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Fašistas paskirtas Vokietijos kancleriu

ČILĖS RESPUBLIKOJ NAIKINAMI 
KOMUNISTU LIZDAI

PRANCŪZIJOJ VYKSTA PRO
TESTAI PRIEŠ DIDELIUS

MOKESČIUS

‘Žiūrėk savo reikalų9 japonai 
T. Sąjungai

HITLER IS PASKIRTAS 
KANCLERIU

KOMUNISTŲ LIZDAI
Kovoja prieš prietarus. Trylika Chicagos jmoninkų tam 

tikslui sukūrė kliubų. Jie parodo, kad sumušti veidrodį, iš

berti druskų, išskėsti kambary skėtį ir t.t. nėra jokia numato

ma nelaimė, bet tik paprasti prietarai, kuriais visi privalo 

nusikratyti.

CHICAGOJE

PASIDALINO FONDU

Haymarket riaušių policmo- 

nai veteranai, kurių yra vos 

11, specialiam susirinkime nu-

P-LE EMILIJA MICKŪNAITĖ ATVYKS- 
TA ŠIANDIEN CHICAGON

PHILADELPHIA, Pa., sau- lė Mickūnaitė dalyvaus “Drau 
šio 30 d. Šiandie išvažiavo Chi go” koncerte. Jinai “Draugo”
cagon p-lė Emilija Mickūnaitė !koncerte dainuos aria iš “Si- 

sprendė pasidalinti savo .Irau- (lainuoti peopleg FuI.niture|vUijos Kirpėjo”; "Burtai”;

««os. radij° » W(iI«. ]“SavoSkand»n-.i,Į Dain.)”, ir

Sekmadienį, vasario 5 d. p- kitas rinktines dainas.
ranui tenka po 60 dolerių. Iž 

de palikta tik palaidojimų lė
šoms — po 150 dol. kiekvie

nam.

Blogi laikai privertė vete

ranus prie to žygio.

ĮSIVERŽĖ VYRIAUSYBĖS 
AGENTAI LIETUVOJE

---------------------------- j SANTIAGO, Čile, saus. 30.

BERLYNAS, saus. 31. —J— Šios respublikos valstybi- 

Vokietijos prezidentas Hinde- nės mokyklos, kaip pasirodė, 

nburgas nauju kancleriu pa- yra tikri komunistų propagan- 

skyrė fašistų (nacionalsociali- dos lizdai. Daugiau kaip 1,000

stų) partijos vyriausių,]j vadų mokytojų pašalinta.

A. Hitler’i. Jis tuojau sudarė j Vyriausybė suskato niokvk- 

ministerių kabinetų. ]as valyti, kada tėvai pradė-

Pranešta, kad jis sąlyginiai jo protestuoti, 

paskirtas, nes prezidentas jam i---------------------------------------------

50 RADIKALŲ SULAI
KYTA

nurodė, kokius jis gali skirti PRIEŠ DIDELIUS MO
KESČIUSministerius ir įspėjo, kad jis 

nė kokiu būdu nesiektų dik

tatūros.

Vicekancleriu paskirtas bu- kįtuose Prancūzijos miestuose 

vusis kancleris von Papen as.! gyventojai rengia ir vykdo mi 

Sakoma, Hindenburgas pasta- ižiniškaa- demonstracijas prieš 

rQ,iį įpareigojo akyliai visus nepavelkamus valstybinius mo 
- Hitlerio darbus ir žingsnius ]<esčius.

sekti.

PARYŽIUS, saus. 30.

SERGA KARDINOLAS

VATIKANAS, saus. 30. 
Sunkiai susirgo Jo Emin. 
rdinolas Fruehwirth.
lu. amz.

MORATORIUMAS PO
LITIKAI

WASHINGTON, saus.

Yra 88 — Kongreso atstovas Beck, re- 

sp. iš Pa., pataria, kad čia 

partijų politikai būtų paskelb

ka

BERLYNE DEMONSTRA
CIJOS

Jtas moratoriumas. Tik tada, 

anot jo, būtų galima sekmin-

Užsienių reikalų ministeriu 

paliktas tas pat baronas von 

Neuratli. Karo ministeriu — 

gen. W. von Blomberg’as.

Prezidentas Hindenburgas

JAPONAI PRIEŠ T. 
SĄJUNGĄ

I • ‘
TOKIJO, saus. 31. — Ja

ponų vyriausybė pranešė T. 

Sųjungai, kad ji žiūrėtų savo

BERLYNAS, saus. 30. - 

Vakar čia įvyko didelės demo

nstracijos prieš monarebistus, 

kurie planuoja kraštui grąži

nti monarchijų. Reikalauta, 

kad j naujos vyriausybės prie

šakį monarchistai nepatektų.

BULIAUS SUBADYTAS

ia areštuotų šeštadienį Mi

chigan bulvarde 50 radikalų 

svetimšalių nepaleidžiama. 

Bus imtasi priemonių juos, 

kad ir ne visus, deportuoti.

LOS ANGELES, Cal., saus 

30. — Filmų žvaigždvnan, Ho- 

llywood’e, Įsiveržė vyriausy

bės agentai. Jų tikslas yra iš 

filmų žvaigždžių tarpo išrink

ti neteisėtai šiame krašte gv-

PASIRUOŠIMAS PARODAI

NAUJŲ METŲ VILIJOJ 
ARĖ DIRVAS

Aleksandravėlė. Trumponių
vienas ūkin. Visų Šventųjų vi-

lijoj bulves tepradėjo kasti, 

venamias žvaigždes, i r depor- j]<aniariškių vienas ūkiu. po Vi 

4 Lų Šventų žirnius ir avižas te- 

bepiovė, Samenių sentikiai 

prieš Nekaltų Prasidėjimų avi

žas tebevežė ir bulves atarda-

1 RINCE10N, Ky., saus. •->d-linį rįnko, o Naujų Metų vilijoj 

Slaugė L. Dickson, 48 m. pvl(lokaSų rusai dirvas tebea- 

rė. Visa tai daroma, kad išve

ngus samdymo darbininku.

ČIAUDĖJIMAS NUTRŪKO

Pietinės Chicagos dalies gv- »mž., per 120 valandų nuolat 

v. .ventojai skatinami tinkamai čiaudėjo. Gydytojai kų neda- 

gai vyriausybės įslau ų maži iapSįvajyįį prieš atidarysiant rč» negalėjo rasti priežasties,

nimo siekti.

NELEIDŽIA ŪKIŲ PAR 
DUOTI

'Šimtmečio Pažangos paroda. ,nė Priemonės tai sustabdyti. 

ĮGatvės turėtų būt apšvarintos, Pagaliau susekta jos nosy

'lr namai apvalyti.

IŠVYKO, KAD GAUTI 
PASKOLĄ

i susiraitęs plaukas. Jis išimtas 
ir čiaudėjimas nutrūko.

nori, kad Hitler’is dirbtų viso, .

, , • • treikalų, bet nesikistų i M a nu
krėsto gerovei, bet ne vienai' . ... , , . .

pairuos ir, abelnai, į Azijos 
rytų klausimus. Azijos- rytai, 
jtai japonų reikalas, sako japo
nai.

fašistų partijai. Jis pasirengęs 

naujų kanclerį pašalinti, jei 

matytų, kad šis nutolsta nuo 

savo pareigų.

Stovis visam krašte be galo 

įtemptas, nes Hitler’is yra po

puliarus miniose. Nieko gera 

negalima tikėtis.

MEXIC0 CITY, saus. 30. -- 

Pavojingai buliaus sužalotas de į apskričių miestus ir auk- 

įžymus meksikietis matadoras cijonus sulaikė.

(kovotojas su buliais) H. Ga- 

rcia. Šį kartų bulius kovų lai-

MADISON, Minn., saus. 30.

— Keliose šios valstybės aps

krityse norėta aukcijonu par- Illinois’o skubaus bedarbių 

duoti ūkius del neišmokamų šelpimo komisijos atstovai iš- 

morgičių. įvyko į Wasliingtonų, kad ten

Tūkstančiai ūkininkų suplū-

SUMAŽINO IŠLAIDAS
mejo.

NAUJA AUDRA ATLANTI- ' 
KO PAKRAŠČIAIS

BOSTON, Mass., saus. 30. 

— Kita baisi audra ištiko At

gauti naujų paskolų bedarbių pakiašcius. Dideli nuo-

štlpimui per vasario mėnesį. padaryta. Daug nuken

tėjusiųjų.

MIRĖ KUN. J. ČIAPAS
Ugioniai, Raseinių aps. Mi

rė kun. Jonas Čiopas. Ugiony- 

se klebonavo 13 metų ir neuž

ilgo būtų šventęs savo 50 me

tų kunigavimo jubiliejų. Buvo 
labai malonus ir darbštus. Ne

žiūrėdamas į savo senumų vi

suomet dirbdavo ir rasdavo 

sau darbo.

PAKEISTI VIETOMIS

PRANCŪZIJA DAR BE 
KABINETO

DIPLOMATŲ KEITIMAS
MADRIDAS, saus. 30. — I 

spanijos vyriausybė nusprendė 

apie 50 savo užsienių diplo

matų (atstovų) vietas pakei

sti.

KALINIŲ MAIŠTAI
VALENCIJA, Ispanija, sau 

šio 30. — Vietos kalėjimo ka-

ĄRYŽIUS, saus.' 30. —
Prancūzija dar neturi naujo 

ministeriu kabineto. Naujų ka

binetų sudaryti pakviestas E. Hniai sukėlė maištus del ne- 

Daladier. Jam priešinasi kai- tinkamo maisto. Numalšinti, 

rieji.

NEŽINOMO KAREIVIO 
RELIGIJA

BUKAREŠTAS, saus. 30. — 

Rumunijos vyriausybė nuspre

ndė, kad čia palaidoto nežino

mo kareivio religija yra sta

čiatikių religija.

ŠANCHAJUS, Kinija, saus. 

31. — Hančovvo įlankoj nuske

ndo keleivinis kinų laivas 

“Hsinningtal.” 580 kinų žuvo.

ANOLAMS NĖRA BAIMĖS

DUBLINAS, Airija, saus. 
30. — Anglijos vyriausybė ga

li aprimti. Airijos vyriansybė 

paskelbė, kad Airija nekeis

KLAIPĖDOS KRAŠTO PRI 
SIJUNOIMO SUKAK

TUVĖS

KAUNAS (per paštų). — 
Klaipėdos krašto prisijungimo 
Lietuvon 10 metų sukaktuvės 
sausio 15 d. buvo minimos.

Minėjimo tvarka buvo to
kia: Iš ryto iš Kauno specia* 
liu traukiniu atvyko daug sve-

WASHINGTON, saus. 30.
- Žemesnieji kongreso rūmai 

į dauguma baisų apie 14 nuoši- 

jinčių sumažino išlaidas prohi- 

TOKIJO, saus. 30. — Japo- bicijos vykdymui, 

nų parlamente kai kurie at

stovai aštriais žodžiais puolė 

vyriausybę už nepaprastų jos

išlaidumų kariuomenei ir lai-) CHARLESTON, III., saus.

PUOLAMA JAPONŲ VY
RIAUSYBĖ

Chicagos policijos viršinin

ko įsakymu vietomis pakeisti 

4 leitenantai, 3 seržantai ir 9 

eiliniai policmonai.

1 GAISRININKAS ŽUVO

NUBAUSTA KALĖTI

vynui. Pareikšta, kad imperi- 30.

FORDO DIRBTUVĖS 
UŽDARYTOS

DETROIT, Mieli., saus. 30. 

— Streikuojantieji Briggs ko

mpanijos darbininkai negrįžo 

darban. Del to ir Fordo auto 

mobilių dirbtuvės uždarytos.

69 gat. ir Cregier ave. ske-| 

rsgatvy susikūlė gaisrininkų 

inžinas su trokų. 1 gaisrinin-

DARBO FEDERACIJA 
PROTESTUOJA

Mrs. Inez S. Carrell, 29 kas žuvo ir 4 sužeista. Važia

vęs troku J. Wallin, k, 

liko sveikas, areštuotas.

ja į dideles skolas grimzdą. m. amž., kuri nužudė tris savo vęs troku J. Wallin, kurs iš 

vaikus ir pati norėjo nusižu-

5 SUKILĖLIAI NUKAUTA dyti, teismo nubausta kalėti 

nuo 1 iki 14 metų.

AVASHINGTON, saus. 30. 

- Amerikos darbo federacija

MANAGUA, Nikaragua, sau 

šio 30. — Arįi Acbuapa vy 

riausybės sargyba nukovė 5 

sukilėlius.

KARŽYGĖ MERGAITĖ

NUŽUDĖ SVAIGALŲ 
PIRKLĮ

Du nežinomi žmogžudžiai 

Chicagoj nužudė svaigiųjų gė-NEW YORK, saus. 31.
Eileen Murphy, 10 metų amž. jrįniy pirklį, H. Silver, 37 m. 

Kaip 9:00 kapuose įvyko pa- mergaitė, iš gaisro išgelbėjo 1 Rmž 
maldos prie žuvusiųjų sukilė- tng gftVQ jaunesniuosius bro.j _________________

lių kapo. Įlinkus. Gaisro metu tėvų ne- PERKA • WARANTUS”

11:30 įvyko iškilmingas po- buvo namie.
sėdis šaulių namuose, o po to 
Klaipėdos krašto šaulių prie
saika.

Vakare miesto teatre valstv
bės teatro artistai vaidino 
<<

BEDARBIŲ DEMON
STRACIJA

SOUTH BEND, Ind., saus. 
Kęstučio mirtis”. O paskiau 31. — Keli tūkstančiai bedar

Sausio 10 d. Briusely buvo 

pasikeista ratifikacijos doku

mentais papildomos Lietuvos 

Belgijos sutarties, išplečian- 

čios 1927 m. gegužės 17 d. nu

sikaltėlių išdavimo konvenci

jų į belgų Kongu ir Ruanda* 

Uruno teritorijas.

Suvedant 1932 m. valsty

bės biudžetų (pajamas ir iš

laidas) susidaro 10 mil. lt. 

deficitas (nuostolis). Tas ne

priteklius būsiąs padengtas iš 

atsargos fondo.

Žeimelis, šios apylinkės ū- 

protestuoja prie plintantį kra- tininkai, kurie nebuvo rudenį 

Ste judėjimų už sovietų vyriau dirvų suarę, arė ligi pat Kalė-

Chicagos mėsos pramoninkai 
j(pakeriai) nupirko mokesčių 

‘warantų” už 2,300,000 dol.

AUTOMOBILIŲ PARODA

šiandieninės politinės pozici-!ėių. Klaipėdiečiai juos iškil- šaulių namuose įvyko dar kon- bių turėjo demonstracijas mie- Coliseume yra automobilių 
jos. Nepriklausomybė kol kasjmingai pasitiko geležinkelio [certas. Dalyvavo Klaipėdos sto rūmų priešaky. 19 vyrų if paroda. Prasidėjo pereitų šeš- 
neįmanoma. 'stoty. < i k rašto giedotojų draugija. moterų areštuota. tadienį.

sybės pripažinimų.

NUŽUDYTAS RŪSY

dų. Žmonės stebisi tokiu ilgu 

rudeniu. t

I * _________ _______

ŠIANDIE PER RADIJĄ 
KALBĖS DRAUGO” 
ADMINISTRATORIUS

Nežinomo vagilio savo na

mų rūsy, 2045 Ogden ave., nu

žudytas Wra. Mallericb, 38 m.

amž. • šiandie vakarų tarp 7—-8

Tas įvyko, kada bute staiga per Peoples Furniture Co. ra- 

nžgeso elektros šviesa. Malle- di jo valandų iš WGES stoties 

rich nuėjo į rūsį pažiūrėti, kas kalbės kun. J. Mačiuiionis, M. 

ten įvyko. Ten nutvėrė vagi I. C., “Draugo” administra- 

ir žuvo. torius apie religijų ir spaudų.

GAISRAS ORO STOVIS

Sudegė dviejų aukštų apar- 

tamentiniai namai, 846 Miller

CHICAGO IR APYLIN

KES. — Šiandien iš dalies de-

gat. 7 asmenys vos paspruko, 'besuota ir nepastovus oras.
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DANCIGO KORIDORIAUS KLAUSIMAS

r
y

r- * • • .*

*

t> R A U G A S
KUN. KAN. PRANCIŠKUS 

JANULAITIS

Antradienis, sausio 31 d., 1933

rytų sienos nebus pataisytos; spauda nuolat 

tuo klausimu rašo; šaukiami masiniai mitin

gai ir žmonės kurstomi stoti į kovų ginti

Vokietijos gaibę . Žodžiu, visa vokiečių Kadangi Šįmet pavasarį su- ti pamokų paklausė, ar daug 

tauta stengiasi pu\eikti \ alstybes, kad jos kanka iygįaį 35 metai, kaip kas mokate lietuviškai skaity

priverstų lenkus grųžinti koridorių. sėkmingai Kristaus dirvoje da fi. Atsakėm, kad beveik visi

Tačiau reikia abejoti, ar vokiečiams tai 

pavyks padaryti. >

Lenkai nenusileis. Jie įrodo, kad Dan

cigo koridoriuje vokiečiui tesudaro' tik 20 

nuoš

jie vol

kiško krašto.” Lenkai taip pat argumentuo-1,^ kaJa |ietuviall,s buv0 

ja, kad be koridoriaus jie jokiu būdu negali aždrausta favoji 8paudaj Lie_ liokai, 

apsieiti, nes tai vienintelė išeiga į jūrų. Dėl

to, reikia manyti, kad be karo Lenkija kori 

doriaus neišsižadės.

Vokiečiai ne vien tik dėl koridoriaus at-

rbuojasi Betygalos klebonas mokame.
Velėnos dekanas kun, P. Ja-

Šis klausimas yra labai svarbus. Dėl jo 

yra susirūpinus visa Europa. Jis sudaro daug 

pavojaus Europos taikai.

Vokiečiai pastaruoju laiku varo stiprių 

agitacijų už rytų sienų pataisymų, žinoma, 

jų naudai. Nors visi vokiečiai propagandų 

varo, tačiau hitlerininkai (sočiai fašistai) y- 

patingu įsikarščiavimu tų darbų dirba. Dėl 

to net riaušių įvyksta.

Kadangi šiomis dienomis sugriuvo Vo

kietijos ministeriu kabinetas ir fašistų vadas 

Hitleris reikalauja, kad prezidentas pavestų 

jam kabinetų sudaryti, tad lytų sienų revi

zijos reikalas dar aktualesnis pasidaro.

Ar vokiečiams pavyks ši kova laimėti — 

pataisyti rytų sienas, panaikinti Dancigo ko

ridorių, kuris yra lyg kokia rakštis Vokie

tijai, atskirianti Rytprūsius nuo Vokietijos, 

sunku būt šiandien pasakyti.

Vokietija per keletu metų yra laimėjusi 

gana daug svarbių pakeitimų Versalės su

tartyje. Jai pavyko fra Kirti nti. Rūro srities o- 

kupacija, kuri turėjo baigtis tik 1935 m. To

ji okupacija sumažinta net šešėliais metais. 

Tai stambus vokiečių laimėjimas. Kitas jų 

didelis laimėjimas, tai iškovojimas pertvar

kyti reparacijų (karo nuostolių) reikalų. Vo

kietija turėjo išmokėti per 58 metus apie 

šimtų milijardų, palikta mokėti tik trys mili

jardai ir tai neribotu laiku. Versalės sutar

timi Vokietijai buvo uždrausta ginklavimųsi. 

Didžiausiu įnirtimu vokiečiai reikalavo gink

lavimųsi lygybės. Dėl to jie išėjo ir iš nusi

ginklavimo konferencijos. Pagaliau jie laimė

jo. Ginklavimųsi varžymai panaikinti. Vokie

tija dabar gali ginkluotis lygiai bu kitomis 

valstybėmis.
Visa vokiečių tauta didžiausiu įnirtimu 

dabar dirba, kad prieiti dar prie vieno laimė

jimo, būtent — rytų sienų pertvarkymo jų 

naudai. Prie to jie siekia visokiausiomis prie

monėmis. Visame pasaulyje yra vedama pro

paganda; Vokietijos visose mokyklose moki

niams kalama, kad tauta tol nenurims, kol

Kun. A. Petrauskas, M. I. 0.

Mes Pabyra

(Tęsinys)
Tik namo parvykęs sužinojau, kas čiu 

buvo. Mat, vakar vukare būta revoliuci- 

jonierių mitingo. Mano vakarykščio jau

no vežėjo būta prie jų prisidėjusiu. Dėl 

to jis vakar taip laiiai skubinosi namo iš 

manęs. Skubintasi, mat, jo į tų mitingų. 

Mitinge buvo svarstoma, kokiu būdu at

skirus Marijųinpoiėje esančius rusų karei

vių du pulkus nuo Kauniškės kariuome

nės. Buvo žinių, būk vienas Marijatnpo- 

liškių pulkų norįs prisidėti prie revoliu

eijonierių. Kad Kauniškiai nesuskubtų į 

pagalbų kitam pulkui, reikią pert raukti 

telegrafo susisiekimas, nuleidžiant stiebus.

Nutarė ir ilgai nelaukdami kas galė
damas apsiginklavo kiiviais, piūklais bei 
kitokiais reikalingais piietaisais ir beina* 
tant visų eilę stiebų paguldė ant plento.

tardymo daryti, apsistojo žydo 

smuklėj ir įsakė kun. Pran

ciškui ateiti į tų pasmirdusių i 
smuklę 9 vai. ryto. Smuklėj 

kunigas turėjo laukti ištisas 5 

vai. iki prasidėjo tardymas.

1902 m., balandžio mėn. at

vyksta Raguvos asesorius (per 

krikštas lietuvis Antanas Ba- 

laišis) su uiėdninku ir išgabe

na kun. į Rusiją, iš kurios, va

rgo nukamuotas, grįžo 1903 m. 

Jo vietoj vikaravo a. a. kun. 

J. Vaičius. Likus be vietos a. 

a. vyskupas Paulionis pasky

rė vikaru j Pumpėnus, Pane-

Kaip šiandie atsimenu jo vfžio °Pskr- bet Kau"° Kub,!' 

žodžius* inatorius Veriovkinas pasky-
‘ - Jei lietuviai esate, turi- rimo n^'irtino, tat turėjo

te išmokti ir lietuviškai rašy- •’“silikti Troškūnuos. Susirgus 

Ikun. Vaičiui ir išvažiavus iš

— O rašyti, ar mokate? —

nulaitis, todėl imuos pareigos,vėl paklausė. — Pakelkite pa

arčiau supažindinti “Draugo”

Kita gyventojų dalis esu lenkai. Dėl to skaitylojus Ku gerb. jubiliatll 
okiečiams ir neatiduosiu “giynai len-į jo nuveiktais (larbais tai,

vadavimo kovoja. Jiems rūpi atsiimti Aukš

toji Silezija ir Klaipėdos kraštas. Prie to jo

kiu būdu neprileis nei prancūzai, nei anglai, 

j Jie nepakęs vokiečių Įsigalėjimo, nes tai 

jiems pavojinga. Įsigalėję vokiečiai tuoj pra

dėtų kalbėti ir apie vakarų sienų keitimą.

Rytų sienų pakeitimo klausiniu vokiečiai, 

bc abejonės, daug triukšmo kels, bet negreit 

savo tikslo atsieks.

KATALIKAMS PARAGINIMAS:

Prieš pereitas Kalėdas Šventasis Tėvas 

Pijus XI priėmė grupę italų studentų ir stu

denčių, susiorganizavusių Katalikų Akcijon. 

Kalbėdamas Popiežius palietė spaudos klau

BLAIVYBĖS DIRVA

BLAIVYBES SAVAITE

nkas. Nepakilo nei viena ran
ka.

Kunigėlio veidas užkaito.

— Tai kas jūs esate, bur-

tuvoje, taip pat nors trumpais j — Esame lietuviai, — atsa- 

bruožais pasidalinti džiaugs-; kėni jam. 

m u dėl jo 35 m. kunigystės 

sukakties.

Lietuviai dažniausiai apra

šo veikėjų, tėvynainių gyve-

nimų, jų nuveiktus darbus vi- ti; aš jus išmokysiu. Kiekvie- v .....

suomenei, kada jau supila jam nas užrašykite man kokių lian^ro^an^’ Janu aitis ėjo 

kapų. Nebandysiu rašyti gerb. dies dainų, ar pasakų, ir at- V1^ai° pareigas, bet į mo y • 

jubiliato biografijos, nes ne- neškite man; aš jum atlygin-

turiu tam žinių. Stengsiuos siu. Bet, atminkite, kad para- 

tik trumpai sužymėti jo dar- šytumėt tik lietuviškomis rai-

lų rusai daugiau neleido.

1904 m. pavasarį vyskupas

paskyrė tolimiems rytams, Ma-

bus bėgy keleto metų, kada [ dėmis. Ir, reikėjo stebėtis, indznu paiei

aš asmeniškai kun. Pranciškų kaip trumpu laiku visi vaikai i’’a‘s ru^ll aiiuomenėj aie ru- 

einant jam vikaro išmoko lietuviškai rašyti. Tais|S^ SU 3aP°nals*
pažinau, 

pareigas mūsų parapijoj, 

škūnuose.

Tro- laikais tai buvo drąsus kunigo | Kada jis «rįžo i5 karo’ aS 

žygis, nes rusai aštriai p™ nebebuvau Troškūnuos; bu

1898 m. rudenį atvyko į Tro kiojo lietuvius. |'ay išvykęs į Ameriką. Todėl

žkfinus jaunas, vos tik įsišven- Kadęs parapiją paskendusią aI’,e tol,n,esnl ^rb' kanaunln' 
ko veikimą nežinau.

pradėjo blaivinimo darbą. Se-' Neabejoju, kad ««b- kan'
i-inią. Nurodė, kokį vaidmenį vaidina spauda ku"- R » Siau--girtybėje kun. P. Janulaitis,

* ’ ‘ 1 r K,, nrndėin Vihuvir

Šių metų žiemos blaivybės 

savaitė Lietuvoje pradėta 

sausio 29 ir baigsis vasario 

mėn. 5 d. Visos organizacijos, 

bendruomenės, valdžios bei 

privačios įstaigos ir pavieniai 

asmenys prašomi atatinkamai 

tų savaitę paminėti, ruošiant 

priešalkoliškas paskaitas, vai

dinimus, prakalbas; provinci

jos miestuose ir miesteliuose 

per gatves ištiesti plakatus

su priešalkoliškais šūkiais; 

susilaikyti nuo visokių svaiga 

lų ir sutaupytus centus skirti 

alkolikų sanatorijos ar prieš- 

alkolinės spaudos reikalams; 

pareikšti viso krašto gali 

valių — nepasilikti alf 

vergijoj.

Nyksta Karpatorusija.

Dalis rusų gyvenančių Kar

patuose po Didžiojo Karo bu

vo priskirti Čekoslovakijos 

valstybei. Prieš karų Karpa- 

torusai buvo sveiki ir blaivūs. 

Po karo žydams sudalius kon 

cesijų po visų kraštų pasipy

lė visoki mažiausios kokybės 

alkoliniai gėrimai, denatura-

pasauly. Kvietė jaunimų, Kad jis daugiau ir llnParaP1JO!'-

uoliau katalikų spaudos reikalu padirbėtų, .. ^tvy^US nauJam .* ..... Y \ ' . j Dievo ir Tėvvnės labui

. .. . . jis, paprastai, parapijonų tar- žinomi dideli girtuokliai tapo ,rutvo 11 tėvynės idoui.kad jis imtųsi visų galimų sau priemonių J ’ 1 1 F 1 .r' v i . ? 1
pe tuojau būna apšnekamas, blaivais, o sykiu daug nusluo- . ......

Trumpu laiku šis naujas ku- šlyta ašarų moterims ir vaike-puos1’ nes <un" anu adis į \t 
.... įpė man tėvynes meilę. Norsmgelis pasirodė visai kitoms- liams. iy . ... ,

kas, negu jo pirmtakūnai vi- Matydamas, kad lietuviai že- ^aU v^e”aĮ aPeltaa ie uvų, 

karai, špitolninkai ir kiti ba- mai stovi apšvietos atžvilgiu, ,bet s,rd^e de«a medė Pne mQ 

jo tų patį svarbu katalikų spaudos rėmimo įr | žnyčios tarnai tuoj pradėjo ka-;kun. P. Janulaitis savomis lė

platinimo reikalų. Pareiškė, kad ne gana ka- lbėti’ kad Š1S kuni^lis labai ,*O1U1S' įsteigė knygynų, kuria

nemėgstąs lenkiškos kalbos, me parapijonys gaudavo pasu, . . . . . . . .. . .
. ... ■ .. i( v, , Lk-nHvt;. M tuviams leido spaudų, žinių pi-, kaip prigėrė Amerikos didžio
turbut, paeinąs įs “muziku, skaityti. letynes Sargų, . . . 1 \ * i • • i- . * »<. •>

. -»i • v, o rmiausiai sutikau is kun. Pra- sios indėnų tautos, Afnkn,
Net lenkiškai užkalbintas vi-1“ Kryžių, ■ “Žinyčių ir šiaip

sados atsakus lietuviškai

kunigui, Jonės pasirodė geros, nes man j"biliataa Ą>«K nuveikę'.

katalikiškų spaudų platinti ir visur ir visa
dos jų remti.

Nesenai Šventasis Tėvas suteikė audijen- 

cijų Katalikų Akcijos vadovams italų univer

sitetuose. Ir šį kartų Jo Šventenybė pakarto-

tulikams laikraščius techniškai vystyti, kad 

j tų daug žinybos įdėti. Katalikų laikraščiui

4.. e 4,
reikalinga, kati jis'ko plačiausia būtų kiek

vienuose- kataliku namuose, kiekvienoj šeimoj 

skaitomas.

Ir aš džiaugiuosi ir didžiuo- Fer lfuniPQ laikų kraštas 

ne tik ištautėja, bet ir iš viso 

baigia nykti, išsigimti, nes 

geria visi — dideli, maži, vy

rai, moterys ir net jaunos 

sų tautos. j mergaitės. Jei ne bu.-i suteikta

Niekad negalėsiu užmiršt jo skubi pagalba, šita didelė rū- 

žodžių. Kada 1904 m. rusai lie- sų tautos dalis prigers alkoly,

turįs jokios “fanaberij

•vi • ,.s i«;u: i nciškaus lūpų. Rodos šiandienįskai: ne* visokių tais laikais ėjusiu laik- 1 *

•• skamba jo žodžiai: “Stasiuk,rijos, su rascių bei knygelių. 1 . .

visai, kaip su turtingais, taip Į Nepraėjo pro-jo akis ir mo- 

ir su vargšais lygiai apseinųs. kslas. Turtingesnius ūkininku 

siimti kiekvienas. Katalikas negali pasiten-įTokia "au i‘™a '"asli parapi-(ragino lei .t vaikus į aukšles.
kinti tuo. kad jis katalikišką laikraštį remia, buv0 Pirn,a' Žmon5s mana’ nes «‘°k>'kl“s- tas neba™ 

patiekdamas jam žinią, ur kokią skelbimu. Ika<i l.lelUV"1 kalba pasku- bc vaisu,. Keletas liko išvesti 

i;u loibnoib: n.. ..i rn:i ± t .tinę ir dėl to, kas kaip gale- į Panevėžį ir Šiaulius. , .

spaudai apaštalavimas bus pilnas apaštaia-davo’lenklskal.švebcWzlll0,la-' Pastl'b'‘J<."k»<l ūkininkai ’ 

vo, kad palaikius save aukš- senovišku būdu laukus apdir-

Kad tai atsiekti yra reikalingas spaudai 

apaštalavimas. Šiuo apaštalavimu privalo už-

vunas.

Šventasis Tėvas pareiškė noro, kad kiek

vienas katalikas būtų savo spaudos apaštalas.

Tai garbingas ir lietuviams paraginimas. 
O mūsų katalikiškoji spauda ištikrųjų labai 
reikalinga visų katalikų apaštalavimo.

munis, lietuviams, leista spau 
da; bus daug laikraščių ii 
knygų.”

j 35 m. kunigystės sukakties 
proga, širdingai pasveikinkim 
narsų Lietuvos kareivį už Die-

cišku Janulaiti. S. Klimaitis
tesniu, gi čia, girdi, kunigas bu, pats pradėjo lankyti kai- j Yra nustatyta, kad sausuo- 

lietuvių kalbų aukščiau stato,'mus ir raginti ūkininkus tręš-Įse ir saulėtuose butuose ir 

o lenkų — žemina. Į ti laukus, sėklų gerinti, sėti kambariuose žmonės daug ma

Jaunas kunigėlis, taip sa- dobilus. Paklausę ūkininkai 

kant, aukštai pasiraitojęs ran- susilaukė goresnių javų, paša- 

koves, pradėjo dirbti, dirbt iš- ro ir buvo dėkingi kunigėliui. 

Sausio ir vasario trūnėsiais Amerikos [tikrųjų. Pirmiausiai jis praša j Rusams tokie kunigo darbai 

katalikai platina katalikiškų spaudų. Lietu-pino lenkiškai giedama?, baž- nepatiko ir 1901 m. rudenį at- 

viai katalikai taip pat rūpinasi savo spau- nyčioje “gadzinkas”; įsakė važiavę žandarai kunigo kam- 

dos platinimu. Tačiau speciali? tam tikslui giedoti lietuviškai. bary padarė kratų. Rado kele-

žiau girtauja, negu drėgnuose 

ir tamsiuose. Ypač padidina 

norų girtuokliauti niūrūs ir 

niekuomet saulės neturį butai. 

Taip pat ir vietos padėtis šiuo 

atžvilgiu daro daug įtakos: 

priešsaulio ir aukštumų gy-

Afrikos

negrai ar kitos tirštai apgy

ventos pasaulio šalys.

Sidabrinė vargo gatvė.

Šveicarija 1931 m. viso

kiems nikeliniams gėrimams 

išleido 635,000,00,9 frankų. 

Devynių metrų platumo gatvę 

dedant frankų prie franko 

pragertais pinigais galima nu 

kloti 37 kilometrus, 352 met

rus ir 94 centimetrus ilgumo. 

Kiek vargo ir nelaimių už 

tuos milijonus yra nupirkta 

ir kiek būtų padaryta gerų ir 

naudingų daiktų, kurie ne vie 

nam laimę atneštų, jei tie pi

nigai Rūtų panaudoti geram 

tikslui.

vajus prasidės kovo menesyje, A. L. R. K. j Būnant nmn pradžios moky-[ tų knygelių, kurias išsivežė, j ventojai visada būva blaivės- SKAITYKITE IR PLAr 

Iederacijai vadovaujant. jkloj, pamenu, kartų atėjęs duo Žiemų atvykę keletas žandarų ni, | KITĘ “DRAUGĄ”!

buvo vietoje Marijampolės policija ir ka

reiviai. Danu tyrinėti, kas, kada, kaip? — 

Aplinkiniai gyventojai nieko nežino. Dar 

buvo taniau, kui darbas buvo daromas. 

Jei ka< kiek ir matė ar žinojo, bet visi 

nė šnipšt! Ginasi gyvai, nieko nenia fo 

nieko nežiną!..

Valdžia tada paliepy, visiems paplen

tės gyventoja?:-* eiti į dalbų ir stiebtis ‘š 

naujo atstatyti. Bet būk tu gudra.i atsta

tyti žiemų, kai žemė įšalus, kad nė kirviu 

neįkirsi! Tai kų daryti? — Sumanyta, tie 

pata nupiaustvti stiebai vėl sudurstyti, 

suvaržyti vielomis ir ligi šiite nių dienų 

atlaikysiu. Taip ir padarė.

Porų dienų padirbėjo lr stiebus at- 

’statė. Telegrafas veikė, kaip veikęs. Val

sčiui pabaudos už neprižiūrėjimų telegra

fo stiebų uždėjo kiekvienam ūkininkui po 

penkis rublius sumokėti. Kad neyiasikai* 

totų kitų kartų panašus šposas, įsakyta 

kiekvienam ūkininkui saugoti dienų naktį 

stiebus ties savo lauku. Už sugadinimų at

sakysią kiekvienas, ties kurio lauku pik

tadarybė būsianti padaryta. Joki pasitei-Padarinių šitokio darbo, žinoma, il

gai neteko laukti. Už poros valandų jau siniiuai nebūsiu imami domėn.

Žmonės bausmes sumokėjo. Ėjo sar

gybas, bet jiiktadarių neišdavė. Vieni ne

išdavė kad ir žinojo, kas buvo padaręs, 

dėl baimės, kad paskui revoliueijonieriai 

kuo nepakenktų. Kiti vėl dėl revoliueijo- 

nieriško nusistatymo. Treti neišdavė, dėl 

to, kad tikrai nežinojo. Neramiu metu 

žmonės bijojo patams-* iš pirkios išeiti. 

Tai iš kur jie galėjo žinoti, kas darosi 

paplentėje ?
Pagalios dėl šiokių ar kitokių moty

vų užtylėjo kaltiinnkus, bet vis dėl to 

užtylėjo, vely sumokėjo bausmes, vely ėjo 

sargybų, bet savųjų neišdavė. Šitokia vi

sų vienybė, b< abejo, didelio padarė įspū

džio ir rusų vahlžiai. Reiškia jie visį re

voliuci joniet iai. Su visais gi nekavosi!

O, kad būtų visame kame tokia vie

nybė išlaikyta, kaip matai būtų rusų mo- 

nurebijuiiaH sugniužęs ir šiandie Rusija 

būtų laisva konstitucinė monarchija, kaip 

Anglija, parlamento valdoma, ir gal būtų 

visai prie didžiojo karo neprileidusi.

Bet tuomet, žinoma, apie laisvų Lie

tuvų, būtumėme negalėję nė sapnuoti!

(Daugiau bus)

GIMTINES PAMINĖJIMAS
1 Meiliai prisimena tas laikas,

Ka<d aš nekaltas dar, kaip vaikas, 

Pas tėvus mylimus viešėjau,

Skundų krūtinės negirdėjau.

O grįčia, grįčia upsudlkyta,

Be obliaus vos-vos sulipdyta, 

Senoviškais langais apšviesta, 

Šiaudais neperdailiai nutiesta,

Su girgždančiomis durimis, —

Ant rūmo tave kas mainys?!

Nors dėl parodymo į Rymų 
Artistui nenuvež tavęs, i
Bet brangų, brangų atminimų 
Tu užrašei man ant širdies.
Tu grįčia verta meilės mano,
Kur vystė motiiki mažutį 
Ir širdį sergėjo jaunutę 
Nuo svieto paklydimų tvano;
Kur pirmų žingsnį nedrąsiai,
Bailiai padarė mano koja,
Kur mano dūšia sužinojo,

Kam vargti sviete leista jai.

Meilu už klėties mažutytės

Man buvo sodne vaikštinėti; 
Klausyties, kaip ten ūžia bitės,
Vis jausti vaisių vylų kvapų 

Ir pasislėpusias po lapu 

Geltonas slyvas raškinėti;

Regėti, kaip javai ant lauko,

Lyg jūroje vanduo banguoja, 

Paukšteliai kaip po orų plauko; 

Girdėt jaunį kaip apdainuoja 

Vaisingų dirvų, žalių pievų, 

Žmonių vargus ir meilę Dievo...

Bet greit prabėgo tie laikai! 

Aukščiausia šaukė iš gimtinės! 

Išėjau — brangūs bet jausmai 

Man neišdyla iš krūtinės.

Ir tankiai tolimame ore 

llgiuosiu mindžiotų takų:

Širdis jiurskrist gimtinėn nori, 

Surinkt jausmus anų laikų...

Margalis

Tasai kuris daug kalba, retai įgy

vendina savo žodžius. D išmintingas žmo

gus visuomet bijo, kad jo žodžiai nebūtų

skaitlingesni už jo darbus. Kinų patarlė
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THOMPSON, CONN, įvesti vajų, linkimų narių ar ftv. Kryžiaus Kolegijų ir kurs 
{prenumeratorių. dabar yra studentas Normai

Visi patenkinti kuopos dar- School, AVorcester. Po kalbu
Pratvbos veikalo “ I’rana<y- |)aįs pasiryžo ateityje dar dau 

ste” visu smarkumu varomos. gįau SUvo dalimi prisidėti prie ninkas, Cinkas ir taipgi 14 ki- 
Veikiantieji asmenys atsidėję kj|naus darbo. 'tų, kurie kol kas turi rūpin-
kala savo dalis, kad kuo ge- Antanas J. Miciūnas (L. K.) ^is šios Studentų kuopos reb 

--------------- ------ įkalais.
Marijosį Tš viso susirinkusių buvo a-

buvo išrinktas laikinas pirmi-

S' 
moki-riausiai išmokus. Visi 

niai stengiasi praktikomis ge
riausiai pasinaudoti, kad vei
kalas sėkmingai pasisektų. Ži-

veniečiai turi, ištikrųjų, gerus 
ratelius; nėra abejonės, kad 
jie galės stoti Į kovų už Vic
tory Trophy. Linkime jiems 
pasisekimo, bet taip pat, ži
nome, kad šiais metais būtinai 
turi laimėti vaterburiečiai. Vi
sgi pagyvenę pamatysime.

Pereitų sekmadienį mūs vy
čiai vaikinai buvo nuvykę j

ALDERMONAS JONAS 
BENDLERIS

Sausio 19 d. Svt
Kolegija susilaukė naujo, ga-jpie 100. Iš šio skaičiaus apie 25
baus lietuvio mokytojo, Sta- 'choristai, kurie buvo a- Bridgeport, Conn., rungtis su 

noina, tikisi gerai atvaidinti' sjo Svetojaus. Jis yra. gimęs i tėję vien tik pasiklausyt kas ftv. Jurgio parapijos rateliu.
ir žmonėms padaryti gražaus ;r augęs AVorcester’yje, Mass., i įvyks. Kaip gera būtų, kad iš
įspūdžio. baigęs aukštųjų savo gimtinio jų dauguma prisirašytų prie

Klebonas tos parapijos kun. 
Pankus buvo susirgęs, todėl

, Praktikoms vadovauja ftvč. :mįesto mokvkla — AVorcester šios naujos studentų kuopos!'negalėjo atsilankyti. Jį pava-
Marijos Kolegijos lietuvių ka- 'poly Teohnieal School. Nauja* 
lbos mokytojas- p. Jonas Pili- mokytojas, atvykęs į kolegiją prisirašė 67 nariai ir kai ku 
pauskas. Jis gerai žino gimtų- ketvirtadienio vakarų, nieko rie net savo mokesčius sumo
ju kalbų,, taip pat moka gerai nelaukdamas, ant rytojaus sto- kėjo. Manoma, kad ši .kuopa 

Nors jis gerai moka ' jo į darbų. Mokina mateniati- gali pasiekti 300 narių skai- 
kalbų, ir juomi pasi-j kg. Penktų skyrių mokina tri- čių. Taigi, įsikūrė A. L. K. S. 

tiln^m, tačiau nekartų kįla 'gonometrijos, ketvirtų ir tre- org. 12 kuopa.
bejonių dėl kai kurių žodžių Vjo o-eometrims o antra ii* ni- . . . . , • . , -r,‘ ltI8 geometrijos, o ainių n pi Susirinkimas baigės kun. Ba

Per steigiamąjį susirinkimų davo kun. Balkonas iš Brook
lyn, N. Y. Per lošimų matėsi 
įžymų svečių, kaip kun. Kar- 
kauskas iš New Haven, kun.

laimėjo Hartford’o vyčiai, ftį-. 
met ponas Bendleris davė pi-1 
įnigų, arba padėjo nuo kitų gau 
t i. kud mūs vytės merginos į- 
sitaisvtų naujas uniformas. U- 
ni formas

Trupinėliai
X Anų dienų buvau užėjęs

.. . . v. pas kun. Gradecki Hartford,
s jau turi ir gražiai at- , , . , ,. , y . Conn. Ijabai busy, mat ra?o

rodo. Net anglų laikraščiuose . -ii-, i nr>. * naujų veikahukų, rodos “Pa-
t,l,» jų paveikslas su naujo- ie-kau pa(,ios „ Unkime sSk.

mingai baigti. Pereitais menus uniformomis.
Ponas Bendleris dedasi prie

visų parapijos darbų; galima 
sakyti, vienas iš tų, kurie la
biausia remia lietuvių para
pijų. Gražus pavyzdys visiems 
lietuviams, ypatingai turtinge- 
sniesiems.

Pas Bendleris yra lietuvis

tais jo parašytasis ir vaidin- 

(Tųsa 5 pusi.)

tennės. Ir nestebėtina. Kole
gijoje randasi įvairios kilmės 
vaikų. Žinoma, kiekvienas sto
ja už savąją. Todėl, pasitai
kius kokiam tai kilmės prie
kaištui, kilmės “šalininkai” 
nenori pasiduoti. Pergalė ten
ka tam, kurs gudriai gali įro
dyti aplinkybės tikrumų. Šios 
kompeticijos patraukia daug 
dėmesio.

rmų algebros.
Linkime naujam mokytojui! 

geros sveikatos ir kuo geriau-1

kanui sukalbėjus maldų.

patrijotas. Iš jo kalbos ir dar- 
Mes, vaterburiečiai, turime W gali suprasti jo gražių lie- 

Kripas iš AVaterbury, vietinis tUV(-tį savo tarpe žmo- tuviškų dvasių. Retai matos
deputy slieriff (pavardę panii- 'gų lietuvį, kuris gana aukštai lietuvių tarpe tokių pavyzdžių, 
ršau, bet lietuvis), vaistinin- sĮ0Vį miesto valdžioj ir tary
bas, aldermonas Bendleris is Loję. Tas žmogus, tai lietuvis 
AA aterbury ir daug kitų. Sale aldermonas Jonas Bendleris. 
buvo prigrūstų. Ypatingai ge- jau penki metai, kaip jis turi 
rai pasirodė Bridgeport’o me- aukštų miesto paskyrimų, 
rginos, kurios už savo ratelį kaįpo aĮdemian. Be to, jisai

Sausio 24 d. į Kolegijų at- 
si& pasisekimo darbe ftvč. Ma-įvyko klierikas Vincas Andriu-
rijos Kolegijos lietuvių ber- ška, M. I. C. Jis paeina iš .... . • i

IVorcester’io Mass. ir dabar Z.Inoma> _in,t'n0 ir (liniukas; laiko vieną iš mo

mokosi filosofijos Montreal, I

Pavyzdys jaunimui, kurie no
rį kratytis tų visų dalykų, ku
rie paeina iš mūsų lietuvių tė
vų, t. y. kalbos ii* papročių. 
Niekuomet neužmiršiu, kokia 
patriotingų kalbų Bendleris

Kitchen-Fresh!

KRAFT
Mayonnaise

naičių tarpe.

NAUJA AMERIKOS LIE
TUVIŲ KATALIKŲ STU
DENTŲ ORGANIZACIJOS 

KUOPA

Influenzos epidemija siaučia 
visuose kraštuose, darydama 
žalos, atimdama daug gyvybių. 
Ta, nekviestoji viešnia, neap- i 
lenkė nei ftvč. Marijos Kole- { 
gijos. Ji niekam neatėmė gy
vybės, tačiau daugelis moki
nių nemaža nuo jos nukentėjo, 
ų kai kurie dar kenčia. Per Į 
paskutines dvi savaites 25 mo j 
kiniai buvo susirgę ir turėjo j 
gulti į lovų. Tačiau, visi pa-į 
sveiko ir pasilsėję pilni naujų 
jėgų grįžo į darbą.

Padėka priklauso savanoria
ms “gydytojams,” kurie die
nų ir naktį prižiūrėjo sergan
čius. Visa širdimi jie patarna
vo 1 i g o n i a m s. Čia bu-

Sausio 22 d. kai kurie ftvč. 
Marijos Kolegijos mokytojai 
,ir studentai buvo nuvažiavę į 
AVorcester’į, Mass. tikslu įstei
gti naujų A. L. K. Stud. Or
ganizacijos kuopų. Darbas pa
sisekė.

Steigiamųjį susirinkimų ati
darė ftv. Kazimiero lietuvių pa 
rapijos klebonas gerb. kun. Pe-

vo gera proga būsimiems gy-
dytojams papraktikuoti. Kai

Labai švelnus... stiprus, ska
nus mišinys parinktinlo alie
jaus, švelnaus uksuso, rink
tinių kiaušinių, retų priesko
nių. Sumaišytas mažomis 
krūvelėmis dėl geresnio sko
nio.
Pristotoms ŠVIEŽAS groser- 
nlnkams kas kelios dienos.

Pabandykit jį!

'jau kad riutino tai riutino * yra gabus ir sėkmingas vais- Pasakė Connecticut lietuviams, 
kurie buvo susirinkę AVaterbu- 
rv’j į Vytauto Didžiojo sukak
ties paminėjimo iškilmes. Jo 

Savo vairtininkystčs darbą <žo<Jžiai teb,,skamba man0 au. 
jis pradėjo nno 1909 metų. Pi-j sygej kaip jr <lr|},iai
rma dirbo The Apothocaries ragin0 n]U, bflU lietuviais

ėjai. Lošimas buvo labai ge- derniškiausių vaistiniu.
„ jt,. • v. ras. Matyt, kad Bridgeport’asCauada. Baigęs pirmo šių mo-1 ...... T „

1 .. nori, ir gali, laimėti C. L. C.
Trophy. Mūsiškiai pralaimėjo 
per 7 punktus. Mūsiškių nepa
sisekimas buvo tame, kad pa

MMkiki {tys gerieji lošėjai laiku neat- , „ , _
WATERBURY, CONN, 'vyko. ,‘us į™ manaKer 1 ?keICo. Po to vienus metus tarna-

kslo metų laikotarpio kvoti
mus, dabar atostogauja.

Stasys P. Vaičaitis (L K.)

vyko.
I Po lošimo visi šoko iki vi-

ftiuo laiku mūsų vaikinai ir dunakčio.
merginos (Vyčiai) užsiima ba- Tokie vakarėliai eina jauni-
sketball lošimu. Pereitų šešta- mo naudai. Nereikia trintis su 
dienį buvo nuvykę į New Ha- ^visokiais visokiomis vėliausio- 
ven rungtis su nevliavenie- mis valandomis po nežinomus 
čiais. Lošimas buvo įdomus ir kampus ir su nežinomais sve-
sėkmės tokios: Mūs vytės pra- timtaučiais

, .v • , lt.t, lošė New Haven’o merginomstraitis Įžangine prakalbėlė. Bai, . v; .
t,,-.- • • • i • per du punktu, o mūs vyčiaiges kalbėti visa susirinkimo 1 r ’ j

' j . ]_ , . laimėjo per du punktu. Loši-vadovavnnų pervede klierikui • ... . v.
• ai n • i- mų Šv. Kazimiero salėj žiūrė-Kaz. Vengrui, M. L C., 'r K. . * < . J ..

. , . i , ... . T i- jo labai daug žmonių. Vien išAdnai, dabartiniam A. L. K. .
c. r, , ,j , • , AVaterbury i o buvo apie 50.S. Org. .centro valdybos vice- J
pirmininkui. Klierikas K. Ve
ngras yra graikų kalbos ir se
nųjų amžių istorijos mokyto-

j jas Kolegijoje. Žinoma, jis ma 1 1
lonėjo prabilti į susirinkusius.

kurie ir pasinaudojo. Žinoma, -r, •• , ,Po jo kalbėjo sekantieji: stud.
visam vadovavo daugiau pa 
tyrusieji “internai”, o pagel 
bininkai asistavo.

Sausio 21 d. Amerikos Lie
tuvių Studentų Organizacijos 
pilkuoji kuopa laikė mėnesinį 
su^B^inių. Svarstė pasitai-

Uall Co., kaipo assistant ma- 
nager. Paskui per penkis me-

vo kariuomenėj 152 Depot Bri- 
gade meilical department of 
Camp Upton. Čia jis kasdien 
po 1,000 kareivių čiepijo, da- 
,vt typlioid senimų.

ir niekuomet nesigėdyti lietu
vybės.

Sveikiname prasimušusį al- 
dermonų ir vaistininkų Jonų 
Bendlerį ir linkime visokerio
pų sėkmių kaip politikoje, taip 
ir biznyje.

X AVaterbury’j per du va
karus p. Jenuševičius rodė sa-

Buvo atvykęs kun. Kripas su 
būriu, dentistas Selenas su ki
tu, Albertas Vaitukaitis, Vili- 
mavičius — tai visi ‘šoferiai,’1 
kurie atsivežė su savim ma
žiausiai po penkis. Po žaidimo 
buvo šokiai. Visi turėjo “good 
time” ir atsisveikino geriau
siame ūpe.

Beje, pamiršau pasakyti,

J. Baltramaitis, vienas Kolegi
jos mokinių, p. Jonas Pilipau- 
skas, ftvč. Marijos Kolegijos 
lietuvių kalbos mokytojas ir
A. L. K. S. org. žurnalo “Stu- kad ir iš Biidgeport buvo ke-

’ -r- *1dentų Žodis” redaktorius, p. lėtas. Kun. Karkauskas su 
Juozas Žemaitis, šv. Kazimie- kun. Kripu betinos kiekviena 
ro lietuvių parapijos vargoni- už savus, bet, ant galo, abu

• i j v» • • l _ A 1 T>.._

Be to,
pirm stosiant į kariuomenę bu
vo prie Militarv Tntelligenee 

i Brandi po 1). C. Brewer iš Bo- 
iston.

1923 meteis atidarė savo 
vaistinę ir nuo to laiko jis ją

N0W OFFERED AT 
REDUCED PRICES

vo Lietuvoj gamintus judamuo | labai sėkmingai ir sumaniai 
sius ir garsinius paveikslus. Įveda. Šiandie jo vaistinė, kaip 
Pats mačiau ir galiu juos gi-j jau sakiau, yra viena iš pat 
rti. .Raginčiau visus, kurie nė- geriausių visame mieste, 
ra jų matę, pamatyti, jei pasi- j Kiek laiko atgal buvo rašy 
taikys proga. Paveikslai gra- ta, kad lietuviai, vadovystėje 
žūs. Kai juos pamatai, gauni Dr. llill ir L>r. Colney, su pa- 
įspūdžio, kad tai ne ta Lietu-'gailia Dr. Seleno, įsteigė ftv. 
va, apie kurių tenka girdėti'Juozapo klinikų. Daug netur- 
nuo senesniųjų žmonių. Lietu- Įtingijjų parapijenų tie mūs Ja
va, progresyviška Lietuva. Į ktarai aprūpino. Pats Jonas 
Lietuvos kariuomenė, Palanga, Bendleris prisideda, parduoda 
Kaunas ir daug įvairių kitų r.ias vaistus neturtingiesiems 
paveikslų sukelia lietuviškų ta pačia kaina, kokia jisai 
dvasių ir kai juos pamatai no- pats perka; reiškia parduoda 
ri net grįžti Lietuvon. Jeigu be pelno. Tai ištikrųjų gražus 
laivų kompanijos pasirūpintų'darbas ; bet tai tik vienas iš

BREMEN
EUROPA

Greičiausi garlaiviai ant van
dens. 7 dienos i

LIETUVĄ
Puikus geležinkeliu susisie

kimas 15 Bremerliaven j
LIETUVĄ

Informacijų kreipkitės i vie
tinius agentus arba
130 W. Randolph St., Chicago

NORTH GERMAN

l._ loyd

1'liUls,nius’ ^Įninkąs, tos pačios parapijos broliškai atsisveikino. Buvo išdirbti dar geresnius paveiks- daugelio pono Bendlerio gerų 
sižiurėjo į praeitąsias dailino- vjkaras kun. Bakanas, p. Ra- atsilankęs ir kun. dr. Cibuls-jlus, tai daug daugiau lietuvių jų lietuviams darbų, 
tęs ir numatė naujus planus ga|jauskas> £v< Kryžiaus Ko- kis, M. S. LaSalette Kolegijos,,ir šiaip ekskursantų važiuotų! Pernai jis pirko ir padova- 

legijos, AA oreester, Mass., mo- Hartford e, Conn. perdetims.
Visuomenininkų skyrius pa kinys ir p. Grigaitis, baigęs Reikia pripažinti, kad nevha- 

ęeiškė, jog visu smarkumu re
ngiasi prie veikalo “Pranašy
stė”, kurį žada neužilgo vai
dinti įvairiose Naujosios An
glijos lietuvių kolonijose.

Sporto sekcija, atėjus žie
mos sezonui, rengiasi prie įvai 
rių sporto srities pramogų. Y- 
patingai susirūpinę, kaip pe
reitaisiais metais, taip ir šį
met, surengti kėglių lygų (bo- 
wling league). Įrauksime pra
džios!

Spaudos sekcija pareiškė, 
jog josios nariai rašo straips
nius laikraščiams ir organiza
cijos žurnalui “Studentų Žo
dis.” !
< Tarp kitko, nutarta ir toliau

Lietuvon. Lietuviai biznieriai, nojo puikių vazų (trophy) lie 
pagalvokite apie tai. tuvių ba^kčiball rateliui. Jį

NE
TEKTŲRE
m your cakes.

thedouIle TESTED 
DOUBLE ACTING

BAKING 
POWDER

SĄMEPRlą
42YEAIČ 1

25 ounces for 254C0>Vį»«T i9> įv m»C CO
MIllIOMJ OF POUMOiUtlOBV 

OUR OOVERNMlNT r

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk mokėti 60c. u< 
dantų mostj. Llsterine To- 
oth Pašte gaunama po S6c. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kta. J* vartotadamas per 
metus sutaupai $3.00.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25c
10 PIECE COSMETIC 

SĖT $1.97
This Is a Famous Vlvani Si>t and ln- 

cludea face powder, >1.00; Kouje, 7So, 
Tįsau. Cream tl.00. Depllatnry 31.00, 
Farlal Aatrlnaant 31.75. Bath Salt 1.00, 
Tollet IVater 31.iŠ. Pcrfume 37.75. Brll- 
llantlne 75e, Skln Whltener 75c. Totai 
Value 31J.00. Speclal price. 31.97 for all 
ten pleces to Introduce this line.

Vardas ••••••••••••••■•
Adresas ....................................
Siunčiame per paštų COD 

Pinigai grąžinami. Jei
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

SILLY’S UNCLE
— CUST ATV 

THE OVV:
HAS į

BAMKbifK* Z
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a DRAUGO

Antradieniu, sausio 31 d., 1933

KONCERTASSOKIAI
ĮVYKS

Sekmadienyje, Vasario-Feb

Kazys Pažarskis, plačiai žinomas dainininkas, 
stiprus baritonas, L. V. “Dainos” choro pirmi
ninkas “Draugo” koncerte, vasario 5 d., Lietu
vių Auditorijoj dalyvaus programe. Dain. Pa
žarskis gražiai save publikai užsirekomendavo 
keliose operetėse: “Kornevilio Varpai” — Gas
paro rolėj, “Vilius Tell” — Telio rolėje ir kitose.

ARTISTE

Antanas čiapas, įžymus baritonas, radijo dai
nininkas ir lietuvių vakarų programų puošėjas, 
daug sykiu dalyvavęs statomose scenoje operetė
se, kaip “Kornevilio Varpai”, “Vilius Tell” ir 
kitose. P-as Čiapas dainuos vasario 5 d., “Drau
go” koncerte Lietuvių Auditorijoj.

p-lė E. MICKUNAITE

LIETUVIŲ
AUDITORIJOJ

3133 South Halsted St.
KONCERTAS PRASIDĖS 5-tą VAL. 

PO PIETŲ
ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ

ĮŽANGA 

$1.10c, 85c — 55c

ŠOKIAMS
40c l

Programe dalyvauja p-le E. MICKŪNAI 
Tė, coloratura soprano, neseniai sugrįžus iš 
Europos kur ji dainavo Italijos ir Lietuvos o- 
peroj. Taipgi dalyvauja žymiausieji Chicagos 
lietuviai solistai ir solistės. Dalyvauja du di
džiuliai Chicagos chorai: Lietuvos Vyčių “Dai
nos” choras po vadovyste J. B AURIO ir Sas 
nausko vyru choras po vadovyste komp. A. 
POCIAUS.

Dalvvaus šv. Kazimiero Akademijos or
kestrą, kuri yra pagarsėjusi tarpe Chicagos
lietuviu. Akadcniikės šoks lietuviškus šokius.

1
Po koncerto bus smagūs šokiai prie goros 

muzikos.

b — — t. .

ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJOS ORKESTRĄ



Antradienis, sausio 31 d., 1933

NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
TRUPINĖLIAI

(Tęsinys nuo 2-ro pusi.)

tas veikaliukas “Valio, Ame
rika” visiems patiko.

X Kun. Pankus tebeserga, , 
bet gan gerai išrodo. Linkime 
kuo greičiausiai pasveikti.

X Teko girdėti, kad kun. 
Karkauskas su kunigais Va
šiu, Petraičiu, Jurgaičiu ir ki

e
1

i \

tuvių kalbos ir skiepija į juos 
lietuvybės dvasių. Valio! Kun. 
Bakšį ne nuo šiandie pažįsta-

ient). Lietuvius atstovavo adv. ““ ir dėit0 nei “t»“‘«‘>i-u. 

Balanda. Su juo buvo atvykę L‘“k“1“ “tvermės, kad

t
!lietuviai: abu daktarai AukS- 
kalniai, inž. Kankalis, Juozas 
Dubauskas ir visa eilė lietu
vių darbuotojų, kaip tai Kup
stas, kuris dabar vra Water- 
bury’io Lietuvos vyčių pirmi- 
Įninku. I

X Vyčiai taiso savo klub- 
rūmų ir žada, anot jų pačių

jo darbas atneštų lietuviams 
gausių vaisių

Terryville Junior lligli 
School išleido moksleivių gar
bės sųrašų už pinnųjj mokslo 
metų pusę. Surašė matytis se
kantieji lietuviai: Panelaitė, 
Ulinskas, Virbyla ir Yakule- 
vičiutė. Valio, bernaičiai ir 
mergaitės, ir toliau taip laiky
kitės.

tais vyksta atostogoms į Cubų. Pusabymo, labai geiai patik- 
2ada pažuvauti pietų vande- -Manau, naujai įrengto
nvse. Linkime sėkmių. Kun. klubiumo ir patys nariai-ės
Vasys yra Kunigų Vienybės, nePa^nti- 
pirmininkas. ‘ 1 X Iš seminarijų parvažiavę

X Įvairiais Marijonų reika-lvieSi ,diakonui Ražaitis (New 
lais kelioms dienoms pas mus Eritain), 1 likimas (Haitford).
i VVntprbnrv hmm mUv'™ Jie lanko Šv. Bernardo Sem., . _! VVaterbuiv buvo atvykęs nis, yra B. R. T. kompanijos
kun i Al T r Pa Rocnester, A. Y., Gauronskas . . tkun. J. Jakaiti., M. 1. C- Pa-, . buhalteris, Brooklvn. Beviesė-
-mVs o-rnvtn lyrnVoib,, (VV aterburv > ir Kvbokas (Bri-, ’>ake „ azių prakalbų. . .. dama Mariutė aplankė nesenai

v Tavai Afa.-iir.vai -io,. is.,; .dgeport). visi bus įšventinti i rX levai Marijonai jau is. i- . (atidarytų naujų Roxy teatrų
rūpino patiekti aplikacijų dė’, * pavasan. i Radio Citv.
registracijos Šv. Marijos Kole-Į Klierikai Al. Alanskas ir V. 
gijos, Thompson, Conn. Svei- Saukas, kurie lanko irgi Roche 
kiname ir linkime kolegijai jster’io sem., dar ims kelis nie
kuo gražiausiai bujoti. j tus kunigystes mokslams bai-

X Anų vakarų VVaterbury’j gti. ,
tarp visų tautų buvo kalbos j X Šv. Bernardo Seminarijos 
apie “Pavyzdingųjį Nusigink- studentai pasakoja, kad kun. 
lavintų ' (Model Disarniam- Bakšys juos spaudžia prie lie-

Praeitų savaitę New Yorke 
pas savo sesutę Onų Delinin- 
kienę viešėjo M. Verseckaitė. 
Juozas Delininkas, jos svai-

t

DRAUG A S n

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuoplglanala 
pigiau negu kiti co- Baikale meldžiu atsišaukti, o mano
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys- 
tės.

OFISAS
668 West 18 Street 

Tel. Canal 6174 
SKYRIUS

328* 8. Halated 8t. 
Tel. Vlctory 4088

darbu busite užganėdinti.
Tol. Rooeovolt >111 arba 36192314 W. 23rd PL, Chioago

1439 S. 49 Court, Cicero, IU 
TEL. CICBRO 6937

Kliena Mitrulevičiūtė, slau
gė iš Oakville, sausio 26 su
situokė su M. Henry. Savaitę 
prieš tai Šv. Marijos slaugių 
name įvyko “shovver,” su
rengtas jos draugių slaugių, 
kurios gausiai Elenų apdova
nojo. Sveikiname jaunave-1 
džius.

Pereitų šeštadienį, AVater- 
town įvyko savaitinis susirin
kimas Sparton 4—1L klubo. 
Šis klubas — tai kuopa ūkiniu 
kystės bendrijos Amerikoj, 

i Per šį susirinkimų Vasiliaus
kaitė ir Labašauskaitė apdova 
notos antrų metų ženkleliais.

Phone Doulevard 4139

A. MASALSKIS
• graborius

Musų patarnavimas 
visuomet sųžiningas ir 
nebrangus, nes neturi
me išlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET 

Tel. Roosevelt 7532

Telefonas Yards 1338

STANLEY P. MAŽEIKA I
Graborius ir Balsamuotojas į 
Turiu automubilius visokiems1 

reikalams. Kaina prieinama.
3319 AUBURN AVENUE* 

Chicago, UI.

PABĖK0NĖ

A.
J

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDfiJAS
1646 AVEST 46th STREET

Tel. Boulevard 5203—8413

TcL CICERO 2»4

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimaa 
galimas už |85.#U 

KOPLYČIA DYKAI
1344 s. 50th Avė., Cicero, Iii.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ •

GRABORIŲ {STAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis Kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
naimig ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu
S tarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios ii termenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JUSŲ GRABORIUS

Didysis Oflaaa

4605-07 South Hermitage Avenue
Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

ALKXAXDKA MEZl.AlsklEA Ė
kuri mirė sausio 24 d. 1933 m. 
ir palaidota tapo sausio 28. o 
dabar ilsis šv. Kazimiero ka
pinėse amžinai nutilusi ir nega
lėdama atsidėkoti tiems, kurie 
suteikė jai paskutinį patarna
vimų ir palydėjo ją. J tą neiš
vengiamą amžinybės vietą. Mes 
atrnindchii ir apgailėdami jos 
prasišalinimą iš musų tarpo rei
škiame giliausią padėką dalyva
vusiems laidotuvėse žmonėms ir 
suteikusiems vainikus draugams.

Dėkojam kun. Draugeliui, ku
ris atlaikė įspūdingas pamaldas 
už jos sie'ą, dėkojam vargoni
ninkui Brazaičiui, dėkojam gra
bo,riui Eudeikiui už mandagų 
patarnavimą, garbingai nulydė
jo ją į amžinastį, o mums pa
lengvino perkęsti nuliūdimą Ir 
rūpesčius. Dėkojam gėlių auko
tojams, Ūkininko draugijai už 
suteikimą grabnešių ir visiems 
kurie paguodė mus musų nuliū
dimo valandoje lr pagalios dė
kojame visiems dalyvavusiems 
laidotuvėse žmonėms, o tau mu
su mylima Motinėle sakome: Il
sėkis šaltoj žemelėj ir lauk mu
sų pas Tave ateinant.

Pasiliekame nuliūdę: Vyras 
Antanas dukterys l.ncilla Ir A- 
ntanlna, tentas Danielius ir a- 
nukė Liicllla.

S. Stanevičiūtė pereitų ant
radienį buvo labai smarkiai 
automobilio sužeista. Nuvežta 
į lioninę. Su ja draug važiavo 
jos puseserė M. Stanevičiūtė 
iš Oakville; ji buvo lengviau 
sužeista. Atsitikimas įvyko j 
Middlebury važiuojant į l)an- 
bury. Stanevičiūtė sveiksta.

O. Staseliuniutė, kuri išsi
kasė iš pavojingos ligos, dirba 
sykiu su Stanevičiūte vienam 
skyriuj Scovill Mfg. C. Savo 
bendradarbei linki greit pas 
veikti ir vėl pasimatyti dar
be.

Connecticut automobilių sų 
rasas 1932 m. rodo, kad tais 
metais 12,670 automobilių ma
žiau užsiregistravo, negu 1931 
metais. Šįmet iki šiam laikui1 
apįe 15,000 mažiau užregis
truota negu pernai tuo pačiu j 

laiku. Jei depresija greitu lai 
ku nebus prašalinta, ši vals
tybė galės tapti “pėsčiųjų 
rojum.”

—V irėjas.

GARSINKINTES
“DRAUGE”

D A K T A R A

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 So. 49th Ct. Cicero, III.
Utar. Ketv. Ir Pėtnyčlomla 

10 — 9 vai.
3147 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vai.

Phone Boulevard 7041

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
▲m 47th Street

Tel. Canal 0131

DR. G. I. BLOŽIS
DK NTI STA 8

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

X—RAY

Tel. LAFAYETTE 3067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 3 iki 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliornls pagal

sutarties

Tel. Ofiso lr Res. Grovehill 0617

Tel. Cicero 1260

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien nuo 10 v. ryto iki 9 
valandai vakare

Nedeliomis ir Seredomis susitarus
4847 VV. 14th St. Cicero, Hl.

i

PRANCIŠKUS 
MACIJAUSKAS

Mirė sausio 29 d., 1933 m.. 
8:50 vai. ryto, 70 metų amž. 
Kilo iš l’avopinės rėdybos, Tau
ragės apskr., Batiškių parap., 
Liubiškių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 32 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
2 sūnūs Antaną ir Kazilnierą, 
dukterį Valeriją Astrauskas, že
ntą Juozapą Astrauską, brolį 
Joakimą ir brolienę levą, te- 
serį' Prancišką Šatienę ir č.vo- 
gerį Kazimierą Šatą ir seserį 
uną šalaševičienę, tris brolių 
dukteris: Oną Kasputlenę, Vin
centą Kazlauskienę ir Teklę 
Mickunienę; švogerius ir gimi
nes. O Lietuvoje brolį Petrą ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 2333 \Vest 
2 3rd bt Laidotuvės įvyks Ket
virtadienį, Vasario 2 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, Ku
rioj įvyks gedulingos pamaldos 
už velionio sielą. Po pamaldų 
bus nulydėtas į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges lr pažys- 
stamus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Sunal, Duktė, Sese
rys, Broliai, G.fc.inės ir Paiį-ta- 
nti.

Laidotuvėms patafnauja "gra- 
bonus Lachavičius. Telefonas 
Roosevelt 2515.

ii
ANTANINA . 
KUilNIENĖ

Po tėvais Norbutaitė

I DR. S. A. DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

5147 VVEST 25th STREET
, Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vai. vak. 

Tel. CICERO 662
ir

2024 VV. IVASHINUTON BLVD.
Kitos vai. ant VVashington Blvd. 

4:30 — 5:30 kasdien
Telefonai; Kedzie 2450—-2451: arba 

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Office Phone
Res. 6737 S. Artcsian Avė. Prospect 1028

ltes. and Office 
235 9 So. Leavitt St. 

Canal 0706

DR. J. J, SIMONAITIS DR. J. J. KOVVARSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 VVest Marąuette Road
Vai.: 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėlioj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7669

DR. F. C, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Avė.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 9493

PHYSICIAN AND SURGEON
2403 VV. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointuient

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES ,
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marąuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto: 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti
f Rez. 6456 S. MAFLEVVOOD AVE.

_ Tel. Can&l 02 57 Kės. Prospect Tel. Lafayette 5793

Dr. C.K. Kliauga
DENTI8TA8 

Utarninkais. Ketvergais Ir Suhatomb 
9420 W. Marųuette Rd. arti W«-stern

Avė. Pliene Hruilo<’k 7828 
Panedtllalz Seredomis tr P4tnvčiomi» 

1821 So. Halsted Street

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 6600 So. Artcsian Avė.

Valaudos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 iki 8:30 vakare

. DR. A. J. JAVOIŠ
Į Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 
Office: 4459 S. California Avė.

Nedėlioję pagal sutartį

Ofiso: Tei. Victory 6893
Rez.: Tel. I)rexel 9191

AKIŲ GYDYTOJAI j

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Pilone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2201 West 22nd Street Kusa8 ^^ojas n chirurgas

Valandos: 1-3 ir 7-8 vak. Į SpeciaUstaS OdoS ligų IT 

Seredomis ir nedėlioinis pagal sutartį venerišlęij ligų

kadencija: ofisas 3102 So. Halsted Sk
6628 So. Ricamond Street 81st street
Telefonas Republic 7868 Val. 1#_u v mo 2_4> 7_# v r

Nedėliotais ir šventadieniais 1#—II

DR. A. A. ROTH

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialiste
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tel LAFAYETTE 7 387

Ofiso vai. kiekvieną dieną nuo U iki 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi j val
nuo 4 iki t» vai. vakare Llarniukan,

Ofiso Tel. Victory 3 6 87
Of. ir Rez. Tel UeuiioSk 137*

. . . . DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisas lr rezidencija
6504 SO. ARTESIAN AVE.

J. J. BAGDONAS
t.aidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

Mirė sausio 29 d. 1933 tn. 
1:15 vai. popiet, pusamžiaus. 
Kilo iš Tauragės apskr , Skaud
vilės parap., Kalniškių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 26 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Antaną, dvi dukteris Ber- 
nice Ir Hteilą, Ir 4 sūnūs: Vik
torą, Antaną, Joną Ir Juozapą; 
4 broliuk Antaną, Joną, Kazi
mierą tr Stanislovą Norbutus ir 
gimines.

Kūnas pašarvotus 6701 So. 
Green St. Tel. Normai 3478. 
laidotuvės (vyks Ketvirtadieni, 
Vasario 2 d., iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėta į Our I,ady Sollacc 
bažnyčią. 62nd ir S. Hangamon 
St., kurtoj įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pą naldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

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

Nuliūdę: Vyras. Dukterys, Su
nal, Broliai Ir Glmddė-s.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Eudeikis. Yards 1741.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

HISSIG,
Specialistas iž 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRU IK MOTE R V PER 28 METUS NEUUR1NT 

KA6P ItSISENfcJlSIOH lr NE1AGYIHIMO8 JOS YRA
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, Inkstų ir puslėe, užnuodljlmą krau
jo, odos, ligas, žaizda z, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugu- 
roje, kosėjimą, grrkiėn skaudėjimą ir paslaptingus ligaa. Jeigu kiti ne
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jta Junta gali pada
ryti. Praktikuoja per duugclį metų ir Išgydė tukstnnčiuą ligonių. Patari- 
maa dykai. OFISO VALANDOS: Kaadie nuo 11 valandon ryto Iki 1 
valandai tr nuo &—8 valandai vakare. Nedėllomia nuo 10 ryto iki 1 vai. 
4200 \VEST 2«th l»T., kampas Keeler Avė. Tel. Orawford 6S73 

T—" ■"« ■'■■■ ai........  ■». II ■ ■ i

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 
iv&lgiuio, akių aptemiiiio. uervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį. Nuimu tr Ketvergals.
jataractua. Atitaisau trumpą regystę Re, Te, tJjde Fark a3W5
ir tolimą regystę. I

Prirengiu teisingai akinius visuose---------------------------------------------------
ztsltiklmuose, egzaminavimas da.ro- 
nas su elektra, parodančią mažlau- 
uaz klaidas.

Speclalė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto iki 8 vaka
ra. Nedėliornls pagal sutartį.
KREIVAS AKIS ATITAISO į TRUM 
PĄ LAIKĄ 8U NAUJU IŠRADIMU.
Daugailų atsitikimų akys atltalaomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musq kainos nį.
Sesnės. kaip kitų.

<712 S. ASHLAND AVI.

nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-6 po 
piet. U tai n. ir Subat. nuo 8-6 vak. 

šveuLAdlemais pagal sutarimą.

TeL Bonlevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ 8PCLALI8TA8

Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted 8L 
Valandos: nuo 19—4: nuo 9—3

VaAZIlAvnls* nwo IS Ik) 1)

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CillKLKGAS

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos; nuo 1 iki 4 lr nuo 
I Iki 8 vat vak. Nedėliornls pagal 

sutartį
Ofiso Tel.) Boulevard 7830 
Namų Tel.: Prospect 1U3O

PHONE GROVEHILL 0027 
Valandos: 2-4; 7-9 R. M.

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

6859 SO. WESTEItN AVE. 
Chicago, lll.

25 METU PATYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių - 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

DR. MAURICE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLANU AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDO8:
N jo 10 Ikt 12 dieną 
Nuo 2 iki 3 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedel. nuo 19 iki 13 dieną

DR. CHARLES SEGAL
Š'

f/

K

Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Džiovų. Moterų Ir Vyrų Ligų 
▼AL: ryto nuo 19—13 nuo 1—4 pe 

pietų: 7—1:39 vai. vakara 
Nedėllomia 19 Iki 19

T«lpfonaft Midwav 2880

Gil. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Te L Virginia 0036

DK. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę lr patogesnę 

vietą
1323 60. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto iki 2 po pietų tr
nuo 6 iki 8 vakare 

Šventadieniais nuo 10 iki 12
Phone BOULEVARD 8483

Tei. Grovehill 1696

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 3-4 tr 7-9 vak. 

Beredoinla po pietų lr Nedeldientalę
tik sualtarua

<433 W MARGUETTB ROAD

Rea. Phone 
Englevvood <641 
Wentworth SUOS

Office Phone 
Wentworth 1099

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGA8

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 3-4 Ir 7-9 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LŪWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE MRS. ANELIA K. JARUSH
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- physical therapy * midvvife

štas. Pastebi kit mano iškabas.
Valandos nuo 9:30 ryto iki 

8:30 vakaro, Nedėlioinis nėra 
skirtų valandų. Koom 8.

I Phoue Caual 0523

Naujoj vietoj
6109 SO. ALBANY AVE.

Phono HEMLOCK 9252 
Patarnauja prie gimdymo, duodu

ntaasage, electNc treatment ir n,ag- 
netic blanketa ir t.t. Moterims lr 
merginonta patarimai dovanai. Patar
naują naizue arba ligoninėj.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stevrart b 19 J

DR. II. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREI
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

(Ui u ir l:<z. Tol. Boulevard 1*4

DR. A. J. BERTASH ,
756 W. 35th STREET

I . ui . 1,.1 , i ■>. nuo '..40-8.
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E. MICKŪNAITĖ DAINUOJA 
PER RADIJO IS WGES. VA

SARIO 5 D. “DRAUGO” 
KONCERTE

Štai ką rašo Herald & Ex- 
' aminer:

Emily Mickunas, in debut 
here, wins praise of cnt c bv 

Į Glenn Dilia rd Gunn.

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS RADIO RASTA PILIS

Emily Mickunas, coloratura
.. ,, i , .. ,!soprano, wlio acknowledgesniture Co. ratilio valanda gi- soprano, wlio gavę a recital L . .

lier American birth, hnt wisa- 
ly clainis all the advantages 
that attach to Lithuanian pa-

Šiandien per Peoples Fur- Emily Mickunas, coloratura

rdčsime artistę p-lę Emiliją yesterday afternoon at tlie
Mickfinaitę, neseniai padariu- Eighth Street Tbeater, was to- 
sią “debuV’ Chicagoje ir ga- tally unknotvn to us here. We 
vusią dideles ovacijas. are sure tliat the critical fra-

fttai ką rašo Chicagos žymi<i jternity of Chicago tvill see to
ji kritikai anglą spaudoje:

Chicago Daily Tribūne:
By M r. Moore

“Wįtli only a small amount 
of advance publicity, Emily
Mickunas came into the citv i

|it tliat we beemne better ac- 
,quainted witli Mine. Mickunas’ 
art hereafter.

We tried to f ind out some- 
•thing about ber and, tlianks
te two little girls who distri- 
buted tlie prograius, discov- 

lered tliat sbe is a Litbuanian

rentage, made her Chicago de
but yesterday afternoon in tlie 
Eigbtb Street Tbeater.

She is slim, blond and ap- 
pealing and ber voice quite 
perfeetly matebes ber person
ai ity.

It is easy to believe reports 
of this young artist’s succes- 

[ses abroad. She bas sung ope
ra in Italy and in the land of 
ber aneestors and ber reper-

—thev say from Philadelphia
—to give a song recital at tlie i . lr
Eighth Street tbeater veder- ' , ,,
i P . program -began witli “Nina . , , . , ,day. YYith more ot a prekini- . .. , . , . _ toire as reported includes mose, , , ,, ... bv rergolesi, wluch she sang1narv blare, or better, ivitli a ' ,
. . įtli a beautitul legato, love-fcw more appreances, sim

. . , ,, ly ouality antį tinę style. Af-might easily become a well . ., . ter tliat came a song calledknown figure in niusic, for sbe ,, a
. , ,, 11 ,, . , , .“Villanelle’—not tlie “Viliais by all odds tlie best colora-Į „ ,,

, , . . nelle” of Dell A eoną, but aturą soprano heard here m a • .. .
. „ dashing and clever composi-nnmber of seasons. i . , ,. .tion bv one balconien, whose 

“Teclinically sbe bas deve-1 . ,, , , * . , name įs new to us. After. . ,
loped to tlie point where sbe . T , her voice are assets tliat1 . 1 (ineg s “Mv Johann” we re-
ran sing- “Una voce poca fa
from “Tlie Barber of Seville’’

of tlie coloratura roles. Of all 
ber sisters of florid song 
heard here reeently, sbe is by 
all odds tlie best in point of 
natūrai vocal resource. Her 
taste, ber feeling for tlie move- 
ment and impulse or nielodv, 
tlie warni, glowing timbre of

VASARIO - FEBRUARY 5, 1933 
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

pas kiekvieną choristą. Ankš
čiau perkant galima pasirink- 
4i vietą sulig noro. —Koresp.

KAS GIRDIT WEST SIDE
X Moterą Sąjungos 55 k p. 

bunco party praeitą'sekmadie
nį, parap. salėje gražiai pavy
ko. Žmonių buvo daug. Matė
si svečių-viešnių ir iš kitų ko
lonijų, būyvs ciceriečių mote- 
rų veikėjų su AL Vaičiūniene 
ir Petrošiene, pp. Mickeliūnai 
iš Marąuette Parko, M. Pau
kštienė iš Brighton Park ir k. 
Šiai pramogai gražiai pasidar
bavo komisija — biznierka Ba 
lč.iūnienė- ir Klikūnienė.

i

I X Sekmadienio rytą mirė 
plačiai AVest Side žinomas se
nukas Macejauskas, brolis p. 
P. Macejauskaitės-Šatienės, 
gyv. Brighton Parke, vienos 
iš steigėjų Moterų Sąjungos.

La-

prie savo numylėto muzikos 
instrumento — smųikos.

X Nesenai Oną Butkienę, 
(7148 So. Artesian ave.) taip 
pat buvo liga pagavus ir teko 
šauktis daktaro pagalbos. Da
bar O. Butkienė vėl sveika.

X Pp. Norbutų (6951 So. 
Bockvell st.) sūnus Edmoii- 
tukas buvo pagavęs gripą, 

liiuo kurio jaunam berniukui 
prisiėjo pagulėti. Dabar vėl 
sveikas, kaip ridikas. Rap.

DAINUOS VIEŠNIA OPE 
ROS ŽVAIGŽDĖ EMILIJA 

MICKŪNAITĖ

Šiandie nuo 7 iki 8 vai. va- ir miestas, 
kare iš stoties WGES, 1360 Į 
kilocykles, pastangomis Peop-i 
les Furniture Co. krautuvių,! 
bus nepaprastas programas, i 
kuris daug malonumo radijc ! 
klausytojams suteiks. Dainuos 
viešnia atvykus iš New Yor
ko, operos artistė p-lė Emili
ja Mickūnaitė, taip pat p-nia

MENICO CITY, saus. 30. — 
Jukatane ne gilini žemėje ra
sta didelė senovės gyventojų 
indijonų pilis. Vedami atkasi- 
nėjitno darbai. Oal bus rastos

EXTRA
MOKINIU KONCERTAS

niained to Lear “Una Voce
. . „ „ „ , _ , Poco Fa,” from “The Barber

and the Bell song from “Lak- 1 P C( q . , i„ of Seville,” in wlnch colora- 
,ne vith all their glitter of ., , turi
runs and flourisbes. I

“Oįtlier singers lmve donej The agence, unhappily 
Ibese and vili continue to doisma^’ was very cordial, but J

sbould be marketable even in 
tliis monient of depression.

ra passages \vere perfection. KAIP VYČIŲ “DAINOS” 
CHORAS RUOŠTASI 
PRIE ŠY. KONCERTO

them. Whor< 
excels is i n

Miss Mickunas 
a superlatively

trust tlie singer will have tlie K a d išmokti Kristaus
opportunity of meeting otber Kančios kantatą, visiems ebo- 

lovely ąuality of voice, a qna- Chicago audiences before long.«rįstanis-ėn’s reikalinga paš- 
lity witb the sparkling bead! Taip pat Chicago Daily vęsti daug brangaus laiko, o 
of vitality in it, tliat beauti- 'News Per Eugene Stinson ra- jau bekalbėti apie clmro 
fies on its own bebalf every?’0 *iaH: mokytoją muziką p. Saurį, ku-

Laidotuves. tvarko grali, 
c’iavičius.

X Staiga susirgo K. Mik- 
šaitė, didžiojo parap. choro 
narė. Sako, reikėsią daryti o- 
peracija ant gali stones. Jos 
tėvukas jau savaitė sunkiai 
serga ir guli ligohinėj. Cho
ras ir visį parapijiečiai prašo 
gerojo Dievulio ligoniams svei 
katos ir susirūpinusiai šeimai 
kantrybės jiergvventi skaud
žias nelaimes.

ris tiek turi darbo, kad tikrai 
stebėtis reikia jo ištvėriningu-

phrase tliat sbe sings. Pergo- ■ Emily Mickunas, coloratura 
lesi’s “Nina,” for exampleJ soprano, sang at tlie Eiglitli 
becomes a qmte different work Street tbeater vesterdav after-' Juk žinom, kad choras, 
•\vhen it is projeeted by her noon, liaving tlie assistance of palyginus su kitais, labai di 
T°ice- : Philip AVarner, pianist. Arias

“One of ber groups eonsist- from “The Barber of Seville” 
ed of Lithuanian songs. The and “Imkine” and a group 
ręst were rnore or less con-' of songs in Lithuanian were 
ventional excerpts from tha included in her list. 
coloratura repertoire. She was Į Miss Mickunas lias a voice 
assisted hy Philip AVarner, ac- of singular beauty and easc. 
companist and solo pianist.” jAVitli more finisli, a more sop- 

Apie p-lės Emilijos Mickų- risticated presence and a more 
naitės koncertą rašo Chicago audacious imagination, she 
Evening American per Herm- J could easily make a distin- 
an Devries: Iguislied, success.

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

Praeitą antradienį puikiai 
pavyko Beetboveno Konserva
torijos mok ini ii koncertas. 
Žmonių prisirinko kupina Ma
rk AVhite Sąuare svetainė. T- 

i . ' . .įvairus programas ėjo labai 
sklandžiai. Mokytojų Liliu Ra- 
ben, Genovaitės (letling, G. E. 
Uolines ir A. S. Pociaus seka
ntieji mokiniai programe da
lyvavo: dainininkai Lillien Su 
tkaitė, Malvina Dulevicb, smui 
kininkai Aldona Darr, Berni
ce Markūnaitė, AValter An- 

'drews, trombonistas John 
AYeis, pianistai Pearl Juzėnąi- 
tė, Silvia Linkiūtė ir skaitlin- 

1 ga konservatorijos orkestrą, 
i vadovaujama Lulu Raben. V'- 
si programo dalyviai girtinai 
savo užduotis išpildė, 

i Baigus programą, vedėjas p. 
IA. S. Pocius dėkojo mokyto
jams už gerą mokinių priruo- 
šinią, o žmonėms už skaitlin
gą atsilankymą. S.

II. Bartush, p-lė O. Skeveriū 
tė, A. čiapas. J. Romanas, gaI

i rsusis Peoples radijo duetas 
ir kvartetus. Kalbės “Drau 
go” administratorių.', kun. .i, 

Mačiulionis ir dr. .J. Poška. 
Dalyvaus ir Čftlis Kepurė. Bim 
gražios muzikos ir kilų įvai
renybių. Todėl visi pasiklau
sykite šį vakarą gražaus pre-

Negirdėta Amerikos Lietu
viams Naujiena 

C. G. LUKŠIS ATVEŽE
Pačių lietuvių Lietuvoje pa

gamintą Pirmąją 
Lietuvišką Filmą 7 Dailų 

•ONYTĖ IR JONELIS”

Fllmos pastatyme dalyvavo VaMty- 
Im-s Dramos Ital<*to Artistai Ir Val
stybės Dramos Studijos Mokiniai.

Visi Amerikos lietuviai būtinai tu
ri pamatyti tų filmą, m*s joje apart 
labai Kra žili kaimiečių ir miesto gy- 
vcnlnto vaizdų bus daug gražių 
įspūdingų Lietuvos vietų. Apart 
Ims įdomūs paveikslai iš Jaunų IR 
kininkų Katelių Darbuotės Ir daii|į 
kitų visokių (vykių Lietuvoje.

BUS RODOMA:
Sausio 31 d., Liuosybės svetainėje. 

Cicero, III.
Vasario 1 d., šv. Petro ir Pau

liaus parap. svet.. IVest FNillman, III.
Vasario 2 d-, Wesl Side Lith. Ali

uli toriu m (buvusi Meldažio), 224-1 W.
— Ties Belica stotum makedo- It-ird pi., chieago, m.

. v. . v ' Vasario 5 ir 0 d.. Visi, šventų 1 Ki
niečiui revoliucininkai uzpuo- rap. svet., Roseland, III.

. Vasario 7 ir 8 d., šv. Mykolo pa- lė kcleivinj traukini, ĮS kurio rap. svet., North Side, Chicago, III. 
išvilko tris sau priešingos sro
vės makedoniečius ir juos nu
šovė. !

Nužudyti buvo kaltinami ma 
Jkedoniečių vado Michailo nu
žudymu. Juos traukiniu lvdė- 

|jo 7 žandarai. Užpuolikai ža- 
1 ndarus išginklavo.

NUŽUDĖ TRIS MAKEDO
NIEČIUS

SOFIA, Bulgarija, saus. 30.

PRADŽIA 7:30 VAL. VAKARE 
JŽANOA 25c, VAIK. lOe

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per šį vestuvių h'zo-į 
nų, kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant tele- | 
fonuokite i:uglcwood 
5840

P. CONRAD 
0023 So. Halsted St. j 

(Jansen Stud.)Reikalinga pnsamžiaus ar senesnė 
moteris prie n:įių darbo. Darbas,ne- | Res. 730 W. 62nd St. 
didelis; sųlygas sužinos ant vietos.

ANTON RUDINSKAS

VA2RJ0JANCSŲ | LIETUVA 
DĖMESIUI

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks
to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 
ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 
visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty
rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš
pildys.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija j Pasaulinę 
Parodą Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk
tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame
riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 
skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su
teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visų liniją ir geriausių laivų / Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

v

Ir »■• <'

GORČIŲ AGENTŪRA
2334 So OAKl

delis. Chorui tuč tuojau reikia 
prisiruošti “Draugo” kon
certui, Vasario 16 paminėji
mui, Lietuvių Auditorijos kon 
ceriui, Šv. koncertui. Yisa 
tas įvyksta dviejų mėnesių 
laikotarpy, t. y. vasario ir ko
vo mėnesiais. Beto, tam 'rr.il- 
žiniškam chorui reikia ir gai
dos parašyti ir kai kurios dai
nos bei giesmės išversti, ypač 
Šv. koncertui, kūrimą p. Sau
ris išvertė visą Kritstus Kan
čios kantatą ir keletą kitų 
giesmių, kurios bus giedamos 
p< r tų koncertą.

Toliau nemažiau darbuoja
si taip sakant finansų komi
sija, kurios tikslas tvarkyti ir 
vesti visa L. Y. “Dainos” 
choro finansinį stovį. Dabar
tiniu laiku ši komisija darbuo 
jasi išsijuosus; renka skelbi
mus, skleidžia bei pardavinė
ja Šv. koncerto tikietus, daro 
įvairiausius kitus prisirengi
mus prie kitokių parengimų. 
Komisiją sudaro Vyčių Cbica 
gos Apskr. susirinkime išrink
ti šie darbuotojai-os; S. Ši
mulis, kuris visą savo širdį 

'atidavęs Vyčių “Dainos” cho 
rui, Petrulis, amžinas Vyčių 
Chicagos Apskr. iždininkas ir 
stipriausias Vyčių šulas, D. 
Kaminskienė, kuri pasižymi 
savo gražia iškalba ir jau nuo 
senai Vyčiuose darbuojas.Taip 
gi nemažiau darbuojasi ir 
choro bei apskričio valdybos 
nariai.

Šv’. koncertas įvyks kovo 
26 d., Kimball Hali (Wabasli 
ir Jackson Blvd.). Tikietai 
jau gatavi ir kas tik norite, 
galite įsigyti. Jų gilima gauti

' . Į

Smuikininkas M. Petrosevi- Į Skaitykite ir platinkite
ems, 2511 vv. 71 st., buvo ke- į dienraštį “Draugą” ir
liom savaitėm išvvkes i ligo- « •

-ry , - ' . remkite visus tuos proninę . Po sėkmingos operaci- , . .
jos, jau sugrįžo į namus irgrei i fesionalus ir biznierius 
tai sveiksta. Neužilgo vėl grįž ikurie garsinasi jame.

Laikas Pradėti 
Taupyti

Jūs sutaupysite landrės bilas. 
.lūs sutaupysite ant drapanų, 
nes namie skalbiamos drapanos 
tveria du kart ilgiau.

Tegul naujas civilizacijos iš
radimas sutaupo jūsų sveikatą 
ir laiką. Tegul mašina plauna 
jūsų namuose drapanas pigiau, 
geriau ir balčiau.

Naujos 1933 Elektrikinės 
Plaunamos mašinos po

$49.00
ir aukščiau

$5.0n įmokėti, o kitus po 
$1.00 į savaitę

r , • • * * , •

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

Telefonas — Boulevard 4405—8167

Nuolatinis gražus programas Nedėliomis WCFL 970 
k. nuo 1 iki 2 vai. po pietų. ' ,f

\VHFC 1420 k. ketvergais nuo 7:30 vakare 
YYTAAF 910 k. Pėtnyčiomis nuo 4 po pietų

1021 So. Sacramento Blvd.
CHICAGO, ILL.

RAY-DiO SALVE
MOSTIS, ypatingai g<*rt. 
dėl didesnių skaudSjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimų. kuomet kitas neį
veikia.

PamSginkite ir pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmų, giliai įsiga
lėjusį kaip:

RUMATIZMĄ.
ETRENŲ DIEGIMĄ

ŠALTĮ MUSKULUOSE
PASTYItlMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGI
NEURALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartų pamėglnsit RAY—DIO 
most) ir pajusit palengvinimų, Ji)8 
visuomet laikysite jų savo namuose. 

Jūsų apteikoj — 50c

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7860 

Valandos 9 ryte iki 5 popiet
West Side: 2151 W. 22nd St.

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 9090
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Wasblngton Ht. 
Room 905 Tel. Dearborn 7966

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais; Utarninkais Ir Ketvergais 
— 6 iki 9 vai.

4145 Archer Ave. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

•Z-l
5332 So. Long Ave

tu

RKMJ.UIC - MOX

Kiekvienas Yardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės į Crane Coal 
Kompanijų, ten jus gausite ge
riausias anglis lr už mažesnę 
kalnų negu kur kitur.

9

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ........... $8.50
Poeahontas lumps ....$9,00 
Summer Creek lump ..$8.00

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

rhone Canal 5233
STANISLOVAS FABIONAS, Sav.

WEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving
2146 So. Hoyne Avenue 

Cbicago, m.

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų 18 geriausių rugių automobi
lius — 8TUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mee turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų ir 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOS SALES

MM ARCHER AVENUE 
Telephone Lafavette 7189

Tl "I! ’ ZT .
'‘FitiKiroi(’z&(o- '

MORTGAGE BANKERS BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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