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DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

DRAUGAS
The most influenti

Lithuanian Daily ia 
Amerioa.
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PAKVIETIMAS LitTUVIŲ VISUOMENE!
Tėvų Marijonų Kongregacija nuoširdžiai kviečia lietuvių 

visuomenę į metines pamaldas už A. A. ARKIVYSKUPĄ 
JURGĮ MATULEVIČIŲ, M. I. O. Aušros Vartų Švenč. Ma 
rijos bainyčioje, 2323 IV. 23rd Place. SAUSIO 27, 1034.

Egzekvijos prasidės 8:30 vai. Iškilmingos Mišios 9 vai. 
Tėvų Marijonų vardu,

Kun. Jonas J> Jakaitis^ M. I. C.,
*». • i Provincijolas

o VOKIETIJOS KATALIKU VYSKUPAI 
NUSISUKO PRIEŠ HITLERĮ

Vyriausybė neturi teisės kištis 
į katalikų reikalus

BERLYNAS, saus. 25. «— Arkivyskupas nurodo, kad Hi- 
Prfeš įsigalinčius Vokietijoj Bėrio vyriausybė nieko bend- 
liitleri niūkūs, kurie vis žiau- neturi su katalikų hažny- 
riau elgias su katalikais . ir tūlėmis organizaci jurais ir ji 
dažnai net su pačiais katali- negali jas panaikinti. .Tos pri- 
kų kunigais, pagaliau ima ko-, klauso Bažnyčiai ir tik bažny-

1. Sovietų ambasadorius Trojanovskis kalbasi su korespondentais Washjngtone. 2. Uos
tas Foočow, Kinijoj, kur andai buvo iškelti J. V. jurininkai, kada Kinijos vyriausybė puolė 
sukilėlius. 3. Prez. Roosėvelto žmona. * ’ .
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Telefonas: Canal 7790

2EMES DREBĖJIMAS INDIJOJ IŠTIKO 
PATNA VYSKUPIJA

Sugriauta bažnyčios! misionie
riai nenukentėjo

NEW YORK, saus. 25. — Nuostolių 'didumas dar nesu-’
Andai įvykęs žemės drėbėji 
mas Indijoj skaudžiai ištiko 
Patna katalikų misijų distri- 
ktą. Drebėjimas sugriovė daug 
katalikų bužnyčių. Katastrofa 
padidėjo, kada po drėbėjinio 
pasireiškė potvyniai.

Apie tai v •čia
lį

pranešė kum M. D. Ly6ns, S.' 
J., iš Patba misijos.

Pažymėta, kad Patna misi
jos personalas nenukentėjo.

žūiotas. Patna vyskupas B. 
Snllivan, 'S«uJ-, žemė? drebė
jimo metu vizitavo bažnyčias 
ir dėl pasireiškusių petvj 
jis negali sugrįžti. Misionieriai 
užimti nukentėjusiųjų gelliėji- į
mu.

radijograina į Patna vyskupija turėjo , 20

♦
balnyčių, 48 mokyklas Ir *14 

našlaičių prieglaudų. Visoj vy 
sk upi joj buvo apie 9,000 ka
talikų. V

voti patys katalikų vyskupai.

Aaelien vyskupijos Vysku
pas uždraudė tikinčiųjų tarpe 
platinti ir skaityti dvi hitle
rininkų knygas vardais “Dvi
dešimtojo amžiaus mytas” ir 
“žydų problemos rankvedis”. 
Pirmąją yra parašęs Alfredas 
Rosenbergas, o antrąją — vi
daus reikalų ministeris AV._  . - A. • ' ' ĮįT.-^_
Friek. Vyskupas pareiškia, 
kad šios. knygos yra jiavojin- f
gos krikščioniškai dorovei.

Brešlavo arkivyskupas pa 
taria tikintiesiems, kad jie vy
kdytų ir pildytų Vatikano Vo
kietijos konkordato sąlygas.

KAS RASTA NEW YORKO 
KALĖJIME

NKW YORK, saus. 25. — 
Miesto kalėjimų komisionie- 
rius netikėtai uždarė visokį su
sisiekimą su AVelfare įsalos ka
lėjimu ir jame padarė nuodug-

tinis autoritetas gali jas kon
troliuoti. •

'Arkivyskupas uždraudė hit
lerininkams naudoti bažnyti
nes sales savo susirinkimams 
ir per savo iškilmes skambi
nti bažnyčių varpais. Salės 
priklauso išimtinai katalikiš
koms organizacijoms, o varpai 
— Bažnyčios reikalams.

Bavarų katalikių laikraštis 
Bąyeriscbe Knrier pareiškia, 
kad katalikų vadai neišsiža
dės savo tradicinių prerogaty
vų ir visados tikinčinosiuš į

-e-r- —

CHICAGOS GIRTUOKLIAI GYVENA 
NEPAPRASTĄ BAIME

- *;

DAUGIAU IŠLEIDŽIAMA, 
NEGU GAUNAMA

Illinois valstybės auditorius

AUSTRUOS VYRIAUSYBE JAUKIAS 
PAGALBOSr*

Negali atsilaikyti pniM
hitlerininkų spaudimą

VIENA, Austrija, saus. 26.

Teisėjas rado laikinų “vaistų.” 
nuo girtavimo

Chicago miezto teisėjas L. į įliejo į stiklį?8trios išgėrė įr 
Edelman rado naują prlemo- susiraukęs nuėjo laisvas. )Se- 
nę kovoti su girtuokliais, ku- kautieji keturi paslinko kalė-
rie nė vienos dienos negali pra

spės prieš bloguosius hitleri .Ue*®U ’)C svaigalų ir dažnai nė 
pinkų patvarkymus, arba HeKa’i valdyti gatvėje.

jimą, paskui juos kiti keturi 
išgėrė skirtas dožas.

kvmus.

PATAISĖ PAJAMĮJ 
ĮSTATYMU

Ta priemonė — tai kelios un
cijos ricino, arba 10 dienų ka
lėti.

Teisėjas Edelman pereitą 
trečiadienį Desplaines gatvės 
policijos nuovados teisme pi
rmininkaudamas pareiškė pri
statytiems teisman trisdešimts

Kada buvo baigiama ši pro
cedūra, staiga grįžo W. Rup- 
pert ir pranešė teisėjui, kad 
jis pakeitė savo mintį. Ver 
čiau tą “biaurybę” nnrytį, lie- 
gu 10 dienų kalėti, murmtelė
jo Ruppert ir išgėrė. .

paskelbė, kad, pereitais kele- — Austrijos vyriausybė pasi- 
riais metais ūzdarytų valsty- juto, kad jį neįstengę pati vie
linių bankų likvidavimas kąs na apsaugoti savo krašto ne
kart eina bpąhgyn. ^priklausomybę. Vokietijos h i

1933 metais bankų 1 ik vidun-Hlerin inkai stačiai per pęiR 
tojai yra išleidę daugiau, negu I spraudžiasi į Austrijos viršū- 
iš likvidavimo surinkę. į uos ir netoli tas laikas, kada

—---------------- . j Austrijos valdžia paklius bit-'

PALEISTI PASKUTINIAI1 leriniukams ir tada bus alsi-

KALTINAMIEJI
A

Federalinis teisėjas Bindley 
paleido-paskutinius 23 asme
nis, kurio drauge su kitais. 160

sveikinta su nepriklausomybe.

Austrijos kancleris tuo rei
kalu skubiai šaukias santarvės 
valstybių pagalbos. Jiš parei
škia, kad tik didžiosios vals- 
tybės turij*pakankamai pajė-

■1

SENATE KOVOJAMA 
PRIEŠ AUKSO BILUI

WASHTNGTGN, saus. 25. 
Senate vyksta kova prieš 

prez. Roosevelto monetarinį 
bilių, kuriam kliūčių stato re
spublikonai ir keli demokra-
tai. -...M

Tačiau biliaus priešų jėgos
palai psnitfi triuškinamos ir ry

toj, ar užporyt prezidentas

WARTTTN(1TON, saus. 26.
trims girtrioklian/s, kuriuo, po 

licija iš vakaro surankiojomų būdų ir priemonių komi
tetas pataisė pajamų mokes
čių įstatymą taip, kad vyriau-

niausią kratą. Rasta daugJsybė per metus galės surinkti 
ivairiosr rūšies narkoflkų, pei- j apie 36 milijonus dolerių dau- 
lių, švino vamzdžių, skustuvų giau, negu kad iki šiol buvo 
geležėlių ir daugybė kitokių surenkamą.

Madison gatvėje ir apylinkė
se, kad jie privalo: arba? išge
rti po dvi uncijas ricino, arba 
eiti kalėjimam

Pėr dvi'savaites, sakė teisė-

KGNTEGBNINKAI,
NEPAMIRŠKITE,

M*
Į asmenį) buvo kaltinami už• gi? Austrijos nepriklaušomy- 
sankalbį ^komercinį alkoholį bės apsaugai. ,
pakeisti geriamuoju alkoholiu j Galimas daiktas, kad į Aus- 
ir daryti biznį’ . tri jos vidaus reikalus įsikiš J-

gaus senato pravestą bilįų to
ki, kokio jis pageidauja. -

Kongreso žemeshieji rūmai, 
pereitą savaitę greitai apsi

dirbo* su tuo biliurn.

kaliniams drauslinų turėti daiįEF
Susekta, kad kai kurie didie- 

.p nusikaltėliai naudojosi įvai
riomis privilegijomis kalėjime.

Kalėjimo viršininkas tuojau 
po to atleistas, o . jo pagelbi- 
niukas areštuotas. •

ftis netikėtas 'miesto kalėji
mo patikrinimas įvyko, kada 
vis plačiau ėmę sklisti gandai 
apie palaikomą betvarkę^ Pa
sirodė, kad kalėjimą valdė no 
viršininkas, liet didieji politi
kieriai.

Mokesčiai bus imami, kaip jas,įper šį teismą perėjo apie 
f/MYi irirtiinklin. Jn dancnimflIr iki šiol, pradėjus 4,000 dol. j, dauguma

mėtinių pajamų. Už didesnes 
metines pajamas mokesčiai pa 
laipsniui bus didinami ir bus 
didesni, negu iki šiol.

Už kompanijų pajamas laip 
pat padidinami mokesčiai.

ITALIJA DIDINA MUITUS

ją knlvos vyriausybę pripažino 
daug valstybių. Tarp jų yra 
Anglija,. Prancflzijair Iapąnū 
ja. J. Valstybes pasekė kone 
ViaAs Amerikos respublikos.

RYMAS, saus. 25. - Italijos 
vyriausybė nusprendė padidin
ti 60 nnoš. muitą už įvežamus 
J. Valstybių automobilius.

Vyriausybės atstovas *' pa
reiškia, kad tai nėra koka mui
tų karas, tik reikalingas italų 
automobilių pramonei sangit-

SVAIGALŲ ŠMUGELI A VI 
MO KLAUSIMAS

■ w2shington, saus. 2p- - 

Kongreso žemesniųjų rūmų 
komitetas nusprendė žymiai 
sumažinti išlaidas pakraščių 
sargybai ir muitinių tarnybai 
ryšium su svaigiųjų gėrimų 
smujeliavimu.

pasižada paliauti girtavus, bet 
pasižadėjimo nepildo ‘ir iš nan 
jo areštuojami. Anot gydyto
jų, girtuoklis ricino pagalba 
nėra pagydomas, bet išgėręs 
jo kokį laiką visgi biaurisi 
degtinės kvapu.

Pas teismo klerką ant sta
lo pastatyta visa kvorta rici
no ir stiklas. Areštuotiems pa
siūlyta imti tų “vaistų”, ar
ba eiti kalėjimam Pasirodė, 
kad kone visi silpnesni vyrai 
sutiko priimti tuos “vaistus”, 
a stipresnieji, dirstelėję į ri
tino butelį, pasipurtė ir mitu
lė verčiau kalėti.

Teismo klerkas pašaukė juos 
pavardėmis ir pareiškė: “Ge- 
ibiamieji, eikite arčiau ir pa-

Kad šį vakarą, 7:30 vai., 
Aušros Vartų parap. salėj, į- 
vyksta jūsų svarbus susirin
kimas, kuriame prašome visus 
dalyvauti. Pasitarsime, kaip 
sėkmingiau baigti pirmąjį ko- 
ntesto periodą ir nustatysime 
planus ateities veikimui.

Jie vjsi teisman pakliuvo 
1930 m.

KITA VALSTYB* 
KINIJOJE

talija. Tačiau Jugoslavija grą- 
sina. Sako, jei Italija siųs An- 
strijon kariuomenę, tada ir 
Jugoslavija taip darys. Numa
tomi rimti nesutikimai.

GRAŽINA PERMOKĖTUS 
MOKESČIUS

MOKESČIŲ SĄSKAITOS

Cooko apskrities mokesčių 
sąskaitų „už 1032 metus išsiu
ntinėjimas \ra žymiai suvė

lintas.

Originališkai buvo nustaty
ta, kad prieš vasario m. 1 d. 
visi turėjo gauti sąskaitas. Da 
bar pranešta, kad vargiai visi 
gaus iki kovo mėn. 1 d.

Paduodama įvairių kliūčių.

ŠANCHAJUS, Kinija, saus,! MUŠTYNES NESILIAUJA- 
25. — Žiniomis iš Maskvon,
Kinijos provincija Sinkiang 
atsimetė nuo Kinijos ir suda
rė nepriklausomą valstybę. 
Nauji provincijos autoritetai 
nepripažįsta jokių kinų vyriau 
svbės įsakymų.

Sinkiang provincija savo

Per abi Kalėdų švenčių die
nas Vilniuje įvyko apie 10 di
desniu ir daug mažesnių muš
tynių. Šiemet, tiesa, lenkų {įj,484,845 Aol. 
spauda pažymi, kad muštynės 
nebuvusios taip skaitlingo* 
kaip kitais metais. Vis dėlto,

WASHINGT©N, saus. 25 - 
Vidaus mokesčių biuras! patei
kė kongresui sąrašą visų tų 
pavienių asmenų ir kompani
jų, kuriems gražinami permo
kėti pajamų mokesčiai perei
tais metaik. Viso grąžinama

ŽEMES DREBĖJIMAS

ŠANCHAJUS. saus. 26. — 
per Šias praėjusias ’ Gauta žinių, kad Kinijos pro-

menomi. „ungtandžm m >■«<’ IPrtnok-

golija, Tibetu. linija ir RmC t . i a - . ~ ___ ____
šventes nėkiek nebuvo sumrtžė- • vincijas šabsį ir Suiyuan išjos valdomuoju Turkestanu.

NUBAUSTI KALĖJIMU i

STRASBŲRGAS, Alzasas, 
Bet kaltininkai nesurandami. į Prancūzija, saus. 25. — Pe- Į

jęs už kitus metus.

KERAMIKOS KURSAI

' j tiko didelis žemes drebėjimas, 
Dąug žuvusiųjų. jŽJ

| ------------ —

VIEN«A, Austrija, saus. 25.

DAUG VALSTYBIŲ PRI 
PAŽINO KUBĄ

HAVANA, saus. 25. — Nau- j trinkite vieną iš dviejų M

i muitinis į priešakį žengė
Ruppert, 46 jn. amž. Sis 
inko kalėjimą. Po jo'se- 

£ P. Strios; 45 m. amž. Jis
imti “vaistą”. Klerkas

Ž. ti. Rūmai Sį mėnesį ma- Žiniomis iš Belgrado, atsis- 
reitą rudenį areštuotą jauną no atidaryti Kaune keramikos’tatydino Jugoslavijos minis- 

kursns, kurie truks 5 mėn.' terių kabinetas, kuriami pirmi-1932 metų Cooko apskritie^ vokietę Sopbie Drotz prancū 
piliač.ių per rinkimus paduotų teismas pripažino kalta šni- 
balsų perskaičiavimo priešai .pinėjimu ir nubaudė trejus me- pallybos, kompozicijos, aąskai 
mėgino sukoneveikti perskai-jtus kąlėtb; :‘K J:
čiavimą. Jie kreipės į vyrės į Ryšium su tuo kalėjimu nu- 
nįjį teismą, kad gauti prieš ‘ bausti dar kiti penki asmenys, 
tai “injttnctiąn”. Teisėjas Ke- j , . .
Uy nepripažino “injun«tio»o”J SKAITYKITE “DRAUGĄ” puodadirbiai.

Juose bus mokoma keramikos.

tybos lr*k. specialių sui puodi
ninkų darbu, susijusių dalykų. 
Piijmenybe į juos stoti turi 

dirbtuviipuodų

uinkavo Milan Trs|titch.

OPO STOVIS
CHICAGO ’ IK APYLIN^ 

tuvių savtuinkai ir KĖS. -v šiandien iš dalies dc-^ 
kiek šilčiau.

2$/
_____
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“DRAUGAS”

J.Ifaina kasdien, i'iikyrus aekmačianlu*
P * .» ■

PUENUpE 1( ATOS RAIMA: Metama $*.»•■ tu-

Sl metų — »«b«: Trims mėuuaiuuia — »2.0»; Vlthom 
tabalui — 3į6c. Kuropoju — Metams <7.00; Pusei mo
ta — »€0». Keplja .01c,

Skelbimų kaliInos prislitfiči'arnoa pareikalavus.
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų ne»r%- 

Inm jei neprašoma tai padaryti ir ncpnMunčlama, tam

— *— —Redaktorius priima — nue 11:00 iki *lt:OQ vaL

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet. <

“DRAUGAS”
'. r*

LITHUANIAN DAILY FRIEND
Publlsbed Daily, Ezcept Sunday. 

JBSCRIPTION8: ome įsai — 81x Months
.50> Three Months'*- »J00: One Month — 7be.

\Europe — One Year — 17.M; 8Ix Months — 14.00; 
Copy t- .01c. . '

Advertlslng ln "DRAUGAS” brings best results. 
Advertlalnį r alse oa appilcallon.

“DRAUGAS” 23&1 Oakley Ave., Chicago

ir organizacijų paramą, bet ir .ju rajonu po
litinis demokratų partijose vada*, p. Govier
ir kiti Apsti politikai ui jį darbuojasi. Va- — ’ • * * * • * z *
rifams, šiomis ^ienomis 'yra dedamos visus ga
limos pastangos, kad jo kandidatūrų būtinai 
būtų įdėta demokratų partijoj sąrašam Jei 
tai„pavyktų,padaryti, būtų didelis lietuvių 
politinis laimėjimas.

Del to nesnauskime. Kas ‘turime kokių 
pažinčių su tos partijos šulais, darykime spau 
ilimų, kad jie paremtų p. Kumskio kandi
datūrų. Organizacijos neturėtų gailėtis Yeao- 
liucijų, užgirdančių mūsų tautiečio kandida
tūrų. Toji akcija, be abejojimo, tūrės daug 
reikšuiės. .

Jei norime, kad mūsų tautiečiai pasie
ktų politines aukštumas, turime dirbti visi! 
ir vieningai, /•-' « j . z< f ; I

Yra svetimtaučių politikierių, kurie mė- _ „. . .. a> .
. ir-x- ,• x ■ v i x • 'L : Praėjusi penktadieni rašiaugsta kalbėti lietuvių balsuotojų vardu, nors . 7 ....... . . ; v J apie,, leipimo (shOck) simpto-tokio įgahavnuo nieks jiems nėra suteikęs.*

- Brangus Turtas
RED. RAątARS: Jau vienuolikti metai, kai mu

sų dlcnra&ty dr. Račkus veda 8vrifr*it<M Skyrių. Jis 
Ir une-Hvu*kvtodlaai naudota Sveikame Įkyria. Taisyklės yra

M “Draugo” redakcijai, 
1 W. <Srd 8L, Cblcacu.tMeifl* Dr. Raėkui,

paduoti sa-, S) Siunčiant klausinius, visada 
vo vardų, pavarde Ir 
«* «. kva

MSI Si

KAIP 6BLKTI LlflPū 
■ > TAKTĮ

j -

DIENOS KLAUSIMAI 
-------------------

MBS IR POLITIKA

budrauskime tokius ponufi ir patys už save 
kalbėkime, bet kalbėkime susitarę, fiepakiš- 
dami viens kitaiiųkojos. "

KATALI<V BAŽNYČIA IK NACIO 
< ' NAUZMAS

* , Šiuo klausimu J. Gs. “P. *B.’’ tarp kito 
ko. rašo: y’ ,

Kai kam atrodo, kai}1 katalikybėj kon- 
l'lilj4ai su moderniškuoju nacionalizmu esu 
ne kas kita* kaip dvasininkų ir pasaulinin- 
kų antagonizmo miškiniai. Šitokios pažiūros 
yra aiškiai profaniškos. ' •*

Konfliktai Bažnyčios su nacionalistinė
mis vyriausybėmis, idėjinės kovok tarp kata
likybės ir nacionalizmo eina iš doktrinališkų

mus, apie reikšmingus pavo
jus ir apie skirtumų tarpe pa
prasto apalpimo ir leipimo.

IŠ MAR. KOL. RĖMĖJU 
41 SKYRIAUS METI

NIO SUSIRINKIMO
Archer Heights. — bus-mas 

Įvyko sausio 14 d., Lobertų 
namuose. Susirinkimų atidarė 
pirm. M. Statkienė malda. Pa 
Hkai atvyko didžiai gerb. d v. 
vadas provinicijolas kun. Jo-; 
nas Jakaitis, M. L C.

Pranešimą iš Mar Kolegijos j 
Rėmėjų Chic. Apskr. darė A. !

nose, kad noatytų. Braukyk Lubertaa. H Labdariu Sęjun- 
kojaa ir ranku aukfityn link g°8 Beina J. Šliogeris.

Iš A. L. R. K. Federacijos 
Chiią Apskr. — J. Šliogeris

širdies; tai yra ne tik geras 
stimuliantas, bet podraug ir 
pagelbsti kraujui geriau srio- 
venti gyslose. Žiūrėk, kad gys
lose kraujas nesustingtų.

Šiluma. Leipstanti* žmogus 
laipsniškai šųla. Užtai nenuKada sužeistas žmogus lei 

psta ir silpsta, tuojau šauk gylį,„j. j0 drabužių, tik atleisk
dytoją. Iki gydytojas atvyks, 
negaišk laiko ir gelbėk žmo
gų sekančiai:—

Tris dalykus turėk omeny
je, būtent: 1) Kad nelaimin
gasis gulėtų taip, jog daugiau 
kraujo eitų į rifiegenis; 2) Kad 
teikti, silpstančiam stimulian- 
tų; 3} Kad laikyti visų jo kū
nų kiek galint Šiltai.

Kūne pozicija. Paguldyk lei 
pštantį aukštelninkų, galva že

■priešingumų: ne kunigija, kaipo profesija, ko- myn. Ant kiek nelaimingojo
voja su .Jfccion&lizmu (kurs mielai kunigus 
priima į savo partijų, jei tik jie pasiduoda 
nacionalistų pasaulėžiūros [takai), bet kovo
ju Katalikų Bažnyčios doktrina »u naciona-

smegąnys gaus gaivinančio 
kraujo, tiek galima tikėtis ųt- 
peikėjihio jo nusilpusių nervų 
sistemos, tiek atsigaivins jp

JAUNIAUCIAS MŪSŲ 
KORESPONDENTAS

Šis jaunas dešimties metų 
“vyras” Jonas Kasalukas y- 
ra jauniausias “Draugo” ko- 

ir, be to, perskaitė laiškų kvie respondentas. Jis su savo tė- 
Čiantį išrinkti atstovus į L. K
Vakarinių Valstybių seimelį, 
kuris įvyks vasario 18 d., N. 
Pras. P. Šv. parap. svet-. Pra-

veliais gyvena toli nuo lietu
vių (dabar Long Beach, Cal.), 
tačiau rašo lietuviškai, ameri
konų spamioje pastebi kiek vie

Lietuviai visose gyvenimo srityse pasi- 
Turi žymių mok«linįhkų, finansininkų, 

iri minką, dainininkų, kurie ir kitataučių 
.yra gerai žinomi, tačiau politikoje dar 

ptoli'tesąuie nužengę. Gerų pradžių šioj sri
ty buvo padaręs p. J: Elijošins, kuomet jis 

t prieš apie 25 metus buvo išrinktas komisio- 
iricrium. Bet tai truko neilgam. Nuo to lai- 
io nė vienas lietuvis žymesnės renkamos pd- 

f/litikojė vietos neturėjo.
Gyvai ir sėkmingai Chicagos politikoj 

buyo pradėjęs veikti adv. • F. B. Mastas (Ma- 
stauskas), ^Jis jau gerokai buvo pasivaręs 
pirmyn. Tačiau jy iškilitnas buvo kaip tik 
tu6 laiku, kada partijos politiniai oponen
tai įsigalėjo įr tuo būdu buvo užkirstas jam 

.kelias aukščiau Riekti. ',f
Behdrai imantjmims nelengva yra siekti 

politinių aukštumų. Nįs-s Chicagoj 
yra dang, bet nė, viename

(vąrde) nesudarome kontroliuojamos 
Tai žymiai trukdo praktiškų politikos dar 
bų. Lenkams tuo žvilgsniu" sekasi geriau ne 
dėl to, kad jų yra daugino, bėt kad jie kon
troliuoja keletą miesto rajonų. Abejose poli
tinėse partijose jie turi reprezentacijų ir*ka- 
da ateina laikas prieš rinkimus sudaryti kan
didatų surašę ir jie tiesioginiai turi progų 
kovoti fljT saviškius kandidatus.

Tos tai yra svarbiausios priežastys dėl 
ko lietuviams yra suhku patekti vienos'ar 
kitos partijos kandidatų sąrašan ir būti iš
rinktiems į didesnę ar mažesnę vietų. Kan
didatuoti nepatekus į ( partijų ar jų grupių 
surašą nėra prasmės, neš lietuvių yra per-, 
mažai, kad savo balsais išrinkti -savo tau
tietį į bile kurių vietų. Praktika-taį parodė. 

<'* Bet progų ir įaftsų tautiečiams pasitai
ko: Jų neturimo praleisti, štai pastaruoju lai
ku yra gana įriipestiųgai dirbama, kad pa
statyti .kandidutn į eonntv komisionierius ti
nkamų jaunų vyrų'Al. G. Kumskį. Jis yra 
tuo laiminga*, kari turi ne tik’ mūsų spaudos

lizino doktrina; tad, kol nacftmalizinas savo pusiau suparalyžiuotos arteri-

' _ Nesusipratimų objektų sudaromi) nacio- iP^be,k lovos Kojų gRių- auzs 
n&lhstų nepasitikėjimas aiškiai katalikiško-pe^au- Niekad tieilėk pagairės 
mus organizacijomis, o eo ipso ir pačiais idė- Į P° sužeisto Žrnbgaus galva, 
jiniais katalikais1', 2) šintoistiSkas .valstybes, fltirituliajitai., Duok kų nors 
kultas^ kuris jokiu būdu JkataJik^bei nėra I gaivinančio gefti, jei nelaimi- 
priimtinas; 3) nacionalistų nžsiinojiūias pa- ngasis gali J^ų pors nuryti. Jei 
versti žmogaus-asmenį aklu valstybės vergu, negali nuryti, nepilk nieko į 
t. y. suvalstybinti jo sąžinę, o sąžinės “su- burnų, nes žmogų užtroškinsi 
valstybinimas’’ yra ne kas kita, kaip jos dc- Į _ užmuši. Jei turi j>o ranka 
christianizavimas. " omonijos, ar kfiehų, kišk po

Antąi, nacionalistai propaguoja šlykštų
įr žmogaus asmenį žeminantį sumanymų — 
sterilizuoti bei kastruoti tam tiKros rūšies 
žmones ir per tai “gerinti rasę”. Normaiiš- 
ko žmogaus sąžinei šis projektas tiesiog su
kelta pasibjaurėjimo jausmus. Morališkai ne- 
išsigimęs žmogus jaučia natūralinę aversųjų 
tokiai šlykščiai ir nežmoniškai priemonei ko
voti su nusikaltimais ir išsigimimu. Jau pats 
tokios “idėjos” propagavimas demoralizuoja 
jaunuomfflię, nes užkrečia vaikų ir jaunuolių 
fantazijų šlykščia tos opdraeijoe vltfzdu. Tuo

užveržtas sagtis ir ^raikSūius, 
kad kraujas geriau cirkuliuo
tų. Dėk prie šonų šiltas ply
tas, ar šiltą vandenį, šildyk 
kiek galint kojas, taipgi labai 
svarbu šildyti nelaimingojo vi 
durius. Persitikrinęs, kad be
nešant jo labiau nesužeisi, reik 
nelaimingąjį nunešti į šiltą vie 
tų. Palaikyti jo kūne šilumą 
yra visusvarbiausias dalykas.

I

Ko saugotis, ko nedaryti.
Nepilk į nelaimingojo burnų 
vandens, snapso, vyno, ar kol 
kito, jei jjp negali nuryti! Jęi 
gali nuryti, tai duok gerti šil
to vandens su vynu, ar šiltus 
arbatos. Dedant karštus daik
tus kimo šilumos palaikymui, 
nenuplikyk ir-neaudegmk žino 
gaus, nes jis karščio, nei skau
smo nejaučia; jei nuplikysi, 
bus dar blogiau. Padaręs kas 
reik, sulaukęs gydytojo, šven
tai pildyk visus jo įsakymus.

nešimai ir laiįkas vienbalsiai lašinėlį apie Lietuvų ir 
priimti. '-I lietuvius if iškarpas mum»-

. . ‘prisiunčia. Pastaruoju-- laiku
d. Shogeno ir A. Luberto prWllht6 angli9k4

mesimas - aunmgti vakar,
(judamuosius paveikslus “Liu
ido Stebuklai”) priimtas. Vie1 'tai surasti ir susižinoti su A. 
Peldžium išrinkta komisija iš 
A. Lubm-td ir j. Šliogerio.

Nutarta užmokėti Federuc. 
mokestį. Į L. K. V. V., seimelį 
atstovais rfkyrius įgaliojo: M. 
Stankienę, A. Žolirfienę Ir K. 
Mocevičierię, o Federacijbs150 
skyrius išrinko: P. Lubertienę, 
H. Nugarinę ir J- Šliogerį- '

Katalikams netinka ir to
kia spauda, kuri nors nestoja 
atvirai į kova prieš tikėjimų, 
Jx?t ir negina tikėjimo, nei 
nesirūpina katalikų reikalais.

Po to, su gerb. provincijolu 
pasikalliėta įvairiais katalikų 
spaudos reikalais.

Paskui Išklausyta valdybos 
pranešimių-iš kurių paaiškėjo, 
kad visa j k iėk aplinkybės lei- 
*io, nuoširdžiai darbavos Ko
legijos nftudai.

Pasidžiaugta laišku ir dova 
nėfe gauta nuo buv. ^dvasios 
vado kun. L. Draugdio, M. 1. 
C., iš Romais. : '. ; •

Nutarta surengti bunco pa
rty. Komisįjon išrinkta: M. 
Stankienė, P. Lubertienė, O. 
Narbutienė, A. Žolinienė, Iv. 

Mocevičienė ir U. Paukštienė.

• Kun. A, Petrauskas, M. I. O.

KARO LIEPSNOSE IR OINKLĮI
Itlu? ŽfoNGESYJ

t-
\ ( (Tęsinys)

Arba štai vėb wtoiį nuo Skiernevi-
eų (tl^/ Varšuvos} yra miškelis. Tiesą sa- 
kuHt, gai ui muflųrlio Visai nieki omet te
nai nebuvo, l.ež jfillfiėtojui reikalingas jis. 
tai ir pasakoja tiems, kurie niekuomet 
Skernevienose ir jf apyihnknse nėra buvę, 
apie jį nebūtų riuikįij. Kazokai, girdk visą 
tų miškelį iškirtę, išlyginę Jaukus ir juo
se jirikase daugylię vilkams gniMtyti duo
bių. Duobių dugne pri kalstė sinuigaliais 
j viršų kliūtų, o duobių viršų u^lėstė ša
komis, velėnomis, taip kali i’ viršaus žiū
rint —.jok ios duobės kaip ir nebotų. Vi
sus miško iškirstus medžius perkėlė į ki
tų <luobės pašę ir wi*o<lino į žtmię sta- 
riius. Iš tolo žiūrini, tarsi miškas persi
kėle į kitą vietų. Vokiečiai T*agal savo 
žemėlapius jodami j. miškų, kaip tik už-

Uil(,|v i į; <-iv-uak; į ja',

kaip vilkai, kartu su-savo arkliais’ir ar- 
motolitis. Kazakai atėję ištraukys, kaip 
medėjaš žvėris, iš duobių ir į nelaisvai

Afgi ne graži vaizduoklė* Ar negud
rūs tie kuzekait Af negalingi! Vokiečiai 
iš tok) j tos užmetę, dumia kur kuris gfl- 
li, net kulnai žemės nesiekia!.. Ar ne gra
ži viltjs nągalėtojais išeiti iš karo! Ko 
jiusinrinfl/ Karas ilgai netruks — du mė
nesių daugiausia, if viskas baigta!..

’ • - JAcsini pisieniu *»

Iš Kui?ų vulHontų žemių prie Austrų 
sienos prieiilavii ypač dėdeliu plotu Lį«b- 
rino giiltMinia. Kadangi visas Austrų pa
siims dėl einnnch{ nuolatinių kivirčų Hu
sų su AušTpois iž slaviškų tautų valdy
toj), smarkiai liūto sustiprintas, thi if Liu
blino1 gnljcrnijoje itin daug buvo pritrau
ktu iųujuomcncs. Karo kapelionai turė
davome bent vienų kartų metuose "visas 
tas kariuomenės dalis aplankyti ir ka
riais* suteikti dvasišką patarnavimų. Tuo 
bfuhi man teko po kelis kartus skersai 
ir išilgai šita* kraštas pervažiuoti ir ge- 

JV’o jr'ipaŽinti.rai

gražų straipsnį apie Kosciuš
ką ir įdėtas kankinio vyskupo 
T. Matuliohio atvaizdas. Lin
kime savo jaiiniaūsiam ben
dradarbiui sveikam augti kū
nu, dvasia, pasiryžimu ir iš
augus būti uoliu tikėjimo ir 
lietuvystės gynėju.

tarpu naeionalistai tiesiog entuziastiškai žiū
ri į Šją prietnp^ę “rifeei pagerinti”, nes Jų 
sąžinė yra smarkiai sppagonėjuši ir todėl ne
jaučia, jog ši priemonė^vra aiškiai ir visais 
atžvilgiais, aųtypedagogiska.

Mes nenorime būti blogais pranašais, liet 
iš įvykių eigos matyti, kari “nacionalinėj”
Vokietijoj Konkordatas bus popieryje, o rea-*
lybėje eis kovos turp nacių ir Bažnyčios dok
trinos. Hitleris yra ekscentrikas, todėl jiš ne-

galės parodyl tiek takto Bažnyčios atžvil
giu, kiek MisBolini. Labai galimas daiktas, 
kad Vokieti; os katalikams tekg pergyventi 
naujas kultu kampfas^ o jei taip, tai jis bris

Valdyba 1934 m. vienbalsiai 
palikta senoji: pirm. — M. 
Stankienė, v. pirm. — A. Že
imienė, rašt. — J. Šliogeris, 
čžd. — P. Lubertienė, iždo glo 
bėjai — ė). Narbutienė ir D. 
Sakalauskienė. '

Federacijos ir kitus katali- 
kišfcip; otganizaeijų Apskričių 
sus-iiftiose ir šeiniuose, be at
stovų įgaliotu dalyvauti ir vi
sa valdyba. • . A

Skyriui) įsirašė ilu nauji na
riai: H*. Nugarienė ir 55. Lu
košienė.

Ant galo kalba gerb. provi
ncijolas pakartoja reikalą pla
tinti Ratai, spaudų, primefSū 
Tėvų Marijonų sunkią darbuo 
tę praeity, paėmus dienraščio 
“Draugo” naštą ant savo pe* 
čių ir išgejbėjimą jo ndo žlu
gimo; taip pat “Laivo” leidi
mų ir kitos Tėvų Marijonų,<t- 
liekanmH darbus; bernaičių kb 
legijos įsteigimų, Hinsdale,žiauresnis nėgu prie Bismarko, nes tuomet 

Vokietija b,to teieinė valstybė, o ««"'HeMn[,'"MRri'8n07m|y7
Conn., ir aukštųjų ntokykbj. 
Romoje klierikams auklėti. Vi 
si tie darbai dirbami Bažny1-

ji yra gryno) smurto karalystė.
• • •

<■' , '‘t ČV . J-“*,JĮ, J
Nauji pi iežodžiai: maino kai Kuba pre

zidentus; kalkina kai Putinas Liūrią Vasarį 
“Altorių kėliuose”. (Tęsiny* 6 pusi.)

Ypač nuodugniai gavau susipažinti su 
šio krašto gyvenimu 1913 metais pavasa
ryje, 1 kai teko pervažiuoti iš dalies ar
kliais, iš dalies autobusu, arba traukiniu 
nuo Vladimijr Valinskij aplink pro Usti- 
lug, Horodlo, Hrnbiešov, Žarnose, Kra- 
snystav, netoli nuo tjrasnik, Cholni, Liu- 
blin, Ivangorinį. Vadinasi, kaip tik tas 
vietas, kur ėjo didžiausi 1914-is metaiR 
mūšiai.

Atsimena labai gražiai pergyventas 
mano dvi dienas Vtariiniir Volinskij. K^as 
nebuvęs tam sunku viskas atpasakoti, 
kaip tenykščiai miestai atrodo, ypač pa
vasaryje. Man teko būti kovo mėnesy ji1. 
Ihdaidinys ikdžiausias. Miestas ne visai 
mažas — apie 25 tūkstančiui gyventoją. 
Gatvės visiškai negrįstos. Purvynas toks, 
kad vos-vos koja už kojos galima pasi
varyti datžiosiomis gatvėmis važiuojant 
pora arbų trimis urkliais iškinkytame ve-
zime.

Tiesa, viena gatvė, kuri eina iš kazo
kų kareivinių pro katalikų Imznyčių į 
raitininkų bri pėstininkų Tūlos kareivi
ne?, sako, esant ’ neva grįsta, bet jokio

------------------------ - -, - - — - - - ” ~
grindinio ja važiuojant negalima užjaus- sis iš sužeistos kojos. Visi puolė tyrinėti, 

kas atsitiko? Pradėjo purvus nuo kelio 
kastuvais žerti, ieškoti, kas tenai dugne 
buvo? ]f‘ kų pagalios, atmetę purvo di
dumą, pamato? —- Gi kazoko pikės smai
galys į viršų iš t žemes išlindęs. Kareivis 
nepac tebėję s per purvynų ir ūmi stojęs 
ant smąiititnoM. Toji pefskriodė batų, pa
siekė kulnį ir atvėrusi dualiausių laizdų.

Išimti iš žemės pikę ir pristatyti į 
kareivinį; kaip ženklą nelaimės priežas
tį paaiškinantį. Bet kas? Traukia paėmę 
už gak» -- nepatraukia. Stipriai žemėje 
iaikosi. Paėmę kastuvų pakasęs giliau, 
kad lengviau ištrauktų nėbugadinę. Ka
sa, ^asa vis gilyn — gi visas kazokas sė
di ant arklio ir sustingusioje savo ranko
je laiko stačiai į viršų pastatytų pikę.

Kaip tai atsitikę? — Nui vienų ru
denį joję kazokai tuo keliu, vienas jų 

• nugrirandęs į purvyną su arkliu, su šar
vais. Taip ir likęs amžinai žemėje gyvas 
palaidotas. Paskui kad jo ir ieškoję, bet 
neradę. Visi manę, būk pabėgęs iš ka- 
riuoifoenė*. Tuo ir nutilę paieškos. 

(Daugiau bus)

ti. Purvyno tiek pris nešę ant jo, kad ra
tai klausta ligi asų. Jei šitaipos ant grį
stos neva gatvės, tai jalima suprasti, kaip 
atrodo tose gatvėse, kurių nieks niekuo
met negrindė ir nc aisė. Pavasariais ir 
rudenyje jos darosi stačiai nepereinamos.

Apie tą i*gri-sL ją gutvę vaikščioja 
tarp žmonių juokinge anekdote, kodėl mie
što vyresnybė pagalios pasiryžo bent tą 
vienų gatvę išgrįsti. Buvęs, anot tos anek- 
dotės, tokis įvykis:

Seniau Šiame u ieste 
sartais ir rudenimis 
kariuomenei prisieit 
purvyūą ilgi juostos 
arkliai kai kuriose

būdavę pava- 
toki purvynai, kad 

avę kriste bristi per 
Raitininkams jojant, 

ristose plaukte turė
davę perplaukti. Tvirto* žemės kojomis 
Aeiįžčiuopdavę. '

Vienų kartą ėjęs pėstininkų pulkas, 
brisilamas kaip vuados ligi juostos per 
purvynų. Stuiga vilnas kareivis pašokęs 
į viršų, lyg keno giltas. Kas tokio! Gi 
kažin kks smailas įstrigęs nelaimingam į 
kulnų. Baisiausias «opalys. Koja perdsirta
per butų kiaurai. Kraujas SirkSle' verčių

- E #
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guldė į 6 minutas. C. Radze- dyti, rąžyti apie kuopos dar-< Paroda prasidėjo sausio 20 d.

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS buotę*i visus katalikiškus lai-{Tęsis iki sausio 27 d.
jų dar prisidėjo devyni žmo

KĘST SDE
DRAUGO" KONCERTO 

NUOPELNAI

nos. Kalbų pasakys kun. I. F. 
Boreišis ir kiti. Po programos 
žemutinė j salėj bus, bunco dėl 
ilgesnio pasilinksminimo.

Šv. Antano parapija gavP-

vičiui skaitlingoji 2,000 publi 
ka sukėlė ovącijas. kraščius. M. Čižauskienė pra-

Smagu pažymėti, kad Ei Ro nešė apie jaunamctes, kad jos 
žė, mirus vyrui, palikus su turėjo baliuką ir kad dalyva- 
mažu sūneliu, dėjo pastangų vo jaunamečių globėjos ir kai 
duoti jam mokslo ir sykiu lei- kurios sųjungietės.

Jaunamečių globėjos džiau
giasi vedėjos M. čižauskiehės 
pasišventimu jaunamečių ver
kimui, Centro pirm. kvietė sų-

nes.

do lavintis sporte. Jei viskas 
seksis, galės prasimušti į spo
rto žvaigždes.

. . .. . , Lietuvių bovloriai— &weet
nioj paminės Krazt, . skerdy- *

40 met, sukaki, 6. suka- ^ p ,
ktis kiekvienam lietuviui Ka
tulikui turėtų būti nepapras
tai įdomi. Vėliau patieksime 
daugiau žinių.

jungietes visuomet dalyvauti 
jų parengimuose. Jinai su jau- 

Padolsko tymas daug mikles- narnėtomis žadėjo surengti už-
• » ' • i ■

' gavėnių vakarų, vasario 11 d.
D. B. Brazio tymas supilė- b„r bnffet jnnch, Šokiai ir pro 

ė Sweet Sliop. Čia pats D. B.' pmina Vairi vii* JnrknAMu!kė
,■ . , Pranaičiūtė ir Jackevičiūtė,

grama. Valdyba darbuojasi, 1 Užgavėnių vakarienė
vi i i • v a a a *

' Chieagos Opera Detroite
Chieagos opera bus Wilson Moterį} draugijos sus-mas 

teatro keturias savaites, pra-1 bus sausio 28 d., tuojau po pa
dedant sausio 28 d. šeštndie- J skutimų Mišių. Valdyba pra 

nį popiet eis “Hansel”, “Gro-(šo visus narius susirinkti, 
tęl” vaikams (angliškai).

*• . ■ *t ’* "• M * *
Tylutė ražo:

Spąlio 14 d. (turėjo būti 
sausio 14 d.) per Lietuvos I)n 
kterų vakarų Stonkienės ir M.
Širvaitienės duetui pritarė pa
ti P. Širvaitienė akordinu; ki
tiems solistams akompanavo

Vasario 2 d. pripuola Gra
bnyčios. Mišios bus paprastai 

valandų. Kurie neturi na
muose grabnyčios, stengiatės 
gauti, nes ji reikalinga prie 
ligonio, kai kunigas atsilan 
ko, ypatingai su sv. Koninni-

?t ė

to svetimų kalbų knygyno, pa 
kvietė kun. Masevičių su kųl- 
ba penktadienio vakare, kųp* 
gynė prie Grntiot ir Farnp* 
Kt. Kall>ės apie lietuviškas 
knygas ir lietuvių rašytojus.

Edna T^iurson prašo per 
“Drangų” pranešti lietuvi®- 
ms, kad Detroito knygyne y- 
ra pusėtinai ir lietuviškų kay, 
gų. Jei ji matys lietuvių uM^ 
siinteresaviinų, stengsis įgyti 
visas geriausias lietuviškas 
knygas. Ji nori, kad Įniks 
nuo laiko knygyne būtų lietu-

Dar vis girdisi kalbant apie 
įspūdingų “Draugo” koncertą 
ir svetingus Chieagos daininin 
kus, kurie sudarė draugišku, 
mų tarpe Detroito lietuvių.
Kai kurie manė, kad pasižy
mėję darlnininkai bus pilni put ‘ Drattgo” koncerto progra. 

s kybės - išdidumo,-bet po pro-1 mos skelbimuose įvyko klaida, 
tgramos pasirodė kitaip. Tuo- Atspausdinta adv. J. P. Urick.
jau susipažino su visais dar
buotojais, susidarė toks drau
giškumas, kad daugelis didės

o turėjo būt adv. J. P. UVICK.

Nekantriai lauktas dienraš-

Brazis parodė gabumus šiame^ kad vakaras neliktų be sefc- 
žaidime padarydamas aukš
čiausį skaičių. *

AVillis Baking, būdamas sil
pnutis, supliekė Green G old 
cafe. Visuose tymuose reiškia- i

mių. Pelnas skiriamas įjarapi- 
jai. *

Vasario 11 d. bilietai jan
atspausdinti. Pirmų bilietų nu• • •
pirko Jonas Laurinaitis, dėdė 
Kairio Laurinaičio, kuris buvo

i . iJLiiv minu n.ii
ja. Dabar dažnai pasitaiko, | yiska kaiba Rpio ,iotuvia(aa| 
kad, kunigui atrilankitts par kBygas Knygyne re„d„ai raS.
ligonį, namuose nėra žvakės.

Detroite apsigyveno cleve-f niarynu, o dabar trafiįco po-
landietė V. Gudžiunaitė. Ga- licmoriu gražioj Palmer Park. lu’ 

*1ijniam svečių pagerbimui, pa- čio “Ųraugo” vajaus koncer- ki daug pasiryžimo, kad vieni vusi darbų Borroughs Bdding divizijoj.

rėdymui dėkingumo už įspū- tas pilnai pavyko. Į koncertą hitus nugalėtų 
ydingų programų, kviete pas susirinko dainos ir muzikos 

iv e į svečius. Bet per dvi die mylėtojų iš visų Detroito- apy- 
nas jokiu būdu nebuvo gali- linkių ir visi buvo patenkinti 

ebieagiečių atsilankymu ir ar
tistiškai išpildyto programa.

ma tai padarytu V 
ą Vaišingumu pasižymėjo J.

„k. Blažiai, D. B. Brazis, " S. 
Stepulioniai. K. Abišalai, gy
venantieji net 20 mylių nuo

EAST SIDE
Šv. Jurgio parap. choras, 

Apgailestaujama tik L. Šimu- ved. mux j. Cižausko, jau nč- 
ci© neatsilankymas. kartų pastatė scenoje didelių

Masbineir nemano grįžti Oe- 
velandan, nes jei patinka ir 
Detroitas. >

Vilma, kaipo Cižauskų pažį
stama, aplanko ir parapijos 
chorų. '

Kiek girdėt, yrą gera dai
nininkė ir vaidintoja. P. V.

Nepamirškit iš anksto nusi
pirkti bilietų pas sųjungietės, 

kad komisija galėtų nuspręst, 
kiek valgio garniui, kad visus 
patenkinti.

Aukos irgi bus priimamos,

Vasario 3 d. Sv. Blažiejaus. 
Šv. Blažiejus buvo nukankin
tas .316 m. vasario 3 d. Šven-i 
tojo palaikai nugabenti į Tfa-Į 

i jos miestus: -Tarantų ir Ma- 
rateų, o jo galva laikoma Ra- 
guz.os katedros bažnyčioje, Da-

Imatijoj. Užėjus didelei ap-

tai Duonelaičio, Simono Dau
kanto ir kitų žymesnių rašy
tojų. Ji taip pat norėtų žino
ti, kurios, knygos yra geriau
sios, žada mielai priimti reko
mendacijas.

Lietuviai kviečiami į prft-. 
kalba*. įžanga dykai.

<

. Šiuo aš norėčiau tarti pade- veikalų bei surtiošė koncertų.! Pranešama^kad uždarvtos!
E"taSSS“ME?..552! syjasu

I - 45v QvaZ- - . , . minčių Koncenų, man roaos, » . » . _ kitų 8 nuos., reiškia bus pd-154 kuopos jau rfukojo. Tikimės
I sinti ne tik svečiai, bet ir vie-l<dotroitiečiai turi bflt dėkin|ri rapijos naudai. Tikimės, kad --r • • i zi/l * i>n s Kn t dėkingi raP1J°"^naxwai-. T1^’. nai atmata visiems depozi

tiniai palydovai. Pp. Sabonio-,gerk M gimoniui) kūris vi. koncertas praeis dideliu pasn toriaifl8) kurie banke
ms, A* Anciuteų A. Čiapui ir,srtr ir yisuomet nenuilstančiai sekimu- \ '$1,000, arba mažiau, kai ban
T1' X-8.*!-.-1’ . -’ I darbuojasi, o ypač rengiant Programoj dalyvaus gabes- kas užsidarė. Tokių būdu bus valdybos narei, būtent J. Me-

hoocertų. Vest Side koloni- nieji choro nariai dainuos Ir pilnai atmokėto 135,000>depo-Įdinienei, P. Balkienei, P. Mę- 
yje žada surengti ^ar didės dėkinga M. Šimoniui,, De- pats muz. j. Cižauskas. Taip zitorių. Guardian National! donieneį, M. Širvaitienei, H.

troito Žinių vedėjui, bei su- gi bus sulošto sceūos veikalas. Bank iŠ Reconstructįon Fina- Į Ktepanauskienei, M. Aukščiunes iškilmes. Darbuotis- su sa
vaisiais visados yra maloniau 
ir darbas sėkmingesnis. •

Prie “Draugo” koncerto 
prisidėjo.su auka (aukojo ku
mpį) ir pačios patarnavo: Ė- 
lena Baibokienė, Genovaitė Į- 
vanauskienė, Anięlė Žvirgždie

k

manytojui. I Choro nariai smalkiai dar- nce Cor. gavo kitų paskolų stt-
Taipgi didelė padėka pri- buojasi, kad kuodatigiansiai moję $3,000,000

klauso ir varg. J. Blažiui ir išanksto išpardavus tikietų. 
kitiems L. V. 102 kp. naria- Po programos bis balins, 
ms, kurie daug darbo pridė-: ----------- r

krečiamai ligai,'vietos gyven-' Aštuonioliktosios mergaitės,
tojai šaukėsi. Šv. Blažiejaus Pr*blausan« ios Nekalto Pi
užtarymo ir liko Apsaugoti nuo dėjidlo P. Š. sodalicijai, k
neląimės. Ię dabar tikintieji «os jau mažai beturi tikietų 

kas noies aukotu Butų gera, . . , . . . savo vakarui, gali dar" gauti
kad biznieriai- ar šiain žmo meldziaąi } Hv. Blaziejų sirg- vanarui, gan uar gauu

.SL ™ a»wi tekio ligomis. Tuojau po l“18 P'™. Pu-
nes, zmo^arn., kad auko, pu- w st, ir
imamos, patys s»vu noru pa- kitas komisijos naras. Va,

mal«lų septini, valan,!,. Ne- karas lv5k8 Mn''“ 27 d- 8 

praleidi progos. ’ . . i ><»»<’■.' vak»re M™ Ar»*iz-
įdos parap. svetainėje.

Fįrst National banko depo-

per ateinantį susirinkimų ir 
daugiau gautį aukų.

Aukas* galima priduoti bile

nienei, P. Mikalauskienei, P. 
.Vaičiūnieneiz Lindmila

.Birthday
zitoriai taip pat reikalauja, *. Adelė Barštytę turėjo sma- 

4 kad ir jiems būtų pilnai -at- gių party savo namuose, ant

Grieš

Elda Laurson, pirm. Detroi- “Stevens Revelers”.

KOLONIJAS
GARY. INDIANA

Sausio 19 d. paė mus buvo

ROCHESTER, N. Y,
Didelis Demokratų susi

rinkimasjo, taip pat gerb. kun. I. F.: Pereitų sekmadienį'Kodaii- mokėti jų pinigai. Bet vyriau- Pasadena Avė., Highland Pa- kvykęs iš Chieagos A. Pęb
DoreiŠiui, Šv. Antano parap- cija buvo surengus balių, ku- svbė reikalauja? kad depozi- rke. Jį yra Lietuvos Dukterų džius ir rodė judamuosius pa- . . .

..... ..... -, S^poboųui, kuris visame vado- ris gerai pavyko. Tenka džiau torių komitetas įteiktų 75 nuos draugijos fin. rašt. Nutarimų veikslus, apie Liurdų. Žmonių 1 a^Jai su^1 v ręs . R UV1JJ
n, „Upe tote* ,Iathuamail TOn> Da(]giau o prox,yg Mary(. prisjo piln8 w]ž. vėii.u atUju k'«*»

a ’ ^faS a8',aU mūsų.tauta Amerikoj nemirs, nimo dalyvaujant lietuvių pa-| Depozitoriai First National čintė įsirašė draugijon, © nia- 8i®i,8 net nebuvo vietos atsi- P®-11*0* - au- u < įas
Aukštaitis rengimuose - vakaruose, ypač- banko, kurių pavardės prasi- mytė priklauso jiuo pat pra- Paveikslai visiems pati- K98,nn nn^ uu'10 1 \ ‘

------------  kuomet kas nors veikiama pa- deda su raide W, fC, Y, Z, da- džios. Dr-joj gražus skaičius* ho. Pelnas paskirtas pusiau ru name i a v\n\o va <
kojo duonos. Bilietų daugiau
siai išpardavė M. Andriliūnai- 
tėį* J. Adomaitė. Biznio sutva
rkyme daug pasidarbavo: J.
Kapickas, V. Bendoraitis. Da- buvo pateitointb 
rbininkės, darbininkai darba
vosi: L Keblaitė, M. Andriliū- 
naitė, J. Adomkitė, 0. Adomai 
tė, M. Vilčiškaitė, A. Belskiū-

Koncerte buvo matyt Žmo-; rupijos naudai. Tas rodo, kad, bar šaukiami atsiimti 10 nuoš., jaunų merginų, turime ir jau- Į P®raPUa- 
:nių įvairių pakraipų. Ir visi! ateitis, ištikrųjų, nėra toka kurie buvo pradėti išmokėti nų pinn. Juzefinų Išganaitę.
Tina™ btafijį' kaip ji kada atrodo. ' 1—iA

Į koncertų žmonių suėjo ši-
.mtai; upas visų buvo labai Jhodsnukaitė jausmingai su- 

. . -r TT • ar tz- g*ras. Reikėjo tat pastatyti giedojo “Beatus Vir”, vargo-
m aik^*- c<Zn»7-’i 5 .r°*?’i aP*e 20 darbininkų, kad užra-Į nhns pritariant muz. J. Či- 
M. Albaitis, S. Zinkaitė n- A.|iinel, ir kitna.k#.
•Ja»uža,re, J. Ąlikauskas, P. talikiSkns laikraSčius bei paf- 

Bradomis, A. Ambrose, g. <|avinetų knygas. Sėkmės ba- 
Baibokas? F. Stankus, J. De-

lapkričio 10 d., 1933. Valio, Lietuvos Dukterys!
Abiejuose bankuose daug ba Lietuvos Duktė

vo if lietuvių pinigų. if ------- ------—

|$ ŠV. PETRO PARAPIJOS
J. A. V. karo veteranai ne- ““—:—

piliečiai, Detroite gali gauti Sunkiai susirgo Kazimieras 
Natųralizacijos (pilietybės) Sinkevičius, 65 metų amžiaus, 

Kekmadienį iš sakyklos kle- poperae, be reguliario mokės-* ^uri P®1* bedarbę Yuozu-

Sekmadienį per sumų Ag.

vai ir kiti įžymūs Demokratę 
partijos žmonės. Prisirinko- 
tiek lietuvių, kad ir vietos no»- J 

Sausio 14 d. įvyko pirmas beliko svetainėje, ir gražiai 
naujo Politikos klūbo balius, aųroilė svetimtaučių akyse. Di- 
kuris gerai pavyko. Padarė skaičius lietuvių įsirašė
pusėtinai pelno. j klubų. Laimingo pasisekimo -

------------- demokratams ir tikimės, kad
Lietuvių Darbininkų Pašai-'8®™ gražiu elgesiu jis atnėš 

pos dr-ja rengia balių sekm.,! lietuviams daug naudos ir ga- 
sausie 28 d., Sexton (vokie- Į rbės, ypač šiais laikais, kada

A; BaleiSis, P. Oe- KiM gykj ia„
Ltunbauskas ir J. Paphnskas.
Muz. J? A. Blažys ir D. B.

^Brazis daug pasidarbavo vi-, 
ie kame.

tų buvę, be abejonės, geros. b<?nas knn. J. Cižauskas pra- čio $20 ilų vasario 25 d. Pra- nai užlaikė. Nugabentas į Re- čių) salėj, *15 ir rfavs St. Prof valdžia yra detookratų
visos draugijos išrin- ėjusių savaitę daugiau kai 200 ^ving ligoninę. Padėtis rim- grama prasidės 4 vai., balius P®rtijos rankose, 

kij atstovus į Spaudos Dr-jų veteranų išpildė aplikacijas a- ta- HK»ni8 sustiprės, bus - 7 vai. Pb programos bus,
ir veiktų be jokių tarpe savęs ntroms poperoms. išvežtas įT Eloise ligoninę. j šokiai. Bus ir kontestas. Vai- ,

Į kinas ir mergina gaus dova- '

organizuoti. Biznieriai

Šioniis dienomis persiorga-
Grupuojasi partijos, tariasi I uitigavimų. Tik tuo būriu bus Lietuviai karo veteranai ne i......................°------------------------ nizavo lietuviu biznierių

valstybės, kad apsisaugojus1 gijimą daug nuveikti spaudos piliečiai pasinaudokit proga, Praeitų sekmadienį įvyko nas. Įžanga 25c., vaikams 10c. laikftmg gcr6:ant,'ffe.
Vaišingumo parodė, priėmė pasalingo priešo. | da-be. “Kur vienybė, ten ga- išpildykit aplikacijų iki vasa- metinis parapijos sus-mas. Ne

apsistojusius svečius: S. Pau- O mūsų vadai to nesupran- lylė’\ rio 25 d- KoTespondenti perdaug parapijonų susirinko

kščiai, K. Belskiai, Kučinskai, to ir sueiti negali, nors ir Rva- * į ------------- —— ...3a...
Blažiai ir Denesevičiai. rbiausiam tautos veikime. Ne- -Mėnraštis “Draugas” kas Kitataučių kat. laikraščiai ho. J. Lenkaitis išdavė meti- jos. Mūsų jaunimas gražiai pa

mokytam, eiliniam

Sausio 21 d., parapijos sa- 
iv susirinkimas ilgai neužtru- lėj įvyko balius Šv. Vardo dr-

, paprastam seimadienį pardavinėjamas po buvo įdėję atvaizdų 9 kunigų atskaitų, kuria visi buvo sirodė. Garbė jam.
*antama. Kų abiejų Mišių. Daug Rykių pa- su vysk. T. Matulioniu, kurie patenkinti. Jis pažymėjo, kari , .

Mūsų kolonijoj, ačiū kleb.

Visiems čia pažymėtiems ir y ,
. . , ’ dė' ' *m°gul tfta nesuprantama
“Dnniiro^^koLerto'vMČ k™ mf,SU ,nok7tieji vadai tuo už- sifciko/kad dienraščio neuž- prieš porų mėnesių grįžo iš tada, kai bankai užsidarė, gry

bopui knn I ui Boreišiui už p*gPyr’tna mano atsiekti! te^ka. Tas rodo, jog susipra- baisios sovietų Rusijos vergi- nų pinigų parapijos liko su- kun. Marčio raginimams 
Tas pats tę katalikai domisi kat. span-1 jos 

------------------- i da; bei vietos žinutėmis, ku-
agitacijų, ir kalbas, publikai 
už skaitlingų atsilankymų bei 

-paiiunų, profesijonalams ir bi
znieriams už skelbimus į pro
gramų kuo širdingiausiai ačiū, 
ačiū!

’ , West
sporto mėgėjų

“Lietuvos Nepfikl.womyM. PhU9*” lietuvi, vard, gami- Sj-go. Centro pirm. M. «-įir lietuvi, grnpl. 
dienu čia pat. L. VyH, *102 C1“8 R«d«evi6ia.. j.una. ž.ikien« mre.k.»„ kuop, ,r _
kp. rengiu-i pamiMli i, V«- ristikas, Elrbieto. RoM. Ra- raino prie dM«m,o velk.m.;’
Sario 16. Lietuvi, salėj. Muk dr-eviScnė. eūneli. praėjusi, pr^ė »l.k kuopos korėtu-

SPORTAS "i“-“--“i

ir
virš aštuoui šimtai dol. Vadi- “Draugo” kontestininko J.
nas, kad ir bedarbės laikais Aukštakalnio pasidarbavimui,

į Koncertas it kontestas, ku- ’ parapijos reikalai ėjo labai ge katalikiškoji spauda gerokai
Tylutė riame dalyvaus visų tautų cho rai. Toliau įrodė, kad pinigai, praplatinta ir dar viR plati-

rai, ruošiamas vasario 11 4., hurie yra baukoi uždaryti, vi- narna. Koresp
ot. Sų-gos 54 kp. metinio- Orchestra Hali. Koncertų ren- M. bus parapijai atmokėti per 

Sidės Žinių Skyriui hart vis daugiau pradeda at- me'isus-me, kuris įvyko sausio gia United Chorai Federation hitų parapijų. Parapijos nežus 
________ sirasti sporto mėgėjų, kurie 4 1, mokyklos svetainėje, M. of Detroit/ Girdėjau, dalyvaus nei vienas centas.

Vietos lietuvių tarpe kas
ATIDARO UŽEIGĄ

, _ Į Jurgis Bružinskas savo kal

boje ragino pagerbti klebonų.

ngiasi kuogeriausiai lietuvia
ms patarnauti. Teko užgirsti, 
kad trumpoje ateityje rengia
si surengti didelę vakarienę 
naujos bažnyčios naudai. Vi
siems patartina remti tiktai 
tuos biznieriiiR, kurie rengia ir.*.; 
remia mūsų pnrapi.jų ir jos da
rbus. < ' Vytury*

PATINKITE “DRAUGA”

Nuga*Tone
i eKmaia Tonikas — tonika^ fc»H» 
I Ktratvlnn JO«ų ores n teiną.. Jelm jųa 
naate tik punteu imofii. arba m«te- 
rta, pluncinkite NUOA-TONK. Jni<w 
Jųi- ne bOelte iitranėdlntl rautoms* 

uJmo-

Antanas Kazlauskas, 1550 
Jefferson St., šeštadienį, J

Automobilių paroda taip pat ragino visus parari- šio 27 d., atidaro naujų nžei- *VNrnA^roNRU'imh^*ViXJ<^- 
Convention Hali, Woodwwrd jonus šiais metais darbuotis gų ir kviečia visus atsilanky Xu«mkmid«* '“net'1 VenosteT1Mk*i’^

ni.1v- tavi'., chorą kuri. <i«i savaitę Doucl.tche. Houm ri- doke, Mt ir vi., n.ri,, ku. Avenne iS.totyl« parodai 300 e» klebono ir komiteto. Ko- ti. Bo. muzika ir užkandiio 
mot prit.ikit.ta. Šventei dai tori »o Artįur Beck, kurį. pa-, rioj i^k aogeha phmk.n, val-.raąj, automobili,. JSanga 40c. mitetai pasiliko tie patys; prie dykai. I

*.<

r 1" 7C . l

prisid%25c4%2597jo.su


”71 • ”- * *■* rt.i v*4 * * r^*"i

J

Penktndionis, sanrio 26, 1934
ii š-j . '.■»'■ L, į- ,, jj. .ai,,,. ■■■■

i tėveliai galės gražiai laiką pra tetas iš anksto pasižada visus p 
įleisti. Korespondentė atsilankushfs kuo geriausiai;

------*----  i patenkinti. Kviečia,
Praugiji. (Įvardijus Pirma Valdyba ir Komitetas

| Div. Sv. Kazimiero Karai, kvie Į , t______j čia visus savo narius atšilau-į ** an '
Įkyti j buneo party, kuri įvyks i IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR i
sekmadienį, sausio 28 d., na-< THUfU flC I AVĖ
rio F. Vizgirdų name, 4346 Š- i * IUWn Ui LAnt 
Fairfield avė., 3 valandą j>o- — \ I

piet. Ten bus įteikti aukso žie Šv. Pranciškaus vienuolyno į 
Idai (dovanų) tiems naciams, rėmėjų 3 skvr. skaitlingas su-j 
I kurie neėmė pašaipos iš drau- sirinkimės Įvyko sausio 21 (i., 
gijos per 10 metų. Be to, bus mokyklos kambaryje. Pirm. M. 
skanaus gėrimo ir užkandžio. Sudeikienę vus-mų atidarė ma-'l 
Taigi visi naFiaį prašomi at-įldu.
silankyti ir atsiverti draugu Daugiausiai kalbėta apie' 

Ibei pažįstamų. Rengimo komi-
fili įtr/rirrii mn Ir-liri

ntaitė ir J. Razbadauskaitė.
Korespondentė

TEATRALIŠKI VEIKALAI
pijus doro šokių vakarą 
lis bus seklu., sausio 28 tl 
rupijos svetainėj.

Ne tik .laimieji, net ir sene
snieji; galės gražiai laikų pra 
leisti. Grieš dvi didelės orkes 
Iros. Bus “paper stremers”, 
“souvenirs”, dalelis “door 
prize” ir 1.1.

Visi Į mūsų 6-tą didelį šo
kių vakarų. Lai nieks nepas'- 
lieka namie. Jaunimas, taip ir

Sausio 24 d. trumpai sirgus 
uliiė Zofija Vitartienė, palik- 
tiania dideliam nuliūdime gra-. 
žiaį išauklėtų šeimyną. Dvi' 
jos dukterys: Stasė Balčiūnfe-! 
ne ir Elena Zaurienė yra no- į 
lios Aušros Vartų parapijos ir 
d t augijų veikėjos. P-as P. Ba- į 
lėifinas taip pat yra stambus', 
parap. veikėjas, antrus metus' 
ema parap. komiteto nario pa 
rtigas.

SOFIJA VITARTIENĖ
(po tėvais Dobrovolskaitė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu seredoj, sausio 24 d. 3 
vai. vakare. 1934 iii., sulaukus senatvės; gimus Telšių 
mieste. Amerikoj išgyveno 21 metus. Paliko didelia
me nuliūdime dukterį Petronėlę Pra/mkūnienę, Stani
slavų Balčiūnienė, Sofiją Kiellienę yl)r. Kiellos žmo
na), Heleną Zauriciię ir sūnų Kastantą Vitartą, brolį 
Vladislovų Dobrovolskį Amerikoj, pusseserę Sofijų 
Paplauskienę, žentus, anūkus ir gimines Amerikoj, o 
Lietuvoj seserį Petronėlę Nevazalskienę.

Kūnas įiašarvotas randasi 7294 So.-4'anipbell avė. 
Tel. Republie 0364. , ’

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 27 d., 8 vai. ry
to iš namų j Aušros Vartų parapijos bažnyčių, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielą, b iš 
ten bus nulydėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Sofijos Vitartienės giminės, draugai ir 
pažįstami esat nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ir suteikti jai paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę liekame: Dukterys, Sūnus, Brolis, žentai ir 
Giminės.

Laidotuvėse patarnauja graboriai lAcliavičiai. Te
lefonas Canal 2313.

JUOZAPAS KINČINAS

Mirė sausio 25 d., 1934 m., 12:30 vai. popiet, sulau
kęs pusės Huižiaus. Kilo iš Mažeikių apskr.,'Švėkšnos 
parap., PųiVėnų kaimo. Amerikoje išgyveno 12 metų.

Paliko tbdeliame nuliūdime savo mylimą brolį Jo
nų, .brolienę Anelę, brolsūnį Joną. broldukią Ceciliją, 
seserį (tnąyšvogeri J-oną Janulis, seserį ir sesers vai
kus Stelių ir Jonų, pusbrolį Dominiką, pusseserę Ur
šulę Klimuhir gimines; o Lietuvoj brolį Liudviką ir 
brolienę, seteri Barborą ir švogerį Joną Ūkani s, jų 
-šeimyną ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4441 S. 1 lonorė Sf? Tel. Lafavettė 
3469. I juUlotuvės įvyks pirmadienį, sausio 29 d., iš na
mų S vai. bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos baž
nyčią, kurioje įvyks (gedulingas pamaldus už velionio 
Sielą. Potpamaldų bus nulydėtas Į Šv. Kazimiero ka
pines. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus- 
ges ir pažystanms-inas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Brolis, Brolienėj Sesuo, Svogoris, Brolvai 

kdi, Pusbrolis, Pusseserė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja grabelius J. F. Eudeikis. 
Telefonas. Y Alkią 1741. įZ

MYKOL AS SYIRBIBLigoninėti ir gydyt.yjžti' visados varto- j 
jo skystus liuosuott>jus. Ir visuomi:-j 
nė Krei'..u grįžta prie liuosuotojų’ 
skystoje :lomioje: Ar jus žinote prie-;

X Sausio 26 d., parap. svet.1 
lapijos senieji ir naujoko 

nutilai rengia draugišką vaka 
rčii — “Fish party”. Bus ir 
muzika.

X Sausio 28 d., parap. sa
lėj, dr-joė Šv. Veronikos, Šv. 
Juozapo ir Šv. Kryžiaus į m 
lapijos naudai rengia balių su 
šoUiais. Publika prašoma skai
tlingai dalyvauti'. Reporteris

Mirė sausio 24 d., 1934 m.,j 
ll:3(t vai. vakaro, sulaukęs 18' 
me(,'j amžiaus. Ojntęs Chlcagoj.,'. 

l'aJIUo didėliame nulfOdiitte .
motiną Zuzaną, po tėvais VaiSt- 
nuraitė pacinaOii ift Plungės j 
miesto, tėvą Antaną, dvi sese- > 
ris Elčunyrą ir ValcĖją. du d ė- . 
dės l’ovką ir Kazimierą Vat'A- 
nunls ir dėdienę Vaišnorienę, 
kurie gyvena Ind. Hpjrapr, Inč., 

gimines Pra$ą BaičlBna, Jo 
žuvimų, Laučienę ir jos yyrą.

Kūnas pafiarvotas graboriatift 
J. J., Bagdono lt .plyėioj, 25u«., 
\\. titril Šit. laildoluvės (vyks 
pirumdicn). ‘uiuuSjįp 29 d., ift ko- 
ptyiHeft) 8 vai. nūs atlydėtas j 
Gimimo l’an. šv. Mar. parapijos 
bnžiiyčia, kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už .velionio sielą. 
Po pamaldų bus nulydėtas j
šv. Kazimiero kapineęHt, .

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pakyS-- 
tamtis-iras dalyvauti ftiose lai
dotuvėse. ' ~ t ' ' ’ 

Nuliūdę: Motina, Tėvas, Se
serys Ir Gipsinės. *

(aUdotuvėms patarnauja jt ra
li orius J. J. Bagdonas. Telcf.y- 
na.i r.EItuMic 3100.

Erti tiulis skysto liUoseOtojo gali bū
ti luierilojuinus. Akcija gaifrna val
dyti. Nedaro jokio pripratimo; ne
reikia iisli “dubeltava porcija” die
ną arba,' dvi vėliau. Matarus skystas 
iįHtisutipo.ia neei-zina inkstų.

Priloti, intas skystas liposuotojps
priveda j gerą tirftkinBną ir nepadaro * 
jokių n<smagumu tuo laiku, ar vė
liau. < ‘ 1

i**-.
Negerus liiiosuotojas gąli laikyti į 

jūsų vllliirius ^užkietėjusius tol. kol 
jį vartesile! - ir tankus vartojimas I 
pfjtlinan.ių druskų, ar stiprių gy- i 
duoliiį tūliai koncentruotų tablelij u-1 
pillsų gėli labai kenkti sveikatai.

• Savaites vaitojimas getui sutaisy
to skysto liuosuotojo kaip Or. Ca'il, 
tvell'p Jtyriip l’epsin daugelį jums 
parodys. Kelių savaičt'ų laiko, ir jū
sų vidutini gali Imti “.regulcriški kaip' 
laikrodii . Or. (*uldwell’s l’epsin Hy-i 
rup „yrfc priimtas skystas liuosuoto- ' 
Jas. kurį vaistininkai laiko dėl rei
kalų. djfcras visai Šeimynai; vt 'kia 1 
visiems: amžiams, ir galima* duoti 

..jauniausiam vaikučiui. Narys N.R.A

alsted Street
K0NCCRTA6 PRASIDĖS 5 V? 

ŠOKIAI 8-ta VALANDĄ VAK/,

L. PO PIETŲ

tai-ės, k. p-nia E. RAKAUSKIENĖ, p-nia O. jtJO- 
uz. K SABONIS, p-nas K. PAŽARSKIS, p-nas A. 
du didži iliai chorai: SASNAUSKO vyry choras po 
>, ir AU>ROS VARTŲ parap. choras po vadovyste

Prof. ANTANAS ŽYDANAVIČIUS, smuikos virtuozas, pirmu kartu Chkagoj gtos
žymiausius klasiškus kurinius

Po koncerto bus smagūs šokiai prie gert s tnurikos. Tikietus gal 
jau visose kolonijose.
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K OF L LINEUPS RtVtAL OUTSTANDING BASKET
BALL PLAYERS IN THE CITY

jiian city of Southern Illinois 
is their home town. Speaking 
of gio\ving up, we \vigh to ae- 
ųuaint you with the l'aet that 
little “Shaek’’ is a mere six 
foot, six meiles tall and u eighs į jA»agUe 
220 pounda. Jaok Juodaitis in 
spite of hia five foot seven is 
no little man himself, for he isj 
not only the conunissioner aud 
organizer of the basketball lea

ed \vithout them figuring pro-ing of entertainiueut for one 
minently. jųuarter of a 4ollar.

Ijeo Fislier inav be puzzled. («ive the Lithuanian tatho- 
Init we have the ansvver, \vhieh ; li<* \outh,athletes and a boost.

“The K of L Basketball i‘’Hc‘ there.’;-
o -------------- -----------------------

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikoj Liet. Daktarų Draugijos Nariai

IS,

Ji' vou \vish to see tlie pre- 
sent and the future Chicago 
basketball stars, eonu,* out to 
St. Phillip’s Iligh Kchool gyni,

Rm Pbona 
KNGIpw(mhI 6641

Off les Phone 
TKIangle 0044

gue, būt also of the .internie- Jaekson, and Kedzie Avė. an\ 
Sunday evening at 7:00 I’. M.

DR. A. B. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. H&lsted Street/

KARPIS, KRAUSE, BARS- Karpis tied the K of C lea-j 
KIS, BE1NORIS, B. BUD- j gue record for most points i 
RICK, ANDRESUNAS AND gcored in one game on Sun- 
PUPL1S AMONG PARTI- day, January 7th, then the 

CIPANTS.

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 

1446 84). 4Vth CT., CICERO, IH 
Utar.. Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. . 

8147 KO. HALKl'ED KTų CŽUCAGC 
Paa«<L, 8*r*d. Ir Subat. I—8 vai

Dienoms Tel. LAFayette 8788 
Naktimis Tel. OANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 6 popiet. 7 iki » vak,

Nedėlioja pagal sutarti

Tel. GROvehiU 1505

DR.A.L.YUŠKA
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
8eredoinis po pietų ir Meduidienial 

Uk susitarus

2418 W. MAIiųUETTE ROAD

Tel. LAI'ayette 70*0

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
V*l.: 2—4 U 7—0 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TeL OAMal 0400

ROOM 210
2-4 Ir 7-# vai. vakareVal. 

——diate Baseball league, director 
of all K of h track and field 

pointa 5 nieetBi tennis tournaments, 
and, a leader in many Lithua- 
nian enterprises.

VVestville, we take our hats 
off to vou.

following Sunday establlshed 
a nev record of 21 poiirts.
There is no doubt that‘Shaek’j Yan^mg-jtls, Petrolaltis and
is directlv responsible for the Ipssen mtmbers of the Ietie provess, at least, as fari ... .. inciroęrs or ine

.................... , (Englev’cod etnineil s leac.ing, Duffy Florals.concerned.' . *the South divkuon tins season. I , ■
,, . , , , ■■ • Three outstanding stars ofKarpis has been playing in , °
.. .. , , .. T the K o f-L league’s three leadthe K ot L league lor the pust 1

, ing tearus lašt season, Ttanza- three years and ls a merarber ’
naitis of Marųuette, Petrolai-

The Lithuanians of (’hieago 
may veli be proud of their ath

as basketball is 
The outstanding players in the 
city this season and for the 

’past thrėe seasons have been 
Lithuanians. These šame Li
thuanians are produets of our 
K of L league one hundred 
percent?

The first on tlie list Anton 
(Shack) Kaip is the leading 
K of, C scorer this season.

i,- . .................. .... .i. i.

of the Marųuette K of Lcoun- 
cil 112. Jack Juozaitis, comtn- 
issioner and organizer of the 
K of L league and Anton Kar
pis both grew up together. 
\Vestville, that small Lithua-

G R A B O R I A I :
LACHAWICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABOKIAI

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdi'ntl
Tel. CANal 2515 arba 251«

2314 W. 23rd PI., Chioago

1439 S. 49th Ot. Cicero, UI.
Tel. CICERO 8027...................... . II ..........

J. F. BADŽIUS-
Ine. A

LIETUVIŲ GRABORIU8 
Palaidoja už >26.00 Ir Kukėčiau 

Moderolftka koplyčia dykai.
•08 W. 18tb Kt. TeL OANal 6174 

Chicago. UI.

I.J.ZOLP
GRABORIUB IR LAIDOTUVIŲTintJii

1646 WEST 46th STREET
Tel. BOdlmard 5200—8411

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituaniea Avenue
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

KopMU Dykai 
4830 WEST lMfj STREET 

CiceTo, Ulinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-J. J

Tol. CICERO >04 ,

SYREVVICZE
GRABORIUS 

Laidotuvėms pilnu ptOarnavimu 
galimu at <26.00 

KOPLYČIA DYKAI
R fiftth Aro.. Clnaro. Tll.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituaniea Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABO niUS IR BALS AKUOTO J AB 

Patarnavimu geru Ir-nebrangus
718 W. 18th St. .
T ei. MORroe 8077

In addition to featuring three 
fast gailies, the K of L league 
has a fine orchestra to vhich 
you can oance to your heart’s 
content. The admission has 
been eut in half this season 
and you can enjpy a fine even-

Ofisu Tel. CICERO 40 
Rez. TcL CICERO 3656

JOS. SHINGLMAN, M. D.

lis of Cicero and Jessen of
Bridgeport are now playing
vith the veli known Duffy t
Florals. \Ye visli them succ-1 

Ie ss.
\Ye could speud houi* v ri- 

tiug of Lithuanian basketball 
stars and their rise in tlie Itas- 
ket-hall spotligbt, Imt it is sul'f 
icitint to ųuote jx*6 Fisher of (
the Chicago Evening Aineric-J. 
an vho vrites, “Lithuanians’ 
heretofore unknovn in the t 
sport vorld suddciilv 'spring 
•eut in Basketball šo strongly 
that no game or tournament I 
of ftny' irtiportartee is 6Ver play

Buvęs Cicero 
miestelio pir
mas Sveikatos 
Komiai jonie- 
rius (ir laikė 
t» garbės ofi
są. per 10 me
tų) yra gerai 
Clcen'eėiatns 
žinomus per 
27 raetus. Da
bar speciali
zuoja gydyme 1 
Plaučių, Sir- ‘ 
tlica ir lteu- J 
mutizmo ligų. ; 
Valandom:

LIETOVLrtJ. DAKTARAI:

Tel. LAFayette 8087

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

$051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Valandos: nuo 2 tkz 8 vai. vakaro 
» Beredomis ir nedėliomis pagal

autart]

Office Phone 
FKOspect 1V3K

Hes. aud Office 
•350 Ko. LeavIU SU

CANAL 0704

Nuo 10 iki 12 vai. ryto: nuo s iki 4 
vai. popiel ir 7 iki 8 vai. vakare; 

šventadieniais pagal susitarimų.

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

Pilone GROvehiU 0027
Valandos: 2-4: 7-9 T. M. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KAŪZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

4850 60. VVE6TF.KN AVĖ. 
Chicago. III.

BOCIrvard 7580
Rez. HOIlock 7001

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTĮSTAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iltį 8 vakaro

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

Ž to 4 and 7 to 0 P. M. 
Sunday by Appolntment

Dr. M. T. Strikol'is
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645 So. AsJiland Avė.

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

Nedėliomis pagal sutartj 
Ofiso telef. BOClcvard 7820 

Nauių tel. FKOspect 1030

orrise Tel. REPubiic 7606 
Rea. Tel. GROvchUl 0017

6017 K. WASBTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS 

2423 W. MARQUETTE ROAB
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-18 

NedOlioj susitarus
________ F'

Pitone OANal 8128

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* M- CHt”.'JKQA>

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 ir 7—0 vak. 

Seredomls ir Nedėliomis pagal šutai*

REZIDENCIJA
k 6631 S. Califomia Avė.

Telefonas REPubiic 7868

Tel. BOlIe.ard 7042

v

TeL LAFayette 8871

J. Uulevlčlus
PrakurlM

Ir
Balsam ooOoju

Patarnauja Chi
cagoje Ir aplella-1 
k«Je.

Didelė Ir gT*D 
Koplyčia dykai

4002 Archeg Ava.

Visi Telefonai: YARdi 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ (STAIGA

LIETUVIŲ ;

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis, už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į.mūsą įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabą ir kitą reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirkslte, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis,lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Del šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS 

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

JONAS TALKEVIČIUS
Persiskyrė su Šiuo pagaulių 

siusiu 28 d., 1934 m., 5 vai.
vak., sulaukęs pusėg amžiaus, 
fiupęs Panevėžio apskr.. žclmės 
parap. Aukštadvario dvare.

Amerikoj išgyveno 28 metas.
I paliko did. lianie nuliūdime 

irolerj' Orių, po tėvais Murelui- 
ij. 4 silnps; Juozapų ir marčių 
Marijonų, Jonų. ir marčių Juzė- 
fį, Benedikta ir Stanislovų, dū
ki erj Klzbi’etųr Svogerj Btanis- 
Idvų it S\ ogerkų Elenų ir ftei- 
nįynų Mhrelų. sesers sūnų AJę- 
kkandrų ir Onų Nagillųų. ftv#-
gtrlo sūnus Albinų ir Edvardų 
tč Svogerio dukterį Stanlalųvų 
Bruvertus, 6 anūkus Ir gimines.

Kūnas pašarvotas ran daei »l 
’ W. 28rd St. Laidotuvės ivyka 

SeštadienĮ. sausfo 27 d., 8 vai. 
ryto. Iš narni? ) Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčių, kurioje atsi
bos gedulingos pamaldos už ve
lijimo sielų, o iš ten bus nuly-4 
dėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Visi a. ų. Jono Tatkevlčiaūs 
giminės: draugai Ir pažjstalni 
csųt .nuoširdžiai kviečiami daly- 

A’.lutj laidotuvėse ir suteikti jam 
paskatini patarnavimų Jir atsl- 
šveiklnhrų. i

Ngliūdę liekamo: .Moteris. M- 
n»l. linkti-. .Marčios, AnOktti, 
šio«i‘rts, švogerka tv gimines.

f/ildotuvSae patarnauja gra- 
b«riuę A. I^illlips. Telefoną*
Blitdcvard 4P39.

i

PAULINE
KATAUSKAS

Idire Kanalo 24 d, 1904 nn.
3 vėl. ryto, Mulaukiu. 26 metų ' 
uu žiauH. Gimus Chicagoj.

'tvilko dč'li-liųme riūliūdtu.e 
n linų Petronėlę, tėvų Al*dca<u>- 

• li >. tris broliu* Jonų, Victor 
ir Alex Ir daug kilų glnilnjų.

Kūnus pufturvr.tuu 3326 Ll- 
tuinica Avenue. Izitdotuvėa J- 
v ls pirmu.diel>J. uuuulu 20 d., 
14 numų K vul. f.ua utlydėtu ) 
š> tilto Jurgi'o purnpijoa luižny- 
i u| kurioje jvyka gedulingo* 
i>a|ruvldos už velionės airių. I’o 
iHMrihldų l>ua 'nulydėta i Av. 
Kt4dmir-.ro kapines.

h'unširdtiul kviečiame visus 
ri įvirtus, draugus-ges ir pnžys- 
atvus-mas dalyvauti (ti'oso lui- 

doluvlsc.

5'iiliūdę.
Illif)*.

TčiaI, Uruliai Ir gi.

laidotuvėms patarnauja gra- 
ųpnus H. I’. Mažeika. Telefonas 
VAl.ds 1128.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

S|K'cia’lstai iškalime ir išdirlri- 
tne visokių rūšių isinihiklus ir 
grnbnamius.

Mūsų šeimyna specializuoja,šia
me dasbc per šeštas kartas.*• ... A*

Veskia-'- iur-»htW»» reikalus lie
stai sti pačiais išdlrlk jals - -į*

MOUNT CARMEL 
* KAPINĖSE

Vienas įtinka- į rytus mu* 
f didžiuliu vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PRNHAęoi.A 0011 • 
RFLMOMT 3185

Dffke: HILLSIDE 3805 
Vineent Hosclll, seer.pres.

»». Į ..

■MB

G R A B O R 1 A I:
...IMM ■■■■■ " . i.-..*. - .

UOZAPAS EUDE1K1T ► *iJC « *7 --*•** -
- I R - .

,. -TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUM0 

LAIDOTUVĖSE........PASAUKITE.........

?/•,» ;•

r

DR. C. Z, VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treet _ 

Vai.: nuo 8 Iki 8 vakar*
Hsredoj pagal sutarti

TeL CAAal 0257
Itcs. PKOsp-.it 6651

Ofiso: Tek OALumet 4088 
žtes.: Tel. HEMIpek 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-8 vai. vai, 

Rezidencijos orima: 2658 W. BBlfa 
1 Valandos: 18—18 ryto
Seredomls Ir Nedėliomis pagal sutarti

"V

DR. P. Z. ZALATORIS DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 601X111 MAIaSTKD bTU^iiZI•* ; / - v’TTj
Eezldeucjja 6«oo Ko. Artestak. mva 

Valandos: Jl ryto Ut 4 popiet 

• Iki 8:80 vakare

Office Phone Pteė. 610T8. Fratidsco 
Prospect 2230 Phone Gro v. 0961

. DR, J. SZUKIEWIGZ
PHYSICIAN and SURGEON 

5658 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to 6 - 7 to 3 P. M. 

Sunday by Appolntment

DR. J.RUSSELL
Lietuvis Chirurgus ir Gydytojau

2515 U ĖST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

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

5340 So. Kedzie Avenue
_______ (Neturi»n>: myryšių nu firma t^ pačiu vardu)

£

JJ.BA6D0NAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pašaukite:
•• )

Tel. RE P. 3100
2506 W. 63rd St.

MM)

i*

V '(■

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginia 00.14

ri L-Mr ;gį-,r fyVi • • • «<• -/.• <»
Tel. OANal 6l»

DR. 6.1. BLOŽIS
DENTĮSTAS 

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt 8L)

Valandose- Nuo 9 Iki ll 'ryto

Nuo 1 fltl I vakare .

Seredoj pagal sutartj
' ■ i- ’V jis’J. —-—, — ----------------- -MM

Tci. Ofiso BOCIevard 5018—14 
Res. VlCtmry 2343

DR. Ai J, BERTASH
756 W. 35th Street• - TVe, gy

Ofiso vai.: nuo 1-2; nuo 8:20-8:10

JI A liū B DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

' 4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, 'ILL. ’

OFJSO V Al. ANUOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų iv nuo 7 iki 8:30 Vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki' 12 
valandai dionų.

Telefonas MIDway 2880 ..

OOae VeL VICtory 8808
Uob. T«L DREzei 0101

DR.AA.ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų k 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St,
Kampas 21st Btraet 

j Vai.: 10—11 t. ryto. 2—4. 7—9 g. o 
i Nedėliomis ir tventadicaiaia 10—-lS
. t «

Offica; \ ' R««-:
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd btreet ,
VaL: I to 4 lf J to 0 P. M. 

K*tv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. 8v. Kryžiaus Ligoninėj

CbtoMU. UI.
Phone: HEMIook 6700

DR. MAURIGE KAHN*
GYDYTOJAS Ir chirurcJas

4631 S0. ASHLAND AVB.
Tri. YARdg 0001 

Ro.: Tel. PI.Az* 3200
VALANDOS;

Nuo 1<-12 v. ryto: 8-8 ir t-l”*. « 
I Nedėldlenials nuo 10 iki 18 dien*

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
8peciallstai U 

Rusijos
GYDO V18A8 LIGAS VYRŲ IR MirCERU PER 28 MSTUS NFMI RIIT0 , 

KAIP LMIKBNSJLKtOS Ir NEB6GYDOMOH *08 YRA
Speclallškal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuadljlmų kma- 
Jo. odos. Ilgas, iaisdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nu|PM 
rojo. kosėjimų, gerklės skaudėjimų ir paslaptingas ligaa Jeigu kiti 
galėjo Jus lėg^dytl, atelkiie čia »r persitikrinkite kų jia Jums gali p 
ryti Praktikuoja por daugeli metų ir lėgydd tūkstančius ligonių. Pa 
mas dykai OFISO VALANDOS: KaaJle nuo 10 valandos ryto 
valandai ir nno I—B valandai vakare Nodė"omts nno 11 ryto Iki

<200 WBUV Mik Ava rei. ORAw«or4

f.ua


K,

—1—

— -

x>v

*T
&* j

s.

A M
■

s»*
W K

'•» Z

<«Mr įe-
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ANTATA ■j% t-

STATO L. V. "DAINOS"CHORAS 
LIET. AUO., 3133 S. HALSTED ST.,

SAUSIO
SEKM.

745 V. V.- 
ĮŽANGA 50G

CHICAGOJE
IŠ MARIJONŲ KOLEGIJOS 

RĖMĖJŲ 41 SKYR. ME 

TINIO SUSIRINKIMO

METROPOLITAN OPERA 

HOUSE TRANSLIUOS 

‘AIDĄ ’

“Aidos’’ turinio sutrauka

Pilna, ketinių aktui opera.

LIURDO STEBUKLAI’ įgalės kozirornis lošti. Kiek-
----------- i vienas gaus po dovaną. Taip
ir nedėliojo, sau- juit bus ir užkandžio. Bus ge

ra muzika, kuri atsilankusius

Šubatojf 

£ šio 27 ir 28 d. 7:00 vai. va
r.'korc, ftv. Jurgio pnrap. svotui- svečiu* pnlinksmins. Visi at*i-| ,iSda"'i visuomenės panuiĮn, n(Hiw šešto,li.uį, sausio 27 ,1., 

k nėję Ims rodomi krutamioji [>a i lankykite ir pamatvkite, knip'lles ' ianoinenėa paramos t5 vai. paMeL .(KS'l) pet 
■ veikslai - “Liurtlo Stela,k-' šilališkiai - moka svečius pr.-.I“'"’"“’ Marijonams nei,iit.) j- sujungiąs NBP WICAI-'- W.IZ

|>i”. fti filmą yra įraukia pa-limli ir pavaišinti. Į manoma išlaikyti v,sas m,nė
tas įstaigas.,

Baigilamas savo turiningą 
, kalbu dėkojo skyriaus naria
ms už praėjusią darbuotę ir

pn-
A: et,  ___ , i...,   lt. t- •______

> cianie- I.inrde, ten, kur apsi- , Banginio komisiją sudaro J 
r reiškė Avė. Panelė šv. Bernai*-' Brazauskas, A. J. Janušaus

K/detai. Paveikslai verta kiek-B kas ir Ona Niells, jai padeda j 
ir P. Barauskienė.

parašyta (iiuseppe Verdi.

------------- -- j Gursipji pilna opera ‘Aida’,j I aktas. Karalius Amonasro
(Tęsinys iš 2 pusi.) i parašyta rašytojo Verdi Ims į vadovauja ekspedicijai į Pagi

riai ir tautai. Marijonai tuos'visoje savo pilnumoje leidžia- ptą, kad pubuosuoti Aidą, sa-i .ia,n skvo dukters ranką 
darbus pasiėmė dirbti pasiti-'ma oru iš Metropolitan Opera vo dukterį iš nelaisvės. Ji my- ąpsivedimui

biama, jog Amonasro žuvęs, ma palaidojimo eeremonijas, o 
Radines išgauna abiem belai-j V!li(|į|iltt> ;oka iSUi|,ninglH 
sviams laisvę. Egipto bara- ;oi.lus
liūs paskiria jauną karžygį1
savo sosto įpėdiniu ir atiduo- . — ... .

> i

| vienam primatyti, {žangu su-' 

į augusieins 25, ‘ vaikams 10c
HBe to, dar bus juokingi ko-i yy^lŲ CENTRO ŠOKIAI 

mediju. . • Rap -j _________

Lietuvos Vyčių Centras, 
kviečia visus narius ir jau-' 
nimą Chicagos ir apylinkės į 
jų metinį šokių vakarą, kuris

ŠILALIŠKIŲ BUNCO 

PARTY

F,
i

■ >
ilališkių klubas sekmadic-, jVvĮ<s šeštad ien i rf vakarą; vasa 
sausio 28 d., 4 vai. popiet, rio 3 st Agnes AiuV.toriu.n, 

f>igia bunco i»rty adresu Rockw<,„ ir Archer Avenues, 

B 1808 S. 50 avė., Cicero, 111. įg.39 v v Kom.

F /* Kviečiami visi ciceriečiai iri______________

apylinkių lietuviai atsilankyti Į fi 1 nC|tf|r|TAQ finDAflflt* 
Kas nenorės kauliukų mėtyti, j »£« UIlAUut

■  __________________________________ -___________________________ ——. « --—•

•V

I *• ‘

v W

į III aktas. Amonasro Įkalba 
Aidą išgauti iš Ramades sva
rbias kariškas informacijas. 
Būdamas įsimylėjęs į Aidą, 
Ramades išdundu reikalingas 
informacijas, -tada Amonastro 
ntidringia savo asmenybę ir

tūrių aktų, .Milton J. CrossĮda tampa padalinta savo mei-'pabėga su Aida, tuo tarpu Ra

Ii Bailames, puikų jauną kar
žygį,"kurį taipgi myli ir Am- 
meris, Egipto karaliaus duk
tė. Amneris prikalba vyriausiradijo tinklus. Lošėjų sąsta

tas, kuris dar neparinktas, biu 
paskelbtu vėliau.

Prieš ir po kiekvieno iš ke- riuomenę prieš užpuolikus. Ai

kunigą, kad jų”dievaitis Isis 
pasirinktu Kadames vesti ka

Nuo Išsinarinimų
Kuomet jums pasitaiko nikstelėti ko

jo* riefct, i ui n ar i n ti rank^ ar gauti 
dj^i,, pečiu* ir kuomęt aka^ismas j«a 
ii protu varo, tai iinitrinkite eu 
AN( 1IOR Haiti Kapelleriu ir apdru(kit 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu.

I keliai minute* skausmas pianyk* 
ir palengvinimus bu* laimėta*.

l’cr euvire oO niety Anchoi Bain- 
F.xpelleri* buvo ir yra vyraujančiu 
naminiu vaistu greitam akausnu.i pa
lengvinimui. Visose vaistinėje kaina 
3$r. ir 7ftc.—akirtingo didumo boa kūtė*. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

PAIN-EXPELLER
pralo visų priklausyti Mar. paaiškins operos temą ir vei-Į lės taiąi jos tėvo ir karžygio, mav.es suimamas už savo išda- 
Kol. Rėmėjų skyriui ir rrurti Rimą. John B. Kennętly pa-į pasiųsto jį atremti. (Vaizdas vyste, 
visus Tėvų Marijonų vedamus tieks įdomių apsakymų apie į keičiasi). Vuleano šventykloj

darbus ir įstaigas.

7 vak. vak. pirm. M. Stan-
kienė uždarė susirinkimą, kun. 
J. Jakaičiui atkalbėjus maldą.

- J. Šliogeris

LIETUVIAMS LAIŠKAI 

CENTRALINIAM CHI- 

NIAM PAŠTE

507 Bugarienė Pozaiia
508 Burba Nicita

daugelio Metropolitan Opera j Kadames pakeliamas iškilmin- 

Hoiise žvaigždžių jaunystę ir gomis ceremonijomis‘vyrinu-
jų užsiėmimą.'

Tie kas savaitė, šeštadienį
popiet transliavimai pasaulio 
didžiausių operų, dainuojant 
tarptautiniai garsiems artis
tams tiesiog rUio Metropolitan 
Opera House estrados patie
kiama AmerrŽnpu Tobacco Co- 

inpanys dėka.

IV aktas. Amneris neri iš- Į 
gelbėti Ramades, bet ji atstu
miama. Jis nuteisiamas mirti, 
gyvu palaidoti. Aida sugrįž
ta su juo įnirti ir sykiu gyvi 
palaidojami. Amneris meldžia- 

1 si ant jų kapo, kada atlieka-

siu karo vadu, vaidilutėms šo
kant įvairius šokius.

IT .aktas. Amneris gudriu 
klauKnjėjimu sužino apie Ai
dos • įsimylėjimą į Jtadames. ________________________________
Radailifs Inimėjęs kovą sagr,-! PAKSIDUOda gerai išdir- 
žta sLbelnisvm Amonaero, k,, sa,,lainių mokyklos rei-

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS 

105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonai STA te 7440 
Valandos 9 ryta iki S popiet
2201 W. Cermak Road

Paned^lto, Seredoe tr Pėtnyčloc 
vakarale < iki #

Telefonai CAN ai 4123
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketverto ir Subatoa 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas REPubilc *400

rio nidkaš, išskiriant jo dūk 
terj Aidą nepažįsta, ir ]«iskel

knienų krautuvė. Skersai lie
tuvių mokyklos ir bažnyčios, 
West Sidėj. Atsišaukite:

2320 W. 23rd Plaee. 

Chicago, IU.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TEL KEPUBUC

i
Visuomet puikiausias tohakas ir tiktai viduriniai 
lapai yra superkama Litcky Strike cigarctams. 
Mes neperkame Viršutinių lapų — kaitangi anie 
yra nednsivystę. Ir neperkame apatinių lapų 
—- kodangi tie yra žemesnės kokybės. Vidu- 
riniar lapai—už kuriuos ūkininkams mokama 
aukštesnė kaina—yra lengviausi lapai. Tr tiktai

viduriniai lapai naudojama išdirhime T.uckies— 
taip apvalių, taip kietų—laisvų nuo liuosų galų. 
Štai kodėl kiekvienas* I.ucky traukiasi lengvai, 
dega lygiai—ir visuomet yra lengvas ir švelnus. 
Ir taipgi—“It's toasted”—dėl gerklės apsaugos 
—dėl puikesnio skonio. ... ’ ,

Lucky Strike pf>r»tnlo 
Metropolitan Opera Company

SeitBdienj, 1 :55 vai. pn piet. Eattern 

Standard Laiku, per NRC Raudona iv 
Mėlyną radio tinklu*. L'l’CKY 
STR IK F. tranaliun* Xew Yorko 
Metropolitan Opera Cnm’-any pilnoje 

Operoje, °Aida’*.

Vituomet Puikiausias Tabakas
1M4. Th. ,

ir tiktai Viduriniai Lapai

NE viriallniai tapti—|lr yra nrrfa«i»y«»».

^2L

NF. apatiniai lapai—jie yra lęvneinė* kokvbėa.

, Derliaus Grietini

* J ' w ‘ji**

/■ \

Mes užlaikome pilną pasi
rinkimą importuotų ir šios- 
šalies vynų ir likerių ir par
duodame nepaprastai žemo
mis kainomis.
Mes kviečiame ntsilankvti i 
mūsų įstaigą ir susipažinti 
su mumis.
Mes ■esame tiesioginiai da 
statinėtojai tlėl

NATIONAL DISTILLERY 

PRODUCTS

( Mes |>ir(l<ioaain llklal WliolcsH'o)

BRIDGEPORT 
LHĮUOR CO.

INCOtlPORATEP
3265-7 S. HALSTED ST. 

Tel. Victory 5332-5383

This a<lvprtj'.«etnpnt is not intend- 
ed to offcr whlskey for pale or 
delivrry in any statė or eontmu- 
ntty whdrein the fulvertisinR, sale

Katrie perkate anglis iŠ dral- 
verių. stųskfte Juos J CRANE 
COAI. co. Gausite geresnes 
anglis, 'nž mažiau pinigų 
Poraliontnft M. R. liktai $7.00 
tonas.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL GO.
12132 UNION AVĖ.

Cbicago, III.

Phone PULlman 8296

Dabar laikas prisipirkti 
anglių dėl žiemos

Bes. 10742 S. Wabash Avė. 

Phone PULLman 8092

or usc'thcrr-of is unlawful. 1
11

-r 1 ....... —i
s

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM

Lietuvlškn*

BONUS

1

lt r. AL F. S T A T E 
8IINCIAM PINIGUS J I.IETl’VA 

L A I V A K O R Č I V A G E V, T U R A 
'• PRISIRAŠYKITE i MPSi. SPITĮ.KĄ 

TEISINGI’M P PAMATUOTAS HIZNIS
2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

T"

$500 Dovanoms $500
NAUJOS RŪŠIE3

MASKARADINIS BALIUS ir M!
Bengiamus

Raudonos Rotos Kliubo

Sestailieni, Sausic - lan. 27 d, 1934
LIETUVIU LIUOSYBĖS SALĖJ 

14th St. ir 49th Ct., Cicero, III.
Muzika: CHAS HESS & HIS RHYTHM KINOS 

Pridiia 8 vai. vak.; iki 3 vai. ryto

Įžanga 50c au pasidėjimu drabužių

ftirdingai kviečia visns
KOMITETAS

... . 4 IA- ■




