laikas.

fašistų ir kitų srovių demon nepildo. Pasirodė, kad j tas
stracijos prieš vyriausybe ti- suktybes įvelti aukštieji val-

kslu ją pašalinti. Įsikišus po-tstybės valdininkai. Premjerui
licijai,. kilo riaušės ir kauty nebuvo koktu prieš juos ko
nės, kuriose tačiau nepanau voti.
Tad šiandien parlamento at
stovas Pb. Ilenriot paskelbė,
kad jis parlamente iškels nau
to skandalo dokumentą,
kurs bus atkreiptas prieš patį
premjerą ir prieš tris jo ministerius: finansų, teisingumo

suktybių premjeras
Cbau- ir prekybos.
temps žadėjo visus kaltinin
Kalbama,* kad
kus rasti, juos iškelti aikštėn mėgins gelbėtis

West Finley miestely, Pennsylvanijoj, yra apgriuvę seni J
vyriausybė
parlamento namai, kuriuose buvo gimęs W. H. MeGuffey — MeGuffey l
ir nubausti. Į tai atsižvelgus,; paleidimu, kas Prancūzijoj y- skaitymo vadovėlių viešosiom^ mokykloms autorius. Fordas
perka šiuos namus ir juos atstatys taip, kaip jie yra. buvę..

nnkentėję žmonės nurimo,

o• ra nepaprastas dalykas.

MAŽIEJI VERSLININKAI
SAUKIĄS PAGALBOS
IVASIIINGTON, saus. 23.
Mažieji verslininkai nurodo
— Kongreso atstovai gauna faktą, kad N RA kodai
yra
iš viso krašto mažųjų versli- padaryti tik su d'nlžiųjų versninkų nusiskundimų, kad di- lininkų nurodymais ir sutikidieji verslininkai, prisidengdn »nin. Mažųjų-versliniukų visišmi NRA., juos baigia slėgti kai neatsiklausta. Tad tais
taip, kad gyvenimas darosi ne kodais šiandien jie palaipsniui
pakenčiamas. Mažieji verslini-j išstumiami iš verslo ir nežino,
nkai šaukias pagalbos. Pir- ,ką jiems duos rytojus,
miau jie siuntė nusiskundimus | NRA administratorius John
NRA administracijai, iš kur'son įsakė savo pagelbininka-

JAPONAI DRAUGINGAI NUSISTATĖ
LINK J. VALSTYBĘ
Apgaili sovietų aktyvumą prieš
Ja poni įą.
r .

TOKIJO, saus. 23. — Ja
Užsienio ministeris labai ap
ponų užsienio reikalų m miste gaili Rusijos sovietų nepapra
ris Koki Hirota pareiškia, kad stą aktyvumą prieš japonus.
tarp J. Valstybių ir Japonijos Ministeris Hirota sako, kad
nėra nesutikimų, taip pat nė bolševikų nedrauginga kampa
ra, jokių supainiotų problemų, nija prieš japonus yra negar
nesulaukta nieko ypatinga. Ims tuos reikalus ištirti ir jam kurių nebūtų galima išspręs- binga. Ir jei iš to pasireikš
Tad dabar atsišaukia į kon- pranešti apie tikrąjį dalykų įtį drauginguoju keliu. Japo koki rimti nesusipratimą!, bogresą.
stovį.
nai pageidauja, kad tas su A- Į'lševikai patys bus kalti, Tamerika draugingumas būtų pa da jie turės pinuti tai, ką iki
UŽ PABALTIJO VALST.
tvarus.
šiolini yra sėją.
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LIET.

GELEŽINKELIETĮ

Klebonnvui, norėjo iškelti jam tinkamai atsispirti prieš rau
bylą, bet, negalėdami'prikibti, donąjį bolševizmą ir vok. fa
šizmą.
vėlinu paleido.
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GIRĖNO PLOKŠTELIŲ

PREZIDENTO ŽYGIUS STATO GRETA
LINCOLNO EMANCIPACIJOS
Angliakasiai nusistatę už

trumpesnes darbo valandas
•
•
TNDIANAPOLIS, Ind., sau- sijungė prie prez. Roosevelto
šio 24. — Angliakasių suva didžiojo darbo.

žiavime, kuriame dalyvauja a-

ANGLAI GINKLUOJA
SINGAPORE

NEPALIS LABIAUSIA
NUKENTĖJO

drebėjimas pereitą savaitę su1
Cooko apskrities kriminali
niam teisme du grobėjai, F.
Souder iš Benton, UI., ir G. E.
Sivolley iš Peoria, III., nubansti visą gyvenimą kalėti.
Jiedu pripažinti kaltais Ilacketto iš BĮ ne Islnnd pagro
bimu.

naikino tris miestus, kur žu
vo tūkstančiai žmonių. Pačioj
Indijoj tuo metu, kaip apskai
čiuota, žuvo apie 1,300 asme
nų.

Nepalis yra Tibeto pasieny.
BOLŠEVIKAI

'

NAUJIEMS KARO LAI
,
VAMS
WASHINGTON, saus. 24.
— Pranešta, kad krašto vy.
. .
1
riausybė kreipsis kongresan iri
reikalaus 15 iki 25 milijonų
dolerių skirti naujiems karo
laivams.
PILSUD8KIS LANKĖSI

VILNIUJE

Gruodžio mėnesio pahaigoje
Vilniun buvo atvažiavęs len
kų maršalas Pilsudskis. Gele
žinkelių stotyje jį sutiko len
kų vyriausybės atstovai ir Vil
niaus vaivada. Beveik tuo pat
metu Vilniuje lankėsi Lenkijos
žemėR ūkio ministeris Nakoniečnikoff-Klukovskis. Ministeris nuodugniau susipažinęs
su Vilniaus miškų ir žemės
ūkio dariais.

PARGABENO DARIAUS IR

Viduklės v., į Juozo Perkū
“DRAUGO” BENDROVĖS ŠĖRI no butą Sujaimų plytinėj nak Į Lietuvą parsiųsta partija
tį įsiveržė du plėšikai ir parei Dariaus ir Girėno plokštelių.
NINKŲ SUSIRINKIMAS
kalavo atiduoti gautus už dar-’ Ypač. vykusiai padaryta “Li“Drango” bendrovės šėrininkų metinis susirinkimas į-1 Irus plytinėje 2,000 lit. Perkū- tuanicos” motoro improviza
vyks rytoj, sausio mėn. 25 d., 1934 m., 7:30 vakarą, Aušros | nas paaiškino» kad jis nesąs cija. Dariaus ir Girėno skri
Vartų parapijos svetainėje, 2323 W. 23rd Place, Chicagd, UI. ' plytinės savininkas iri tų pini dimui paminėta viena ameri
Visi šėrininkai kviečiami susirinkti. Kurie negali patys
gų neturįs. Tada plėšikai pa- kiečių firma užsakė padaryti
susirinkime dalyvauti, prašomi savo vietoj raštu įgalioti ki
ėmė jo piniginę, kurioj buvo 5 j didelę partiją naujų plokštetus kuriuos šėrininkus.
liti, paltą ir pasišalino.
‘

A

Telefonas; Ganai

pie 1,500 atstovų, orgnnizaci1NDIANAP0LIS, Ind., sau- x
jos valdyba savo raporte pa-, šio 23. — Prasidėjo angliakaSakoma, kad šis priedas bus žyrni, kad organizuoti anglių-’šių — United Mine Workers
kasiai visu savo uolumu pasi- of America, suvažiavimas.
nugriautas.
ryžta remji iki pat galo visus
Suvažiaviman pakviesti ka-.
prezidento Roosevelto žygius lbėti NRA administratorius
krašto gerovės grąžinimui.
Johnson, Am. Darbo federa
Valdyba pareiškia, kad prez. cijos prezidentas Green ir da
Roosevelto žygiai yra lygūs rbo departamento sekretorė
prezidento Lineolno paskelb Perk ins.
LONDONAS, saus. 23. — i tai emancipacijai. Kada pas
Angliakasiai reikalaus trum
Angliju ir toliau skubiai for- ke|htas kra5to pramon<, ^į. pesnių dienos darbo valandų
finl/iimo
’inrroruvi'A iir
>• nnri
. .
tifikuoja Si
Singapore
nori fnn
ten vinimas
1933 metais, anglia ir, matyt, didesnio atlyginimo.
turėti antrąjį Gibraltarą.
kasiai atsisakė visų kitų savo
Suvažiavimas užtruks apie
Daily llerald praneša, kad planų būties gerinimui ir pri- porą savaičių.
ant mažųjų Balaičių tarp me
NUKELIA SOSTINĮ!
džių yra įtaisytos milžiniškos
patrankos,
MASKVA, saus. 23. — UkTuo v\nglijos žygiu daug ji rainos sostinę sovietai iš Chadomauja japonai.
KALKUTA, Indija, samia j rkovo n"kpli“ i
23. - IS Napalio karal.vtfs ka'1 ™as valdhos
NUBAUSTI VISAM GY
gante žinia, kad tenai žram M'1) »'«<>'■ ŽPrn^
VENIMUI

BLOKĄ

šiomis dienomis knygų rin
koj pasirodė Albino Kulbergo
Iš Chicagos išvyko Spring- brošiūra, kurioj nagrinėjama
Kauno buriu: A. Merkys
fieldan gausinga Chicagos na didžiosios politikos perspekty
mų savininkų atstovybė. Val voj šiaurės ir Pabaltijo val jau pradėjo eiti pareigas. Sau
Ulinoiso valstybėje veikia
stybės gubernatoriui Horne- stybių problema.
į šio 3 d. iš ryto aplankė Sav. pirkimo mokesčių įstatymas.
i
riui pateiks prašymą, kati na
Autoriaus įsitikinimu, 7 Pa- eentro l»taigat', susipažino su’Šių mokesčių įstatyme
yra
mų morgičiams būtų paskelb baltijo valstybės (Švedai, Nor-Į tarnautojais ir jų darbu, o Ui aiškiai pabrėžta, kad šiuos mo
tas morntoriumas.
kesčjns moka parduotuvi n in
vegai, Danai, Suomiai, Estai, vai. priėmė skyrių vedėjus.
kai, bet ne pirkėjai. ParduoKada bus gautas guberna-Į latviai ir Lietuva), kurios’
Pasikalbėjime
palietė
darbo
j
tuvininkams uždrausta atski, toriaus palankumas, tada bus drauge turi apie 22 mil. gy
kreiptasi legislatūron, kuri tu ventojų, yra vak. Europos sar- palengvinimo ir racijonalumo i rai imti šiuos mokesčius nuo
Ti teisę atitinkamuoju įstaty gybns postas. Tačiau vak. Eu- i klausi,n* ir pasidomėjo statis-, pardavėjų.
__
__
____ • . ji__j »
Nežiūrint to, kai kurios
mu paskelbti morgičinms mo ropos valstybės vis nesuge • tika.
Tačiau pasirodė, kad
Chicagos parduotuvininkų gru
ratoriumą.
bančios tinkamai įvertinti jų bendros statistikos nėra, o ją
vertės. Todėl autorius skatina turi tik kai kurie sk>'riai- Sk>’ pės susitarė imti nuo pirkėjų
rių vedėjai turės patiekti trum! mokesčius atskirai. Šiandien
Švediją, kaip didžiausią ir se
ir
niausią iš šios grupės, imtis i PQ skyrių veikimo apibūdini- jie savo sutarimą vykdo
peržengia įstatymą.
Eitkūnuose vokiečiai buvo inicijatyvog ir šias valstybes IT1“4 ’r savo samprotavimus,
Ką apie tai sako valstybės
suėmę vieną liet. geležinke jungti, taip pat artinti su kaip darbą sklandžiau sutvarautoritetai? Kol kas nieko nelių valdininką ir, nugabenę j Prancūzija ir Anglija. Tada kvti.
1 girdima.
Stalupėnus, panašiai kaip kad šitoks jungtinis blokas galėtų
BUVO

3c

RILIUS STUMIAMAS
PIRMYN

PARYŽIUS, saus. 23. — Čia, purlanientas reiškė pnsitikėjivnkar pasikartojo milžiniškos mo premjeru.
konservatorių, monarebistų, Tačiau premjeras žadėjimo

.
Pasirodė, kad dėl Staviskio Į

M.

UOLUMU REMIA PREZ. ROOSEVELTA

Tai vienatinė priemonė
išsigelbėti vyriausybei

Savo keliu parlamente pra
nešta, kad premjeras Cbautemps ir jo vyriausybė susilauks į
i
naujo skandalo.

1934

ENTERED AS 8EOOND-CUA8S MATTEK MARCH JI. 1S1(, AT CHICAGO, ILLINOIS UNDER THE ACT OP MARCH I. 1J7»

PRANCŪZIJOS VYRIAUSYBĖ GRA ANGLIAKASIAI
SINA PALEIST! PARLAMENTĄ

doti šanjamieji ginklai.

D.,

JA

PROVOKUO

VISUS

RYGA, saus. 23. — Sovie
tų vyriausybė nuolat skelbda
ma apie karo galimumus
Azijos rytuose, ne vien provo
kuoja japonus, bet ir kitas
valstybes.
Sovietai dabar nusisuko ir
į Angliją, kurią vadina di
džiausiu savo priešu.
Provokuodami valstybes so
vietai kas kelintas žodis pa
reiškia, kad jie nori taikos.
Bet jei bus puolami, tai jie ir
“parodys” savo priešams.

KONTESTININKĮI SUSI
RINKIMAS NUKELTAS I
PENKTADIENĮ
(Vakar buvo skelbta, kad
“Draugo” kontestininkų susi
rinkimas įvyks ketvirtadienį,
sausio 25 d., bet jis nukelia

mas į sekanvin dieni] - į penk
iadieni, nes sausio 25 <1. įvyks
dienraščio “Draugo” bendro
vės akcininkų susirinkimas toj
pačioj Aušros Vartų par. sa
lėj.
Kontestininkai prašomi su
sirinkti, nes bus svarbus pasi
tarimas kaip toliau varyti darlią. Taip pat prašomi atvykti
ir kiti mūsų bičiuliai, kurie no
rėtų pasidarbuoti vienintėlio
lietuvių katalikų dienraščio
Amerikoje gerovei.

Visuomenė susidomėjo, ku
rie iš kontestininkų užims pir
mą vietą užbaigus pirmąjį peRIO I)E JANETRO, Brazi- |riodą “Draugo” koncerte, va
SUSPROGO

130

TONŲ

DINAMITO

li ja, saus. 23. — Governor sa-isar’° 4 fk
Rytoj paskelbsime kontes-tiloj privačiam sandėly suspro
go 130 tonų dinamito. Visas ninkų stovį. Jis įdomus. • Yra
šis miestas supurtytas. Žnvo žymių permainų.

du sandelio sargai.

“Draugo” bendrovės akci
ninkai yra tikrieji dienraščio
savininkai. Dėl to reikia lauk
ti, kad ryt įvykstantis jų sei
melis bus gausingas ir kad bus
Kubos laikinu atstovu Wapadaryta daug naudingi) nuta
shingtone bus buvusia Kubos
rimų dienraščio gerovei.
valstybės sekretorius M. M.
Sterling.
Kubos pakraščiuos įkišiol
CHICAGO IR APYLINbuvo 16 amerikoniškų karo
laivų. Jų dauguma ištraukia- KĖS. — Šiandien debesuota
ir kiek šilčiau.
ma.

PRIPAŽINO KUBOS VY
RIAUSYBĘ
WASHINGTON,

saus. 24.

— Prez. Rooseveltas vakar
pripažino naują Kubos salos
vyriausybę, kurios priešaky yrn prezidentas Carlos Mendieta. Tas įvyko, kada J. Vals
tybių vyriausybei pranešta,
kad sala palaipsniui tvarkosi,

O«*O STOVIS

I

n it

Trečiadienis, sausio 24 vi., 1934

reikalus ne visai apleidome. Tokio mūsų dar
bo įvertinimo retai tesusilaukiame. Amerikie
čiai neieško pagyrimų ir garbės, nes ne dėl
Išeinu, kasdien. į'šakyrus sekinac'ieniua
l’KENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu
to jie dirbo ir aukojo. Taip pat neatmestų
sei metų — >3.50; Trims menesiams — >2.00: Vienam
2334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO. ILL.
mėnesiui — 75e. Europoje — Metams >7.00; Pusei me
Lietuvos visuomenės pajamos padėti jauno- j
tų — >4.00. Kopija .OJi.
A. L. R. K. Federacijos Reikalai
Skelbimų kainos prlalunčfamoa pareikalavus.
sios kartos tautybę išlaikyti. Eks-amerikie-;
Bendradarbiams lr korespondentams raštų negrą41 na, jei neprašoma tai padaryti lr uepriVdunčlama tam
tis kun. dr. V. Baltuška rašo, kad Lietuva ma
į niečius iš vergijos išvaduoti.
MINĖKIME VASARIO
tikslui pašto ženklų.
Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vai.
žai
tesirūpina
savo
ateiviais.
Jis
ragina
iš

ŠEŠIOLIKTĄJĄ
Dėl to būtinai švęskime Ne
kasdien.
dirbti santykiavimo su išeiviais planų, skirti
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
priklausomybės šventę (Vasa
stipendijas išeivijos moksleiviams, siųsti va Vasario šešioliktoji visai rio 16 d.) ir švęsdami stiprin
5 vai. po piet.
dovėlius mokykloms, skirti dovanų geriausiai mūsų taųįįii yra brangi diena, kime savo tautiečių pasiryži
lietuviškai mokantiems moksleiviams, duoti Uėišimant nė mūsų, Amerikos mų už Vilniaus atvadavimų.
“DRAUGAS”
galimumų išeivių vaikams atvykti Lietuvon lietuvių. Juk ir mums rūpėjo,
UTHUANIAN DAILY FK1END
Visi A. L. lt. K. Federacijos
ir pagaliau parašyti jaunuomenei anglų kal kad Lietuva būtų laisva
l’ubliahed Daily, Except Sunday.
ir
SUUSCRll’TlONS: One Yeai — >6.00; Slx Months
apskričiai ir visi skyriai yra
ba knygų apie lietuvių kalbų, liaudies menų, nepriklausoma valstybė.
— >3.50; Three Months — >2.00; One Month — 75c.
Ne
Europe — One Year — >7.00; Six Months — >4.00;
dainas, gamtos grožį ir nurodyti svetimšalių tik rūpėjo, bet amerikiečiai ir įpareiguojami būtinai suorga
Cepy — .03c.
Advertlsing ln "DRAUGAS” brings best results.
ątsiliepimus apie Lietuvų. Tokie atsiliepimai darbo daug įdėjo, gausingai nizuoti savose kolonijose Lie
Advertlsing ra tęs on appilcatlon.
“DRAUGAS” 2334 S. GaJfrey Avė., Chicago apie mus ir susirūpinimas išeivijos reikalais aukojo, kad. padėti tautai iš tuvos Nepriklausomybės pami
bendrai amerikiečius džiugina. Apie tai Lie silaisvinti ii? svetimųjų vergi- nėjimų. Kur tų dienų bus ren
kamos aukos, prašome jas
Federalei radijo komisijai leidus, Piedmont, Calif., mie
tuvos spaudoj pastaruoju laiku daug rašė ir jos. Dar toli prieš Didįjį Ka-į^
vilniaus R^to lietuvių
DIENAS KLAUSIMAI
kiti veikėjai: kan. F. Kemėšis, dr. K. Pakš rų mes kiek tik išgalėdami I gvįe|įmo reikalams. Surinktas sto policijos automobiliams jau įrengta nauja radijo sistema.
Iki šiol policijos automobiliai turėjo tik radijo priimtuvus.
tas, kun. Jonaitis, dr. Keliuotis, p. J. Kasa- stengėmės kelti tautinę sąmo.Dabar, kaip matome, turės ir siųstuvus, kuriais galės kalbėtis
SUSIRŪPINO\IŠEIVIJA
kuitis ir kiti. Yra jau įsteigta “Užsienio Lie nę, kėlėme laisvės obalsius, ge- aukas reikia siųsti į Federa su centraiine^policijos stotim arba susisiekti su kitais poli
tuviams RerntLsQraugija”, kuri savo susirin lbėjome įvairiems tautos rei cijos centrų, kuris jas persiųs cijos automobiliais. Tokių pat sistemų galima bus prijungti
Seniau Lietuvos veikėjai tik galvodavo kimuose kaip tik ir svarsto tuos klausimus, kalams. Kų jau bekalbėti ka- Vilniaus lietuvių įstaigoms. ir prie motorcyklio.
kaip nuvykti pas Amerikos lietuvius ir jų kuriues yra iškėlęs kun. Bartnška. Kadangi 1>o laikais ir tuoj po karo, ka- (Ta proga primenama, kad
tarpe parinkti aukų ktJkiani nors politiniam, kfclba eina ne vien apie rūpinimusi Šiaurės ‘ da šimtai tūkstančių, amerikie praėjusio gruodžio mėnesį ce platinti. Konferencija plačiai ma, kari ir neturinčio tarptuuntras pasiuntė Vilniaus našlai- apsvarstė ir lietuvių jaunimo tinio pobūdžio.
kultūriniam, religiniam ar labdaringam tiks Amerikos lietuvių reikalais, bet visa išeivi čių pinigų plaukė į apsi
sieniu» čiajps $90.00).
Čia man kilo mintis apie
reikalus.
lui. Dėl to per pastaruosius keliolikų metų ja, dėl to dr. K. Pakštas yra pasiūlęs steigti kovai dėl Lietuvos nepriklau
Kitos tokios konferencijos “ matricas ” iš Lietuvos krašAkcijos ir spaudos vajus
nebuvo periodo, kuriame nebūtume turėję ko Universalinę visų lietuvių sųjungų ir rūpin somybės. Juk met džiaugėmės
Su antraja Gavėnios savai įvyks Cbicagoje vasario 18 d. Į to< Žinoma, mes nenustebinsilektorių iš Lietuvos. Amerikiečiai nepyko, tis kolonijų įsigijimu, nes, anot jo, Lietuvoje Lietuvos laimėjimais, liūdėjomaloniai juos priėmė ir nė vieno neišleido kasmet priauga vidutiniškai apie 18,000 kan- me dėl jos pralaimėjimų. Žo te Amerikos lietuvių koloni ir Naujoj Anglijoj vasario 221 mu pasaulio kuo nors’ nepad. Batų gera, kad panašūs sei prastu. Pas mus nėra pasaugrįžti tuščiomis kišenėmis. Kaip gi neremsi didatrj emigracijai.
džiu, gyvenome tais pačiais jose prasideda Katalikų Ak
svarbių Tėvynės reikalų! *
Taigi, šie visi klausimai, keliami Lie troškimais su visa tauta ir cijos ir spaudos vajus. Tai sva meliai būtų sušaukti Pennsyl- • bnių suvažiavimų ir parodų,
vanijos lietuvių
centruose ' Lietuvoje neįvyksta to, kas
Laikai pasikeitė.. Ekonominis ir finansi tuvos išeivijos reikalais, yra labai svarbūs. dirbome jai daug ir nuošird rbns ir šventas darbas. Pasi- (Pbiladelphijoj, Wilkes-Barrc, i staiga patrauktų ilgam laikui
stengkime, kad kiek galima
nis krizis amerikiečius skaudžiai palietė. Dėl Mums rodos, kad jie yra per dideli, kad žiai.
Pittsburgbe), Detroite, Cleve- viso pasaulio dėmesį, bet “ma
to savaimi užsibaigė “kolektorių gadynė”. ( Lietuva galėtų pajėgti juos aprūpinti. Bet
Dėl to kada Lietuvos Tary daugiau draugijų, iri atskirų
landė ir kitur, kur tik yra dau tricų” vaizdeliais vis tiek bū-1
Karvutė jau užtrūko. Gaila. Nesidžiaugę dėl tai dar nereiškia, kad ji, matydama prieš ba paskelbė Nepriklausomybės žmonių įtraukti į. apaštalavi
giau negu viena parapija.
lW kų parodyti ir Lietuvai
to nė patys amerikiečiai, nes jei galėtų ir save tų milžiniškų problemų, turėtų teisę vi Aktų 1918 metais, vasario 16 mo darbų ir iš visų pajėgų pla
,
..
i kitiems kraštams. Ypač, kad
dabar ir, gal būt, ateityje aukotų įvairiems sai pamiršti savo išeiviją. Čia yra visos tau dienų, ir mes triumfayome tinti katalikiškus laikraščius
Užsimokėjo. Sesių draugini
,
. .... .
, . v ,
,
.
. .
® 11' vra buvę atsitikimų, kai uzsieir
knygas.
Sekretoriatas
jau
Lietuvos reikalams, nes jie vra arti prie jų tos reikalas ir dėl to visi juo turi rūpintis. drauge su Lietuvos broliais.
mokescius uz praėjusius me- . ...
,
v.
. ,x.
. .
.
d ,
! nio jstaigos, darančios ir Si
gavo
malonių
pranešimų
iš
kai
Kuo geriau bus sutvarkyti išeivijos reikalai,! Iš to aišku, kad toji nepriširdies.
tus užsimokėjo Federacijos
si mitinėjančios kitų kraštų
kurių
Federacijos
skyrių,
kad
Kol į Lietuvų plaukė gausingos ameri kuo artimesni ir stipresni bus santykiai tarp klausomybės paskelbimo dieskyrius Nonvood, Mass. Kas
spaudai įvairių vaizdelių ‘ma
prie , daugiau ?
kiečių aukos, jos veikėjams atrodė, kad nine- jos ir Lietuvos visuomenės, kuo gyviau eis na ir mums, amerikiečiams, ;ia 11 į imtai rengiamųsi
tricas’, kreipėsi ne kartų į
rikįečių tautinė dvasia tebėra gyva ir svei bendradarbiavimas, tuo greičiau stiprės vi lygiai yra brangi ir, reikia ti- j vaJaus- Paimtos salės, sudaryFederacijos Sekretorius
žmones ir įstaigas Lietuvoje,
kėtis, kad ir mūsų ainiai jų j
spaudos platintojų rateliai,
ka. Bet kuomet užėjo krizis ir aukos suma sa- mūsų tautiE ’*
prašydami suteikti jiems pas
žėjo, mums tautinę mirtį pranašauja įr dėl
Be abejonės, malonu yra girdėti susirū tinkamai įvertins, brangins ir į įtraukiamos į talkų draugijos,
kutinių nuotraukų iš kokių
j klubaip chorai, kalbėtojai.
to susirūpino mūsų Hkijįrti. Gal amerikie pinimų ir amerikiečių reikalaisL^t^l b<0. toji tinkamu būdu'-minės.
nors atsitikimų. Vadinas, net
čiams šiek tiek ir skaudu, kad jų prisirisi- tik dar žadama parama ateis, patys dirbki Kad tuip būtų, mes patys ' Netrukus bus išsiuntinėta vi
palys kartais Lietuvos vaiz
mų prie senosios tėvynės, jų patriotizmų sai me, palaikydami savo parapijas, organizaci turime rodyti jaunajai kartai sieins skyriams laiškai į draudelių užsieniečiai pageidauja.
kad fii.ias» buriuos prašysime išdakuoja ne dvasiniu atžvilgiu, bet doleriais.
jas, spaudų ir visokias kitokias tautines ir pavyzdį, pasirūpinant,
Mūsų spauda jau senas lai Na, o reikia dar juk ir pasiū
dešioliktoji Vasario visada bū imU.
Tačiau yra ir kitaip įvertinančių mūsų kultūrines įstaigas.
•
* • •
kas iliustruojama vaizdeliais, lyti, kaip kiti mums daro.
tų iškilmingai švenčiama, kad
Konferencijos
norų ir Lietuvai gelbėti ir išsigelbėti nuo
Federacijos apskričiui kus padorumais iš atsiunčiamųjų Kaip ir mes, tepasirenka ir
ištautėjimo. Vienas “N. R.” bendradarbis
Artistas J. Babravičius ir vėl apleidžia ji virstų tradicine mūsų lausunuudoju, kus lubiau patinku.
to < met sušaukia gausingas rajo- “matricų’’. Tarpi; tikrai tarprašo:
Amerikų, ir vėl atsisveikina. Paskutiniuoju tos švente. Bet jeį mes
kad nines konferencijas - seimelius, į tautinės reikšmės turinčių vai
Jeigu steigiame filmų ga
“Šiaurės Amerikoje patys išeiviai paro laiku su mumis teišgyveno apie metus laiko. nedarysime, nelaukime,
mūsų
vaikai
švęstų
Lietuvos
guriuose
dalyvauja
šimtai
drzdelių, dažnai pas mus sunau mybų, kuri taip pat yra dide
dė daug religinio, tautinio, kultūrinio ir eko Mat, pasitaikė, blogi laikai, taip kad iš kon
tui
-. gijų- Didžiojo Nevv Yorko ir dojama vieno kurio krašto liu “langu” į pasaulį,
nominio gajumo. Jie turi savo parapijų, mo certų sunku buvo verstis. Gaila, kad neten Nepriklausomybės dienų.
kyklų, organizacijų, bibliotekų, laikraščių, o kame gero artisto dainininko, bet reikia lau Šiemet sueis lygiai šešiolika New Jersey lietuvių'katalikų siauresnės reikšmęs vaizdeliai. “matricų” langelio nereikia
ekonomiškai gana stipriai laikosi. Be Lietu kti, kad šiuo kartu Lietuvoj jam pavyks pa metų nuo Nepriklausomybės konferencija įvyko gruodžio Jų tarpe pasitaiko tokių, ku taip pat užmiršti. Sudaryti įvos valdžios įstaigų paramos, jie gražiai su stoviai įsigyvendinti ir savo balsu džiuginti Al*įo paskelbimo. Per tuos me 31 d. Priimta visa eilė gražių rių visai nereikėtų musų spau vairių vaizdelių iš mūsų gy
sitvarkė ir rodo daug gražių pavyzdžių, ne- Lietuvos operos lankytojus. Geriausio jam tus Lietuva visokeriopai sur- rezoliucijų, nutarta rengti ka- uoje, bet yra ir tokių, kurių venimo paruošimo plačiųjai
bekalbant apie pasižymėjimus boksu, sportu, pasisekimo!
tpirėjo. Tik, deja, dar Vilnius talikiško veikimo ir spaudos kad ir neturi platesnės reikš-j spaudai gamybų, reikia taip
•
•
dainomis, tautiniais kostiumais. Juos mūsų
tebėra svetimųjų pavergtas. vajų. To krašto lietuviai ka- mės, bet yra mums kuo nors1 pat rasti žmonių ir visokiavisuomenė tik išnaudojo”.
Jau išėjo iš spaudos “Studentų Žodžiu” Vadinas,^djMUŽymi tautos da- -tulikai džiaugėsi susilaukę sa priimtini. Tas rodo, kad ir ki-Įriopų jėgų, kaip tai sujudin
Iš to aišku, kad amerikiečiai ir Lietu 8 - 9 nr., kuriame randame rimtų straipsnių lis svetimųjų priespaudos ju-'vo laikraščio “Amerikos” ir tuose kraštuose gali būtį daug. ta jau lietuviškos filmos gangų tebeneša. Keikės, kad vii- ypatingu būdu pasižadėjo jį kas iš tokių vaizdelių priima-'
(Tęsinys 3 pusi.).
vai, kibk galėdami, padėjome, bet ir savo ir įdomių prafiešimų.

“DRAUGAS”

LIETUVIU KATALIKŲ VIENYBE

SKVERBKIMĖS Į PA
SAULĮ! ‘

Atvykau ir aš. nei' buvau gavęs iš

mu — rimtumas neapsakomas. Jokių kal

vyresnybės pakvietimų į šias iškilmes dar

bų, jokių juokavimų! Kaip bažnyčioje per

iš vakaro. Bidžiulė Mokotovo aikštė pil

Aikštės viduryje ketur

pamaldas...
Skirtajm valandai atėjus, vyriausias

kampiai išsirikiavęs iškilmių solenizantus

štabo atstovas ir vadas, raiias ant puikaus

— Volinijo.s pulkas pilnnme savo sustato:

arabų veislės žirgo, išjoja priekin. Pulko

vyrų skaičius dviguliui padidintas

negu

orkestras užtraukia iškilmingai tautos hi

ramiu metu. Čia pat pulko gurguolė, vir

mnų: “Bože varia vhrani!” Dar didesnis

tuvė, ligoninės ir viskas, kas reikalinga

rimtumas perima visus pradedant nuo ei

einančiam pulki.i į mūšį.

linio kareivio ligi vyriausių vadų.

Viduje keturkampio pulko vadai, ka
rininkai. general gubernatoriaus atstovai,

darosi tyliau, tarsi visi apmirę. Tik pub
likoje moterų jautri prigimtis ncjiajėgia

Pasigirsta gailus raudojimas. — Tai mo
tinos rauda savo vaikus paskutinį kartų
regėiknnos. Tai rauda maži vaikai pas
kutinį kartų ne vienas išlydėdamas savo
mylimuosius tėvelius...
Himnas baigta groti. Pasigirsta ra
mus, tvirtas, skardus vado balsas. Trum
poje savo prakalboje išreiškia jis savo
pavaldiniams jų šventų pareigų ginti tėvynę ligi paskutinio savo kraujo lašo. Pri
mena, kad su jais kartu į karo laukus
vyksta mintimi ir vis<a Rusija, laukdama
iš jų garbingų žygių. Drąsina juos gar
bingų tėvų didvyriškais darbais, reiškia
nuoširdžių savo linkėjimų laimingai ka
rų baigti ir didvyriais grįžti į tėvų šalį
ir papuošti savo krūtines kryžiaus ženk
lais... Jam kalbant, kareiviai įtempę sa
vo klausų stengėsi nugirsti kiekvienų sa
vo vado žodį. Jo žodžiai, kaip žirniai, aiš
kūs,, viens jai kito skrieja į kareiviu sie
las, žadindami jose phtriotizmo dvasių ir
norų pasiaukoti už tėvynės gerovę. Net
juodbėris vado žirgas ir tas, rodos, jautė
valandos didingumų. Išdidžiai įrietė sa
vo ilgų, kaip gulbės, sprandų, krimsda
mas žąslus, taip gyvai ir artistiškai try

aukštieji svečiai. Aplink kariuomenę, aikš

išlaikyti to< iškilmingos tylos šventumo.

pė \4etoje. kad tarsi prašyte prašėsi sa

Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

KARO LIEPSNOSE IR GINKLŲ
ŽVANGESYJ
*

tėn jiakraščiais, diileliausios žmonių mi

nios. Čia susirinkę artimiausi kareivių gi
minės, pažįstami ir draugai. Jie visi su-

. sibėgo pasakyti saviesiems paskutinį “Su
! Diev!”

•

Mtmis, karo

kujH*l ienoms (šiuokart

Į Berlynu, f Berlyną, Ne Kitaip!

buvova pakviesti, rodos, tik mulu dvieje

Buvo sekmadienio popietė. Vienoje iš

su pravoslavų šventiku, kitų tikybų dva

didžiausių Varšuvos aikščių Mokotove ne-

siškių

nesimatė), buvo parengtos vietos

taip pat keturkampio viduje, šalia pat
!
garbingųjų
svečių ir pulko vyriausybės’.
ir gutviakai iais, ir vėžiniais, ir pėkščioKoks didingas vaizdas! Kokia iškilniis būriais traukia publika į tų pusę.
ftiundi'', mat, čionai turi būti didelės iš ni'iiga valanda! Kareiviai kaip nulieti iš
kilmės - • Volinijos gvardijos pulkas iš plieno išsirikiavę stovi — nė krust. Jų
paprastas judesys. Iš visų miesto kraštų

vailni taip pat jierimti valandos didingu

leidžiamus i karų!

nutėlė -žmonių.

Dar

vo valdovo: paleisk man pavadį laisviau,
greičiau noriu nešti tave ten, kur laukia
tavęs nemirtingos garbės vainikas. Gteičiau į ugnį, į kovų! Garbingai žūti, ar
garbingai grįžti nugalėtojais namo!
Po to prabilo trumpai pravoslavų
šventikas, suteikdamas kartu savo tikė
jimo kareiviams palaiminimų į kelionę.
Po šventiko prakalbos atėjo eilių man sa
viesiems katalikams tarti žodis. Stengiau
si kalbėti kuo garsiau, kad galėtų mane
nugirsti ne tik kareivių eilės, bet kad ir
publika, kuri taip pat reikalinga buvo
suraminimo ir paguodos. Kalbėjau rami
nančiai, paguodžiančiai. Bet nieko nepa
dėjo. publika vos nugirdo katalikų ku
nigų
ir lenkų kalbų tokiose npystovose,
Kkokiose ji niekuomet ligi tol buvo negir
dėjusi, patriotizmo bei valandos kilnumo
pagauta, be galo susijaudino. Kiekvieno
akyse sublizgo sidabrinė ašara. Liūdesio
ašara, išlydint savuosius į mirties kara
lystę, bet kartu ir vilties ašara, kad ne
trukus gal šioje i»at aikštėje išvys savųjų
kariuomenę, savųjų kalbų, savus papro
čius. Jų minis tėvynei gyvybę suteiks!...
Dar valandėlė ir pasigirdą komanda:
“Rikiuotis į kelionę”. Kaip matai susi

skirstė visos dalys kur kuriui iš anksto
buvo nurodytos vietos ir, orkestrui už
grojus iškilmingų maršų, visos Mokotovns
sujudo, tarsi pavasario upeliai saulei už
kaitinus.
Kareivių sunkūs žingsniai susimais'"
su arklių kanopų tratėjimu ir vežimų
girgždėjimu, bei dusliu ratų dundėjimu...
Pulkas eina Į karų! Yėliuvos iškeltos auk
štai plevėsuoja, kareiviai, linksmučiais ap
simetę, dainuoja linksmas dainuškas... Ne
suskaitomos publikos minios sujudo kattu su kariuomene. Vieni linksmi seka pas
kui kareivius, kiti rauda. Ašaros ir džiū
gavimui sumišo kariu. Publika namų bal
konuose entuziastiškai pasitinka žygiuo
jančius savo gynėjus. Saldainių, čekoliados (ciguretų) papirosų ir šiaip visokių
dovanėlių . lietus krinta ant praeinančių
jaunuolių. Jie, užsimiršę kas jų laukia,
linksmai gaudo dovanėles ir juokiasi lyg
maži vaikai. Su dovanėlėmis kartu lydi
juos nuolatinis per visų Varšuvą linkA
jiinas:“! Berlyną! J Berlyną! Ne kitaip!1’

(Daugiau bus)
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Vilniui Vaduoti Sąjungos sky mi visi Šio miesto lietuviai Vilniaus Geležinio Fondo atrins (tautinis) buvo veik iš bent “9-tų spalio” paminėti. stovai ir išdėstytų mums Vil
niaus at vadavimo reikšmę Lie.
imtinai užsiėmęs ‘Litnanicos’
tuvai, tai galima neabejotinai
skridiniu. Skyrius pėsi uni ė
tvirtinti, kad Vilniaus pasų,
1. Yra geras paprotys, me-Jas sekantiems skaitlingesnie- “Litnanicos” fondui $59.00 i Viršminėtos skaitlinės (par.
vasario mėnesy; gegužės 17 d.Į2) iškalbingai pasako, kad a) (Vilniaus ženklų ir Vilniaus 11|WMU suMa daug pinigą.'"lms '’"sil,"i'tus- padaryti mo-'ma suvažiavimams. Tarps nupikniko pelnų sumoje $233.60 1933 metais piniginis V. V. S- teratūros išsiplatinimas liūtų
■nar pasiliko 20 lūMunčh, sko
apžvalg,. Ypatingai įdomu tarimų pažymimas yra įstsn
pažvelgti į Vilniui Vaduoti Sų girnas informacinio biuro, ku- pasiuntė lakūnams Dariui ir'gos skyrių rezultatas išėjo keleriopai padidintas.
los. Be to, būtinai reikia taiSausio 7 <1. mūsų vietiniai Ryti bažnyčią i§ ,ailko. Para. jungos Skyrių veikimų Ameri- riam dabar p. Čekanauskas ir Girėnui per “Vienybę”; aukų $361.49 mažiaus. Dėlko? PėlLietuvos Žmogus
lošėjai sulošė gražų veikalų: Jjonai mita^ kohi fondQ ir> koje ir jį palyginti su pernai vadovauja.
vi«o
“LR^Xi$132.50;
”
iš-to, kad pūkų kalbamais meyork Cit v.
“Laimė ir Nelaimė”. Žmonių kai bus pakankamai pinigų, niet,l veikimu.
j ^ew Britais, Conn. Vilniui $4^010 Bariaus
Gi sudėta!tais buvo $473.24 mažiau negu
rėno pa-11932 metais: aukų įplaukė ma
susirinko gana daug ir visi;^ada taikyti, nes daugiau sko1932 metais Vaduoti Sąjungos Skyrius, p- minklui
Čikagoje pasiųsta ' žiau dėlto, kad Vilniui Vaduo
buvo labai patenkinti, nes lo-įjos jokiu būdu negalima dary buvo 2*’: bet jų tarpe veikė lės Julės JanuSonifttės prane- $1842 Tai didoiis skyriaus j tiSąjungosskyriai 1933
mesėjai gražini vaidino. Sekan ti.
tik 17 skyrių, gi •> skyriai įsi- Šimu, turėjo
16-to vasario
nuopelnas! Bet to negana: šis (tais dirbo ir aukavotransattieji asmenys dalyvavo loši
Paskutiniu laiku atsiskyrė kūrė tik metų gale. Reiškia, apvaikščiojimų; Dariaus - Giy {<gOS skyrius nuošir- laiitiniam lakūnų Dariaus - Gi
me: S. Kušleikiūtė, H. Jesoniū sn šiuo pasauliu Mykolas Bie pradzioje 1933 metų pilnai vei rėno “Lituanicai” pasiųsta džiai remia ir “ Litnanicos TI ”
rėno žygiui:
Buy g lovos vrith what
tė, Mrs. R. Hefflinger, R. Ak- kša, Kotryna Borisienė ir O- kė jau 22 skyriai, gi metų lai- $35.00; surengta Dariaus - Gf- skridimų ir tam tikslui surin
b) betgi Vilniaus pasų iš
it savos
romas, Alex Akromas, Juozas na Leonavičienė. laibai gaila kę įsikūrė šie nauji skyriai: rėno mirties paminėjimas ir
ko jau $307.02. Ištikro, sis platinta 200-ais daugiau negu į
Nerelk mokėti 60 c. at
Novickas ir W. Uždavinis. Po nos paliko daug našlaičių.
Detroit, Mieli., Cleveland, O-(jų paminklui Čikagon pasių- skyrius turi kuo pasigirti: jo
dantų moetį. List erine To1932 metais: taipgi ir Vilniaus j
oth Pasta raunama po 16c.
nia A. Rolinskienė, Ona TrayDieve, būk jiems gailestin bio, AVilkes-Barre, Pa., So. j sta-$25.00. Prie puikaus skv- darbuotės grynas balansas pa ženklų parduota apie $90.00
Tėmyk. kaip carai JI vei
naviČiūtė ir Elenora Poškiūtė gas.
kla. Jų vartotajame, par
Worcešter, Mass. (įsikūrė tik riaus pasižymėjimo daug reiš- siekė $311.59.
x dauginu negu 1932 metais. Ta
metui sutaupai >!.#•.
padeklamavo apie lakūnus, Da
(gale metų). Taigi, Vilniaus , kia skyriaus pirmininko p. V. į
Katalikų; lai Y™ svarbn Plėšti, nes
'vadavimo darbas susilaukė V.‘Vitukino nuoširdus'darbš-'
rių ir Girėnų. Ponia Uvikienė
Federacijos 3-jo skyriaus nu tas faktas rodo, kad Vilniaus
pasakė įspūdingų kalbų. Va
tomas.
naujų pajėgų.
tarimu, 1932 metais, kaip pra Geležinio Fondo reikalus ge
karo vedėjas buvo Vladas Ak
Reiškia, Vilniaus vadaviipo
Binghamton, N. y. Vilniui nešė p. J. B. Laucka, Federa rai stovi tarpe Amerikos lie
romas. Pelnas vakaro buvo pa SIUVĖJAI RUOŠIAS STREI
idėja Amerikos lietuvių tarpe Vaduoti Sąjungos Skyrius už- cijos skyriaus pirmininkas, už tuvių, ir, kad Vilniaus pasai
KUI. NUSIŽUDĖ
justas Dariaus ir Girėno pa_______
(įgauna vis didesnio pritarimo:.sipelnė paramos iš vietos dr- sisakyta Vilniaus pasų ir žen ir ženklai yra žmonių mėgia
įnklo fondui.
TOR BETTER BAKING
Toronto siuvėjai - darbinin-- turime jau 27 skyrius.
Yra gijų: kai kurios draugijos į- klų už $50.00, bet ar jie buvo mi ir turi didėjančio pasise-!
Šių metų pradžioje turėjo
AT LE5S COST ŪSE THE
kai ruošias generaliniam strei Tat kuo pasidžiaugti, ypač sigijo savo archyvan Vilniaus platinami, žinių nėra. DideliaFCONOMICAL^EFFICIENT
me parapijos susirinkimą. Pa

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU
KOLONIJAS

VILNIAUS VADAVIMO AKCIJOS AMERIKOJE 1933
METU TRUMPA APŽVALGA

4.

1933

į ginimas

motų

su

1932

veikimo

paly

metais.

OMAHA, NEBRASKA

Skyrių

skaitlius

y

Tautietis

So.

Boston.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

Mass.

TORONTO ONT. CANADA

25c

L

KC

BAKING
kurie pusdykiai dirbs. Tat ir Taftas, kad šie visi Vilniui \ a Kaune pasiųsta $5.00, kad į- kiu būdu Bostone Vilniaus Ge antroji — Brooklyn, N. Y. (2
POVVDER
vėl įvyks kruvinos muštynės, duoti Sąjungos Skyriai Ame sirašyti į “aukso knygų”. Sky ležinio Fondo reikalai šlubuo sk.), trečioji — Pbiladelpbia,
rius
surengė:
“
vasario
16-tU
kaip praeity buvo.
rikoje tebėra gyvi ir jų tarpe
Pa. (2 sk.), ketvirtoji — AmŠAME PRICE
ja.
yra tokių, kurie persiorgani- (t. y. Lietuvos 15 metų nepriBridgeport, Conn. Vietos vei sterdam, N. Y. (1 sk.), penk
AS 42 YE ARS AGO
Lietuvis nusižudė
zavo,
sudarydami
V.
V.
S-gos
klausomybės
apvaikščiojimų),
(Pabaiga iš 2-ro pusi.)
kėjas p. B. Vedeikis buvo pa toji — New Britai n, Conn. (1
25ounces for254
Sausio 12 d. netoli Amburgh ■ skyriaus valdybų iš veiklių Lietuvos kratomųjų paveikslų sisiūlęs Vilniaus vadavimo i- sk.); pirmoji vieta 1932 me
myba. Gerų nuotraukininktj
jau turime, jie priprastų būti UP^ rastas negyvas lietuvis, vietos draugijų atstovų.Ta-i vakarų, Dariaus
- Girėno avi- dėjai pasidarbuoti, bet mato tais teko Pbiladelpbia, Pa.
Full Ftek... No Slaclt Filling
MHLIONSOF poundS useo
• platesnio masto “nuotraukų J- Žvėgas, 43 m. amžiaus. Su- čiau Baltimore, Md. Vilniaus (acijos pramogų,du vasarinius mai jam sunkiai eina. Jis tu
Vilniui Vaduoti
Sąjungos
BY OUR GOVERNMENT
reportęriais”, sugebėtų rasti rinktomis žiniomis, velionis akcijos vis dar nesimato, sky- piknikus ir “9-to spalio” pa ri 300 Vilniaus pasų ir ženk Centras Kaune ir Vilniaus Ge
minėjimų. Dariaus - Girėno žy lų, taipgi ir Vilniaus literatū ležinis Fondas visiems talki
tai, • kas sudomintų ir kitus Prieš Šešias dienas nusižudęs riaus nėra.
kraštus.
‘išgerdamas nuodų. Priežastis, 2. Pastabos dėl Vilniui Va- giui skyrius aukavo $10.00 ir ros. Sios kolonijos veikėjai y- ninkams, amerikiečiams, yra |
Visas reikalas pradžioje ga- — ilSa bedarbė, skurdas, ba- duoti Sąjungos skyrių veiki- nariai po $1.00, iš viso $26.00.1 ra šiuomi kviečiami į talkų: begaliniai dėkingi.
Skyriaus buvęs pirmininkas, Į pagelbėkite p. Vedeikiui plaA
nio:
lėtų būti kad ir netaip jau das
« Apžvalgų baigiant, galima>’
p. A. Balčys ir sekretorius p. tinti Vilniaus pasus.
spėti, kad jeigu šiais metais
plačiai pastatytas. Pavyzdžiui, i Toronte nedaugiau*
ranlėtų metų kaip esti “Vilniui J. činikas su kitais skyriaus
Detroit, Michigan.
Vietos ar kitais iš Ktrttno. atvyktų
‘ kartų per mėnesį, be išimtinų dasį lietuvių bedarbių.. Tat
Vaduoti Komitetas”. Bet kaip nariais padarė darbštumo re veikėjai, p. M. J. Šimonis ir Vilniui Vaduoti Sąjungos ar
atsitikimų, “matricų” garny- reikėtų kreipti dėmesio į J.
tas Komitetas veikia, nedaug kordų.
p. Matuzas daro pastangų Vi
kia leistų į pasaulį serijų vai- žvėgui panašius vargšus, yzdeliu
iš
Lietuvos
krašto
n
tesigirdi. Jis bent Vilniaus paNewark, N. J. Skyriaus ve lniaus pasus praplatinti, bet Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
’IrynnR. ^rltinnnn Žemo sunt&h'lo
zueuų is Lietuvos krašto, o pač tai deretų draugijoms. Jau
,
.v 1
»...
Q
_____
u ImAAJ t inų o<1or | penktas sekundas
..
- . ,
.
....
Keletas meti, ntgnl įžymus Gydytojas
sų platininiu dar nčpasižymė- dejas p. A. S. Trečiokas, pra- Jiems
— Ir pagelblngas prie Eczenios,
mažai kas eina į tilikų. Į Speclrtlietas Iftrndo komblnacih). vai
Lietuvos atstovybės, kame tik kelintas lietuvis Toronte pasi
pučtęų. dedervines, lr IAI>ėrhrų Že
jo. Todėl vietos Vilniaus pasų neša, kad skyrius ir kitos lie- Kodėl? Detroit’o lietuviai šiuo ."Ii,, kurie darė stebuklus dėl ligo
mo beveik etebukllngal praAa'.lna
nių, kurlt, organizmas buvo suglėtjęs
jų yra, turėtų pasirūpinti, kad daro sau galą arba atsiduria
visokias odos IritarIJas,
kadangi
'o gydymo ypatybės retai randa
platinimo centras yra priyer- tuvių organizacijos dirbę tik mi kviečiami “9-tų spalio” pa ar Ilk vielomis arkyvus, Ir kuriems
mos
kitose
gyduolėje.
Visos
valstlviso pasaulio spauda būtų sn į silpnapročių ligonines.
reilcėjo datirlau kaip ,ik paprasta fo
nyčlos užlaiko—35c, 50c, |1. Ypa
“Lituanicos” naudai, betgi minėti suvienytomis jėgomis. nika. ši preskrlpcija dabar yra narstas
naudotis
pavienių
asme
tingai tvirtas Žemo. Du syk gotuo darbu supažindinta. Bent
įlavlnėjjima visose valstInyčiose tik už
rvsnl rezultatai $1.26.
Dolerį Už pilno mėnesio trealmenta.
1933 m. gruodžio mėn. 17 d.
nų
talka:
ir
čia
padarytas
jau
Vietos žy Jeigu po dvidešimt* dienu jfls nebo
užsieniečiai randa visus laik
nemažas žingsnis priekin ir skyrįus perorganizuotas kitais mus veikėjas p. K. Dcmikis y- site užganėdintas, .ifist, Doleris jums
raščius ir kartkartėmis siūlo
bus sugrąžai tas. Eikite I savo valsPADtKA
reikia tikėtis, kad didžiulėje pagrindais. Pranešimo dar satlnvėią Ir naklauskite butelį tikro
ra pasižadėjęs pasidarbuoti NITOA-TONF, — žiūrėkite, kad ant
jiems savo patarnavimų vaiz
FOR SKIN IRRITflTlONS
Čikagoje įsigalėa vieninga mi- koma: “būti, gerai sudarius vilniui Va.lu’oti Sąjungos i,16- h* < irt hflfti
deliais spaudai.
Lietuvių Šv; Jono Kr. pašelntis, kad “9-ta spalio” būtų centrą (Amerikoje) ir daugiau jai. Bet reikia jam talkininkų,
Reikalas, kaip matoma, uė pine draugija širdingiausiai
|»švfstn išimtinai Vilniaus Oe sk.vną snorgamznvns. Reikia
„uoiiir(Eiai yra kvWja.,
kiek nemažesnės reikšmės už dėkoja gerb. geradėjui M. Švei
ležinio Fondo reikalams.
Į būtinai į šį darbų įtraukti vi, •
filmų reikalų — taip pat skve- kausfcui, gyvenančiam ChicoČionykštis I suomenę ir mes tai pirmiaurbimosi į pasaulį. Pradžia, gal goję, III., už atsiųstas knygas'
skyrius yra laimingas tuo, kad p*ai bandysime pradėti nuo
turėtų būti padaryta Lietuvos draugijos knygynėliui taip pat
savo tarpe turi darbštų
ir savęs”
informacinės įstaigos ‘Eltos’; ir už “Draugo” kalendorius,
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
Amsterdam, N. Y. Skyrius
sumaningų publicistų p. V. M.
LAIKRAŠČIUS:
gali imtis iniciatyvos ir kultū-j
eP' ‘ * Čekanauskų, šio skyriaus ini- suruošė “16-to vasario” iškil“
DRAUGAS
”
,
vienintėlis
Amerikos lietuvių katalikų dien- ftnitin krūtinėj arba gerklėj gan boti
ringi su energija asmenys.
...
..
c
.
ril •
T1I II
pavojingas. Palengvinkite jį į 5 mi------------------- ’ciatyva ir pastangomis 1933 mes ir vienų kitų piknikų.
rastis, išeinąs 2334 S. Onkley Avė., Chicago, III. Me- nutes su Musteroie. -erzinimo siabKaip galima “įsiskverbti į
fnmc
on ‘
artoju”! Vartojant vkiM) karte vaKiekvieno kataliko turi bū- m. birželio 11 d. įvyko Vilniui į Kun. Orvydui išvykus, skyrius
iniiin jpu.uu.
landoje per penkias valandas, atne. pasaulį” su tokiu darbu, ma•
'
.
.
fta palengvinimo.. Vartotas milijonu
ti didžiausias rūpestis, kad bū Vaduoti S-gos skyrių atstovi] p. M. Kerbeliui vadovaujant, “DARBTNTNKAS
”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sųjun- per 25 metus. Rekomenduotas rry^Ltome iš užsienio mums tiekia
...
j,
..
•. nee
tv
1
dytoju ir slaugi i).
matomai
nenustojo
darbingu

tų
stipri
katalikiška
spauda,
pirmoji
konferencija,
kurioje
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broatlway,,
vaizdelių. Dažnai savo
So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
.
Prpaudoje matome menkos rei kad ji pasiektų visus tikin dalyvavo septynių skyrių (iš mo: skyrius bus pasiruošęs sy
čiuosius ir l^d nekatalikiško Amerikos rytinių štatų) atsto kiu su kitais skyriais minėti
Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.
kšmės, bet mažiau arba dau
ji spauda būtų išmestn iš kn vai skaitliu je 27. Taigi, čia “9-tų spalio„ M
“
LAIVAS
”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Oak
giau įdomių vaizdelių, ir vi
talikų tarpo.
Vietinis
padarytas svarbus preeedenley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
si žinome, kad jie iš vieno ar
ba kito krašto. Juk tas kraš
tas pas mus reklamuojasi!
BY LOUIS RICHARD
Imkime mažų smulkmenų,
He Won*t Have to Stcal Any More Time—the Sguifc’ll Givę Him Enough?
Kaune yra žmogutis, visiškai
THE SrtkUHb
panašus į Gandi. Juk užsie
y£5 3/v-Oirr
THE EviOCHCf '
WAS BĄ0
I
£OR7ZR
FILI
rnoivs THAT
nyje jo atvaizdų per “matri
“0UT NOW VOU
JUSTlFUD >H
IH DR ROBtRT'3
n H0RSZ
cas” paskleistų visame pasau
orriCE Vou
- y*HAT tfCUiZ
>10
ĄHHttED HlS
Could
lyje, pažymėdami, kad tokia
FO*
Ą 7
WĄrcnCTH»tr
7H£ COHSTĄ8LZ
me ir tokiame krašte gyvena
Gandi antrininkas. O kų rei
rouHb voa.
kštų tokia, kad ir neturinti gi
laus pagrindo, reklama tuo
metu, kai viso pasaulio akys
nukreiptos į Gandi, lengva visiems suprasti!
Naudokime progos skverbtis
pasaulį, pintis į bendrų kul
tūros eigų!

SKVERBKIMĖS Į PASAULĮ

Chicago,

Illinois,

čia

jau

Stop
Itehing
Skin

ke-

VargSas

Wilkes-Barre,

žemo

Pa.

Nusa-Tone

Hartford,

Conn.

SKAITYKITE

mų

Philadėlphia,

SOUIRĘ EDGEGATE —

j

Arėjas

Vitkiusk&s

Pa.

Don’t
neglect
Colds

Trečiadienis, sausio 24 d., 1934
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LABDARIŲ DIRVA

Iš ŠALIES ŽIŪRINT

sukelia didžiausių triukšmų
(beveik muštynes) norėdami
pušalinti spaudos atstovą.

Juozas Poška

CHICAGOJE

B. Nenurtohiš,

Dr. J. Poška,

kun. J. Paškauskas, Dr. A.
Rakauskas, K. Rubinas, V’. Kė
mas vakaruose. (JiTtuiimo atei kus, p-nia šrupšienė, kun. J.
Švirskas, kun. A. Skripkus,
tis ir Susivienijimas),
i 2. Iš Centrulinių Organiza-Į p-nia Sudeikienė, red. L. Ši
cijų padėties. (Įvairūs prane-Į mutis, kun. Urba, Ant. Vaitekūnaitė, kun. II. J. Vaičūnus
Šimai).
I 3. Šventieji metai — pura- ir A. Valančius.

Kitas įdomus dalykėlis, tui;
tus, kad to susirinkimo vyr. į
]g^.3£*3ĘX»33*33*3
šini įdomus* kur i justas, ro' kalbėtoju rengėjai pasikvietė’
PILDYKIME SEIMO NU ginimais agitacijos tikslais, ri-j
dantis kokiais fanatikais ir dr. Graičiūną, manydami, kad
likti aukas ir prirašinėti nau
TARIMUS
bailiais vra liet. komunistai. tas žmogus kulbės pagul jų
jus narius.
4. Patogiu laiku visose lie Pereito penktadienio vaka “gaidas”. Bet čia vėl komeLaikas nesuluikomui eina
Kad sėkmingai ir daug nau-; pijų ir mokyklų sunki padėtis.
pirmyn. Rodos, dar neseniai tuvių bažnyčiose padaryti la re, Liet. Auditorijoje įvyko d i ja išėjo. Dr. Graičiūnas suDRAUGAS”
komunistų prakalbos.
į vo kalboje kaip tik kalbėjo ■ dingų darbų nuveikus Dievui' 4. Kražių skerdynės (Ketubuvo Lietuvių K. K. Lubdu- bdarybei kolekta. Šiuo reikaTarne kitu.
nublikoi radosi
radosi upie
komunizmo silpnumą
rei- j rriosdešimts metų sukhktuvių ; lv;U,1^l5į,sI
kitų, publikoj
upie komunizmo
silpnumą irji
ir;irr Tėvynei
Tėvynei per
per 1934
1934 m.,
m., rei-Į
rių Sąjungos seimas, bet .jau lu reikia kreiptis į mūsų ger-! Tarpe
keli mėnesiai praėjo. Taigi, 'himnus klebonus.
reporteris Frank Bulaw. Pa. l^rnškė, kad įgyvendinimas kia gero plano. Todėl yru šau-, paminėjimas) ir kiti svarbūs; Lietu viskas!
Patriotiškas!
reikia rimtai išgalvoti, kaip j 5. Stengtis gauti leidinių vie žino jį “gčyrieji” susirinkimo komunistinės idėjos šioje ša- kiamas Vakarinių Valstybių , bėgantieji reikalai.
Teisingus!
vykdžius seimo nutarimus, nesi šoms rinkliavoms miestuose ir rengėjui ir šoko su visu smar-',a neįmanomas, lai jau XI seimelis, kuriame bus išdi-1 Apsvarstymui virš minėtų
Naudingus!
nepirmu kurtu komunistams rbtas visų metų* lietuvių ka-! klausimų yra kviečiamos pa-į
nė nepajusime, kai ir kito sei-1 miesteliuose
kuinu “išprašyti” (teisingiau:
Pamokinantis!
6. Kuopos turi atsišaukti į • išmesti) iš svetainės. Ant F. i “^pavyksta pasikviesti kalbė- talikų veikimo planas.
, rapijos, draugijos, apskričiai, i
mo susilauksime.
Įdomus!
... .. . ,
.
T_ , kuopos, klubai ir chorai šių-;
Seimas įvykęs praėjusiais visas savo kolonijoj ėsenčias Bulavv jau kuris laikas liet.. Jojus, kurie dalykus matyt,
Seimelis įvyks vasario - Feb. .. . -. ..
► . ,
I,
sti į seimelį po o atstovus.
metais, lapkričio mėn. 14 d.,' draugijas prašant aukų.
komunistai neturi akies. Mat komunistų akinus.
18 d., W34 m., 2 vai. po pieZ*
Po seimelio 8 vai. vak., toj
Šv. Paneles Gimimo parap. ša-! 7. Prašytį kunigų klebonų, ,jįg spaudoj aprašė neseniai įtų, Nekalto Prasidėjimo Švč.
pačioj svetainėj bus margas
._
lėj, nutarė išmokėti labdarių kad kiek galima dažniau gar- vykusį komunistų teismų prieS? Pereit,» 8ek,n- Llctuv'"i A“ ; Panelės
parapijos salėj, 44tb
.
vakaras su perstatymu veikaūkio skolas dar šiais metais, j siutų bažnyčioje apie lietuvių ar. Nuikelį. išsigando jie, kud i <l,torij,,j >v-vko Stasio, lli„.! 8( .ir rairfield avė., Cbicago,;,
.... ..
‘ . ,,
...
...
.
,7 lo “Kražių Skerdynes
Tai didelis darbas. Bet' jo į labdarių organizacijos reika- ii Sį kurt, jis neaprašytų šio kaus k»n^‘»s- Dainininkas si UI.
Bus iškilmingos pamaldosI
susirinkimo liet. komunistams r«nl“v0 ,r n,,g‘l5j'’ v,80s pr“ su šv. Mišiolais Nekalto Pra-į > vk‘nybę, į bendrą darbą,
nereikia bijoti. Vienybėje ir į lūs.
visi dirbdami galime jį nuvei-j 8. Prašyti, kati visuomenė nepatinkamu būdu - teisiu. : S™"'08 i5pil'1-vli' B'-‘ su dai' aidėjimo Švenč. Panelės baž- i Liet. Kat. Vakarinių Valsjy1 nomis kurias dainavo pasiro- nyčioje, 10:30 iš ryto.
j bhiXI seime,t kviečia r«nSikti be didelių sunkumų. •» Į ne vien pinigais, bet ir daik- gai.
dė gražiai.
ci
i. • reiks
-i *tartis
*• »•
• mo komisija
Kad šį nutarimą įvykinti, •lais r«mtU labdarių sąjungą,
Nelabai, turbūt, jie tikį į
Seimelyje
siais'
d ir taryba.
reikia geni planų ir .geros or-, 9. Prašyti, kad savo palin- bent kokią spaudos laisvę.
klausimais:
Komisija: J. M. pral. M. L.
lame koncerte netikėtai te
Žmonės vėl grjžta prie vartojimo
i 1. Mūsų organizuotas veiki- Krušas, dv. vadas, J. Aukš skystų
ganizaeijos tiems planams vy kiniuose (testamentuose) bent'Kad išvengus aprašymų jiems L
.
..
... .
liuosuotojų. Žmonės suprato,
....
v v
v ..
»,
.. .. ;ko susipažinti asmeniškai su 1
yitkau.
taitis, pirm., Apt. V. Petraus jog tinkamai prirengti skystus lluotinti. Organizaciją mes turime dalj turto užrašytų labdarių' prtesingų pažiūrų spaudoje, jie;
suotojai išvalys vidurius be jokių ne
ytoju Arėju Vitkausku.
L. Vyčių “Dainos” choras kas, rast.. 3251 So. Union avė. smagumų laike išėjimo arba veltinis.
tik ją reikia sustiprinti. Pla sąjungai. Tokių geradarių mū
Tai įdomus žmogus. Atvažia (Ir koks choras!) vadovauja
Kiekis skystaus liuosuotojo gali
sų organizacija niekuomet "ne įniršti tų, kurie šitųidien yra
Tek: Yietory 5G35.
nai irgi yra, būtent:
! būt pamainomas žiūrint pagal atskivo
iš
Lietuvos
prieš
5
savai

mas Juozo Saurio išpildys lie
,
v
. , ,,
I r0 nsmens reikalo. Jo veikimas tuo
užmirš. Jie visada bus atmena reikalingi pagalbos. O tokių yNariai: Inz. A. Žvirblis, Ig. budu gali būt reguliuojamas. KudiL Visose kolonijose turi
tes.
Nori
susipažinti
su
Ame

tuviškosios muzikos klasinį _
Į kiui lengva nustatyti tinkumų do>u.
mi prieglaudose, kuriose gy įa daug. K*uopos per ištisus
Makalas, J, Janušauskas ir A. i.r švelnus, skysti nuosuotojai ne įribūti būreliai žmonių prie lab
rikos
lietuvi
ja.
metus turi rūpintis, dirbti, ko
veikalą, J. Žilevičiaus • VY
.
tuo ja inkstus.
vens našlaičiai ir seneliai.
darių kuopos, kurie pereitų
Bacevičius.
„
, , . . . , .
...
Gydytojai abelnut pripažino,
jog
' lekluoti' kad tik daugiau ne
Pasistengsiu trumpoje atei TAUTO DIDŽIOJO KANTA
.
semia
yra
geriausias
liuosuotojas
dvi
per visas lietuvių šeimas ren 'Taigi, neikia visokias doras!
Tarybai Di'. P. Atkočiūnas, j kiekvieno. Senna. yra uaturallšluis
laimingųjų sušelpti. Tas dar tyje supažindinti jus su juo TĄ”. Žodžius šiai didingai
_
,1,
liuosuotojas. Jisai ne džiovina sistekant aukas prieglaudų reika priemones panaudoti, kad įvy
kantatai parašė žinomasis Lie O. zuellfinienė, kliu. Ig. Alba- mos. kaip, kad kiti Huosuolojai. ‘.r
bas jau yra dirbamas perdaug plačiau.
padaro jus ištroškusiais. Dr. Caldkinti tą, ką patys seimuose
lams.
J
•
tuvos {Kietas Adomas Jakštas. vičius, kun. A. Briška, kun. well's Syrup I’epsin yra skystas liuo
metu.
,
*
X
suotojas, kuris atstdeda ant senna
/ 2. Vasaros metu rengti išva- nutariame. Kitaip mūsų seiBe to, “Dainos” choras iš, A. Baltutis, Pr. Čižauskas, M. kaipo veikiančio li’uosuot-ojo. Jisai
O dabar apie sausio 28 d.
Darbo daug. Įtraukime į jį
sureguliuoja žarnas vienos savaltė-s
žiaVimus ir piknikus labdarių mai ar šiaip jau susirinkimai
daugiau darbininką. Dirbkime į (ateinantį sekm.) Kiekvieno pildys gražų lietuvių liaudies Čepulienė, p-nas Grisius, Z. laiku ir jos veikia taip reguliariai
,
ti
i
, „ . UaUp laikrodis.
ūkyje arba kur kitur.
pasilieka be prasmės.
.Gedvilas, A. Kazlauskas, kun. i
rimtai ir nuolat.
į susipratusio lietuvio pareiga dainų koncertą.
...
, „r- ,
I
Jus vėsuomėt galite gauti Dr. Cald3. Rengti vakarus su ’praBesirūpinant ūkio skolų iš
Mickeliunas, well's Syrup Pcpsin bite kurioj vaisVisi kviečiami ipjikiu kvie 'A. Linkus, J.
■ tą dieną atsilankyti Chicagos
T
i tinyčioj prirengtų vartojimui. Narvs
kalbomis ir kitokiais pamar- mokėjimu, mes negalime pa-1
kun. J. Mačiulionis, M. I. C,,!n. k. a.
timą priimsite.
Lalai S-gos pirm. i Lietuvių Auditorijon.

KVIETIMAS Į LIETUVIŲ
r, k. vakariniu val
stybių XI SEIMELĮ

LIUOSUOTOJAI
VĖL YRA MĖGIAMI

Ant.

Nausėda.

DRAUGO JUBILIEJINIS!

KONCERTAS ŠOKIAI
ĮVYKS

Į Sekmadienyje, Vasario-Feb.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street
HP1

(Q

KONCERTAS PRASIDĖS 5 VAL. PO PIETŲ
ŠOKIAI 8-tg VALANDĄ VAKARE
Kr

Programe dalyvaus įžymūs artistai-ės, k. t., p-nia E. RAKAUSKIENE, p-nia O. JUO
ZAITIENĖ, art.j. KUDIRKA, muz. K. S A BONIS, p-nas K. PAŽARSKIS, p-nas A.
CHAPAS, ir daug kitų. Dalyvaus du didžiuliai chorai: SASNAUSKO vyrų choras po
vadovyste komp. A. S. POCIAUS, ir AUŠROS VARTŲ parap. choras po vadovyste
muz. J. BRAZAIČIO. •
Prof. ANTANAS ŽYDAN A VIČIUS, smuikos virtuozas, pirmu kartu Chicagoj gros
žymiausius klasiškus kurinius.

Po koncerto bus smagūs šokiai prie geros muzikos. Tikietus galima gauti pirkti dabar
jau visose kolonijose.

Trečiadienis,

21

sausio

nnT

1934

d.,

rf

nt m

Katalikams netinka ir toplačiai nušviečiant reikalą pri
---------kia spauda, kuri nors nestoja
klausyti prie lietuvių katuli-'
Ar žinot, kad Sv. Kazimie- atvirai j kovą prieš tikėjimą,
kiškų organizacijų, prie tokių,
ro Akademijos alumnietės dar, bet ir negilia tikėjimo, Iiel
kft” ir J. Cupuičio smuiką vi kurių obulsis yni viskų atnau
nesirūpina katalikų reikalais.
tebegyvuoja!
siems priminė lietuviškas ves jinti Kristui. Kalbėtojas lin
Ar žinot, kad jos visuomet
tuves, tat, žinoma, susirinku kėjo mūsų kuopai: “Vykdy
patylomis veikia!
j
Rm Phnn.
Offtc* Phon*
sieji negalėjo ant vietos nu kite savo uždavinius ir subu
KNGIrwoo<l 6641
TKIangle 0044
rkite po savo vėliava visų ka Ar žinot, kuo jos ilubar ystovėti.
ra užsiėmusius!
Kaip šeštadienį. tuip ir tre- talikiškąjį jaunimą. Visuortiet
Štai, ateinančio ketvirtadie
Čiutlietii* gražiai linksmintasi ir dirbkit savo šūkiui: Dievui
. . , -.---GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
.
v. ,. . žaista, o prieš išsiskirstunt pp. tėvynei; nepalaužiamai stovė nio vakarą, sausio 25 d., ly
Žymus nortnsidieeių bizme- • „
’ *
11
giai 8 vai. vienuolyno audi. '
......
, ,
įkaušėliams sudėta daug gra kit po savo vėliava’’.
ROOM 210
nus - politikierius ir stambus I.
..
® °
vai.: 2-4 Ir 7-0 vai. vakar*
Pirm. padėkojęs kalbėtojui, torijoje jos rehg
rengia bunco ir
. ..
,T
.,
izių linkėjimu ir aut toliau uaparap. rėmėjas*V. Nausėda arbuotis ir dar sulaukti daug, pakvietė kitą entuzijastą kai-, card party. Dovanų bus tokių,1
ną šeštadienį šventė savo gi
bėtojų, kuris daugiau kalbėjo kokių nieks nesitikėjo, {žangu
daug savo varduvių.
mimo dieną. Ta proga arti
iš patyrimo pabrėždamas, ko- tiktai 25c. Vakare bus ir ki
mieji jo draugai sutarė ir in j
kią naudą turi narys priklau- toks “surprise”.
Tel. LATayette SOS7
corpore nuėjo jį pasveikinti.
sydarnus Vyčių arba kitai ka Alumnietės kviečia visus aSusirinko gražus būrelis prietalikiškai organizacijai. Tuo tsilankyti sausio 25 d. ir link
telių, kurie pradėjo teikti įkalbėtojum buvo Vyčių bičiu- smai praleisti vakarą.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
vairiausius p. Nausėdai kom
Sausio 18 d., parap. svetai- lis, L. Šimutis, vyr. “Draugo”
plimentus. Netikėtai užkluptas
nėj įvyko susirinkimas, į kurį' įedaktorius. Jis kalbėjo pla- OflMj Tel. CICERO 49
p. N. nežinojo nei ką sakyti,
f Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Ruz. Tvl. CICERO 3(150
atsilankė gana daug jaunimo i čiai, ragindamas jaunimą paValandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro
tik dėkojo draugams už paro
Seredomia ir nedėliomla pagal
ir vienas,
kitas„ .senesnių;
jie mylėti organizuotą darbų, per į
sutarti
dytą prielankumą.
.
. .
•
turėjo progos išgirsti gerų
kurį kiekvienas užtikrins sau.
Buvęs Cicero
Phone GROvehlll 0027
Sausio 17 d. vėl. pp. Nau-Įibėtojų, kurie plačiai apibudi- gražesnę ateitį; kvietė visus
niiestelio pirValandos: 2-4; 7-9 P. M.
•»as Sveikatos
Lsėdų namuose skambėjo kai- no Vyčių idealus.
susirinkusius įsirašyti į Vyčių
KoinlaijonieTrečiadieniais Ir sekmad. susitarus
Hus (Ir laikė
Jbos ir malonios dainos, kurias Į pinnuoju kalbėtojum buvo1, organizaciją ir pamylėti bratą garbės ofi
są Per 10 me
dainavo, galima sakyti, tus šaltimieras, kuris tikrai gra- ogius Vyčių idealus. Baigduti!) yra gerai
Cicerfeėiams
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
pat pp. Nausėdų draugų būre žia, lietuviška kalba žavėjo su mas sušuko: “JaunuoliJe! Ne |
žinomas
per
8859 SO. WESTERN AVĖ.
27 metus. Da
lis, kuris netikėtai užklupo sirinkusius jaunuolius-es bei|svaj°k sulaukti šviesių dienų
Chicago. III.
bar
speciali- 1 ,
įuoja gydyme
nieko nemanančią Nausėdienę, jų tėvelius. Tikrai malonu ant nedirbdamas! Jaunosios mūsų
Plaučių,
Air- j BOUIrvard 7389
ir ji Šventė gimimo dieną. Po širdies, kuomet giidi čia gi- j<‘gos - darbui, stipriosios ran(lies ir Rcu- |
Re*. HEMIock 7A91
mntivno ligų. Į
nia Nausėdienė svečius gražiai musį jaunuolį taip branginan- kos — daibui, greitosios koValandos:
j
priėmė. S. Berkelio “armoš-'tį tėvų kalbų, papročius bei Į .i°s D' lakios mintys — sku Šiuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo - Iki 4
DENTISTAS
popiet ir 7 iki 8 vai. vakare;
biam darbui. Dirbk, lig am • vai.
Šventadieniais pagal susitarimą.
žilis gyventum. Šalin tinginy
GRABORIAI:
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro
CICERO, ILL.
stė! Tegyvuoja idealinis orga
nizacinis darbas! Nuo šiandienį
LACHAVVICH ] Telefonas YARds 1138
visi į Vyčių organizaciją' dirROSELLI BROTHERS, INC.,
IR SONOS
įbtį Tautai ir Bažnyčiai”.
KĄ

CHICAGOJE

ALUMNIETĖS

LIETUVIAI

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

pp.

PAS

NAU-

DR. A. R. McCRADIE

ii

SĖDUS

7850

LIETUVIAI

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L. YUŠKA

DENTISTAS
1449 SO. 49 tll CT., CICERO. IH
U tar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—8 vai.
9147 SO. HALSTED ST., CHICAG4)
PansdL. S*r*d. ir BubaL 2—9 vai

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Vai.: 8-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vok.
Seredomia po pietų Ir Nedėidleutol
tik susitarus

2422 W. MAHUUETTE ROAD
Tel. LATayette

Dienoms T*l. LATayette 5798
Naktimis Tel. CANaI 0402

7830

DR. A. J. JAVOIŠ

Street

Halsted

So.

1596

TeL GROvehiU

ŽINIOS IŠ ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIDE
V AISĖS

DAKTARAI;

VEIKIA

DR. F. C. WINSKUNAS

Office:

Avenue

Archer

DAKTARAI:

1—t vai. vakare

Vai. j 1—4 ir

Offlse TcL REPublie 7890

Lietuvytis

DĖMESIO!

VYČIŲ

DR. A. RAČKUS

ŽYGIUOJA

PA

Res.

West

43rd

DR. J. W. KADZEWICK

So.

4712

4930

W.

S.

1439

23rd

49th

PI.,

Ct.

13th

Lituanica

TcL CICERO 5927

PAMINKLŲ

nio visokių
gmbitiunius.

Avenue

J. F. RADŽIUS

4830

Ine.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už (26.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
••H W. 18Ui at.
Tel. OANal 8174
Chicago. III.

Tel.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BAL8A1IUOTOJA8
Patarnavimas geras Ir r v brangu*
718

WEST

46th

St.

Tel. MOKroe 9277

LAIDOTUVIŲ

▼EDgJAS
1646

18th

W.

Kuriems nebuvo progos a
teiti į tą susirinkimą, prašom '
ateiti vėliau ir įsirašyti. Juo
bus didesnis mūsų būrys, tuo Į
bus gyvesnis veikimas.

Tol. BOCIevard 6303—«41S

Tel. CICERO >94

SYREVVICZE

Didelė lf graU
Koplyčia dykai

KOPLYČIA DYKOJ

Tll.

4099 Archer Ava

Tut, į darbą jaunime! Į vie
ningą darbą, po Vyčių vėlia
va!

HILLSIDE, ILLINOIS

Namų

YARda

Telefonai:

1741

1742

ir

APGARSINIMUS

IR

BARGENUS

TĖVAS
NORITE

DAILUMO

LAIDOTUVĖSE....................

IR

tomis

PAŠAUKITE..................

(Neturime sąryšli.i su firma tuo pačiu Vardu)

kainomis

publiką

nustebino

už

no

į

nerokuojame

rūšies

aukštos

mūsų

Reikalui
namus

ir

didžiausį

atveš

į

tai,

ar

palaidojimą.

yra

kur

miesto

kokios

kur

įstaigą,

grabų

ir

nieko

Mes

vienatinis

kitų

Keturios

Pašaukite

į

jūsų

pamatyti

reikmenų

ir

mokėti,

už

su

graborius,

ekspertu

EUDEIKĮ

pirm

kuris

lietuviu

Koplyčios

negu

kreip

kitur.

Eudeikis
JŪSŲ

GRABORIUS

Didysis

tą

nežiū

ne.

Moderniškos

PROspcct

St.

Halsted

So.

Rezidencijas Ofisas i 2056 W. 69th Sk
Valandos: 16—12 ryto
Seredomia Ir Nedėliomis pagal sutarti

600*

DR. P. Z. ZALATORIS

DR. T. DUNDULIS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4142

DENTISTAS
2201

PHYSICIAN and SURGEON
5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago
I
Hours: 2 to 6 - 7 to 0 P. M.
Sunday by Appointment

6141

Ashland

756

vakar*
su tart]

35th

Street

nuo 4:80-8:39

nuo. 1-8;

DiSIASAI;

Ofiso TeL

VlCtory

Ile*.

Rusas

Gydytojas

6893

DltKaei

9191

visų

Ofisas

chroniškų

3102

,

r

ir Chirurgas

Vyriškų,

Moteriškų,

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

leL

DR. A. A. ROTH

Avė.

CHICAGO, ILL.

MIDway

pagal

W.

Ofiso vaJ.:

2 lubos

Telefonas

l

ryto

DR. A. J. BERTASH

OFISAS

j

Iki 12

9

Tel. Ofiso BOCIevard 6913—14
lies. VlCtory 2343

DR. CHARLES SEGAL
So.

fkl

1

Nuo

2515 U EST 69th ST.

4729

Nuo

Seredoj

IVAIKO8

Road

Cermak

(Kampas Leavitt SL)

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
HEMIock

W.

Valandos:

DR. J. RUSSELL
Tel.

0036

VlRginia

DR. 6.1. BLOŽIS

DR. J. SZUKIEWICZ

Rez.

AVENUH

-SoLCANal 6122

Office Thotie Res. 4107 8. Francisco
Prospect 2230
Phone Grov. 0951

ir

ARCHER

ToL

4 11h! -6:80 vakar*

So.

Vaikų

M

ligų.

Halsted

St.

Kampas* 31st Strs«t

2880

Vai. 10—11 ▼. ryto, 2—4. 7—9 ▼.
Nedėliomis Ir šventadieniais 10—.-Ift

Offlc*;

NUMEIKA

PROspect

kū

dalies.

galėsite

lietuvių

patarnavimą

žmogaus

atvažiuos

nereikės
ar

pirksite,

Dykai

mirusio

automobilius

visai

ką

jūs

ambulance

Šermenų.

sitės

mūsų

jums

patarnautoju.
Dėl

į

pasirinkimą

EUDEIKIS

teikia

bile

mūsų

esant,

patarnavimą
rint

iš

įstaigą

atvežimą

už

3147

Avė.

nupigin

su-savo

JUOZAPAS
nieko

Tel. CANaI 0257
Res.

NEBRANGUMO

5340 So. Kedzie Avenue

vėl

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Ofiso valandos: 1-4 Ir 6-8 vai. vok,

SV

GRABORIŲ ĮSTAIGA
ir

DR. A. G. RAKAUSKAS

Valandos:
2 - 4 popiet; nuo G - 8 vakarais

REPublie8340

EUDEIKIS

Ashland

78«8

REPublie

Ofiso: Tel. CALumet 4039
Res.: Tel. HEMIock 6286

arti 47th Street
Vai.: nuo 9 iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutarti

UOZAPAS EUDEIKI
JEIGU

1930

PROepect

So.

4645

GRABORIAI:

Didžiausia ir Seniausia
LIETUVIŲ

tel.

DENTISTAS

Of.

BIZNIERIŲ

Avė.

California

Telefonas

DR. G. Z. VEZEL’IS

seer.

s--

S.

6631

Tel. BOCIevard 7012

orricc: HILLSIDE 38«5
.Hoselll,

vak.

Avė.

Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. BOCIevard 7820

Rez. PEVSACOI.V 1)011
BELMONT 3185

Vineent

7—8

ir

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 6 iki 8 vak.

Trys telefoną i:

Alfred Rosclll, pres.

1—3

Valandos

Road

Cermak

REZIDENCIJA

ir

Vienas blukus į rytus niiu .
didžiulių variu

Lietuvytis

SKAITYKITE
Visi

sii

W.

8*redomls ir Nedėliomis pagal su tai 45

OFISO VALANDOS:

išdirbi

tmiuinklus

aplells-

Ir

eagoje
kftje.

GRABORIUS
laidotuvėms pilnas patarnavimas
galimas ai >88.99

1344 S. 60th Ava.. Oioarn,

rūšių

ir

MODNTTARMEL“
KAPINĖSE

Kiekvieną trečiadienį parap.
J. Liulevlčius
Gra bonus
svetainėj bus įvairiausių žai
Ir
dimų, kurie kiekvieną užinteBalsamuotoju
Patarnauja Chl- resuos.

Ashland

So.

4645

Tel. LAFayette 8572

STREET

2201

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

iNczidenetja 8000 So. ArtesUn vve,
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

859-J.

ir

DR. S. BIEŽIS

|ti r linkių
reikalus tie
pačiais išdirbėjai*

STREET

2109

Iškalime

8191

Phone CANaI

Chicago

Dr. M. I. Strikol’is

Veskite

siai

Ulinois

CJCERO

SURGEON

St.,

1821 SOUTH HALSTED STKEET

Dykai

15th

Cicero,

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR

WEST

63rd

.Mūsų .šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartus.

GRABORIUS

Koplyčia

W.

GYDYTOJA^, Jr CHio.UHIUf

DIRBĖJAI

SĮM-cia istal

ANTANAS PETKUS..

w

GYDYTOJAS ir CHIRUGAS
2423 W. MAKQUETTE ROAD
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryki
NedėlioJ susitarus

Street

Po ugningos kalbos pirm. pra
Turiu automobilius visokiems
nešė, kad įsirašė kuopon net
reikalams. Kaina prieinama.
19 narių. Ypač džiugina, kad
įsirašė du mūsų kolonijos vei
t Chicago, III.
kėjai - veteranai p. J. Berke
lis ir A. Šakys. Kuopos nariai
gausiai plojo *ra n koreis ir
džiaugėsi, kati padidėjo mūsų
šeimynėlė, kurių vieni bus mū
sų pavaduotojais, o kiti pata
rėjais.
3319

DR. J. J. SIMONAITIS

OFFICE HOUR8:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
Sunday by Appotntment

Avenue

Ashland

and

PHYSICIAN
2403

GRABORIUS

DI.

Cicero,

West

STANLEY P. MAŽEIKA

Chicago

0917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. KOWARSKAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS

2314

Res. Tel. GROvehiU OO17

CANAL 0709

Str.

j

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
darbu būsite užganėdinti
Tel. CANaI 2513 arba 2510

St.

Ree. aud Offfce
8369 So. Leavitt SL

Office Phon*
PROspcct 1038

JOS. SHINGLMAN, M. D.

ka

GRABORIAI

24th

TeL CANaI 0402

X—SPINDULIAI

3051

LIETUVIAI

W.

2136

KUO

5

Street

Vai.: 2 Iki 6 popiet. 7 Iki 9 vok.
Nedėlioja pagal sutarti

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
4140

47th

W.

2643

Ofisas

Persiskyrė su šiuo pasauliu
Kausto 22 d., t; vul. vak., 1984
1,1.. sulaukęs 27 motų amžiaus,
gimęs New York. N. Y.
Paliko dideliame nuliūdime
moterj Marcelis po tėvais Viscounl ir uošvĮ Ir uošvienę Vlscount, motinėlę Kazimierą, tė
vą Jurg). brol) Boleslovą ir
švogerką Marijoną, dvi seseris
Aleksandrą Ir Antaniną ir švogerj James Hajdys.
Kūnas
pašarvotas
randus:
4605 So. Het'.nltage Avė. laido
tuvės Įvyks ketvirtadIenj, sau
sio 25 d., 8 vai. .ryto Iš Ėudelklo koplyčios Į Šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už voli'onlo sielą, o Iš ten bus nuly
dėtas Į šv. Kazimiero kapines.
Visi a. a. Juozapo Numelka
gimines, draugai Ir paiystuinJ
esat nuoširdžiu! kvloėlaml da
lyvauti laidotuvėse i'r sutelkti
Jam puskullnĮ patarnavimą Ir
atsisveikinimą.
Nuliūdę liekuine: Motorls, Po
švėent, Posvls, Motina, Tėvas,
I trolis, švogvrka, Seserys Ir Svogerta

4605-07 South Hermitage Avenue

laidotuvėse patarnauja grabori'us J F. Eudeikis. Telefo
nus Yards 1741.

J.J.BAGDONAS

Re*.:
2011

BEVerly

0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS

2355 West 63rd Street
Vai.: I to 4 Ir 7 to 9 P. M.
K*tv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. ftv. Kryžiaus Ligoninėj
Chicago. III.
Phone:

HEMIock

6700

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS
4631

SO.

Tel.

Re».:

ir CHIRURGAS

ASHLAND

YARda

Tel.

AVI

0994

I’LAza

3200

VALANDOS;
Nuo 19-12 v. r/to; 2-3 ir 7-9 v. a
Nedėldieniais nuo 10 Iki 12 diena

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pašaukite:

Daktaras

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

Pasauliniame

WISSIG,
Specialistas

K&pitonas

kare

iŠ

Rosijos

GYDO VIHAH LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PKR 9* MUTUR MTIJTCRIKT
KAIP USKIKENF.J USIOS Ir NEIAGYDOMOS JOS YRA
Rpeolallškal gydo Ilgos pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmg kro»Jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus^ nugy
roję, kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas llgaa J*lgu k3U
galėjo Jus Išg-dytl. ateikite čia Ir persitikrinkite ką Jis Jums f^ll^padaryti. Praktikuoja per daugel] metų Ir tftgydė tūkstančius iig-.niu i »
mas dykai
OFISO VALANDOS: Kasdls nuo 19 valandos ryto Iki3
valandai ir nuo t—S valandai
s»d* ■■.mta n>m 11 rvto tat 1

1
' Lrf
nę

4

I

Trečiadienis, sausio 24 iĄ, 1934
—

SAUSIO Į 7s45V.V.

STATO L. V. “OAINOS”CHORAS

SEKM.

LIET. AUD., 3133 S. HALSTED ST.,

į ĮŽANGA 50C

i>.v

nininkai, dainininkės, muzika- j daugelio kitų didelių pieno ko j ėius algas išvežiotojams, kol
ntai, šokikės ir grupės gali | mpanijų Chicagoj.
mažinant kainą pieno visuoįstoti j kontestą ir laimėti do-l Nupiginimas buvo galima menei. Mes norime būti teivanas sulig gabumų. Užsire-'padaryti tlėl to, kad ūkinin-, singi ir duoti pirkėjams kiekgistruokite iš anksto Budriko kams sumažintas atlyginimas Į vieną naudų, bet negalime pra
krautuvėje, 3417 S. Halsted sutartimi nustatyta apsvarstyžalingai operuoti, nėi nemano.
Nutaria rengti bunco partv
st.,
tel. Boulevard 4795 arba'mo komisijos, kuri neseniai me, kini visuomenė mums taip
parnp. namini, taip i>at bunco šv. Kazimiero Akademijos
Rėmėjos, 8 skyrius rengia bu- ”nt vietos — svetainėje.
Į buvo paskirta majoro Edsvard linkėtų. Nepastovūs žmonės,
party vietinių seserų reika
šį vakarą be kcntestanlų, j
'vvlly. šiuo nusprendimu, kuriuos prezidentas taip tin
lams. Komisija susideda iš — neo party, sausio 28 d., 2 vai.
I B. Kalvaitis, M. Laurinskai- popiet, Bardauskų name, 7934 bus progos pasiklausyti radi-į faniicriui daro mažą koneesi- kamai pavadino “chislers”, įjo artistų dainininkų; bus ją ir didžiausia dalis šio prn- stojo į pieno biznį, kuris yra
’ tės, S. Naruševičiūtės ir .1. South Washtenaw Avenue.
i Razbadauskaitės. Ką sodalici- Šiame paailltiksminime bus ‘•trylikos orkestrą”, radijo laimėjimo puola ant pieno pa-j vienas iš svarbiausių ir reika
ja rengia, visados būna pasi daug gražią dovanų ir gar muzikantai, akordionistai ir t. lui a vėjų ir pristatytojų. Mano- ( Tingiausių maisto produktų ir
sekimas.
daus užkandžio baigus žaidi t jžanga visiem dykai. Atsi-in,n V,SUR neaiškumus išlygin-(turi būti laikomas ankštoje
X • kainų sumažinime, kuriame taisyklėje, nes liečia sveikatą'Peržiūrėta sodalicijos kny mą. Visa tai bus duodama už lankykite
išvežiotųjų klausimas užima valsčiaus, ir visuomenė turėtų
gos. J. Makaraitė pranešė, kad į vieną tikietų, kurį galima įsi
dalelę dalį.
I nepaguosti nepastovias ir ne-^
knygos yra geroj tvarkoj.
gyti pus rėmėjas.
PIENO KAINA NUPIGINTA
piktmlarybes pieno
Nebus jokio sumažinimo ait-j švarias
Kadangi kun. M. Švari is, Kas buvo paskutinį kartą
(Skelb.)
Pieno kaina Chicagoj nupi kšto laipsnio nusistatymo ir!P’nil,on‘”
buvęs mūsų dvasios vadas ir bunco party, žino, kad ką vė
davęs daug pamokinimų, tapo mėjos pažada, tai ir išpildo, ginta nuo.11 iki 10 centų kvo-į kokybės, dėl kurių Chicagos
iškeltas j Dievo Apvaizdos pa-į Visi ateikite, nebūsite užvilti, rtai, pradedant praėjusį penk 1 pieno kompanijos seniai pas! FLATTNKITE “DRAUGĄ”
tadienį, didžiulių pieno parda žymėjo. Vienas iš svarbiausių
rap., tat kun. Pr. VaitukaitisKomisija
vėjų, k. t., Borden Farm Pro pieno pardavėjų štai kaip sa
liko mūsų dvasios vadas. Jis).
—------ -------Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalinimui pečiu
taip pat teikia gražių paino-Į Vasario 11 d., Gimimo Pane- ducts Company of Illinois, kė, diskusuodamas šią proble-1
siaudė jimo, tai paprašyti ko nors, kad
gerai ištrintų su ANCHOR Pain-Eapelleriu skaudamą vietą — kur pats
kinimų. Nutarta kun. M. Švar lės Šv. parapijos salėj įvyks BoAvman Dairy Company, Wiejnul:
skausmas yra. Pain-Expelle ris greitai
persisunks j pačias nesmagumų šaknis
land Dairv, Sidney Wanzer Į “Daug dar yra kas daryti
Poptileri, visų mėgiama dainininkė Ona Juc.Tiitienė dai- liui įteikti $•> dovaną. Dovaną, kas nnrR nepaprasto.
tr palaimintas palengvinimas netrukus
atris.
and Sons Company, Western I pieno padėties pataisymui.
nups “Draugo jubiliejiniam koncerte, vasario 4 d., Lietuvių įteiks pirm. S. Motuzaitė irį • Tėmykite “Drauge”.
Visuomet laikykite bonkutę Pain-Expellerio namuose ir naudokite jj neati
Auditorijoj.
rašt. J. Paukštaitė.
dėliojant kuomet tik pajaučiat skausmą.
N. N. Dairy, International Dairy ir Mes negalime mokėti tas paVisose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.—■
skirtingo didumo bonkutės.
Ant galo 24 mergaitėms su
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.
peikta po dovanėlę; jos per iš
DIDELIS SĮ VAKARĄ
tisus metus neapleido šv. Ko
KONTESTAS
munijos. Dovanų komisija su
kams priimti puotos, kuriose, sidėjo iš M. Laurinskaitės ir
Didelis susidomėjimas dai
be parapijos kunigų, bažny J. iMakaraitės. Visos buvo la- nininkų, muzikantų ir šokėjų
čios tarnų, artimųjų draugų, bai patenkintos.
kon tęst u vėl verčia Budriko I
ADVOKATAS
Chicagos lietuvių visuome- i dalyvavo ir svečių iš toliau:
Kadangi buvusios mūsų pi korporaciją t^sti šiuos kontes105 W. Monroe St.. prie Clark
nė, ypatingai -laini) mylintieji; pas ,,„sna„sk„3 vie5,-.j()
Telefoną. STAte 1MO
rm.
S.
Jurgaitės
mirė
brolis tus. Todėl pritikima, kad ko
lankia sekmadienio, sausio 28 . j
,,,
„ pns s,„.
▼.lando* • ryte Iki S ooplet
MAJESTIC Midget .... $9,50
kun. P. Jurgaitis, darbščių vei ntestas įvyks sį‘vakarą Mark
2201 W. Cermak Road
<1.
linus
kun.
A.
Martinkus
Panedėllo.
Beredos fr Pėtnyčloc
TVhitc
Square
Parke,
Halsted
rr v
i • 4 •
. .i:, i
1S kūju C. ir S. Bartkaičių tėve10 tūbų CROSLEY .. $29.50
▼.karata « Iki •
•• ’ /‘ v
U< '
biznieriai lis sodalietės reikšdamos gi- ir 39 st. 7:30 v. vakare. BuTelefonas CANai <131
yoj L. V. Damos choro, R,.tkus - Knz.nnskns sn žmo. , ’
________ ____ *
rijoj
Namai: 6459 S. Rockwell St.
11
Ulbu
PHILCO
....
Ūtarnlnko, Ketverto Ir Bubatoa
bus išpildyta premiera — Vy i nomis taip pat iš Chicago lios užuojautos gyviems, už į driko korporacija vėl paskyrė'
Vakarais 7 Iki •
mirusių
sielas
užprašė
šv.
Mi-jdaug
brangių
dovanų,
kurios
•
10
Ulbu
»
Telefonas RBPnblk: MOO
tauto Didžiojo kantata, kuriai
ta,’lnzn.’ČnknrariS Aš"
bus išdalintos kontestantams.
STFAVART WARNER *29.50
žodžms paraSė A. Jakštas, o |llonio|ikto8 h. ,.iti A|wjoiw šias ir pačios meldėsi.
’
Korespondentė Kaip senieji, taip ir jauni dnimuzik, komp. Žilevičius. Ka- vio|ow ST„-.inmH pnroilv,„ nc.
10 tūbų FADA ......... $29.50
Crane Coal Co.
mala l.as i.špd.lyta visoje pil-,|wpras„> Širdingumo. Miaėtienumoję. 1. y. su orkestrą. •
yrn
pa.
5332 So. Long Avė.
VJC./DN f{ADlOS 1934 m. MODELI A r.
Chicago. III.
Garantuotos. Ant; Išmokėjimų.
Muzikus .1. Siu.i is deda pa- j rap reikalams
stangu, kad šis didingas veiX Naktį iš sekmadienio į 1 Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir
kalas išeitų kuogražiausiai,
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
kad šis koncertas viršytų vi pirmadienį vagys vėl išmušo
simus;
sus buvusius I . V. Dainos cho Ivanauskų krautuvės langą ir, 2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
Kntrle perkate anglis IS drnlverlt), si t,skito Juos 1 CRANE
ro koncertus. Be Vvtauto Di* įgrobę <,ftiktų’
Jnu
COAI, CO. Oaitslle geresnes
klausimus:
anglis, nž mažinu pinigų
3417*21 So. Halsted St.
džiojo kantatos, choras dai-1kel,ntu s>’ldn PP- Tvauauskai 3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
Pneahtmtas M. n. liktai *7.00
tonas.
panašiai
nukenčia..
Tel.
Boulevard
4705
4.
Parinktas
įdomias
ištraukas
iš
Lietuvos
laikraščių;
nuos eilę m.ii'ų liaudies dai
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
nų, kurių Chicagos lietuviai
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
dar nėra girdėję.
TV.C.F.L., 970 kil. — Gražus Lietuvių Radio progra
7. Jdomins straipsnius, specialiai parašytus “Draugui”;
Geriausios Anglys Už
mas
sekmadieniais nuo 1 iki 2 vai. po pietų duodamas
Salėje s'dynės nėra rezer
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų
Budriko krautuvės.
apie sveikatą;
vuotos, todėl visuomenė pra
Žemiausias Kainas
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
šoma nesivėluoti. Programa I
a
prasidės lygiai 7:45 vai. va-Į Nekalto Prasidėjimo Pane- 10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
TTŽSTSAKYKTTR
—
TR
JUMS
TRMTJMS
PAGELBĖS.
kare.
&v- mergaičių Sodalicijos
PERKAM
INSURANCE
12132 UNION AVĖ.
Po koncerto bus šokini, ku-; brinkimas įvyko sausio 14 1 Drangas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
'
IU?
n
$2.00; vienam mėnesini 75e; per išnešiotoją — 12c į sa
N0TAR7
Chicago, III.
Lietuvišku*
4>li I hlLWICZ i-(griems grieš 12 muz. orkes'ra.<k’ kuriame įsirašė dvi naujos j
vaite. Lietuvoje metams $7.00.
BONUS
PUBLIC
-^HORTGAfiE BAHKERS
Rap. j narės: Ona Galdikas ir Jenn
Phone PULIman 8296
Gadis.
Dabar laikas prisipirkti
SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
I Sodalicija rengia “Valen
anglių dėl žiemos
L A I ▼A K OR C IŲ
AGBMTURA
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
tine Sočiai”, parap. salėje, va2334 S. OAKLEY AVENUE,
Res. 10742 S. Wabash Avė.
TKIBIKOCMC PAMATCOTAH BIZNIS
' sario 6 d., 7:30 vai. vak. NaPhone PULLman 8092
2608 WEST 47th STR.
Tel. LAPayette 1083
; rėš nepamirškite atsivest drau
Chicago, Illinois
gų. Taip pat rengiama Šokiu į
vakarus balandžio 7 d., Fournon Ballroome (Depositors)
47th ir Ashland Avė.. |S vai.
vak.

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK

CHICAGOJE

VISUOMENĖ LAUKIA

RADIO INVENTORIAUS

PAIN-EXPELLER

Išpardavimas

JOHN B. BORDEN

KĄ “DRAUGAS" IUMS DUODA:

JOS. F. BUDRIK, Ine.

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR
TOWN OF LAKE

TUMONIS COAL GO.

“DRAUGAS” PUB. CO.

KAS GIRDĖT AUŠROS |

VARTŲ PARAPIJOJ,
VVEST SIDE

Aušros Vartų parap. komi
teto pirmas šių metų susirin
kimas įvyko sausio 19 d., mo
kykloje. Susirinkime, tarp kit
ko, nutarta pareikšti viešą padėką praėjusių metų komite
to nariams, kurie šiems me
tams pi.sitraukė, už didelį pa
sidarbavimą parapijos reika
luose, praėjusiais metais, bū
tent: Junevičiui, Stumbriui,
Vyšniauskui, Kalnini, Gadeikiui, Ribickui ir Šliogeriui.

X Sausio 18 d. pas biznie
rius Jasnauskus, o.sausio 21
d. pas biznierius šturmus bu
vo suruošta didelės kalėdnin-
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