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PARYŽIUJE VYKSTA OEMONSTRACIJOS IR RIAUŠES

AČI0 MOŠŲ PRIETELIAMS

T

širdingiausia ačių mūsų prieteliams, kurte padėjote
“Draugo” koncertą padaryti sėkmingu. AČIų Sasnausko
Vyrą Chorui, L V. “Dainos” Chorui ir Aušros Vartą Cho
rui, visiems solistams, solistėms ir visiems kitiems įvairiai
prisidėjuslems prie gražaus programo surengimo. Ačių
skaitlingai publikai už “Draugo” rėmimą atsilankymu.
Ačių visiems darbininkams už nuoširdų ir mandagų pa
tarnavimą.
Jums liekame dėkingi
“DRAUGO”

■ įjį

FRIEND____________

ENTBRED AŠ BECOND-CLAS# MATTER yfARCtf SI. ISIS. AT CHICAGO. ILLINOIS UNDER THE ACT OF MARCH S. 1S7»
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Kariuomenė saugoja parlamen
tą ir kitas vyriausybės
įstaigas
PARYŽIUS, vas. 5. — Vyksta didelės prieš vyriausybę
demonstracijos ir riaušės. Par
lamento rūmai stipriai saugo
jami. j Pastatyta 10 kulko
svaidžių.
Prieš demonslrantus sutrau
kta apie 4,000 kareivių. Jų
tarpe yra viena Afrikos juo
dukų spahis raitelių kompani

LEIDĖJAI.

RUSUOS BOLŠEVIKAI GIRIAS
PASIRENGIMU KARAN
SU JAPONAIS

jeras Daladier turėjo pasitarimų su militariniais vadais.
Nutarta turėti parengtų ka
riuomenę.- Parlamento rūmus
norima apstatyti kulkasvni- .
džiais.
Stovis pablogėjo, kada pe
reitų šeštadienį
vyriausybė
pašalino šio miesto policijos
prefektų Chiappe, įžymų kor-i
sikietį, didžiai populiarų po-J
licijoje ir visuomenėje. Sis
policijos viršininkas skaite i
pap ras tų žmonių
užtarėj i1. š
Vyriausybė kaltina jį, kad
dėl jo taktikos turėjo griūti
premjero Chautempso vyriau
sybė. Sako, jo valdoma poli
cija be mažinusios energijos
malšino riaušininkus.
Vakar ir šiandien Pa ryži t™
pergyveno negirdėtas čia de
monstracijas ir riaušes. Visur
šaukta prieš vyriausybę. Rei
kalauta, kad policijos prefek
tas Chiappe būtų grąžintas
savo vieton.
Gaujas Paryžiaus policijos*

ja1. Kubiečiai sveikina savo naujų prezidentų Mendietą. 2. Pauline Margulies, skulptorė
Daugiau jtaip vienas tūks
Brooklyne. 3. Dę. H. W. Hearsma, Olandijos naujas pasifintinvs IVashingtone.
tantis karo veteranų pradėjo
demonstruoti priešais prezi
dento Lebrun rezidencijų. De
MASKVA, vas. 5. — Sovi bolševikų teritorijas Azijos
monstrantus išblaškė civilinė
etai ir toliau grasina japo rytuose, nes jie iš ten tuojau
sargyba, kuri pašaukta pagal
nams. Tas reiškia, kad jie bi bus išmušti ir labai gailėsis
bon policijai.
jo karo ir savo grasinimais to , žygio.
Aplinkui Eliziejaus rūmus
nori sukelti japonams baimės.
Girdi, sovietų vyriausybė
ir vidaus reikalų rūmus nus
MADRIDAS,* * vas. 5. — Ir, DUBUQUE, Towa. — Šio
APAŠTALIŠKAS DELEAzijos rytuose turi galingas panija gyvena naujų politinį vasario mėn. 11 d. čia įvyks
tatyta keletas tūkstančių po
Bolševikų taktika stačiai
imli tarines jėgas ir šios vis krizį. Premjero Lerroux vy
licijos.
vaikiška, jei jie baugina ja
viso krašto berniukų katalikų j
dar daugiau didinamos.
Rytoj parlamentas atnauji
riausybė, kuri sakosi žengia skautų šventė. Katedroje įponus savo pasirengimu ka
‘‘Mes esam pasirengę ka išdariniu keliu, kokietnoja su vyks pamaldos. Kalbės Jo
na sesiją. Laukiama svarbiųjų
ran.
ran, tegul japonai tik prade kairiaisiais elementais.
įvykių.
Dėl Eksc. Chicagos vyskupas pa
>
Komunistų partijos kongre da‘karo žygius!” šaukė ko
Žmonių/minios gatvėse šū
to šaly gyvuoja nepakenčia gelbininkas B. J. Sheil, kurs
INDI AKA PO LIS, Tnd., —
se karo komisaras Vorošilo- misaras iVorošilovas.
kauja
prieš vyriausybę.
yra krašto katalikų komiteto Šiemet gegužės mėn. 6 d. bus
ma betvarkė.
vas pareiškė, kad japonai nie
Yea aišku, kad bolševikai, i*
Dku^-kMA ^trteiRoa, t«d skautų reikalų vieepirminin. minimo# Vincennes vyskupi
kų bftdu nedrįstų įsiveržti ;įi1 susilauks karo.
PARYŽIUS, vas. 5. — Nau prefektas Adrian Bonnefog jos šimto metų sukaktuvės.
šiandien Ispanijai trūksta at kas.
Šioje skautų šventėje daly Šio jubiliejaus minėjimo komi ja Prancūzijos vyriausybė gy
sakingos vyriausybės. Socia
listų partijos vadai sako, kad vaus Dubuųue devyni skautų tetas pranešė, kad iškilmėse vena nepaprastų krizį. Kiek monių prieš
demonstrantus.
mi iiinuiia
js,s nP<’rnuf”rnns apims visus
čia,
tiek
kituose
miestuose
katalikų
būriai
(kompanijos).
dalyvaus
ir
apaštališkas
dele

'jei ir toliau vyks tokia nepnIš premjero Daladiero ka-**
' Išdarbius. , Apdraudimo fonvyksta
demonstracijos
ir
riau
Pamaldose
dalyvaus
Jo
Eksc.
gatas
Jo
Eksc.
A.
G.
Cicogbineto išėjo trys minįsto-iai.
_________
Į dų .sudarys darbdaviai. Vy- kenčiamybė, jie .socialistai, pa
ims vyriausybės* vairų. Kata vietos arkivyskupas. F. J. Be natii. Apaštališkas delegatas šės. Pirmiau prieš vyriausy Daladier tuojau pakvietė ki
AVASHINGTON, vas. 5. —,! riausybė į tai palankiai at- likų gi vadai atrėžia, kad jie ik man.
laikys iškilmingas pontifiką* bę demonstravo tik vieni ro tus į anų vietų.
Senatorius AVagner, dem. iš atneša ir nori, kad kiekviena
jalistai (monarkistai). Šian
Chicagos vyskupas Sheil y- lines Mišias.
tūri pirmenybę ir įspėja so
Premjero Daladiero nriauN, Y., įteikė senatui bedarbiui™18^'1* nusi rūpintų tuo'reidien gi prieš vyriausybę nu sybė parlamente neturi pakari
cialistus saugotis to žygio. Is ra žinomas berniukų organiza
npdraudimo bilių.
įkalu.
ASIRIEČIŲ TAUTA BUS
sisuka ir kairieji elementai. kamojo skaičiaus šalininkų.
panijos gyventojų dauguma torius. Chicagos katalikų ber
NUKELTA
BRAZILIJON
niukai
organizuotai
veikia,
aŠis projektas nėra tas, kad
vra katalikai ir jiems priklau
Pranešta, kad vyriausybė Prieš jų yra nusistatę visi de
D IDAJ A ŠĖRŲ KAINOS
čift
vyskupo
Sheil
sumaniai
vislus bedarbius apdrausti, ku
so šalies valdymas.
jau nepasitiki policija. Prem- šinieji ir kairieji.
vadovybei. ,
rie ilgų laikų bedarbiauja, bet
NEW YORK, vas. 6. — Va
GENEVA. — Tautų Sąjun
Kadangi socialistai ir kiti
apdrausti nors tuos, kurie kar vietos biržoje iš naujo bu
gos Taryba plačiai svarstė
kairieji
neturi
argumentų
šiandien dirba ir dėl darbų1 vo nepaprastas judėjimas. Šėasiriečių
klausimų.
Anglų
sumažėjimo laikinai netenka * rarns kainos kilo-kai ant mie- prieš katalikus, tai imasi, kaip
užsienių reikalų ministeris
paprastai, smurto priemonių.
darlx).
lių.
Simonas pareiškė tarybos pa
Ispanija gyvena didį krizį.
dėkų Brazilijos vyriausybei
TVASHINGTON, vas. 6. —
Reikia laukti perversmo ir
Vakar Chicagoje jsagaliojo už pasiūlymų suteikti visai Vyriausias krašto teismas va
kairiųjų elementų šėlimo.
WASHINGTON, vas. 6. naujas
krašto
vyriausybės asiriečių tautai ten įkurdinti. kar nusprendė, kad tie visi,
Ta
proga
Simonas
pareiš

skirtas pieno pramonei kodas.
kurie prieš prohibicijos atšau* Kongreso žemesnieji rūmai va
S. Staniulis, Gimimo Šv. Pan. M. par. ................ . 892,060
MIRĖ
PAŠAUTAS
kė,
kad
pirmų
kartų
istorijo

Šiuo nauju kodu visos pieno
kimų vra patrankti į federa kar po 40 miliutų svarstymo
J. J. Aukškalnis, Šv. Kazimiero par., Garv, Tn.........
POLICMONAS
je
visa
tauta
persikels
gyven

kompanijos privalo gauti vylinius teismus dėl nusikaltimų 362 balsais prieš 1 pripažino
Vt Stancikas, Šv. Kryžiaus par...................................
453,570
ti
j
kitų
pasaulio
dalį,
ir
pa

riausybės “laisnius” ir pasi
A. Kunickas, Aušros Vartų par. ..................................... 325,250
probibicijai, negali būt teisia-, prezidento Roosevelto reikaloPašautas policmonas Fr. žadėti, kad pieno gamintojams brėžė, kaip svarbu Tautij SųS. Straukas, Aušros Vartų par. ...«....................... 270,050
mi ir baudžami.
vimų — paskyrė 950 milijonų
P. Tikintis, Šv. Jurgio par.,......... .................................. 252,840 Minsa, 42 m. amž., 6742 So. ūkininkams mokėti pažymėtas jungai, kad šį klausimų pa
Tokiu būdu apie 13 tūks
Karolina Tjengvis, šv. Antano par., Cicero, III......... ». 205,050 Artesian avė., mirė Šv. Kry
dolerių daugiau civiliniam
už pienų kainas. Vyriausybė vykti} sėkmingai išspręsti.
tančių užvestų teismuose bylų
K. Vaitkienė, Gimimo Pan. Šv. M....................................b . 174,800 žiaus ligoninėje.
darbams ir bedarbių šelpimui.
atsisako tvarkyti pieno par
Sudarytos dvi komisijos, į panaikinama.
A. S t ui gi n s kas, šv. Aivtano par., Cicero, III. .................. 173,350
Tuo reikalu skubiai apsidir
Vadinasi, viena Trake, kita Brazilijoje,
Jį andai pašovė taip pat davimo kainas.
A. J. Janušauskas, Šv. Antano par., Cicero, III............. 100,250
bta, kada atstovas iš New Ynr
J. P. Gerutis, Nekalto Pras, Šv. P7an. M...................... 149,990 policmonas J. Lavlcr gazo kompanijos gali už pienų imti kurios ištirs metodus, kuriais SIUNČIAMAS J AMERIKĄ
ko Celler pranešė, kad: jei ci
AUKSAS
M. Misiūnas, Visų Šventų par.,........... ............................. 125,750 lino stoty, 6701 So. IVestern tiek, kiek kuriai bus tinka asiriečiai bus perkelti, ir te
viliniai darbai nebus pratę-t[L
P. Varakulis, Dievo Apvaizdos par.................................... 118,350
miau.
ritorija, kuri būtų tinkamiau
avė.
\
«
V
koletai mėnesių ilgiau, tada
A. Gilienė, Šv. Jurgio par.,............................... .'................ 115,830
SOUTH AM PTON,
Angli
Tokiu būdu tarp pieno kom sia asiriečiaois įkurdinti. Ty
Gazolino stoties tarnauto
K. šerpetis, Šv. Mykolo par.,............................................. 103,610
reikės laukti bedarbių riaušių,
O< Rašinskienė, Gimimo ftv. Pan. M. ................................ 92,100 jai sako, kad T .avi c r buvęs panijų pasireikš kova dėl par rinėjimo išlaidoms apmokėti ja, vas. 5. — Europoje žymiai ypač pramoniniuose centrui)davimo kainų. O kada žino tuo tarpu paskirta 20,000 susmuko amerikoniško dole;
K. .Raila, šv. Petrei ir Povilo par........ •................. .......... 81,250 girtas.
rio vertė, o pati J. V. vyriau
C. Deveikis Jr., Šv. Antano par., Cicero, III................. .. 78,300
Civiliniai apsitaisęs polic mas pieno trnstas, mažinda Sveic.. frankų.
V, Gaižauskas, Visų Šventų par.,.................... .................... 75,800 monas Minsa automobiliu įva mas pienui kainas* palies pie
sybė dar daugiau
padidino
Trys plėšikai užpuolė L Fi
F. Ivanauskienė, Dievo Apvaizdos par.,............................. 74,050 žiavo į stotį ir policmonas no vežiotojų atlyginimų, bus BALKANŲ VALSTYBIŲ auksui kainų.
Vienai aukso
sb
Furniture Co. ofisų. 1906
K. Gaubia, Šv. Juozapo par...................................... .68,100
PAKTAS
PASIRAŠYTAS
uncijai mokama 35 doleriai.
Lawler tuoj prie jo prikibo, daugiau nesmagumų.
Pr. Valuekis, Dievo Apvaizdos par., .................... ........... 61,000
S. Wabash avė. Pagrobė apiei
Europos spekuliantai nn•reikalaudamas,
kad
nuvežtų
Kalbama,
kad
pieno
trusA. Švilpauskienė, Mt. Carinei par., Melrose Park, III. .. 60,000
600 dol.
ATENAI, vas. 5. — Bel sprendė naudotis šiuo nepa
F. A. Condrot, Šv. Kazimiero par., Phila,-iPa. ............... 56,500 jį namo. Tas atsisakė. Kilo tas per teismus kovos prieš
V. Mandravickas, šv. Petro ir Povilo par., Kenosha, .. 54,000 ginčai ir Lawler baigė argn- šį naująjį pieno pramonės grade pasirašytas 10-iai metu prastu įvykiu. Jiė skubiai tu
A. Bacevičius, šv.
Balkanų valstybių
draugin rimų auksų krau ja į laivus ir
mentns ginklu.
kodų.
A. J. Sutkui, Sv. Baltramiejaus par., Waukegan, III. .. 29,500
siunčia jį parduoti J. Valsty
Paul P. Petrauskas, Binghamton, N.Y............................... 11,420
CHTCAGO TR APYLTNK
kija, Graikija, Jugoslavija ir bių vyriausybei.
HAVANA, Knba, vas. 5. —
S. Balčinnienė, Aušros iVartų par.,......................................... 8,435
Neužilgo J. V. susilauks šiandien numatomas pr <iodP. J. Cižauskas, Aušros Vartų par., ..................................... 6^2 Studentų riaušių metu nnšan- Grasina streikuoti telefonų o- Į Rumunija. Bulgarijai palikta
aukso dauginu, negu reildn. rėjimns; šalčiau.
peratoriai.
vieta.
F. Vaičekauskas, NekaMoPras. Pan. šv. M. par.,
5J645 *a 6 asmenys.

Japonus baugina savo “dideliu”
įsiginklavimu

VYSKUPAS SHEIl KALBĖS SKAUTŲ
KATALIKŲ IŠKILMĖSE

ISPANIJOJ NUMATO*
MAS KITAS PERVER
SMAS

i

BATAS DALYVAUS VYSKUPIJOS IŠKILMĖSE

Sibour

imasi

griežtesnių

prie

BEDARBIŲ APORAUDIMO I ''p',ryi',H. I"ilton” rak0’
KLAUSIMAS

NUSIKALTĘ PROHIBICI- ŠIMTAI MILIJONŲ SKI
JAI NEBUS BAUDŽIAMI RIAMA CIVILINIAMS
DARBAMS f

NAUJAS PIENO PRAMO
NEI KODAS CHICAGOJ

‘DRAUGO’ VAJUJE
Kontestininkų stovis

782,800

Mykolo par.,........................................ ..... ..... ..... .....

t.................................... .....

ORAS

36,500

gumo

HAVANA,

Kuba,

vos.

6.

paktas.

Pasirašė

Tur

n

■Į

■

ii

W

gg

jni iJ į w*"■ Hm m »m

Antradienis, vasario 6, 1934
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platina. Nereikia daug įsigilinti, kad rasti |
HaOgm 11a lietuvių palaiko ir l
skaito nekatalikiškus laikraščius. Toki ver-'

“DRAUGAS”

tu

Išeina kasdien. ftokyrus sekntat lenius
ritRNUMKRATOS KAINA: Matams — >4.00, Pu
sei melų — 13.50; Trim* mėnesiams — >8.00; Vienam
mėnesiui — 76c. Europoje — Metams >7.00; Pusei me
tu — >«00. Kopija .08c.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND
•
Publlshed Daily. Eicept Sunday.
8UBSCRIPTION8: One Teai — >0.00; 8iZ

MonUiS
— >8.10; Three Months — 1800; Ose Month — 7>o.
Europe — One Year — >7.f ; Slx Montha •— >4.00;
Copy — .08c.
Advertlslnc ln “DRAUGAS” brlngs best resulta.
▲dvertisiug ra tęs on appiieaUoa.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
VAJUS

Vasario mėnesis yra katalikiškosios spau
dos mėnesis. Tas reiškia, kad per šį mėnesį
reikia katalikams daugiau susirūpinti kata
likiškosios spaudos palaikymu ir platinimu.
Jei per visus metus neturima griežtojo pasi
ryžimo savo spaudų remti ir platinti, tai’
per šį spaudos mėnesį turi pasireikšti tas
pasiryžimas. Jis turi pasireikšti ne vien ka
talikų šeimų namuose, bet ir visose kitose
vietose, ypač susirinkimuose, auditorijose ir
mokyklose.

Šio krašto katalikų vyskupai ragina ti
kinčiuosius, kad katalikiškųjų spaudų remtų
ir platintų i;a visi katalikai katalikiškus laik
raščius skaitytų. Tas yra būtina ypač. šiais
laikais, kada visur .skverbiasi pagonizmas bei
materijalizmas, kurie suteršia katalikų širdis
ir

hukrašli^'turi. „būt,

katalikui

ka/-

dieninė dvasios duona.. Susirgęs kūno liga
žmogus šaukias gydytojo pagalbos. Susirgęs
sielos liga katalikas privalo pagalboj ieškoti
“'bažnyčiose ir katalikiškoje spaudoje. Atgai
los sakramentas pagydo pažeistų sielų, o ka
talikiška spauda prablaivo protų ir mintį.
Kas turi blaivi) pintų ir mintį, to siela yra
sveika iv skaisti. Blaivus protas ir blaivi min
tis \iu suderinama su Aukščiausiojo valia.
Iš to ir išeina, kad katalikiškų laikraščių
skaitymas katalikui yra ne tik naudingas,
bet ir reikalingas. Tai didžiai svarbus mūsų
gadynės

ginklas

prieš

šėlstančius

visomis

pu

sėmis pavojus.

“Draugas” yra vienatinis gausingos lie
tuvių katalikų išeivijos dienraštis. Jis veda. pias kiek katalikiškoje, tiek tautiškoje dva
sioje. Siame krašte yra mūsų šimtai tūkstančių, o tik menka dalis-jį užsisako, ręmia ir
— ■
' . -------- - ------- .
.

Švelnus, lyriškas Justo Kudirko tenoras
kieno širdies oepagavo, ypač Gounodo “Fau
ste”. Nors jo plaučiai, matoma, netvirti, ta
čiau koks balso jautrumas, ir kaip lengvai
jis ima tyliuosius gaidų posmus.
Prof. A. Žydanavičiaus smuiko griežimas
lai sekmadienio “Draugo” koncerto nauje
nybė. Jis įnafai, kad mes lietuviai turime žy

M. I. U.

Metinis “Draugo” koncertas praėjo. Mūprieteliai, vieni programo pildymu, kiti
paruošimo parėmimu, “Draugo” šeimynai
suteikė daug malonumo ir paskatino mumis
toliau dirbti nepelningų, bet būtinų, lietuvio
laikraštininko darbų. Malonios liėtuviškog
dainos dai- šiandien aidi Chicagos lietuvių mių muzikos srityje pajėgų, tik jos reikia su
mintyse ir apgailestauja, kad toks šaunus rasti, iššaukti, na ir palaikyti bei pagerbti.
{įrengimas praėjo, po ilgam pasiruošimui Prof. Žydanavičius gražiai užsirekomendavo,
taip greitai,'lyg sapnas ir dabar vien jo at kaipo instrnmentalės ir vųkalės muzikos prosų

minimais gyvename. Trijų didžiųjų Chicagos,
chorų: Sasnausko, Aušros Vartų ir. V. Dainos
chorų lenktyniavimas dainos meno srityje ųtnešė dvejopų naudų: publika sulaukė tikro,
meniško koncerto, gi dainininkai padarė žing
snį pirmyn koncertų ruošime.
Chicagos lietuviai solistai įlar kartų įrodė, kad čionai esama talentų, tikrų meniš
kų talentų. Tiesą, sekmadienio programa ne
iššaukė naujų vokalių solistų, kadangi prog
raino gausumas privertė apsirubeiiuot skait-

pasauliu. Kiek tokių kasdien išlydima iš
ligoninių — sunku ir apsakyti! Galima
sakyti, kad pro vienas duris į ligonines
I įnešami nuolatos nauji ligoniai, o pro ant
ras nuolatos išnešami nauji numirėliai.
Vai, kiek pro šias duris išlydėta karo
metu į amžino poilsio vietų jaunų, pačia
Jei kiekvienoje paprastoje ligoninėje me drūtume vyrų kaip ųžuo(ų, kurie bu
nestinga numirėlių, kų bekalbėti apie ka vo tėvų visa viltis, pnNhlrd-žiavirnas ir ga
ro ligonines karo metu. kai transportai 1 rbė... Kur jie visi dabar? — Ilsis šaltoje
po transportų gabena iŠ kautynių lauko kapų žemėje!
Kun.

A.

Petrauskas,

KARO LIEPSNOSE IR GINKLŲ
ŽVANGESY!
Numirėlių tarpe

baisiausiai sužalotus ligonius? Ivengvian
sužeistieji {atprastai pasiunčiami i vieto
je, netoli nr.o kautynių lauko, įtaisytas
ligonines. Tenai apgydė sava sužalojimus,
grįžta atgal j rikiuotę ir tęsia toliau ko
vas. 'Pik sunkiai sužeistieji, kurie reika
lingi rūpestingesnė* priežiūros ir ilgo gy
dymo, siunčiami į centrus, kad toliau nuo
fronto, turėdami daugiau ramybės, būtų
gyderni. Jei kurie w tokių pagyja ir sų
stiprėja liek. kad gali šalia suvo draugi}
Kloti j kovotojų eiles, tai gruzinam! atgal
j karo laukų.
Daugelis tnčįaŲ į} snukiai sužeistųjų
u- ilgumui s\ cikutas. Vieni jų liekasi visttti savo amžiui pulicgėliltis, kiti vėl n>perneša ligų- sopulių ir skiriasi su šiuo

III.

mintis.

PO KONCERTUI

talikiškas

SVEIKATfl - LAIMES ŠALTINIS

j

mintis.

Katalikiškosios spaudos palaikymas ir
platinimas turi vykti nuolat ir visados. Ka-

==================

gauja- savo priešams. Tai dėl to, kad ta
Rašo Dt A. O. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas,
spauda yra palankesnė jų širdžiai, die nepai
ko širdies pažeidimų ir apsiblaususios min
ties. Jie neprotauja ir nemato skirtumo tarp CUKRALIGE (DIABETES i komplikucijos paprastai prisi
Ėgi, •>, 1 ' A
‘
gero ir blogo nors kai kurie jų priklauso
MELLITUS)
deda komplikacija iš nervų pu
parapijoms, lanko bažnyčias, maldauja Die
sės, būtent diabetes neuritis,
vo malonių. O namie, skaitydami nekatali
(Tęsinys)
kuri atžymi save veriančiais
kiškus laikraščius, adoruoja savo tautos ir
Praeituose keliuose “Drau- skausmais arba šiaip jau skau
sielos priešus. Sėsdami prie stalo valgyti per go” leidiniuose antradieniais dėjimu tose vietose, kur esasižegnoja ir sykiu skaito nekatalikiškus laik turėjome progos susipažinti su'ma išsišakoję paviršutiniai ne j
raščius; išeina lyg kad kipšui poteriautų.
cukraligės priežastimis ir tos rvai. Tokie skausmai ypatin- į
Tai vaizdas tų katalikų, kurie nemoka nemalonios ligos ženklais ir rū gai jaučiama kojose: skausmo
protauti, turi pažeistas sielas ir neblaivias Žirnis, šiandie pakalbėsiu apie laipsnis pakįla ypačiai naktimis delko ligonis nekartų nemintis. Vis tai nekatalikiškų laikraščių skai cukraligės komplikacijas.
jturi tinkamo poilsio, nebent
tymo pasėkos.
Kaip kiekviena rimta liga
tas jam užtikrinama, medikaĮdomūs paukščiai pargabenti iš Australijos St. Louis
Į tai atsižvelgus, šio krašto katalikų vys nekartų neša su savimi net ir
le priemone. Paliestos vietos
zoologijos sodui. Tos rūšies paukščių iki šiol tučėjo tik Lon
kupai ir ragina tikinčiuosius, kad jie dau labai pavojingų komplikacijų,
didžiumoje pasidaro jautrios.
dono zoologijos sodas.
giau dėmesio -atkreiptų į katalikiškųjų spau taip yra ir su cukralige. Daž(šie komplikacijos ženklai pra
niausiojnis
ir
baisiausiomis
į
dų — į savų spaudų Tas raginimas liečia ir
nyksta, kuomet ligoniui pri
kvapsnį. Šiai komplikacijai tę da šios komplikacijos išveng
lietuvius katalikus, štai vyksta dienraščio šios ligos komplikacijomis y-!
skiriama atatinkama dieta ir siauties, aišku, ženklai ne tik ti.
“Draugo” vajus. Visų lietuvių katalikų yra ra taip vadinamas acidosis.
kuomet šlapume prapuola cu
didėja, bet prie esamų, prisi Tuberkulozo liga žymiai
Gali tai būti lengvo, kroniššventa pareiga šį vienatinį dienraštį energin
krus ir su Šia liga bendrauja
deda nauji.
čiau prisikabina prie seų
ko arba aštraus bei staigaus
gai remti ir platinti.
nčios rūgštys.
pobūdžio. Kroniškos rūšies aVotys ir piktyotys labai da čių cukralige, nes šiam a.
Visi lietuviai privalo susitelkti talkon ir
Aštrusis bei staigusis acido- žnai ^raugauja su cukralige tikime daug pasitarnauja nu
cidosis yra kiek lengvesnis.
dienraštį “Draugų” padaryti kiek dideliu,
Tokia padėtis gali tęstis ke- sis pasižymi veido nublanki- sergančiais ir nekartų yra la- silpnėjimus, kuriame būdamas
liek įdomiu. Kuo daugiau jis bus platinamas
žmogus neturi užtektinai pa
lias savaites ir net mėnesius į mu, širdies pykčiu ir venai-į
,
,
A.
, bai rimtomis komplikacijomis,
ir remiamas, tuo daugiau jis bus didinamas.
mu,
skausmu
po
krūtine,
neno
.
jėgų
tuberkulozui atsispirti.
be permainos su tam tikrais
•Kam bus iš to naudos f Gerbiamieji, ne leidė
rmaliu kvėpavimu ir temperapifctvotys (car unclesj,
Pažymėtina taipgi kai ku
ženklais, kaip tai greito nuo
jams, tik patiems skaitytojams — lietuviams
tūrių
mieguistumu
ir
pagaliau
kurios
dažniausiai
pasirenka
rios akių ligos kaip taį calavargio, apetito stokos, nepa
katalikams, lietuvių tautai.
žado
nustojinui
ir
merdėjimu,
sau
vietų
ant
sprando.
Vieta
Į
raet dažnai bendrauja su «ustovaus galvoskaudžio ir gy
Per šį spaudos mėnesį katalikai iš tik vumo stokos. Prie šios rūšies Ligonio kvapas turi ypatingų Į ir kūno švara daugeliui jaule- kralige, Ne vienam gal teko
rųjų privalo subrusti savosios spaudos reika
nustoti regėjimų. vien dėl tof
jau
ima
atgyventi
savo
gadynę...
Muzikalis
lių,
nes
ir
taip
gal
kiek
per
daug
nusitęsė
lais. Tai ne kurių pavienių darbas. Tai visų
kad arba nežinojo cukraligę
čikagiet-ių
lietuvių
skonis
žymiai
progresuoja,
turįs,
arba žinodamas neklauį
vakūrų,
tačiau
kai
kurie
solistai
vaizdžiai
pastangos. Lietuviai katalikai turi parodyti,
Na ir galutinai, nors ne paskučiausiai, bet sg 8avo gydytojo patarimo,
kad jie katalikai ne vien išoriniai, bet išvi- įrodė, kad dar jie ne greit nuo scenos Ru
Gangrena ir atsivėrusios odiniai. Jie turi jaustis, kad jie turi katali- žengs. Baritonas Kastas Sabonis, operos neprasčiausiai, rakarėlis davė “Draugui” ma'
terijalės naudos, kuri, šiais bkurdo laikais, > pos yra dažnoihis cukraligės
kiškas širdis, skaisčias sielas ir nesuterštas “Fausto” ir “Tosca” arijas lengvai ėmė, ir
oi kaip yra reikalinga.
prietelkoinis. Kaip viena taip
savo balso turtingumų' turėjo progos dar kar
tų parodyti. ,
Smulkiau — apie koncerto eigų paduo- ir hitą ypatingai paliečia koChicago,

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raėtų negrąUna. jei neprašoma tai padaryti ir ueprihiunėiama tam
tikslui palto tankiij
Redaktorius priima — nuo ll;>0 iki 12:00 vai.

KRIKŠČIONIŠKOSIOS SPAUDOS

priežastį.

WW

fesorius.
Iš viso gi “Draugo*’ metinio koncerto,
kuris užsipelnė “Dainos Šventės vardo, yra
ta išvada, kad vienu kultūringu lietuvių pa
ruošimu Chicagos lietuviai padidėjo ir mū
sų muzikai publikos buvo tinkamai įvertinti.
Tų pastarų pobūdį įrodė ir tas faktas, kad
kiek kartų dainoriai dėl “encore” iššaukti
griebdavos šabloniškos dainos, tuoj salė at
šaldavo ir plojimai nutildavo? Pasirodė, kad
Šinikaus “šaltvšius” iv “Pamylėjau Vakar”

kas pas tų kapelį kuomet atsiklaupęs vie
nų kitų poterėlį sukalbėtų — pas karei
vius nėra to papročio, o šiaip piliečiai
nelanko šių kapinių... Rainiu metu jei pa
sitaiko kareiviui mirti, draugi) kuopelė
atlydėjo į kapu.* kapelionas pakrapino I

švęstu vandeniu kapo duobę, palaimino,
duobkasiai užžėrė duobę atgal žemėmis...
ir ilsėkis, niekeno nelankomas, niekeno
neatmenamas ligi Dievo teismo dienos...
Karo nelaisviams suteikiamas, tiesa,
taip pat šioks toks krikščioniškas palai
dojimas, bet daug prastesnis negu saviems
kariams. Ateini būdavo į ligoninę numi
rėlių lydęti, o jie, tie numirėliai, sugul
dyti ant tam tikrų stalų į' glitų viens sa
lia kito keliolika kartu... Kai kada būda
vo aprengti tinkamai — jei ne kareiviš
kais drabužiais, tai bent pridengti balto
mis drobulėmis. Pasitaikydavo tačiau ir
tokių kartų, kad rašliavai lavonus sugul
dytus į eilę visiškai plikus. Dėl visa ko,
kai kapelionas ateina, kareivis paėmęs už
mesdavo kokių drobulę nuogybei priden-

dame paskutiniame šios dienos laikraščio pus jas. Nejauku yra susilaukus
tokios komplikacijos kaip ga
lapyje.
ngrena. Labai gerai, jei ji ne
siplečia ir nelipa aukštyn ko-/y
Kun. Jeronimas Vaičūnas, besigydant
josna, bet, jei taip įvyksta,
Hot Springs Sanatorijoje, neužmiršo “Drau
labai dažnai priseina prarasti
go” reikalų ir vakar -Įvykusio, metinio pa
paliestų kojų, o šit tpom ne
rengimo — Dainos Dienos. Ta proga mūsų
kartų ir gyvybę.
brangus priotelis sveikina “Draugų”, apgai
(Bus daugiau)
lestauja, kad šiais metais negalįs šaunaus pa
rengimo būti dalyviu ir praneša, kad grįžda TEATRALIŠKI VEIKALAI
mas parvež mums tris naujas metines “Drau
go” prenumeratas.
štai kur žodžiai seka dai bais. Daugiau
mums tokių uolių katalikiškos spaudos apaš

Išpažinties Paslaptis. 5 veik
Mažas Kryželis bet sunkus.

Trijų

atidengimų

komedija

.25

talų!

•

•

»

'

' t

Dešimts Metų Smuklėje. 5

aktų drama. .Vertė J. Širvin
Leonardas šimutis dar vis sirguliuoja.
tas, Kaina ............................40c.
Temperatūra buvo pakilusį ligi 102 laipsnių.
Amerikos Dovanos Lietuvo
Del to negalėjo nei sekmadienio koncertan
je. Penkių aktų komedija., 20e
atvykti. Tačiau komplikacijų nėra ir mano
mu, kad už dienos kitos galės vėl grįžti į ^DRAUGO” KNYGYNAS
2334 So. Oakley Avė.
“Draugo” redakcijos stalių.

tiek. Vėliau ir to neduodavo: laidodavo taip greit galėtų pasiekti miestų. Juk mū
be grabų. Ant kapo jei užkišdavo kokį siškė kar-menč gintų, trukdytų. Kokiame
dviejų pagalių sukaltų kaip ir kryželį, reikale suapėlum žmogus iiur pasitraukti įJ
tai būdavo gerai, o ne, ir be to palik saugesnę vietų, bet nuo cepelino nėra
davo užkasę.
galbos. Jis gali ūmui, netikėtai, kada
Taigi, kai prisižiūri arčiau, kiek me $i sumigę, phsuodyti ore ir bombardudi
nkai žmonės vertina savo artimų. Dar miestų kiek norėdamas. Kas jum kų padaį akis kiek-ne-kiek tavo pagerbs, bet už rys?
akių tavęs atsižadės. Čia pamatai, kad
Paprastai ko žmogus labai bijaisi, tų
viena tik Bažnyčia niekuomet žmogaus ir sutiksi. Taip ir Varšuviečiams buvo.
neapleidžia. Ji meldžiasi ui gyvus ir juos Cepelino bijojosi, gi štai vienų naktį jis
saugoja nuo pikto. Ji neišsižada ir miru ir apsilanko j>as mus.
Buvo tai, rodos, sekmadienio rytas.
sių. Ji kiekvienų atsimena savo maldose...
Koki mes esame laimingi, priklausy Aš kėliausi gana anksti, nes skubinau^
dami prie tikrosios Kristaus Bažnyčios. į lietuviškų bažnytėlę, neatsųucnu su ko
Mums jos prieglobstyje miela gyventi sa kiu reikalu. Apie šeštų valandų einu iŠ
vo žemėje esant, nebaisu ir svetimoje. Mes namų, o. čia girdžiu ore nepaprastų birjaučiamės visur ir visuomet šalia savo bėjimų kokį ir ūžesį. Po valandėlės gi —
burnt! Ir vėl bimit! Ir vėl bunit! Pirmu
Motinėlės esu.

Varšuvos kariuomenė turrjo įsistei
gusi savas kapines. Jos buvo toli - toli
už miesto.' Kur paprastieji piliečiai neno
rėtų būtį laidojami, kareiviams gerai ir
tenai Didžiulis Imiko 'naras aptvertas tvo
ra, o jo vidus suskirstytas į daugelį ma
žesnių narelių. Kiekviena kariuomenės da
lis turi nuosavų barelį, kur guldo miru
siuosius savo draugus. Žinomu, kiekviena
Vokiečių lakūnai puola VarSuvų
dalis rūpindavosi, kiek Išgalėdama savo
Nieko taip labai Varšuviečiai nesibi
! barelį išpuošti. Bet kareiviai kuo labai
jodavo* kaip vokiškų lėktuvų, Laikrešgali išpuošti! Brangių {mnriirklų nepastafinose prisiskaitę, kaip vokiečių lakūnai
I tys. Visus papuošalas, jei aptaisys kiek
lioiultarduoja Belgijos,' Prancūzijos ir net
gražiau kapelį, apsodins jį žali uolynais, ’ gti nuo gyvųjų akių.
Iš —
p r a<
jiems taip {tat Anglijos miestus, pilnį buvo baimės, kad
krūmeliais... Pasiūlys medinį iš papras11
"llitų
': - darydavo
’—
1 čiausių dviejų lentelių šakalių kryfielį... šiokius tokius grabus. Toki ten, tiesų sa panašiai nepasielgtų ir su Varšuva. Šiaip
Ir tuo visas papuošimas ir baigiasi. Kad kaiTt, buvo ir grabai: keturios lėntos ir kariuomenė kad ir artintųs?, lai dar ne

kart savo gyvenime girdėjau orlaivį bom
bas mėtant... Kažin koks šiurpas petėmė
mm kojų ligi g;dvos. Juo labiau, kad tas
m*v Menas lėkė visiškai viršum mūsų baž
nyčios. Mat, jo norėta iSs{)iogilinti per
Vision npę eilių* geležinkelio tiltas, ku
ris yra visai šalia citadelės ir netoli nuo
mano gyveninio.
(Daugiau bus)
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Red aktorius

ŽINIOS

KUN. JONAS KRIPAS,
46 Congress Avenue,
WATERBURY, CONN.

Administratorius

JUOZAS DUBAUSKAS,
312 Highland Avenue,
WATERBURY, CONN.

va-, neis Orphan Asvluni, kur pa-j Vyčiai supliekė elizabetiečius murdo seminarijos, Roehcsler,
geras mūs gerbiamo, Akyvaizdoje didelės minios N. Y. Už kelių metų, jei bus
me prisitaikė prie to įstaty (motinos močiutė). P. Balčiū
nas jau antri metai kai lanko
Vakare matės daug ir sve-.k'ek?n° . tĮraugah_
! žmonių, Vyčiai vad. kapitono Dievo valia, susilauksime nau
mo.
»- limtnhČių. Vakaro pasisekimui, ra ,ausup priėmė, 11 tai
Toji diena iškilmingai šven Marianapolio Kolegiją.
Juozo fcvežo, supliekė svečiua- jo kunigo.
i
.
H
Kytojays dien, mokiniai ir
darhavo|i.
Je Į vaikus pirmą sykį suhytino.1 yčius iš Elizabeth, N. J. Pir
čiama, ypač vienuolynuose; pri
Vincas yra gabus golfinlnMūsiškiai
lošė
daugiau
<lel
namiškiai
savo
maldose
prisi
imami nauji bandiniai siekiau
miau lošime mūsų jaunieji Vy kas bei tennis lošikas. Jo bro
nnšaitienė, Ragienė ir kitos
draugiškumo; referee, mato-1
tieji aukštesnio pašaukimo, ki minė velionės sielą.
čiai pasidavė Chase Park Ju- lis Jonas daug darbuojasi pa
Sausio 27 d. suėjo lygiai
Įį.jjrį daro neturto, kl usnumo
;mni, vionpumfikM teisP. O kaip
o
JlloMpn R rapijoj.
Marianapolio Kolegija reiš
plyni metai, kai Viešpatyje užjr 8kaįstybės įžadus ir tampa kia gilios užuojautos studen
l«a protestuoti naitau-iams, te )nmnietfB 8ukylin„ įkaites
miao didis Bažnyčios kunigai- vienuolyno šeimos nariais,
Sausio 24 d. Hartfordo Su-!^u* linksminasi.
tui P- Balčiūnui, šeimynos naiš Naugntuek. Valio, .lietuvai
kštis-kankinys, didis tautos
Marianapoliš Kolegijoj taip rimus ir visiems, kuriems ve- sivienijimo kp. ratelis buvo
Vasario 11 d. j ty’aterbnry
Dėkingi kun. Daly ir sesu tės! Teisė jum buvo J. Stankus
didvyris
Jo Ekscelencija ,taf randasi'bandinių, pasiry- lionė buvo artyipa nr brangi dviem busais atvykęs į Wnteratvažiuoja chorai iš Hartfordo
tems, kurie mus tiesiog lietu ir Pizzarelli.
Apastalų Sosto Vizitatorius
įstoti į Marijonų Vieri Bridgeporto koncertui. Be
fcury. Atsivežė ir riuterių, jų viškai priėmė.
Po
šoklų
Lietuvos
Vyčių
Lietuvai, Titulinis Adulitani- Inuolynų, tačiau vas. 2»d. jie
to, Hartfordo choras atvaidins
tarpe buvo ir didžiai gerb.'.
klube
buvo
užkandis
ir
kal

Pereitų savaitę kėglių lygos j kun. Ambotas, kuris įrtėgstn
jos Arkivyskupas Jurgis Ma-.dar nebuvo priimami. Priežaslinksmų vieno akto veikaliutulevičius, Teologijos l)akta-‘f,s tokia: laukiama J. M. Ge- dalyvių tarpe matėsi smarkus
bos, kurias pasakė, šerifas Je- ką. Iš abiejų miestų atvažiuo
sportų ir neapleidžia nei vie
Programa jau bev.eik suda'>,ras, Marijonų Kongregacijos! nerolo. Jam atvykus šį ban- 'varžymąsi ir lakai karšta ko,
l- .ux4m nu8aitiK» Happy Lasky, kun. ja geriausi solistai bei solis
nos progos kad nedalyvautų rvta. Kalbėti apsiėmė p-Ie E, ,- •
v•
-ir Ražai» •
» r
kValantiejus,
Kripas
Generolas, buvęs \ ilniaus vy- dymų bus galima iškilmingai ^'POicija. I ats tymo stovis ro savo jaunimo sporte. -Vakaras ‘
tės. Kviečiame vaterburiečius
lizabeth Kirk. Be to, ji turi
tis, lošikai Baranauskas ir sve ir apylinkės lietuvius atsilan
nipas.
iš jo rankų priimti.
vienas nepasiduoda ki- Imvo gražus. Susirinko daug
daug gražių lietuviškų paveik
čiai. Dėkingi esam elizabetie- kyti tų vakarų į Šv. Juozapo
Rytų Kolegijos koplyčioj
kiekvienas pasiryžęs sto- ir vaterburiečių. Lošimas bu
tetekusi šio žymaus dvasios
slų, kuriuos rodys tų vakarų.
čiams už atsilankymų pas mus. salę. Nesigailėsite.
ūno liūdi visa lietuvių tau j kun. P> Biskis, M j c atIai. ti už savo teises ir gintį savo vo smarkus, bet vaterburiečiai
Be jos, kalbės V. Čekanaus
Manėm, kad su -lošėjais atva
šis garbingas, jo sūnus mi-ikg iškilmingas šv. Mišias, a- tymo nuopelnus. Mat, artina- turėjo pasiduoti stipresniems
kas iš Hartford’o. Bus ir vie
žiuos ir vaterburietis kun. Jo
rė tokiu laiku kai lietuvių vi-1 sistuojant kun. A. Morkūnui, si Jygos Pabaiga, todėl visi įBe to, vasario H d. Vyčių
lartfordiečiams. Bet kitais me tinių kalbėtojų. Muzikalę pro
nas
Kinta.
Bet
nusivylėm.
suomenė bei inteligentija dar
L q, dijakonu ir E. An-i temPtomia jogomis stengiasi
klūbe popiet įvyks bertaininis
’
tais jie žada atsilyginti.
gramų tam vakarui parūpins
siūbavo visuomeniniam susi- drulioniui, M.’I. C., subdijako-; prieiti ar(;*au viršaus, atšakaElizabeth, N. J., basketball C. L. C. susirinkimas. Bus sva
Paskui buvo šokiai.
prof. Aleksis su savo dviem
pratime, kai religinis jos sto-! nu Apeigį magistru buvo klie i nZ*iau Pa^žymėti rungtynėse.
rstoma ir apie victory banchorais. Vaterburiečiai, skait tyme lošė šie lietuviai: ŽaluGauta laiškas nuo lietuvio
vis dar nebuvo suveržtas ta rikas J. Karnandulis, M. I. C.
Pasibaigus ketvirtai runglj
puskas
(Voeational School), quet, .kokį pernai turėjome
iš Danbury, Conn., L. R. K. S. lingai dalyvaukime nepriklau
nių
savaitei,
tymų
stovis
bumpriais ryšiais, kai iš visų pu
Hotel Taft, New Havene. ŠiePer Mišias gražiai giedojo
somybės paminėjime. Vakaras Petras Cotton (Battin Higfc
A.
kuopos,
kuri
taip
pat
nori
sių siautė įvairios laisvamany Kolegijos choras. Per Offerbus naujoje Šv. Juozapo sa School ir Elizabeth Vyčių kuo
(Tęsinys 3 pusL).
bes audros. Tačiau, “kaip Die torium J. Kuprevičius ir B
Laim. Pral. Nuoš, su mumis lošti. Stengsimės.
pos
pirmininkas),
Gautauskas
lėje, vasario 16 d.
2
7
vui patiko, taip ir atsitiko”. Ivanauskas gražiai išpildė “ A- Šv. Izaoko
.777 Matyt, Conn. vai. Susivieniji
(New York Stoek Exchange),
/
2
Taip, jis mirė, išnyko iŠ* ve Maria”.
šv. Bernadetos 7
.777 mas gerai gyvuoja.
Pęckaukaitis (Saered Heart
Praeitų savaitę AVaterburyj
šv. Nikodemo C
mūsų akių, tačiau jo dvasia
3
.667
High School), Gaines (Upsala
pas savo pažįstamus bei prie
Šv.
Juozapo
pasiliko mūsų tarpe ir vis vei
G
3
.667
Unless you are interested in a
Vas. 2 d. taip pat priimta
Garbė mūs mokyklai! Iki telius lankėsi Briedžiūtė iš College) ir Gaudiešius (Pinmedicine which bas helped
Šv.
Jono
kia. Jo nuopelnai bei darbai, kaip blaivininkų šventė.
4
.555
grv
rep.)
‘
.
Visi
studentai.
over 700,000 women and
Tą
šiol išlošė kiekvienų lošimų. Pennsylvanijos. Ji yra tvar i
girls. Take it before and after
kaipo kunigo, profesoriaus, vie dienų į b-kų draugijas prii Švč. Marijos
G
.333
childbirtb, at the Change or
Vadovaujami ‘Boley’ Jokūban kyto.ja p-lės Mickūnaitės dai-!
whenever you are nervous and
nuolijos atgaivintojo, Vilniaus mami nauji nariai, o senieji Šv. Jokūbo
M2
7
.222
rundown. 98 out of 100 say,
sko, jie prasimušė į čempijo- nų per radijo programas. Sa-, Vaterburietis Vincas Saukas
šv. Ritos"
"It helps me!"
vyskupo, Popiežiaus Vizitato atnaujina Įžadus.
!)
o
.000
nų eiles. Anų dienų su kun. kė, kad Miekūnaiteį sekasi ir!parvyko atostogoms iš Šv. Beriaus ^Lietuvai, Lietuvos Hie
Marianapolio Kolegijoj irgi
LYDIA E. PINKHAM’S -M
Valantiejum ir Kripu buvo nu vasario 16 d. gal dainuos peri
rarchijos pertvarkytojo, kas gyvuoja Blaivininkų kuopa,
kYEGETABLE COMPOUND
Šiomis dienomis P. Gudas iš vykę į New Haveu, į St. Fra-1 .radijų iš Bostono.
I
kart labiau įvertinami.
kuri turi nemažų narių skai Chicagos Kolegijos, knygynui
Jttų
-c*-.-,.
i
..i •
Užsitarnavo jis garbingą čių. Todėl, tų dienų buvo lai prisiuntė rinkinį įdomių kny
H
1 Stovi už geresnę Sveikatą., Didesni
vietą garbingiausių Lietuvos komos ypatingos pamaldos. gų, ir kai kurių įdomių daly
Stiprumą —• kas reiSkia dauglaus gy
vumo — Stimuliuoja nervus, raume
didvyrių eilėse, užsipelnė kan Kaipo pirmų mėnesio penkta- kų* muziejuj. Tarp dalykėlių
Pain—Agony Starta To Leave in
nis. ir nusilpnintus organus. NITOATONE yra Jžymaus Gydyto lauš iftra24 Hours
dienį
vakare
buvo
Šventoji
Va
kinio vainiką Bažnyčios dar
, dimas, jisai siūlo Jums TONIKĄ, ku
randasi keletas iš Philipinų sa
Happy Days Ahead for You
ris pa<forė stebuklus d61 tūkstančiu,
landa, per kurių atkalbėta pa-! |lp jnoti Gudui atsiuntęs viebuotėj.
padaryrlelnias tuos nusilpnintus tvir
Thlnk of lt—hnw this old vrorld

MOANAPOLIS

J.

E.

ARKI VYSK.

LEVIČIAUS

A•

J.

čiau giliam savo nusižemini- don!o Prano Balčiūno bobutė Šeimyna. Daugian tokių
kan>*

ikvietė

MATU

MIRTIES

SUKAKTUVES

Hartford

LRKSA.

Waterbury

prieš

LRKSA.

Trilypis

Kėglių

koncertas

Waterbury

Lyga

f

Vasario

16

į

Mūsų

Don’t Read This

čempijonai

Atostogauja

Xuka

Nuga-Tone

. ............ "

RHEUMATISM

j

Amžinų atilsį duok jam, Vie
akt««; k™"<>
špatiė! ’
vininkai atnaujino padalytų
blaivybės įžadų. Tų dienų nebino priimami nauji nariai,
Sausio 27 d. Kolegijos ko
nes anksčiau, būtent gruodžio
plyčioj buvo atlaikytos gedu
8 d., Nekalto Prasidėjimo šve
lingos šv. Mišios už a. n. Arki
ntėje, kun. J. Jakaitis, M. I.
vyskupo Jurgio Matulevičiaus
C., N. A. Blaivininkų Sąjun
ir visų Marijonų vienuolijos
gos Dvasios Vadas buvo priė
mirusių narių sielas. Šv. Mi
męs naujus narius.
šias laikė Kolegijos direkto
Toji diena peša daug gra
rius kun. dr. J. Navickas, M.
žių įspūdžių. Malonu žiūrėti,
T:c' Per Mišias gražiai gie
kaip darantieji įžadų ypatin
dojo Kolegijos choras.
gu būdu apsimArina, supančiė
ja savo kūno geidulius ir da
Vts. 2 d., Grabnyčių šventė, ro įžadų, lyg aukodami Dievui
yra viena didesnių “Bažnyčios brangią aukų, kuria sekdami,
švenčių, kurioj tikintieji vpa šventųjų pavyzdžiu, galėtų at
^ingu būdu kreipiasi į švč. nešti didesnės Dievui garbės
farijų, prašydami josios maj- ir pasiekti aukštesnio tobuly
.
bei užtarymo. Tų dienų Ba bė* laipsnio.

I

j

Greičiausia Kelionė į Lietuvę

nas jo pažįstamas,
Kolegijos vyresnybė nuoširdjĮftį dėkoja gerb. geradariui
J;- prisiųstas knygas ir dovnA.

J.

Miciūnas

(L.

BREMEN

K.)

EKSPHESIiMS TRAl'KINVS laukia prie laivo Brfnierliatcuc Ir nillkrlna pAtogŲ nuvykimą | KLAIPP.OĄ.

WATERBURY, CONN,
METINIS

KORTŲ

virba keiųiukitft populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK
ALBERT BALLIN
DEUTSCHLAND

VA

KARAS

Vakaras įvyko Šv. Juozapo
salėje, sausio 26 d. vakare. Atsilankė netoli 300 žmonių:
jaunimo ir genesniųjų. Buvo
gražių ir įvairių dovanų, ku
rių pasirūpino gauti geros ši
rdies moterys iš Greene’s Jewelry Stare ir AYorth’s. Buvo
ir gardžių užkandžių; vienu
žnyčia mini Dievo Motinos
Sausio 31 d. gauta liūdna žddžiu, pilnutėlė salė visų vai
apsiplovimą ar įvezdinimą.
nuo kurios ji buvo linosa, ta žinia, jog Chicagoj mirė stn karų linksminosi, kaip viena
Vasario

2

TRECIOS KLESOS LAIVAKORTfcS IS
XEW YORKO f KLAire.OĄ IR ATOA1,

d.

0170.50
Ir riaugulį

tais ir aktyvftkals. Šio Gvdytojaus
preskrineija (labu r parduodama vi
ena* Valstlnyčlose, — trlsdcfttmt* die
nu. garantuotas treatmentas už Vlenn r»oler| —• gaukite buteli Mu tabletkų Mandien.
bet persltikrlnk/tn.
kad ant Inlhelto būti) pažymėta —
NVOA-TONE.

TOLOSEFAT
M. Kitner
Bresklya, N. Y.
"■ava
Kraaskra for tha
. « moBthi snd have aat anly loot U
_
. Mat tool m stath battar la *rory
«ag. Bvcn for peopla aha haa’t asla ta
rakate. KraecMen lt vonderful ta kary
tha abatam haalthy. I balng a Barta
ahaadd knav far I've trlek aa aiaay
thlnga Mat only Kraeebra aasvartk ah
parteete.” (May U, 1MX).
TO loaa fat SARL7 and KARlfLKaSLT. take a half teaapoonful of Kruachen
Salta la a (tau of bot vator la tha
mornlng before htyskfaat—doo't mite a
mornlng—a bottle that lesta 4 ataka
coeta būt a trlfle—gat Kruachen Salta at
any drugatore ln America. If not Joyfully aatlsflad aftsr tha Srat botUe—

TalpRl nuolatiniai Iftplaukimnl tr«ral žinomais kablnlnlnls laivais. —■
Patogus geležlnkeli'als susisiekimas
IS Bremeno ar Hamburgo.

<
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kldella

Marino valo,
bo pavojaus.
Knyga “Eyo
Bonuty** ant

AND NO MATTEL
H0W MMŽD
<

Mra. C. S. Foltz, įžymi sufragistė, kandidatuoja į California valst. gubernatorius.

AUkioa,

GRAtlOg AKYS

>NE|_e \NH£N

THF LAŠT
O4?DEK NOUfc. BlUt\NA5 UNIN* AROUNb TŪE
OFFICE
FOfi.
,
<51% N\0NTH%—

Būdu

-

IN OUR OFFICE
HEULO l
ME ia, CASE-Ą
OF-ONfeERL
Aue
y

Nauju

Bo operacijos, bo |svtrkfttlmų. Ba
priversto poilsio. Gydantis galėsi
dirbti po senovei, nebent Jau dabar
priverstas gulėti. Tam vaistas yra
Emerald Oil. Oydo greit, mažina ti
nimo lr gėlimo. Nurodymai prie vato
tų. ai negelbės aptleklnlnkaa grožina
plnlgua

Yra

HAMBURG-AMERICAN LINE
NORTH GERMAN LLOYD
177 N. Mlehlgan Avė. — ISO W. Randolph S».
'
CRI( AGO. II,M.

VAR1C0SE VEINS
Gydomos

Tyras,

Informaciją klauskite pas vietini
agentą arba

Užuojauta

does make progrese—now comes a
prescrlptlon whleh is known to pharmaclsts aa Allenru and wlthln 4S
hours after you start to tako thla
nrvlft hctlng formula pain, agony and
Inflammatlon caused by excess urlo
(icld haa started to depart
Allenru doea Just what this notlce
says (t wlll do—it Is guarantead. You
can get one generoua bottle at leadIng drugstores everywhere for S5
oants and If lt doaan't brlng the Joynua raaulta you axpect—your money
vrhola beartedly returned.

'HELU IF TUfcfet'S ANN
KK* eONlN’ TW5 TIME
PUT iT (N THE (MNfcERj
—"i ^LE

M

kvelntna gaivina
Jus Jo pamėgalto
Care" arba **Kyo
poretkalavimo.

•
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bus be galo įdomus. Dėl to
visi ruoškitės dalyvauti. Vaidipimas prasidės lygiai 7:30
vai. vak. Bilietas tiktai 35c.
VaidyU

Arėjas Vitkauskas

JAUNOS ŽIEMOS JAUKIAM GLĖBY..
(Atsiminimas tš Vilčatavos kuinio)

ATSIŠAUKIMAS į CHI
CAGOS APYLINKĖS BE
NUS IR ORKESTRAS.

Už miško, vakaro tyloje,
viliodama Žvaigždes,
žėrėjo horizonto platumoje
virš miesto tolimo šviesa.

KAS VEIKIAMA GIMIMO
P. ŠVEN. PARAPIJOJ,
MAROUETTE PARK

Kumyims smego pūką,
į lauką išėjau
ir, jauką šaltą (litą
žiemos įalsavau...

Kiūtinu atsigavo...
Ir sielvartas, tolo
nes jį naktis tamsi
-palikęs, nekamavo:

LACHAVVICH
IR SONOS

———, ‘

Netoli Chieagos miesto ske
rdyklią, prie vieno šaligatvio
randasi Lietuvos moters dar
želis, kurio viduryje auga rū
tos.
’
.. 5

nutildė mano širdį...
Tylus aš sugrįžau...
Tyla pripildė širdį —
ir sveikas užmigau...
Chiago, lįl., 1934. I. 5 d.

Bevaikštant man ta gatve,
pro Chieagos dūmus akys tas
rūtas i«astebėjo ir mano nosis'
&
atskyrė jų kvapą nuo skefdy:
klflmarvės; Tos rūtelės vir
w- >* SWlių bei fotografijos biznį, o jo
pėjo pučiamos susmirdusio vė
brolis Nevv Britaine turi mil
jo, rodos, lingavo sav© galvu
žiniškus šiltnamius
ir da
tes ir raudojo — apgailesta
ro didelį biznį ne tik tarpe
vo darželį, kur jų prabočiai
lietuvių, bet ir svetimtaučių.
augo tyrame ore — Lietuvoje.
Žmonės geri katalikai. Ponia
Poetai, nupieškite šį vaizdą
Giedraitienė ilgai sirgo, bet
dabar jau beveik visiškai pa meilingais žodžiais, kurie -akį
sužavėtų, širdies stjgas už
sveikus. Augina tris dukteris
gautų.
ir du sūnus. Pavyzdinga lie
tuvių katalikų šeimyna.

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
met bandysime dar gražinus
svetimtaučiams pasirodyti.

Iš ŠV. JURGIO PARAP.,
BRIDGEPORT
A. L. K. K. Moterų Są-gos
1 kuopos susirinkimas įvyks
antradienį, vasario 6 d., 7 ^0
| vai. vakare, Šv. Jurgio parap.

GRABORIAl :

atskyrusi paliko
ten mieste — kur šviesa... *
llamy bė čia apniko: —
jos apimta gamta

(Tęsinys 4 pusi.)

skite progos, nes paskutinis,
iki po Velykų pasilinksmini
mo vakaras. Ateikite visi, —
nesigailėsite.
N. N.

Žymusis muzikiuinkas, ko
svetainėj. Visos narės prašo
mpozitorius ir rašytojas J. Ži
mos atsilankyti.
Valdyba
levičius renka medžiagą lietu
vių muzikos istorijai. Keikia
UŽEIDAMI PAS BIZ
padėti tam sunkiam jo dar
NIERIUS,
bui, teikiant įvairios tuo rei
Vas. 11 d., Gimimo Panelės
kalu medžiagos.
Šv. parapijos svetainėje įvyks kurie skelbiasi mūsų laikraš
tyj, pasakykit kad matot jų
Apie lietuviškus bonus ir o- “Valentine Dance”; vakarą
skelbimą “Drauge”. Tokiu bū
rkestras, kiek buvo galima sa rengia Sodalicija, Šv. Varde
dr-ja, Lietuvos Vyčių 112 kp. du ir mums ir jums ir biznieSteve Vasilakos per 29 nietub pasistatęs vežimėlį parda žinoti, kreiptasi į jų vedėjus. ir parapijos choras. Nepralei > riui bus nauda.
vinėjo peanuts’us ir popcorn’us prie vieno Baltųjų Namų ka Bet be viešojo pranešimo ne
mpo, Washingtonc. Neseniai Columbia distrikto koinisijonie- galima viso darbo atlikti, nes
riai uždraudė jaiu toje vietoje biznį daryti. Perskaitęs apie yra sunku sužinoti visus esa
tai laikrašty žinią prez. ltooseveltas įsikišo į dalyką ir Stevei mus ir buvusius benus t Bei orTelefonas YARds 1138
kestras.
leido toliau sau biznį daryti.
Sakytam rinkiny norima "p
———............... ............................. . VIENA TEMA POETUI
GRABORIUS
traukti lietuviškos orkestros LIETUVIAI GRABORIAI

Užklojo, kaip svajonė,
Apylinkes žiema —
tokia nauju, maloni,
tokia sveika, jaunu!

W»TE«8I)RY, CONN.

ir benai, ją vadai bei muzikoje
pasidarbavę asmenys.
Tat, žerouKi paduotu adre
su prašau kreiptis dėl anke
tos arba tam tikros formalės
blankos, kurią išpildę pasiųsi
me J. Žilevičiui.
Antanas P. Stulga,
1340 S. 50th Avė.,
Cicero, 111.

Pastarajam mėnesiniam^ su
sirinkime dalyvavo daug jau
nimo; matėsi ir šerifas Jenušaitis, kun. Valantiejus, Kripas, Ražaitis. Apkalbėta daug
PLATINKITE “DRAUGĄ’
dalykų, ypatingai apie baskel
bąli ir rengiamas eard parties.'
Vyčiai gavo naują dvasios va
TRILYPIS KONCERTAS
dą daug žadantį kun. llažaitį,-i
kuris labai myli jaunimą. NėSausio 28 d. suruošta trily
ra abejonės’, kad VVaterbury’o Pisi (jungtinis) koncertas, ku-

BRIDGEPORT, CONN.

M

I.!.,

.I

STANLEY P, MAŽEI

ratarnauju laidotuvėse kuopigiausle
Reikalą meldžiu
- o mano
darbu būsite užganėdinti
Tel. CANal 2515 arba 251«

2314 W. 23rd PI., Chioago

PAMATYSIME GYVUS
KRAŽIŲ SKERDYNIŲ
DALYVIUS
'

—-

us .lgituviaKatafikų Vakarinių Valstybių sei
indį vasario 18 d., Nekulto
Prasid. P. Š. parapijos salėj,
Brighton Parke bus paminėta
Kražių skerdynių 40 m. snkaktis. Tą vakarą bus atvaidin
ta .jaudinanti 3 aktų drama
•>Kražių skerdynės ”. Per vaidinihią' pamatysime gyvus ske,
idynių dalyvius, kurių keletas
dar gyvena Chicagoj slapia
pabėgę Amerikon, kad išve
ngus teismo, kalėjimo, Sibiro
ar net mirties. Iš jų išgirsime
įdomių faktų. Taigi vakaras

1439 S. 49th Ct.

Cicero, UI.

i Turiu automobilius visokiems
reikalams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue
Chicago, III.

_________ Tei. CICERO 5837__________

ANTANAS PETKUS

J. F. RADŽIUS
Ina.

ANTANINA
JAKAITIENĖ
(po tėvais Ališauskaitė)
.Mirė vasario 5 <1., 1934 m.,
1 vul. ryto, sulaukus 45 meti)
amžiaus. Kilo iš Pavandenio pa
rap., žvirgždži'ų kaimo.
Amerikoje išgyvąno 25 metus.
1’aliko didettanib nuliūdime
vyrų. Petrą, «s«erj Onų Sitnonauskienę, ftv’gerį Slmonauskų
ir jų dvi dukteris Oną ir Bronki.a\ų; o Lietuvoj dvi sese
ris ir gjuines.
Kūnas pašarvotas R No. 5.
Harvard, Iii. Laidotuvės jvyks
trečiadienį, vasario 7 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėta j šr.
Juozapo Baruaeo parap. bažny
čių. Harvard, III., kurioje jvyks
gedulingos pamaldos už velio
nės siolų. Po pamaldų bus nuly
dėta j šv. Kazimiero kapines.
Nuoširdžiui
kviečiame vi'sus
gimines, draugus-ges tr pažys
tam ua-niaa dalyvauti šiose lai
dotuvėse.
Nuliūdę: Vyras, Sesuo, «vogeris ir giminės.
Laidotuvėms pa tarnauja gra
bo nūs Z. T. Surni.

t

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už (25.00 ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai.
4U W. 18th 81.
Tel. OANal <174
"STv_________ Chicago, lll._____________

IU.ZOLP
GRABORIUS "IR LAIDOTUVIŲ

TODIMI
1646 VVEST 4«th STREET
Tel. BOCIevard i»»—8411

GRABORIUS
Koplyčia Dykai
4830 VVEST 15th STBEET
Cicero, Illinois
Tel. CICERO 2109 ir 859-,!.

A. MASALSKIS
GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tel. CICERO 384

SYREWICZE

t-

GRABORIUS

Tel.

LAFayetle

Laldotavčna pdnae patamarimaa
galimas aš (16.M
KOPLYČIA PYKAI

1344 S FUHb (»«.

M7I

J. Liulevlčius

Tb

a
UMOjM

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS IR BAI^AMUOTOJAJ
PaLnmar1ma» geras ir nebrangus

718 W. 18th St.
Tel. MORroe »»77

Patarnauja Chi
cagoje lt aplellnUJe.
Didelė ir graši
Koplyčia dykai
4OM Archer Avė.

KAM SKYSTI UUOSUO

Vyčių kuopa virs viena pavy- rio programą išpildė VVaterzdingiausių kuopų visoj Ame būry, Hartfordo ir Bridgepoi
to chorai. Vaterburiečiai be to
rikoje.
Linkime knopai augti ir sti sulošė “Stefanijos vestuves”.
prėti. Palaikykime tą kilnią Ant galo dainavo jungtini
organizaciją! Ji juk to verta! e^^rab- kalė buvo pilna publi
kos. Po programos buvo šo
kiai. Iš svečių matėsi kunigai
Gradeckis, Kazlauskas, Gau---------- —
ronsky.s ir Kripas. Valio, Con-

HARTFORD, CONN.

Kartą teko užeiti pas biz-.r.ecticut lietuviai!
nierių Giedraitį, kuris veda gė lietuvišką dvasią!

KAIP MAN PATINKA 1
ltašo Andrius šnipas

Skleiskim

vo jaunus talentus prozoje, po
ezijoje, ir t. p. Šitaip gal at
rasime tuose jaunučiuose mūsų laukiamą genijų, kuris apv

, ,

•

x-

TOJAI JUMS NEKENKIA
Doza skysto
gftlūna mleyai o liuosuotojo gJUOba
ruotl. Veikimas gali būti kontroliuo
jamas. Neveda prie papročio., nerei
kia imti “dviguba porcija“ viena ar
dvi dienas vėliau. M a krau s skystm 1
lluosuotojan it«-<-rxtna inkstų.
Pritaikintas skystas liuosnotojas pa
darys gerų virškinimų, be Jokio nosmugumo tuo laiku, ar vCllau.

Negeras vidorių valytojas gali lai- I
Uytl jūsų vidurius užkietėjusius, tol. j
kol vartosite Jj.
Patvirtintas
skystus
llųosuotojas
(vienas kuris yra plačiai vartojamas
suaugusiems ir vaikučiams) yra syrup pepsln. Dr. CaldureU's
Syrtlp
Pepsln yru receptas, ir yra ištikimai
-sukus. Liuosavlmo veikimus yra pa
matuotas ant sfina - uatiimllšku liuosuotojo. Viduriai nepasidarys ptisitiklantl ant šitos formos pagalbos.
kaip kad pasidaro kada. yra’ vartojav»btojal kurte turk mineralinius

rasys mus emigrantus, įamžins nuodus. Klauskite jūsų vaistininko
mūsų nuveiktus darbus Opoje.
Wyrup
N*'

JAUNAMEČIŲ ŽURNALAS
Šiomis dienomis Lietuvių Amerikos Studentų organizaci
ja įvykdė sumanymą, išleido
laikraštuką jaunamečiams —
lietuviams-ėms pradžios mo
kyklose. Redaktorium i>askir
tas kun. Petras Biskis, Nf.’I.
jC. Sprendžiant iš kun. Binkio
rašinio “Pusaulio Aviena”, ti
lpn nio ‘‘Darbininke’.’, Kalėdų
numeryje, gulima sakyti, kad
jis (laibą atliks laimi girtinai.

Tokio žurnaliuko (liūnų vai
kučiams seniai reikėjo. Fxrii liauni u, vaikučiai 'turės progą
pasidalinti mintimi*; o antra,
jie gaus progos išmėginti sa-

VENETIAN MONUMENT CO.. INC

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOTAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų
4605-07 So. Hermitage Avenue

Antradienis, vasario 6, 1934

j j-s

Daugelis eliicagiečių jau ge
rai žino, kad, ieškant origina
lumo vakaruose, visuomet ap
simoka pasukti Brighton 1‘a
rko pusėn, nes čionai draugi-,
jos nesnaudžia. Jos visuomet
pilnos energijos ir vis išgaTvoja ką nors naujo, ką nors
įdomesnio. Mūsų parapijos sve
tainėj yra sulošta veikalų, mū
sų pačių jaunikaičių verstų iš
anglų kalbos;'tokių veikalų
kitur nėra bjivę.

Ieškantiems pasilinksminimo
vakaruose (šokiuose), taip pat
ims mus daug būna origina
lumo. Daugelis Chicagos ir
apylinkės lietuvių dar nepai miršo naujo dalyko — per pa
rapijos karnivalą praėjusį ru
denį įdomios mažyčių mergai
čių ir lėlyčių parodos, kuri
trumpu laiku suruošta. Prieš

k Ačiū visiems, kurie su savo
1 automobiliais, skaitlingai pa
lydėjo į kupus suteikdami a.
a. Sofijai Vitartieuei paskuti
nį patarnavimų ir atsisveiki
nimų. Lieka nuliūdę: Dukte

nikaieiui: broliai — Juozas ir būtų tuip p
i VJ
v-J J JE*
Antanas Liudžiai; broliai —Įmoga būtų i
Leonardus ir Kdvurdas Gri- i no. Dabar
”7
.
iii• • čiai, VV. Simonaitis ir P. Sta- šas, pelno
<elis metus, didele minia zmo; ..
..
, v
ličius. Jie gyvai atliko savo bažnyčios b
im mate tildei | laužų j)aiap.
.
,
...
. /
, v . .
i i i i
roles ir publika nesigailėjo
Aeiu visu
larze, kilnume gerb. klebonas
y.
... ...
.. ;.....
, .
iii- delnų plojimo. J. Landžius, V. Komisijų: .
kun. Bnska sudegino dideli
* 1 J
,
......
... .. ,Simonaitis ir L. Gntis publi- A. J. Janui
pluoštų bilų, pilimi išmokėtų.
,, ,,
. ,
, ,, . , .
. ka stebino kailio geri dainiui- n L. Barui
r tada paskelbta, kad parapi....
/
.ja kuosa nuo skolos.
, ,
... likai. V įsi dainavo solo ir tušilališkiu
Koka
.
•
••
av
įėjo
Be solo,’ ,•'pi- dai “Draugu
buvo visų
parapijonų
dziaugJ pukurtoti.
1
b i “,
chorus
iš 40 liai- btas susirin
snms, nes musų parapija pir- noms pritarė
1 .
.
„
. i
.
su,
kurio duinaviinas zaveja- nkykit.
mutine lai atsiekė. Mulonu vi-1 . . .
J
, .
.....
...
. . nčiai skambėjo. J arpe “juo—
ga tai .prisiminti.
Visa tai
,,
*
. .
I
,
i .. . .
.
dūkų , scenoje matėsi vienas
veda skaitytojų prie pirmiau
,
...
.
...
. . tiktai baltas vaikinukus, tai
mano išreikštos minties, kad .
.
’
r>
•
i
*
w
i
i
JU
tarpininkas
skelbėjus.
Brighton Purkas pilnus o1
.
J ..Ta ..šiuomi r
riginalumo.
Iro ę guhiai ttthko K- D lobis, aviu
visiei
j Be rolės, jis publikų patenki-j laidotuvėse
Štai, sausio 21, 22 ir 23 dd., no soio numeriu. Dar nepaini-1 rtienės po
vėl pas mus buvo nepaprasti nėjau vardų dviejų iš jauna- 'kaitės, kur
vakarai, kuriuos rengė Šv. mečių skyriaus narių, kurių sausio 27,
\ ardo draugija. Scenoje buvo dailios taip pat visiems labai ro kupinėsi
taip vadinamas “Minstrel patiko, tai J. (Hobis ir J. A-k ....
Sliow ’. Nors jau nėsykį teko baravičius. Pianu visų vaka-į.
!U
mūsų'svetainėje gerai pasijuo rjl skambino Jonas Budrikas;1 j.
U
kti, bet niekuomet publika ne- J pritarė benas, kurį sudarė dau L U 11®luns
buvo tiek prisijuokus, kaip' šį ginusiai mokyklos bernaičiui j ' . ’ . . .
kartą iš tų “juodaveidžių”. įr keli artistai. Beno vedėjas'?
,1
.
°
, tuviu ccrci
Žvaigždutės tų vakaro buvo p. Kaltei, muzikos mokytojas
mums gerai žinomi mūsų jau-! mūsų mokykloje.
Ačiū gra

rys, sūnus, žentai, brolis, anū

kai ir

DAKTA1AI

LIITUVIAI

Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

DR. A. L. YUŠKA

DENTISTAS
144* SO. 4ttLh CT., CICERO, UA
U tar.. Ketv. Ir Foto. 10—9 vaL
>141 SO. HALSTED ST., CHICAGO
Paned., Sorod. Ir SuboL 1—1 vai

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

VaL: 0-11 ryto 1-4 Ir 7-0 vak.
Šaradomis po pietų Ir Nodėldioutal
tik susitarus

giminės.

MM W. MABQUETTK ROAD

Dienoms Tel. LAPayette 6701
Naktiniu Tel. CANai 0402

Office: 2643 W. 47th Stre<
VaL: 2 Iki o popiet. 7 Iki 0 vak,

ŠIANDIE RADIJO PRO
GRAMA

I

Nedėlioję pasai sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Pastangomis Peoples Furni
tūra Co. krautuvių, šiandie 7
valandų vakare iš stoties
WGES įvyks nuolatinė antra
dienio radijo programa. Daly
vauja gerai prisirengęs vyrų
kvartetas, solistas A. Giedrai! tis; kalbės Dr. Paukštis; bus
jumoro, muzikos, žinių ir nau
dingų pranešimų. Todėl nepa
mirškit pasiklausyti.

'

R«a

Phone

EKGIewood 4441

Offlae TeL REPublic 70M
Uua. TeL GROvebUl 0017
0017 S. WASHTENAW AVĖ.

Val.: *—4 Ir 7—0 vaL vakar*

Res. 2136 W. 24th St.
Tet OANal 0401

Office Pboue
PROspect 1010

GYDYTOJAS Ir CH1RUOAS
2423 W. A1ARQUETTE ROAD
VaL 1-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryti
N e dėlto J aualtarua

Res. and Office
ttėB So. LeavlU SU
CANAL 0700

PHYSICIAN kad SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
GYDYTOJAa

OFFICE HOURS:
P. M.
Sunday by Appolutment

i to 4 tad 7 to

I

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—1

Offlae Phone
TRIaautle 0044

Beredomls Ir Nedėliotais pagal auk
REZIDENCIJA

7850 So. Halsted Street
ROOlf 319
vai.:

1-4 Ir 7.0

vai. vakare

LIETDVLal daktarai

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 0 Iki S vak.
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso telef. UOClevard 7000
kautų tel. PROspect

Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio
moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’

IBIO

3147 So. Halsted St.
TeL BOUIevard 7042

Ofiso valandos: 1-4 Ir 0-0 vaL vak,
RoaldencUca Ofisas i asas W. Ottfc 04
Valandos: 10—ll ryto
s'
Beredomls įr Nodėliomis pagal stEartf

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ.

Valandos: nuo 1 Iki 8 vai. vakaro
Seredomls Ir nedėliomis pagal
sutarti

Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia.
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.
KATALIKŲ TIKYBA, « tmnae -r JAZUS KRISTUS.
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimą. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė.
Trys Kristaus viešojoje gyvenimo metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas.
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apla
mis $1.90.

I tomų — TIK H'. Kaina 11.00; apdaryta 81.3".
II tomu — JĖZUS K'ltlSTI S. Kaina vi.50; apdaryta 81.00
UI tomą — ŠV. DVASIA1: Kaina 81.00; apdaryta 81-35.
ailm:

Siunčiu 82.KO. kad hIsiųsIuničt.s bo aptaisuHluiičlu 81.05. kad ateiijatuntėle audeklo apdarais visas (ris vyskupo
Būčk. knygas “KATALAKIJ TIKYBA”.

Vardas. Pavardė ’..................... .................. .................... ’.................... ..
Adresus

DENT1STAS

4645 So. Ashland Avė,
arti 47 tb Street
/▼ai.: nuo V iki * vakare
eereouj pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
Buvęs Cicero
miestelio pir*Uąa Sveikatos
JNOinibjjonie-

**US (ir laikė

TeL

Pbone GROvehiU 0017
Valandos: 1-4; 7-9 P. M.

Rce. FROspvct 600*

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
Lietuvis Gydytojas Ir Cbimrgao
4*50 SO. VVESTERN AVĖ.
Chicago. 111.

1*01 SOUTH HALSTED STKEKH

DENTISTAS

Ihczldencija 0000 So. Arteeta^ mvu.
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet

2201 W. Cermak Road

4 lkį 1:10 vakar*

Valandos: Nuo 1 Iki ll ryt*

BOUlrvard 7MB

Seredoj pagal sutarti

Sventadi'eniaia pagal suMitarlinu-

DENT18TA8

4930 Wešt 13th Street

4712 So. Ashland Avenue
VaL: Nuo 10 ryto tkl I vakare

Lietuvis Chirurgus ir Gydytoju*
2515 VVEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

■ V a 1 a n d o s :
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Federacijos 7 skyriaus susi
rinkimas įvyks vasario 6 d.,
po No venos, parapijos svetai
nėj. Kviečiami visų draugijų
atšovus būtinai atsilankyti,
nes yra daug svarbių reikalų
svarstymui; jie turį būtinai
šiame susirinkime aptarti. Lau
ksime visų. Gerb. kun. P. Vai
tukaitis padės skyriui atsisto
ti ant stipraus pamato. Rap.

Veskite pirilnklų reikalus lie
sini sii pačiais lėdlrbAJais

Vienas blokas | rytus nuo į
il'.d.'lul'ų vartų

Trys leh-funai:

IUw. PEHHACGLA 0*11
BELMONT 3401

orri<e:
Al f red Kusclll, pres.

iiillkide

see*

ViiMvnt ltoselll, socr.

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 8:80-1:10

Ofiao X*L VICtory 4*0*
Rea. Iet. DREgel

0101

OFISAS

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO

4729 So. Ashland Avė.

LAIDOTUVĖSE......... PAŠAUKITE.........

2 luboa
CHICAGO. ILL*

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

Ruzas Gydytojas Ir Chirurgas

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

Telefonas MIDway 2880

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų

g

visų chroniškų ligų.

,

Ofisas 3102 So. Halsted SU
Kampas 3 lst Street

Valandos: 2—4 popiet. 7—9 vUl. vak.
Nedėb'omls Ir fiventadlenlais 10— -Ik

BUNCO

llūsų L-lmyna s|*c<-lall%iioja S:»iiic <lar(*c I«’r šeštas karias.

XcL Ofiso BOUIevard MII—14
Rea. Victory 2343

UŪZAPAS EUDEIKI

ŠILALIŠKIŲ KLUBO

Spc<-la Islsl iškalimi* Ir iMlirhlinp visokių rūšių paminklus ir
grubnaniliis.

(Kampas Leavltt St)

Nuo 1 fkl S vakare

(-ftfėturlmn sąryftlų su firma tuo pačiu vardu)

PAMINKLŲ DIRBĖJAI

0034

Trečiadieniais Ir aekaaad. aualtarua

fuo 10 iki 13 Vai. ryto; nuo s Iki
vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare

st roct

ROSELLI BROTHERS, INC

YIBglnta

to garbės ofi-

“d Per 10 me
tu) yra gerai
Cicerfečiama
žinomus
per
27 rustus. Da
bar
speciali
zuoja gydyme
Pinučių,
Šir
dies ir Kdininlizmo Ilgų.
Valandos,,

KATALIKŲ TIKYBA. III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.

Gerb. “Draugo" administracijai:
Siunčiu 8................ už kuriuos atalijakilc man Vyskupo Būčio knygas
“KATAMKi; TIKYBA“.

Ofiso: Tel. CALumet 4010
Mes.: TeL HEMIock 02*4

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskait Ii notos Apaš
talu Sudėjime — “Tikiu į Dievą Tėvą’’.

Čia nuplSSk

ir 7—1 vak.

6631 S. California Avė.
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

/Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievus. Paeina iš Tėvo ir
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė, šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasią. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimus. Nuodėmių atleidimas.
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė.
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.
Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus. ♦

CHIRURGAS

Offloe;

i

Sausio 28 d. šilališkių klūbo bunco party gražiai pasi■ sekė. Pramoga įvyko Balsių
Į namuose, 1808 S. 50 avė., Ci-1
j cero, 111.
Renginio komisija širdingai
dėkingu Balsiams už davinių
dykai namo pramogai, taip
pat Ciceros duonkepiams Mi
liauskui ir Kaikeriui už |>aaukojimą duonos. Jie visuomet i
j risideda prie gerų darbų.
Tikietų pardavimo laimėto- i
jais buvo trys: F. Baruuskie- ;
nė, kuri daugiausiai jairdavė,
tikietų, J. Brazauskas, antroj
vietoj, A. J. Janušauskas tre
čioj vietoj. Jei visi šilališkiai |

Res.:

PROspect 2011

BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd btreet

K.

▼ai.: 1 to 4 Ir 7 to 0 P.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vaL tv. KryMaus Ligoninėj
Chloago. UL

Phone: HEMIock 6700

OYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVM
Tet YAKds 0004
Rm.l

Tel.

PLAsa

1200

VALANDOS;
Nuo 10-11 v. ryto; 3-1 Ir 7-0 v. 0L
Nedėldienials nuo 10 Iki 13 dien*

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100

Specialistaa U
Rusijos

Kapitonas
Pasauliniam* kare
»«sz

v
IH MOTERŲ FER «* METUS WB«URIW»
KAI F IISMIHKN eJCHlOS Ir NEIOGYDOMOS JOS YRA

SpedallSkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, ulnuodljlmą kr*»
jo. odoa, Ilgas, loisdss, rsumstlsmą. galvos skausmus, skausmus nug»»
r*lo, koaėjlmą.
roja,
kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir psslsptlngas
paslsptIngas Ilgas
Ilga’ /ORU
>**'g"
Į**
•buto Juo Hr-dyti. atollrtte
Ir perattikrlnkue M M
I*11,**
nrfi.'Praktikuoja par daugel] metų Ir tflgydd tufcMaBClJt iiranhj. Patt
OFISO VALANDOM: Kandie nuo 14 valandos ryto IU
, g__ g valandai vakaro N«dė’’onrvta nuo 11 ryto 1*1 L *
o
a—B— Keeter A»a
Jsk CBA.Osri fl

e

1

4L1

T
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“DRAUGO" KONCERTO AIDAI
b

SEKMADIENIO PARUOŠIMAS
DIDELIS PASISEKIMAS

mų scenos recitavimas, Av. Kazimiero Akademijos mergaičių
S. Montvilaitės, A. Pikelytės ir Aldonos Aleknaitės instruluentalinis Nerino kompozicijos “Rožančius” išpildymas irgi
įnešė daug malonaus paįvairinimo ir svkin lifidijo apie jų
lavintoji} prisidėjimų jirie metinio “Draugo” koncerto. Taiposgi gera skripkoS valdytoją }>asirelškė p-lė Joana Praninckaitė.

Vakarykščių “Draugo” molinį koncertų labai tinka pa
Vakarykščia publika buvo mišri ir labai skaitlinga. Salė
vadinti Dainos ftvcnlė. Nors koncertas buvo ilgas, suvirš
pusketvirtos valandos, tačiau klausytojai išsėdėjo ramiai, su buvo užpildyta. Čia buvo dvasininkai su Chieagos patrijarku
žavėti, kad programai išsekus stebėjos pažiūrėję į laikrodį, kun. A.lek. Skripka priešaky, žymių gydytojų, advokatų ir
biznierių gausi reprezentacija, žymieji mūsų vyrai ir mote
kad tiek daug laiko galėjo praeiti.
Į pirmųjų koncerto ugnį buvo išstatytas Aušros Vartų rys veikėjai, minios “Draugo” prietelių ir skaitlingas jau
koncertui atvyko pašokti. Na
choras. “Draugo” iškalno pranašautas jam pasisekimas pa nimo būrys, kurio dalis tik
ir šoko ligi vėjybai nakčiai.
sitikrino realybe. Sudainavo jie tris dainas ir visas tris rim
tas kompozicijas. Išpildymas, ypač Žilevičiaus “Pasakyk” ir
•Vanagaičio “Vėjas ir Jūra” buvo tikrai geras, kad suža
vėta publika ilgais aplodismentais reikalauto reikalavo> dau
giau. Tai nebūta vien mechaniškus gailių išliejimas, bet jaus
Labinu didžiuočiaus savo minčių, norų vaisiais
mingos konipoaicijos turinio išreiškimas. Aušros Vartų daiEilių rėmuos patyręs,
ninihkai ir ypač jų vedėjas, muzikas J. Brazaitis, tikrai
Negu vardais garbingais — didvyriškais visais
užsipelnė tų ilgų klausytojų plojimų.
Labiau negu Imčiau «lėl Jos miręs! t j
Sasnausko, arba kitaip žinomas, Vargonininkų Choras,
Bet, ai man, tos mano mintys, troškimai visi
irgi atliko tris aukštesnio maštabo muzikalius kurinius. Mu
Taip nesklandžiai, Šaltai, pamažu pildosi
ziko Antano Pociaus dirigavimas užtikrina pasisekimų. Jo
Ir veda prie nusiminimo,
vakarykščias dirigavimas įrodė, kad pastarais dviem metais
Nes mana sielos, fširdies himno
jis yra padaręs žymių: pažangų dirigavime. Taip ir jaučiama,
žodžiai — mintys teberanda* tik many,
kaip dirigentas kiekvienų balsų kontroliuoja, tai modifikuo
O ne knygos formoj, ar laikraščio, skilty!
Ptį/t (litis
ja, tai plečia. Jo gestų išdavimo įvairumas, veido ir visos
'
■'
.............
figūros išraiška dainoriui priminti primena, ko iš jo reika-t
iaujama. Patsai vyrų Sasnausko choras, ar tik ne vienatinis
vienų vyrų lietuvių choras Chicagoje, pasižymi turiningais
balsais, tiek tenorais, tiek bosais. Tr p. Daukšo tenoras toli
— gražu nepaseno. Tik, klausyki, kai jį paleidžia, ar mode Skaityk Kelionių ApraiymusTų,
liuoja... Klausantis vakar Sasnausko choro dainavimo, teko
Kurie Yra Toli Keliavę
tik gėrėtis, kad Chieagos vargonininkai sugeba taip gražiai
i.
sutartinai dirbti ir kultūrinį darbų varyti pirmyn; nors sy
kiu buvo jaučiama, kad tas choras ne paskutinę kozirų lošė.
Vyskupo P. P. Būfco, M. I. C. “KELIONE APLINK
PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISttNĮ KON
Prie gausesnės praktikos ir dirigentui leidžiant balsams dau
GRESĄ
AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
giau įsigalėti, ypač crescendose, Sasnausko choras įneštų daisaulio
žemėlapiu.
Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal
nviman ne tik teknikos, liet ir daugiau jausmo, kuris labiau
tik vvskupui Būčini teko. Jis moka savo kelione vaizdžiai
mgautų klausytojų širdis.
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.
Mišrus Vyčių Dainos choras, skaitlingiausias iš visų tri
IT.
jų, per darbingumų ir ne labai patogias sąlygas prasimušė
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO
pirmyn. Savaitę atgal jie turėjo savo koneertų, kuriame jie
NE PO EUROPĄ” ir ypač. LAISVOJE LIETUVOJE.
turėjo ganėtinai drąsos griebtis net taip komplikuoto muzi
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pus,...187. Am leki o'
aptaisais $1.50.
kos kurinio, kaip p. Žilevičiaus kantata “Vytautas Didysis”.
ITT.
jr7
Vakarykščiame koncerte jie, sudainavo tris visas lengvesnio
a •
pobūdžio daineles. Dainos chorui vadovauja muzikas J. SauBegalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONES ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, šiaurinėje Afrikoje,
ris. Kuomet žiūri į piinų scenų jaunimo su entuziazmu lietu
Sicilijoje, Graikijoje, Svrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte,
viškas dainas dainuojant ir lengvai įsivaizdini, kiek darbo
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,
ir sielos į tų jie yra įdėję, tuomet pųgorha turi lenkti galvų
Vokietijoje, Lietuvoje.
;• v
prieš kun. Valančių* muzikų J. Sanri, to choro vadus lir rė
Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai
mėjus, kad tiek Chieagos gražaus mūsų jaunimo yra įtraukę
gražių
ir aiškių 300 paveikslų.
į gražų tautinį meno darbą ir tuos pačius jaunuolius išgel
Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
bėjo nuo pragaištingo laiko eikvojimo. Toks choras — tai
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais.
pagalba jaunimo auklėjimui,
tai tikslinas lietuvybės pa
Kaina tik $2.00.
laikymui, tai proga senesniems pasigerėti gražiomis lietuvių
Kas pirks visas tris knvgns sykiu, tai atiduosime
dainomis ir kilnių idealų jaunąją karta. Ir vakarykščiame
už $3.50.
koncerte publika gausiais apdodismentais nžgyrė jų'darbą.
Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
Vakarykščiai solistai iš eilės: Kastas Sabonis, p-n i n Onn
kutį tuojau* siųskie mums.
Juozaitienė, Justas Kudirka, p-nia K Rakauskienė, Kazimie
fin nupiešti
ras Pažarskis visi jau Chieagos publikai gerai žinomi ir
“Drauge” pirmiaus plačiau apibudinti.
Gerbiamai "Draugo" Administracijai:
Siunčiu nu Šiuo lnlftku $................... už kurluon prttSau kuogreiVlaunia
Programų paįvairino prof. Antano Žvdanavičinus skripatnlijHtl man nokančlan Kelionių knygai.;
VYSK. P. P. BOClO KELIONES — $1.00
kos solo. Tai jo pirmas Chicagoje viešas pasirodymas. Kaipo
KUM. rit, J. VAITVKAIf’10
—
1.50
KUN. J. A. PAI'MUKO
—
2.00
nuo muzikos profesoriaus, kuris veda savo konservatorijų,
arba:
Siunčiu $3.KO už kurluon ntniijnklto mnn vinim trln Kelionių knyga a
beabejo publika daug tikėjosi ir reikia pasakyti kad neužsivylė. Prof. žydanaviciusr valdo skripkų kaipo tikras magist
Mano ndronan:
ras. Jr publika po kelis syk jį iššaukė griežti virš programo:
Vardan. Pavarde
bet ir iššauktas profcsoriis nenusileido ligi klumpnknjų, taip'
ir pasiliko klasikų aukštumoje.
.ntreet
Sofijos Pauliūtės pirmų krikščionių gadynės persekioji

Okla., vas. 5. —
Už 17 mylių nuo šio miesto
vakarų link policija puolė vie
no ūkininko namus, kuriuose
slėpėsi keli plėšikai.
Kovos metu žuvo 3 polictnonai ir 4 plėšikai.
TIBjSA,

KAS

PAKVIETIMAS
ftirdingai kviečiu visus Chicagos ię apielinkinių miestelių
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano
biznio vietoje Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių; visokių riišių vyno ir
alau*. Pristatome aludėms.
Dovanos visiems atsilanku
šiems.

DABAR

Vokietijoj, Prancūzijoj, An
glijoje, Lietuvoje, Amerikoje,
visam pasaulyje? Skaitykite
“Draugų” kasdien ir gausite
geresnį supratimų politinės,
ekonominės ir socialinės būk
lė* pasaulio negu skaitydami
bet kurį kitų laikraštį.

LABIAU'

AR MĖGSTI KELIAUTI?

DAROSI

KNYGA APIE KARĄ
Įdomus!
Jau išėjo iš spaudos P. ir K.
Jurgėlų (Jurgelevičių) išvers
toji didžiojo karo apysaka W.
T. .Scanlon’o “Dieve, Pasigai
lėk Mūsų!” (God, have mercy.
Juozas Babravičius, gerai žinomas operos
on us). Įdomi net 400 pusi
dainininkas, kuris akompanuos lietuvius kelei
nių apysaka, kur gyvai ap
vius iš New Yorko išplaukiant kovo 3 d., Skanšyta, kaip Amerikos karei v’iai^F
dinavų-Amerikos Linijos laivu “United States”
kariavo su vokiečiais 1918 m.
Prancūzijoje. To karo baisy
I LIKVIDUOTA
4
VALSČIAI
bės atvaizduotos geriau negu
Remarko “Vakarų fronte nie
ftiemet Alytaus apskr. pa ko naujo”; taip skelbia ame
Federacijos Chicago Apskri
rikonų spauda. Ši knyga Aties mėnesinis susirinkimas į- naikinti 4} valsčiai: Liškiavos,
vyks vasario 7 d., Aušros Va-' Krokialaukio, Antnemunio ir . merikoj laimėjo 1-jų premiją
rtų mokyklos kambary, kaip Nedzingės. Be to, Nemaniū-pš dnl. karo apysakų. Šiurpas,
nų vaisė, padidintas Birštono10
kur ir juokas ima. Lavisuomet, 8 vai. vakare.
bai
įdomus
skaitymas.
ir vaisė, būstinė perkelta į
Atstovai, kolonijų veikėjai J
TA ,
Knyga su gražinis, gerais
,
,
,
‘.Birštoną. Dabar Alytaus ap’P ^p'’- 'lvaK,5k,|tt PP“omi:„kr. bus lik 13 valsHu. l’rirt apdarais, ant kurių matyt ka
Skaitlingai susirinkti, nes yra.,,,, ,„e|,„ b„vo 20 vfl|a v„. ro vaizdelis. Ji galima įsigyti
daug svarbių dalyku svarsty- (Jinasjf jau likviduota 7 valse, už $1.35 su persiuntimu (siųs
niui. Artinasi Vakarinių Vai- Ryšium su vaisė. • pertvnrky- kit pašto perlaidų — “money
order”;) P. Jurgėla, 6908 So.
stybių seimelis ir kiti svarbus
Alytų apskr. kiek sumaArtesian Avė., Chicago, III.
(lalvkai, kurie turi būtį svar-; žėjo, nes keletas kaimų patę
stom! ir rimtai vykinami.
j ko Marijampolės ir Seinų PARDAVIMUI ar mainymui
grosernė ir mėsos krautuvė, su t;
Valdytu' apskr.
; kampiniu namu ar be jo. Tikįra aukso kasykla tinkamam
žmogui. Atsišaukite: 1058 W.

PRANEŠIMAI

51st Street.

Išpardavimas
•
'•“k
Tarpe šimtų kitų žinomų Standard išdirbysčių skalbyk
lų, Budriko krautuvė parduoda THOR skalbyklas leng
vais išmokėjimais taip, kad skalbykla išsimokės pati
per save.

|

IRMLAI* BIZNIO, kaipo pusininkai*
arba. i Ap Irkai u vfa). Hualdėahi puaian
au geros dvasina, rimtai mąstančiu,
t.ilalngu v.vru ar n.otf-re. Knu bizniui
tinkamas Ir nralhijatt Rimkau r darbo
ar Ilgu valandų. Biznio paat-kmCm priMruro nuo žmpgauR Riimajjiimo, <larbAlumo į'r aloronCR. AtaiAaukltp;
“ORAl'OAS" BOX •.

2334 So. Oakley Are.,

___ _ _ • ‘t. Chtrago,' III.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
105 W. Monroe SL. prie Clark

THOR SKALBYKLA

Telefoną* STAte 1MO
Valandoa • ryte Iki I popiet

$49.50
Tikra

vertė

yra

2201 W. Cermak Road

Panedėllo. Seredoa fr Pėtnyčloc
vakarais • Iki •
Telefonas CANal S1M

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Utarnlako. Katvergo Ir Rubato*
Vakarais T Iki »
Telefonas KEPnblIc P«n«

DVIGUBA

k

Muilas prosas ir prosinimo

Crane Coal Co.

lenta dvkai.

5332 So. Long Avė.
Chicago. III.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Katrie perkate anglis IS dral
vertų, Rlijnki*le Juor J CKANk
COAL CO. Oa ilsite geresnef
anglis, už mažiau pinigu
Pm-aliontMH M. R. liktai g7.O4i
tonas.

Tel. Boulevard 4705
Gražus lietuvių programas Nedėliomis 1 vai. po
pietų iš stoties AV.C.F.L., 970 kiloeycles.

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus

TUMONIS COAL CO.

jums mandagiai.

Reikale esant,
žydelį.

atsiminkite

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST.

INSURANCE

PERKAM

12132 UNION AVĖ.

NOTARY

Lietuviškai
BONUS

Chicago, III.

PUBLIC
R E A X,
8IUNCIAM

Tel.: YARds 0801

LAIVAKORČIŲ
PRISIRAŠYKITE

Buvęs Vokietijos kaizeris WLlhelmas savo namuose Doovn’e, Olandijoj, šiemet švenčia
75 m. sukaktuves.

y

£

•

BIZNIERIAI, GARSINKI-

TĘS “DBAUOF/

R S T A T R

PINIGUS

TKISINOL’MV

J

I

LIETUVĄ

AGENTŪRA
MORŲ SPULKĄ

PAMATUOTAS

2608 WEST 47th STR.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

BIZNIS

Tel. LAFayette 1088

Res. 10742 S. Wabash Avė.
Phone PULLman 8092

