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NUŽUIDYTA PENKI TIKINTIEJI

CKININKAI IŠTREM
TI SOLOVECKIO SALON
LONDONAS, gr. 31. — Ži

Rusijos, Stalinas 
is gi pasigailėjo suimtųjų 
avo sėbrų. Zinoviovo ir 
Camievo. Vieton juos nužu- 
lyti už jų nepalankumą so
lidų vyriausybei, jie ištreni- 

i SoJoveckio* salon, Baltojoj 
ūroj. Tas reiškia, kad dėl 
lepakeneiamų gyvenimo sa- 
ygų jie patys ten turės nu- 
ikankvti.

įomis iš

VMKKICO CITY, gr. 31. —
Coyoaean pi i miestyje vakar 
penki katu! kai nužudyta.
Tarp jų yra viena moteriškė.
Tai Meksiko^ raudonųjų val
dovų aukos. ,

Katalikų 'mžnvčioje vyko 
pamaldos ’uo metu bažny
čios aikštė,raudonais marš
kiniais aptaisiusių radikalų 
kuopa prad'-jo priešreligines 
prakalbai. Radėjo šmeižti ka 
tulikus. Tu> pusidarė stačiai 
nepakenčiami katalikams. Jie 
įspėjo radi Alus, kad paliau
tų šmeiię įeligiją ir pasi
trauktų. Radkalai ’L&r smar-

provok"oti SUNKUS DARBININKAMS
Tada įtikimieji puolėsi pr- 

Raudoti -
marškiniai radikalai atsakė 
šaudymai.- i penki asmenys 
nužudyta Justųjų skaičius 
nežinomas,

Atlikę ki|gžudybės dailią 
radikalai jšpruko į polici
jos stotį. liren pasiųsta po
licija “n)t|nti” katalikus.
Nebuvo? įąlšinti, nes ka
talikai be) užimti rtužudy- 
taisiais iiiužąistųjų gelbėji
mu. N ežiė nt to, nežinia dėl 
IkOf letasasiuenų areštuota.

Paniški-., kad |»ti vyriau- 
syhė supvokavo • katalikus.

Kovai |itš Katalikų Baž- 
nvčią vy Įunrilė sudarė rau- 
donmaršk|ų organizaciją ir 
jai įlavėiid-Ai}, kad visur 
katalikus i ig’| juos šmeižti 
ir, alielnj kovi.ti prieš Baž- 
uvči|.

Pi tirtij|k»d šių bedievių 
kuopa čia atvy- 

t iš ’lid aseo. Vyriausy- 
Ijivė įsileidimą provokuo- 

taiikis o pati policija 
pino jlms ginklų, 
kia ksikos vyriau-

KattBrns žudo ir šau- 
kail | katalikai kelia 

■IROS.

POLITIKOS

GYVENIMAS RUSIJOJE
MASKVA, gr. 31. — Pa- 

yfc bolševikų laikraščiai pri
lįsta, kad sunkėja darbi- 
:inkams gyvenimas Rusijoje.

Sovietų vyriausybė panaiki- 
o duonženklius pasisakyda- 
na, kad ji “lengvina” darbi- 
inkams buitį. Staiga visoki 
algomieji produktai pabran
ginti net 40 nuošimčių.

BOLŠEVIKAI LIEJA PAOfe TIKINTIEJI MELDŽIAS UŽ BUS PENKI SAUL£S ,R DU 
ŽĄ, KAI PRIEŠ SAVO jO PASVEIKIMĄ

GALĄ <
t LONDONAS! gr. 31.

MASKVA, gr. 31. — Bol
ševikų laikraščiai rašo, kHd j^, \Vestminste- ' skell>ia’ ka<1 1935 metais iv>''

MĖNULIO UŽTEMIMAI
gr. 31.

Apie bylos eigą bus pranešta ir 
Amerikos spaudaiPAŠA PENĄ, Cal.,

Mount \Vilson observatorija
KALNAS. — Gruodžio lo mųjų yra tarnavę vokiečių ka 

d. kariuomenės teismas Neu- riuomenėje; visa eilė yra tęs 
.... ... .manno, Sasso ir kitu byloje kariuomenės atsargos kariniu

. , _ . . . „ t iSP arkivyskupijos bažnyčiose • - atlikinėjo formalumus. kų, dar daugiau — puškar i-
vo pnešus. Ir giria ją uz tą j in<ųpta8į už kardinolo pasvei- n,,mai Per ' 111 lįr Pasa“‘I G Je8uttis’o nužudymo by- ninku ir eil. kareivių; G. Bert

los aplinkybėms nušviesti, ka
riuomenės teismo prokurorui 
paprašius, dar buvo ištardv-

,, , . . t l.1 • u... iiiivuiil \Vilson observatorijaSunkiai serga Jo Ernui. kai- ** •»

sovietų vy riausybė yra nu- rio arkivyskupag. yakar viso-!ks Penki .saulės ir du IngllU' 
sprendusi išnaikinti visus «a-1... __i_i---- •__ is~ — I lio užtemimai.

žygį. Pažymi, kad visi “tero- Į kim 
ristai” turi žūti. Sako, kas 
tik kėsinasi prieš diktato
riaus Stalino vadovaujama 
vyriausybę, tas privalo žūti.
Nė vienam priešui negali būt 
pasigailėjimo.

Įtariamųjų žmonių žudymas 
tad ir vyksta be jokios ato
dairos.

ROOSEVELTAS PRIEŠI
NAS BONUSŲ IŠMO

KĖJIMUI

Ii ui nebuvo žinomi. Vadinasi, 
nė vieneriais metais per 130 
metų neįvyko toks užtemimų 

I skaičius.
Prof. astronomas Joy pa

KALNUOSE ATRASTAS 
LĖKTUVAS

SULAIKOMAS LAIKRAŠ
ČIŲ IŠLEIDIMAS

VIENA, gr. 31. — Austri- 
>s vyriausybė lapkričio nie- 
esį išleido įstatymą, kuriuo 
urodyta, kad leidžiamieji

ram ypatingai pabrėžė esąs 
tarnavęs kaizerio jūrininkuo
se. Yra vienas — kitas teisia
mųjų tarnavę mūsų karinome-

reiškia, kad saulės užtėmimas [»“«’ tardytojo. Ka- Uja, ba» - ir šie kalba leis-
dalinai bus matomas J. ,Yal-'B^revičmo; jo parody., U tik per vertėją. Kurie tei- 

mus kariuomenės teismas nu-Įslamųjų yra išėję aukštuosius 
tarė laikyti pasiremtinais šio- ‘mokslus, tai — tik Vokietijo

je. Kai kurie teisiamieji tini 
nemaža turto; pav., Dressler 
pasisakė turįs 2,200 ha žemės, 
Ernst Rademacher — 350 ha

j stvbėse vasario mėn. 3 d. Už
\VASIIINGTON, gr. 31.— temimas prasidės Ramiojo

Prez. Rooseveltas pasisako, vandenyno pakraščiais, 
kad jis yra priešingas karo \ isiskas mėnulio užtėmi- 
veteranų reikalavimui, kad uias J- alstybėse bus mato- 
jiems būtų išninkami bonuse.i. 'mas liepos mėn. 16 d

Prezidentas pareiškia, kad 
tas išmokėjimas sugadintų ve 
teranų apdraudę, i r iš pačių 
bonusų būtų nedaug naudos

ALBANY, N. Y., gr. 31. —
Pereitą penktadienį skrisda
mas dingo American Air Li-1 veteranams, o dar mažiau 
nes didelis lėktuvas su ketu- kra.ito bizniui. Tačiau labai
riais asmenimis. Sužinota, 
kad lėktuvas nusileido neap
gyventoj kalnuotoj Adiron- 
dacks sritv.• ■ z- • (

Tik po dviejų parų ieškoji
mo rastas giliam sniege nu-*s » .
sileidęs lėktuvas ir visi 4 as
menys pavargę. Jie išgel
bėti.

DAUG SAVAŽUDYBiy 
RUSIJOJE

tas liudytoju Kauno VI apy-

daug supainiotų valstyliės fi
nansus.

REIKALAUJA DIDESNIO 
ATLYGINIMO

MITAVAUKEE, Wis., gr. 
31. — Automobilių pramonės 
organizuoti darbininkai Wis- 
consino valstybėje reikalauja, 
kad jie būtų apmokami ne 
už valandų darbą, bet stačiai 
už savaitės darbą, ir kad per

Tš Pet! nietus gautų mažiausia 2,240 
Kitaip gi darbininkams

VARŠUVA, gr. 31. 
rapilio ir Maskvos atvvkusie į f,ok 

dkrašeiai po sausio m. 1 d. jį keleiviai pasakoja, kad po gyvenimas stačiai neįmano- 
rivalo gauti policijos auto- Kirovo nužudymo Maskvos ma8. 
itetų leidimą. i vyriausybė sukėlė tokį baisų
Dabar pranešta, kad apie terorą, kad per porą savaičių 

X) išleidžiamų Austrijoj Į nusižudė apie 400 asmenų, 
dkrašėių negavo policijos. kaf| išvengus vyriausybės pa- 
idimo ir po Naujų Metų’gipjįos.
e Imis uždaryti.

LIETUVOS DAILININKO 
TRAGEDIJA

REVOLIUCUA VYKSTA 
ALBANUOJE

ATĖNAI, Graikija, gr. 31.
Graikai gavę žinių, kad 
oliucija vykdta Albanijoj.

viaų sau
—r____  ,, kad tik

valstj bes, gyventojų aukili-
entaa Charles Sakoma, visoj Albanijoj

kad jis ifiei- kelbtas karo stovis. Vyk- 
politikos ir joje

involiucija vyksite Ali 
Viisii Mitom, gr. 3i. —, Zog jmMi vi

.’et.p.,.<-k»publikona» p..li- Ilrt„mamų priemonių, 1

14 n sw| raugiau

O KALINYS

1 Mikas M

< hi agoj 10 policmonų nu
žudyta. 1934 metais kovoje-su 

de pik Arlariais. Be to, policija 
ktyvų | yru i niovnsi 58 

niekis.

ATIDEDA VYKIMĄ J 
RYMĄ

PARYŽIUS, gr. 31. — Pa 
sireiškė nauji kažkoki nesusi
pratimai tarp Italijos ir Pr
ancūzijos. Užsienių reikalų 
ministeris Lavai atidėjo sa
vo vykimą, į Rymą.

SULAIKYTAS SENIAUSIAS 
LAIKRAŠTIS

BERLYNAS, gr. 31. — Ry 
toj visiškai sustabdomas laik 
raščio Muochener Augstrarger 
Ahendseitung išleidimas. Tai 
nacių tvarkos auka. Šis laik
raštis buvo įsteigtas 1609 me
tais.

KAUNAS. — Neseniai su
žinojom apie nelaimę, kuri iš 
tiko dailininką dekoratorių 
Vintartą. Jis vieną vakarą 
atsigulė sveikas, o rytą a t- 
sikėlė visiškai aklas.

Dailininkas Vintartas, gy
vendamas Šančiuose, dažnai 
išvažiuodavo provincijon de
koruoti bažnyčių ir naujų 
namų. * ,

je byloje.
101 kaltinamųjų teismas 

patikrino asmens žinias. Kai 
kurie ypač jaunuoliai (jaunų

Visiško saulės užtėmiam Pruk« da«» teisiamųjų
J. Valstybėse bus sulaukta i tarI»>’ ‘‘lausiami atsakinėja 
tik 1945 metais. | arogantiškai. Ropp ir Moliu.

nūs atsakinėjo lietuviškai. Dr. 
Neumann ir dar keletas atsa
kinėjo nelaukdami, kol teismo 
pirmininko statomus klausi
mus pakartos vertėjas (atseit, 
pakankamai supranta lietuvi
škai). Šiaip visi apklaustieji 
teisiamieji atsakinėjo vokiečių 
kalba per vertėjų. Visi j>asi-

SUSIRENKA NAUJAS 
KONGRESAS

AVASHTNGTON, gr. 31. — 
Sausio mėn. 3 d. — ketvirta
dienį, atidaroma pirmoji 74- 
ojo kongreso sesija.

Krašto vyriausybė kongre
se turės savo jiersvarą. Kaip 
praneša, ir toliau bus vykdo
ma naujoji santvarka.

NACIAI PUOLA PRIEŠUS 
SAARE

SAARBRUECKEN, Saaro 
kraštas, gr. 31. — Naciai hit
lerininkai puolė vokiečių liau 
dies partijos mitingą, kuria
me kalbėtojai peikė Vokieti
jos diktatorių Hitlerį. Kele
tas asmenų sunkiai sužeista, 

i Kol kas tik vienas užpuolikas 
areštuotas.

ginėte liaudies partija y- 
ra priešinga, kad Saaro k ras 

Įtas grįž.tų Vokietijon, kaip il
gai ten bus diktatorius Hit-

ŽEMES DREBĖJIMAS 
KALIFORNIJOJE

LOS ANGELES, Cal., gr. 
•31. — Žemės drebėjimas išti- 

Aklą dailininką nuvežė ligo ko žiemių ir piotų Kaliforoi- 
ninėn, liet gydytojai konstata jos valstybės dalyse. Neįvyko 
vf, kad jo akys visiškai su- jokių nelaimių.
gadintos, ir jis daugiau ne--------------------
matysiąs. PRIGĖRĖ 25 MOTERYS

Dabar šia 40 metų žmogus 
visų apleistas, užsidaręs gy
vena vienoje Šančių lūšnoje.

IR VAIKAI

TAMPICO, Meksika, gr. 31. 
— Panuco upėje nuskendo ke

žemės, E. Dommaaeh — plyti
nę ir 34 ha žemės (Visi trys 
— Klaipėdos krašte), Ropp- 
80 ha žemės Maldžiūnų dva
re, Rozalimo vaisė.; keli pasi
sakė turį po kelioliką ir po ke 
liasdešimts tūkstančių litų gry 
nų pinigų, liet visi juosi laiko 
Vokietijoje. Dvejetą^ ‘ rok,ir* 
patikrintų teisiamųjų yra Vo
kietijos piliečiai. Apklausia
mi, daugelis tiesiog rapontuo-

sakė gavę kaltinamojo akto te atrajmrtuoja atsakymus
nuorašą. Sass, dr. Neumann 
ir dar daug kitų teisiamųjų, 
nors dabar Lietuvos piliečiai, 
bet yra kilę iš Vokietijos; 
Paul Klein, pav., yra gimęs

teismo pirmininkui, kaip ka
riai savo viršininkams.

Apie šią bylą specialiai bus 
informuojami beveik vjsos 
Europos ir net Amerikos laik

net Elzaso - Lotaringijos kra- raščiai; specialiai iš užsienių
šte, o Gustav Bertram— Rub via atvykusių keliolika laik- l"
ro krašte. Labai daug teisia- raštininkų.

SUIMTAS ŽUDIKO NEL
SONO SĖBRAS

Kalifornijoj suimtas Jobu 
Paul Chase, žudiko <G. Nelson 
sėbras, kurs su Nelsonu Bar- 
ringtone nužudė dli krašto 
vyriausybės agentus. Po įvy-

GHIGAGO MAJORO 
PAREIŠKIMAS

Chicago majoras Kelly pa
skelbė savo Naujų Metų pa
reiškimą (rezoliuciją). Jis pa 
reiškia, kad

Stiprins ir toliau ( hicagos
Rusios Barringtone kovos Nei finansinį stovį, 
son žuvo, o Chase paspruko. I Darbuosis parūpinti darbo 

Pranešta, kad šis pikteda- į Chicagos piliečiams, 
ris bus grąžintas Chicagon ir Kiek bus galimybės kovos 

prieš piktadarybes.
Praplės pilietinį ištikimu

mą.
Dirbs abelnai miesto ge-

statomas teisman.

rovei.

SERGA JAPONŲ IMPE
RATORIUS

KAUNAS. — Lietuvos ae
roklubas jau priėmė Dariaus 
ir Girėno žuvimo vietos Soldi 
ne pažymėjimo projektą. Pa
gal jį tragedijos vieta mūsų 
aeroklubui priklausys 10 mtr.
spinduliu. Ji bus aptverta ta- ----------
švtais akmenimis, su geleži- TOKT.TO, gr. 31. — Šalčiu 
niais vnrteliais. Pats pamink- (matyt, gripu) susirgo japo- 
las bus iš masyvių akmenų, nų valdovas, impei
Lietuvos aeroklubas stengiasi,

Vintartas buvo gabus daili- leivinis laivas. Prigėrė 25 mo'kad visas šis darbas atsieitų
terya ir vaikai. kuo pigiausiai.

Hirobito. Atšaukti jo 
se turėję įvykti jaujų' 
priėmimai ir kib t praa

>riua
nuo-

ninkas.



mus, būtinai reikėju jų tarpan įsprausti ir 
tų, kad iš visų savu jėgų steugsuųės palai
kyti Amerikos lietuvių centrus: parapijas, 
organizacijas ir draugijas. Taip pat, kad 
stiprinsime listuvių ekonominį judėjimų, pa
laikydami lietuvių biznio įstaigas, lietuvius 
profesionalus, kad netukinsime savo sunkiai 
uždirbtais centais kitataučių kapitalistų, iš 
kurių mes, kaipo lietuviai, jokios naudos ne
same turėję ir neturėsime. Jie neremia nei 
mūsų parapijų, nei mokyklų, nei organizaci
jų, nei mūsų vargšų. ,

Jei norėsime, kad mūsų religiniame ir 
tautiniame gyvenime būtų d&roiua pažanga, 
kad mūsų veikimas nesilpnėtų, bet stiprėtu, 
būtinai turėsime geriau susiorganizuoti ir 
bendrai su Amerikos lietuvių katalikų cent
ru — Federacija visu frontu varyti katali
kiškų ir tautiškų akcijų. Visos organizacijos 
ir draugijos turėtų susispiesti prie A. L. R. 
K. Federacijos.

Amerikos lietuviai turėtų daugiau daly
vauti šio krašto politikoj. Tautos, ne taip 
gausingos, kaip mes, turi savo žmonių val
džios viršūnėse, o mes prie nieko didesnio 
politikoj neprieiname. Kad ši tų politikoj 
pasiekti, reikia, kad lietuviai, vyrai ir mo
terys, būtų šio krašto piliečiais ir dirbtų 
nepalaidai, bet organizuotai. Nepamirškime 
ir šio reikalo, kuris yra labai svarbus.

Daug kas spėja, kad 1935 metai bus šiek 
tiek laimingesni ekonominiu atžvilgiu. Sa
koma, labiau įsijudins pramonė ir prekyba. 
Atsiras žmonėms daugiau darbų. Kad taip 
būtų, reikia remti prez. Roosevelto planus 
gaivinti krašto ekonominę gerovę. Įteikia va
ryti socialinio teisingumo akcijų, nes senoji 
socialinė ir ekonominė tvarka einant, nei šis, 
nei kitas kuris kraštas gerovės nesusilauks.

Kų atneš 1935 metai taikos atžvilgiu, 
sunku pasakyti. Kad užtikrinti pasaulyje tai
kų, reikia kati ne tik Tautų Sųjunga ir at
skiri valstybių valdovai tuo rūpintus, bet 
patys žmonės per savo organizacijas dirbtų 
už taikų.

Taigi, tlarbo bus daug. Svarbu, kad visi 
dirbtume organizuotai ir vieningai. Kuo dau
giau dirbsi::;?, tuo laimingesni bus šie metai.

Kan. P. Dogelis dirbo darbų plačiu valstybiniu 
muštu.

Komitetas tiesiogiiiai dir
bo labdarybės ir Svietiuo da
rbų. Netiesioginiai politinį ir 
organizacijiniai visuinieninį 
darbų.

II. Labdarybės darais

ma.' KrianųTimSs, mJrĮB
Paulina Ž.4» (įskaitė. PrieįpB 
doje buvo dengtu graži erow 
koplyčių, kur kasdienų buvo 
laikomos šv. Mišios prieglau
dos vaikams dalyvaujant.

2. Pi ie Didžiosios Prieglau
dos buvo: m» učių vaikų sky- 

dirbtuvė, 4.

IMelna kasdien, IMakzrua sekma<U**lus 
FMKNUMKHATOS KAINA: J. Amerikos Valstybės*: 

Metam* — >6.00. Pusei metu — >*-60; Trims mėnesiams 
— >2 00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybės* 
prenumerata: Melams — >7.00: Pusei* metų — >4.04. 
KsbU* —- 01c.

Skalbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nerrąžlna. 

>1 uepraioma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tiks
lui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:40 Iki 12:44 vai. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet. rius, 3. Kuip
Komitetas dirbdamusllabda Mergaičių siu 4jų dirbtuve, 5. 

litetn įybės darbų žiūrėjo į lablary- Berniukų siuvimų dirbtuvė, 6. 
s Va- bę ne vien kad tik sifielpti Šaltkalvių ir |doido dirbtuvė 
i. Pr. Į žmogų pašalpos reikalaiuantį,1— inžinierių jparneckio ir 
Bak ; bet kad užkirsti vargui kebų. Sruogos sumania ir vedama, 

į Dėlto Komitetus kreipė trnie- 7. Kepykla. K<įpė duonų, vi- 
kartu i si daugiau į jaunųjų kanų, į soline prieglaudbin.-. 8. Vaikų 
i' V i I- , neturtingas šeimas, į jų kai- prieglauda ŠnijJšky. Globėjas 
j Bii- į kus, kad juos šelpiant, rautu jas kusi. Bielią^aka.?. Jie irgi 
Iš jo juos auklėti, šviesti, ai|ntųĮturėjo įsirengęr koplyčių, kur 

tetas, mokyti, kad iš jų išeitų Ino- į šventadieniais Juro laikomos 
staty- nes. Apšviestas, pamoktas, i šv. Mišios. 9. Kun. Legaus be- 
lepri- išmokytas amato ras sau dio-1 rniukų prieglauda. Jų globojo 

nų. Tat Komitetas rūpii >si’ pats jos laikytojas. Komitetas 
esto- daugiausiai vaikų prieglau o- j duodavo pašaljių 10. \ aikų, 
s l.ie- mis, kur vaikams būdavo < įo' prieglauda Snipišky. Globėjas; 
kštes- dama pilnas išlaikymas, nuli- Jokūbas Šernas] 11. Vaikų prid 
Komi- finos pagailiu, ir dangum i glauda Žvėry™1 Globėjas kuri 
Stul- drabužis ir patalynė, ir nu s* Stankevičius. 11, šv. Mikhlo, 

aisty- las bei amatas. Komiteto a- jaus Dr. \ailif prieglauda, 
as ir j riaį prieglaudas globodavo. įo Prieglauda turtai savus na-t 
Šernas buvo atsakingi už vaikų a k- mus ir žemės šv. Mi-
n, Ma Įėjimų. Prieglaudų šeiniii n- kalojaus Pr. va*du prie Lžuo- 
etuvų. i kės atsakydavo už vidui ię lankos g. Nr. L Ą i isų išfaikv-i 
rživlru | tvarkų. Jųjų rankose būd o fių prieglaudai duodavo K, J 
ia ati-! ir tos prieglaudos ūkis, m s- mitetas, išskyriL daržoves, kJ 
s. Iš tas, vaikų priežiūra. r*U prieglauda iš savo darž/^
nitete ... . , ’ pakankamai tilčjo. Piieglau-
tų Ba- Vaikų prieg au C6 globėjas un. Jezukevi-
skupo L Didžiausia vaikų pru;- čius, šv. Mikalojaus bažnyčios 
Jenai lauda buvo prie Subačiaus a- klebonas. 13. Vį&v. Vincento 
ii Kai tv®8- Josios patalpos p. E. > prieglauda, JūH.erų g. Nr. 31. 
i. j )<>-• leišienės rūpesčiu perleido 1 e- 14. Trachoma hrgančių ligo
jo M<‘-'tuvių Komitetui rusai Vilių ninė. Globėjai d r. A. Vileišis 
aunin- i evakuodami. Prieglaudai i- ir Km. Vileišienė. 15. Senelių 

įga klausė keli namai su sau ė- bendrabutis. Globėjas kun. 
viekų, i Bais, tvartu ir žemės plt u. Bieliaūskis. 16. Lietuvių inte- 
etima Rusai čia taijigi turėjo va ų ligentų valgyklų Vedėja M.: 

' prieglaudų, vadinamų “Ki i- Marcišauskaite* oinfftltas še-1 
jš jn kio Jėzaus”. Mes jų vadinu- Ipdavo imtelige is, atsidūru-^ 

u, išė-' voin didžiąją prieglauda, r ic j sius nesant dė/ui. keblioje J 
gyily. j glaudus globėjais buvo k n. , padėtyje, duoimas pietums 1 

;e dir-I Kukta ir p. Emilija Vilei e- korteles. Valgyl’ tomis kor i 
visliu- nė. Pačioje prieglaudoje a i- tėtėmis nustatyt iž pietus no I 

miausiais prižiūrėtojais ir u- rina gaudavo ii Komiteto pi 1 
pla klėtojais buvo: Andrius e- nigus. Čia retkt Jais valgyk- J 

įtinką.1 eifinas, jo pagelbininkas A o- los salėje tek<h Į ir susirin- t
> __ kimus padaryti!' kartais iš

V<! tai nebus padaryta užtlvk,. Z nuobodumo i| i ilinksminti. 1
ip rajaus eiga bavo įsisiūbavusi p- 20 vasa"° 1,17 t to)e va|- 1 
r gruodžio mėnesiais, reikia mat ti, įkloję kun. ItOįSo Motus I 
;iu, o gal da greitesniu teinpu ei, Ii- buvo surengtas neras į kit-J 
iepos pirmos dienos. Tuo bfulu m stj n buvo pakviesta® Įmonių: 1
trijų galės laimėti didoko naujų ta- L- mokytojų uungoa ntij 

riai, d-ras l’as uti ieius, po-1
kimu LBKSA vajaus Otelu prira rtt' nai Smetonai! drti, J. Stra- 
alkstančių naujų narių. Nesunku lai ^as, Stulgiu tkit Jkeletas ku 
daryti, jei visi suprast,m,e, kaip .a- niW- Vakar< POP"*“ <«•'» 
būti tokios organizacijos nariu i j,; kvartetas ii Doflg S,uoliu.

(Tęsinys oi 11 putli.) I

“DRAUGAS”

UTHUANIAN DAILY FKIEND .
Publlehetl KtkUjr, Eaospt Sundajr. 

•UB8CRIPTION8: One laai — >4.00; 81z Moatfcs 
- »■>•; Tbre* Montbs — >2.04; On.e Month —. 7>*. 
tttrop* — One Te*r — >7.00; 8ix Months — >€44:

— ,43c.
AdWtlslnC 1* ‘DRAUGAS*’ bria«a bsat rssulta. 
AdvertUlnic ratea on ADDlicaUon.

‘DRAUGAS” 2334 & Oakley Avė., Chioago

| DIENOS KLAUSIMAI

Į 1935 METUS ĮŽENGUS

Pradedant naujus metus, daroma daug 
visokių spėliojimų, pranašavimų. Tai daro 
kai kurie mokslininkai, ekoiiomininkai, laik
raštininkai ir kiti. Mes jokių pranašavimų 
nedarysime. Mums tik rūpi pasveikinti ma
lonius skaitytojus ir nuoširdžiai palinkėti, 
kad 1935 m. būtų laimingi ir dalimis vai
singi.

6io krašto lietuviai katalikai turi daug 
rūpesčių ir darbų. Jiems reikia išlaikyti pa
rapijas, mokyklas, visų eilę kultūrinių ir 
tautinių ištaigų, draugijų ir organizacijų. Be 
to, jiems tenka vesti Vilniaus vadavimo ak
cijų ir paremti kitus Lietuvos kultūrinius ir 
religinius reikalus. Dėl to jei kam reikalin- 

, ga linkėjimai, kad naujieji metai būtų lai
mingi ir sėkmingi, tai lietuvių katalikų vei
kėjams, kurie ne vienų kurių dienų, bet iš
tisus metus turi dirbti sunkų visuomeninį 
darbų. Jie turi pakelti ‘daug nesmagumų, 
girdėti dažnai jokio pagrindo neturinčių prie
kaištų, savo brangų laikų pašvęsti mūsų vi
suomenės gerovei. Jie turi būti kantrūs, iš- 

^^tveriningi. Dėl to jiems ir linkime, kad ge
rasis Dievas duotų jiems nepalaužiamos svei
katos. ištvermės ir geriausio pasisekimo ves
ti mūsų visuomenę išganingais katalikybės

- ir tautybės keliais.
Senieji veikėjai, 1h* abejonės, trokšta, 

kad naujaip metais atsirastų .jaunų veikėjų, 
kurie jiems padėtų nešti nelengvų visuome
ninių darbų naštų. Tat, reikalinga didžiau
sio dėmesio kreipti į mūsų .jaunimo organi
zavimo ir jo auklėjimo klausimų.

Tie senesnieji veikėjai, kurie nesirūpi
na jaunimu, viso savo veikimo pagrindus 
stato ant smilčių.

— Ligaibl mes daug kalbėjome apie jauni
mų. Statėme pradžios mokyklas, užlaikome 
akademijas net seminarijos susilaukėme, ta
čiau tas mokyklas baigusiųjų didelę daugu
mų ‘‘keturiems vėjams” paleidome. Tai yra 
nedovanotina klaida ir apsileidimas, kų bū- 
tĖstai reikia taisyti, Šie naujieji metai tebū
nie mūsų jaunimo organizaviuo ir .jaunimo 
organizacijų palaikymo metai.

Darant 1935 metų- rezoliucijas, pasiryži-

LRKSA VAJŲ PRATŲSt

Lietuvių R. K. Susivieuymo Amerikoje 
Pildomojo Komiteto pirmininkas “Garso” 52 
nr. paskelbė:

“Turint galvoje, kad mūsų organizacijos 
naujų narių prirašinėjimo vajus išsijudino 
tik paskutiniais keliais mėnesiais, LKKSA 
Pildomasis Komitetas nusprendė vajų pra
tęst da šešiems mėnesiams, būtent, ligi 1935 
m. birželio 30 d.

“Tas laikas bus vadinamus antruoju va
jaus periodu.

“Pirmasis periodas baigiasi šio mėli. 30

buomenei bus įdomu žinoti, kurie iš kontes- 
tininkų stovi pirmose vietose.

“Visos vajaus sųlygos ir dovanos pasi
lieka tos pačios. Daugiausia narių prirašiu
sieji pirmame ir antrame periode gaus tas 
pačias dovanas, kurios buvo paskirtos skel
biant vajų. Be to, daugiausia naujų narių 
prirašiusieji pirmame periode, bus ypatingu 
būdu pažymėti ir pagerbti mūsų spaudoje.

‘“Pildomasis Komitetas vajų pratęsia 
apskričių ir kui kurių kuopų prašomas. Del to

“Kuopų sekretoriui ir visi kontestinin- 
kai prašomi tuoj išsiųsti į centro raštinę vi
sas pas save turimas naujų narių pirmame 
vajaus periode. Be abe.jo.jimo, visai mūsų vi-

A. P. Sandys

Laimės Beieškant
, nuolatos plauti lėkštes, namų valyti . ir 
Į valyti ir tik retkarčiais surandu laisvų 

valandėlę.
— Man rodosi, juokdRmas tarė Juo

zas, — kad ir taip perdaug jau basteisi.
— Gal ir dėlto, širdele, dabar taip ir 
jautiesi. Žinai, trankytis su tokia Virba-

i tie ne, tai ne bailios! Ypač tokiai gražiai, 
' maloniai moteriai, kaip mano Marytei 

Matnšieuei.
— Ne tavo dalykas kritikuoti mane,

— rūsčiai atkirto Marytė. — Jeigu ne 
Virbaiienė, tai nežinia kas būtų. Neveltui 
aš prie jos taip prisirišus. Jau maa Įky
rėjo tie tavo Moekai, Murinai, Staveckai! 
Nuolatos tik į bažnyčių, į bažnyčių; tai 
vėl kokie ten baliai bažnyčios naudai. Ta 
pati, ir ta pati istorija! k tie vyrai! To
kie patys paukščiai, kaip ir tu. Manytum 
žmogus, kad tos moterys ižui rinko ge
riausius vyrus.

— Laimingi tie vyreliai, ištikrųjų lai
mingi! — liūduai atsiduso Juozas, do 
širdį skausmas taip suspaudė, kad vos 

; galėjo kveptelėt. Jis taip troško turėti

nuosavų namelį, kuriame Marytė liūtų 
buvus visas papuošimas.

— Nors Maryte, — Juozus toliau tę
sė, — nemėgsti tų gružių parapijinių pu- 
rengianėlių, nors neigi tų gerų žmonių 
apsiėjimus, visgi sakau — turėsi toli, 
labai toli keliauti, kad suradus tų laimę. 
Kitas dalykas, nors tie Žmonės tarp sa
vęs ir susibara, bet jie tnč tuojau išvadų 
nedaro, kaip tu. Pažiūrėk tik į Stankienę! 
Kaip gražiai ji moka sugyventi su tuo 
jos karšto būdo vypu Jų namas ir gyve
nimas vienas gražiausių!

— Be to, tau dar reikėjo pridėti, ge
rbiamasis, — piktai atrėžė Marytė, — 
kad .jii_ labai pavyzdinga katalikė. Žino
ma, aš pripažįstu, kad Rožė yra gera ir 
pavyzdinga moteris, bet aš nemanau jos 
pavyzdžiu sekti. Jeigu jai tinka gyventi 
su vyru ir bartis kgrts nuo karto, lėkštes 
plauti, pasitenkinti'įtėl tokio siauro mo
terystės gyvenimo, tai jos dalykas. Aš 
esu modemiška! Gtvepinuu per trumpas, 
kad ji sudarkius dėl vienos iŠ mūsų pada
rytų -klaidų. Mes neskirti vienu kitam.

•tūzas pažiūrėjo į jų u'psijMo lyg 
stabo štiktas.

— Bet... bet... negalį toį ujiary'i Mes 
esame katalikai ir surišti i\ iūrt At
simini Maryte, kad kuni^ j mis surišo 
Dievo akyvaizdoje. MiLų iv^ajįai iškil
mingi. Tu kaip ir aš suprm|?tuos daly
kus. las dėl išsiskyrimo, jkoKbn g* tave 
pagriiilai!

I t
- Sakysiu, kad nesutiĮ noe taip mū 

sų mine priverčia tai dai ti Tn'p s» 
kylu ir Virbai ienė būdama mino dietoj

-- Iš proto eini, Mary!»! - sipyk^ 
tarė Juozas. — Kaip tu gal ttįp ktlljėti 
Nesnįiraatu! Taip gražiaiį ^laikiška 
buvai išauklėta! Ar pimiršai įnūs| baž 
nyč.nlje padarytus pažadus! flyo jų^ atsi 
mink Maryte, negalį atsisilkrii! /Tai n< 
liga. Sakai, eini laimės i^»ti! Žinok 
kad niekas neatrado ImiaiH^ruiUnin 
bloga! i B

— Aš tave vedžiau dėlto, kad mvlė- 
jau, Maryte. Tu ne tik turi Rožės ypaty
bes, bet dar daugiau. O, tas pirmutinis 
mūsų metelis buvo tikras rojus!

Juozo balsas virpėjo gailesčiu.

— Turbūt, širdele, aš nemylėjau ga
na tave, gal, nepraleidau užtektinai lai
ko su tavim. Bet žinai, širdele, aš dirbau, 
kad nusipirkus kad ir mažų nuosavų ka
mpelį. Negali sakyti, kad nedirbau. Eik 
šen.

Rftėmė Marytę ir pasisodino ant sa
vo kelių.

— Maryte brangi, — dar labiau pri
glaudė jų prie savo krūtinės, kad net gir
dėjosi, kuip jos krūtinė kvatojo, — pra
dėkime viską iš naujo. Kų, ar bus gerai! 
Marytė pašoko nuo Juozo kelių. Pakra- 
čius galvų rimtai atsakė:

— Ne negalima. Tai būtų pakartoji
mas tos pačios istorijęs. Aš visiškai pa
siryžau, ir nutariau, kad viekas baigta. 
Aš apleidžiu tave ant visados.

— Negaliu su tavim daugiau gyve
nti. VienR išeitis — turime skirtis, — 
šaukė Marytė savo vyrui per p Lėtus. Di
delė buvo klaida, kada mes susituokėm. 
Aš žinau, kad niekados nebus gulo tiems 
mūsų barniams!

— Kodėl negali su maniui gyventi! 
- paklausėz Juozas, dšdumtm arbatos puo
dukų, kurį norėjo išgerti, bet tik Marytė 
sutrukdė. At&imeni, širdele, kaip gražiai 
mes pirmus metus gyvenome. A h, taip 
viskas buvo gražiai. Be to, pirmus metas, 
rodos, turėjo būti sunkiausias, liet pasi
rodo kitaip išėjo. Mes galim grąžinti tuos 
metus, ar ne širduk, — pakilęs uuo stalo 
ir artindamasis prie žmonos meiliu.i kal-

Nemanau, Juozai... Matai, aš du 
gyvenimų kitaip žiūriu; geriau sa 
fiHHlerniškiuu. Man jau nusibodo
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VILNIAUS LIETUVIŲ KO
MITETAS NUKERTĖJU

SIEMS DĖL KARO ŠELPTI

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
skio, Žtirnausko ir Bieliausko, 
diriguojant prof. kun. Brazi ui. 
Išpildyta kun. Brazio suhar
monizuotos dainos 1) Sveiki 
broliai dainininkai, 2) Su-/ 
grįžk, 3) Nekaltiems, 4) Na
mo sveteliai namo, 5) Broliai 
glauskimės į nitą. Toliau pro 
grainoje buvo J. Talmanto ir 
M. Bagdono monologai, kun. 
Bakšio prakalba apie būsi mos
Lietuvos vaklvinasi, sukėlusi!

. ... 1 Kasgerą ūpą dėl Lietuvos likimo. 
Ruginis pasakė eiles apie vai 
stieeio vargus, šokiai ir va
karienė. Vakaras atgaivino 
karo aplinkybių prislėgtą d va 
šią. 17. Eina iš eilės šešios 
Lietuvių liaudies valgyklos, 
Komiteto pilnai išlaikomos.

>Ws J®'

/

v>Ror.

"•'•> v

n F x tr W X «
do sėdi. Mes, kai durniai, čiiu 
už balšavikus galvas dedam, 
o kai iš Kusiejaus atvažiuoja 
koks komisaras, tai net užpa
kaliu į mus nežiūri. Pameni, 
anais metais į Čikagą buvo 
atvažiavęs lntourist delegatas 
Kurtzas, taį su buržujais Či- 
kago klube baliavojo, o mums 
ne zdrastvui tevarišči nepa-

Ką tik išėjo iš spaudos

OŽKABALIŲ

DAINOS į
(Jiesminėlis turi 140 pusią- !

/»‘.l Z,.š.l 17/\'.L1/.S' PRASTA 
JiOKVNDA

Vakar pas šeyro kraujo Sta 
lino šulą Kietakulnį Įvyko dra

Kiek mes pristaugiam, kai kl 
tų kontrių pašistai vieną, ki
tą mūsų tavoršėių tik j džėlą 
ant loskavos duonos pasodi
na? Kai sniego nebūna, mes

pių ir 34 giesmių. Kaina tik į 
50c. Perkantiems didesnį skai-j 
čiij, duodamu žymi nuolaida.

' DRAUGAS” PUB. CO., 
sakė. Vėliau buvo atvažiavęs 23oi 8o. Oakley Avė.,
j Ameriką Litviuovas. Mes su! ---------------------- -
nigeriais Lietuvių Auditorijoj ™. „ - rx • •
jaiu balių rengėm, o jis nei į I * asauklttlBS J D*. ISlllj

audeklo viršeliais 50 centų. 
‘DRAUGAI*

2334 So. Oakley Avė.,

Praeities Pahyrns
I dalis pusi. 95
II dalis pusi. 192

U2 ABIDVI DALIS 25t. 
Prisiuntiuiui 5c.

•’DKAUGAS” PUB. 00., 
2334 So. Oakley Avė.,

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl vien 

kių akių. Ekspertas tyrimo t 
kių ir pritaikymo akinių.

0

K
J?

kas. Didelis taip pat balšavi- stangiam niaršuodanii po stry 
Iž.iuiis šaltanosis atėjo! tus, šiušus plėšiam ir aukas 

dedam. Jei aš vienas sudė
vimi Į krūvų visas aukas, ku
rias daviau mūsų pravady-

Ar tu skaitai ‘ Draugą’! i riams Bimbai, Mizarai, An-

pas Kietakulnį ant šiur pasi- 
rokuoti, ar apsimoka toliau 
balšaviku būti.

paklausė Šaltanosis. 
Skaitau. Nu, ką.’

- Nu ką.’ Aš maliau, kad
. . vra rait ragindamas bal-

Valgykla prie šv. Jono g. 19,; / v . ...1 ' įsavikus, saukti mas mitingus
Nr. llS. Liet. liaudies valgyk-'., . ir protestuoi.
la, Kreivoji g. 23 Nr. 19 Liet.Į . .. . v , ,’ ** ,v I — Protestuoti: I ries ką.’
liaudies valgykla Snip&kv, 201 „ . , i :, — uzriete nosį Kietakulnis.
Liet. liaudies valgykla, Na8-| ,, . . „ .

...... I — <), je, prieš ką..
laičiu g. 21. Lietuvių liaudies ' . . . » ,,4 B ' tu nežinai. (ii prieš Rusijos

balšavikus, kurie sušaudė 103

driuliui, Pruseikai, Butkui ir 
kitiems dėl išvadavimo drau
gų iš buržujų ir pašistų džė- 
lų, tai, šiur, ne vieną būčiau 
jau seniai išbelavęs. Dabar gi 
duodi, duodi, o tie mūsų drau
gai kaip sėdėjo taip ir sėdi

Čikagą neužsuko.
Šitokio dalyko aš, kaipo 

i balšavi kils, negaliu pakęsti ii
ir da sykį sakau, jeigu mūsą 
pravadyrai ir Aldialdi nesu
šauks protesto mitingo, gali
ma būtų ir painaršiioti, tai 
pats švitinsiu balšavizmą ii 
kitus draugus raginsiu tų pa
daryti, — griežtai pareiškė 
Šaltanosis.

Luomą’’
Parašė ir išleido

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Knyga 93 puslapių j talpos 
ir gražiai iliustruota šventųjų 
paveikslais Tvirtais popiori 
niais viršeliais tik 23 ceniai, 
vienų imant, dar reikia pridėt; 
už persiuntimą 5c.: o gražiau

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

Kės. Phone
ENGLeivood <1011

Office Phone
TRIangle 0044

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Vnl2-4 Ir 7-9 vai. vakaro

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND Al 
Platt Bldg., kamp. 18 si

2 aukštas 
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8: 
vai. vakaro. Nedėliomis nė 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Ganai 0523

džėlose. įAš manau, kad 
bartum vra didelis munki biznis.

valgykla, Oremburgo g. 29 Nr.’
22. Šnipiškių lietuvių valgyk
la. Lietuviui Komitetas šelpda 
vo esamas Vilniuje lietuvių 
draugijas ir jas globodavo. 23. į 
Šv. Zitos tarnaičių draugija,
24. Šv. Zitos Pr. valgykla, 23.
Šv. Mikalojaus vyrų draugija.
26. Šv. Mikalojaus Dr. valgyk- ll,”s’
la. Komitetas rėmė materia- «lk<>’ •'kaugėm, kaip anais mė
liai ir moraliai, 27. Darbo na- tais Otavos pašistai sušau- 
mų parodą. Tai parodai daug 
darbo įdėjo p. Landsbergienė, 
p. Česlovo Landsbergio žmona 
ir dailininkas p. Žmuidzinavi
čius. Prie parodos veikė šv.

žmones.
eglll iamln! Jie buvo

mis aukomis mūsų pravady
rai ne draugus iš pašistų džė- 
lų, ale savo pilvus nuo susi
raukimo vaduoja!

Du žydai Tekus ir Mauša, 
žiemos metu, nušalo kojas, 

čia Ne abidvi, tik po vieną. Tu 
To-Į įėjo vargšai ligoninėn vykti

Abudu suguldė vienan kamba
rin, žinoma, j atskiras lovas.

Kiekvieną rytą ateina dak- 
! taras ir su vaistais tas jų

A. | A.
AMBROZIEJUS
SZYMKIEWICZ

LIETUVIAI DAKTARAI:
Tel. LAFay»'Ue 3057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

X-SPINDULIAI
3051 West 43rd Street

(l’rie Archer Avc. netoli Kedzlc) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Scrudomis ir nedolktiu's p,igal 
sutartį

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOM.EriUC,\LLY AKIU 
SVEČIAI,ISTA8

Palengvins aklų Il»tnpiinų, kurti 
eetl priežastimi galvos pkaudėjimj 
Hvgigimo akių aptemimo, nervnotr 
mo, skaudamų aklų karštį, atit 
trumparegystę ir toliregystę. Prire 
gi'a teisingai akinius. Visuose 
kimuose egzaminavimas .l&rornas 
elektra, parojauėia mažiausias 
das. Speclalė styda atkreipiama 
mokyklos vaikus Kreivos akys atP 
taisomos. VR'sudos nuo 10 iki 8 
NedfilfoJ mm I" iki II Daugely •• 
■Įtik<mų aky* s.iial'-onMia be akini'i. 
Rainos pigiau bau* lUrmisa
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

Pesiakyrč su šiuo pasauliu 
gruodžio 30 dieną. 12:45 valan
dą po piet 1934 m., sulaukęs 
83 inetų amžiaus, gimęs Šiau
lių apskr., Šiaulėnų parap., 
Repšių kaime.

Amerikoj išgyveno 28 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

4 sūnus ^Antanų, marčdą Ko- 
stancijų, Vla<lis:»vų, Stanislovų 
ir Pranciškų, marčių Viktori
jų. 5 dukteris Oną Brazaus
kienę. žentų Ignacų, Juli'jų Bą- 
goėanskicnę, žentą Juozapų. Ja- 
dvtgų Tletz, žentų PranclSkų, 
Elzhietų ir Salomijų, seserį El
zbietą Gražiaviėicnę, 14 anūkų 
ir gimines.

Kūnas pašarvotas r.ndasi 
3045 W. 42nd Str. Lafayette 
1861.

Laidotuvės įvyks sausio 3 d. 
1935 m.. 8 vai. ryte Iš namų į 
Nekalto Prasidėjimo Pan. Hvė. 
parapijos bažnyčių, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielų, o iš ten bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi a. a. A mhroziejaus 
Szymldeu icz giminės, ,įrangai 
ir pažystami esat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti laidotuvėse 
ir smelkti jam paskutinį pa
tarnavimų ir atsisveiki'nimų.

Nuliūdę liekame.
Sūnūs. 1>ilkt<*rys, Marčios 
Zeniai. Sesuo. Anūkai, ir 
Giminės.

laidotuvėse patarnauja gra 
borius S. P. Mažeika, Telefo
nus Varde 1138.

Ofiso TcL: LAFayette 3650
Itez. Tel.: VIRglnla. 0669

DR. V. E. SIEDUNSAISca ristai, baltagvardiečiai, ko-! — Tai, pagalios, ko gi tu; skaudamas kojas ištrina, 
nt revoliucionieriai! Man jų ne nori? — užsidegė KietakuJ-l Kaip trina lekui, tas rėkia 

Ine savo balsu. O Alaušai tri- 
— Aš noriu, kad mūsų pra-1 nan^ an®

‘kaip draugas liadekas 1 vadyrai. ir lAldialdi sušauktų'! “Mauša, kaip tu gali ibKcn 
mitingą, išneštų protestą Skausmas toks didelis,
prieš kruvinus Rusijos baisa- 0 ne žodelio. • •
vikų darbus ir pasiųstų į Ma-; ^a<l *u maitotum sav »

------------------—----------------------- skvą mūsų velvčestvai Stali- i ^a‘Vib *ai ,M‘ ^,l nerėktum.
| vo Lietuvą vokiečių akyse,imli. Kitaip aš kvitinsiu: pats Kam lliat skaudamą
Vaikų prieglaudų buvo ir pro- šiušų neplėški ir pravadyrams k"j}L '
vincijoje. Jas irgi Komitetas į nieko neduosiu, kad darbini-! 

i šelpdavo. ūkai krulėtų. Turi būti lygy-1

milu. UIS.

DENTISTAS
O A 8 X - R A Y
4113 ARCHER AVENUE 

Kampan Franc.lfteo Avė.

Negaila. Orait. O kiek

<lė penkis mūsų tavorščius’

Zitos Dr. lietuviškų juostų 
rbtuvė. Ši paroda užlekiama (Daugiau bus)

VENETIANMDNWTCfl.,lNC.
UdlrMJal aak*».-.-— rOM.- 

tr Ural.i.antlų

.S. Dklilaurta paminklų dlrlituvR 
Chlcagoi

———o-------
Buvtrfi 60 metų prityrimo

------- 0-------
Pirkite tiesiai U dirbtuvės tr 

laupykite pinigus
------- o-------

Mes atlikome darbų daugeliui žyne 
bly Chicagos Lietuvių.

MOTINA (važiuojant gatve 
bė: jei tau sopa, ir man sopa. kariu): — Laimi gerai pada- 

— Matau, kad tave apsėda; rei, mano vaikeli, užleisda
mas savo vietą tam senukui.

VAIKAS: — Matai, įnamy 
te, toje vietoje buvo kaž kas 
palieta.

pašistiška dvasia!LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIK03 LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:] — Nevermai. Dar vieną liu

ksą aš turiu tau pasakyti. Aš 
j manau, kad Rasiejaus balša- 
vikai./kų-'runija kontrę, yra 
didesni buržujai, kapitalistai 
negu tie, ką ant mūsų spran-

Offlce Phone
PKOepect lUi.3

Res. and Office 
2359 So. Lenvlll Si 

CAN.Vli 07116

r« i. CA.Nnl 02.",7
lies. PROspect 865#

DR, J. J. KOWARSKAS DR. P. Z. ZALATORIS
PHYSICIAN and SURGEON

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

I to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1K21 SOUTH HALSTED SI IIEET 

Reaidmcijn 8606 So. Arteslan Avė. 
Valandos; 11 ryto iki 8 popiet 

fi Iki S v. vakare

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Graud Are.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4G43 So. Ashland Avc.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 rak. 
Nedėliomis pagal sutari) 

Ofiso U-lef. BOUIevard 7H2O

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso: TeL LAFayette 4017 
Res.: Tel. HEMIoc-k 6288

DR. G. 1. BLOŽIS DR’Al 6t RAKAUSKAS

Specialistai Iškalime Ir i&Urbl- 
me visokių rūšių paminklų Ir gm- 
bnamių.

Mūsų šeimyna specializuoja Sia
mo darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdlrbėjals.

G RA BO R IA I :

Namų Tel. PROapet t 

S«L BOULevard 7U43

1930

Tel. CANal 8122
DENTISTAS

2201 W. Cercnak Road
(Kam paa Leavitt St.) 

Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki 8 vakaro 

Seredoj pagal nutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 3-4 Ir 8-8 vai. vak. 
R»zld«-neijos Ofisas: 2858 W. 89tb St.

Valandos: 10-12 ir 8-9 vaL vak. 
Hnradomls ir NedAliomla pagal nutarti

DR. G. Z. VEZEL’IS
DKNTI8TAS

4643 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

▼ai-: nuo 9 Iki 8 vakare 
Šaradoj pagal sutarti

DR. J.RUSSELL*
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojau

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rea. Tel. HEMlock 6141

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

Tai. Ofiso BOliLevard 59II 
Kas. VICtory 2343

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-1; nuo <1«-| |n

756 W. 35th Street

f ei. CANal 8taa

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Ccrmak Road
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Saredotnia Ir Ned&llomla pagal s u ta r t 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ava.
TelefoMta RlFubUc 7H«ft

DR. T. DUNDULIS
gydytojau ir chirurgai 
4L37 ARCHER AVENUE

TeL Vlltglnla 0038
Ofiso vai.: 2—4 Ir •—8 p m 

Nedaliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTIHTAS

1448 KO. 491 h CT., CICERO, ILL. 
tltar.. Ketv. ir Pėtn. 18—9 vai. 

1147 KO. HALSTED KT., CHICAGO 
Pannd. Kerod. Ir gubat. 3—9 vai,

DInnoms Tel. LAI ay et te 6798 
Naktimis TeL C.A.val 0403

DR. A. J. JA VOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 1 Iki t poplst, 7 Iki t vak 

Nedėlioja pagal sutarti

t

Alfred RomUI, preg.

Vienas blokas | rytus nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PENSACOI^ 0011 
BELMONT 848S

. Office: HH.LKIDK 8888 
Vlncent Romiu. mcr.

Visi Telefonai:

ĮVAIRŪS DAKTARA

Office Tel. RKPublIc 7898 
Kea Tek GROvehlll U«t7

7017 H. FAIRI'IEUD AVĖ.

', DR. J. J. SIMONAITIS
3433 W. MAJiųUETTB ROAD 
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAI? 

VaL 8-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-13 ryto 
NmMUŽoI nusl'arua

DR. CHARLES SEGAL
OriKAN

4729 So. Ashland Avė.
1 loboa

CHICAGO. ILI.
OFISO VALANDOS:

Ifirn 10 Iki II vai. ryta. nuo 3 Iki 4 
vai. po pietų <r nuo 7 Iki 8:80 vai 

vakaro Nedėliomis nuo 19 Iki 19 
valandai diena

r«lnf..|UU MlDwrj JUMS

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YAIGIn 0904 

Rea: Tel. FI.Aza 3400
Valandos:

Nuo 10-13 v. ryto; 3-3 Ir 7-8 v. v
nuo }0 Jfci dlaoa I

Tel. LAFayette 7050

DR. F. C. WINSXDNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer A venų® 
▼ai.: 1—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St 
Tek CAAU 04Q3

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PISIAII 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

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI OSABOBIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplglauata 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbą bosite užganėdinti 
Tel. CAN*< 1616 arba 3818

2314 W. 23rd PU Ohiotffo 

1439 8. 49th Ot. Cicero, HL
_________ Tel. CICERO. 617

Tel. LAFayette 3673

J. Liulevičius
C ra borius 

Ir
ItalManulbtoJaa

Patarnauja Chica 
goję Ir apylinkėje.

Didelė ir graži . 
Koplyčia dykai

4093 Archer Avė.

I. J. Z 0 L P
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDftJAB
1646 West 46th Street
Tel. BOUIevard 6303—8413

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite

JUOZAPAS EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Taria automobilius visok* 
reikalams. Kaina pr

3319 Lituanica ▲▼•mum 
Chicago, BL

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS •

Koplyčia dykai
1410 S0. 49th OOURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKI
CfRABORIUS

3307 Lituanica Avė,
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDA!
GRA8ORIU8 U- BėLHAMl-OTU 

Patarnavimas geras Ir nebraog
71 A West 18th 8treet

Telefonas MONroe 8M77

J. F. RA
LIETUVIŲ GRA1

Palaidoja už 925.00 
Moderniška koplyl

888 V i -" ■ 1 i ■ i C,
Chicago. III.
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VIETINĖS ŽINIOS
TREČIADIENI SVARBUS 

SUSIRINKIMAS
BUS RENKAMA NAUJA 
APSKRITIES VALDYBA

Chicagos Federacijos apskru 
Les metinis susirinkimas įvyks 
ausio 2 d., Aušros Vartų pa-

B
. mokyklos kambary, 8 v. 
are.

Sis susirinkimas yra svar
us, nes bus svarstomi sekan- 
eji užsibrėžti darbai!: Liau- 
ies universiteto reikalai, Va

sario 16 paminėjimas (homi
lija praneš, kų ji yra nuvei- 
tusi). Taipgi' bus renkama va
dyba 1935 metams.

Visi atstovai, kolonijų ver
tėjai kviečiami susirinkti pu
nktualiai. Valdyba

S. Jonaičiui, d r. .1. Paukščiui, 
K. Karanauskui, J. Klimui, 
už paramų' basketball.

Sekantis sus-mas bus sausio 
7 d., parapijos mok. kamb. Vi
si nariai prašomi dalyvauti ir 
naujų atsivesti. Vytis

VILNIEČIAI PIKTINASI

VYČIU KUOPA SU NAUJA 
VALDYBA

b&RIGHTON PARK. — L. 

/yčių 36 kuopos priešmetiinis 
us-mas įvyko gruodžio 17 d., 
Aptarus kuopos darbuotę, už
sibrėžta porų darbų 1935 m., 
tūriais įvyksta L. V. 36 k p. 
10 m. gyvavimo sukaktis ir 
netinis šokių vakaras sausio 
» d., parapijos salėj. Komisi
ja darbuojas, kad vakaras pa

ktų ir atsilankęs jauriimias 
ūtų patenkintas. Paimta gera 

estra Virginia Ambasadors. 
uopon įsirašė 4 nauji vėl

ius nariai: A. Kupris, S. Ma-
ftitė, E. Vaitkaitė, E. Klikų-• .« •
aitč. Atsilankė pasveikęs po 
peracijos ir J. Gerčius.
Valdybon 1935 m. įėjo: dva- 
os vadas kleb. knn. A. Briš- 

,pirm. — L. Gritis, vice 
rm. — K. Zaromskis, IT. 0e- 

fčienė, nutarimų rast. — G. 
jupraitė, finansų rast. — L. 

aite, kasim. — K. Globis, 
glob. — Al. S. Pauliū- 

, koresp. — B. Gerčienė, L. 
imaitė, pasilinksminimų ko- 

isija — J. Molis, A. S. Pan
aitės, A. Balsaitė, E. Vaitkai- 

tvarkdarys — J. Gerčius, 
rto direktoriai vaikini} ir 

erginų ir dramos rczisieris 
s renkami sekančiame sns-

Vyčių 36 kp. dėkoja savo 
ginėjams: V. Navarackiui, V. 
Aukščiui, K. Vertelkai, K.

Vilniaus miesto ir apylin
kių gyventojai laimi piktina
si, kad Vilniaus kurija nesi
rūpinanti bazilikos remontu. 
Kelinti metai ji stovi purvi
na, suskilu&i, paramstyta, iš- 
kisinėtais pagrindais, pusiau 
vandeny, dvokianti. Į jų jau 
sukišta 600,(XK) zlotų visuonie 
nės pinigų. Trūksta dar 400,- 
(MA) zlotų ir kurija neturi iš 
kur jų gauti. Tuo tarpu vy
skupo reprezentaciniams rū
mams įsigyti ir remontuoti 
120,000 zlotų liematant atsi
daro ir be visuomenės aukų. 
Juos pradėjo vėliau taisyti, 
negu bazilikų, ir jau pabai
gė. Matyti, kad lenkai tycio- i

“DRAUGO
METINIS

KONCERTAS
SEKMADIENĮ,

Vasario-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
10 SUŽEISTA SPROGIME gat., ištiko sprogimas. Sužei

sta 10 asmenų. Bcsisunkiųs

mis leidžia griūti istorinei; Dviejų aukštų medinių na- iš vamzdžių gazas sukėlė spro

LIETUVOS PAREIGA PA 
TVARKYTI NACIUS

Vilniaus katedrai. imu rūsyje, 3729 So. Dearborn i girnų.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

v

t
pir:

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitą knygeles.

ir Kitokius Spaudos Darbus

Nuo Peršalimo
naudoki ta 

ANCHOR
PAIN-EXPELLERl 
Pain-Ezpellcria vi»ue 

palengvina skaaaai

KULS PAIN

N e malimas įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

m? J. K. Iš Mqntreal, Canada ra- ĮĮtad Jam daug pageloėjo NIJGA- 
Turi daugiau gyvumo Ir ne- 

pstučla pilvo skausmų. Tai nėra 
>k.< ■ llfldytnan, Jla buvo atalųa-

liuona jo valia. Daug kily pra- 
j. panašius rezultatu*. NUG.A- 

vartojama metų metai* kaip 
lnK-lba, malimo ntatemal. Tat yra 

receptą* ir turi gyduoles, 
to* didina malimo organų veik- 

Jel jūsų apetitas prasta* arba
iri vargo su nemaltmu — pamė- i 

NUOA-TONE. Pajusite nauda
ą dienų. Mes tinome, kad pa- 

jyhtfn. Mėnesio trylmenta*
)oler|. Parduoda visi ap- 

|i garantija grąžinti plnl-
1*11 nepatenkinti. Nsprl- 
linų.

Retėjimo Imkit—TIOA-ROĮ. 
IJuosuotoJą vidurių 2Rc

Visais maudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub.Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

Telefonas Canal 7790

CinCAGO, ILL.

»/♦/»/»/»/»/♦/»/»/♦/»/♦/»/♦/♦/

l

Į pat pranešimų apie neuman- 
nininkų ir sassininkų bylus 
pradžių Kaune, apie pulk. Ra 
štikio atvykimų į Rygų ir a- 
pic paskutinį Klaipėdos kraš
to seimelio sušaukimų.

Pranešdamas apie Lietuvos 
vyriausiojo štabo viršininko
atsilankymų Rygoje, J lavas sitikėjimą. 
iškelia jo pareiškimų latvių 
spaudos atstovams, kad jis 
atvykęs suveržti Latvijos ir 
Lietuvos kariuomenės siejan
čių ryšių, nes jos turinčios 
bendrų uždavinį — apginti 
abiejų broliškų tautų nepri
klausomybe.a

Pranešdamas apie Klaipė
dos krašto seimelio sušauki

amų, l lavas pabrėžia, kad s?i- 
■ mėlis trečių kartų šaukiamas 
i ir kad trečių kartų tenka at- «
: sisakvti nuo nepaprastos se- .
I sijos atidarymo. Esu, ta pa- : 
dėtis susidariusi, gubernafo- 

! riui atšaukus buv. direktori
jos pirmininkų Šreiberį, k u- ’

! l is protegavęs nacionalsocia
listus ir jų žygius.

vokiečių radijo pradėjo smat 
kių agitacijų ir ragino klaipė
diečius nesiimti direktorijos 
narių pareigų. Direktorijai su
sidarius, tas pat radijo kas
dien agitavo Klaipėdos kraš
to seimelio narius pareikši i 
Bruvclaičio direktorijai nepa-

Dėl šitokio Vokietijos kiši
mosi į Lietuvos vidaus reika
lus Lietuvos vyriausybė pa
reiškė Vokietijai protestų ir 
nutarė kreiptis šiuo reikalu 
į Klaipėdos konvencijų pasi- 
rašusias valstybių Vyriausy
bes.

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

REKORDAI 50c

PENKIOS NELAIMES

ROKIŠKIS. — Obelių vals
čiaus Oklių kaimo gyventojas

. , eigulis Jonas Mikalkėnas, ei-
PARYŽIUS. - Temps gruoi , .... „ .1 ° Jdamas per Melvnos ežerų, ly

džio 15 d. numeryje įdėjo ve-j , - _ • - .1 •> į dui luzus, prigėrė,
darnųjį apie nacionalsocialis
tų žygius Klaipėdoje. Atpa
sakojus vokiečių,siekimus pa
brėžiama, kad Lietuvos parei
ga buvo neprileisti prie pasi
kėsinimų, prisidengus autono
mija, prieš lietuviškos terito
rijos neliečiamybę. Laikraštis, 
nurodęs bylos kilmę, lygina 
padėtį su ta, kuri buvo susi- į 
dariusi Austrijoje, ir kelia 
halsų prieš ekonominių repre- 
sijų politikų, kuri traukia i 
ekonominį skurdų mažų val
stybę, kuri gina savo nepri
klausomų būtį. Dėl tokios po
litikos tarptautinė nuomonė 
gali tik itin rūsčiai nusistaty 
ti. Temps kelia Lietuvą už 
tai, kad pajėgė atsispirti tų 
represijų spaudimui. Išsitar
damas .dėl “nacių agitatorių 
bylos,” kaip jų apibūdina Ha kurių, kaip žinia, įėjo ir du 
vas, Temps reiškia nuomonę, žemės ūkio partijos (Land- 
kad ta byla galės tiktai naši- į virtscbaftspartci) atstovai, 
statyti ir kitas Paljaltės val
stybes rodyti tokį pat būdru- 
mų apsisaugoti nuo jiavojaus, 
kurį ir joms kelia nacizmo 
veikia Baltijos srityje.

I’otit Parisaen paskelbė sa
vo korespondento Massipo il
gų ir objektyvų reportažų.

Pažymėtina, kad Temps ve
damojo santraukų Havas pa
skelbė savo reguliarioje ra
li, jo tarnyboje. Havas šios 
nakties tarnyboje davė taip

To pat valsčiaus gyventojo ‘ 
Garuelio Igno sūnus Juozas 
12 metų ir mokytojos , Jočie-1 
nės sūnus Alfredas 11 metui 
bevažinėdami rogutėmis pate
ko į aketę Antanašės ežere. 
Vienas vaikučių Barnelis Juo 
zas prigėrė, o Alfredas Jonis 
buvo išgelbėtas.

Jucių kaimo gyventojai' 
Juozas 24 m. ir .Vincas 21 m. 
Pauliukai, Miškinių ežero le
dui į lūžus, abudu taip pat, 
prigėrė.

LIETUVOS PROTESTAS 
VOKIETIJAI

KAUNAS. -- Sudarant nau 
jų Bruvclaičio direktorijų į

P. CONRAŪ
FOTOGRAFAS’ 

Atsidarė nuosavą, mo
derniškų st’idlo su H6I- 
’ywood šviesomis.

420 WEST «Srd ST. 
Englewnod 5840—5888

ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomlSkas, be suodžių Troplcair 
anglis. Garantuota voga ir Šiluma.

Trys Telefoną i:
Screenlngs—$4.75 Republlc 0600
Mine Run—6.7-5 bawndale 7366
Lump arba egg—6.00 Merritnac 2524 

NORTHERN COAI, CO.. 
l,awndnle 7800 Merrlmae 2524

I

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
(Metropolitan Hute Bank Nam*) 

Valandos Kasdien nuo » Iki 6 
Paoedėllo, Heredoa Ir Pėtnyčlo* 

vakaraf* 4 Iki •
Telefonai CANal 1175

Namai: 6459 S. Bockwell St
Telefonas KEPublIc OOOfl

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chlcago, III.
TIu RKPI BIjIO N4M

Katrų perkate anglį* II 
dralverlų, siųskite Juo* į 
CRANE COAL CO. GausHe 
geresne* anglla ui maliau 
plnfgų.

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC •

PERKAM
LIETUVIU

KUS BONUS

RRAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsą Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WEST 47th STREET TeL LAPayette 1083

Adatų pakelia (lvkai su kiek
vienu Rekordu.
Siunčiame ir kitur, prisiun- 
timas ekstra:
I’rlaluntimas 25c už vienų 
rekordą,
50c už 6 rekordus. I Canadų 
daugiau.

C 008—Dariaus-Girėno Atminčiai
Ir Kareivėliai. S. Rimkus ir 
E. Sadauskaitė

3000— 21 Metai Kalėjime ir 
Varpelis Valcas. Rimkus Ir 
Budrlko Radlo Akord.

3001— Daktaras Ir 7 Pačios. Rim
kus ir Budrlko Radio Akord.

3002—Meilės Karalaitis Ir 4 Ra
tai. Pažerskas Ir Budriko 
Radio Akordijon.

14014—Burdlngierlu* Praktikuoja 
Ir Klausyk Mylimoji.
J. Žiūrenas Ir Grupė

14021—Pas Motinėlę Ir Gaspadl- 
nės Bankielas. J. ‘Žiūronas ir 
Grupė.

14024—Per Vilnis Valea* Ir Ne
pamiršk Manęs Polka. Ins- 
Iruntenlalls Trio.

14 025—Pas Močiutę Augau Ir Sė
džiu po bangeliu. Krasaus- 
klenS Ir Valterlutė.

14029—Llnomtnls Ir Užgavėnės.
.1. Žiūronas ir Grupė

14041—Gėlynas Polka Ir Deiman
tas Polka. Kaimo Orkestras.

14042—I-ai vyne ir IPžmlrSal Tė
vų Kapus. Jonas Būtėnas. 
Baritonas.

16192—ftjo Mikas Ir Trauk. Slm. 
nlSkl. Polkos. Jono Dlrvello 
Orkestro*

162 58—Sarki* Galijotas ir Sku- 
butls. Vincas Niekus.

16261—Studento Sapnas tr Sveti
ma Padangė. St. Pauras ir 
Jonas Giraitls.

16257—AtslRkyrlmas su Mylima Ir 
Vasaros Grožybė. St. Pauras 
ir J. Glraitlr.

16200—Seni Duok Tabokos Ir 
Elva, Boba, Pupų Kult. Jonas 
Būtėnas, Baritonas.

16204—Polka ••Jovalas” Ir 1-2-3 
Brr... Kupletai. Dineika Ir 
Petrauskas.

16268—Ar Tu Žinai Brolll? ”Mlss 
Lietuva.” Dineika Ir Petraus
kas.

16269—Aukso Miglos Ir Meilės 
Tu Mums Nedainuok. Pau
ras ir Giraltis.

16239—Tykiai, Tykiai Ir Dzicdu- 
kas. Vyrų Oktetas Ir Orkes
tras.

26023—Atsiskubino Betlėjun ir 
Gul šiandienų. Brooklyno 
Mišrus Kvartetas

26083—Teka Upė per Beržynų Ir 
Josiu Jomarkėlin. Jonas Bū
tėnas.

26024—Varguolis Ir Kad Galė
čiau. Liuda Sipavičiūtė

26074—Pas Malūnėli Ir Ant Kie
melio. Polkos

26080—Urėdas Ir Godelės. Kriau
čiūnas Ir Vanagaitis.

26086—Tėvynės Polka Ir Ku-kų 
Valcas. Okeh Tarptautinis Orkes

tras.
26086—Bučkio Valcas Ir Nauja 

Polka. Okeh Tarptautinis Or
kestras

26087—Sibiro Tremtinys Ir Bernu
žėli, Nevesk Pačios. J. Olšau
skas.

26088—Smūklėj Vainikėli* Ir Kur 
Nemunas Ir Dauguva. J. Ol
šauskas, Baritonas. .

26091—Agotėlės Ir Linksmas Jau 
nlmas. Valcas Ir Polka.

26092—Ant Marių Krantelio tr 
Prlrodino Seni Žmonės. J. 
Būtėnas Baritonas.

26094—Ganėm Aveles Ir OJ, Cla 
Čia. Marė Strumsklenė Ir P, 
Petraltla

26095—Grybai Ir T švendrė Ils
Marė Strumsklenė Ir P, Pet
raitis

26096—Močiutė Valcas Ir Lietu
vaitė Polka. Armonikų Due
tas. —

2S102—Didmiesčio Ir Karės I>u 
kų Polkos. Juozo Sasnausko 
Orkestras.

2ėl05—Angelai Gieda Danguje Ir 
Tyllajų Nak»|. Petrą* Petrai 
tla

Jos. F. Budrik, Ine
3417-21 So. Halsted St

Telefonai: BOUTevard 470ft 
BOUlevarrl 8167

1




