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PROGRAMOS ĮVYKS KAŠ TREČIADIE
NI 1$ INtDC STOTIES (1210 KILO 
CYKLES) TARP 4 IR 5 VAL. POPIET

Šiandien programoj dalyvauja:
Kun. Ig. Albavičius; kun. J. Ma- 
čiulionis, M.I.C.; L. Šimutis; P. 
Šaltimieras; J Brazaitis: A. 
Šturmaitė; J. Kudirka; K. Pa- 
žarskis
Šiandien, vasario 13 d., “Draugas” pradeda muzi- i 

kalines programas iš WEDC radijo stoties, 1210 kil., 
tarp 4-tos ir 5-tos valandos popiet.

Visi Chicagos ir apylinkės lietuviai raginami pasi
klausyti dienraščio “Draugo” įdomių muzikalinių pro-; 
gramų.

Gavėnios metu, numatoma, pusė valandos bus skit- Į 
ta religinei muzikai ir religijos reikalams. .

Lietuviai jau seniai girdėjo savas religines ra
dijo programas. Dienraštis “Draugas,” kurs visuomet 
tarnavo religijos reikalams, dės visas pastangas, kad į 
gavėnios metu lietuviai gautų per radiją įdomiausių re
liginių giesmių ir pamokinimų.

Lietuviai yra aukštai gerbiami visų kitų tautų tarpe 
už jų pasižymėjimą religijoje ir jai ištikimybę. Lietuviai 
biznieriai randa daug paramos iš svetimtaučių, nes šie 
žino, kad žmogus kurs yra ištikimas Dievui, bus teisin
gas ir savo artimui.

Besiklausant įdomių religinių programų, lietuviai vi
suomet visur išlaikys pirmybę.

“Draugas” dės visas pastangas duoti žmonėms! 
to, ko jie labiausia pageidauja per radiją: ko daugiausia i 
malonumo, smagumo, linksmume, žinię, dainų ir įvai
rumų.

Tik nepamirškite nusistatyti savo radiją ant WEDC 
šiandien, vasario 13 d., 4-tą valandą popiet ir išgirsti j 
pirmutinę labai įdomią “Draugo” programą.

ULBĖS PER RADIJU

KUN. IG. ALBAVIČIUS, “Draugo” Bendrovės 
pirmininkas, šiandien kalbės į “Draugo”, radijo klau
sytojus tarp 4 ir 5 vai. popiet iš WEDC stoties, Chi- 
cagoj.

VYRIAUSYBE
NESUSITAIKO 

SU A. D. F.
PO KONFERENCIJOS BAL

TUOSE RŪMUOSE PA
SKELBTI DU PAREIŠKIMAI

AVASHINGTON, vas. 12.— 
Prez. Rooseveltas vakar Bal-i

' tuose Rūmuose turėjo pasita- 
: rimų su Amerikos Darbo fe
deracijos vadais, kad išlvgi- 

i ims pasireiškusius jų nesuti
kimus su vyriausybe.

Wm. Green vadovavo fede
racijos vadams. Po konferen
cijos, kuri tęsės apie valandų, 
prezidentas ir Gree-n paskel
bė atskirus pareiškimus, ku
riais vieni kitus aukština už 
pareikštus gerus noru 

1 čiau apie susitaikymų 
džio.

Hitlerininkai atkakliai atakuoja kataliku 
mokyklas

MUNICHAS, vas. 12. — yra pasiryžusi griežtai gintis
Jo Emin. kardinolo Faullia- 
ber paskelbtas sekmadienį ka 
tedroj pareiškimas labai nepa

ITALIJA NEPASIRYŽUSI 

JOKIAN KARAN

Tačiau siunčiama kariuomenė 
ir įsiveržimas galimas

KUN. J. J. JAKAITIS 
GRĮŽO CHICAGON

RYMAS, vas. 12. — Italų 
vyriausybės organai pusofi- 
eialiai skelbia, kad Italija ne-, 
turi pasiryžimo pradėti karų

Aukštai gerbiamas kun. J. su Abisinija. Kad mobilizuo- 
J. Jakaitis, M.I.C., Amerikos i ja atsargas ir rengias jas 
marijonų provincijolas, vakar siųsti j Afrikų, tai tas daro- 
vakarų iš rytinių valstybių ma tik policiniais sumetimais, 
grįžo Chicagon. kad tuo būdu parodžius Etio

—————————— p. jaj.aj jtajaj Hppakęg etlO-

POPIEŽIUS PRIĖMĖ j piečių veikimo italų valdomų
kolonijų pasieniais.

Italija, pažymima pusot'i- 
cialiai, nori draugingai sugy
venti su Etiopija. Tačiau at-

SVEIKINIMUS
RYMAS, vas. 12. - • l’opie

estina uz<žiu8 pijns x( a { ‘ 1 •’/
c11Q yn j . 1 rodo, kad to krašto vvriausy

i įnė sveikinimus nuo kardino- ,. . - ,. ,
zo-

prieš tų hitlerininkų puolimų.
Visi katalikai tėvai paraginti, 
kad jie rytoj visus savo vai-

tiko hitlerininkams ir jie nu- įregistruotų į katalikiškas.
sprendė dar intensyviau veik- mokyklas ir tuo keliu pareik,Je vyriausybė ir organizuoti

ių ir kitų aukŠ.ą.jų Bažnyčios 
prelatų 13-os metu sukaktu- 

1 arp vyriausybės ir Ameri-.\ėmis kaip popiežiauja ir 4 
kos Darbo federacijos suski- Į metų, kaip pasirašyta Lalca- 
limas pasireiškė šiais klausi-j no sutartis, kuria įa susitaikini, 
uiais: automobilių ir cigare- ; ta šu kvirinalu.
tų pramonių kodai, 30 valan
dų savaitės darbas visose 
pramonėse, viešųjų darbų dar 
bininkams atlyginimas, pensi
jos senatvėje didumas ir be
darbių apdraudimas, taip pat 
NRA ateitis ir NRA vado
vybė.

Prez. Rooseveltas savo pa- 
reišikme nemini minėtų krau
simų, o Green pareiškia, kad 
tie visi klausimai buvo svar
stomi konferencijoje.

Vienu ir kitu pareiškimu 
pažymima viltis, kad ateity-

bė neturi galimybės sutvarky
ti įvairių savo žmonių gimi
nių vadų, kurie šiandien puo
la italų sargybas Komalilan- 
do ir Eritrva pasieniais. Jei 
jų negali patvarkyti vyriausv be, jų pavaduos Italija.

HAUPIMANNO LIKIMAS LONDONAS, vas. 12. —

-- TEISĖJŲ RANKOSE Ofi™lw pran"a’kad Etio'
FLEMINGTON, N. J., vas.

12. — Už lakūno Lindbergho 
kūdikio pagrobimų ir nužudy
mų kaltinamo Bruno R. Han- 
ptmanno likimas šiandien pr
ieš pusiaudienį pavedamas 
spręsti prisiekusiems teisė-

DAUG KAS NEMOKA
MOKESČIŲ

------ sprendė dar intensyviau veik- musysiąs ir įuo kcuu pareis -------- — •• ------------- . - • *
Visam kraSte vedama ka.., ti prieS' katalikų' mokyklas,jMų savo protestų prieš nacių darbininkai kooperuos visais n.us savo argumentus („ne. 

panija prieš tuos svaigiųjų kad jas išnaikinus ir katuli- | žygius, kad pagrobus save klausimais. Taria, preriden- jas nurodė, kad Ha,,p Įmanu 
k,j vaikus patraukus i snvo globon katalikų jaunimų |«« pareiškime įžiūrima ten- as negalėjo pagrobti kūdikio 

_ _ _________________________________ _ dencija ignoruoti Amerikos ly*- lakūno Lindbergho namiš-

U. S. KROATAI DUODA 
PAGALBASAVIŠKIAMS

MARSELIS, Prancūzija, 
vas. 12. — Amerikos .1. Vai
stybėse gyvenų kroatai na- gėrimų pirklius, kurie išsisu- 
cionalistai savo kaštais nu- ’ kinėja nuo federalinių mokės- ’ viešąsias 
samdė vienų Paryžiaus advo- etų. 'klas

pagoniškas mol.-y-

katų ir jam pavedė gir.t; teis-1 Iždo departamentui praneš- 
me areštuotus tris kroatus, ta, kad Chicagoj tie išsisuki- 
kurie kaltinami tuo, kad pri- (Mėtojai sudaro 10 
sidėję prie serbų karaliaus visų šių pirklių.

Hitlerininkų vadai draudžia 
Katalikų Bažnyčios vy riausy- 

nuošimtį bei šaukti katalikų tėvų susi
rinkimus. Jie pa-tys daro pa

ir Prancūzijos ministerio nu
šovimo.

Su suimtais kroatais kalė
jime prancūzai labai žiauriai 
apsieina, taip kad vienas ka 
iinys jau vargiai gali suba
lansuoti savo mintis. Jų 1- 
vokatai imasi visų priemonių, 
kad jiems pdengvinr.F.

RASTAS NUŽUDYTAS 
SENUKAS

pijos sostinėje Addis Ababa 
Italijos atstovui pradėjo tai
kos derybas su Etiopijos, vv- 
riausvbe.

Anglijos ambasadorius Ita
lijai, Sir Eric Drummond, 
pranešė čia savo vyriausybei, 
kad Italijos atsargų mobiliza

8 vyrams ir 4 mote-|cija >’ra daroma tik “atsar' 
” dėlei.

jams
rjmg ’ gurno” dėlei. Italijos kuriuo-

Užvakar ir vakar gynėjas men? ra,niai ,aiknsi Kri«P>j«8.s 
ir kaltintojas pasakė paskuti- Pas’en’a’a 'r neturi pasiryži- 

1 mo veržtis pirmyn.

dencija ignoruoti
SUSPROGDINTA BOMBA I Uarbo federacijų, kuri stato kių pagalbos. Sakė, kad nie- 

kliflčių vyriausybei krašto at- kas pašalinis vienas rtegalė- 
s-tatyme, norėdama kalbėti vi-jo to padaryti, nes kas gi ži 
sų krašto darbininkų vardu

Iš važiavusio automobilio 
išmesta ir susprogdinta bom
ba priešaky \Vhitc Front 

5503

UŽ PREMJERO ĮŽEIDIMĄ 
KALĖJIMAS

PARYŽIUI vas. 12. --

Iždo departamento agentai j stangų sutraukti krūvon kata maisto parduotuvės, 
patikrina visus šiuos pirk- likų tėvus ir jiems išaiškinti Bdackstone avė.

KIEK GIMIMŲ IR KIEK 
MIRIMŲ

liūs Chicagoj. savo viešųjų 
dingumų.

rnokvklu liau

nojo, kur kūdikis miega, ku- Teismas nubaudė vienerius 
i riam kamharv ir kuriam auk metus kalėti karo veteranųI *

i Alain Pela Rncbefordierie,
' Kopinės palei namus pames ^urs an? dienų gatvėje jžei- 

- .tos vien pėdsakų sumaišy dė premjerų Manding, š.am
Per 1934-tu mui, o kūdikis išneštas sta- <*inant j Notre Daine katedra.

BUV. KAIZERIS NORI AP
LANKYTI VOKIETIJĄ

BERLYNAS, vas. 12. —
Iš pasitikimų šaltinių sužino- tari jai. Jie skelbia, kad 
ta, kad buvęs kaizeris, kurs
gyvena Olandijoj, kreipės pas 
Hitlerį, kad jis leistų jam, 
buv. kaizeriui, ateinančių va
sarų nors tris mėnesius pra-

Nuo trenksmo susprogo VILNIUS 
langų stiklai gretimuose ap- m gruo4žio mėnesį Vilniaus !čiai per duris, ne per langų.

Sis darbas, suprantama., artamentiniuose keturių auk- mieste,gimė 876 vaikai iš kn-1 Kaltintojas gi atakavo 
štų namuose. Tarp pažadintų 234 mirė. Be to, dar mirė Hauptmannų. Jis sakė, kad’ 
žmonių pasireiškė pasiauba. 1 ^5 asmpns ligoninėse ir sa-1 bylos laiku įrodyta jo kaltė.'

jiems nesiseka, tačiau jie ran 
da priemonių savo piktai agi- 

“di-

AREŠTUOTAS POLIC- x 
MONAS

Kai kam teko pastebėti,

Policija rado n užucy ta An Vokietijoj ... Bnd Hom j katalikus ir protestantus i
toni Mimkov’ski, /O m. amz., D

džiojo vado Hitlerio pastan alltomobilin) is kurio 
gos, kad vokiečių jannini, an lwstft va-iavo dn VT
įraukus brolybės organinei- raL Autonwhilira |M5
jon, nuris niekais, jei jauni- ..,ail<„ius.. ir pirmi(.ji
mas ir toliau bus pasiskirstęs^ hnvn

vo butuose

STREIKUOJA TAXI 
ŠOFERIAI

Reikalavo, kad jam būtų skir Areštuotas policmonas Al
tą mirties bausmė be jokio Ire(I Hammer is Stanton avė.
pasigailėjimu.

kurs pats vienas gyveno ke
liuose kambariuose savo na

mų. 1752 No. Artesian avė. 
Visi kambariai iSgrionti.

Ilgų laikų apylinkėj buvo

burgo pilyje.

Pažymima, iad tas yra 
priešingi, nacių nusistatymui. 
Tačiau Hitleris užims tokių 
stiprių pozicijų, kad jis gali

kalbama, kad Manikovski tu- leisti kaizeriui sugrįžti Vo- 
rįs daug pinigų. kietijon.

lankys kas sau atskiras mo
kyklas. Girdi, visam jaunimui 
mokyklos turi būt liendros 
Toks, esu, yra “vado” Hitle
rio noras.

Nežiūrint to “noro,” vy
skupų vadovaujama kunigija

5 ŽUVO KASYKLOJE

PĄCTIUCA. Meksika, vas. 
12. — 5 darbininkai Žuvo nuo 
nuodingųjų du;y Real dėl 
Monte sidabro kasykloje. Ki
ti 6 nerandami.

MEXTCO CITY, vas. 12.— 
Čia sukėlė streikų visi taxi 
šoferiai. Reikalauja didesnio 
atlyginimo.

AUTOMOBILIS SU 
GATVfiKARIU

Cldcago avė. gatvėkaris su 
1 sidaužė su automobiliu. Vie-

----- , nas asmuo sunkiai sužeistas.
“ primary” Į Buvę gatvėkary apie 35 asVakar įvyko 

rinkimai kai kurinose Illinois' menvs smarkiai supurtyti, 
valstybės miestuose ir mies
teliuose. PLATINKITE “DRAUGĄ” Šilčiau.

nuovados. Jis parašė grųsi- 
nantį laiškų vienam saliuni- 
ninkui, reikalaudamas 1,200 
dolerių.

Areštuotasis prisipažino.

ORAS
CHICAGO IR APYTJN- 

KFS. — Debesuota ir W<
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Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nerrųtlna,

Jei neprašoma tai padaryti Ir ueprlslunčlama tam tiks
lui palto lenkių.

Hedaktorfus priima — nuo 11:10 -kJ II:** m. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. popiet.

“DRAUGAS”
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Publlshed Daily. Escept Sunday. 
BUB8CRJPTION8: One Tear — f«.OP: Bis Montbs

— ft.tl; Three Montbs — 12.00; One MonU — 760. 
fiurope — One Tear — f7.IO; 31s Montbs — fi.lt; 
Copy — .02c.

Advsrtlslnc ln ‘T) R AUGA P“ brlnfs bsst rssnlta 
Advettlalng rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chirago

Tik tiek, kad tai bus atskira “Draugo” va
landa. Bet, nežiūrint, kad ir nuosava valan
dą turėsime, su lietuvių biznierių radijo va
landomis ryšių nenutrauksime. Jas garsinsi
me ir remsime. Dėl to tikimės ir iš jų to 
paties.

Dienruštis ‘•Draugas’’, turėdamas sava 
rūdijo valandų, galės dar geriau tarnauti sa
vo skaitytojams ir lietuvių visuomenei. Tat, 
ir jungiame į krūvų dvi stipriausias jėgas — 
spaudų ir radijo, kad pasekmingiau ir nau
dingiau dirbti, Dievui ir Tėvynei.

O KA JŪS NUVEIKĖT?

Laiškas Iš Lietuvos
SUNKUS EKONOMINIS 
BŪVIS. VIDAUS POLI

TIKA. VALSTYBĖS 
SANTYKIAI SU 

BAŽNYČIA

ir taip laukia nežinia ko — 
vieni pinigo vertės nukritimo, ( 
kiti įstatymo skolų nubrauki-! 
mo, o valdžia dar spiriasi t r j 
skelbia pinigo pastovumų; tik I 
daro žygius mažinimo nuošim-

..l’o Valdžios dėl Klaipė- čių ir skolas stengiasi pavers- 

dos supykime su Vokietija ū- ti ilgametėmis.
kininkų būklė taip pasunkėjo, j Gal labai įkyiėsiu savo lai- 
kad pajamos visai sumažėjo, šku, besiskusdamas skurdu gy 
visi ūkio produktai visai at-Į veniniu, bet būk kantrus ir ra- 
pigo — nėra kur jie dėti, nes Įšysiu, tęsdamas laiškų, mat,

t'levelnndo laisvamanių laikraštis ‘D-va’I vokiečiai visiems daiktams už J krūtinę sunkumas slėgiu, 
bara A. L. R. K. Federacijų, kad ji globoju- dėjo didžiausį muitų;

tai,
nieko kai pradedi dejuoti, tai ir sn-

DIENOS KLAUSIMAI

SPAUDA IR RADIJO

Nieks šiandien neabejoja, kad spauda tu
ri didelę galybę. Tačiau daug kas manė, kad 
radio spaudos galybę ir jos įtakų į visuome
nę žymiai sumažins, nes jau sunkoka būtų 
surasti šiame krašte namų, kuris neturėtų ra
dijo priimtuvo, per kurį girdi muzikų, dai
nas, žinias, kalbas ir net pamokslus.

Aišku, kad radijo pasidarė beveik tokia 
pat jėga, kaip ir spauda, bei vis dėlto spau
dos galybės nesumažino ir nesumažins. Ga
lima sakyti, kad įvyko priešingai — radijo 
pasidarė viena geriausių priemonių spaudai 
platinti ir jos įtakai didinti. Dėl to šiandien 
beveik visi didieji Amerikos dienraščiai tu
ri nuosavas radijo stotis ir jų pagalba di
dina skaitytojų skaičių, medžioja skelbimus, 
garsina laikraščių paramai rengiamas pra
mogas. Tr/) Lūdu vadinamoj radijo, gadynėj 
laikraščiai ne silpnėja, bet stiprėja.

Nenusigando ‘Lietuvių Radijo Valandų' 
ir lietuvių laikraščiai. Priešingai, jie jas pa
sveikino ir stipriai parėmė. Tarp laikraščių 
ir radijo valandų susidarė glaudus koopera- 
vimas. Čia, manome, nebus pro šalį priminti, 
kad prieš šešerius metus dienraštis “Drau
gas’’ su Peoples Furniture Co. buvo pirmu
tiniai iš lietuvių, kurie pradėjo lietuvių radi
jo valandų išimtinai savo jėgomis, nesuside- 
dant su kitatautiškoniis biznio įstaigomis. 
Toji bendra mūsų dienraščio ir Peoples ra
kandų krautuvių radijo valanda buvo duo
dama per porų metų. Bet ir po to, kai Peo
ples kompanija viena pradėjo leisti oro ban
gomis lietuvių programus, ryšiai tarp mūsų 
ir tos kompanijos nenutrūko. Vieni kitus rė- 
mėme. Be to buvo glaudi kooperacija tarp 
“Draugo” ir Budriko radijo valandos. Pas- 

-lafucju laiku ir su “Margučiu” kendrudar- 
bi*imas prasidėjo.

\š to, kas anksčiau pasakyta, nesunku 
bus suprasti, kad radijo spaudos reikšmė-

neįsileidžia iš Lietuvos, o An- silaikytį sunku... 
glija nustatė bekonams ir svie-1 Valdžios tautiškumas taip 

kad Federacija permažai surinkusi pinigų ftui kontingentus tokius, kad įsivyravo Jaip bendrai, kad 
Vilniaus reikalams. , visa atpigo: jau mokama 411 kas ne tautininkas, tam sunku

litų už kiaulę 100 klg. svorio; |tarnystė gauti; visį turi būii 
sviesto klgr. vasarų mokama |tautininkais, na, žinoma, ir

si 'Vilniaus Geležinio Fondo atstovus, kurie 
pernai lankė Amerikos lietuvių kolonijas i”

Atsakant į tų vaikiškų “D-vos” priekai
štų, tenka pažymėti, kati Federacija tik pa- 

i dėjo kam F. Kemešiui ir jo draugams reng- 
ti prakalbų maršrutų lietuvių kolonijose, bet ' 
netrukdė nė laisvamaniams juos kviesti pas 
save ir per juos aukoti Vilniaus reikalams. 
Federacija darbavosi

170 cnt., rudenį įr žiemų 240 
senam arkliui 20 lt., a- 

pygeriam darbiniui 50—100 lt-
[visai geram apie 200 lt., to-

visi stengiasi būti tautinin
kais, prariedant nuo seniūno, 
baigiant prezidentu. Buvo sa
vivaldybių rinkimai, neva de-

kiam arkliui, už kurį seniau įmok ratiškais pamatais, bet j
ir gražiai Vilniaus rei- , - , > v i 'j i *• - - • i. , , , , mokėdavo 2000 lt., dabar be- demokratizmo nėra ne panos-'

kalnius pasidarbavo. Gaila, kad to negalima
pasakyti apie “D-vos” plauko žmonių orga
nizacijas, kurios nė piršto dėl Vilniaus nėra
pajudinusios.

“D-va” drąsiai skelbia, kad A. L. K. K. 
Fedenvija pernai Vilniui tesurinkusi tik 
$141.00, kuomet be Federacijos pagalbos bu
vę surinkta $829.74. Čia “Dirva” taip pat 
suklydo. Federacija peniai ligi savo kongre-

mokama 500 lt.; ūkiai suvar
go, apsunkintos skolomis; di
džiumai gręsia pavojus būti 
išmestiems iš ūkių. Labai liū
dna, nes visi tie, kurie išken
tėjo karo pavojų, okupacijos 
baisenybes ir visokias rekvi
zicijas, visokius vargus išken
tėjo ir pavojus pergyveno, o

tyti, nes viskas buvo praves- 
1a diktatoriškai: nieks nega
lėjo nė žodžio ištarti seniūnų I
ir valsčiaus tarybų rinkime; 
sueigose kandidatus iš kalno 
nustatė valsčiaus Įionai su po
licija; kas drįso paklausti, dėl 
ko jiems pakišami kandida
tai, o ne jie patys pastato, tuo-

dabar laisvoj Lietuvoj tiems, jau tas buvo užžymimas agi
tatoriumi, kuriam gręsia pa
vojus “šaltojoj”; senieji sa

so, rugpiūčio 21 d., už Vilniaus pasus ir žen
klelius surinko $209.80, o po kongreso ligi i kurie girdi laikraščius, skel 
1935 m. — $103.00. Viso už pasus ir ženk- Įbiančius apie laisvę, o čia pa
lėlius $312.85. Be to aukų surinkta $152.79. Įvojus būti išmestiems iš ūkio, kė, jog nebūta tokios prievar- 
Tuo būdu viso per Federacijų Vilniui laimė- [labai skurdu. Daugumas su
la $465.64, bet iie $141.00, kaip “D.” skelbia. Igalvoja visokius išsisukinPji- 

Prie to reikia pridėti, kad kai kurie Fe- /mus fiktyvius: prie įsigyti

tos per rusų režimų, o jaunie
ji ir rusų bolševikai laisviau 
pravedu rinkimus. Toks sma-

deracijos skyriai pinigus už Vilniaus pasus,
ženklelius, taip pat ir aukas siuntė Lietuvos skolų ir taip varo ūkius var- 
generaliniam konsului į New Yorkų. P. Ža
deikių paskelbtam rašte “Vilniaus akcijos 
vystymosi 1934 m.” randame, kad ir ten yra 
išvardinta Federacijos skyrių, kurie per jį 
pasiuntė $109.60. Pridėjus šių sumų prie tos, 
kuri gauta j>er Federacijos centrų, viso su

skolų prisidirba dar neteisėtų rkus fašizmas įsivyravęs; vi-

Kun. J. Mačiulionis, M. I. C., “Brango'’ 
administratorius, šiandie kalbės į “Draugo” 
radio klausytojus tarp 4 ir 5 vai. iš WEDt.

• DRAUGO” RADIO PRANEŠĖJAS

sas valdymas pagautas tam 
tikrų asmenų, kurie visų po
litiška gyvenimų turi suspau- 

'dę savo rankose ir veda sulvg 
savo nuožiūra, o visi kiti, ku
rie sėdi gerose ir šiltose vie
tose bezdžionauja ir pataikau
ja. Viskas iš kalno sustatyta 
pagal parašyto recepto ir žmo 

draudžiama kai kuriais at.ve-[nės, gyvendami ekonomiškame 
jais parduoti iš varžytinių že- skurde su visu tuo apsiprato, 
mę, inventorių ir t. p., kad niekas jau nebeužsiima poli-

•žytinėmis, o tuos ūkius atper
ka pačios, uošviai, švogeriai 
ir tik mainosi savininko ant Į 
popieriaus pavardė, o tikru
moje tie patys asmenys pasi
lieka namuose; o valdžia į tai

sidaro $575.24. Bet yra ir tokių sumų, ku- visa ži«ri l*1' pirštus ir dar
įios pasiųsta į konsulatų, nepažymint, kad 
tai surinkta Federacijos skyriaus dėka.

Bendrai imant, 1934 m., kaip ir visais 
kitais metais, Federacija daugiausia dirbo 
Vilniaus reikalams ir daugiausia išplatino 
Vilniaus pasų ir ženklelių. Būt gera, kad ir 
“D-vos” laisvamaniai, vietoje daryti prie
kaištus kitiems, patys pradėtų bent šiek tiek 
dirbti kilniam Vilniaus vadavimo reikalui.

* <: •

Už poros dienų ir Vasario Šešioliktoji.
nemažina ir kad “Draugas” visada buvo sti- I Nepamirškime, kad tai Lietuvos Nepriklau- 
priausias lietuvių radijo valandų rėmėjas. 1 somybės šventė. Kiekvieno lietuvio yra šven-

Šiundien “Draugas” pradeda savo radi- .ta pareiga tų šventę gražiui ir iškilmingai 
jo valandų. Tas darbas jam jau nenaujiena. paminėti.

Mano Kelionės 
Įspūdžiai

Rašo Kan. Jurgis 0. M. česna 

(Tęsinys)
Šventežeris Suvalkijoj 

Mano motinai čionai Sioux City mi
nis, tėvas grįžo į Lietnvų Suvalkijon ir 
dėlto nesykį aš buvau vadinamas dzūku. 
Bet aš ir pamylėjau Dzūkiją. Graži vie
ta. Žmonės geros širdies. Iš Kauno auto
busu važiavau jier Marijampolę, tazdi- 
ju. į Šventežerį j>as vietinį klebonų kun. 
J. Zdunčių, kuris mane labai maloniai 
priėmė, vaišino, vežiojo į įvairias vietas. 
Jo vikaru yru kun. Alb. Kruvelis. Švente
žeris vėl man buvo centras, iš kur pri- 
frijo važinėti į įvairias vietas.

Mikyčių kaime turiu tėvų ir neina- 
Iža giminių, kuriuos nufotografavau. Iš 
[lenai parsivežiau parodymui ir atminčiai 
įgrūdu: nfgių, kviečių, avižų, kanapių, li

nų (ir su pluoštais), taipgi labuko, uguo- 
, nų, verptų linų, kanapių ir 1.1. Gavau ir 
j dovanų, ypač gražių rankšluosčių.

Buvau ir Prepuntų dvare, kurio savi
ninkas yra Zbignievas Melkevičius. Ova
las labai gražus. Smagu būtų jame gy
venti.

Šlavantų klebonas mane labai gražiai 
vaišino. Ten per atlaidus sutikau Šlape
lių šeimynų, kurie yra Kauno gimnazijos 
mokytojai. Šlapelienė yra buvus Arneri- 

1 koje. Kalbėjome angliškai. Šlavantui — 
nauja parapija, nauja bažnyčia. Šlavantų 

/klebonas yra žinomus, kaipo garsus gy
dytojas.

1
Suvalkija

Seirijuose buvau atlaiduose ir sykiu 
primicijose. Čionai klebonauja pralotas 
Laukaitis, kuris taipgi gražiai priėmė, vai 
šiuo. Čionai sutikau gimnazistę iŠ Kauno, 
kuri mokinasi anglų kalbos, vėl kiek pa
sikalbėjome angliškai. Per atlaidus ir pri
micijų buvo labai šilta, o žmonių buvo 
labai daug suvažiavę. Klebonas visiems

išleido eilę įstatymų, kuriais

inventorių ir t. 
neišmestų iš ūkių ir kad ne
privistų bfenamių, ir bedarbių;

lika, nes tai visa nuslopinta 
ir iš žmonių galvų išvyta, tik 

gi tūkstančiai, net ir šimtai palikta rūpintis mokėti uždė- 
tūkstanč.ių ūkininkų stovi ant [bus mokesčius; praslinko tie 
prapulties bedugnės krašto it [laikai skelbimo prakalbų; tik
tokiais tai būdais ūkininkai 
laikosi prie žemės; su skolo 
mis apsiprato ir miestelių be- 
nkelėms absoliučiai niekas ne 
begrųžina skolų; indėlininkai
nebegauna pinigų, daugumž “

kai kada koks agronomas at
vyksta su fiaskaita, bet ūkini
nkai nebe labai beduoda jiems 
kalbėti ir mokyti ūkininkauti 
— tuojau pradeda šaukti: 

mes visa pagaminsime ir pri-
šiaip taip apmerka nuošimčiu? auginsime, tik išpirkite!” T.t

liepė pamoksiąs sakyti Jauke po medžiai-.
Lazdijuose sutikau Kubelį, kuris lai

ko krautuvę. Jis yra buvęs Amerikoje;
via brolis sesers kažimierietės Kazimie-••
ros. Aš jos švogerį Laurinaitį sutikau 
Kaune. Jis dėsto lietuvių kalbų Rygos 
mokykloje.

Marijampolėje praleidau kelias die
nas pas Marijonus. Kų čionai kunigai Ma
rijonai turi, vertėtų kiekvienam iš Ame- 

,'rikos atvažiavusiam pamatyti; nesigailės 
pamatęs ir net nusisteliės. Sunku būtu 

| viską gerai aprašyti. Marijonai turi di
delę mūrinę, gražių bažnyčių, didelius vie
nuolyno namus (trijų aukštų), kur gyve
na, man rodos, apie 25 kunigai ir didelis 
skaičius broliukų bei klierikų; turi di
delę, gražių, moderniškų trijų ar keturių 
aukštų mokyklų; daug mūrinių namų, bū
tent, spaustuvės namų, iš kurio išleidžia
mas “šaltinis” ir kiti laikraščiai; len 
piūvę (inill); čionai ir medį džiovina; vu 
ri visokių mašinų medžiui ajalirbti ir re 
Randams.

-

Povilas Šaltimieras, “Draugo” Boxing tu- 
rnamento pranešėjas, taip pat užims pranešėjo 
vietų per “Draugo” radio. Nepamirškite pa
sukti savo radio tarp 4 ir 5 popiet ant WEDC, 
o Povilas tikrai klausytojams daug kų papa
sakos.

ksai tai politiškas gyvenimas 
— visi su tokiu jau apsipra
to ir niekas nebesistebi. Val
džia tik neišlaikė savo pozici
jos, susirėmus su dvasiškija; 
turėjo nusileisti, kad ir buvo 
nubaudusi keletu kunigų; ku
rie bausmės nepildė, tuos pa
liko ramybėje panašiai, kaip 
kun. Matulevičių, Svėdasų ka- 
inendorių, kurį kariuomenės 
teismas teisė dėl politiškų pa
mokslų ir buvo nubaudęs me

Čionai kas tik kų užsako, jie tuoj pa
daro. Kaune yra statomas sportininkų na
mas. Tam riamuį Marijonų lentpjūvė pri
stato reikalingos medžiagos. Yla kalvė, 
kur iš geležies padaro visokius dalykus. 
Yra siuvykla, kur siuvama visokie dra
bužiai, sutanos. Yra ir apuvo dirbtuvė. 
Labai man ploniu buvo pereiti tas vie
tas ir pamatyti, kas ten daroma; net ste
bėtis reikėjo, kad taip sėkmingai ten vis
kas einasi. Beje, yra ir elektros gamykla. 
Tai atskiras namas. Marijonai pasigami
na sau elektros. Kun. Matulaitis mane iš
vedžiojo po visus tuos namus. Pas Mari
jonus laitai daug visokių gėlių, kokių as 
nebuvau savo gyvenime matęs. Tik žiū
rėk ir norėk žiūrėti į jų grožybę. O jų 
kvapas... Turi kelis stiklinius namus gė
lėms nuginti. Turi daug žemės, kur augi
na visokių dalykų netik saviems namams, 
liet ir kitiems parduoda. Nustebau pama
tęs augant Amerikos kornus. Lietuvoj o- 
ras šaltesnis, komai neužauga taip dideli. 
Mačiau net ir pomidorus (toniatoes). Gi
rdėjau, kad Marijonai įvedė pomidorus į

tus kalėti; prokuroras pasodi
no jį kalėjiman kartu su kri
minalistais Rokiškyje, bet jam 
pareikalavus kunigo išpažin
ties, su Švenčiausiu kunigų nu 
lydėjo kulėjiman žmonių mi
nia, ir tai Iiuvq iš eilės bent 
kelias dienas. Policija pradė
jo areštuoti lydinčius, iškilo 
skandalas; aukštesnioji vyres
nybė sužinojus tuojau paleido 
kun. Matulevičių iš kalėjimo,

(Tęsinys ant 3 pusi.)

Lietuvą. Išpradžių žmonės nemėgdavo, bet 
dabar, rodos, visi mėgsta juos ir valgo. 
Mačiau augant visokių uogų. Mačiau di
delį sodų, kur nuga visokių vaisių. Tart 
didelį knygynų, kuriame randas visokių 
knygų, visokiomis kalbomis; yra nema
žai iš Amerikos knygų. Kas turi kokių 
knygų ir norėtų paaukoti, Marijonai pri
ima. Diliai maloniai laikų praleidau pas 
Marijonus.

Mariajnpolėj šv. Mišias laikiau Šv. 
Marijos Vargd. seserų koplyčioje. Tarp 
tų seserų yra kelios iš Amerikos. Jos tu
ri labai gražių koplytėlę. Malonu tenai 
melstis bei Mišias laikyti. Tos seserys tu
ri prie svarbios gatvės krautuvę, kur jos 
parduoda bažnytinius dalykus ir visokių 
laikraščių ir knygų.

Marijampolėj yra kariuomenės stovy

kla. Marijampolė yra Lietuvos žymus mie

stas.

(Daugiau bus)

it.yij. ...fAt —i —ViA*,



Trečiadienis, vasario 13, 1935 T5RIP<1IS S

JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

GĖDISI SAVO VARDU
Chicagos liet. komunistinio 

plauko jaunimas turi susior
ganizavęs hasketholo lygų.

Kada tos lygos vadovai ieš
kojo salės žaidimams, jie atra
do, kad St. Ritos gimnazija pr kj(os grupės, veria labai 
ra tinkama ir ja norėjo gauti. įsyarbų de,t() reikift dau
Bet čia susitlme su keblumais. i-iau padėti jaunuoliams, ge- 
St. Ritos gimnazija yra gry- riftU jų veikiinas„
nai katalikų įstaiga ir, laba. () koks yrft ju syarbus dar 
suprantama, jei komunistą. buJ)as? Nag. __ koinnni.
tų pasisakę kas pei vieni .i’plstinę idėja, dirbtį priešvalsty- 
yra, jokiu būdu nebūtų gavę binį dnrba ir visa klta kas sn
žaidimų sales. Čia komunistai; (uo suriSta Tyį išdavikiškas 
ir pasinaudojo mintimi iš sc- darbas> kurig yertfts prQ
nos pasakėčios, kur vilkas ap- !taujančiųju paramos. Ir 
sidengia avies kailiu. Pas.va-, mos jje 

Įio jie gerais katalikais, o 
kari sustiprinus savo tvirtini-

Toks išsireiškimas 
minu kritikos” ir gaila laiko 
bei popieros, kad jį atsakius.

Bet gal jums įdomu, kokios 
išvados iš to viso, komunistai 
padaro. Ugi štai: ‘‘...Mūsų jau 
nimas (suprask: komunistų, 
lied.), LDS jaunuolių kuopos

mus, jie iš kažkur gavo net 
ir keletu žaidikų uniformų su 
Vyčių ir kitų katalikiškų jau
nimo jų inicialais.

Gavo jie salę; žaidė ten ku-

v ra “že-

Vanagėlis didelis lietuvis - pa
triotas, tyčioms nedavė jam 
vietos Lietuvoj).

I Ks. Vanagėlio pirmoji ir be
ne geriausiai žinomoji poema- 

!daina yra “Kur banguoja Ne- 
'munėlis”. Ši poema buvo pa
rašyta 1883 metais.

Kitas Ks. Vanagėlio kūri
nys, taip pat žinomas kaip 
daina, yra jo poema “Mylima
jai”, kurių čia ir perspausdi
name:

Mylimajai
Aš bijau pasakyt, kuip tave aš 

myliu,
Aš bijau prasitart ir išreikšt 

negaliu,
Nes vėjalis išgirs, laimės man 

pavydės
Ir pasauliui garsins jausmus 

mano širdies.

Aš bijau pasakyt, kaip tave aš 
myliu,

Nenorime perdaug smerkti Aš bijau prasitart ir išreikšt 
komunistinio jaunimo. Jis dau į negaliu,

para-

gumoj nei nežino kas tas ko
munizmas. Jų sufanatikėję tė
vai juos verčia lankyti įvairių 
jų parengimus ir t.t. Ir tai
žiūrėkite, pavyzdžiui, surengia

rį laikę, na, ir atrodė, kad vi-)ko)„,lnis,ai kokias> 
akas vyksta puikiausiai. Bet n5j(, sva,.Was praka|bas> 
lygiai, kaip toj pasakėčioj, kad kaitas. ar niM)ote> ka(, jal|ni. 
avies kailis dar jokiu būdu ne-,mas atsUanko -ų isk|ansyti,
padarė vilko avimi ir čia ko- * _•* , „ .1 . | Anaiptol ne! .Jie susirenka tik
nmnistinis jaunimas, nežiūrint , . . ._ (Kokiams, kurie stengiamasi tu
pasivadinimų, nepajėgė paslė
pti savo tikrųjų veidų.

Rezultatai: praėjusių savai- 
tf St. Ritos gimnazijos vado-jniftai prie parti jos jis palai. 
vybė atsakė komumstams sa- komas uk 
ię-

Dabar iš to komunistų (lie
tuvių) spauda turi medžiagos 

' savo vienpusiškiems straips
niams. Rėkia, šaukia, kad, gi
rdi, kunigij tai darbas; girdi, 
kunigai bijo kad katalikiškai 
‘ ‘ išmoksi int i ” (svetimženk-
liai, žinoma komunistų uždė
ti) jaunuoliai nesusitiktų net 
su kitų pažiūrų sportininkais.

Komunistai nueina net taip 
toli: “Jie žino, kad jų (su
prask: kunigų. Rėd.) įskiepy
ta tikėjimo galybe tik tol lai
kosi, kol žmogus nesutinka su 
kitų pažiūri) žmonėmis”.

rėti po visų parengimų. Seniai 
komunistai gerai žino, kad jų 
jaunimas — šiaudiniai, komu-

Nes aukštybėj dangaus, rodos, 
žvaigždės pajuos,

Ir tamsioji naktis ilgus amžius 
skrajos!...

Aš bijau pasakyt, kaip tave aš 
myliu,

Aš bijau prasitart ir išreikšt 
negaliu,

Nes jautrioji širdis man krū
tinėj sustos,

Truks pusiau iš kančių iš tos 
laimės didžios.

DIENOS KLAUSIMAI

POEZIJA

DRAUGC” RADIO SOLISTĖ

Aniceta Šturmaitė šiandie dainuos per 
“Draugo” radio iš WEDC tarp 4 ir 5 popiet. 
Tai jauna, bet turinti malonų balsų dainininkė.

IŠ VEIKIMO VYČIŲ 
13 KUOPOS

Vyčių 13 k p. laikė susirin
kimų vasario 7 <1. Kjaip jau 
žinoma, kuopa išsirinko nau
jų valdybų šiems metams, bet 
dar senoji valdyba eina fm- 
reigas. Nebuvo dar išduota ke
lios atskaitos šokių, o be tų 
atskaitų negali būti knygos 
peržiūrėtos, gi be knygų per
žiūrėjimo negali nauja valdy
ba užimti savo pareigi).

Dabai mažai narių tebuvo 
susirinkime. Prie kuopos pri
klauso daug narių, bet dange-1 
lis retai atsilanko.

Šiame susirinkime senos Ir 
naujos valdybos pirm. A. Be- 
liauskas įdavė savo rezignaci
jų ir prašė, kad nariai jų pri-

VALIO L, V. 4 KUOPA!
Lietuvos Vyčių 4 kuopą, jos 

dvidešimties metų gyvenimo 
proga, sveikina ir ilgos atei
ties linki

L. Vyčių Chic. apskr.

rių bus mokinami dykai. Be 
to, kuopos komisija išrinko 
dvylikų stiprių ir gerai moka
nčių skeiterių svečius pamo
kinti; jų nereiks nei prašyti; 
tai jų užduotis. Norint tikietų, 
šaukite: Republic 4631, arba 
.1. Šnekutis, Prospeet 4591.

Komisija

ŠV. ANTANO C. Y. O.

CICERO. -- Vasario 10 d., 
įSv. Vardo draugija ėjo prie 

in
kas ir priklausąs prie Vyčių corpore. 'Tuojau po Mišių bu- 
“Dainos” choro, dėlto neturįs jvo užkandjs o susirinkimas, 
laiko toms pareigoms eiti. Daug atsilankė narių ir visi

Nariai rezignacijų priėmė ir, buvo patenkinti. Susirinkime
' 1 _,1 n ~ L..... »» 11 ♦ «> «» 1/nn |\0—

l.imtų. Jis sakės lankus moky 
klų, esąs Centro vice pirminin- mėnesinės šv. Komunijos

įkurs, Konferencijai prašant,- Šlautas pardavė suvirš 60 ti-i^at^an8i sus-mas buvo neskai-,nutaria kas menesį po Šv.

BROLIAI DIRBA LIETUVOJ

pasako keletu žodžių”.

Argi yra dar kas pridėti? 
Mums telieka iš savo pusės

sušukti entuziastiškas valio 
Pavasarininkams.

Iš ŠALIES ŽIŪRINT
Sekmadienis, vasario 10 d... 
Popieti), kaip ir kiekvienų

Į kietų’...
Sekmadienį, taip pat, ma

tėme naujuosius “moving pi- 
ctures” iš Lietuvos... Patarti
na jaunimui, šie paveikslai pa
matyti... Esame tikri kad jie 
suteiks gan gerus įspūdžius 
apie tolimųjų Jjetuvų, kurią 
abelnai mažai pažįstate... Be
je, paveikslai yra garsiniai...

Sekmadienį, taip pat, Bri- 
dgcporte, šv. Jurgio parapijos

tlingas, nutarta naujų pirmi- jniunijos turėti tokį užkandį ir 
ninku rinkti kitame susirinki- susirinkimą.I
me. Į Susirinkusieji kreipė dėme-

Delto, visi nariai kviečiami šio į ateinantį šokių vakarą, 
neapleisti kito susirinkimo, ku | Visi nutarė uoliai dirbti, kad 
ris įvyks vasario 21 <1., 7:30 į vakaras pasisektų. Šokiai į- 
val. vakare. įvyks vasario 16 d.-Bus gera

Po susirinkimo nariai turė- 'muzika, užkandžio ir dovanų, 
jo šokius. Griežė Petras Pik- Įžanga pigi. Visi kviečiami da-
turria savo koncertina.

Liežuvneša
Red. pastaba. Koresponden-

lyvauti. Ten Buvęs

1934 metų, gruodžio 27 d^
Kaune, Lietuvoj, įvyko meti
nė Lietuvos Pavasarininkų Fe 
deracijos konferencija (mes A-jnyro finalai, į kuriuos pateks 
merikoj vadinam tai seimais), 
kuri dar kartų įrodė, kad Lie-

KSAVERAS VANAGĖLIS
Ksaveras Vanagėlis — Sa

kalauskas gimė Dzūkijoj, Ka- 
lesnykų sodžiuj, Simno vals
čiuj, 1863 m. balandžio 27 d.

Ks. Vanagėlis iš profesijos tuvos katalikiškasis jaunimas 
mokytojas, bet, nežiūrint jo lyra tikrai organizuotas to žo- 
didelių troškimų mokytojauti įdžio prasmėj ir sudaro stiprių 
Lietuvoje, kaip tik priešingai'pajėgų.

sekmadienį, McKinley Parko 'salėje įvyko tos parap. choro ei.jas prašome rašyti ant vie- 
salėje, L. V. Chic. apskr. bas-įkoncertas... Nesuspėjome iš- nos lapo pusės, paliekant di- 
ketbolo turnyras... Juo artyn girsti koncerto... Bet girdėju-
prie pabaigos, juo įdomesni .šieji papasakojo, kad buvo į- 
žaidimai darosi... Dar daugiau spūdingas koncertas... Toks it 
jaudinimosi... ’Vpač tas jaudi- turėjo būti... Juk chorui va

dovauja kompozitorius prof.
A. Pocius...

Chicagos Vyčiai, Lietuvos 
Nepriklausomybės metines mi 
ni ateinantį sekmadienį, Die
vo Apvaizdos parap. salėje,

nimasis padidėjo publikoje... 
Mat už savaitės prasidės tur-

dėsnius tarpus.

JAUNIMO R0LLER SKAT- 
ING PARTY PENKTA- 

. DIENI

turėjo visų- savo gy venimų pra 
leisti Lenkijoj (Mat mokytojų

Tik pamanykite: konferenci- 
jon suplaukė iš visų Lietuvos

vietos buvo skirstomos rusų i kampų daugiau kaip 1500
valdžios. Ši, žinodama, kad K.

tik keturi tymai iš pirmųjų 
vietų... West Sidės 24 kuopa, 
jau kelintas sekmadienis at
siunčia skaitlingų: delegacijų 
gražiosios lyties atstovų... Bu
vo manyta, kad jos suteiks 
reikalingosios inspiracijos 24 
kuopos tymo vyrams... Bet nie 
ko negelbėjo... Trumpais žod
žiais: Jie pralošė... Užtat No- 
rth Side, AVest Sidės nugalė
toja, grįžo namo dainuodama...

MARQ(JETTE PARK. - 
L. Vyčių 112 kuopa rengia į- 
riomų vakarų AYhite City Rol- 
ler Rink, G3rri ir South Park

L. V. Dainos choras ispil- ^\ve anksto pasirodo, kau
dvs programų... Kalbės 
sulas A. Kalvaitis...

Ali revoir!

Kon

SPORTAS

DRAUGO” RADIO SOLISTAS

(Taip, tūkstantis penki šim
tai!) atstovų. Susirinkęs jau
nimas — Pavasarininkai ap
svarstė savo organizacijos iki ^Turnyro pradžioje North Si
šiolį veikimų ir nustatė gai- dei nelabai sekės laimėjimai 
res dar didesniam darbui atei
ty.

pasiekti... Įdomiausias žaidi
mas, aišku, buvo tarpe 18th St. 

Vienas iš žymesniųjų nutari-j (Dievo Apvaizdos) ir Marque- 
mų pažymėtinas, kad nutarta tte Parko tymų... Nei vienas 
statyti nuosavi rūmai. į šių tymų buvo pralošę ir to-

Lietuvos Vyčius konferenci- kielei grūmėsi už pirmųjų vie- 
joj atstovavo tos organizacijos | tų... J. Juozaitis, Marųuette 
atstovė Pavasarininkams Ga- Parko Vyčių vadas netikėjo, 
baliauskienė (Cbicagiečiams ži kad Chicagos vyrijoje galėtų 
noma kaipo Rubliauskaitė). Ji būti tymas, pajėgiantis nuga-

Art. Justu Kudirka., visų mėgiamas tenoras, šiandie dai
nuos per “Draugo” radio iš WEDC tarp 4 ir 5 vai. popiet.

Ibuvo pavasarininkų sutikta di
delėmis ovacijomis ir pakvie
sta Garbės prezidiurrlan.

L. Vyčius liečiantieji konfe
rencijos raportai “Pavasarį” 
skamba:
“Prezidiumo pirmininkas dr. 

Dielininkaitis pažymi, kad y- 
patingai malonu konstatuoti 
glaudų Pavasarininkų ir Ame
rikos Vyčių bendradarbiavi
mų. Numatytoji ateinančių va
sarų pavasarininkų atRtovų Re 
lionė į Amerikų tuos ryšius pa
darys dar tampresnius. Kon
ferencija entuziastišku valio 
pritaria šiam žygiui ir reiškia 
širdingus jausmuR broliams vy 
čiams. Čia Konferencija ‘Lde 
lėmis ovacijomis iššaukia pa 
si rodyti būsimos delegacijos 
vadovų J. Br. Laučkų, Pava
sarininkų ah.tovę Vyčiams

NAUJAS VYČIŲ CHIC. 
APSKR. DVASIOS 

VADAS

pramoga bus sėkminga, nes 
jau išleista virš keturi šimtai 
tikietų.

Tikietai neparduodami. Rei
kia tik pranešti, kad daly vau 
si ir tikietų komisija prista-

VYČIŲ BA3KETB0L0 
STOVIS

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskričio basketbatl lygos sto
vis:

W. L. P. O P.
Providence 4 0 127 66
Cicero 3 1 101 70

(Tęsinys ant 4 pusi.)

LAIŠKAS IŠ LIETUVOS

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
o prokuroras buvo nubaustas 
už pasodinimų kunigo kalėji-
man su paprastais kriminalis- 

tvs. Užsimokėsi pas duris pu- įtais, bausmė neįvykdinta, o
sę kainos. Už įžangų bus duo
dama skeitai, cbecking serv

kun. Matulevičius jau treti 
metai kaip klebonauja Kazli
škyje po šio dabar ramiai su-

Kun. Pr. Lukošius tapo pa
skirtas Liet. Vyčių Chic. apsk. |ice, novelties ir refreshments 
dvasios variu. Šis paskyrimas Salė'didelė ir patogi, taip pat įgyvena vyriausybė su dvasiš- 
tapo padarytas praėjusį pir- Įmuzika ir entertainment. Ne- ,kija ir daugiau nebesigirdi ku 
madienį įvykusiam Kunigų 'mokantieji skeityti instrukto- Įnigus teisman betraukiant...” 
Vienybės posėdy.

Chic. Liet. Vyčiai džiaugia
si naujuoju dvasios vadu ir 
linki sėkmingos darbuotės.

lėti jo kuopos tymų... Dievo 
Apvaizdos vyrai parodė, kad 
yra... 18tli St. kuopos beveik 
visa valdyba su A. Bučaite 
prieky, atvyko padėti, bent 
padrąsinimo žodžiais, savam 
tymui... Marquette Parko, kaž
kodėl nedaug narių publikoj 
matės... Paskutinysis žaidimas 
tarp Cicero ir Town of I^akc 
taip pat buvo pilnas įdomaus 
gyvumo... Ypač. Ciceros mer
gaitės - vytės pasirodė gerus 
balsus turinčios... Beje, kal
bant apie Cicero vyčius, žino
kite kad ateinantį šeštadienį 
jie turi didžiulį šokių vakarų... 
Tų patį vakarų, McCormick 
salėje įvyksta ir North Sidės 
5 kuopos metiniai šokiai... Ar 
žinote, kad šiam pastarajam 
šokių vakarui, North Sidės 5 
kuopos pirmininkas Antanas

VYČIAI LAIMINGESNI

Lietuvos pavasarininkai da
žnai nusiskundžia, kad jų vei
kimas galėtų būti daug gyve
snis, našesnis, jei jie turėtų 
daugiau inteligentijos savo na 
rių eilėse.

Lietuvos Vyčiai Amerikoje 
yra laimingesni už savo bro
lius Lietuvoje, nes čia narių 
dauguma — inteligentija. Di
delis nuošimtis Vyčių yra uni
versitetų, kolegijų auklėtiniai.

Morkus savaitinėje “Drau
go” koluninoj “B? po mano 
balanos”, dvi savaites iš eilės 
rašė Amerikos lietuviškojo jau 
nirno organizuotojo veikimo 
klausimu. Ypač. Vyčius jis tu
rėjo artimu subjektu. Morkaus 
straipsniai ir juose patiektos 
mintys suįdomino jaunimų.

DRAUGO” RADIO SOLISTAS

Kazys P&iarskis. stiprus baritonas, šiandie 
dainuos per “Draugo” radio tarp 4 ir 5 vai. 
popiet.



DRAUGAS

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS
*

Statoma 3 Aktų

Modern “Cinderella”

Sekmadieni, Vasario ■ Feh. U d., 1935

Trečiadienis, vaaario 13, 19

2323 West 23rd Place

Pradžia 7 valandą vakare 
ĮŽANGA 50c. VAIKAMS 25c.

Kviečiaftie visus atsilankyti ir kartu atsi
vesti kuodaugiausiai svetimtaučių, nes ir jie 
džiaugsis pamatę tokį gražų veikalų.

RENGĖJAI

JACK AND JILL PLAYERS »m •"f ii
,s h

SPORTAS
(Tęsinys nuo 3 pusi.)

Marąuette 3 1 107
West Side 
Brighton 
Ncrth 5iac

2
1
1

3 110
3
3
4

70
68

98
94
98
97

85 145

Chicagos rinktiniai artistai Aušros Vartų parapijos s\ t- 
tainėje vaidins vienų iš gražiausių ii’ įdomiausių vei aų 
Modern “CINDERELLA”, 3 aktuose, ftį veikalų paraše žy
mus autorius, Frances Hoiner. Šiam veikalui‘vadovaus JA( K 
and JILL KOMPANIJOS įsteigėja p. MARLE AGNĖS FO 
LEY.

J

Tcwn of Lake 1
Rezultatai žifidim;, kurie į- 

vyko sekmadienį, vasario 10, 
1935.

North Side 30; VVest Side 
19; Providence 34; Marųuette 
22; 'Cicero 30; To\vn of Lake
15.

Žaidimai, kurie įvyks sek 
madienj, vasario 17, 1935, Mc- 
lyinley Park, 2 vai. popiet:

Marųuette su Brighton 2:30 
, Providence su Cicero 3:30

To\vn of Lake su North Side 
4:30.

VVest Side h ve.

Vasario 11, 1935 
Lietuvos Vyčių Chicagos a- 

pskričio hasketball lygos pir
mame žaidime pereitų sekma
dienį Vest Side lošė prieš No- 
rth Side. North Side, kad ir 

i lygos paskutinėj vietoj, taip 
.gerai žaidė, kad sumušė VVest 
j Side. Pradžioj atrodė, kad 
•West Side lengvai laimės žai- 
|dimą, taip atsipeikėjo kad a- 
į lėmė iš VVest Side pirmenybę 
ir išlaikė jų iki galo. VVest 
Šitie tik retkarčiais parodė sa 
,vo tn fermų, kuri jiems laimė
lio žaidimus. North Side pusėj
atsižymėjo K. Savickas, An 
(Irius ir Rutkauskas; West Si-i
dės — F. Jenkevičius. Kiau- 1 ■ . ’ 
rakis ir Kulnis.1| Antrame žaidime Providen- 
ee susiėmė su Marųuette. Šie 
•du tymai kovojo už pirmųjų 
1 vietų lygoje. Jų kova tikrai

AMERIKOS MENAS

Trys Lengvus Žingsniai 
Palengvint Skausmą Gerklėj 

JTris Minutes

“Mickey Mouse” ir “The 
Silly Symphonies”, iš kino 
pasaulio yra puikiausi pavyz
džiai šių dienų Amerikos me
no’’, pareiškė Ponaiti Bear. 
Penver Aluseum of Arts direk
torius, neseniai skaitytoje pas 
kaitoje Penver universiteto 
studentams.

Šie meno t’ųiai yra žmogaus 
padirbami gyrais, turinčiais 
žmogaus judesius, veikimų ii 
leidžia tiems charakteriams 
atsiekti negalimus dalykus.

SUCH IS LIFE—

1 Kut rinkit.- 3 BAYER Ar-
pirin Tabletas ir paleiski

te trečdaly vandens stiklinėj.

O Oerai . išgargaliuokite — 
“• atmeskite Kalvą, leisdami 
trupučiukui nubėgti ) gerkle- 
Darykite tai du kart. Neplau
kite burnos tyru vandeniu.

Modernus Moksliškas Būdas 
Stebėtinai Lengvas 

ATMINKITE ŠIUOS 
PAVEIKSLUS

štai Raupus. moderniškas ir veik
lus būdas palengvinti skambią ge- 
rklėj. Būdas, kuris palengvina 
skausmą, šiurkštumą ir erzinimą 
i dvi ar tris minutes. Daug gydy
tojų jį pataria ir milijonai seka 
šį metodą. Pamėginkite.

Jums tereikia sutrinti 3 BAYER 
Aspirln Tabletas stiklinėj J vieną 
trečdalį vandens ir gargaliuoti juo- 
nii du kart — kaip čion nupiešta. 
(Jei apsireiškia slogos, paimkite 
BAYER Aspirin ir gerkite daug 
vandens.)

Gaukite tikrą BAYER Aspirin 
Tabletas šiam tikslui. Jos visiškai 
ištirpsta labai greit, padarydamos 
vaistą, gerklės plovimui, be jokių 
erzinančių smulkmenų.

BAYER Aspirinų kainos vra 
gerokai sumažintos, tat nereikia 
priimti kitką vietoj tikro BAYER 
kurio reikalaujate.

Kun. P. Lukošius, Gimimo Panelės Šv. parapijos, Mar- 
ųuette Park, vikaras, Kunigų Vienybės Chicago Provincijos 
paskirtas L. Vyčių Chicago apskričio dvasios vadas.

3
2
0
0

0
1
1
0

3
0
0
o

RENGIASI PAPILDY fl 
DIREKTORIJĄ

Klaipėdos krašto statutas 
leidžia, kad direktorijos narių 
gali nuo 3 ligi 5‘papildyti. Da
bartinėje direktorijoje yra 4 
nariai. Viena vieta palikta 
Voikspartei atstovui. Tačiau 
ligšiol Voikspartei direktorijo
je nedalyvauja. Manoma, kad 
su ja pavyks susitarti bendra
darbiauti. Jeigu toks susitari
mas, kurį dabar veda direk
torijos pirmininkas Bruvelai- 
tis, pavyktų, tai Klaipėdoje

„t-Fto“ bS fot J.3 b erto tto.

SeconJ Husband: "You salį !t, GertUi/9
r

krašto direktorija bus papildy BIZNIERIAI, GARSINKITES 
ti dar vienu nariu ir jų suda- j “DRAUGE”
rys 5 asmenys. Tokiu atveju, '
direktorijoje dalyvautų visos 
krašto partijos. Tsb.

Didesnė Jėga Nervuotlems 
Susllpnėjuslems Vyrams 

Ir Moterims

3 Jei turite slogas, paimki- 
• te 2 BAYER Aspirln Ta- 
bletas. Išgerkite pilną stiklinę 

vandens. Pakartokite Jei rei
kalinga, sekdami nurodymus 
Į-akelyje.

DABAR
15c

KAINOS ant Tikrų Baver 
Aspirin Žymiai Numažin
tos ant Visų Dydžiu.

V Kį “DRAUGAS” JUMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos it 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iŠ Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytns “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

‘Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 18c į sa-

\ vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

V “DRAUGAS" PDB. CŪ.
s \ 2334 S. OAKLEY AVENUE,

•* ! Chicago, Illinois -

buvo įdomi, nežiūrint, kad Rutkauskas r.g, 
Providence viršijo Marųuette Daugirdas l.g. 
žaidimo formų. Po pirmojo pe-, J. Valaitis l.g. 
rskvrimo Providence turėjo J. Planciunas l.g, 
tiek daug taškų, kad atrodė
Marųuette neturįs progos pa
sivyti Providence. Visgi Mar
ųuette biskį po biskį prisivi
jo ir vienu kartu atrodė kad iBekonaitis l.f. 
net pralenks Providence. Bet Warnas r.f 
Providence sukopus savo sil
pnėjančias jėgas sulaikė Mar
ųuette ofensyvų. Puikiu žaidi
mu — Providence visas tymas 
atsižymėjo; Marųuette žvaigž
dės buvo: Kritis ir Andruška.

Paskutinėse rungtynėse To- 
\vn of Lake žaidė prieš Cice-

12 6 8
Providence 34

G. F.T

Stanaitis c. 
Chadauskas 
Gladinius r.g.

Lg.

6
3 
1 
1
4

0
2
0
2
0

P
2
2
1
0
1]

ELECTRIC IRONER ..,.....................*39.50
AVASHING MACHINE ..................... S74.5O

Viso M 14.00
Budriko nuolaida ................................5-00

15 6

T. Danta

Marąuette 22
G. F.T. P

ro. Cicero taip gerai lošė, kad |^rjtĮs j p
zaT I .nlrn moVnin nonrn.Town of Lake niekaip nega

Įėjo atsilaikyti. Vistiek Town
of Lake nepametė sporto <lvaJp Beinoris
sios ir suteikė kovų iki pasku-Juozaitis I "
tinio sušvilpimo. Ciceros pusėj L, .' ‘ •’ Gerdvaims l.g.
atsižymėjo Balsis ir F. Žukas; . , v.• ’’ Andruška r.g.Town of Lake, — J. Stankus , .. ..- „ , - , _ J. Genutis r.f.ir Zemeckis. J. G.

Wcst Side 19
G. F.T. P

F. Jenkevičius r.f. 2
Kalni* r.f. 0
Kairis l.f. 1
Wasiliauskas c. 2
V. Žibąs c. 0
A. Stankus r.g. 0
Kiaurakis l.g. 2
Kazlauskas l.g. 0

7

North Side 30
G.

K. Savickas r.f. 2
A. Planciunas r.f. 0
Andrius l.f. 2
T. Valaitis l.f. 0
Amber c. 3
Eiudzelis ę. 0

0
0
1
0
0
2
2
0

W. Raginis r.f. 
Staniulis r.f.

c.

0
3,
0
0
1
1
1
3
0

0
0
0
0
2
1
0
0
1

o
1
1
o
1
9
o
t
b

Tiktai už ......69.00

9 4
Ttvzn of Lake 15

0
2 Norkus l.f.
4 Dauskurdas l.f. 
0 J. Stankus r.f.
0 Zemeckis c. 

Martishius l.g. 
Matemaifis r.g.

G. F.T. Pi

3
2
0
11

f)
2
2
3
0
0
y

o
o
1
o
o
o
1

1
2
0
2
0
2
7

Cicero 30

F.T.
0
0
4
0
0
0

2
1
1
0
1
0

F. Žukas l.f. 
V. Balsis l.f. 
\Voveris r.f. 
Balčius c. 
Arbir r.g. 
Vallens c.
|--------------

G. F.T. P 
7 1 1

1 
0

4
1
1
0
0

13

0
0
4

2
o
0
o
3
6

Skalbiama mašina didelio saizo padaryta geriausio 
ir didžiauso skalbiamu mašinų faetorv Chicagoje. Prosi- 
nimo mašina padaryta tos pačios garsios išdirbystės. Su- 
prosina drapanas, vietoje visos dienos darbo, už poros 
valandų. » • • I >

Pilna gvarancijų per išdirbėjus ir Budrikų. Seimi
ninkėms proga įsigyti 2 mašinas už vienų. Budriko did
žiausiam skalbiamų mašinų išpardavime Chicagoje.

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

Telefonai: BOUlevard 4705-8167

Išgirskite Nedėlioję gražų lietuvių programų 
iš WCFL stoties nuo 1 iki 2 vai. po pietų

£

NUGA-TONE yra turtingas Zlnku- 
Fosfoldu, brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems nėr- 
vams. Medlkallšką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
"nusidėvėjimo” jausmą.

Ta. šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 

reikalingo būdavojumul tvirtesnių 
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo išblyšku- 
aiems, ploniems veidams. Be to. 
NUOA-TONE turi šešias kitas bran
gias gyduoles. Pradėkit Ant NUGA- 
TONE šiandien ir tėmyklte kaip 
stlprėsit. Parduoda visi aptiekorial 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trytmentui.

Nuo užkietėjimo imkit—ŪGA-8OI, 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c 
ir 50c.

I d DON’T
NEGLECT 
A COLD

k
F

šaltis krūtinėj gali pavirsti J su
nkią ligą. Tankiausiai malonus, 
šildantis Musterole greit atlefdžta 
šaltį. Musterole NĖRA tiktai 
m ošti s. Jis yra ‘iviunter-iiTltant'. 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rūšių. Rekomenduo
jamas daugelfo gydytoju ir alau 
gių. Visose vaistinėse.

_____ _
■notAcng “Bakū

XrECONOMY and 

SATISFACTION uu
ThmbkTėstnJ/DtuUf/tdiM

BAKING IKV POVVDEF
Ar.
23 ounces for 254 

Full Pack ••■No Slack Fillin

M»LtiON5 GF POL'MOS MAVf BEEN 
>. USĘD BY OURGGVERNMfHT
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WISCQNSIN’O LIETUVIU ŽINIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 

5108 — 7th Avė., Kenosha, Wis.

'ižS5*^įaį!,X>?

RUOŠIAS IŠKILMĖMS nai lietuviškas ir katalikiškas 
jautėsi kuopuikiausiai.

LABDARYBĖS SKYRIUS.
DAUGIAU DARBO EMIL OENEMARKlEI

KENOSHA, WIS. — Visi 
lietuviai mūsų mieste rengia-' 
si ateinantį sekmadienį kuo-J 
iškilmingiausiai paminėti Lie- j 
tuvos nepriklausomybės suka
ktį. Dalyvaus chorai: parapi
jos ir Dailės Ratelio ir kele
tas solisčių. Su kalbomis at
važiuos svečiai iš Čikagos. 
Svetainėj iškilmės prasidės 
12:30 p. p.

Lietuvių R. K. Labdarių Sų 
junga prieš savo akis turi di 
delį darbą, kurį vienaip ar ki 
taip suksimės, bet turėsime a 
tlikti.

Jau įpufiėjonie į vasario mė
nesį. Kovo mėnesyje turimu

Šiandie (vasario 13 d.) V y- mokėti labdariu ūkio pirmųjų
eiai rengia vakarėlį.

Šv. Petro mokykloj rengia
mas yra kambarys draugiš
kiems susirinkimams — kai 
kas vadina jį club-room. Prie 
atnaujinimo sienų daug pasi
darbavo vyčiai VI. Juzėnas ir 
S. Venckus.

niorgičių ($6,000.00). Pinigų 
ižde toli gražu dar tiek netuA 
rime. IKI to centro valdyba: 
tenka rūkti galvas, kaip to 
morgičiaus nusikratyti, ar 
bent jį sumažinti.

Centras laukia stiprios pa
ramos iš kuopų ir bendrai m 
visuomenės. Visuomenė, be a- 
liejonės, šį svarbų reikalų pa

Sunkiai bet nepavojingai su rems, jei kuopos mokės prie
Katalikiškos spaudos mėnuo 

.Mihvaukec vyskupijoj bus pa
žymėtas platinimu savaitinio 
laikraščio “Catholic Herald”. 
Lietuviai, turbūt, tų patį mė
nesį daugiau sau užsakys ka
talikiškų lietuviškų laikraščių.

A. Lauraitis skubotai ren
giasi užžavėti kenoshiečius gra 
žiu teatraliniu vaidinimu “Va 
lkata”. Veikalas rinitas, įdo
mus ir vaidintojai deda pas
tangų kuodaugiausiai savo da
lį atlikti. Vaidinimas įvyks 
vasario 24 d.

jos prieiti. Be darbo nieko ne
išeis. Reikia, -kad labdarių kuo 
pos tuojau griebtus durbo. 

Moterystės Sakramentų pri- Koks tas darbas ir kaip jis 
ėmė Šv. Petro bažnyčioj Zosė turį būti dirbamas, apie tai 
(labrinaitė su Pranu Del Go
nte.

sirgo Paulius Šliakis. Gydosi 
savo namuose.

SHEBOYGANO ŽINIOS

'Praeita sekmadienį, vasario 
10 d., sodalietės surengė gra
žų vakarėlį Šv. Petro svetai
nėje. Jaunimas beveik išimti-

HARRIET MARGARET 
NAUJOKAS

(l’o tėvais Peters)
Mirė \asurio 12 d., 1935 m., 

7 vai. ryto, sulaukus 27 metų 
amžiaus. A. a. Harrlet gimt 
Chicago. III.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Kazimierą, du sūnus: Ja
mes Ir Kazimierą, motiną Mo
niką Peters, dvi seseris: Louise 
ir Lottle Peters. uošvius Juo
zapą ir Barborą Naujokus ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas Mažeikos 
koplyčioj, 3319 Lituanica Avė. 
.Laidotuvės įvyks penktadieni, 
vasario 15 d.. Iš koplyčios 8 
vai. bus atlydėta į Šv. Jurgio 
parapijos bažnyčią, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už 
velionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta i Šv. Kazimie.ro kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-gen ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

iNuliūdę: Vyras, Sūriai. Moti
na, Seserys, l'ošvlal Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika. Telefo
nas YARds 1138.

A. f A
JUOZAPAS

KUNDROTAS
Mirė vasorlo 11 d. 1935 m.. 

8:55 vai. ryto, sulaukęs apie 
43 metus amžiaus. Kilo Iš Kė
dainių apskričio, OrikMkėa pa
rapijos. Vaitekūnų kaimo. A- 
rnerlkoje Išgyveno apie 25 me
tus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Prancišką, po tėvais Ju- 
rgeilaltė. tris brolius: Stanislo
vą. Vladislovą ir Bronlsfc-yvą Ir 
brolienes Aleksandrą tr Oną. 
brolsūn) Edvardą ir Rimines; 
o Lietuvoj du brolius: Vincen
tą Ir Konstantą, dvi brolienes, 
seserį Adolfiną Maselsklenę ir 
švogerį Juozapą.

Kūnas pašarvotas 4157 Ko. 
Kedzle. Avė. Laidotuvės įvyks 
penktadienį, vasario 16 d.. IS
namų 8 vai. bus atlydėtas J šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.

NuoSIrdžIal kviečiame visus 
gimines, draugus-gen tr pažys
tamus itias dalyvauti Šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moterį*. BroPai, 
Brolienės Ir Giminės.

baldot u vėins patarnauja gra- 
borlus I. J. Zolp. Telefonas 
BOlJIevard 5203.

paskolintų pinigų morgičio at- 
mokėjimui.

Žodžiu, šį ir kita mėnesį pa- 
ir kalbėti nereikia. Jis mums ’rodykįnje ypatįngo veiklumo 
visiems via gerai žinomas.

Parapijos metinis susirinki- 
Imas, įvykęs sausio 28 d., bu
vo labai pavyzdingas. Buvo 
tai pirmadienio vakaras (se
niau metiniai susirinkimai bū
davo sekmadieniais), bet pa
rapijiečių visvien į susirinki
mų daug suėjo. Nutaria daug 
svarbių dalykų, liečiančių pa
rapijų. Svarbiausias, galbūt, 
iš jų buvo — tai įdėjimas baž
nyčioj naujų spalvuotų langų. ni^ į^į jįe jeistų bažnyčiose 
Šiam reikalui bus stengtasi su-'y,. j>enĮ prįe bažnyčių rinkti 
kelti užtektinai kapitalo, kad aukas

ir apsukrumo savo brangios 
Kuopos trumpoje |organizacijos reikalams. Pa-

je tini kokį nors vakaių su* inatRJokime visas padorias prie 
rengti ir jo pelnų prisiųsti į kftd ga,ėtumėnie atlnn.
centrų ūkio skolos mokėjimo^ jeį ne vįs{J nkuUą Kk<)^ 
reikalui. 'tari p,enp jos (Įaiį.

Žinokime, kad, jei mes, lab

apsėjus be paskolos. 
Tretininkų kuopa jau iš se

niai yra pasižadėjusi nupirk
ti vienų langų. Per susirinki
mų Marijona Jekinevičienė pa 
žadėjo įrengti taipgi vienų la
ngų. Ieva Pečkienė pažadėjo 
aukot $5.00. Tikimės, jog at
siras draugijų dar ir pavienių 
asmenų, kurie įrengs po lan
gų. Čia tai yra graži proga 
prisidėt prie papuošimo Dievo 
namo bei pasistatyti, taip sa
kant, sau paminklų, kuris pa
siliks Į>er daug, daug metų.

2. Gautį į mūsų organizaci 
jų naujų narių. dariai, patys nedirbsime, ne-

o. Raginti draugijas ii «*--»^įtikėkime, kad visuomenė ne- 
skirus asmenis prisirašyti prie ra,gįnania jr neprašoma ateis 
labdarių sąjungos garbės na- lnutns j pagalbųrir už mus da-
riais- ’rbus atidirbs. Ne, gerbiamieji.

4. Kur tik galima, eiti per j0 nelaukime. Sena yra veiki-
namus renkant labdarybei au- ino taisyklė, kad jei pats di- 
kas- įrbsi ir kiti tau-padės, jei ne

5. Prašyti gerb. kun. klebo- Į— kiti už tave prakaito ne
les.

Taigi, labdarių kuopos, ) 
darbų! La.td

6. Ieškoti, ar neatsirastų ge
radarys, kuris l)e nuošimčių

Kolumbo Vyčiai Milwaukee 
mieste surengė iškilmingų puo 
tų, kad pagerbus naujai pa
keltus prelatus. Tikslas buvo 
ne tik pagerbti dvasiškius, bet 
iškelti obalsį, kad dabartiniais 
laikais Bažnyčiai yra reikalin
giausia didesnis bendradarbia 
virnas tarp pasaulinių katali
kų ir kunigų, jei norima at
sispirti radikalų veikimui ir 
išvengti nelaimių slegiančių 
Meksiką, Vokietijų, Bolševiki- 
jų ir kitas šalis. Puotoj daly
vavo ir mūsų kunigai: J. Ma-Į

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikių 
ka spauda nurodo žmogui iš 
ganymo kelius j amžinastj.

ŠIĄ VASARA BUS PA
BALTIJO VALSTYBIŲ 

VIENYBĖS KON- 
- GRESAS -. . . . .

L"eri;vcįe, I atvijoje ir Es 
tijt., • jau seniai vja įsteigtos 
tam tikros vienybės draugi
jos, kurios rūpinasi visų tgijų 
kraštų didesnių susiartinimu. 
Sudarius Pabaltijo valstybių 
santaros, šios draugijos pra
dėjo dar labiau ir energingiau 
veikti susiartinimo srityje. 
Jau pernai visi trvs kraštai 
įsteigė bendrų Pabaltijo val
stybių vienybės draugijų biu
rų, kurio būstinė šiuo metu 

Įvra Rygoje.
Sausio 19 d. įvyko to biuro 

narių posėdis, kuriame Lieru- 
vai atstovavo Kauno burmis
tras A. Merkys, prov. Mar
kauskas, prokuroras Zaikaus
kas ir valstybės tarybos na
rys J. Vileišis.. Posėdyje buv«i

ROSELLI BROTHERS, INC
PAMINKLŲ DIRBĖJAIV i4

j Po ilgo laiko snūduriavimo, 
pagalios, vėl atbudo Altoriaus 
Fondo draugija. Prisirašė dr-
gijon beveik visos Gyvojo Ka- r‘6l,kas ir M- Urbona' 
žančiaus narės. Pirmas (Irau-į 

Igijos parengimas buvo — kor-; 
tų vakaras, vasario 10 d. Pa- j 
sisekė labai gerai.

vieius.

į apsvarstyta visa eilė svarbių švęstų kiekvienos iš jų nepri- 
iklausimų, liečiančių šių vai- klausomybės šventę. Kaipo be* 
stybių susiartinimo veikalus, ūdra trijų Pabaltijo valstybių 

(Siekiant Lietuvos, Latvijos ii kalba buvo pasiūlyta anglų 
Estijos ekonominio bendrada- Įkalba. Pirmas visų trijų val- 
rbiavimo, buvo numatyta į stybių vienybės kongresas nn- 
steigti bendrus prekybos ir tartas sušaukti ;ių metų va

rlinius. Be to, buvo (^arų. Netrukus bes nustatyta 
kad [kongreso d. ta ; • v'?ta.

pramone?
pareikšta pageidavimo, 
visos trys Pabaltijo valstybės T3b.

VfNETlANHŪMUMEHTCil.iNC.

Mūsų atletams — basket- 
ball pradėjo geriau sektis. 
Kaip suaugusiųjų klūbiečių, 
taip ir Šv. Vardo jaunamečių 
lošikai pradėjo smarkiai va 
rytis pirmyn. Abu rateliai sto
vi trečioj vietoj miesto lygo
se. Yra vilties, kad galės bai
gti sezonų jei jau ne su pir
momis, tai su antromis vieto
mis.

Dramieeiai subruzdo ruoštis 
prie veikalo. Rengiasi suvai
dinti “Prieš vėjų nepapūsi”. 
Vaidinimas įvyks ,nedėlioj 
prieš užgavėnes. T. P,

IS MILWAUKĖS

Porai dienų klebonas kun, 
J. Martin buvo išvažiavęs į 
Garv, Indiana. Jau sugrįžo.

iPAIN-l 
1____ EXPE

< t/. ILER :_____ 1

Nuo Peršalimo
naudokite

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Piln-Expe11eriz visuomet

Mlfred Rnne.lll, prm.

H1LLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PEKSACOLA 9011 
BEbHOMT 8485

. Office: HILLSIDE IMI 
Vtnoent Roselll, anpr.

gpedallstal Uitai lino Ir Udlrbl- 
rae visokių rflilų paminklų Ir gra- 
bnamlų.

Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
mo darbe per Šeštas kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
stai su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

blokas | rytus nao 
didžiulių vartų

Visi Telefonai:

G R A BŪRIAI:
LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRAB0RIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla 
Reikale meldžiu atsišaukti,' o mano 

darbu būsite užganėdinti
Tel. CANal 2515 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago 
1439 S. 49th Ct., Cicero, III.

Tel. CICERO 5927

Tel. LAFayette 8571

J. Liulevičlus
G ra bortus 

Ir
Balsam: foto Jas

Patarnauja Chlca 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

Telefone YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiom* 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

4
u*

TIRED, W0RN OUT,

NO AMBITION
HOW many 

wom«n are 
just dragging them- 

selves around, all 
tired out with peri- 
odic vreakness and 
pain? They should 
knovv that Lvdia 
F.. Pinkham’a Tab- 
lets relieve peri- 
odic paini ana dis-

eomfoft. Small aize only 25 centą.
Mrs. Dorsie Williams of Danville, 

Illinoii, iay», “I had no ambition 
and ansterribly nervoua. Your Tab- 
lets helped my periodą and baik me 
op.” Try ihem neit momb.

Vards 1741-1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dien^ ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I. J. Z 0 L P
ORA.BORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDtJAH
1646 West 46th Street 
Tel. BOlJIevard 5908—8418

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Ievas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 834-0

5340 S0. KEDZIE AVĖ.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SNŪDAS
GRABORIUS Ir B ALSAM UOTO JAS 

Patarnavimas garas Ir nebrangus 
718 West 18th Street

Telefoną. MOHroe 8877

J. F. RADZIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

Palaidoja už $25 00 Ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

66 8 W. 18th St. Tel. CANal 4174
- Chicago, III.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

J. J. BAGDONAS
Rep. 3100 arba Pul. 415!

2506 W. 63rd St 
10734 S. Michigan Avė.

N. RADIS, <-h.

Kazimie.ro


r «
«

VIRINES ŽINIOS
----------- i
DALYVAUS 20, 17 ir 12 

METŲ PAMINĖJIME

LIAUDIES KURSAI 
NORTHSIDE

'kun. A. Rrišku, Federacijos 
(('entro pirm. (Ir. Rakauskas, 
'žurn. St. Pieža, kun. A. Va
lančius, stud. L. (Jritis. Be to, 

Ateinantį ketvirtadienį mū (dainuos solistai,: O. l’iežienė, 
sų pa ra p. svetainėj, 7:30 vai. ,va,'K- •!. Kudirka, K. Rimkus, 
vakare, Ims Liaudies kursų Gudas, K. Svenciskas. 
paskaitos, į kurias mes, no I Brangfls hrigbtonparkiečįai! 
rthsidiečiai, turėtume gausiai Kviečiame kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti, nes tai nepapras plalyvauti vasario 17 d. Būki- 
ta proga; ja mes pasinaudo juo Lietuvos sūnūs ir duktė- 
kinio ir labai prieinamu būdu 'rys! t /.traukime sutartinę: 
pagilinkime * savo gyvenimui Kur bėga Šešupė, kur Nemu- 
reikalingas žinias. Tų mokslo nas teka, ten Lietuvos sulis 
žinių paliekti yra pasiryžę nei laisva, o Vilnius, Lietuvos so- 
trys prelegentai. Taigi, north- Minė, lenkų erelio sparnų pri

slėgtas, šaukias paliuosovimo. 
Komisijos narys K. Z.

sidieėiai, tų vakarą, viską pa
dėję į šalį, skaitlint-i susirin 
kime, suvažiuokime ir pasise
mkime žinių, kad paskui ga
lėtumėm geriau gyvenimo au
droms pasipriešinti, geriau gy

ŽAIS KAULIUKAIS
BRIGUTON PARK. — 6v.

veninių pažinti ir su jo and- ' . . .. .... .. * 1 . ,Kazimiero Karalaičio draugi-
romis kovoti. Nes tik per mo-(.ja rengia kauliukais ir kor-
Ma. . .tomis žaidimo vakarų, vasario
dringas gyvenimas pasidaro; _ . .. ... Q ." . * (17 d., parapijos salėj, 2 vai.
lengvesnis. Esu tikras, kad no ■ .... . nr , . .s ’ 'įžangos tikietas 25c. Ironin

gasis tikietas gaus gražių do
vanų. Bus daug gerų dovanų 
visiems kauliukų žaidėjams. 
Prašomi visi draugijos nariai

kslų ir apšvietų žmogaus au-'

rthsidiečiai šia nepaprasta pro 
ga naudosis ir skaitlingai su
sirinks.

Prie progos noriu pranešti, 
kad tokios paskaitos pas mus 
tęsis trumpų laikų, tik jmt va
sario mėnesį — tris ketvirta-Į 
(dienius. Tat, lauksime visų 
atsilankant. Lietuvytis

ir pašaliečiai skaitlingai atsi
lankyti. Nuoširdžiai kviečia
me. Komisija

MINĖSIME SUKAKTI
Visų northsidiečių didingas 

vakaras įvyksta 3 d. kovo, pa
rap. svetainėj ir tame vakare 
mūsų visų yra šventa prieder-

BUS IŠPILDYTAS GRAŽUS būtinai dalyvauti kad nuo-
PROGRAMAS

BRIGUTON PARK. — Fe. 
deracijos 1!) skyrius rengia 
Lietuvos neprikiu’isomybės 17 
m. sukakties paminėjimų vasa
rio 17 d., parapijos salėj, 7:30 
vai. va k.

Vadovaujant varg. J. Kudi
rkai, bus choro padainuota 
liaudies dainų. J. Olšauskas 
dainuos pritariant kanklėms. 
A. Žydanavičius smuiką gries 
žavėtinų kūrinių. Kalbės kleh.

i širdžiai parėmus parapijos bū 
įtinus reikalus, kurių niekas 
(kitas mums neparems. Visi re-

Lietuvytisngkitė -

Pranešimai
BRIDGEPORT.

tingas, rengiamas 13 Wnrdaigih£ pašalpų, kurių klaipiedio 
Reguliurio Lietuvių Demokra- Į čiai siunčia saariečiams. Pa
tų klubo su pagalba 15 War-Įšalpa yra be aukojusių pa
do Reguliaria Lietuvių Denio- į vardžių surašo, nes kitaip 
kratų klubo ir ypatingai- 49 ir šaunieji (braven) klaipiedie- 
50 preeinkto, kurie veik Jic-'čiai būtų lietuvių apskųsti1 
tuviais apgyventi. j priešvalstybiniu veikimu. Ši

Lietuviai, preeinktų kapito j klaipiedieČių auka tenka tuo 
jnai, rūpinasi lietuviams patu labiau branginti, kad prie ka 
mauti ir padėti visuose rei- tastrol'ingos dabartinės ūkio j 
kainose. Tie kapitonai, ir jų būklės jie patys neturi pini- ' 
[darbininkai, žada dar ir pa-gų.”
(vaišinti publikų. Į ——-------- .

Bus ir door prijos ir gra-į .r .... .
zits programas, kuriame dalv-1 , * . ... ’ .. ». * į rado daug vilkų, kivaus vietos ir svemi artistai. I,, .... la avis,įdomiausias bus moterų “Kit 
elien band”, kuris susidės iš

į želmenų.

Liudvikas Tcnais, 1.. V. ‘»ui virS K™žin,
aus’ choro pinu., žymes bari P«*M»**i uniformos,, ir su 
tonas, ,laivynus trigubų sukalu iv,liri<"“. nematytais Įrankiais
tuvių: 20 m. L. Vyčių 4 kp 
gyvavimo, 17 m. nuo Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
ir 12 m. nuo Klaipėdos atga
vimo paminėjime vasario 17 d. 
Dievo Apvaizdos parap. salė 
je. Dainuos solo.

MARQUETTE PARK. - 
Mergaičių sodalicijos mėnesi
nis susirinkimas buvo vasario 
11 d. Po susirinkimo pasivai
šinta, o paskui pasilinksmin
ta.

Nutarta rengti šokių vaka
rų prieš užgavėnes, kovo 3 d. 
įžanga, bus 35c. Muzika bus 
gera. Visi iš anksto kviečia
mi. Bus ir kitokių surprizų.

V. Mačįkaitč į

Iš kandidatų pakviesta ma 
joras Edw. Kelly, miesto iždi 
ninkas Gustav Brand ir mies- “ 
to klerkas Peter .J. Brady.

Kalbėtojais bus 13 wardo a 
Idermonas John Egan ir lie
tuvių prietelis, 13 vardo ko- 
mitemonas countv derk Ali- 
cbael J. Flynn.

Nepraleiskite progos. Pama j 
tvsit gražų programą.

Pilietis

RADIO
Pereitų sekmadienį nuo 1 iki 

2 vai. popiet iš didžiulės 
WCFL radio stoties vėl teko 
gėrėtis puikiu programų, ku
rį patiekė Jos. F. Budri ko ra-

Dr-ja dio ir rakandų krimtuvė, 3417
Palaimintos -Lietuvos susirin- S. HalsteR st.
kimų laikys vasario 13 d., S 
vai. vak., Cliicagos Lietuvių

Gražiai dainavo baritonas 
Pažarskas ir duetas Zabukie-

RANDALAIMCJO , mary” rinkimuose laimėjo 
CICEROJ įtinsta v O. Randa. Kaip pa -

Teko patirti per vienų mū- s*s,‘ke kiti rinkimai, kol kas 
sų agentų Ciceroje, kad “pri-idar neteko sužinoti.

CLASSIFIED
Al 'TOMORI LES Al TOMUKU.l:s

urie puo-
besigananėias aut rORn

GARSINKITĖS
“CRAUGE"

AKIU GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.

BIICK *31 — Model 27. B Sedan
Dark Maroon, .spare tire užpakaly. 
S's vėlaus modelio Huiek laivo ge
rai prižiilrlinun ir yra geram do
vy .................. .. .................................... 8373

LIETUVIS
OPTO.MF.TRICALLY AKIŲ 

SPECIALISTAS
Palengvins akių įtempimą, kuris 

j esti priežastimi galvos skaudėjimo.
, svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 

mo. skaudama akių karštį, atitaiso 
: trumparegystę ir toliregystę. Priren- 

------------------------------------ I gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 

tusi A inir-nii—AI A11. Am - elektra, parodančia mažiausias kiai- IR KLAIPIEDlEClAI SEL- i das. SpecialS atyda atkreipiama , 
Dl A C A A DICZ>II IC ''mokyklos valkus. Kreivos akys atl-
« IA oA/\l\IL.L.IUo įtaisomos. Valandos nuo 19 iki 8 v.

! Nedfilloj nuo 10 Iki 12. Daugely at- 
1 nitlklmų akys atitatsonioM be akinių.

KAUNAS. — Volkischcr • K“įn,‘s __
r, i , * * v. - | 4712 SO. ASHLAND AVĖ.Bccbachter trečiadienio nume l

EMIL DENEMARK INC
-- Vartotų Karų Bargenai^^-

23 — 2 pn.QjĮ. Convortlble į ĮII’K’K ’3o — Model B7. B Sedan, 
Coupe. V-8. Juodon n.i Gc'tonuin t-iuiKlai rnė'ynaa, B mediniai nitui, 
nitnin Ir gėrale lijoral*. Atrodo! tvhlpcor.l trim. Geram ntovv v'du i
kaip naujus Ir labai Keram Ir išorinei ..................................... 8275
stovy .................................................. 83»5 | --------------

t
NASH *32 — 8cyl. 5 pana4. Coupe 

Jtiodan, C drat. ratai, geri tu (erai I 
t.-iink rock. whipcord trim. Carai | 
atrodantis Nunh geram stovy *305 [

IJI’IPK *31 — Mod'«l 91, B H oria n Į
Juodas, t; drat. nitai, gert ta ierat. 
niohe'r trim Dldelin, erdvus, rpin- 
gu.n nulėk geram ntovy .... 8375

BIICK *31 — Model 91, S Kednn. G 
drat. rutni. white nide wall ta.ieral 
chrome tl.re covera, trunk niek 
spot l’ght. Niekur germinio Bntck 
negu šį *31 Sedan ....................... g“75

CHEVROLET '31 — 2 pnnnž. coupe. 
Juodas. 5 drat. ratai, np.it llght, 
radlator grille. Gražės mažas eonpo 
genuli ntovy ..................... .. ... 8250

*CADI1.1.AC *28 — V-8. 
lynas. 6 drat. raini

Redan. Mė- 
l-nnk radi, 

whipco.'-d trim. Puikus kuras, ku
ris dar ilgai tarnaus ................ tlfiū

PEERLESH *31 —8 cyl. 7 pasaž.
Redan. Juodas, G drat. ratai, žema 
ml’eage. Čionai tikras hargenas, 
puikus didelis kuras, kuris daug 
dar t.irflnus ....’.................... S105

ORAHAM PAICE *29 — G cyl. r, 
Redun. M/lynas. 6 drat. rat-it, trunk 
rack. mohalr trim. Ž<jnai npkn<- 
n.totas, bet tikra vertybė Sl#5

CADILLAC '30 — V-S. B Red 'n. Juo-* 
das, mediniais ratais, spare tire 
užpakaly, vvhlpcord trim. luihai ge
ras karus žema kaina ............. S37ū

NARH *32 — IJght S. 5 Rodan. Ma
roon. 5 mediniai ra’ii, geri taiezal. 
Ištikimas, ekonomiškas mažus ke
ras, ai rodo Ir h< ga gerai .... $325

BUICK *30 — Model 4RR, 2 pe^až. 
coupe fu rumble eeat, French b’ue, 
6 drat. rntnl. laitai gražus co 
tobulam stovy ............................ #205

NšRH *29 — Standard fi. B Sedan, 
Žalias, 5 mediniai ratai, niohuir 
trim. Puikus, švarus, mažas sedan. 
Daug karų už. mažai pinigų . . S125

PONTIAC *29 — B pasaž. landau se
dan, šviesiai mėlynos, 6 d.rat. ra
tai. trunk rack, gražiam stovy, ty
kus motoras.................................. S125

PACKARD *28 — 8 cyl. 7 Redan. G 
drat. ratai trunk rack ............ S»5

Auditorijoj. Nariui malonėkite nės su Kasierauskiene. Žingei- 
laiku pribūti; yra daug rci-(dus buvo Makalų vaizdelis bei 
kalų svaidymui. Valdyba Budriko*»*adio muzikantai. Tai 
----------------------------------------- pgi luhai įspūdingai kalbėjo

ryje įdėjo, tokių savo Kara
liaučiaus korespondento žinių.* 

“Reicho siųstuvo Karaliau 
j čiuje intendentas ats. gener- 
Į majoras Hamidke gavo pini-

JAUNOJI ^ATGIMUSI 
LIETUVA

Garsinėse Tiimose redys A. 
D. Kaulokis sekančiose vieto
se: šiandie, vasario (Fabrua- 
ry) 13 d., 1935, Sv. Mykolo pa 
rapijos svet., 1644 Wabansia 
Avė.

Ketvirtadienį ir penktadie
nį, vasario 14 ir 15 dd., bus 
rodome Visų Šventų parapijos ' 
svetainėj, 108-tos ir Wabash 
AVe., Roselande.

Phone Boulevard 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo & 
kig ir pritaikymo akinių

Parašė W. T. SCANLON. 
Reikalaukite;

Išvertė P. ir K. JURGftTiOS

DIEVE, PASIGAILĖK MOŠŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas

400 pusi., su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.00 
• (su persiuntimu)

“D R A U G A S”
2334 So. Ockley Avenue Chicago, Illinois

J

INSURANCE

NOTARk

PUBLlC

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

REAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET Tat LAFayette 1083

TAIPGI 50 KITŲ
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 
________ Cr»awford 41OO________
LIETUVIAI DAKTARAI

Oim-c Tel. HF.MkM-k 4W8 
IIim. Tel. GnOveblil ««I7

7017 S. FAIRFIF.I.D AVE.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQi;ETTE ItOAD 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir NedSIiomis susltarua

mm aiirviaii Pel. T.AI-aycttc 7i!.»0

DR. JOHN SMETANA DR. F. C. WINSKDNAS

n»i*. Tel. CICERO S»5«

! JOS. SHINGLMAN, M. D.
I Buvęs Cicero miestelio pirmas Svei
katos Komisijonierius. Y,ra gerai Ci-

I cerlečiams žinomas. Praktikuoja jau 
| 28 metus. Specializavo užsieny, l’a- 
I sėkmingai gydo Itlictimailzmų, Pinu
čių ir ftirtlics ligas.

Valando-:
Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo Z Iki 4 

vai. popiet ir 7 Iki 8 vsl. vakare;
SveottMfAntnl" parai su«ttarlma.

4930 West 13th Street
CICERO. II.Iu

Lietuvos kt,r..-*ulas Chicagoje 
Kalvaitis apie dabartinę Lie-j prasidės 7:30 vai, vakarą, 
tuvos padėtj minint 17 Lietu
vos i.t priklausomybės sukak 
tuves. Prirnintina, kad kita* 
p;.ikus Budriko radio progra
mas bus ketvirtadienį iš sto 
ties WIIFC nuo S iki 8:4.5 vai. 
vakare. M. K.

Praėjusios nedėlios Prog
resą Furniture krautuvės ra- 
dio programas žavėte žavėjo 
savo klausytojus įdomiom kal
bom, gražiom dainom ir įdo
miais skelbimais, ftį sykį man 
labai patTko Naujos Gadynės 
dvigubas maišytas kvartetas 
po vadovyste Jurgio Stepona- 
vičiaus. Visos.* dainos šauniai 
skambėjo.

Taipgi gir Įėjau keletu gra 
žiu išsireiškimų naujo ir ene. 
rgingo Picgress Furniture 
krautuvės bendradarbio, An
tano Backio. Jostra

Iš Politikos tanko
MARQUETTE PARKO 
LIETUVIŲ MABS - MI 

TINGAS

Sekmadior.į, vasario 17, 2 
vai. popiet Gimimo Pan. ftv. 
parapijos salėj bus mass-mi-

/

*b. >.♦

Abiejose vietose rodymas

OPTOMETRISTAS
1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 8t.
2 aukštas

Pastebėkit mano iškabas
Valandos nuo 9:3(11 ryto ik» 

12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

OVirt*.* Cianai OkOO

GYDYTOJAS ir CIIIKUKGAS

4140 Archer Avenue
VhI • 2—4 i.r 7—9 vnl. vakaro

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 04412

4017
Tel. HF.MIm-k 0286

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ ^RAUGUOS1 NARIAI

Office Phone 
’KOMpevt IUM

Hcs. en«i Office 
1X5» So. IrfMTin Si 

CANAIj 07M

DR. J. J. KOWARSKAS
PMYKIC1AN and MITKOEON

5403 W «3rd 8t.. Chieagc
OKFICM

» to « and 7 to • p M 
*un4«j by AppolnTmea'

DR. STRIKOl/lS
(4TDTTOJA8 Ir CHIKiTkOAS 

U»45 So Ashland A v«.
OFISO VALANIMŽH

Nuo < Iki 4 Ir nuo 8 iki 8 rak 
NedAliomte pagal *utart| 

OTIho telef BOI'le^arrt 78»t
Namu Tel teze

•m M«t|l|4>«aerf »»*»

DR. C. Z, VEZEL’IS
DBNTlMTAg

♦645 8o AahJ&nd Avė
erti <7tb it»re«<

Vgl.i nuo • Iki 8 vakare 
♦•••*,»• eag* «»er»

“HDR. J.RUSSEL
Lietuvi* Chirurgą, ų GyUv.niae

2515 WE«T 69th ST 
Of. ir Rei Tai. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet: nuo 6-8 v»karais

l’et OftMo Mot i««aert 1«
Rea VVCtnrv «•«>

DR. A. J. BERTASH
Oflao ea. nua « • nuo

7M W. S6th Streat

Tel. CAMal <H57
Rm FKOnpect ««5»

DT. P. Z. ZALATORIS
GTDTTOJAS ir CHIRURGAS 

IMSI SOUTH HALSTGD STREET 
Herklem-lia MUM! Hat. ArteMan Avė

Vainn.KM-. II rytu Iki 8 popini

• tfct • « rafcar*

DR, A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVE.

Ofiso valandon: 2-4 Ir 8-8 vai. vnk. 
Re*klcneljo< Ofisas; 2«5*» W. 6»tli SI.

Valandos: 10-12 Ir 8-9 vak. 
Sercdomla ir Nedaliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTIHTAS

! 1446 SO. 4Uth CT., CICF.RO, ILI,. 
i Utar.. Ketv., ir pėtn. 10—9 vai. 

3147 S<>. HAI.STED ST.. CH1CAOO 
Paned., Stred. ir Subat. 2—9 vai.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Runk name) 
Valandos kasdien nuo 9 iki 5. 
Panedšlio, Seredos ir Pėtnyėlos 

vakarais G iki 9.
Telefonas CANal 1173

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
TeliTonas RKIhlbilc 9(t(M>

OFISŲ REIKMENYS
OFFICE EVUII’MFNT

Kuomet reikia guminių Štampų, 
nntH)«tu<ių ar kitų ofisams reikalin
gų tlnlvkų, pašaukite:

HARrlson 8125

AGE STAMP WORKS
81 W. Van Buren St.

Lietuvis Pr. Mileris jums patnmans

DR. G, I, RLOŽIS
Tel UANal MUM

DKNTIRTAH

2201 W Oerm&k Road
(Kampa* Leavitt St.) 

Valandos; Nuo t Iki 18 ryte
Nuo 1 Iki S vakaro 

Merado) pagal sutarti

T«t OANat 6189

OR. S. BIEŽIS
OTDYTOJAM Ir CHIRURGAM

2201 W. Oennak Road
Valandas i—a Ir 7—s vak 

samdomis Ir Nedaliomis pagal sutar- 

REZIDENCIJA 

6631 8. C&lifornia Avė

Dienomis Tel. I.AFaycitc 5793 
Naktimis Te. CANal 9402

DR. A. J, JAYOIŠ
Office: 2643 W. 47th StTeet
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

_______Nedėlioję pagal sutartį

Tel llA(N»>'»r 1U1R7

DR. A, RAČKUS
GYDYTOJAS tr CHIHItROAB

X—SPTNT>ULTAT 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė netoli Kedrle) 
Valandon: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro

Meredomln Ir nedėllranfe pagal 
sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 86S0
Res. Tel.: VtRginla 6689

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTIHTAS

O A 8 X - R A T
4143 zVRCHER AVENUE

Kam ims Frsnclsco Avė

RFPuhlIe IMI

DR. T, DUNDULIS
OTDTTOJAU IH CHIRTTROAR

4157 ARUHICB AVENUE
Ofiso V*L: 8—4 Iv 6—8 p m. 

Ned«Uoml6 »Mal ouUrtl

ANGLYS
ANGLYSI Tūkstančiai namų varto U 
ekonomiškas, be suodžių Troplcair 
anglis. Garantuota voga Ir šiluma.

Trys Telefonai:
Screenlng*—|4.75 Repnbllc OGOO
Mine Run—B. 7-5 (Awndale 7368
Lump arba egg—8.00 Merrltnac 2524 

NORTHERN COAL CO.. 
0<nwn<1alc 7366 Mcrrlmac 8524

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, TU.
TEL. REPUni.lC 8402

Katrie perkate ang’ls Iš 
drafverlų, siųskite Juos į 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis už mažinu 
Pinigų.

ĮVAIRŪS DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURIGE KAHN
OFISAS •

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS?

Nuo 10 Iki II vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:26 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai dieną 
Telefonas Mll>way 28fcO

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVI
Tel. YARds 0*94 

Res.: Tel. PI.Asą 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; t-S ir 7-8 v. v. 
Nedėldlenlals nuo 10 Iki 12 diena

CICF.RO



