t

—:—-

D B A U G

D R A U G A 8
vienatinis tautinės ir
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame
rikoje.

A

8

The most inflnential
Lithuanian Daily ia
America.

LITHUANIAN DAILY FRIEND
No. 28

“Draugas,” 2334 So. Oakley Avenue,
3C

A

O

O

P

CHICAGO, ILLINOIS

5c

PENKTADIENIS, VASARIO (FEBRUARY) 2 D., 1934

ENTERED A8 8ECOND-CLJL88 MATTER MARCH Si, 1>1«. AT CHICAGO. 1LEINOI8 UNDER THE ACT OP MARCH S. 1IT»

Y

A C O P Y
Telefonas: Canal

META1-VOL. XVIII
7790

HITLERIS RE N GE DEMONSTRACIJA ILAIPEDOi
“DRAUGO”

INSTRUKTORIŲ 5SKRETIMAS
SUPAINIOJO VOKIEČIU
PLANUSČekų spauda plačiai aprašo
vokiečių įsišokimą
Lietuvoje
Praha 1.16 E. Svarbiausias vo Hitlerio instruktoriai prakSlovakijos (Bratislavoje išeį- tiškai nurodyti, kaip dirbti
nųs) dienraštis “Slovensky Klaipėdos krašte hitleriška
Dennik” sausio 7 d. numery- dvasia.
je įdėjo ilgų straipsnį/ apie
Svarbiausia Klaipėdos kraš
Klaipėdos krašto hitlerininkų te Hackenkreuzlerių grupė, kupriešvals»tvbinį veikimų. Straip ri palaikė artimų kontaktų su
snvje nurodyta, kad Lietuvos Vokietija, ljuvo^ Neumanno
policija Kalėdų švenčių metu (grupė.
Klaipėdos krašte padarė kra- Į j& rastųjų dokumentų paaistų tarp krašto valdininkų, ku- kėjo, kad hitlerininkai rengėsi
rie yra Vokietijos piliečiai ir prie didelės demonstracijos
kuriems atimti leidimai toliau Šilutėje ir dėl to žygio gavo
gyventi Klaipėdos krašte ir daug nurodymų iš Vokietijos darbų dirbti. Krata buvo pa- į net kaip demonstrantai turi
daryta ir pas.okietijos pilie-į y.utį apsirengę ir t.t.
tybės mokytojus. Kratų metu
Iš rastų pas mokytojus, Vo
buvo rasta daug medžiagifc, iš
kietijos piliečius, dokumentų
kurios matyti,, kad naciopųlsoeialistų „kaičiau KlaipSI™
ka<l '*•«* var^krnSlo augo. Klaidinu kn>5- įvf M“?***P“8 j«*
1
. Knyvrk
r^oiln
nrnfrrnmn
buvo rasta programų, biirinon
kuriose
to hitlerininkai buvę gerai or
nagrinėjamos įvairios temos,
ganizuoti ir pasidalinę į gru
kaip: principiniai nacionalsopes. Kiekvieno^ grupės prie
cializmo klausimai, vado prinšakyje stovėjo patikimas, nacionabocialiatų centro Vokie-'cipas’
tcorij"’ ž’'1’ klausimas ir t.t.
t i joje paskirtas asmuo.
Į Klaipėdos kraštų neaiš
Apie tai trumpai pažymėjo
kiais ir' 'bereikšmiais oficial ir kiti Čekoslovakijos laikraš
iais tikslais dažnai važinėdavo čiai, nurodydami, kad ir Lie
daug įvairių Vokietijos valdi tuvoje paskelbta kova prieš
ninkų, tačiau iš tikrųjų tai bu- Hackenkreuzlerins.

TOKS VOKIEČIŲ “DRAUGIŠ
KUMAS” LIETUVAI
BERLYNAS, 11.,I. Elta— sritis, dėl kūnų kovoja vokieVokietijos
Rytų
sųjungos čių širdys.”
AVasserkantc srities grupė su-! ,,
, ..
,
,
.
.
I Po paskaitos buvo pademonistruota filnin, kun vaizduoja
..
, , Klaipėdos kraštų, kaipo
vo
kilmingų demonstracijų dėl
kiečių kraštų.” Paskui buvo
Klaipėdos krašto.
suvaidintas “Prūsijos FriedIfamburger iFremdenblatt richo IT” prologas “Torgan’o
apie šių demonstracijų rašo šilas.”
šitaip.- “Prieš 11 metų lietuvių
okupuoto Klaipėdos krašto —
MIRĖ PIJONIERIUS
sprendžiančios Vokietijos ry
AERONAUTAS
tų dalies — likimų niekuomet
nepamiršti ir apie jo vokietyNRW YORK, vns. L — Mi
bę ne tik žinoti, bet ir iš visos rė W. AVellnmn, 75 m. amž.,
širdies kovoti — tai buvo iš žurnalistas ir pijonierius 'ae
kilmingos demonstracijos pras ronautas. 1D10 metais jis su
me.
Vienoje kalboje, kaip kitais penkiais vyrais orlaiviu
laikraštis praneša toliau, Vo iš Atlantic City, N. J., leidosi
kietijos rytų sųjurfgos tos sri į Europų per Atlantikų. Po 79
ties . vadas Dennevntz nurodė valandų skridimo jie atsidūrė
j Vokietijos rytų likimo kraš
tų: “Tai nėra paviršutiniška,
kada vokiečių jaunimas vėl
dainuoja: “Mes norime joti
prieš Rytus.” Adolfas Hitle-,
ris baigė laikų, kuris buvo nu-

kreiptas į Vakarus. Todėl vo
kiečių tauta vėl sukyla ir krei

pia savo žvilgsnį pirmyn į tas

IR STALINAS PELNĖ
PASITIKĖJIMĄ
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I. VALSTYBES DABAR TURI AUKSU
RULUONO STANDARDA

AUKSO STANDARD^
VOKIETIJA PANAIKINS

HITLERININKAI IMA NE JAPONAI NEPRADĖS
TEKTI PROTO
KARO SU BOLŠEVIKAIS

ANGLIJA IR ITALUA NUSPRENDĖ
REMTI VOKIETIJĄ

INSULLIUI GRĄŽINTAS
PASAS * .

Norima ją patraukti atgal
T.Sąjungon

DAUG DIPLOMATU 6AL
PAMES TARNYBĄ

gelbėjimo nuo minėto pasikė
sinimo. Podraug reiškė gilaus
liūdesio dėl vartojamų šmeiž
tų prieš kardinolų.
SUBRUZDO PRANCŪ
ZIJOS SOCIALISTAI

rikų.

'

į

PANMVftŽY IŠAIŠKINO 3 th Dakota valstybėje. Prieš
porų metų ten padaryta krata
SLAPTAS MOKYKLAS
ir rasta pėdsakių, kad jis ar
NĖRA VILTIES MATYTI
KITŲ SAULIŲ PLANETAS
Panevėžy susektos 3 slaptai tik nebus nagų prikišęs prie
veikusios lenkų mokyklos, „ko-.Lindberghio kūdikio,
Snimtojo bute padaryta kra
NEW YORK, vas. 1. - SauPAKALENA, Gal.,
shur. se,' be to, tyivo vartejanji Lie- [
šio m. 30 d. pagerbiant prezi- 30. — Visi astronomai sutin- tuvoj uždrausti vadovėliai. ta ir vienoj skardinėj rastas
dentų Roosevęltų visoj šaly ka, kad visatoje yra milijonai Dėl to po padarytų kratų buvo keletas tūkstančių dolerių.
Matyt, buR paimtas į Gokiper surengtus pokylius ir įvai ir milijonai tokių saulės siste- HUimtos 3 mokytojos ir komenriag pramogas surinkta dau- ‘ mų, kaip mūsiškė, tik toli <ianto nubaustos po 2 mėn. ka- rado, kur jis buvo pagrobęs
giau kaip vieno milijono dol. daug diedsnių. Tačiau nerami arba sumokėti po 1,000 li- vienų, turtuolį.
fondas. Šis fondas skiriamas, vilties nė vienos tų sistemų tų pabaidas. Už dvi iš jų vieWarm Springs, Ga., Roosevri- į matyti per didžiausius žiūfo- tos lenkai‘
Penki plėšikai apiplėšė Me
beregint pabaudas
I
nns.
tropolitan
Life Insurance ka
to fundacijai.
sumokėjo ir jas iSfcalėjjmo paMūsų saulės sistemos atoMokytojos ‘ yra iš žy- sininkų Brower. Atėmė 2,166
PRIGĖRĖ 4^00 KINŲ
kiansia planeta yra Plutoj miyjų vietoR lenkų šeimų,
dol.
.
kuri nuo mūsų žemės yra
SANGHAJltS, vas. 1. — IS- ‘3 bilijonų ir 800 milijonų my- žiniškų saulių. Ar jos turi
ORO STOVIS

SURINKTA DAUGIAU KAIP
MILIJONAS DOLERIO

siliejusios

i,

vasario

KONCERTAS

' MASKVA, vas. 1. — Bolše
vikų laikraščiai praneša, kad
vykstančiam čia komunistų
partijos kongrese šios partijos •
diktatorius
Stalinas
pelnė;
“pasitikėjimų.”
Sako,
tasįvyko, kada suvykę delegatai;
baigę svarstyti^ jo, Stalino, Angliakasių nusistatymas už
an&dien pasakytų kalbų.
trumpesnes darbo valandasi
Koks tai žmonėms akių mui-j
VVASHINGTON, vas. 2. — Kiekvienas Wasliingtone. pa-^
linimas! Stalinas juk nereikadepartamento sekretorius!sireiškiantis finansinis pulsas
lingas pasitikėjimo reiškimo. Morgenthau pareiškia, kad sukelia daug baimės
Jis kongresui nepaduoda su dabar J. Valstybės turi.,“1934
manymų, vien tik' įsakymus. metų modelio aukso bulijono 1NDIANAPOLIS, Ind., vaa.
Kuris gi delegatų turėtų tiek i standardų M
1. — Angliakasių organizadrųsos diktatoriui priešintis.
Pinigų MarikaiTačiau Siafc tij°a suv,aavin>"
Žino, kas už tai lankia.
„landanlni duoda toki, dčfi- lkad -----vis°j šaly
*•* visose
visoa* anglių
*. ? —--------------- —
kasyklose būtinai reikalinga
nicijų: “Tarptautinis ‘ aukso
- -««■
'
Indijon.,
„landardas.
”
[»»<*«
li
valandų
dienos
ir panKubos valstybės, rūmų, Havanos mieste, iliuminuota ku
Į
’. kių dienų savaitės darbų, taippolą, kada Mendieta užėmė prezidento vietų.
Į
Kiek
Anglija,
tiek
Prancū-lp
at (Įįfje8nj angliakasiams at•"
■'
- ’ ■ — ■■■■ 1
....................... -.......
——
zija lukerinoja, kas bus iš to lyginimų.
dolerio standardo. Ypač Pra-Į ' šis nusistatymas bus yjfeį
BERLYNAS, vas. 2. — Vo
kietijos vyriausybė * svarsto perta i ja nerimsta. Ji numato, tjonias visomis teisėtomis prie
klausimų, ar jai būtt# naudin- savo kokso frankui pavojų, i mongniis.
gų panaikinti savb fųarkei auk ]
VATIKANAS, vas. 1. — Vo
TOKIJO, vgs. 2. — Japonų
kietįjos kanclerio Hitlerio se karo ministeris gen. Havasf so standardų.
Galimas daiktai, kad tas
kėjai, kurie vadinami naciais, pareiškė Asu. Press atstovui,
ar Jiitlerininkais, pradeda iš kad japonai nesukels, kuro su bus padaryta, kadangi knaštns
sigimti. Kaskart darosi pavo bolševikais Iki kol bolševikai be to negalės nusikratyti eko
nominiu krizių.
jingesni visuomenei ir valsty- patys to nepadarys.
lies tvarkai.
Ministeris šukė, kad japonai
Pereitų sekmadienį Muni- nesirengia karan su sovietais.
che, Bavarijoj, nežinomas pik iViaas japonų darbas Mandžiū'
tadarys paleido vienų šūvį j rijoj, tai saugoti ir ginti nau
. LONDONAS, vas. L — An-, AREŠTUOTAS GROBfiJAS
j.glija
ir Italija perėjo Vokie-i
' •+' ŽUDIKAS
kardinolo Faulhaberio rūmų jų Mandžiukno valstybę.
langų. Suprantama, tas šūvis
nusiginklavimo
Atėnai, vas. 2. — Kadangi lijos pusėn
——
skirtas kardinolui, teėjau ne
Graikijos vyriausybė • negali klausimui
Chicagoj suimtas groliėjae
pataikyta. Aišku, kad tąi ko
nusikratyti S. Insulliu, kuris
Pirmiausia tai padarė Ita- j Verne Sankey, 42 m. arai., ku-,
kio pakvaišusio hitlerininko
neturėjo nė vieno kurio kraš lijos premjeras Mussolinis, pa Į ’io per du metus ieškojo visdė
darbas. Prieš tai vienas auk
to paso, tei J. Valstybių vy- skelbęs naujų Europos taikai1 šalies policija ir vyriausybės
štasis Bavarijos valdininkas
riausybė vakafl jam pasų grų- į planų. Šj sumanymų parėmė agentai.
PARYŽIUS, vas. 2. — 41
— Hitlerio sekėjas, įžeidžia
žino ir Graikija dahar galės jį j Anglija.
Suimtasis išpažino, kad jis
mais žodžiais buvo atsiliepęs centu sumažinus J. Valstybių pašalinti iš savo krašto.
Kiek Anglija, tiek Italija su keliais sėliais yra pagmapie kardinolų, kurs smerkia dolerio vertę, kaip sužinota,
Savo keliu J. Valstylūų vv- pareiškia, kad Vokietijai yra l>ęs porų asmenų jty už jų pa
Hitlerio vyriausybės nusista ne n^žas Amerikos diplomatų
riausy •y. painformavo savo reikalinga ginklavimosį lygy- leidimų pelnyta api^ 70,000
tymų kas link germanų rasės skaičius, matyt, pames temy diplomatinius /atstovus,. kad liė. Tuo būdu ji Ims grųžlnta dol.
liu, jei nebus jiemR padidintos
“valymo.”
jie Insullio paso nevizuotų, jei: T. SųjungoiT ir tada prasidės J Tačiau jis išsigina, kad būalgos. Pareiškiama, kad gy ve
buvęs milijoninkaa kur apsis- tikroji nusiginklavimo konfe- tų dalyvavęs Lindberghio kūVatikano valstybės sekreto
nimas pasidarys tikrai nepa
renclja. Be Vokietijos lygybės dikio pagrobime, -arba nušil
rius kardinolas Pacelli pasiun kenčiamas ir turės grįžti ntgr.l1 totų.
>. | dyme<.
J. Valstybės norėjų, kad. in- tas neįmanoma.
tė Šventojo Tėvo sveikinimų
į Amerikų.
------------------Į Sankey turi didelį ūkį SouRullis savanoriai grįžtų į Ame
kardinolui ,Faulhaber dėl išsi

PARYŽIUS, vas. 1. — Pran
cftzijos socialistų partija sako
snseknsi, kad Prancūzijos pre
zidentas A. Lebrun dirba dėl
fašizmo tvarkos įvedimo Pran
vos už 1,000 mylių nuo Angli
cūzijoj.
jos pakraščių. Juos išgelbėjo
Socialistų partija paskelbė
vienas garlaivis.
atsišaukimų. Kviečia visus so
cialistus vienytis ir “gelbėti
DU GROBĖJAI KALĖJIME
respublikų ir laisvę.”
Teismo nubausti ligi gyvos
I
MEXICO CITY, vas. 2. —, vandenyse Hopei provincijoj i Už Pinto planetos nėra gagalvos kalėti du grobėjai, Soni
der ir 8wolley jau uždaryti (jueretaro valstybėje susektas, prigėrė daugian kaij^ 4,600 limybės kų nors matyti.
,
' Visatoję yra bilijonai mil-'
Jolieto senajam kalėjime.
prieš vyriausybę sankalbis.
jkinų.

.-v.- .

jubiliejinis

Geltonosios

upės

lių.

planetų sistemas, yra paslėp
tis. Daug tų saulių matoma . CHICAGO ir APYLINK. kaip skaisčiai
mirgančios šiandien debesuota;, ne taip
žvaigždės. Tlųdr viskas?
dnug šalta.
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vyzdžiui Chicagoje jau seniai vėfkia L. Vy-

“DRAUGAS”

> čių — Dainos choras, prie. kurio priklauso
išimtinai katalikų jaunimas. Jo praeities nuo
IAelna kasdien, fakyrus aekmat'-lenlus
S(.H. Pu. pelnai neabejotini ir reikalingumas neabejo
FKKNUME11ATOS KAINA: Metams
lei metų —• 13.50; Trliuu'mt-neslaros ■—- >1.00; Vienam
tinas. Nors pastaruoju laiku kai kuriuose ra
Binesiul — 75o. Europoje — Metams |T.»0; Pusei me*
« — H00. Kopija . 01c.
teliuose jau rimtai buvo kilusi mintis tų
Bkelb'
| kainos prielunči'amos pareikalavus
Ben> faiferbiams ir korespondentams raitų i__
chorų likviduoti, Aes paabejota apie jo daulųa, jei n ep lasoma tai padaryti lr nepriklunčlama tam
UMul pašto senklų.
dingumų, tačiau po paskutiniųjų kelių kon
Redaktorius priima — nuo 11-.I0 iki ll:B0 vai.
Msdleo.
certų, tos abejonės išnyko. L. Vyčių choras
KV J M
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
yra reikalingas. Jis nė vienam kitam chorui
8 vai. po piet.
kelio nepastoja. Dėl 'to plačioji visuomenė
►
turėtų jį paremti. Be to, nėra priežasties dėl
"ko ir šis Choras negalėtų įeiti į chofų są
jungų.,. •
LITHUANIAN DAILY FRIEND
Taigi palaikykime ir stiprinkime mūsų
pt Sunday.
Published Daily,
chorus, nes jie gražų ir išganingų darbų dir
— »«.00;
JBSCRIPTIOHIL One
............ Siy Meutks
1,60; Three Months — Ri.OO; Onė Męnth — 76C
bo.
'
' ’
T
,
*- One Yeai — »7.0t; 8ix Mottths — I4.B0;

_ “ DRAUGAS”'
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,n ■•DRAUGAS” beings bent results.
srtlaing rates On appilcatlon.

Mr ~

‘DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

e» i v. *
DIENOS KLAUSIMAI
MŪSŲ CHORAI

Beveik kiekviena mūsų parapija Amerituri chorų. Jų yra apie šimtas. Jei pae
iti, prie. chorų priklausančius nariusdaitkus ir sutraukti juos į vienų organizabūtų gausinga ir stiprį 'organizacija.
Chorai yra suvaidinę svarbų vaidmenį Ahefrikos lietuvių tautiniame ir vreudhieniniaar -r“
,
« "I
.
•
**
gyvenime. Retas kuris lietuvių parengi
ate jų apsieidavo. Chorų dai0iįojainos Tie
ivių liąudies dainos kėlė išeivijos putinę
nonų, kultūrino, Giedojimai bažnyčiose ža
le maldingumų jr prisirišimų prie lietuvių

■

RED. PASTABA: Jau vtehpaMktt
•M dienrašty dr. Ra£kus veda Bveikhtea Sfcyrtiį. JU
teilla prorealjudalfus patariama BkaltytojJuhs Ir miet
auakMftjfc | klMBinrtu sveikatos daiykdome. Vist
Taisyklės

kiaušiui tui šildyti ligonį. O
kas toliau daryti, tai pasakys1
atvykęs į nelaimės vietų gy
dytojas.
' D-ro Račkaus atsakymai

M

Atsakymas K. A-ei. — Jei
[tamstos vaikutis miegant pra
sl«Ml
redakcijai,
t)
Imituoja, dantukais griežia ii
Br. RaCkui, Mėl W. 4»rd Sk, Otdcapu.
kai kada vetkia, jis turi arba
rachito ligų, atba džiovų. Pri
t) BlunftJaat kftuutenu, tlsėda reikta paduoti skvd vardą, pavardę » aUresę, nce daktaras neri ilvalai vesti jį pas gydytojų.
aoU sa kate relfcU« turL Pavardė atbus
< Atsakymus K d. — Užlau
B) JM ktasuiaao kr atsakymo
žtų adatų kūne nešioti yra ne
U J laikmati, tada klausėjui bus atsakyta UUMu.
Chicago
Oi tai vista* reik. prMėU pakto kukėti ui »
1 W «M Ss. gerai, o kai kada sudaro pa
vojų. Geriausia tai su X-ray
širdies ir žaizdos) du kart, ni-i a(jatos, vietų surasti ir jų išARTERINIS KRAUJO
PLMtfMAS
rišti mazgų idant laikytųsi, įmįį Užlaužta adata vienoje
WalteT M. W. Splaivn, bu
-Ji • a'-.irr
i įkišti biie pagalį ir palengva 1 vietoje nestovi, kartais nukeDAR APIE VOKIEČIU AKGIJĄ
vęs ’fefas valst. universitetą
Kai iš žaizdos kraujas čitirr suktį - veržti iki kraujas št- iįauja gan toli
profesorius, prez. Roosevelto
kšle švirkščia, žinok, jog ar stos Čiurenti.
Atsakymas
Š.
6.
—
Kas
ge

Jau gana plačiai informavome Visuomenę
paskirtas nariu ICC. (Inter
terija jma prapjyšus. Tai yra
Jei
paliksi
turniketų
peril

apie vokiečių akcijų Pabaltijo valstybėse ir
riau vartoti dantų valymui, at state Cununerce Commission).baisiai pavojinga; nelaiminga gai, gangrena gali įsimesti. Bi
“tooth pašte” ar “tooth pOnurodėme tos akcijos pavojus. Manome, kad
sis už kelių minutų gali ne le turniketų reik atsargiai atmūsų skaitytojams bus įdomu nuodugniau
wder”, pasiklausk savo den- ri hori užimti' vietų tarp civi
tekti gyvybės. Nei minutėles liuosuoti bent kas 20 minutų
žinoti iš ko toji vokiečių akcija prasidėjo it negaištant, kttčgteičiausia teik
tisto. Mano nuomone, papra lizuotų valstybių, negali du
ry ti tokių žiaurybių.
|
sulig_
laikrodžio,
kad
kraujas
kaip j» sutiko kitos vaistyto. Tuo
^7jo’7i6r^surt’aMyti. Be
sta druska dantims yra svei
sąnaryje cirkuliuotų. Jei są kiausia, na ir pigiausia; pa
parduodame papildomų zmių^jdėtų “Versle .
Marcinkonyse ir visudse Ma
kraujo nieks begali gyventff
narys pamėlynuoja, ar atšųla, prasta kreida yra taipgi ge
“Nacijonalsocijalistams įsigalėjus Vokie
■rcinkortių parapijos sodžiuose
kraujo nutekėjimas reiškia
turniketą reik dažniau atliuo- rai, nes visokie dantų valymui
tijos valdžioje, nors ir nedidelės vokiečių ko
gyvethojai yrk vieni lietuviai
mittį.
suoti. Niekad neužveržti
su preparatai yra daromi iš k rei- įr tenai lenkui stengias vers
lonijos Estuose, Latviuose ir Lietuvoje pra
su antiseptikų ir prieskoIš arterijos pratrukęs krau- turniketu labiau negu reikia;
dėjo smarkių akcijų: Estuose it Latvijoj pratinu būdu įbrukti lietuviams
tikrtiek,
kiek
kraujo
čiurkšlei^
prįeinaišais.
dėjo organizuotis-kariškai susiorganizavę bū- Į J85 yra skaisčiai raudonas if
lenkišką knfbų, šlėktiškų dva
riši, turintieji liksiu tuos "kraštus jungti prie r ritmiškai švirkščia. Iš venos sustabdyti. Atliuosavus turui-'
sių. Vienok panašūs pAsielgl*
Vokietijos. Nemažesnį aktingumų parodė ir1 pratrukęs kraujas yra tamsūs ketų, jėi kraujas vėl švirkščia^
iftai ir perųelnojinuti neatnešė
Iš vėl reik užveržti.
mūsų - vokiečiai Klaipėdos krašte, kur atsi ir teka nuolatine srove.
[rusams jokios naudos, neatneš
rado asmenų, niekinančių mūsų valstybę ir venos tekantis kraujas nesu-’
nei lenkams.
Jei sąnarys yra labai sutra
Praeitais metais įvykis Mapradėjusių jaunimų mokyti kasti apkasus ir dar6 žmogui tokio didelio pa škintas ar suplėšytus,
reik
Lenkui, rodos, tam ir užgro
vartoti ginklus, su tikslu juos pavartoti prieš vojaus, kaip kad iš arterijos užveržti virš sutruškintos vie ifinkonių kaime rodo, kati lie bė Vilniju, kad galėtų lietu
čiurkšlė bėgantis tos. tTŽveržtų sąnarį visada tuviai okupuotoje Lietuvoje vius persekioti ir katlkinti.
kraštų. Kaip Estuose ir Latvijoj, taip ir Lie- smarkia
ąęturi teisių nei kryžiaus pa
tuvoj tie karingi vokiečiai pasijuto esu vo kraujas; visviep reik skubiai reik truputį pakelti aukščiau.
Lenkija Vilniju valdo pagal
statyti
ant
suvo
tėvų
mylimos
kraujo
-plūdimų
sustabdyti.
kiečių veržimosi į rytus laidai. Bet Ketuose
ba kardo, šautuvo ir durtuvo.
Kiekviename * nelaimingame
žemės
l»e
specialio
Varšuvos
-Ji-** •I'C'JĖk iV V *”' ■ ’
ir. Latvijoj jie buvo greitai suvaldyti. Kai
Etis&i hųfs žiauriai elgęsi sū
Kraujo čiurkšlę galima su atsitikime, kai žmogui daug
, .
kurie iš M, Pas kuriuųg buvo rasta kompro valdyti sekančiai: Apvyniok kraujo teka, reik žmogų pagu Geidimo.
lietuviais, bet vis gi nedrįso
mituojančios medžiagos, buvo iš tų valsty savo nykštį švariu skudurėliu ldyti aūkštelninkAi, o galvų
ižbiekinti liėthvių
akyse visų išvefcs$
Marcinkonys,
bių išsiųsti arba pasodinti į kalėjimų. Jr ir spausk tiesfog žaizdų, tas laikyti žemai, tai yra po gal žmonių j tautų ir Dievo, nie- pastatyto kryžlkūs 'MafčįnkoKlaipėtfosrkomendant&s Imyb.keletu smarkiai, bent laikinai sustabdys krau- va nepadėti jokios pagalvės, kad nebuvo jr nėra Lenkijos ąyšfe. Lenkai gi, išvertę klo
a naujasis Kltfij^djs1 gutiernafo-j j^eki Jei žaizda vra plati ir
ir kuoniaziansini trtikšrBluti. dai is, bet tik Lietuvos. Mar-'šių,' prii&frttė gibkhlotUs kfcThis rado reikalingu lOt1'Vokietijos piliečių, gili, vieno nykščio neužtenka, Kiekvienas netekęs daug krau cinkoniškiai, gyvendami Mar reivius, kurie. durtuvus pannū
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MARCINKONYS

Chorų reikšmė mūsų gyvenime dabar da
rosi dar didesnė. Dėl ko, berods, ir aiškinti
įteikia.
" *
Lietuvių tarpe kas kart žymiau reiškianutaUtėjimo tendencija, kuri ir chorų jau
vienų į savo pinkles įtraukė. Būtų dide-,
sūHtgis, .jei musų chortatppaHdavę nutau-

bangai, išsižadėtų liėtuviškai giedoti
dainuoti, jei lietuviškų dainų pakeistų sveįtautiška, svetima lietuvių taptOs dvasiai.
>kie chbrai nustotų savo reikšmės, jie- jau
taiyintų tautinės sąmonės, bet jų sniugĮrtų. Dėl to, norint; kad chorai, iir toliau
ta pačia kryptimi kaip ir ligšįol, reižiūrėti, kad jie išliktų tautiškai, sveiki » „
r-'
. '
- •
r
•'
S
t Praėjusių metų Vargonininkų Sąjungos
seimas priėmė gražų nutarimų, kuris kaip tik
Jau# padėtų palaikyti choruose tautiškų dva

sių. Ji ■
imas nutarė orgOnizndti partlpijilįų chorų sųjungų. Jei šį nutarimų pavyktų
sendinti, būtų stambus lairnėjimhs. Plavisuomenė tų žygį tikrai nuoširdžiai pa
ltų.
'
y
Mūsų manymu, Vargonininkų Sųjūngos Į

jo, trokšta gerti. Kai jau krau cinkonių lųiime, nėra atėjūnai, jojo prieš, Ne tuvi U s.
Ajv. H. Valasina
jas sustoja bėgęs, galima duo arba apsigyvenę ant svetimos
tl jaiii gerti pd truputį v&n-. tautos žemės. Jų tėvai, senedens, pieno, ar arbatos. Jokio liai ir senovės bočiai per šimt
kito gėrimo nevalia duoti be' mečius tenai gimė, augo, gy SUltA«rtt*fc »35 MWAIS
rzo i'zzl/Vc
gydytojo pritarimo, nes gali veno ir mirė. Tenai buvo ir
Paskutinis Lietuvos gyvertlabai pakenkti. Nevalia duoti yra jų miela tėvynė, Lietuva.
Teisingumas
reikalauja
pa

tojų
sufašypras buv« 1^23 m.,
degtinės, »r kitokių stimuliahnus. Jei po tokio prispaudi tų, kol kraujas nesustos tekė sakyti, kad Varšuvos ponai ne vadinasi, prieš 10 metų. Tuo
pakenčia mažiausio lietuvybės laiką, dar Ir vėliau, nebuvo
mo kraujas vėh pradeda švir jęs.
Sustabdžius kraujo plūdi Šenklo okupuotoje Lietuvoje. tinkamai ■suorganizuotas Liekšti, reiškia jo' didžioji arteri
ja yra prakirsta, tuomet reik mą, nelaimingąjį reik užlai Negana dar tė, lenkai bando tuvos gyventojų prieauglio* supanaudoti turniketų (varžtą). kyti šiltai if Taraiai. Nelaimi- ištautinti visu^ pavergtus lie- rašinėjimas. Dabar pasirodė,
Laiko negaišti! Turniketų nguėSe atsitikimuose gyvybei tuvius, doriausias žmogus, no-Į kad Lietuvos gyventojų skai*

gyv. ir tarnaujančių Klaipėdos krašte, visai tai užtiėfek storaį ant žaizdos
iš Lietuvos siųsti. Šis, gubernatoriaus žygis audeklo, ir spausk visa rarisukėlė krašte didelio pasitenkinimo.
ka. Laikyk dūėpaudęs žaizdų
Šia proga turime pažymėti, kad Čekoslo- bent 10 minutę ir po to pavakai-visiškai uždarė liitlferihinkiškos kryp:Uengva spaudimų atleisk, o su
ii

nriron itboi iow

V/hT>T laižei

in '

tihinkai, kurie knisasi po Įdetūvos valstybės
pagrindais, turi būti ne Jik sudrausti, bet
deportuoti,
i'*
..m' .

• t Tai gadynė atėjo! KrinrihaliStus lėktu
vais važinėja, policijos viršininkai “draugi
škai” su jais sveilniash Vis tai diromė dėl skubiai padaryti iš bile ko, pavojų yra rte tik nuo kraujo rintis būti lietuviu, lenkų lai čius yra kitoks, negu “viešai
pūbiikacijos. Ęet ar žinoma, kad tokios rft- kfls papuola po ranka: skępe- nubėginio, bet taipgi nuo nu- komas didžiausiu nusikaltėliu žinomas.. Cęntralinis statisti
tuoj' tui etų imtis darbo ir tų 'ėtioTų | **«« publikacija neigiamai veikia į jaunimų taitė, virvė, guminė juosta, di teipiiuo (fcheck)
ir išgąsčio. ir maištadarin. Vž nudažymų kos biuras jau pradėjo rūpin
jun/ų įsteigti. Darbo jai netruks.’Tik Tei- . h kenkia jo auklėjimu darbui.
ržas, aT bile skuduras. Vei if Sustabdžius kraujo plūdimą kryžiaus lietuviškomis tautiš tis nAUju Lietuvos gyventojų
onns spalvomis Marcinkonv- surašymū, kuris numatomas
to nėra, tai nusivilk marški- kuogreičiausia šaukti gydyto komis
daugiau iniciatyvos ir spaudoje šį kiau
Bj *1
fenkai jnu be teismo guli padaryti 1YY35 m. Surašymo
lini eri o. Vertė. nustatyta 60 centų. Bėt'nius ir suplėšus padaryk tin jų. Iki gydytojas atvyks, ne-;se,
ihnų dažnai judinti.
Be parapijinių <ličių yra ir kitokių cho- juokdariai būk gudrūs if mėgink nupirkti [ kailių juostų. Apsupti sužeis valia ligonio gųzdinti, ar jam 1 lietuvius bausti kulėjiiAu ir reikalais biuras jau renka rei
Tsb.[tų sąnarį, virš žaizdos (tafpė i kraujų rodyti, o užvis svar-'net mirties baūsntė. Tauta, ku kiamų medžiagų.
fiL
į, kurie taip pat naudingai darbuojasi. Fa- <tolerį už 60 centų..
..
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Tketurių, rodos, vaikučių tėvas. Palikęs jis
Netrukus po Sitį ivalgų, pasirodė ci- na pusė likusi ant smegenų, o antroji ka dieHų visiškai nutilo.... Jis mirė.
Kun. A. Petrauskas, M. I. C.
— Vargše, už keno nuodėmes tau tiek savo gerų žmonelę^ kurių jis mylįs ir su
tadelės ligoninėje daugybė sužeistųjų iš žin kur nunešta. T*j punėje fttnegcns vi
kuria kuo gražiausiai visų laikų sugyve
abiejų frontų: iš Austrų iy iš Vokiečių. sai likosi alnl'engtb Visa laimė, kad i»er feikėjo kentėti f
rj
— Jūs, kurie, lydėdami į karų jau nęs-, vienų su mažais vaikučiais. — “FaGavęs žinią apie tai, emu jų;lankyti. Ne daug nesukrės# nei nesudraskyti, tai jis
>
nuolius, šaukėte ii balkonų ir iš šaligat ter” — Tėve, būk malonu*, pranešk jai
spėjau dar įeiti pro duris į ligoninę, o vietoje nemiręs.
jau girdžiu be jokios pertraukos nuolatinį
— Ar yra vilties jam pasveikti! — vių: “f Derlj^ną! j Berlyną!” — ateikite apie muno mirtį. Pranešk, kad aš numi
dabar prie ši,o kentėtojo lovos ir. pasl- riau katalikiškai. Suramink jų!... Sura
šauksmą: GU Oi! Gi!... Skubu į tų kam užklausiau gydytoją.
lihegus stf nuskelta galvos kiaušu
mink mano mažyčius... “Fater!” — ir
— Jokios! — buvo trumpas atsaky džiaukite savo šauksmo padariniais!...
, Jlgai negalėfan užshnifšli to baisaus barį, iš kur ėjo tasai dejavimas. Kų ran
' tėVfts atsiūtas nūo savo šeimos
pasiekęs mano rankų mdŠIeidžia iš savo
; ~
ramHb, kurį regėjau rengdamas prie ndr- dų! — (Ji guli lovoj*“ jaunas vyrukas su mas.
Kitame kambaryje, tame pat aukšte, rankų. Ilgesio ir meilės ašara sublizgo
— Ar ir sąvokos negalės atgauti! —
li»'s artų sužeistąjį vokiečių žvalgų. Ir šia- apvyniotu bandažais galva. Akys kaž kuip
’
'
- '>-••• 44— Niekuomet! Gyvas jis gali būti tarp daugelio sužeistųjų buvo vienas Aus jam akyse... . ,
ndm, balos, aš matau jo išpurusį veidų, tarsi Iššokusios iš save vietos, burna'at
Raminau kiek galėdamas ir kiek mo
sąvokos jis jau ne trų kariuomenės karininkas (aficieris). Jis
jo gęstaiu'ias, jūlnas ašarų akis, užkepu- dara. Kiek tik turi viekr^ jis nuolatos net kelias dienas,
kėdamas.
įkaišiau jum mūsų visų Ra
das lūpas, kuriomis vos vos pajėgė porų šaukia: Gi! Oi! Gi!.... Aplink lovų susto atgaus! — griežtai tarė gydytojas ir nu buvo tiktas vokietis. Katalikas, Kilęs iš
karių ištarti: “ja"’. Kodėl šis merdėjan jusios gailestingosios sesers ir gydytojas. ėjo prie kitų ligonių, parikdamas ttelal- Tiroliaiifc kalnų. Mūšiuose vargšas buvo ulinio jų ir Globėjų geriausiąjį Dievą. Ra
visas suvarstytas kulkų. Jokios vilties ne ngam, l^vas tikrai netrukus nušluostė jam
čio Vokiečio vaizdas taip giliai įstrigo Visi žiiiti liūdnomis akimis į,nelairningųjį, mingųjį sesers priežiūrai.

KARO LIEPSNOJ IR filNK<
t.
2VANCESYJ

nežinau. GnlimasMaileIiih dėl lp, kad tai buvo pirmas iš su
keistųjų. su Inu itin man teko per šį karų
susitikti.
Tiesa, ii kiti nepraėjo, kad būtų ne
lytėjo iitusmlngųjų gyslelių ir nepalikę
lęilių <avo pėdsakų mimo atmintyje. Kaip
b’atjuiH žmogulis širdis ir užsimirš to
kiu-, pavyzdžiui, baisius vaizdus, kaip
hm šitokį-:
iiiuii j atmintį

tarsi n<’žinodnnii, k’uo.jam padėti. G ligo
nis nuolat tų pat ir tų pat.

v Prieinu ii aš arčiau prie lovos. Klausfti gydytoją, kas per vienas tasai nelai
mingasis ligonis. Pasirodo, esąs vokiečių
kareivis. Kilmės mozūras (bnkas). Nn
kutalikas. Klausiu, kas jam yra! Gydy
tojas man aiškina, kud nfftšyję, granatos
skeveldra faip ne.luimingaf jį kllnflžiusi,
kud perskėlusi galvos kiaušą puriau. Vie

— Menka čia laimė ir iš to, kad li
kosi jis gyvas! —. pamąsčiau sau vienns.
-r ftitaipos kankintis pėr kėlias dienas,
lai ačiū už tokių laimę! *Ir iš tiesų. Kasdien ateidavau po du
kartu j ligoninę ir nuolatos per keturias

dienas girdėjau vis tų baisų dejavimų.
Tokia tik,*t»nvo atmaina, kad kasdien vis
darėsi jo šauksmas silĮmesnis if mafiRu
girdimus kiluoue kumburiuose. Ketvirtą

buvo, kad galėtų išeiti iš žaizdų sveikas.
'Jis įm> kelis kartūs kvietėsi prie savęs ku
nigų. ltengPfli prie mirties kuo širdingiau.

Mirti svėtimajartite krašte, tarp nepa'žįstaihų sau žmonių, toli nūo savųjų! Be
galo padarė man didėlio įspūdžio Šio tik
ro kataliko sk yrimasis su šilto pasaulin.
Nus ijausdamas^ netoli mirtį esant, jis pa
sikviečia prie savęs mane ir nuoširdžiai
ausipusukoja viuą savo u^venimą. Jis esąs

ašaras, pasišaukdamas pas save. Žadėjau
si, jei aplinkybės leis, susižinoki su jo

šeima ir perduoti Jo paskutiniuosius žo
džius.... Bet baisusis karas nusitęsė'ilga i,
likitnūs mane permetė visai į kitų kampų,
ir... tie mano pasižadėjimai likosi '■ neiš
pildyti. O gaila, laimi gaila....

{Daugiau bos)

HFinniM

Penktadienir4 vasari ) °

JAUNA ARTISTĖ

DETROITO LIETUVIŲ ŽINIOS

WESTSIDE

P. Jurgeliųvičius, E. RusselI;
nauji: *J. -Stakutis, V. Čcrpa

vienis. Komiteto valdybon į-

ėj'o: M. Mendoraitis — pirm.,
J. Yurknnas— nut. rašt., J.
metinis ftv. Antano j»irap. su-1
....
..
Andriuškevičius — fin. rašt.,
■.■rinkimas. Parap,jom, »ll»lrfnko. skaitlingai. M. Rentimai-( '• IM1
> . “*'•
,
Sausio 28 <1. po mišių įvyko,

s a. pemijos KAS GIRDĖT PU AMERIKOS LIETUVIŲ
KOLONIJAS

Jurgis ir Antanas Brazai- I
čiai buvo išvykę į Chieagų j !

laidotuves motinos brolio, Jo
no Kazlausko. Broliai Brazai*
I čiai’ yra seni rėmėjai parapii jos ir plačiai Detroite pažį
stami.

rtė varg. M. Mitruliūtė). Prie
Į gražaus pamokslo, skaitlingo,
į gerai išlavinto mišraus choro,
SIDABRINIS JUBILIEJUS
inaj ]<o vjs,j dalyvių komu-

CHESTER, PA.

1 n i k rašei nose dar nemačiau nijos, susidarė nepaprastas, ne
Sausio 28 d. p. Vilkiškienė kad mūsų kleb. gerb. kun. E- išdildoinas įspūdis.'
pas savo giminaitį iškėlė ban milijonas M. Paukštis prieš
Didelis teatro«
tis, pirm., atidarė susirinki-Į Susirinkimas buvo«pavyzdikietų savo sūnui Juozapui. A- Kalėdas mujėjo sidabrinį ku-j Kaip kas met, ir šiemet, gal,
įnų, o kleb. kan. Ig. F. Borei- ngas, tie jokių piktumų, bei
• trilaukė pusėtinas būrys žmo nigystės jubiliejų. J. E. Kari jar didesniu pasisekimu prašis atkaltojo maldų. J. Yur-. užmėtinėjimų. Tiesa pasakius,
nių, ypatingai jaunimo. Mat, dinolaą Dougliertv bažnyčioje && m0M} parapijos metinis
kūnas, nutarimų raštininkai' Čia dar niekados nėra buvę
‘Juozukas baigė Migli SehooT. gražiai palinkėjo gerb. jubili “didelis teatras’’ sausio 14 d.
perskaitė parapijos pusmeti- j jokių nesmagiunų.
I Vaikinas dabar sieks aukštes n t ui. Be Jo Eminencijos, daly Svetainė buvo perpildyta. Sė
nio sus-ino ir komiteto nuta
nio mokslo. Pasisekimo.
Susirinkimas baigtas malda.
vavo seminarijos rektorius dynių neužteko. Daugeliui terimus. A. Andriuškevičius, fin.
Dvasios vadui ir komitetui
inonR. J. Corrigan, su kuriuo,ko stovėti. Po klebono kalbos,
rašt., perskaitė visas pajamas linkime tvirtos sveikatos ir
Neperstojančios Pagalbos sykiti jubiliatas mokytojauja “kol ant mūsų lūpų skamba
ir išlaidas. Pasirodė, praeitais nenuilstančiai, darbuotis kaip
moterų 'dr-ja praeitą savaitę seminarijoje. Bo to, dalyvavo lietuviškas žodis, kol mūsų ši
metais mažai' pelnyta. Kleb. parapijos,,taip ir visų katali
Bernadine Gloria Šiirvaftė, 5 nfi amžiaus,, pirmų kartų surengė balių. Į vakarėlį su dar pralotas J. iMacejauskas rdį žadina lietuviška daina,
kun. T. F. Boreišis paaiškino, kų gerovei.
gražini pasirodė Lietuvos'Dukterų vakare, sausio 14 d., kai- sirinko. didelis būrys žmonių, iš Lietuvos, kardinolo sekre tol mes lietuviai”. Išpildyta
kad dėl bedarbės, kuri vargi
po tlainininkė. Būdama 4 metų ji dainavo iš radijo stoties Viąį linksmai vakarą praleido. torius Dr. Furry ir visi apy sekantį programa: 1 — Miš
WXYZ, vaikučių valandoj.
.Draugijai liko pusėtinai j>el- linkės kunigai - lietuviai.
no žmones per 3 metus, mažai
KVIETIMAS
rus choras, 2 — Sniego plaš
įvo užsimokėjusių parapijai
no. Tas rodo, kad bedarbė jau
Ilgiausių metų, gerb. jubi- takėlės (šokis).; 3* — Fairy
.
mia, Apgailestavo,-jog neteko » tV. JUOZAPO DR-JOS
pėsčius. Klebonas jau trys
ima driskį šalin slinkti.
liatnį!
ftv. Antano dr-ja vasario ll jggįrstį į, Oižąuskienės daina\vedding (piano) Z. 'Kodžiūtė,
METINIO SUSIRINKIMO
pietai kaip negauna algos. Ki
|-------------’
Kalėdos
d., 6 vai. yak., Lietuvių salėj vi„,0 Tikimfe p. fiįauskienč Į
4— ftlnotų kareiviai (Driliusj,
j Praeitų savaitę Detroito Li- Į Pirmų syk Bernelių Mišios
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įkų padarydavę dykai. Didelį damas parapijos vakarienei.Į
rių susirinko skaitlingai. Ap/Pasirodo’ knygyne yra puseti- į prie naujo gražaus altoriaus. “Kūmučių rojus”, keturių vei
larbų atliko išdažydami baž- Skaudi nelaimė daug išlaidų dr.ja |aik
mėnesinį susjrin. ■ 'varstyta - drangijos reik.H nar blo.gų knygų Jos buvo ten , pinnų syk Manjos Va,kelių ksmų tragi-komedija, 7 — Mi
Išttkrųjų, taį didelis
šrus choras.
<fJias atliktas sunkiais meprakartėlės su tikrai įkvėpta
Choras tas pats, kų ir baž
Klebonas ir čia-daug paįr iškilmei pritaikinta giesme nyčioje gieda: virš 30-ties as
siiarbavęs, rinkdamas aukas mas įvyksta prieš užgavėnes.) KĮd;
kun
j Cižauskas, Bielskis, užrašų rašt. - M. knygų. Fasonu tat padaryti “Tikioji, Ramioji Naktele’’ menų, išlavintas, pavyzdingos
tau tikslui, o parapijonai no Kviečia visus geraširdžius lie*
j ir M Cižauskąi> s Bu.<Vartna«skas, fin. rašt. - St. Bediev*ai sav° SlamStU8 brnk* (Iš angliško “Moly Night” ve drausmės. Sniego plaštakėlės
rai aukoję. Komitetas paste tuvius dalyvauti. Paremsime
jr A Juodsnukaitė kvietVaranauskas ir J. Novikas, iž- te bruka.
— 16 mažyčių mergaičių su
bėjo, kad nors mūsų dvasios
je.
Penkių
aktų
komedija.
20c
deimantiniais vainikais, paau
nelaimę patikusį savo darbuo- *janiį dalyvauti koncerte Ixe- i do glob. — J. Bukantas ir J.
algos negauna, bet mo tojų. Rengimo kom.: P. Yar- įuvos Neprikkiusomybės suka-.Gudinąs, iždininkas — L. ftirParapijos komiteto sus-mas
Qyvų Rožių Vainikėlis. Dra- ksuotais čeverykais ir baltais
kyklos išdažymui už visus da- mokas, p. Smaliukas.
bus vasario 6 d. vakare. Visi, j ma 4 aktų. Dalyvauja 15, ypa- kaip sniegas baleto rūbais iš
I ktuvėms paminėti, ftv. Petro vaitis, knygų peržiūrėtojai
.ž us vienas užmokėjęs. Susirikaip seni, taip ir nauji prašo- tų. Parašė Gėlė. Kaina .. 20c. pildė fantastiškų, ritmiškų šo
J. Gudinąs ir P. Dereškevi
parap., vasario 16 d.
r kimas triukšmingai rankų
mi susirinkti. Daug vra dalyIšpažinties Paslaptis. 5 veik kį taip, kaip tik galį mažos'j
čius, tvarkdarys — K. Bielicplojimu padėkojo.
kų svarstymui.
:
Mažas Kryželis bet sunkus. šokikės - mėgėjos geriausiai
Sausio 26 d. kun. Masėvi-ikis.
------------į Trijų atidengimų komedija .25 išpildyti. Fairy wedding gra
Po to pranešta, kad šiemet
------------- ■
• čius buvo pakviestas į viešų- j Reikia pažymėti, kad ši drVasario 7 d. bus paskuti- amų drama. Sulietuvino A. Ma žiai paskambino pijanu M. M
jaučiama daug geriau su me
** 25
Sausio 28 d., Sv. Jurgio pa- jį knygynų su kalba apie lie- gija yra viena B rimčiausi,
iHnksmiai(ūl) vaka^,ia
įtruliūfcės mokinė Z. Kodžiūt
tiniais parap. mokesčiais. Kai rap. choras, vedamas muz. J. luv^kas knygas-.r lietavų ra- ,r pavyzdmgmnmų; y.suorMt
Jainimo dran. PusL 95. Kaiaa „...........
prieš gavėnių,
ftlnotų kareiviai, maži bern«
kurie atsiteisia net užvilktas ČiŽausko surengė gražų kon- šytojus. Kalba buvoi įdomi, y- savo susirinkimus atlaiko ka
gija rengia pinochle ir bunco “DRAUGO” KNYGYNAS
čiai, savo apdarais ir dribt
skolas. Jei tokioj vienybėj vi certų. Programa atlikta labai l»ač. tiems, kurie naudojasi lie talikiškai, be jokių užsigau
party sn puikiomis dovanomis J
(Tęsinys 4’ pusi.)
2334 So. Oakley Avė.
si dirbsime, viskų nugalėsime. gerai. Programa buvo tokia: tuviškomis knygomis. Kalbos liejimų bei diskusijų.
ir užkandžiu. Nepraleiskit šio
Nuošimčiai už skolų atmo
1. — šokis — M. Redzevi- pasiklausyti atsilankė gražus
M Varauaaskas,
»
_
, .
vakaro, nes paskutinis prieš
kėti ir kitos bilos mažinamos, čifltė.
būrys ir esatsi^lečių.
ftv. Juozapo dr-jos rast. yeĮykafi
lip kad, pagerėjus laikams,
2. — solo — “Kaitink švie-j
------------itsistosim ant kojų.
si saulutė’’ — Zigmontienė. į ftį sekmadienį Sodalicija eis
Lietuvių Moterų Klūbas bu3.
—
duetas
—
“
Plaukia
in
corpore
prie
šv.
Komunivo
surengęs pinochle party ir
Susivienymo sus-mas bus
Paaiškinimas priimtas dide
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Būči
jos.
•
spaghętti vakarienę, sausio 25 sekmadienį, vasario 4, tuojau
liu rankų plojimu. Pranešta, sau laivelis’’ — Zigmontienė
moksliškas knygas, vardu:
---------------d., Epicurean Grill (pas An--! po pastarųjų Mišių. Kūne ir
(kad parapftbs naudai paimta ir Petkienė.
4. _ Šokis — B. ZigmonJ ftv.Juozapodr-ja
per meti- tanų Aukštakalnį — IlilJ) ant pa^likę sn mokesčiais, atsila‘KATALIKIŲ TIKYBA’
Lietuvių svet. kovo 18 d. Bus
' nį susirinkimų išrinko atsto- Cadillac Sųuųre. DalyVavo gra1 nkvkit ir gal bus galima kas
paminėta Kražių skerdynių 40 taitė.
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios t i
duetas ‘— “Saldžiai ’ vus į Spaudos Rėm. dr-jų:’ iM. žus. būrys svečių. Dovanas lai-Į1101*8 padaryti, kad pasilaikius
5.
metų sukaktis ir atvaidinta
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apai
taiu Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.
gražus istorinis veikalas “ftv. mėnulis šviečia” ir “Ar aš .Varanauskų r Adomų Bielslcį. mėjo p-nios Schulty, Buksnis, ■ kuopoj. Kiekvienam verta pri
KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU I DIEV.
Elzbieta’’. Komisijon išrinkta: berneli nesakiau” — S. Buk- Ne pro šalį pažymėti, jog Bie- Maita (door prize); iš vyrų:| klausyti nors vienai pašalpos
Turinys:
Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo ei
muz. J. A. Blažys, E. RusselI, šaitė dr A. Juodsnuknitė. Iš- liekis ne tik eina šios parapi- Dr. Surbis ir Buksnis. Buvo į draugijai.
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradži
J. Andruškevičins ir M. Šimo šauktos keletu karių atkarto-Įjos zakristijono pareigas, bet ir Zaretskas, adv. Uvick, Dr.
Žmogaūs sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros
Iškilmingas Lietuvos nepri
ti.
visuomet padeda visame vei- Sakalauskas (Sacks) ir' kelenis.
darais Ąl.00. Audeklo apdarais $1.35.
Be šių dainininkių dainavo kime, kur tik reikalaujama, tas amerikonų. Vakaro vedėja klausomybės paminėjimas bus
Kun. I. F. Boreišis paaiški
KATALIKŲ TIKYBA, JI tomas — JĖZUS KRIST
ftv. Petro parapijos svetainėj
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir n
no, kad komunikantams dirb- pats choro vedėjas J. Čižaus- Kaip jau buvo rašyta, A. Bie- buvo pirm. p-nia Uvick.
vasario 16, vakare po pamal-į dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozą
ti įrankiui nupirkti jAu'suri- kas. Jo dainos žavėjo kiaušy- liekis padaro visokių gražių
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaun
Praeitų ketvirtadienį Mot. dų. Programa bus įspūdinga
nkta aukų 50.00 dol. Susirin- tojus, ypač “Nno “baisių auti- papuošalų iš blizgančių stikz
Trys
Kristaus viešojojo gyvenimo metų mokslas, steb
le Jonas Stakutis dar pa rų” ir “Blusa”. Publikai rei lėlių. Teko matyti jo ranko- Sų-gos kuopos valdyba laikė Dalyvaus didysis ftv. Petro pa
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlim
kaiaujant, padainavo keletą mis dirbtus “rėmus” paveiks- susirinkimų pas E. Stepanau- rap. choras, vedamas C. Smaikojo 10 dol.
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina. $1.50, audeklo a
Jams, gražumėlis-neapsakomas skienę. Tartasi apie Užgavėnių Ho, jaunimo elioras, plačiai ži
Pranešta, kad piknikams die komiškų dainelių.
rais $1.90.
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KATALIKŲ TIKYBA. III tomas, ŠVENTOJI DVA
nos jau užregistruotos.
F
zikališ veikalas, Sturiame pa-'mų, Bielickis visuomet patar-! rbus, pasivaišinusios išsiskir- solistai iš ftv. Jurgio parap
Turinys: ftentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėv
Priėjus prie rinkimo komi
choro.
Bus geri kalbėtojai.
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. iMalonė. Šv. Dvasios
a
teto, klebonas pranešė, 'kad sižymėjo: V» Čepelioniūtė, M. j baus. Užsisakę turės namuose stė į nAmus.
vanos.
Nuodėmėj prieš ftv. Dvasių. Bažnyčios esmė,
Petrokaitė,
R.
Valatka,
A.
fti
-j
pafAiošalų.
j'
Bilietai
jau
išdalinti;
galiSvetainė bus gražiai papuoš
1933 m. komitetas labai tvar
tybės
ijšventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidi
------------t ma nusipirkt pas bile narę. ta. Visi lietuviai prašomi atkingai knygas vedęs, ko tik rvaitis, F. Valutkevičius ir {
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvi
Poftius.
į IJet. Nepriklausomybės 16 Prie aukų prisidėjo dar narė 8*lAnkyti. Kitais metais kitur
reikėjo, viskų patys padarė,
pias, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Mot
važiumlavom šventę minėti;
Visiems
dainininkams-ėms i m. snkpktuvėms, Av. Jurgio Skulienė. «
Mirtis ir po mirties. Prikėlimą# iš mirusių. Am
visur ir visada sutartinai dir
pianu
akompanavo
kun.
J.
Ci-!
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bus
minimos
vasario
(
------------šiemet
iš
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Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina 41.00. Audeklo
bo. Tik pora narių, dėl dar
čiame.
rais
$1.35.
,
žauskas
ir
muz.
J.
Cižanskas.
18
d.
Kalbės
keletas
kunigų
iri
Kalbant
apie
jaunamečių
ba
bo, mažai kų galėjo veikti, tat
Visus
tris
tomus
sykiu
imAntiems
$2.80. Audeklo
Nors oras pasitaikė labai du aukšti valdininkai. Daly- liukų, ne visos mergaitės b’ipasiūlė į jų vietas naujus daraks trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knyg
rinktu Susirinkimas su tuo ir blogas, bet publikos susirinko vans parapijos choras, muz. vo kviestos. Žinau tris mergai- TEATRALIŠKI VEIKALAI
daro
1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos
labai daug. Visi buvo paten- - Čižauskai, sol i s ta i-ės.
j tęs, kurios pilnai užsimokėjusutiko. Kai kurie iŠ komiteto
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tnojans.
Karės Mėtų.
Vaizdelis
ii
čia nupISkk
' narių darbuojasi nuo pat pra kinti gražia pro^ama. Po vi-' ftiuomi kviečiamos visų dr- Rios ir turi scenos gabumus,
t
sam pasilikę linksminosi prie1 gijų valdybos dalyvauti susi- Klausimas, kodėl? Kam reikia lietuvių gyvenimo. Jis
vaizO«rb. "Drauiro'’ admfotatractjal:
džios parapijos įsteigimo; no
Sluni’lu I............ u* kuriuo* atatųaklte man Vyskupo RfVlo
dnoja Pasaulinio Karo
i rinkime, sekmadienį, po miš- užgaut jaunas širdis ir apsi- duoja
pra"KATAUKŲ TIKYBA".
,
rėjo atsisakyti, bet kas paleis geros orkestros.
I tomą — TIKIlT. Ritina JI.00: apdaryto 11.15
I
parų,
kad
apsvarsčius,
kaip
sukus
sakyt,
kad
niekas
nesudžių
Lieuvoje.
Parašė
Pr.
AII tom* — J^ZUS KRISTTR. Kaina vl.60; apdaryta.
tokius veiklius žmones. Dide
III tomą — AV. DVASIA. Kaina |1.00; apdaryta
Detroite svečiuojasi J. Ve-.iškilmingiau paminėti Vasario pranta tų mergaičių, kaip jų tis, I^ama «••••••••••••• 15c.
arba:
liu rankų plojimu palikti ae
Siunčiu S2.M, kad nUlųntumėtit b* aptalap.
.
Tylutė
vedėja. Girdėjau, kad net KaDešimts Metų Smuklėje. 5
Siunčiu <3.(T* kad ntalaiatumčta audeklo apdarai* ylann tris ,
nieji: M. Bendoraitis, P. Ado ndauskas iš Worcester, Mass. 16 d.
BOČIo knyn* "KATAUKŲ tlKYBA".
------- ------------I lčdų Diedukas ant estrados aktų drama. .Vertė J. Širvin
maitis, Pr. Kuculis, J. Andru- ftvečias su pp. Čižauskais bu-J
Vardaa Pavardė .. . ................ ‘i...................... ............................ ..
REMKITE KATALIKUI vienų kūdikį aplenkė,
tas. Kaina ........... ............ 40c.
škevičlus, S. Lnckus, K. Bels- vo atsilankęs į choro koncerAdreaaa ........................................................................... ..
kis, J- Ynrkūnas, A. Šileikis, tų. Stebėjosi gražiomis daino- KĄ JĄ SPAUDĄ
|
Teisybę Mylinti] Amerikos Dovanos Lietuvo-
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BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!

Penktadieni

PASLAPtDTGI RŪSIAI

UBTVVA STATO AUTO
MATUI AB TSLEFOKO

Iš LIETUVOS

KAUKS

STOTIS

LIETUVOS ŪKININKŲ
ĮSISKOLINIMAS

Lietuvos ūkininkui prieš ka
rų visai mažai skolų turėjo.
Bet po karo daugelis ūkinin
kų stipriai įsiskolino. Mat, rei
kėjo sugriautus trobesius at
sistatyti, per karų ištuštintus
tvartus bei svirnus pasipildy
ti. V’ėliau prasidėjo žemės ūkio didelis persitvarkymas —
iš javų ūkio į gyvulininkystę
ir pieno ūkį. Čia vėl geresnių
veislių gyvulių pirkimas, tva
rtų tobulesni įrengimai, maši
nų bei trųšų įsigijimas.
Ypač daug paskolų paėmė

ūkininkui 11)28 - 1!»3U metais. 1
>"
'
Apakaito,™, kad visas Lietu-'uk‘') t-rdavimtu n. va.aytmnk
lą, s,oi lnotuvoj automato
vos taute ūkia dabar tuvi vi- W*k>
Ui 'lkiui «*r- "*<• Wer',TO •***« "'į1’* *
. .
. .
• s(Wv
..... duodami dažnai už pusę jau iofoim abonentus nirtnmavjn

šokių skoni apie .>00 mu. litų. .
.
... . .
v
. ir taip žemos kainos.

J

,
..
|
moterys, ftfteįiKyvcjam gyve- ,

Kiekvienom dirbamos žemes i
1
. a.; . , . ..
liektarui išeina skolų apie W, ■ • AMEBHCONIiKAS'' PL4t- llis tu,0fMlo ūtoūlų veiku,m. ię
litų. Bet ) ra iluug ūkių, kuSIKA3 LIETUVOJE
abonehtų nrUmuv-hnas Kkra
rių kiekvienam hektarui sko-.
______ _
.
los tenka po 400, 500 ir net) šiaurės Lietuvos gyventojus^™ 1 .
11 &
°
(»00 litu. Stipriau įsiskolinę ū- dabar baugina “ameiukouiš®hmfcn\mas !»• atjtį niokininkai dabar jokiu būdu .ne- kas” plėšikas Riekus. Jis arternį ** autmnatines h t °gali išsiversti; no. tik skolos,<kš£iau buvo bernu pas ūkini- n° 80
bet ir pulūkanų negali mokė- likus, čia apgavo kelias kai- .er^ °S

V.G ^?.L, 0>
n įnertus.
»n

ti. Nes žemės, trobesių ir že-jinų mergeles, kurios dabar au-i ^-Uh r,IMlSvnl -VU1US

mes ūkio gaminių rainos yre gina jo įpėdinius. Is pradžių l
2 — 3 kartus žemesnės, kaip,buvo padorus vaikinas, tik vė- 1H!s l*

buvo 1928 ,
. . •
uiai ir 4°

1930 metais.

j Ijau pradėjo vagiliauti' dvira-

(

i

’8,

Tuo tarpu nrtmdma aut'mna-

’ cius ir kitus hienkhieRius. Kai tinęs* telefono stotis pastatyti
111 .1 lustu ei- ^įsinag jj nubaudė, tai Ric- tik Kaune ir Klui[k‘doj, o ve

na gyvos t iSKUsijos, unp lhl jiUSj jjįėjęy
kalėjimo, pradė liftu ir kituose didesniuose Lie'
skolinusiems ūkininkams pa.
.. .
,
.
I.
.
n, . .. •
1 .......
...
. . . jo daryti stambesnes vagystes.; tuvos centruose. Teletonisies,
gi i ti, vaip su ai yti jų ū- v^|įau _ neį ,a.pįpivHinHis it j kurios dabar aptarnauja teįe-

•nis nuo pan ai imu iš 'ttiz\
žmogžudystes. Jis apipiešė
lin'm.
kui siu o . taeiai s o- yy^jų žydų bankų, žiauriai
j
.pusiau numušti, o 1 ulhl4! iu,2u4a šakvuos klebofių Bardal, irstyti ilgiems metams;.
o
policijop

i fono abonentus, -stotis pastuji&ius, netektų ihubo. Jas 111a, noma paskirti į telefono pučiu
! įstuigas va,(lillįnkėUiis. Kauno

•Via.. U l‘l 11
M I *BU slajuitosi po kaimus, iš kėlei-! stoty telefonisčių dirba f50,
mušima, bet šita nuomonė ne- :
..... .
’
. ,
V,V atiminėja pinigus-ir pan.
turi daug pritarėjų. Dabar Lie-v • , 1
-.-v
.
, . - , . , . , - v.
lvu kada dienomis ateina tV
tuvos ūkininkai bei ūkio amo- V ...
.. .
_
... 1 didesnius miestus, vaikšto pc
O&GANIZUOJAEI VILNĮ- |
vai per .siiauda gyvai seka ki- , , .
...
. . .
.
..
v »
krautuves. A jale Hianres Lie
.
JOS TREMTINIAI
tuose kraštuose.-vme Amen* ..
r- .
. .
.
.
tuvos gyventojai jo tiek vra
koje, vartojamas priemones j- .,
•, , . . , .
....
.
...
įbauginti, kad kiekviena rtarsiskolmusienis ūkininkams na- .-,.
,
.
1
tmų žmogų jie vadina Rieknni.
. .
Paskutinėmis dienomis poliLietuvos vyriausybė, kibai cija susekė jo pėdsakus ir sfealsargaus nrinisterio pirminiu ngiąsi pačiupti. Tiesa, jau fce-

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS
LAIKRAŠČIUS:

•

I>IL\IH.\S", vienintėlis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išėinųs 2334 $. Oakley Ave., Chicago, III. Me
tams $6.00.
DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sų,jungote organas, išeina, dukart į savaitę, 366 W. Broadway,
So. Boston, Mųss. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.
Į užsienį — $3.00. Atskicė numerio kaina 20c.
LAIVAS7’, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas; 2334 S. Oak
ley Ave., Chicago, IHinois. Metams $2:00.

STUDENTŲ ŽODIS”,’A. L. K. Studentų organizacijos žatnalas, 366 W. Broadway, So.' Boston, Mass. Metams $2.00.
MOTORŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sujungus mėnęsi, nis žurnalas, 2322 AV. 24tli St, Chicago, Ilk Metams $2;d0.

VYTIS”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėnesį,
4736 S. VVood St., Chicago, III. Metanas $2:00.

GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo or
ganas, išeimjs 73 E. South St., Wilkes-Rąrre, Pa. Me~ tams. $2.00.
'
> 1
•
k į
.

t IHTUVIU AUDITORIJOJ

JONAS LUCKU«

t

MIfv «Atl«io 31 <1., 11)34 m.,

11:20
įlietu

vai. . .ryto,

sulaukęs S0

u|)i2Kuh.

Gtmę4 Bernlcę, l’a.
l’ultko didella.no Aulilltllmc
inoterj Antaniną po tėvais Vo\sHall('. niotiną Marijoną pO t«vaia Stačlokaltė, du broliu Vin
centą Ir Kazimierą, bobutę Ma
rijoną StaŽlOkienę. dėdę Adolphą Ktaėi'jką. doSvlrfs Juomūpiną ir Antaną 1‘ovHatčlui. Svo
geTkao Btairislavą Ir Poltfiną tr
...
Kllnas MpaAtirvotns 4806 Bo.
Mwshflc|o«-AVe. I^ildotuvAa Jv\k8 pirtnadienl. vasario 6 0..
IS nannj 8 \ ai. bus atlydėtas }
Bv. KTySUiUn parapijos bažny
čią, kuriate Įvyks, gedulines
panuiMAp už vtfllotfto sielą. To
pamaldų bus- nulydėtas Į Sv^
Kaalntloro kapinės;
Nupftl/džląi kviečiamo visus
įfldrines, dj-Bugus-ges ir paiyatamus-maa ■dalyvauti Aioaa lalddtbvėaę.
Nuliūdę:. Moteris,
MiKtaa,
Broliai. Bobutė. Dėdė, VoiviBl,
avogorkos ir Giminė*.
Jjaidotuvčnig .patarnauja gra
borius Ežerskls.
TulefanM
Boulevard 9277.

So. Halsted

KbNCEtms PRASIDĖS 5 VAL. PO PIETŲ
ŠOKIAI

6-t?

VALANDĄ VAKARE

Programe dalyvaus įžymus artistai-es, k. t.,p-nia E. RAKAUSKIENĖ, p-nia O. JUO
ZAITIENĖ, art. J. KUDIRKA, muz. K. SABONIS, p-nas K. PASKARSKIS, p4ias A
CHAPAS, tt daug įeitų. Dalyvaus
didžiuliai chorai: SASNAUSKO vyrų chotas po
vadovyste komp. A. S. POCIAUS, AUŠROS VARTŲ parap. choras po vadovyste’
muz. J. BRAZAIČIO k VYČIŲ “DAINOS” CHORAS po vadovyste muz. J. SAURIO.
Prof. ANTANAS ŽYDANAVICIUS, smyikos virtuozas, pirmu kartu Chicagoj grūs
žymiausius Masiškus kurmius.

Po koncerto bis smagus šokiai prie geros muzikos. TZkietds galima gauti pirkti dabar
jau Visose kolonijose.
šokiams muzika — Metriko Orkestrą.

Įžanga $1.00, 75

c

ir 50c. - ŠOKIAM S 35c. -

(

Pėnktadienis, vasario 2, 1934

DAINOS1’ AIDAI
PASISEKIMU D2IAUG
DAMIES

Antruja programos dūlinti
buvo pati “Vytauto Didžiojo
Kontata”. Kantatos žodžius
parašė poetas A. Jakštas. Alų
zikų — Juozo Žilevičiaus.
Baritonas solistas b. Tenris,
savo rolę sudainavo taip, 'kaip

“DRAUGAS”
tai, kų nelabai daug chorvedėj
žiu sugebu. Džiaugiamės pusl- Katalikirkutf!
Lietuviškas!
sekiniu. Bet kurtu nenuleisime
Patriotiškas!
runku. L. Vyčių '“Dainos’1
Teisingas!
choras turi būti ir bus —
Naudingas!
rausias lietuvių choras Aihe**koje.

puta kompozitorius turėjo miKviečia pakartoti kantatą
Pereitus sekmadienis buvo v
utyje rašydamas šj veikalų.' ltengdamasis prie “Vytau
tin svarbus L. Vyčių “Dui- j
Kvartetus: Z. Saurienė^J. Su1 f0 Didžiojo Kantatos”, L. V.
nos” chorui. Tų dienų choras ,
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
gentaitė, K.’ Švenčiaus ir J. Į “Dainos” choras buvo nusi
Lietuvių Auditorijoje statė J.
7850 So. Halsted Street
Norkus taip pat puikiai savo1 statys jos (kantatos) dėl diŽilevičiaus “Vytauto Didžio
ROOM 810
užduotį alliko.
[dėlių išlaidų daugiau Chica
vai.: 8-4' ir 7-8 vai. vakare
jo Kantatų”. Veikalas labai
Bet daugiausiai, Kantatos ir goję nekartoti,
sunkus, komplikuotas. Ne vien
abelnai viso koncerto pasiseBet nespėjo pastatyti ir jau LIETUVIAI daktarai
tik siuikutnaš veikalo
laikė
kimas,
taį
nuopelnas
choro
ve'gavo
daug kvietimų iš įvairių
choro dalyvius baimėje.
Tel LAPsyette 3U67
dėjo Juozapo Saurio.
Pereituose keliuose L. V. j
- Jis pajėgia iš choro išgauti
“Dainos” choro koncertuose Katalikiškas laikraštis tu
parengimai daugiausia prisiė
lėtų rastis kiekvienoje katali
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
jo dainuoti apytuštei svetainei.
kiškoje šeilnoje.,
«
X—SPINDULIAI
L. V. “Dainos” choras imda
3051 West 43rd Str.
Liudvikas Tenzis, L. V. ‘Dai
Ofiso Tel. CICERO 4#
masis statyti “Vytauto Did
Rex. Tel. CICERO 3658
(Prie Archer Avė. netoli Kedsle)
žiojo Kantatų” žinojo kad vt- uos choro solistas - baritonas
Valandos: nuo 2 Ik, 8 vai. vakaro
pereito sekm. “Vytauto Did
Beredomls Ir nedėliomia pagal
kSuomenės susipratimas ir atsi
sutarti
žiojo Kantatos” žvaigždė.
lankymas padarys šį kopcertų
Buvęs Cicero
pasisekimu. Didelės išlaidos
Pbone GROvehUl 0027
miestelio pir
JONAS RADŽIUS
Valandos: 2-4: 7-9 P. H.
dainų koncerte, visas L. V.,
mas Sveikatos
surištos su pastatymu šio vei
Komlsljonlemirė sausio 31 d., 1934 m.. 6
Treėiadieniais ir sekmad. skeltame
rius (b- laikė
“Dainos” choras, tai vyrų, tui
vai. ryto. sulaukęs pusamžio.
kalo.
tą garbės of»Kilo Ū Tauragės apskr., Kra
merginų chorai ir merginų se
»U per 10 mė
žių parap.
Bet šiandien nėra jau dau
ty) yra gerai
Amerikoje ISgyvėnd 40 metų.
kstetas (l. Aitutis, -M. Dapas,
Cicen'ečiams
Paliko
dideliame
nuliūdime
du
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
giau tos baimės, kad vėl gali
žinomas
per
s£tnu: Zidorių ir Jo Šeimynų ir
4464 SO. WESTERN AVĖ.
S. Kinpelis, S. Kukšta, D. Ya27
m^tus.
Da

Jonų, gimines Juozapiną Ordlnepasisekti. Nežiūrint, kad pe
Chicago. III.
bar
speciallnienę.
jos
vyrą
Bronlsloėą
or

| nauskas ir F. Jasnauskas) su
■uoja gydyme
diną, jų dvi dukteris: Virtusę
reitų sekin. Chicaga susilaukė
Plaučių,
Šir
Hadžlenę, Marijoną Zvinaklenę,
dainavo 12 dainų (nei viena
BOUlevard 7689
dies Ir Reu
jos kelmyną. Emiliją Navickie
rekordinio šaTto oro, kuris sta
nę
fr
Jos
Šeimyną.
Rea. HEMIock 7491
matizmo
ligų.
šių dainų nebuvo dainuota pi
Kilnus pašarvotas iki penk
fctlė bet kokį susisiekimų, Liet.
Valandos,
tadienio .1. J. Bagdono koply
rmiau. G dainos iš šio skai
Auditorija prisirinko pilnutė
čioje. 25011 W. «3rd Kt. To to
Nuo 14 iki 12 vai. ryto; nuo s Iki 4
namuose. 4541 M. Rockwdll .Kt.
čiaus yra sukonųionuotos L.
vai. popjel H- 7 iki 8 vai. vakare:
lė rinktinės publikos, mylin
D E N T 1 S T A 8
Laidotuvės Įvyks pirma-dienj,
šventadfeniais pagal susitarimą.
V. “Dainos” choro vedėjo J.
vasario 5 d... iš uamų 8:30 vai.
čios lietuviškųjų dainų.
4712 So. Ashland Avenue
bus atlydėtas Į Nekalto l’rasl4930 West 13th Street
Saulio).
dėjino
ftvenė. Pun. Marijos
Wl.: Nuo lt ryto Iki 8 vakaro
Pūti programa išpildyta taip
CICERO, ILL
bažnyčią, kurioje Įvyks gedu
lingos
paniables
už
velionio
Šioje programos dalyje Ge
kaip nei lepiausius klausyto
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas J Sv. Kazlmfero kapines.
orge
Victor’o simfoninė orke
jas negalėjo nieko kito Busti
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažysb-tniis
strą sugrojo keletu lietuviškų
kaip lik gyrimus.
dalyvauti šiose laidotuvėse.
PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Nuliūdę Kūnai Ir Gimimu.
Pirmoje dalyje — liaudiesi jų meliodijų Popouri.

ROSELLI BROTHERS, INC

Laidotuvėms patarnuuja grab.
J. J. Bagdonu^. Tel. REl’ublic
3100

Specta'istal iškalime Ir išdlrbiMie visokių rūšių paminklus ir
grubiiamius.

Mūsų šeimyna specializuoją šia
me darbe per šešias kartas:

.Telefonas YARds 1138

Veskkfi- prrrlnhlyl - reikalus (le
siai su pačiais Išdirbėjai*, ,v

~ IR BONOS
LIETUVIAI SKABOMAI
Patarnauju hilddtuvėse kuoplgiausla
Reikale meldžiu atsišaukti, o manu
darbu būsite užgančdfntl
Tel. CANHl 2515 arba 2514

GRABORIUS

Cicero, Hl

W.

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VEDkJAB

1646 WEST 46th STREET
Tel. ROUImard 4908—8418

4630

WEST lMh STREET
Cicero, Hlinois
Tel. CICERO 2109 Ir 859-J.

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3^07 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4139 ’

14d. CICERO 884

4472

i-Aldotuvėms

J. Liulevičlus

nifrė kxiUs4> 31 d.. 1934 m., 3
vai. po pietų. sulAuky* pusanv
žfo melų. (Įtinęs Lietuvoj. Dubysčtų kaime. 1'pylės parap.
Amerikoje išgyveno ’jpio 30
metų.
l’allko dideliame nuliūdime
du sūnus: Joną ir Petrą, duk
terį Oną, žentą Davld ir anū
kus, švėgerj Bronislovą Grinių,
Jo žmoną MartJoAą, SvogerĮ 8tanislovą\Runelą ir Jo Šeimyną, ir
daug kitų giminių ir pažystamų.
Kūnais pašarvota* J. J. Bag
dono koplyčioje, 2606 W. 68rd
St. Laidotuvės Įvyks šeštadienj,
vasario 3 d. Iš koplyčios 8:30
vai. bus atlydėta* Į Gimimo
ftvenč. Panelės par. bažnyčią,
kurolje Įvyks gedulingos pu
mai.los už velionio stelė.
Po
pamaldų
bus nulydėtas Į šv.
KozimtL-ro kaplneė. '
Nuoširdžiai kviečiame visus
gimines, draugus Ir pažystų nūs
dalyvauti šiose laidotuvėse.
laidotuvėms patarnauja gru b.
J. J. Bagdonas. Tel. K$i'ubli<t
3100

Graborius

t GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.:

0-11 ryto 2-4 ir 7-8 vak.

Beredoims po plotų Ir N*dėldlaniai
tik susitarus
8438 W. MAltGUBrrrE ROAD

Alfred Rusėm, pres.

BBLšVDNT 3485
orricc: HILLSIDE 3845
Viisccnt Ruseli I, scer.

Naktį

Tel. LAPayette 7450

Office: 2643 W. 47th Street
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Beg. 2136 W. 24th St.
TH.

U4O8

CANai

Offlee TeL REl’ublic 7484
Kee. TeL GROvehill (1417
4817 K WAS4lYKNAW AVK

R«m. aud otfi'c*
8359 So. Lcavltt St.

Offloe Phou*
PROspeet 1024

CANAL 0708

GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS
2423 W. MAKŲVETTE ROAD
Vai. 2-4 Ir 1-9 vak. Ketv. 8-12 ryhl
Nedėlloj aualtarua

PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Ghicago
OFFICE HOURS:
S to 4 and 7 to 8 P. M.
Sunday by Appolntment
GYDYTOJA*. Ir CHip.VROA*

2201 W. Cermak
Valandos 1—2

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 Ir uuo 4 Iki 8 vak.

Read

Ir 7—4

«Ufa

Beredomls Ir Nedėliotais pagal sutašą
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. BOUlevard 7820

Narną teL PROspeet
TOL BOUlevard

14X0
Ofiso: Tel. CALumet 4089
Res.; Tel. UEAUuck 4264

7042

GYDYTOJAS ir CHrRURGAS

DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th Street
Tai.: uuo » iki s vakar*
e.r.uuj pagal e<it»r«<

3147 So. Halsted Sk
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vaL vak.

Reaidencijos Ofisas: 2464 W. 481* 84,
Valandos: 18—18 ryto
Beredomls Ir Nedėliomis pagal sutartį

TeL CANai 0257
ltcs. PJtOspcct 885*

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED 8TREKI

4142 ARCHER AVENUE

Iveaidencija 6000 So. Arusia.
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

Tel.

VtRghNa

0M4

4 lkf 8:0 vakar*

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO

5340 So. Kedzie Avenue z

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

(Neturime sąryšių su flįrnia tuo, pačiu vardu)

4OM Archer Ava

PHYSICIAN and 8URGEON
5058 SO. ASHLAND AVt., Chicago
Hours: 2 to 6 - 7 to 9 P. M.
sunday by Appointm«nt

Itcaė,

Seserys

Ir

Giminės.

Izildoluvėres pAtArnaeja grshortųs Butkus Co.
Telefonus

Valandos: Nuo 9 Iki IS ryto
Nuo 1 fkl 4 vakar*

SeredoJ pagal sutarti

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojau

Tel. Ofiso BOUlevard 691S—14
Bes. VICtory 2X43

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

706 W. 30th Street
Ofiso vai.

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos
CHICAGO, ILL.

Rusas Gydytoja* Ir Chirurgą*

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 2 11
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30
vakaro. Nedėliotais nuo 10 lkf
valandai dioną.

Telefonas MIDway 2880

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų

is

visų chroniškų ligų.
Ofisas 3102 So. Halsted Sk
Kampas Slst 8tre*t

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. Vak.
Nedėlfomis Ir iv*nta<U«hiais lė—-lt

• Rhi

Offlo*:

JONAS MAEUNAITI8
Mirė eausl* 80 d., 1934 m.,
4 viii. vakure, sutuokęs 37 ing
ių amžinus, it’lo iš Itėm-lnių
apskričio, Jurbarku pu rupijos.
Hinukučių knlmo. .
> .
Amerikoje Išgyveno 22 -metų*.
Paliko didcllatne nuji'ildlinė
brolĮ Juozu pa Ir brolienę Vero
niką, sūnų Joną ll metų, duktorĮ Aldont š luetlk seseris:
Kotryną Hlinonavffileng. Petro
nėlę Cerlcnę, Moniką Jakrtnns,
Oną Dajorienę; o Lietuvoj du
brolius Antaną IV I’etlą Ir gi
mines.
', .
Kūnu* pašarvotos 1412 So.
4 SI h Ct., Cicero. I^ifdotuvės Įvyks šešlndlen), vasario 3 d„
1934 m., Iš namų 8 vai. rytė
bus rtlydetas J 8v. Antau* |4irupljos bažnyčią, kurioje Įvyks
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po. pamaldų bus nuI y d 6 tas Į Sv. Kažlmlero kftplnos.
Nueširdttni kviečiame vinim
a. u. Jono Mažunai'čio givilnns,
draugns-ge» Ir pėžyslninbs-mas
d'ilyvmiii Šiore laidotuvėse.
Nuliūdę: Kūnus, Bro is, llro-

(Kampas L*avitt 9LJ

OFISAS

REPub!ic8340

Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty
4605-07 So. Herrrtitage Avenue

Vai.: 2 Iki 4 popiet, 7 Iki • vak.
NedėUoJe pagal sutarti

4140 Archer Avenue
▼41.: 2—4 Ir 7—t vaL vakar*

Valandos:' »
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Patarnauja Chleagoje Ir apleUk
kšja

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Disnoi

Rez. PKNSACOLA toli

LAIDOTUVĖSE........ PASAUKITE.......

Visi Telefonai

Paned.. Uered. Ir Bubat S—t vai

Trys telefonai:

U

Balsam ooiojas

GRABORIUS IR BALSAKUOTOJ Ak
P^tArnavtmšs geras Ir nebrangu*

DEN^I8TAS

1448 60. 49 th CT- CICERO, UA
Ut*r„ Ketv. Ir Pėtn. 10—9 *ąt
•147 UO. HALbTED KT., CHlOAG<

2201 W. Cermak Road
Vienas blokas J rytus nuo
dklliulių vartų

POVILĄ^ J ANTINAS

GRABORIUS
Koptytifc Dykai

tne.
LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 126.44 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykkl.
444
ISth.R.
YeL OANal 4111

Te*. GROvehill 1586

DENTI8TzA8

3319 Lituanica Avenue

Ghicago, 111.

DAKTARAI:

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Office Phone R*b. 4107 S. Franclso*
Prospect 33X0
l’huoe Grov. U»61

i Turiu automobilius visokiems
A
reikalams. Kaina prieinama.

2314 W. 23rd PI, Chioago

LIETUVIAI

PROspeet 2011

BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 VVest 63rd iStreet

I

▼•L:
te 1 Ir 7 to 1 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Sv Kryžiaus Ligoninėj
Chicago, III.

Phone: HEMlock 6700

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TcL YARds 0891
Eto.l TeL PLAaa 3200

VALANDOS;
Nuo 19-18 v. r/to; 8-8 Ir 7-9 v. «,
NMėldlealato auo 14 Iki 13 di*n«

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pasaukite:

3100

Kapitonu
Pasauliniame kare
_ ________ |___

SpociallstM

U

Rniijos
IR MOTERŲ PER 88 METrR NEUURLVV

ižIK U48IHENAJŪ8IOR Ir NEIAfiVDOMOS JOS YRA
BpeciaMhal gydo llgkė pilvu, plautių. Inkštą Ir pūslės, uthuedljlmą kra*Jo, odoa Ilgas, žandas, rsumstismą, galvos skausmua skausmus nuga
roj*. kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas Mg**. Jalgu kiti *•gal * J* Jus tšrtoytl. atMklte što Ir p*f*ž*krlaklta ką Į* Jutos 4*11
ryti. Praktikuoja p*r daugeli metų ir Išgydė tukstančlua ligonių,
mas dykai
OFISO VAliANDOM: Kasdl* nuo 14 valandos ryto Iki Į
valaadal ir sa* 4—8 valandai vakar* Nedėtomis nuo 11 ryto iki L
<80* WK»r» tath FU.
kasaoaa KMtor Ava.
T*L OBAw*ov4 N*

■■HM

Penktadieniu vanhri
—■e

i vantų “Draugo” koncerte ir
j pasiklausytų naujo veikalo.
Be to, Sasnausko choras išpil
dys dar keletą žymių kurinių,
kurie, beabejo, patenkins hiM
trinkusius.
Dar koletą žodžių apie patj
Sasnausko chorą. Choras skai
tlingas. Balsuose tinkama lyg
svara. Svarbiausias dalykas,
lai kad chore randasi muz.ikininkai ir muzikos meno my
lėtojai: vargonininkai, solistai
ir taip sau su gerais halsais
\ dainininkai. Visi balsai, pra
dedant nuo aukštųjų tenorų
lyg žemųjų basu, daro žavėti
ną sutartinę. Chore randasi to
kių basų, kuriuos galima paL vadinti “basso profundo”, ar, ba kitais Šaliapinais. Dar jau
ni vyrukai. Tat, čia, jiems ir
dirva ir anga į ateitį.
,
Sasnausko choras už garbę
skaito turėti sau už vadą ge} i b. -komp. A. S.‘Pocių, kuris,
, rodą, Dievo sutvertas tam, kad
k vestų chorus. Jis ne tik savo
% muzikaliais gabumais ir savo
muzikalėmis' žiniomis tvarko
. chorą, bet jo ir išvaizda, tipas
, yra tinkamiausias viešuose
- choro pasirodymuose.
j

Didžiai Gerb. Knn. Jonas J. Jakaitis. M
I. C., Amerikos Marijonų Provincijoms,- ne

seniai atvykęs svečias iš Rytų, kalbės“* I)rau
go” jubiliejiniame koncerte, kuris Įvyks sek
madienį, vasario 4 d.. Lietuvių Auditorijoj-'
Gal kaip kas pamatys, kad
čia yra koks choro “išpūti
mas”. Visai ne; vlar nepasa
kiau tiek, kįek reikėjo pasa
kyti. Palieku tą tiesą spręsti
patiems programos klausyto
jams.
A. P. Stulga
Uždarykite duris nedorovin
gai spaudai, saugokite šeimos

tyrumą.

tuvių .jaunimo šokiabis šešta- kilnių, teisingų bei darbščių. Boys, (valstybinio pataisos na
dienio vakare, vasario 3 d., Ijftukiame su atvira širdimi. mo bernaičiams).
St. Agnės Auditorium, Archer Visos welcome.
Valdyba ' K. Zeleniakas pirmiau buvo
j and Rockwell Sis.
Assisttjuat Supervisor WaukeVakarų rengia Lietuvos Vy
gnno miesto. Jo brolis Vincas
■ čių.Centras (sykį j metus) ir
jiereitą vasario niėft. irgi bu
į prašo visų Vyčių ir Chicagos
vo paskirtas j vulstybinę poli
Į lietuvių paramos.
ciją.
Rep.
1
• « -kV*'
, Taigi, vasario 3 d. vakarą,
j 8:30 vai. tikimfia visus matyšv. Kazimiero Akademijos
jti St. Ągnes auditorijoje.
Rėmėjų 8 skyriaus mėnesinis
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, vasario 4 d., lygiai 2 vai. i
popiet, Gimimo Panelės švA.'
parapijos Svetainėje.
Kviečiame visas nares atsi- j
I
Šv. Kazimiero Akad. Rėme
lių 2'sk. susirink imtųs įvyks va lankyti, nes daug yra svarbių
1 sario 2 d., tuoj po pamaldų, reikalų svarstymui; ypač rei
parap. mok. svetainėj.
Visi kia svarstyti apie rėmėjų va
jų, kuris neužilgo prasidės.
A. R. I). 2 sk. nariai prašo
mi dalyvauti susirinkime ir Prašome atsivesti ir naujų na
J
Valdyba
atnešti dovanų būsimam mūsų rių.
bnneo party, vasario 7 d.
Kurios turite jau išparda
vusios knygutes, prašomos jas
atnešti susirinkiman. Gi kuIrios dar nėra išpardavusios,
Į iai nesiskubina: atnešite, kuo
met būsite išpardavusios.

Gimimo Panelės Šv. parapi
joje yra daug draugijų ir vi
sos nuolat darbuojasi parapi-jos naudai. Bet ypatingai vei
kime pasižymi draugijos: Sodalicija, Šv. Vardo, Lietuvoj!
Vyčiai ir parapijos choras,
*
Šiame susirinkime sutarsi šios keturios dr-jos karts nuo
me. apię laiką ir vietą, kada karto surengia vakarą, kurio
* 2 sk. nariai fotograf uosis bu visą pelną skiria parapijai.
simai A. R. D. rėmėjų knvgu- Kadangi nedaug tėra laiko iki
gavėnios, ir kiekviena tų drLaukiame ir naujų narių, jų negali skyrium pasidarbuo
ti parapijai, tat, štai, ką jos
'nutarė daryti:
Vasario 11 d., parapijos sve
tainėje jos rengia “Valentine
i Dance”. Vakaras bus įvairus,
Į nes pirmas toks, kuriame įvyks kas nors nepaprasto. Pa
dėkite toms draugijoms paro
dyti savo dėkingumą parapi
jai atsilankydami į jų šokių
vakarą.
Viena ia tų

.Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekai taip nepadaryt lanksčiais jumj sustingusiu*, skaudamus s»ninu»,
kaip teras, vikrus iisitrynimas su
ANCHOR Pain-Kapellariu. įtrinkite
užtenkamai Pain-Expellerio ir apnikite
flaneliniu bandažu. račiai* blogiausiais
atsitikimais iitnnkite Pain-Kapeli erių
vakarais ir rytais iki palengvča.
Pain-Expe.'leris yra labai persisun
kiantis per oda ir iu* Kalite patirti su
kokiu greitumu varomas skausmas lauk.
Visose vaistthtse kaina 35c. ir 70c.—
skirtingo didumo bonkutča.
*
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkij.

PA!N-EXPELL£fi
ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

Ciceriečiai mnrtė nusikratę
haidyklių. Bet ne; jos vėl pa
sirodys Ciceroj vasario 4 d.,
parapijos svetainėje. Mat, bai
dyklėms Ciceroj patinka.
Mes, ciceriečiai, parodykim
baidyklėms, kad jų nehijftm,
atsilankydami j jų parodą.
Kun. Valančiui patinka Ci
ceroj lošt* bu savo dramos gru
pe, nes daug žmonių atsilan-

Teiefouajt HTAte JMO
Valandos I ryta Iki i popiet
2901

W.

Road

Cermak

Pan«d41to. Beredoa fr PMnyMoc
vakarai* • Iki •

. - Telefonas CANal «1M
Kamai; 6459 S. Rockwell St
Utarntnko, K etvergo Ir Bubėtos
Vakarais 7 Iki •

Telefonas KEFobltc MM

5332 So. Long Avė.
Chicago, 111.

Kurie nematėte “Baidyklių
Parodos”, nebijokite, atsilan
kykite. O tie, kurie jau esate
matę, žinau, ateisite antrą sy
kį pamatyti.

'

Katrie perkate anglis « drąįrerlų. siuskite Juos { CRAJIK
COAL CO. Gausite geresnes
anglis, už mažinu pinigų
Pocaltontas M. It. (Iktol $7.00
tonas.
*.
>

Įžanga vaikams 10c., augusiems 25c. Pradžia lygiai 7:30
valandą vakare. Baidyklės nerivėlnoja, taigi ir visi prašo
mi nesivėlooti. Atsilankę parenisite Federacijos 12 skyrių.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

žemaitė-

12132 UNION AVI.

ANT RADIO KIEKVIENĄ ŠEŠTADIENĮ PO PIET

Chicago, III.
LIETUVIAI Į VALSTYBI

Per šluos, tiesiog iš Metropolitan

nimo dalyku, kadangi išdirbfaie to

Opera Hotise,. New Yorko mieste,

puikaus cigareto mes visuomet nau

šeštadieni po piet transliavimus nies

dojame puikiausią tabaką Ir tiktai

stengiamės
Nuo

Oprrn Unitas
DiumonH Horse-Shoe
Nsss Yarka •

Si Irhadlfnl, 1:40 vst po gis*.
Ėstiem Standard Laiku. "psr XRC
Raudon* Ir Mrlyn* radin tlnklm.
I.VCKY fffatKF. tr* nsNunt Nrsr
Yo-kn, Metropolitan Opr-n fompany
pilnoje operoje, “Dis Walkllrs".

išreikšti

savo pagarbą

Amerikos Įgimtam geram skoniui...

vidurinius lapus . . . Leiskite mums
išreikšti vilties, kad jums gerėjąntis

atneša toki

Metropolitan transliavimais daside-

geram

’. . .

skoniui, kuris

milžinišką

skaičių

•t

šalininkų

dėl

I.fickv Strike . . . Mes jaučiąme, jog

Phone PULlman 8296

*

NIUS DARBUS

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

šią savaitę gub. Horaer pa
skyrė vaukeganietį K. Zelenia
ką vyriausiu sargu (Ciiicf of
Guards) St. Charles School for

Rei. 10742 S. Wabaah Avė.
Phone PULLmaa 8092 .

date prie to linksmumo užsidegdami
Lueky.

Luckies yra t^rpe puikesbių gyve

INSURANCE
NOTART

Lietuvišku
NE viršutiniai lapai
■Jie yra nedasivystę

PUBLIC

BONUS
RE AI.

Derliam Grietinė

SIUNČIAM

K S T A T E

PINIGUS

LAIVAKORČIŲ

PRMIRASYKITS

NE apatiniai lapai
-jie yra leioasnė* kokybės

TEIBINGVMU

J

J

LIETUVĄ

MOStf SPULKĄ

PAMATUOTAS

aeos WBST 47th STR.

-

AGENTŪRA
RI7.MR

Tol. LAToyotto 1083

