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Paskutine a. a. kun. Pr. Jurgaičio kelione
LAIDOTUVĖSE DALYVAUJA J. E. 

VYSKUPAS B. SHEIL
Šiandien Chicagos lietuvių Chicagos ir apylinkių lietuvių 

dvasiškija ir tikinčioji visuo-j katalikų visuomenė gausingai 
menė teikia paskutinį patar- dalyvaus kaip pamaldose baž- 
navimų a. a. kun. Pranciškui Į nvčioje, taip lydint a. a. kun. 
Jurgaičiui, kuris mirė praė-i Pranciškų į paskutinę kelio-'
jusį šeštadienį Šv. Kryžiaus 
lietuvių ligoninėj. Į gedulin
gąsias pamaldas, kurios bus 
šiandien 10 vai., Šv. Kryžiaus 
bažnyčioj, Town of 'Lake, at
vyks J. E. vyskupas R. Sheil, 
kad atiduoti paskutinę pngar-

nę — kapinynų.
A. a. kun. Pr. Jurgaitis gi

mė 1904 m., balandžio 2 d., 
Cliicagoje. Mokslus ėjo Šv. 
Krvžiaus parapijos mokykloj, 
Quiglev kolegijoj ir Munde- 
lein seminarijoj. { kunigus i-

•bų lietuviui kunigui. Šv. Mi-; šventintas 1929 metais, ba- 
šias su asista laikys gerb. landžio G d. Taigi kunigavo 

tik puspenktų metų. Dari Mi

ką i po vikaras Šv. Jur
kum Al. Skripka, kurio vado
vaujamo j parapijoj velionis
augo ir gavo pradžių savo 
mokslui. Mišios bus ir prie 
šalutinių altorių. Pamokslų 
sakys kun. B. Urba.

Šiai liūdnai iškilmei pritai
kintas mišias ir kitas giesmes 
giedos Sosnansko Vyrų (var
gom nkų) choras.

Po pamaldų velionies kūnas 
bus lydimas į Šv. Kazimiero* • o-o »
kapinynų. Tikimasi, kad

vosi
gi-.), Šv. Dovydo, Šv. Juozapo 
parapijose, trumpų laika bu
vo Šv. Kryžiaus ligoninės ka- 
ĮMdionu; truputį darbavosi ir 
J. E. vyskupo B. Slieil veda
mose vasarinėse jaunimo mo
kyklose.

Velionies liūdi jo likusi mo
tulė Ona, sesuo Zofija, bro
liai, giminės ir visa katalikų 
visuomenė?

SUTEIKS PASKUTINĘ ABSOLIUCIJĄ

Jo Hksc. Chicagos vyskupas pagelbininkas B. J. Sheil, 
1). D., Y. (b, šiandien dalyvauja gedulingose pamaldose už 
a. a. kun. Pr. Jurgaičio sielų Šv. Kryžiaus- parapijos bažny
čioje.

ARGENTINOS VYRIAUSYBĖ
GELBĖS MALDININKAMS

Kalėdomis 
cerkvės buvo 

kupinos
MASKVA, sausis) 9. —Ne

paisant bolševikų priešreligi- 
nės kampanijos, kiek čia, tiek 
visoj Rusijoj per stačiatikių 
Kalėdas užsilikusius cerkvės 
buvo kupinos tikinčiųjų. Aiš
ku, kad jokia pajėga negali 
žmonių atitraukti nuo 
lio Kūrėjo garbinimo.

PRIEŠ PIENININKU STREIKĄ KOVO 
JAMA TEISMU “INJUNCTON’AIS”
Pieno gamintojų ūkininkų to, Illinois gubernatoriaus į-"

streikas pasižymi vis dides
niu triukšmu ir smurtu, taip 
kad kai kurios nepriklauso
mos tr.n 'ui kompanijos krei
pės į federalini teismų ir ga-

pnsnu- vo “injunctions” prieš 18,Q90 
streikininkų ir jų vadų. Be

1,000 KUNIGŲ 15-ai MILIJONŲ 
ŽMONIŲ

MEXIC0 CITY, saus. 9.— į Tabasco valstybėje, kur 
Naujausiais apskaičiavimais,; vyksta žiauriausieji katalikų

A. a. sesers M. Vivianos laidotu
vėse dalyvavo daug žmonių

Vakar rytų gražioji Šv. Ka-j kaip kai mirusiam tinka, ne- 
zimiero Seserų koplyčia pri
sirinko pilna žmonių, kad ati- 
iftioti paskutinį patarnavimų 
n. a. seselei M. Vivianai (Zo
fijai Kaminskaitei), mirusiai 
praėjusį sekmadienį. Koply
čioje buvo daug velionės drau
gių bendradarbių seselių, tė
vai, giminės ir daug dvasiš
kių, kurių tarpe matėsi: gerb. 
kun. J. Jakaitis, M. I. C., Ma
rijonų Provincijolas, kun. Ig. 
Albavičins, kun. H. Vaičiūnas, 
kun. A. Baltutis, kun. J. Ma- 
čiulionis, M. T. C., kun. P. X. 
Senn, kun. Lukošius, kun. P. 
Katauskas, kun. Pr. Vaitukai
tis.
egzekvijos, kurias giedojo ku
nigai, varg. J. Brazaičiui ir 
At. Mondeikai padedant. Šv. 
Mišias laikė kun. pro f. J. 
Vaitkevičius, M. I. C., kun. 
J. Klioriui ir kun. V. Černiau
skui asistuojant. Prie šaluti
nių altorių Mišias laikė kun. 
A. Valančius Ir. kun. M 
Švarlys. Turiningų pamoks
lų pasakė J. M. gerb. prnl. M.

•BUENOS AIRES, Argenti
na, sausio 9. — Šiemet šiame 
mieste Įvyksta 32-ras tarptau
tinis Eucharistinis kongresas. 
Argentinos vyriausybė pa- 
skelbė specialų dekretų, kad 
iš visų svetimų kraštų vyks
tantiems maldininkams pasai 
bus vizuojami nemokamai. 
Tuo būdu duodama proga čia 
atvykti didesniam maldininkų 
skaičiui.

buvo.
Trumpai gyveno Zofija — 

seselė Maria Viviana, liet 
jos, dėl Dievo meilės gyveni
mas, buvo slenksčiu Į amžinų- 
jį. Pamokslininko žodžiais 
tariant, mes likę gyvieji tu
rime ir savo gyvenimų pa
kreipti į Dievų.

Pamokslininkas sakė iš Šv. į 
rašto: ‘‘Išeik iš savo žemės,’ 
ir iš savo giminės, ir iš savo 
tėvo namų, ir eik į žemę, ku
rių aš tau parodysiu” (Prad.
$11, 1). Jis išvedė graudinai.-'*?™- kad sie 1934 "*•« vers’ 

1 lininkams numatomi geri me
tai. Tik juos žymiai užtem-

•tas, be to, kreipias į vyriau
sybę, kad atplaukusiems čia 
laivams su maldininkais būtų 
leista visu kongreso metu 
vietos uoste išbūti nemokamai.; 
Tada daug maldininkų turėtų 
progos nakvoti laivuose.

Pripažintas oficialus kon
greso himnas, kurį parašė 
prof. Jose Gil. Vietos arki
vyskupas pasiuntė Šventajam 
Tėvui prašymų skirti kongre-

Meksikoj įstatymų keliu ka-. 
Į talikų kunigų skaičius apribo
tas iki 1,024. Šie kunigai 
šiandien turi rūpintis 15,012,- 
573 tikinčiųjų dvasiškais rei
kalais 1,071,704 kilometrų 
plotuose.

Visoge Meksikos respubli
kos atskiriose valstybėse ap
ribotas kunigų skaičius. Kai 
kuriose leista veikti dides
niam, kitose — mažesniam 
kunigų skaičiui.

persekiojimai, leista tik vie
nam kunigui aptarnau-ti 224,- 
168 tikinčiuosius.

Morelos valstybėje yra kiek 
gerėliau kunigų skaičiaus rei
kalu. Tenai 132,723 žmo
nėms skirta 40 kunigų.

sakymu sumobilizuotos vals- 
tybės policijos atsargos.

Šių ir kitų priemonių prieš 
streikininkus imtasi, kada jie 
pradėjo naikinti ir deginti 
trukus, kuriais buvo vežamas 
pienas į Chicagų ir pradėjo 
pulti net traukinius su pienu. 
Vienu traukiniu buvo vežama 
apie 200,000 galionų pieno ir 
visas sunaikintas.

Kada teismo “injunctions” 
bus imta vykdyti, tada ūki
ninkai negaus progos smur
tauti, nes galės jiaklinti kalė
jimai!. Su federaliniais teis
mais nėra juokų.

Savo keliu Chicago jau Iv 
pieno, kurio daug reikalinga 
ypač vaikams. Kol kas pie-

l no dar šiaip taip pristatoma 
Blogiausia yra I abasco vai-j ligoninėms, fiašlaičių ir ki

toms* visuomenės įstaigoms.stybeje. Tos valstybės guber
natorius neįsileidžia Popie
žiaus skirto naujo vyskupo Į 
valstybės ribas.

Kongreso rengimo komite-įsui atstovų (legatų).

Morgičių mora
toriumai 

teisėti

---------------------------------------- 1
gislntūra gali specialiu aktu į 

Į sulaikyti namų pardavimų dėl j 
! morgičių nemokėjimo.

\VASHINGTON, saus. 9.— 
Vyriausis krašto teismas nu-i 
Rprendė, kad atskiri) valsty
bių legislatūros turi teisę per 
depresijos (ekonominio krizio)

1 laikus skelbti morgičiams mo- 
! ratoriumus ir tos rūšies

76 JAPONAI PAS1AUBOS 
AUKOS

Surašomi Chi
cagos gyven

tojai
Chicagoj prasidėjo gyven

tojų surašymas. Ši n darban 
pastatyta 2,4(X> civilinių dar
bininkų — vyrų ir moterų. 
Visi jie bus apmokėti krašto 
vvriausvbės fondais.

nio-
PreUybcĮ trukdoi GREITOJO LAIVO ĮGULA |ratoriumai yra teisėti, ty. nė-Į 

infliaCijOS AUDIENCIJOJE |Fa priešingi krašto konstituei-

baimė
WASHINiGTON, saus. 9.— Šventojo Tėvo Pijaus XI au

. | jai. Tas gali būt daroma tik
ROMA, saus. 9. Anądien nepaprastaįs laikais, kada ei- 

vishomenės
i Amerikos Darbo federacija 
1 savo metinėje peržvalgoje pa-

čių minti, kaip jauna mer
gaitė Zofija Kaminskaitė —
paklausė Dievo balso, ap- 

Lygiai 9 vai. pra.idėį.|leWo gįmdytoj„s ir jni. ar.

tiiniausius žmones, atsi
davė vien Dievui gyventi, 
nuo pasaulio užsidariusi 
vienuolyne vardu seselės M. 
Vivianos, ir kaip po kelių tik 
vienuolinio prisimarinimo, — 
darbingumo ir maldingumo 
metų, jų Dievas vėl šaukia,

‘ bet šiuo kartu jau pas save į 
į dangų... tie žodžiai išspaudė

„ . . T . .. 1 dnugeliui ašaras.
Knisas, Mv. Jurgio parapijos
klebonas, gražiai giedojo Se
serų Kazimieriečių choras.

Po liūdnų, liet įspūdingų 
pamaldų, a. a. seselė Viviana 
nulydėta į Šv. Kazimiero ka
pinynų. Lydėjo gausinga 
žmonių minia.
maldas tvarkė kun 
nas.

AMERIKIETIS — GRIGO- 
RIAUS U-TO REKTORIUM

Karstas buvo aptrauktas 
juodu audeklu. Jokių gėlių,

BALTI MORE, Md., .saus. 
8. — Žiniomis iš Romos, kun. 
Vincentas A. McCormick, jė- 

, zuitas, kurs per šešerius me- 
a^1rn^?fi.ra tns buvo .Švenčiausios Širdies 

; jėzuitų kolegijos, \\ oodstock,' 
Md., rektorium, paskirtas Gri- 
goriaus universiteto, Romoj, 
rektoriumi

do dolerio infliacijos galimy
bė. Infliacija verslisiinkams 
sukelia daug baimės ir tas į 
daung trukdo prekylios vys
tymui.

Nedarlx) klausimu pažymi
ma, kad pereitais metais vi
sam krašte apie G,400,000 be
darbių buvo duotas darbus. 
Vis gi apie 10,702,000 bedar
bių neturi jokių darbų.

Atlyginimo klausimu nieko 
gera nedavė pereiti metai. 
Tiesa, kai kurių pramonių 
kodai padidino pigiai apmo
kamiems darbininkams atlygi
nimų. Tačiau tiems visiems, 
kurie kiek daugiau buvo ap
mokami, atlyginimai sumažin
ti iki kai kurių kodų nustaty
tos normos.

diencijoje buvo italų greitojo 
keleivinio laivo “Rex” įgula. 
Šis laivas per Atlantikų lai 
mėjo, taip
kaspynų, tv. 
mo rekordų, 
vas sveikino 
kns ir kitus 
laimino. -

naši apie visuomenes gerovę.
Vyriausiasis teismas nuro

do, kad krašto konstitucija
adinamų, žalių taiP Pat aiškiai baudžia var

žyti piliečiams laisvę. Tačiau 
karo metu ši laisvė suvaržo
ma. Nes tas reikalinga ne 
kurio pavienio žmogaus, bet 
visuomenės ir viso krašto ge
rovei.

greitojo plauki- 
Šventasis Tė- 

įgnlos viršinin- 
narilis ir juos

APAŠTALIŠKAS DELEGA
TAS KINIJAI

ROMA (per paštų).— Apa
štališku delegatu Kinijai pa
skirtas tituliarus Trojanopo- 
lio Rhodesie J. K. arkivysku
pas elektas Mario Zanin. Jis 
užims buvusio apaštališko 
delegato J. E. arkivyskupo 
Constantini vieta.

Moratoriumais nepanaiki
nama morgičių kontraktų es
mė, nes pasirašytų kontraktų 
niekas negali panaikinti. Ta
čiau nepaprastais laikais tų 
padarytų kontraktų vykdy
mas gali būti pratęstas. De
presijos laikais kiekviena le- SKAITYKITE “DRAUGĄ”

Keturi plėšikai apiplėšė 
Chicago Fiat Janitors’ unijos 
ofisų, 7001 No. Clark gat.

BERLYNAS, sausio 9. — 
Nuo širdies lig«R staiga gat
vėje mirė Renyvas taxicab ve
žikas. Pasirodė, kad tai bu
vęs rusų caro kariuomenės 
generolas B. Tkačenko, Kau
kazo kavalerijos pulko vadas,

KYOTO, Japonija, sausio 
9. — Čia įvyko nepaprasta 
katastrofa, kurioje žuvo 7G 
asmenys.

Iš geležinkelio stoties išly
dint karo laivvnan* naujokus 
10,000 žmonių tarpe pasi
reiškė pasiauba. Visi kartu 
puolėsi prie išėjimų. Pakilo 
baisus riksmas. Žmonės vie
nį kitus mindžiojo.

Be žuvusiųjų yra šimtai ir 
sužeistųjų.

DIDELIS GAISRAS

Užpereitų naktį Chicagoj 
Įvyko didelis gaisras, kurs pa
darė apie vienų milijonų do
lerių nuostolių. ' '

Sudegė Warsbawskio senų 
automobilių ir automobilių 
dalių sandeliai su ofisais ties 
State ir 19 gatvėm.

PROTESTAS PRIEŠ PA
ŠTŲ SEKRETORIŲ

WASHINGTON, saus. 9.—WASHINGTON, saus.
— Kongreso žemesniųjų ru 
mtj pirmininkas Rainey ginaįhy uždraudė į privačių nn- 
prezidento Roosevelto didelių [mų ir ofisų pašto dėžutes dė- 
išlaidų programų. j ti įvairios rūšies ne per paštų

___________ į siunčiamus skelbimus, cirku-

10.
ū-J. V. paštų sekretorius Far-

BERLYNAS, saus. 
Friedrichshafene 
statyti naujas milžiniškas di
rižablis.

10.
baigiamas (

ATIDARYTI LIETUVIŲ LIAUDIES 
KURSAI

Pirmadienio vakarų, Aušros kiekvienų pirmadienį 
Vartų parapijos mokykloj a- 
tidarvti lietuvių liaudies kur
sai su turiningomis gerbi 
kunigo J. Jakaičio, M. T. C.,
Prano Gudo ir L. * Šiinu-

Prasi-
dės 7:30 vai. ir tęsis lygiai 
pusantros valandos. Susirin
kę vedėjai kursų direktorium 
nutarė' kviesti kun. prof. J. 
Vaitkevičių, M. I. C. Vice

1 liorius, arba laiškus. Jis nu- 
. ro<k), kad miestuose yra pa
pigintas paštu naudojimasis) 
ir reikia, kad žmonės remtų 
pašto įstaigų.

Kai kurios kompanijos 
prieš tų sekretoriaus draudi
mų protestuoja. Jos pareiš
kia, kad dėl to draudimo nu
kentės tūkstančiai žmonių, ku
rie šiandien skelbimų išnešio
jimais užsidirba kiek duonai.

ORO STOVI

čio kalbomis. Klausyto- j direktorium išrinktas pr. 
kokį laikų kovojęs prieš bol-Įjų susirinko gražus būrys, das, sekretorium stud. 
ševikus. ' Pranešta, kad kursai įvyks Į Kriščįūnns.

CHICAGO IR APYLINK 
Gu- — šiandien numatomas 1 

J. vas sniegas; temperatūroj j<
vis neišaiškintas. f



“DRAUGAS”

ISelna kasdien, į'Sskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $6.00, Pu

lt metų — $3.50; Trims mėnesiams — $2.00; Vienam 
lėuoami — 75c. Eiuopoju — Metams $7.00; Pusei me- 

— $1.00. Kopija .03c.
Skelbimų kutuos prisiunėi'amns pareikalavus.
Bendrudurblums ir korespondentams rutilų ncgrų- 

Mna, jei nepruAomu tat padaryti ir nepn'siunCiama tam 
tikslui paito ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. 
Ilen.

“DRAUGAS”
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Publlshed Daily, Except Sunday. 
SUBSCRIPTIONH: One Year — $6.00; Slx Months 

*— $8.50; Thrce Months — $2.00: One Mouth — 75c. 
Europe — One Year — $7.00; Six Months — $4.00; 
Copy — ,03c.

Adverlising Iii "DRAUGAS" brings best results. 
Advertialng rutes on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakiey Avė., Chicago
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DIENOS KLAUSIMAI

SVEIKINTINAS ŽYGIS

Mūsų skaitytojui dažnai skaitė žinias a- 
pie vokietininkų negražius darbus Klaipėdos 
krašte. Mums vis atrodydavo, kad Lietuvos 
Vyriausybė perdaug švelniai elgiasi su tais 
elementais, kurie kasa duobę valstybei, visa 
savo širdimi ir energija dirbdami Berlyno 
naudai. “Talkos” spaudos biuras mums pra
nešu džiuginančių žinią, kad Klaipėda jau va- 
loma nuo vokietininką.

Jau baigiasi vienuolika metų, kai Klaipė
dos kraštas prisijungė prie Lietuvos. Kadan
gi jį beveik trejus metus (nuo 1920 lig 1923 
m. sausiu 15 d.), — valdė prancūzai santar
vės vardu ir darė pastangų atiduoti ji len
kams arba padaryti iš jo atskirą valstybę, 
tai jo susijungimas su Lietuva nebuvo taip 
atliktas, kaip to norėjo patys klaipėdiečiai 
su ginklais rankose sukilę savo ateities gin
ti. Valdęs kraštą prancūzą komisaras Petisnė 
meilikavo su Vokiečiais, duodamas jiems vil
ties, kad kraštas gali būti ir neatiduotas Lie
tuvai, kaip tai yra numatyta Versaliu sutar
ties 99-tain straipsny. Todėl prancūzų valdy
mo metu vokietininkams pavyko sjųarkiai su
stiprėti, tuo labiau, kad j kraštą paskubo
mis buvo sutraukta daugybė valdininkų iš 
Vokietijos, nieku' Imudru su Klaipėdos kraš
tu neturėjusių. Svarbiausias tų vokiečių už
davinys buvo palaikyti ir sustiprinti krašte 
vokictybę. Per 192.'! iii. sausiu m. S — 15 d.

sukilimą klaipėdiečiams lietuviams pavyko 
panaikinti prancūzu okupaciją ir suardyti 
tuo būdu svetimųjų statumas pinkles, tačiau 
vokiečiai, veikdami per santarvės valstybes 
pasiekė to, kati kraštas buvo sujungtas su 
Lietuva, gaudamas labai plačią autonomiją. 
Autonomijos turinys yra surašytas Klaipė
dos konvencijoj ir statute, kuriuos Lietuva 
sudarė su Anglija, Prancūzija, Italija ir Ja
ponija kaipo svarbiausiomis santarvės vals
tybėmis, 1924 metais.

Autonomija kraštui suteikiu plačius tei
se;, kurias vokietininkai stengiasi visaip iš
naudoti savo reikalams, būtent, kraštui vo
kietinti ir ruošti dirvą grąžinti jį prie Vo
kietijos. Todėl, nors einant autonomijos dės
niais, lietuviai ir vokiečiai turi lygias teises, 
bet praktikoj krašto valdžia atsidūrė vokie
tininką rankose, katlangi iš seniau, dar prie 
prancūzų, jie buvo pasirūpinę j visas vietas 
paskirtį vokiečius valdininkus, dažnai net ne 
Lietuvos piliečius. Klaipėdiečiams lietuviams 
buvo sunku kovoti su įsigalėjusiais vokiečiais, 
tuo labiau, kad, einant autonomija, centrali- 
nė Lietuvoj vyriausybė beveik neturi teisės 
j krašto vidaus tvarką kištis. Todėl taip ir 
atsitiko, kad Klaipėdos krašte, nors iš Lie
tuvos valstybės neatidalomoj daly, sprendžia
mas vaidmuo pateko į ne Lietuvos piliečių 
rankas. O kai Vokietijoj įsigalėjo Hitleris, tai 
tie vokiečiui valdininkai atvirai pradėjo va
ryti nacionalsocialistišką propagandą, agituo
dami prieš Lietuvą.

Dėl tokio vokietininką elgesio kilo nepa
sitenkinimo ir neramumų. Negalėdamas to
liau pakęsti tokio įžiilaus vokietininkų aki
plėšiškumo, ardančio krašto ramybę ir tvar
ką, krašto gubernatorius Navakas gruodžio 
16 d. išleido parėdymą, einant kuriuo lig 1934 
m. liepos 1 d. iš Klaipėdos krašto turi išsi
kelti 103 vokiečiai valdininkai, Vokietijos pi
liečiai, daugiausia mokytojai. Pirmoji vokie
čių partija, būtent, 32 žmonės, turi iš krašto 
išvykti lig 1934 m. sausio 18 dieną.

Šis visai teisėtas ir senai lauktas guber
natoriaus žygis labai nepatiko vokietinin-
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A. L. R. K. Federacijos Reikalai

KATALIKŲ AKCIJOS IR 
SPAUDOS SAVAITĖ

Lietuviu R. K. Federacijos 
23-čias kongresas nutarė ir 
šiais metais surengti Katalikų 
Akcijos ir spaudos savaites vi
sose lietuvių kolonijose Anie-

ko parūpins tokių ratelių pa
sikalbėjimams medžiagos.

Turint galvoj tą faktą, kad 
šį pavasarį baigiasi Šventieji 
Metai, reikia tikėtis, kad mū
sų dvasininkai ir pasaulinin- 
kai veikėjai ypatingu būdu 

'pasidarbuos, kad padidinti ka

Trečiadienis, sausio 10, 1934

Civiliniai darbai nacijonaliame Yosemite parke. Vietoj 
senojo geležinkelio, daroma cementinis vieškelis automobiliams

rikoje. Centro valdyba savo talikišką ir tautiškų veikimą, 
susirinkime gruodžio mėnesio • kad ko plačiausia paskleisti 
20 dieną, dalyvaujant pirmi- lietuvių katalikų laikraščius ir 
ninkui dr. A. Rakauskui, kun. knygas. Dėl to pasirūpinkime 
Albavičiui, vice pirm. A. Žvi- taip brangų laiką sunaudoti

c) Apskričių pirmininkai ir 
sekretoriai.

d) Katalikų laikraščių re
daktoriai.

rbliui, A. Valančiui ir sekre-

kams, bet užtat padarė smagaus įspūdžio vi
sam krašte, tikrųjų klaipėdiečių tarp*. Galų 
gale buvo sulaukta laiko, kad pradėt be sai
ko įsipolitikavusius vokietininkus drausti.
Nors vokiečiai dėlto kelia didelį triukšmą, 
bet tas dalyko nepakeis. Seniai jau buvę 
laikas išvalyti' krašto administraciją »uo ne 
Lietuvos piliečių. Būtų gera, kati ši gera li
nija būtų varoma ir toliau, nes iš viso Kietu-1 ,
voj gyvena ir verčiasi daugiau kaip 4,0(>0 Vo-1 ; ......
, . ... ... _ izi • -i i 4. Reiks aplaiUvvti visas ne-kiet įjos piliečiu, is kuriu puse yra Klaipėdos t . ....
i m m • • , • • u i__č i tuvių lokalines draugijas, kuokrašte. Taigi, 193 trmiųaiuįįdl^*akiro( vos Į » j ,
2,5 niioš. visnj esančių UeTtivo.je^-^okietijos I

piliečių. -Tad vokiečiams nėra pamato skųs
tis vokiečių persekiojimu Lietuvoj, tuo la
biau, kad Lietuva nori atsikratyti tik nuo 
svetimų piliečių, tuo tarpu kai Hitleris ištrė-- 
mė iš Vokietijos apie 199,099 savų piliečių

APIE VILNIAUS JKGRĖJ4 GEDIMINU
* ■ - # 

Rusų didžidji enciklopedija (leidėjai: 
“Bibliografijos Institutas (Mcjer) Leipci
ge ir Vienoje” ir “Knygų Leidimo Ben

drovė “Apšvieta” S. Peterburge”) ruso:

apskričiui savo susirinkimuo
se apie tai pasvarstytų, pari
nktų tinkamų kandidatų ir jų 
vardus su adresais - tuoj pri
siųstų į Federacijos centro ra
štinę. Apie tai buvo svarsty
ta ir centro valdybos susirin
kime.

Naujas laikraštis
Jau antras mėnuo kai eina

Taigi, su Gavėnios pradžia kovo 4 ir 5 dienomis Cliica- naujas religinės ir tautinės 
prasideda svarbūs darbai. Re-1 goję. Centro valdybos narius, ] minties savaitraštis “Ameri-

e) Centraiinių organizacijų 
šventiems ir naudingiems da-1 pirmininkai ir sekretoriui.

toriui L. Šimučiui, nusprendė1 rbams dirbti, atžymėkime
kongreso svarbųjį nutarimą; juos; patys susistiprinkime > kas sudaro Federacijos Tary- 
vykinti į gyvenimą. Tam tiks-1 dvasioje ir kitus sustiprinki- bą ir kas turi atvykti į Tary
bų laikas paskirtas patogus, Ine. Į bos suvažiavimą, kuris bus
būtent Gavėnioj. Federacijos
skyriai ar apskričiai galės sau 
pasirinkti Gavėnioj tinkamiau 
šią savaitę.

Toj savaitėj mūsų veikėja
ms reiks daug darbų nudirbti.

L Keikės tuoj sudaryti spe
cialūs vajaus komitetai.

2. Surengti paskaitas ar pra 
kalbas, kuriose turėsime aiški
nti katalikiškojo veikimo ir 
katalikiškos spaudos svarbą.

3. Pereiti per visus lietuvių 
namus užrašinė jaut lietuvių 
katalikų laikraščius ir parda
vinėjant katalikiško turinio

Įmygąs, raginant visus — se
nus ir jaunus rašytis į lietu
vių katalikų organizacijas ir

ngkimės!

FEDERACIJOS TARYBOS 
SUVAŽIAVIMAS

Centro valdybos

i

Taigi, konstitucija nurodo,

ka”, kurį leidžia Ne\v Yorko 
ii apylinkių lietuviai katali
kai. Laikraštis gyvas, įvairus.

j redaktorius, visų centraiinių 
i organizacijų narius išanksto 
; prašome rengtis prie šio sva
rbaus įvykio. Kurie patys ne- • Kainuoja tik $1.50 metams, 

įgalėtų atvykti, galės laišku ką | Federacijos centras ragina ka-
msirinki- nors įgalioti arba kitą į savo Į tulikų visuomenę naują laik

ine nutarta ir kitas labai sva- vietą prisiųsti. Svarbu, kad vi-| raštį paremti. Taip j>at nuo- 
rbus dalykas — šaukti A. L. sos centralinės organizacijos ! širdžiai sveikina leidėjus ir 
K. K. Federacijos Tarybos su- redakcijos ir Federacijas aps-1 laikraščio vedėjus! 
važiavimą kovo mėnesio 4 ir, kriviui suvažiavime būtų ai Į Federacijos

j pas ir -klubus, prašant dėtis 
prie bendrojo Amerikos lietu
vių katalikų veikiipo, prie Fe
deracijos. Ta proga reikės iš
dalinti iŠ centro-prisiųsti lai
škai. '

Tuoj pradėti organizuoti

5 dienomis Chicago je, Šv. Ju
rgio parapijos salėj. Per ilgą 
laiką Federacijos Taryba bu
vo tik ant popieros, nors ji 
turi pareigų ir darbo.

Mūsų konstitucijoj apie Fe
deracijos Tarybą taip sako:

“Federacijos Taryba arba 
mažasis Federacijos Kongr^ 
sas svarsto ir sprendžia visus

L . .
stovaujami. . 1 Federacijos centro valdybos

Ką suvažiavusį Taryba sva- [susirinkime jau nustatytos 
rstys? Tuo tarpu apie tai dar 1 dienos šių metų kongresui, bft-
nieko nekalbėsime. Dienotvar- tent_ lugpiūčio 21, 22 ir 23
kė bus paskelbta vėliau. Tik i dienomis. Vieta numatyta Cle- 
primename, jei kuris i| Tary-[ Veland, ohio. Nutartą praky
bos narių turi kokį svarbų su-jti kun. M. Kazėno, centro įz- 

‘ manymą mūsų visuonnnės go-! dininkd, kad .dėl kongreso pa
rovei, prašome iš anksto apie 
jį sekretorijatuį paras/ti.

Netenka abejoti,1 kad Šven
svarbesnius klausimus, kUTrife' tieji Metai ir Tarybos suva- 
kyla laikotarpy vieno ir kito j žiavimai priduos ritu limo ir
kongreso ir kurie reikalauja padarys jį istoriniu į v 
greitesnio sprendinio. Ingkimės!

“Visi Federacijos Tarybos 
sprendimai yra privalomi Fe
deracijos nariams liet jie turi

Pulk, A. Merkys, buvęs Klaipėdos gu-1pasikalbėjimo ratelius lx*iit vief laikinos galės. Jeigu sekantis
bernutin ius, išrinktas Kauno miesto burinis-j ną kartą į mėnesį ir bendrui 
tru (majoru). Vadinas, pasklidusieji gandai, [svarstyti Įvairius dienos klau- 
kud jis bus paskirtas ministeriu pirmininku' simus. Tiems pasikalbėjimams'jų neatšaukia ar nekeičia, spre 
vietoje J. Tūbelio, neatatinka tikrenybei. 15-!pirmininkauti kviesti kunigus t ndimai įgyja pilnos galios”.
rodo, kad tuo tarpu jokių atmainų ministe- 
rių kabinete nebus. Tačiau diplomatų tarpe 
įvyksią gana žymių atmainų, nes iš tarnybos 
pasitrauksią p. Baltrušaitis atstovas Mask- 

į voje ir dr. Šaulys — Berlyne, t

das — Vitenee. Esą, Vitenec buvo nutren
ktas perkūno, o jo našlę vedė jo arkli
ninkas G. G. gimimo metai nežinomi; šal
tiniai mini apie jį, jau, kaip apie bendra- 
žygiuotojį jo brolio Vytenio. Taip, 1314

po tų nutarimų kongresus nie
ko apie juos nepasisako arba

sitartų su CIevelando lietu
viais dvasininkais ir veikė
jais. 4laviis apieHai žinių, pra 
nešime visuomenei. Pasitiki
me, kati clevelandiečiai neal-

; kiti. Re 1 gįsai;ys pasidarbuoti ir

Rajonų organizateriai

Rengiantis prie tokio dide
lio darbo, kaip Katalikų Ak
cijos ir spaudos sava lės, ar 
nebūtų verta pagalvoti apie 
rajoninius organizato;ius. Jų 
pareiga būtų padėti ij’eJeraci-

s u re
ngti mūsų veikimo centro ko-

, ngresų.
Padaryta grižus darbas

Kaip jau buvo skelbtu, Fe
deracijos . centro valdyba at
spausdino 5,999 egzempliorilj 
kun. A. Lipnicko * referato 
“Šventieji Metai ir Katalikų 
Akcija”, kuris buvo skaitytas 
praėjusių metų Federacijos ko 
ngrese. Smagu yra pranešti,

klebonus, jų - asistentus arba’ Federacijos Tarybą sudaro: jos skyriams darbuotis, rištų 
įgaliotinius. Ratelių organiza- I' n) Federacijos Dvasios Va-i juos į apskričius, organizuotų 
vimo darbą pradėti laike ka- das. , ! naujus skyrius ten, k»r „j dar 8
talikisko veikimo ir spaudos b) Federacijos Centro Vai-, nėra, stiprintų senųjų veikimą , 
savaitės. Centras laiks nuo lai dvba. i Būtų gerai, kad Federacijų? (Tąsa u pusi.)

lai galima tvirtinti, kad išrutuliojimui 
savo politinės galės G. žymiai naudojosi 
esamų jo pavaldinvbėje rusų gyventojų 
jėgomis, kurie jo buvo patraukti veikliai 
dalyvauti kunigaikštystės valstybiniame

jis paėmė į belaisvę ir nugalabino pirm- • ir politiniame gyvenime. Toks pat rauk i-
takūno Liutuverio sūnų, d. Liet. kun. 

Gediminas arba G<<ivininas (be rci- [ Troideną (Traidenį) — Peliūzą, kuris, per 
kalo rusai taria kietai i po d), didysis i Liutaverį netekęs savo įpėdiniškos vietos. 
Lietuvos kunigaikštis, sūnus Liet. .1. kun. ! sąjungoje si: kryžeiviais nepaliaujamai 
Liutaverio (ai Ha Litaverio, Putuverio), ! gąsdino naujos did. Liet. kunigaikščių di- 

brolis ir įpėdinis Liet. d. kun. Vytenio, na.-tijos atstovus, darydamas jų žemių už- 
trečias kunigaikštis Liet. d. kunigaikŠ'ių puolimus ir sukeldamas prieš juos eilę 
dinastijoje, tekilusioje XIII a. pubaigoje sukilimų Lietuvos žemių gilumoje. Savo
ir gavusioje nuo G. savo pavadinimą Ge
dimino dinastija. Tačiau tokia genealo
gija mokslininkų nustatyta viso prieš 30 
metų , po to kaip Naperskio rusų livonic- 
čių aktų rinkinyje buvo paskelbti Kygos 
magistrato raštai G., kuriuose Vyti nis pa
vadintas G. broliu ir pirmtakūnu kurii- 
gaikšlavime. Kiti šaltiniai, vokiečių cliro- 
nikos ir prūsų metraščiai, G. kilmę apsu
po romaniškomis smulkmenomis:, vok. 
ebr. vadina jį kunigaikščio Vytenio ark 
lininku, kuris užniušo savo poną ir vedė 
jo našlę jai sutinkant; rus. metr. mato 
G. arklininką Įiabėgusio į Lietuvą rusų 
(pūgai vienus metras. .Smolensko, pagal 
kitufe Polocko) kunignilihčio. kurįo var

mas kunigaikštystės rusų gyventojų bu
vo iššauktas to laiko įvykių paprastos 
eigos. Daugiau kaip du trečdaliai žemių, 
valdomų (C, buvo ajigyrentos rusų gen
čių. G. laikuose, be grynai lietuviškų sri
čių. į did. Lietuvos kunigaikštystės sudėtį 
ėjo šios rusų žemės; 1) Jumloji Rusija, su 
miestais Novgorodu, Zditovu, Gardinu, 
Slonimu ir Volkovisku, įėjusi į Liet. kun,brolio Vytenio G. į[>ėdiniu buvo 1316. Po

litikos, vidaus ir užsienio, reikaluose G. j žemių sudėtį dai* XI1F a. pusėje; 2) Po
locko žemė, prijungta dar Mindaugiv.i vie
špataujant, paskui atkritusi ir sugrąžin
ta, pagal sutartį su Livonijos ordenu, Vy
tenio 1307; 3) Minsko, Pinsko ir Turovo 
kunigaikštystės, prrjūTVgtoa, maždaug, 
XIH a. pubaigoje; 4) -Vitelw<ko kunigaik
štystė, įgyta Algirdo, dėka sutuoktuvėms 
su Marija, vienintele Vitebsko kunigaikš
čio Jaroslavo, mirusio 1329, dukterimi; 
5) Lucko kunigaikštystė, kurioje nuo 
1325 kunigaikščiu buvo G. sūnus'Liubar
tas, gavęs tą sritį, dėka sutuoktuvių sn 
Bušą, dukterimi kunigaikščio l^evo An-

vra energingas tęsėjas Vytenio siekimų, 
nukreiptų į tai, kad sustiprinti jaunos 
Lietuvos valstybės būklę puolusių ją kai
mynų taipe ir sujungti į vieną galingą 
politinį vi'-netą, skirtingą pagal savo su
dėtį Lietuvos didžiosfos kunigailcšfystės 
gyventojus, šaltiniai neteikia tikslių nu
rodymų, kokios organizacijos keliu G. pa
vyko sujudinti ir sujungti savo valdžioje 
.įė-gas, pakunkaimts tam. kad sulaikyti 
kryžeivių užkariavirni s, žymiai padidinti 
savo valstybės teritoriją prijungiant prie 
jos daug gretimų rusų kunigaikštysčių ir 
išplėšti savo įtakos sferą toli ifž esamu 
jo pavaldinvbėje žemių ribų. Tačiau tik-

tlreevičiuus Luckio. Be tų žemių, pagal 
kai kurių vėlesnių šaltinių pasakojimą, į

Lietuvos did. kun. sudėtį įėjo Volynės ir džiaja Lietuvos, Žemaičių ir Rusų kuni- 
Kijevo žemės, G. užkariautos 1320—132if gu'ikŠtystc”. Kunigaikštystės užsienio i>o- 
žvgyje. Pasakojimas apie tą uzkariavi-® Jiliką G. įvedė su apskaičiavimu ir su toli
mą, kaip įrodė prof. V. B. Antonovičius, 
turi būti pridėtas prie skaičiaus legendų, 
kurios atsirado du amžių vėliau. Kaip 
matosi iš viršminėto, pagal savo žemių 
sudėtį, Lietuvos did. kuri. prie G. yra 
daug lubinu rusiška, kaip lietuviška. To
kia kunigaikštystės sudėtis atsiliepė vi
daus tvarkoje joje ir užsienio santykiuo
se. Rirmiuusiai,. (kaip gal perdeda užra
šų autorius, Ar. Vilk.), kultūringesnių ru
sų elemento įtaka paveikė Lietuvos did. 
kun. kariškų jėgų kokyfiės ir kiekybės 
pagerinimą. Pagal šaltinių liudymą, lie
tuviai G. viešpataujant kaujasi ne netvar
kingomis miniomis, kaip kadaise, o su
tvarkytoje karo tvarkoje. Rusų elementus 
G. viešyrataujant įsigijn vyraujančią reikš
mę valstybėje. Rusų didikams buvo pave
damu ypatingai diplomatiniui santykių 
pajaikymui su gretimomis valstybėmis; 
žymiausias valdžios atstovas šalyje, uži
mąs pirmą, po didžiojo kunigaikščio, vie
tą — 1 fu v Mas, Gurdino starosta, — rusas 
kilme. G. paveda jam svarbiausius reika
lus, apipila jį garbe ir įveda jį į savo 
šeimynos vidų, išleidęs už jo savo duk
terį. bąvo kunigaikštystę G vadma “Di-

nurnatančiu atsargumu. Prijungimas prie 
Lietuvos valdomųjų žemių daugelio rusi
škų žemių padarė iš Vilniaus antrą, po 
Maskvos, aiškiai pažymėjusios tuo laiku 
savo politiką, rusų žemių sukaupimo cen
trų. Dviejų sukaupimo centrų lenktyniavi
mas anksti ar vėlai turėjo padaryti atvirą 
kovą. G. viešpataujant jau pastebimi tos 
būsimos kovos'pradui. Maskvos ir Lietu
vos didžiųjų kunigaikštysčių ribos dar ne
siekė viena kitos, jas skyrė plati juosta 
nepriklausomų Pskovo, Smolensko ir Sie- 
versko kunigaikštysčių, tas nukreipdavo 
progą piktiems susidūrimams dviejų val
stybių tarpe ir jų lenktyniavimas reiškėsi 
tik siekime įsigyti vyraujančią įtaką į 
vidaus reikalus turtingų šiaurės žemių — 
Pskovo ir -Novgorodo. Pskovo nepriklau
somumo nuo Novgorodo klausime G. bu
vo pskoviečių pusėje ir visaip jiems pa
dėdavo, o Maskvos kunigaikštis padėda
vo novgorodiečiams. 15 išorinės {rusės G. 
vįešpataiijant Lietuvos ir Maskvos vals
tybių tarja* buvo visiška taika, sustiprin
ta Simeono Ivanovič iauu ir dukters Ai- 
gustės—Anastazijos sutuoktuvėmis.

Arėjas Vitkauskas



iTSIŠAUKIMAS į KOM
POZITORIUS MIKO PET
RAUSKO DRAUGUS, PA

ŽĮSTAMUS IR ŠIAIP
GERBĖJUS

spaudoje, tat sunku yra laik
raščiuose rasti pakankamai 
tiek medžiagos, kad būtų ga
lima jojo veikimų tinkamai ir 
teisingai nušviesti.

OKUPUOTOJI LIETUVA

Praeitų metų gale, Lietuvo
je, iškilmingai buvo .Univer
siteto salėje minėtas 60 metų 
iMiko Petrausko gimimo jubi
liejus. Amerikoje tuo reikalu 
kol kas nieko nebuvo daroma, 
o kadangi savo profesijonališ- 
ko veikimo beveik visų laikų 
praleido Amerikos lietuvių ta
rpe, vos tik trejetų paskuti
niųjų metų kaip pasitraukė iš 
veikimo, tat labai svarbu yra 
jo veikimo laikotarpyj Ameri-

Todėl i/'k re i pi uosi i M. Pe 
trausko artimuosius draugus, Į 
pažįstamus, prietelius, vieniui 
ličius, buvusius jojo mokinius, 
chorų dalyvius, vaidinusius jo 
jo pastatymuose vaidylas ir 
bendrai į visus geros valios

Žemė, ant kurios lietuviai 
Į ir jų tėvai gyveno suvirs tuk-Į 
stantj metų, tebėra Lenkijos 
užgrobta ir valdoma.

Sunku būtų rasti kur kitų Į 
žemės kraštų taip nuvargin-, 
tų, kaip rytinę Lietuvos dalį. I 
Ištik rųjų, pirmiau rusai, 
skriaudė, kankino ir naikino,

raSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS !
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Keno.sha, Wis.

KENOSHA, WIS.
Praeitos Kalėdos

lietuvius, mėgėjus muzikos, su 0 dubai godus lenkai. Vienos. iakai gražiai pasižymėjo. Gra-
teikti man žinių apie jojo dar 
buote. Svarbu prisiminimai, 
plakatai, programos, išduotie
ji diplomai apie muzikos stu
dijavimų pas jį, atvaizdai, bro 
šūrėlės, nuotikiai, žodžiu visa 
kas tik galima sąmyšyje su AT. 
Petrausko veikimu prisiminti,! 
prašau man jų

žaizdos dar neužgijo, o jau ki
tos daromos.

žiai atnaujintoj bažnyčioj, bu
vo gražiai papuošta Betliejaus

Taigi, kad nors kiek 
džius seserims atjautimo už 

, didelį jų pasišventimų, seserų 
pas mus | Būrelis Naujų Metų va

kare surengė bunco ir kortų 
žaidimo vakarėlį, kuris gana 
gražiai pavyko. Žmonių atsi
lankė nemažai, bet galėjo būti

svetainėje, tuojau po sumos. _šventųjų Žemę, Betliejaus mie 
stelį, kurį klebonas turėjo .lai
mės aplankyti ir viskų savo 

,akimis matyti, tose vietose Ali

Prašomi visi nariai būtinai at
silankyti, nes yra daug reika- 

'!ų. ..
I)r-ja neteko dviejų gerų naujas laikyti^Smogu ir malonu 

rių: a. a. Mykolo Godvilo, ku-i 
ris mirė prieš Naujus Melus
iir ■ ■
. re

Antano .Januškos, kuris mi- 
per Naujus Metus. Dr-ja 

Pu,0‘ mano paimti dienraštį “Dran
ga” už organų, manoma taip 
pat prisidėti prie Dariaiis-Gi- 
rė.no paminklo statymo.

J. Trakšelis

(Tęsinys 3 pusi.)

koje smulkiausiai ištirti, kad pfMlJsti. Kurie nenorės su tu- 
būt galima apie tai išleisti a- ritnųja medžiaga pas save at- 
tatinkamų veikalų - studijų, sukirti, tiems visų grųžinsiu 

•Sy/diintaueiai savo kultūros pilnoje tvarkoje. O kurie ga- 
peikėjus tinkamai įvertina, ne i'*s medžiagų palikti, tas Vis-
Atsilikime ir mes. kas bus sukoncentruota Į ben-

Priežastys visų nesvietiškų kūtelė, išrėdytas didysis alto 
vargų Vilnijos kraSte be nbc- rius, kas <laiį žmonėms gilaus j nM tikB,ns |ahai

lenku nesųžiniškas įspūdžio. Garbė Seserims Pra-|nns ve)nfinas

šv. Petro draugiji
Ši draugija vra seniausia; 

įsteigia 1000 metais; yra pir
ma lietuvių dr-ja Kenosba ir 
anais laikais labai daug gera 
padariusi visiems anų laikų. 
Kenosba lietuviams, vpaė ti-

jo, yra
skriaudimas okupuotos terito- nciškietėms ir gerb. klebonui 
rijos ir jos gyventojų. Lietu- kun. AL Urbonavičiui, 
vioi tenai gyvena nepakenčia-, Antra Kal(,lh[ ,nipgi

nepašykštėti, n.ose s,,lygose. Jie visi dejuo- ,)nv0 ga]u> įap,-„|inga,
ja. dantis sukandę, kad len- kytojos n,„įyk|os vaik„. 
kai uždėjo ant jų nepakelia- ,,iais aureng, taip gražll} p,.o 
mus mokesčius, kad lenkai pa- gram,p ka(, ?n,onjls apic w ir 
vertė visų Vilniju j vergijos ,ahar teboka|ba Kas ap. 
kietus retežius. , Kakyįį n1alonnmų matant ma-

I-enkai, užgrobę musų kra- gyčius gražiai lošiant, mikliai 
žtų, nesirūpina lietuvių gero- žaidžiant, bet dar gražiau lie- 
ve, bet tik juos visokiais bu- tuvių kalinu vartojant, taip pat 
dais išnaudoja, apdovanoja ai- gražiai lietuviškas ir angliS- 
kiu ir skriaudomis. Lenkai te- kas daineles dainuojant. Tr čia

RACINE, WIS.
Šv. Kazimiero bažnyčioj šie 

met iškilmingai švęsta Kalė
dos. Vidurnaktį 12 vai. buvo 
Bernelių mišios. Altoriai ir 
Betliejaus kūtelė buvo puikiai 
išpuošti šviesomis ir gėlėmis. 
Visur šviesos tik mirga. Baž
nyčia buvo pilnutėlė žmonių. 
Mišias laikė klebonas kun. A.

TOLOSEFAT
Misi M. Katnrr ot Braoklyn, N. T. 

«rtt«>: “Ha<« uatd Kraachrn (ar tha 
paat 4 munthi and bara no t only lašt SS 
poanda būt (art aa muth bcttar In crtry 
way. Irrn (ar ptople vtao don't tara to 
rtduea, Kruachen ta «ondrr(al to baap 
tbe ayatrm healthy. 1 balne a nuraa 
abauld bnaw (ar I'vo trlcd aa many 
tblngi būt only Kruirbrn anavartd <11 
purpoaes." (May U, 1*32).

TO lo»e fat ŠAPELY and HARMLES8- 
LY, take a half teaspoonful oi Kruachen 
Balta In a glasa o( hot wat«r ln ths 
mornlng before brcak(ast—don't mlaa a 
morntng—a bottle that laats 4 verki 
cotto būt a trlfle- -get Kruechen Salta at 
any drugstore tn America. I( nok Kty- 
(ully aattafled after tbe flrst bottle— 
money back.

drų mano lietuvių muzikos is- 
Nebetoli tas laikas, kai su- * i . , • v. , . ’ , tonjos archyvų, kuri, čia bu-eis 30 metų.ka, M,kas Pet- A

rauskas pirmų kartų atvyko j m(,ri|i0R y(i.

' ^»į2kaia muzikos kultūra ku- 'i'm° beveikiki 500 nai atlieka parazito rolę. Lie-Į gavbį seserims ir tiems tėve-
* čia bnvn lnhsi monlcnib nn v’ena^I» kuris bus Lietuvoje tuvių tauta dar ir dabar yra liams, kurie leidžia savo vai-

dėtvie Tis -nirmutinis Jadėn Pukrautas augioje ir garbin- priversta saugotis ir gintis keHus į Šv. Petro parapijos 
‘ yj.* . v P , S P J 8°F vietoje, greičiausiai Vv- ruo Lenkijos valdovų, kaip mokykla

rengti viešus koncertus, supa- tau(o Didž;ojo TTnĮverRiteto ^įninkąs nno gyvūnų hei ki, ___________________
žm in amas tautiečius su lie- knygyne rminu ėdančių ūkio augmenis ėdimu ir •siaurinimu Lietuvos

nuėji jo koncertai buvo reu-' ™ėl nepasigailėti menų.
giami saliunuose, lietuviai ne

kybos dalykuose. .
a. r * • i • i Balinskas. Per Ališias pasakėbesant lietuvio kunigo, dr- v \ .

• , . j -v . i, gražų pamoksią,ja kviesdavo iš ten, kur gnu- L
davo lietuvį kunigų, taip pat Šv.

pritaikintų 
Kalėdoms, ypač įspūdin-

• - • i i gai kalba, kuomet kalba apie,rūpindavos ir sergančiais, kad i
nemirtų be kunigo, nors ir
prie dr-jos nepriklausė 
žiu, rūpinos visų gerove.

Už tat, ir dabar toji drau
gija, nors sena,

ė. žo\l- Nusilpnėjęs, Visai be ūpo?
Ki lėtas metų at(ral' (žymus Gydytojas 
Soecląlistas išrado kombinacija vai
stų. kurie darė stebuklus dėl Hko- 
nbj. kurių orjranlzmas buvo sugriebęs '■ 

l-.nl n-o-nn ar vietomis arkyvus, ir kuriemsIKI \ia gana retlcėlo daurlau kaip »:k paprastų to- I
tvirta Netik ctnvn nnriiiK nn niką’ Preskrlpelja dabar yra par-itlilll. IsvllK SU\O IiarillS ap- davlnėjama vls-ase vaistinyėlose tik už
riininn liet dano- nndedn Rn Hnlerj už pilno mėnesio treatnienta.I lipinu, IKI daug paneliu na- JP|K„ po dvidešimts dienu JilH nobfi-

site užganėdintas, irisų Doleris jums 
Imu sugražintas. Eikite j savo vais-

parašymui reikalingų žinių ke- dovai Okupuotoj Lietuvoj, bū | Nors dabar lenkai sunkiai
turėio dar tuo laiku savu svo" Uogaus ’lami nuolatiniais parazitais ir skaudžiai vargina visų ry-
Turėjo oar tuo lamu sa\ų sve- , . . ..... 2«i:™ t s«.i; n|ejs. . . naudai ir na-arba i kuris be- ant mf,sų ^įvargintos šalies, tinę Lietuvos šalį,laimų ir nebuvo pratę lanky- ,muuui pagaroai, kuiis ne v . .
tis i koncertus grynosios lie- ™k 30 metų nesigailėjo pra- P'1"“' >'zs,tarnavę arsem- diena, kada lietuviai
tūviškos meninės muzikos, nes ^IS^1 sun^,as ir linksmas va- 
ir Lietuvoje tokių koncertų ^an(^as tnrpe Jūsų gerbiamieji 
dar mažai tebuvo. Amerikos lietuviai.

Per koncertus saliunuose bu Juozas Žilevičius,

Jjonkija per ištisus šimtme-

nusikra- 
tys dabartinių okupantų, val
dininkų ir piktadarių .jungų,

čius darė ir dabar daro žvėri-ikaip nusikratė rusų.

Laisvas Menininkas

žnyčiai ir tautai; turi gera va-
ldvbn ir eern tvnrkn vnnč o-e- ir paklauskite butelį tikroKlynų II gt i ų urnų, ypat g( nI’GA-TONE — žiūrėkite, kad ant| 

rų finansų rašt. K. Lukauskų.
Dr-ja laikys metinį susįrin- 

kimų sausio 14 <1., parapijos Nusa-fone

vo varomas savasis biznis su 
stikliukais, neatsižifirint visai 
^tai, kad saliune tuo metu dai- L 
nininkas dainuoja meninius, '
veikalus. Tokiame laikotarpy- '*,,'IUS» 1^6 I ai k Pl.,jElizabeth, 

I įje AT. Petrauskas pradėjo vei- 
fkti Amerikos lietuvių tarpe.

Ir šiandien kas kita. Prie to kad
dabar lietuviai lanko koncer-

. tus, jais moka gėrėtis ir atra
sti juose naudos, daug prisi
dėjo M. Petrausko veikimas 
įvairiais būdais savųjų tarpe.

I* Jo veikimas pasireiškė ko
ncertuose, chorų organizavime, 
parengime operečių vaidybai, 
steigime muzikos mokyklų, ra 
stais spaudoje ir t. p. žodžiu,
AI- Petrauskas muzikos srity
je^ veikė visomis savo pajėgo
mis. Kas nežino jojo operečių:
“Bimtės”, “Apvesdinkyte ir 

“Consilinm Faculta-
*” “Užburtojo Kunigaikš

čio”, ‘Lietuvių Milionieriaus’,
“Šventosios Nakties”, “Kan- 
kliu” sąsiuvinių ir t. p.

Nei vienas iš lietuvių muzi
kų, gyvenančių ne tik Ameri
koje, liet ir Lietuvoje, nėra dar 
pasiekęs tokio milžiniško skni 
čiaus išleisdamas viešumon, 
kuris siektų šimtus įvairių, i 
nors daugnmoie ir mažų, vei
kalu - veikalėliu kiek yra iš
leidęs AL Petrauskas. To gali 
atsiekti vien tiktai didelės e-1 
nergiios žmogus. Už tai nera
sime Amerikoie nei vienos ko
lonijos, ar ii būtu maža ar di
delė. kad M. Pefrausko dainoR 
solo ar choru nebūtų buvusios 
seniau dainuojamos arba da
bar. Kadanari tas žmoems ant 
kiek buvo enenrineras darbuo
tėje. ant tiek jis buvo kuklus 
garsinti s apie savo darbu#

škumus ir kerštus prieš savo 
ramių, draugiškų, tvarkingų ir 
nuoširdžių kaimynę tautų, Lie

Mums visiems reikia dau
giau vilties ir drąsos. Ateis 
laikas, kad pasiėmę senovės

Medžiagų meldžiu siųsti iki tuvų. Ji buvo ir yra nepasoti- kardų išvysim iš tėvynės prie
m. kovo mėn., Afr. ,1.

N. J.

Žile-

manį”,
tis

Jnan Francesco L'ardenas, 
naujas Ispanijos ambasadorius 
J. A. Valstybėms.

nania, lyg-tas Niliaus upės iš- šų, kaip vagį, plėšikų, 
sižiojęs krokodilius, lietuvybės1 Adv. N. V ai a s in a

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS:
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien

raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Cbicago, UI. Ale- 
tams $6.00. >

“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broaduay, 
So. Boston, ATass. Afetams $4.00. Pusmečiui $2.00.

“GARSAS”, savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo or
ganas, išeinąs 73 E. South St., Wilkes-Barre, Pa. Me
tams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, ATass. Metams $2.00. 
Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. 6ak- 
ley Avė., Cbicago, Illinois. Aletams $2.00.

“AIOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. AToterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2322 W. 24tb St., Cbicago, UI. Metams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėnesį, 
4736 S. \Vood St., Cbicago, UI. Metams $2.00.

VISADA
UŽMIRŠTA

V.
Ar žinot, kodėl Jos ne

mėgo? JI pati nežinojo.
Jos blogas - kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų galt pašalinti. 
Gargaliuok su Lis(erine Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai ne
padaro per 4 dienas.

(lAAtnERT PnARMACAL 

COMPANY 

8t. Louls, Mn.

LISTERINE
promptly ends odors ordinary 
antlseptics can’t hide In 4 days

a i..

New 50/ Size
LYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS FOR W0MEN

They relieve and prevenf 
periodic pain gnd associated 
disorders. No nareoties. Not 
just a pain killer būt a modern 
medicine which acts upon the 
CAUSE of your trouble. Per- 
sistent ūse brings permanent 
relief. Sold by alldruggists.

America s

IN OUR OFFICE

I
I • )

-_

VERŽIANTI KS aukštyn. pa
lengvai ŽcKiyn, didžiulis trauki
nys atsiliepia kontrolini į'nžinic- 
riaųs rankoje — gerus pavyzdis 
valdymo per vedančių mint). Taip 
Ir telefonas, visados priruoštus 
pagelbėti biznio ranka, suveda 
nianndžcrlų tr darblnėnkų, par
davėjų ir pirkėjų, su

favoritei
lUjSteįJj

savo veikiu pašaukimu 

— kad ir per visų kra

štų bfltų išsisklaidę — 

alliktl savo dalį veži-

C 0"T’o,

me biznies trūkio pažangos vė- 
žėmi’j, !yglai Ik i paskirtos vie
tos — puslpekirno ir uždarbio.

Vartokite telefonų kie

kviename skyriuje sa

vo biznies. — valdyti 

iš tolo. pardavinėti iŠ 

tolo. Kaina maža.

Pageidaujamas skonis 
tikro inayonnaisc ir tik* 
ral senoviškas vlrfl. :.s 
"dreesing” naujoj kom
binacijoj!

KRAFT’S MIRACLEWHIP
SALAD DRESSING

MUM- X 
GUE.SS, TWA,T $ 

MADE
A HIT “BOSS"

K

l
—  - —n
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D R I U G I S

IŠ AMERIKOS LIETUVIU i 
•"EKONOMINIO CENTRO”SUsl- •ra jaui“ l,i',aia'nk?

tės rezignavęs ir todėl Ek. Ce
ntro pirmininko klausimas se1. Amerikos lietuvių “Eko-

tio pirmininkus, Dr. Pranas davinėti negalima, bet gulima nės Bravoras, Malūnų Pvl. 23,i 
Klaipėda, Lithuania.

Gėrimus iš Lietuvos kiek- 3. Aluus Bravoro Bendrovė, 
vienas čionai gyvenantis gali Prienai, Lithuania: 
užsisakyti tai per savo pažį- 4. Alaus Bravoras “Engel- 
stamus, tai tiesiog kreipdama- nian
sis j bravorus, bei degtinės va

Puskunigis iš Woreester,|tik vartoti savo reikalams.

kančiam trimečiui turės išsl- Kaunas, Lithuania.
nominis Centras.” pradeda mi
trųjį trimetį.

Pirmasis Ek. Centro sųsta-j Ek. Centrui rūpi sukoneen-i
tas susidėjo tik iš 9 narių ir ’ truoti Amerikos lietuvių pro-, , . „ . „J ‘ . i na mankštų padaryti bet kvartoja žydai sventems
veikė nuo 1930 metų iki 1933 iesionulus ir biznierius, kad . . . .
metų. Dabargi nuo 1934 metų'*11 jų pagalbu būtų galima lei- 
iki 1936 metų Ek. Centras1 *ti nors sykį į metus ekonomi-

rišti pirmame posėdyje.
: ryklus. Užsisakant gėrimus,' nūs, Lithuania, — siūlo 97 1.

ri&nie banke Lietuvoje depo
zitų ir duoti bankui nurody- 

i mų, kad pinigus išmokėtų už
... . „ , . . .gėrimus, kai gėrimų siuntėjas

tas: kiekvienas Vaizbos Butas,iuai gyvenimo klausimui Ame- . . ,. ... . dokumentais įrodys, įog gen-ekonoimniai santy- . S. . . ®. .
.Jinai vra jau išsiųsti. Pinigus

kad sutaupyti laikų, patarti- stiprumo gėrimų, kuri ypač 
rtoja žydai šventėms 
“Engelmano” ir Prįenų bra1

veiks padidintas ir sustiprin- ni žiniaraštį ir kad ekononii-Į

VYTAUTO MUZIEJUS 
KAUNE

paveikslas kainuoja irgi 
vienų dolerį.

apie.

Trečiadienis, sausio 10, 1934
■ - -----------------

Vytauto paveikslai Muzie 
_______ jaus statybos aukotojams ra

,. . . . . , įndisi Lietuvos Konsulatuose,
Kuilį jau nekurtų laivo A-1 . . , , ,1 kur įviketų ir tas dolerine? 

aukas siųsti. Vytauto jMirtre 
tai yra jau išsiuntinėti visom?

Bravorus “Nektarus”, Kau nierikos spaudoje pranešama,
Vytauto Didžiojo Komitetas,
kurio pirmininku vra Liet.. . . , . . .
. . . .... . .v .. i pirmiau aukavusioms draugi-Kvietiino Ministeris, įnz. K. : . ,. . ,

voruose gulima užsisakyti “a- 
le” puikiausios rūšies (tam 
saus ir šviesaus).

Šakenis, yra Muziejau? 
Imis rūpintojas.

-tatv- joms ir atskiriems asmenims.
Kiekvienas, geisdamas prisi 

dėti prie Vytauto Muziejaus 
Tas Komitetas didžiai džian įrenginio ir geisdamas gauti 

gėsi, kad ir Amerikos lietu-.Vytauto paveikslų, kati savo
Kauno Spirito Valyklų Sų-i viai, nors ir labai, labai ne ' namus papuošti, tegul pasirū- 

jungoje galima užsisakyti į- '• skaitlingai, bet visgi prisideda pina šiuo reikalu neatidėlio 
damas.

(Chamber of Commeree) arįrjkoje ir
Professionalis’ ir Business- kiai su Lietuva neišdiltų iš, w. - - -
msn’s draugijos guli Ek. Cenjmūsij sųmonės, būt užimtų ne-į®“1™“ dtPonu““ kad * “T'ivairios degtinės ir spirito. (prie tos puikios, kultūrinės 

b 1 ' se bankuose, adresuojant taip: Klaipėdos bravore galima baigos pastatymo. Čia

Gims Tautos Genijus. Dra
ma 2-se dalyse. Parašė kun. L 
Vaicekauskas. Kaina . ...30c.

Gyvu Rožių Vainikėlis. Dra
ma 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa
tų. Parašė Gėlė. Kainu .. 20c.

Išpažinties Paslaptis. 5 veik *
Mažas Kryželis bet sunkus.

\ Trijų atidengimų komedija .25 
, smų drama. Sulietuvino A. Ma 
Įtutis. Dalyvauja 25 asmenys. 
Pusi. 95. Kaina .. ........... 25c.

Descnzano Mergelė. ■> aktų! 
drama. Vertė kun. V. Kulikuus 
kas. Labai graži liaudies mer
gaitėms drama. Dalyvauja 19

Karės Metą. Vaizdelis iš
Lietuvos Žmogus lietuvių gyvenimo. Jis vaiz- 

----- a---------- ' duoja Pasaulinio Karo pra-
TEATRALIŠKI VEIKALAI '^1Q Lieuv°je- Parafo Pr-

_____  i tis. Kama ......:............ loc.

Šie veikalai yra tinkamiau “DRAUGO” KNY GYNAS

tro turėti po vienų savo atsto
vų. Amerikos Lietuvių Laiva
korčių Agentų Sųjunga irgi y- 
ra pareiškusi norų. Ek. Centre 
turėti savo atstovų.

Naujojo Ek. Centro sustato 
sudarymas dar tebėra forma-

paskutinę vietų mūsų visuo
meniniame veikime.

vra

2. Galima laisvai parsigabe
nti iš Lietuvos: krupnikų, alų,
degtinę. Sužinota iš Lietuvos Kli,iIjida- Lithuania.
Generalinio Konsulato, kad y-'
ra galima užsisakyti sau Lie- 

V..1I0 stovyje, nes ,laV m; visi )uvoje vi,.įlllini,tus -gjriiuus ir
Vaizbos Butai yra išrinkę at |be vpating,, įsiga-' KI‘uP«d». Lithuania.
stovus. Yra laukiama, kad b?. I b>.nti snu j A,ne,.ika ,lllpor. 
gyje šio sausio mėnesio visi t(J..iajj vra pr)
Vaizbos Hutai bus jau išrin- spwia||| k.idi,„.} Į5
kę naujus ar perrinkę savo se- Vyriausybės, liet jei kas ini- 
mis delegatas į Ek. Centru irl^^ aikoholinius R.ėl,lbla 
vasario mėnesy galės jau įvy- „e prekyi)ai bet tik sau, (ai 
kt. pirmasis trimečio Ek. Ce- joki(, k.iai,„(, ,W],,ikill g 
liti o na i iij posėdis. < muitinės guliu,u siunliiij'atsi-

imti užsimokėjus muitų ir iš
pildžius tam tikrų aliduvitų.

Pirmojo trimečio Ek. Cen-

VVISCONSINO
LIETUVIŲ

ŽINIOS
RACINE, U IS.

Kau- £>auti aukštos rūšies:
“Lietuviško krupniko”

svarbu netiek umerikieeių pi-j 
nigai, kiek pats sentimentas.

“Lietuvos Bankas”, 
nas, Lithuania.

“Lietuvos Banko” skyrius “Lietuviškos degtinės” (pa Todėl Vytauto Didžiojo Koiųj> v • • -i« \ I « r t •> . •

Lithuania.
“Ūkio

'Bankas”, Kauna?

naši j rusiškų vodkų).
‘ ‘ K lai pėdos v yšninės ’ ’

tetas yra Amerikon atsiuntęs 
jr i puikius ir didelius Vytauto 

I Didžiojo paveikslus dėl įteiki- 
i mo kiekvienam, kas panorėtų 
dovanoti Muziejaus statybai
bent vienų dolerį, kurio vertė1

i
litais dabar yra tik apie 6,50; j 
tatgi panašu, kad tas Vytauto■

si vaidinimams. Juos galite 
gauti “Draugo” knygyne:

Dešimts Melą įj m aklėje. 5 Į 
i aktų drama. Vertė J. Širvin
tas. Kaina .........................40c.;

Kas Bailys komedija .. 15;
Laizybos. Dvieų aktų Torsas. į

2334 Sd. Oakley Avė. 
Chicago, III.

“Kuršių Kaduginės” 
ir tam panašių gėrimų. Kuo 

didesnis užsakymas, tuo pi- 
, Kaunas,: giau siuntinys atsieitų. Bet 

I mažiau negu “case” (12 bon- 
Bankas”, kų) neverta ir prasidėti. Klai- 

Įpėdos bravoro kainos pasta- 
Bankas”, iruoju laiku buvo apytikriai to- 

I kios:

Banko” skyrius,

“Kredito Bankas” 
Lithuania.

“Tarptautinis 
Kaunas, Lithuania.

“Kooperacinis 
Kaunas, Lithuania.

Su

Veikia 6 asmenys. ......l()c.
Amerikos Dora ims Lietuvo

je. Penkių aktų komedija. 2‘)c
geialų užsakymais pala-i | kvorta (litras) krupniko} Dėl tikresniu eksporto kai- < Betliejaus Stumdė. Drama 

įtina kreiptis į tokius adre. j4>80 litai. - / ‘ }nu, patartina atsiklausti pa-j
Į

1 kvorta (litras) Liet. 
'tinės 2,50 litai.

deg-

Dolpelis Ministerijoje Tar-

Nuo Pečių Skaudėjimo
Greičiausias būdas prašalinimui pečiu 

skaudėjimo, tai paprašyti ko nors, kad 
gerai ištrintų su ANCHOK Pain Ex- 
pelleriu skaudamų vietą — kur pats 
skausmas yra. Pain-Kapelleris greitai 
persisunks j pačias nesmagumų šaknis 
ir palaimintas palengviuimas netrukus 
ateis.

Visuomet laikykite bonkutę Pain-Ex- 
pellerio namuose ir naudokite jį neati- 
dčliojąnt kuomet tik pajaučiat skausmą.

Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.— 
skirtingo didumo bonkutčs.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklį.

sus:
I. Lietuvos Spirito Varyklų 

Sųjunga, Keistučio gatvė 24:
lat >ra suprantama, kad taip į }<a(inas> Lithuania. 
parsigabenus gėrimas jų par-' 2. Akcinis Alaus

(Tęsinys iš 2 pusi.) 
parapijonams tokių pamokslų i 
klausyti, nes mažai kum ten- į 
ka Šv. Žemė,aplankyt i ir Kri- į 
staus gimimo vietų matyti.

Per Bernelių Mišias dauge-f 
lis vyrų, moterų ir vĮiae jau
nimo ėjo prie Šv. Komunijos, 
tiražus buvo reginys.

Antros Mišios buvo S: 15 v. 
ryto, per kurias klelonas taip 
pat pasakė turiningų pamoks
lą apie. Kūdikėlį Kristų.

Bendrai lietuviai katalikai 
čia Kalėdas šventė katalikiš
kai, sulig klebono nurodymais.

B. V.

A. A.

ir Degti

1 kvorta (litras) 
(kirscli) 3,90 litai.

vyšninės' ties bravoro imt laiškų. nau ja. Monologus J r
I A. L. E. C. i Parašė S. Čiurlionienė.

laiškai.
...10c. PAIN-EXPELLER

Bedarbiams, tarpe kurių y- 
ra keliolika ir lietuvių šeimy
nų, šiemet buvo linksmesnės 
Šv. Kalėdos, nes apie 2 tūk
stančiai darbininkų, kurie di-e * 
rba miesto darbus, prieš pat 
Kalėdas gavo mokestį. Išmo
kėta virš 66 tūkst. dol.

Dėdė Šamas nepamiršo ir 
pavieniu kurių Karine randa
si 900. Nuo 23 d. gruodžio vie
toj 2 sykius į dienų, gaus 3 
sykius valgyt ir butų dykai. 
Bet pavieniams darbo neduo-* 
da. Mat, pavienių užlaikymas 
miestui pigiau atseina. Keli 
desėtkai šimtų ir pavienių bu-i 
vo gavę darbo, bet vėl visus 
atleido. Visiems bedarbiams 
duoda drabužį, batus ir kito-! 
kilis reikalingus gyvenimui da 
lykus, taij) kad niekas šalčio j 
nekenčia; taip pat dykai bū-j 
na ir nieilikalė pagalba.

Nors daug bedarbių gavo Į 
miesto darbus, bet daug dar 
yru, kuriems negali parfųiinti 
darbo.

Nash Motor Co. pašaukė į 
darbų apie 200 darbininkų. Sa
ko, kad poAaujų M'tų pradės 
guriau dirbti, nes dirbs nau- , 
jus automobilius, kuriuos čia 
ir sustatys. Iki šiol dirbo tik 
dalis, kurias vežė į Kenoslia} 
sustatyti. ' * B. V.l

Kunigas Pranas 
J. Jurgaitis

KM'iiln KrylhMH l.lgonliičg- mirė Sausio « <1., I»:H m., l»:30 tai., 
VU metų amžiaus glipęs CliU-agog-, balamliio 2 d., HM»I m.

I'aliko dkh-liaiii;- uuIIūUIiik*, iiiolliuy Oną. broli AiiUmm- «?- 
M*r) Soplilji), brolkiię Oių ir brolio taikus l'rumy Ir iUcttunliy 
Ir pintines.

SiodAUoJe, 1 tai. nuvcatJM | šv. .Iiio«*|M) parapijos bažnyčią, 
South Cbliago, III. Mrmaslleni bus |>amablos ir F.k/rktijos su 
šventomis .MlŠIomis 10 talambj, o po Mišių apie 12 vilanuą bus 
l»arteštas J motinos namus po adresu: 4014 So. \Vood St., Tel. 
LafayettC «»«J4.

Antradienį, -ausin 0 (I., tuke.re 7:20 taluntlą bu- nulydėtas 
| švento kryžiuos b: žntėlą. kurtoje tn ėludlen). -au-io 10 d., 10 
islandą ryto (vyk- x<duling<>- ištinai,tn- už tellnnio sielą. I'o 
pamaldų Ims nulydėtas į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame tisus primines, draugus Ir |>až)-lamus 
dalytauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Motina. Brolis, S:-sun, Brolienė ir Giminė-.

laidotuvėms patarnauja graborius Kžerskls, Telephone 
Ictard 0277. »

įloti-

JUOZAPAS ROCKOUSKAS
Mirė sausio S <1.. 1934 m., 9:30 vai. vakaro, sulau

kęs 30 metui amžiaus. A. a. Juezafias gimęs Seaton- 
vįlle, III. Paliko daleliame nulimlime savo mylimų mo
terį Helen, po tėvais Jusaitę, motinų Petronėlę, tėvų 
Juozapų, dvi seseris Helen ir Margaret, tris brolius 
Mykolą, Antaną ir Kobcrt, tris švogerius Stanley Ma
tulionį, Stanley ir Antanų Ju.-aičius, brolienę Isabellų 
Kockouskienę, švogerkų Orių Jasaitienę, uošvius Ka
zimierų ir Agotų Tiizkus ir gimines.

Buvo narys Knutlonos Rožės Pašelpinio klubo.
Kūnas pašarvotas 1607 So. 49th Avė., Cieeroj. Lai

dotuvės įvyks penktadienį, sausio 12 <1., 1934 m., iš 
namų S vai. bus atlydėtas į šv. Antano parapijpK baž
nyčių, kurioje įvyks gedulingos paftialdos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines. Nuošinlžiui kviečiame \isus gimines, draugus- 
ges ir pažystainus-mns dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Tėvai, Broliai, Seserys ir giminėj 
„ Laitlotuvėms patarnauja graborius J. F. Eutleikis. 
Telefonas Y A litis *1741.

B'

%
K'

1$

VASARIO-FEB.
934 M.

ii

Visi Rezervuokite

DRAUGO

M

H
‘ė.'-d

Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted Str,

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus 
įžymiausios Chicago’s lietuvių meno pajėgos.

Iš anksto įsigykite bilietų iš savo kolonijos kontestinin- 
kų. « •

PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ

A

sek'
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Trečiadienis, sausio 10, 1934
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C H I C A G O J E

RASTAS JUOKDARYS 
"STEPUKAS" BET... 

EŽERE. ŠIANDIE 
. LAIDOJAMAS

Kada 1020 iii. Bugdžiūno lm 
nku susijungė su Metropolitan 
State banku, velionis išdirbo 

i dar porą metų prižiūrėt lamas 
! p Bugdžiūno privačius rcikn- 
! lūs. Vėliau dirbo pas p. N. C. 
Krukoni jo pinigų siuntinio, 

, laivakorčių ir real estate įstai
buvo vie-D°.j- Pastaraisiais laikais dir

d. ir nebegrįžo. Duota žinia kai. Laitui būtų naudingu, kud šešios draugijos ir L. R. K. 
policijai, ieškota, bet be sek- lietuvės pasinaudotų proga —Dramos dr-ja, Scranton, Pu. 
mių. Praeitų penktadiėnį, sau- lankytų šias pamokus, kurios Kas tlftugiau?

'šio 5, jo lavonas rastas Miehi j tęsis per keletu savaičių ir 
gan ežele prie Navv I’ier. Ko kiekvienų savaitę vienų dieną 

I kiu būdu ištiko toji nelaimė, bus rodomu ir aiškinama kas 
[iki šiol nežinoma, ir tokį nuo-j nors naujesnio. Z.
! sprendi išnešė koronerio pri-Į------------------

LIETUVIŲ KATALIKŲ 
VIENYBĖ

Federacijos sekretorius

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Vincas^ Brusoka
nas iš Aušros Vartų Š. M. P. ( bo kaipo knygvedis pas Juo- 
p i liną jų parapijos organizato- ZQ Varkalų.
rių 1903 m. prie kun. Kuzi- Vincas Bri.sokas buvo pasi-i‘ . vvf„ i ’1 i bažnyčių, kur 9 vai. ryto bus
nuero Ambrozaieio, kuris bu-■ žvmė ies <’hi,.n<roie kaino ko- . , „. .... |zyin‘.lvs "nagoje Kaipo ko | „^„į„„„mldos „i m šie
vo pirmutinis

siekusieji.
A. a. Vinco Brusoko laido

tuvės bus šiandie, sausio 10 
<1. Iš grnboriuus Paulavičiaus 
koplyčios 3238 So. Halsted st.Įtintos- Jei ku,is i* Federacijos 
kur jo kūnas yra pašarvotas,' ,sk.vl *U ai r?erb. kun. klebonų
bus nulydėtas į Aušros Vartų

(Tęsinys iš 2 pusi.)

tų naudingų knygučių norėtų ,-----

LIETUVIAI DAKTARAI:- - - - - - - - - - - - - - - - j- - - - - -
Tel. LAFeyctte 3957

DR. A. RAČKUS
gydytojas zir chirurgas 

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kadete)
Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro

Se redomU ir nedaliomis pagal 
sutarti

Tel. GROvchUI 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: #-11 ryto 2-4 Ir 7-# vak. 
8eredomls po pietų Ir Nedėldlenlai 

tik susi tarus
2422 W. MARULKTTK ROAD

: DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 „ 

1444 80. 49th CT., CICERO, IBI 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—4 vai. 

2147 SO. KALSTEI) HT„ CIUGAGC 
I Paned., Sered. Ir H ubą t. 2—4 vai

I
Dienoms Tel. LAFayette 6742 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR.AJ. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th StrMt 
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak,

Nedėlioję pagal sutarti

Tel. LAFayette 7450

DR. F. C. WINSKUNAS
G1DYTOJA8 Ir CHIRUROA8

4140 Archer Avenue 
Val.; I—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
Tel. CANal 0402

Ritame UKOvctilll 0927
Valandos: 2-8; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir aekmad. susitarus

OR. J. W. KADZEWICK
LIcOitIh Gydytoja*. tr Chirurgas 

MM SO. UESTEUN AVK.
Chlcagn. III. ,

parsitraukti ir platinti, prašo
me pranešti, atspausdinsime 

platinant šių 
padaryta

gražus darbas.
Užsimokėjo: Federacijos 18 

“Stepukas” ,skyriaus> New Britain, Conn.,

, ,gedulingos pamaldos už jo šievo p,r„,uu„ls tos parapijosi u)ikas ir .„„nalogiatas vanhl[ bua nulydėtas Taigi, plati
klebonas, kadangi k, t,K su- .-steIluka,-. Jis buvo lietuvi., - • |ai ■ naudingu knygutę, ,
sitverus parapija neturėjo is gkas “(liailie Cbaplin” ir per'j. ,.•.a. • f 1 uotas advko nusisamdyti ‘sau vargoni
ninko, tai a. a. velionis ėjo va- 
rg. pareigas be atlyginimo kol

Offlse Tel. RU'ublic 7496 
Res. TeL GROvehlU 04117

4917 8. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J, SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS

2423 W. 31ARQ(JBTTE ROAD 
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-13 ryt<

Nedšlloj susitarus

kapus ir palai
___ Bugdžiūno - Bor-

daugelį metų linksmino ir juo den 1()te
kdino tūkstančjus lietuviu sa- n,; ,, lie, kuriuos
’o nepaprastu talentu. Daugel, • , .»• • i1 1 • v 6 juokdino ir jų sirdis džiugino, I

ra dalyvavęs Aušros

I-

v
s' kmparapija paaugo nariais ir su

stiprėjo finansiškai. \ ėliau, į Vartų parapijos pramogose ir 
per daugel metų buvo parapi- [keliuose pašalpinių draugijų
jos choro nariu. i parengimuose. “Stepukas” vi

Tais pačiais 1903 metais, Ve !sa‘,os pripildydavo svetaines 
lionis stojo darban į .Jono Ba-Jki P*d durų savo karakterin- 
gdžiūno pinigų siuntimo ir lai i S" losimu.

Šiandienų mūsų ‘Stepukas’ 
sulošė paskutinę gyvenimo ro- 
ię užmerkdamas savo akis a- 
mžinu miegu.

Vincas Brusokas išvvko i

vakorčių įstaigų, kuri vėliau 
išsivystė į vienų iš didžiausių 
lietuviškų privatinių bankų. 
Velionis išdirbo p. Bugdžiūno 
banke iki 1920 m., ridamas ka
sininko pareigus.

J Ofiso Tcl. CICERO 49 
lai pulvdi iį j paskutine poil- Rez. Tcl. cicero scr.n
- _ _ _ Bep! JOS. SHINGLMAN, M. D.

Buvęs Cicero 
miestelio pir
mus Sveikatos 
Komlsijonie- 
rius (ir laikė 

grarbės ofi- aą per 19 me
tų) yra gerai 
Ciceri'ečiams 
žinomas per 
27 metus. Da
bar speciali
zuoja gydyme 
Plaučių, šir
dies Ir Reu
matizmo ligų.

LITDANICA AVĖ.
Lietuvių .Moterų Piliečių Ly' 

ga, rengia bankietų su šokiais 
išreiškimui padėkęs miesto ta
rybos nariams, kurie rėmė mū 

įsų, lietuvių prašymų, kad pa- 
erlnis mūsų pirmus drųsuo- 

Pasaulirę Parodų lapkričio 8 liūs Darių ir Girėnų, kati pa-’- -
9 Valanilos:

G R A B O R 1 A I:

LACHAWICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRABOP.IAI

Telefonas YARds 1138

STANLEY P, MAŽEIKA

BOLlevard 7589
Res. HEMIock 7421

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENT1STAS

4712 So. Ashland Avenue
Vai.: Nuo 10 ryto iki R vakaro ----------- ----- ---- -------e------ i---------------

Tel. Ofiso BOLlevard 5913—14 
Itez. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 4:30-8:34

I Office Phoco 
PROspect 102S

Res. and Olfi'oa 
8359 So. LeavHt SU ■

CANAL 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
PH r SIČIAM and SURGEON 4

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

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

Phune CANal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* Ir CH'B.!JEQ*»

2201 W. Cermak Bcttd
Valandos 1—2 Ir 7—8 vak. 

Seredomia ir Nedėliosuls pagal sutaii,
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REDubtic 78M

TeL CANal 0257
Res. PROspect 44a»

DR. P, Z, ZALAT0R1S
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 ŠOKTU IIALSTED STUSUI
kezideneija 40o« So. ArteslaB z»va 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
4 lkf 8:80 vakare

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. "
Nedėliomis pagal sutartį 

Ofiso telef. BULIlevard 7820 

Naujų tel. PROspect 1630

Office Phone Res. 6107 S. Francisco 
Pro8pcct 2230 I’hone Grov. 0951

DR, J. SZUKIEWICZ
PHYSICIAN and SUItGEON 

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.

Sunday by Appointment -

Nuo 10 iki 12 vai. ryto: nuo z iki i 
vai. popiet Ir 7 iki K vai. vakare; 

šventadieniais pagal susitarimą..
4930 West 13th Street 

CICERO, 1LL.

keitus lietuviais apgyventų ga 
tve i J.ituaniva Avė. Vakarea *•
dalyvaus visa advokatų komi
sija ir iniciatoriai, bus proga 
juos arčiau pažinti ir iš jų iš
girsti apie ši lietuvių laimėji
mą.

Per bankietų bus graži ir }- 
domi programa. Dalyvaus G. 
Ši’diškiūtė - Giedrgitienė, J. 
Romanas, S. Rimkus, H. Pe- 
čiuJ^iitė .it JdU. -J* ;,---

Rankiotas įvyks sausio 27 
d., Lietuvių Auditorijoj. Put 
tižia S v. v., vakarienės pra
džia 10 v. v. Pelnas skiriamas 
Dariaus ir Girėno paminklo 
statyme, naujam skridimui ir 
L. Al. P. Lyges reikalams. Ar
tistai apsiėmė dalyvauti dy
kai, kad fik ‘sukėlus didesnį 
{įeiną. Visuomenė prašoma 
skaitlingai dalyvauti bankiete 
ir užpildyti didžiųjų Lietuvių 
Auditorijų. į

Parodykim svetimtaučiam, 
kad mokam įvertinti savo lai-j 
mėjinią, Tikietų galima gauti1 
“Draugo” redakcijoje ir pas 1 
nares. Komisija

TeL BOLlevard 7042

DR, C. Z. VEZEFIS
DENT1STA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 th 8treet 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutarti

BROTHERS, INC.,
HILL3IDE, ILL.z X •

Specialistai Iškalime ir išdirbi- 
inc visokių rūšių paminklus ir 
grabnntnius.

Mūsų šeimyna specializuoja šia- 
l^j'^Airbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai" su pačiais išdirbi jais

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas j rytus nuo 
didžiulių vartų

H1LLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. Ptae-lenla 9011 ilellRolil 3485 
Office: H1LLS1DE 3805 

Vlnvcnt .Roselll, scer. ,

ROSELLI Ofiso: Tel. CALumet 4U39 
lteo.: Tcl. UEMJock 4286 . *

DR. A. G, RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir 6-4 vai. vai 

ResldeuUJoB Ofibue: x»5« M. svtU st 

Valandos: 16—12 ryto 
Seredomis ir Nsdėliouiis pagal sutarti

GRABORIUS
s visokiems 

reikalui! s. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue 

Chicago, III.

Patarnauju laidotuvėse kuopigiau.sia ' rn. i 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano J UI III aillOmOinlIUt 

darbu busite užganėdfuti
Tel. CANal 2515 arba 2516

• 2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, III. 
TcL CICERU 5927^,

J. F. RADŽIDS
Ine.

LIETUVIU GRABORIUS 
Palaidoja už $25.00 Ir aukočiau 

Moderniška koplyčia dykai.
408 W. 181h M. Tel. CANal 6174 

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai 
4830 ĮVEST 15th STREET 

Cicero. Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-.I.CIpi

IMU

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ▼ SDK JAS

1646 WEST 46th STREET 
TO. DOUlovard 6204—8412

■* - - ' - u_______________ I—

Trt. CICEnO 294

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėm* pilnu patarnavimu 
galimu ai 485.46 

KOPLTCIA DTKAI
1344 R. fWltb Aviu Cieero. Tll.

SIMUN M. SKUDAS
GRABORIUS IR BAI.SAMUOTOJAS 

Patarnailrnu geru tr nebrangus
718 W. 18th St.
l.-l, MOWrwe 1377

Tel. LAFayette 2672

J. Uulevlčius
Grabortaa 

Ir
Babamootojaa

• Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplella- 
k6ja

Didelė Ir gra 71 
Koplyčia dykai

4092 Archer Ava.

/ U--.".
Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ (STAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iŠ bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus 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 pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuviu grahorius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisus

4605-07 South Hcrmitage Avenue

DARIADS - GIRĖNO PA
MINKLO FONDAS AUGA
Dr, A. L. Yuška aukojo $5

[! į Dariaus - Girėno paminklui
J fondą. Ligšiol fonde buvo $4,- :
i 326.13, o dabar jau $4,331.13.11
Kas daugiau!

Aukas siųskite p. A. Kai-į, 
i Vaičiui, fondo iždininkui (100 

l K. Bellevue PI., Chicago) ar
ba p. .J. Krolkui, ižd. — Me
tropolitan State Bunk.

NAUDINGA MOTERIMS

Naudingos, pamokos mergi
noms ir moterims nejaunesnė- 
ms 16 metų ir suaugusios, ku
rias teiks Raudonasis Kryžįus. 
Bus rodoma, kaip prirengti li
gonį, permainyti lovų silpjnun 
ligonini lovoj galint,"pirmoji 
pngalba ir 1.1. Bus turto jutui 
indui valgiums prirengti/ prie 
taisui (jnstruments).

Putnokos įvyks suusio 10 d-, 
Fellouršliip House 831 W. 33 
Place, 2 vai. popiet. Įžanga dy-

Al f reti RomsHI, pres.

GRABOR1AI:

UŪZAPAS EUDEIKI
- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE....... PAŠAUKITE.......

REPublic8340
534-0 So. Kedzie Avenue

___________ (Neturim.- sų.ryšių mu firma tuo pačiu vardu)_____________ *

TeL CANal 6122

DR. 6.1. BLOŽIS
DE N TĮSTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St) 

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 iki S vakare 
Seredoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ABCHBR AVENUE
Tek VlRgima 0034

IVilitl DAKIAKAI;

Rss. Phons 
KNGIewoo<l 6641

OKlcs Phons 
TIUangle 0044

DR. A. R. McGRAOlE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7650 So. Halsted Street

▼ai: ROOM 210
2-4 ir 7-9 vaL vakare

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 in.i 1J vul. ryte. nuo 2 Iki 4 
vai. po pielų Ir nuo 7 iki 8;JO vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki . 12 
valandai dieną.

l'eietonas MIDvvay 2880

Oftao Tet VIOtory MM
Mcr lei, DMKzal 4141

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų < 
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted Sk, <
Kampas Slst Street 

Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 y. < 
Nedėliomis ir iveutadleniais 16—-Ik

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVK
Tel. YAIUla 0994 

Rcj.i Tel. .PLAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. lyto; 2-2 ir 7-9 V. 4. 
Nedėldlenials nuo 10 Iki 12 dieng

J. J. BAGDONAS
' - «

Liūdnoje valandoje paveskite dėl 'manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP.3100
2506 W. 63rd St.

Office: Real
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS SU CHIRURGAS 
2355 West 63rd Street
Vai.: 1 to 4 Ir 7 to t P. M. 

Ketv. Ir Sekmad.
Ryto vai. 6v.

Phone:
Cfct

mad. pagal autart) 
Kryllaus Ltgoninėj

o. UI.
ock 6700

• Daktaras
Kapitonu 

Pasauliniame kare

Skaitykite «r platinkite 
dienraštį “Drauge” it 
remkite v'sus tuos pro* 
fesionalus ir bizmenusj 
kurie garsinasi jame.

Specialistai ii 
Rusijos

GYDO VlHAR LIGAS VVRŲ IR UGl ė.RU PRR « METUS NESTI RIMS 
KAIP liMISF.NSJl BIOS Ir NK14GVDOMO8 JOS TRA 

gprrlallftkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inketų Ir poelėe, uinii'>-bjline krao. 
Jo. odea. Ilgas, landa a, feumatlamų. galvot akauanuiR ■kMSĮMM nuga
roje. kosėjimų, gerklės ekaudėjlnig Ir paaiaptlr.gaa Ilgas. J»nu kiti ne.
galėjo jua Išgydyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kg j ' ’ e*11 P< 
ryti. PrakUkuoja per daegell metų Ir llgydčj tukataačlua Ilgom t l'a 
mu dykai OFISO VALAKDORs Kaedie nuo II tninn■!rv<<> tkl 
valandai ir n..., i K valai"),.: .ak.,r. N..i„ mla nūn . I r,to Iki 1 

1990 a«ih kT kampos A»« Iri. CAAw«oa<

t

%25c4%2597.RU


* -

 c r y u g x s Trečiadienis, sausio jO, if)

C H I C A G O J E

INIOS Iš ŠŠ. PETRO IR 
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN

CICERO
CICEROS KANARKOS

Kas nauja, kas gera po Jau- 
anieėių choro “iniĮierijų'?”
Choras laikė susirinkimų 

Labdarių K) kuopos Vaka-j 4 d. Pirmutinis susirin-
Rjienė prasidės 15 min. iki 7, |kiinas siu metų buvo pilnas

NEPASIVĖLUOKITE

aiškinunų apie veikiančius pro i mas atrasti naujų kelių į Tn- 
gramoje artistus ir jų ainutų, i dijų, verčiama vesti Don Pe«l- 

ro. šis bando įtikinti jų, jog 
Da Gania žuvo vandenyne. Tai

'lygiai kaip ir apsakymėliu lle,
’ cianėiu senų Metropolitah ()- 
' peru llouse, jos istorijų ir pro 
ėjusių laikų Žvaigždes.

Pilnas veikėjų sųrasas seka: 
J Don Pedro— Yirgilio Lazzan

paneigiama, kuomet Vaseo pa 
sirodo, kaipo vienintelis, as
muo nežuvęs ekspedicijoj ir 
parsiveža vergus.iš jo naujai

Don Diego — Paolo Ananian Į atrastos šalies Nelusko ir Re-

g.MIRĖ TRECIOJI AUKA BUKAREŠTAS, sausio

.Vakar ligoninėje mirė Mrs. — Rumunų karalius pats as- 
Anna Piotrowski, 23 m. am-į meniškai ėmėsi tvarkyti mi- 
žiaus, kurių jos vyras sunkiai nisterių kabinetų. Iš naujo 
sužeidė. Piotroivski anądien kabineto pašalino keturis mi- 
nužiidė du savo kudikius. nisterius. Vyriausvbėn pa-

gyvumo ir pasiruošęs darbui.. 10 sales durys atsidarys h vai. »»«>>>” •• •»«««.
į'h nk., Sausio 14. 12227 S. Sus-iims, vedamos pirmininko
ĮEmernld Avė. Jžonen :’.5e, j Petraičio, tvarkingai užsilaikė 

derbio,ims viešnios ir BVe. i ie daug „nuji, dalyk,, npsvnrs. 
fiėiai. inolonėkile nepovfdnoti, ,f- N“"j« ""ri« «>"» prijuai,

, nos minėtu laiku vakarienė■C
. bus ant stalo. Kadangi svečių 

bvš ir labai iš toli, tat prog- 
p.rninų turime pradėti anksti.

Tneze — Nina Morganą 
Vaseo Da (lama — Giovauni 

Murtinelli

.lis ir jo “bunliiigierius” 
Panfil, 17 metų amžiaus, kol 
kas laikomi Irviug Park po
licijos stoty.

šaukė Titnlescu.

apkala geležimis. Neužilgo lai 
vus užpuolamas ir visi ant jo 
išžudomi arba nelaisvėn pai
mami išskiriant Vaseo, kuri 
išgelbsti Selika, užpuolikų ka
ralienė.

IV’ aktas — Šis aktas atsi
daro su indusų iškilmėmis ir 
baletu. Vyriausio Brahmos k u

lika. .Jis prašo tarybos naujoįnigo įsakymu Selika turi pri- 
laivo, bet Don Pedro įtaka jol siekti visus svetimuosius išžu 
prašymas atmetama. .Jam įpy-jdyli. liet ji išgelbsti Vaseo 

Don Alvario — Alfio Tedeseojkus, jis įmetamas į kalėjimų., reikšdama, jog jis yra jos vy- 
Nelusko — Armando Borgioli Don Pedro atradęs keliaunin-ras. Neatsižvelgiant Selikos už' 
Selika — Bosu Ponselle ko - tyrinėtojo žemėlapius nu-1 sispyrimo, kad jis slaptai ap-Į
Vyriausias Inkvizitorius - Vy- taria pats juos naudoti/
—riausias Brahmos kunigas - 

Lenu Rotbier

ADVOKATAS
' 105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas STAte 7880 
Valandom 9 ryta Iki B popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Šarados fr PėtnyCIoc 
vakarais • Iki •

Telefonas CANal 8129
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketverto Ir Subatoa 
Vakarais 7 Iki B

Telefonas REPnb.lc 8800

II aktas Užmigus Vaseo 
i kalėjime Nelusko bando jį nu
žudyti, bet Selika jį apgina. 
Duete Selika apsako kelių į 

j savo namus. Jnezė atvykus su

sirašė. Man rodos, kad šiemet Auna — llenriette Vfakefield 
choras, kad ir mažas dar, bus Tarnas — George Cehanovsk) 

Karininkas — Max Altglass
• ‘ L ’Africani' ’ turinio 

santrauka
(Penkių aktų Grand Opera, 

parašyta Muverbeero 
18(50 m.)

gerai žinomas lietuvių tarpe. 
Choras metus pradės su šo- i 

kurie bus ateinanti še’š-Tikietų parduota iš anksto ko- k|ais, 
fe Ii šimtai. tadienį, sausio 13, parapijos

Programa bus turininga, į- sa^ie- L lies gota ir geiai ži- 
t vairi. Bus ristvnės, dainos, te- noina tarp jaunimo orkestrą, 

įžanga į šokius visai maža, 
tiktai 35c su “\vardrobe”. Vi

atras, vestuvės, kalbos ir ki
tokie painarginimai. Bus iš
duota Labdarybės finansim 
atskaita ir labdarybės ūkio sjeni* >’ra "tikrintas “good 
stovis. Taipgi, bus išduota 5 11,10 ’
metų vertelgvstės (husiness) Šiaip pradėjus metus, gali-
ntskaita iš labdariu šv. Krv- ,no lik,'lis ko ‘įauginus, ar 

ne!

leistų šių šalį, Vaseo nutaria 
pasilikti su Selika, bet per
maino savo minti išgirdęs, jog1 
Tnezė gabenama nužudyti.

V aktas — Selika paliuosuoj 
ja Vaseo ir Tnezė ir paliepia

Don Pedro pareiškia Da Ga-; Nelusko palydėti juos iki lai-Į 
■ mos paliuosnvimų jai ištekant vo, kuriuo jis^išplaukia namo. 
j už Don Pedro. Vaseo ntiduo- J Jiems laimingai iškeliavus. Re j 
Ala Selikų Inezei, kaipo vedy-Įlika suvalgius nuodingų Man
iui dovanų. Paskirtas naujos j znillo medžio gėlių, ištikimo 
ekspedicijos galva Don Pedro j Nelusko prižiūrimu, miršta ša

lę jo.
si kviečiami atsilankyti, vi-

Veikėjai
Don Pedro, Portugalijos ka paveda vairininkavimų Nrlus 

raliaus patarėjas. j ko.
Don Diego, admirolas. j n£ aktas _ j)on A]varo no.

žiaus ligoninės. Toje atskaito
je išgirsite daug įdomių daly
kų. Pelnas skiriamas Lahda-j 
rvbės naudai.

Rengimo komisija širdingai- 
kviečia visus i minėtų vaka
rienę.

A. Žitkevičius ir 
Z. Gedvilas

Iki pasimatymo, Kanarkutė

RADIO
METROPOLITAN TRANS

LIUOS "L'flFRICANA"
iŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 

TOWN OF LAKE
Ponselle ir Martinelli loš vy

riausias roles operoje, 
duotoje sausio 30 d.

Ineze, jo duktė.
Vaseo'da Gama, karininkas 
Don Alvar,
Vyriausias inkvizitorius 
Nelusko

ri Don Pedro perspėti apie ve
rgų Nelusko, bet jis jam neti
ki. Išgirdęs jų pasikalbėjimų,

14-AI JVYKDYTA MIRTIES 
BAUSMĖ

KABUL, Afganistanas, sau-
Nelnsko išreiškia savo džiaug- j s’° 10.—l’ž Afganistano ka- 
smą dainoje. Vaseo sekdamas ralians nužudymų vakar 14-ai 

Vyriausis Brahmos kunigas ] Don Pedro antrame laive pri- apkaltintųjų įvykdyta mirties
T aktas — Ineze įsimylėjus; siartinęs prie jo mažame laive- kansni<"‘- 

į Vaseo da Gamų, kuris ran- j lyje Lundo jį perspėti apie jn- RRMKTTE KATALlKTft 
dasi ant vandenyno bandyda- dusus. Don Pedro pagriebęs ji KĄ.IĄ SPAUDĄ

Šv. Kazimiero Karai, dr-jos “ L’Africana’’, popularė o- 
nariams išsiuntinėta atvirukai perą, parašyta 18(50 m. vokie- 
upie liūtinį dr-jos susirinki- ’:ų kompozitoriaus Giacomo 
mų. Atvirukuose pasakyta, Meyerbeer bus leidžiama oru 
'kad susi linkimas įvyks sausio pirmą kartų nuo Metropolitan 1 

j 12 d. Tai buvo klaida. Kt.si-j Upern llouse estrados Ne\v Yo 
rinkimas Įvyks sausio 14 d. | rke per sujungtus NBC 

(sekmadienį), 2 vai. popiet, WAAE - \Y.IZ radijo tinklus, 
parap. salėj. Visi nariai daly- šeštadienį, 'sausio 13 d., pra- 
vnukit, nes sus-mns labai sva- ]dedant 1:55 vai. popiet (Ėst.) j 
rims. K. Vclkovsk'.s i kurių patiekia American To-1

------------------- baeco Cotnpany.
Nepaprpsti dviejų M ('tropo Į 

litan pasauliniai žinomų arti- į
----------- stų. Bosu Ponselle ir Giovnni Į

B. Bartkienei ir jos dukre-j Mnrtinellį balsai bus girdimai 
lems Sofijai ir Kazimierai dėl, \yriausiose “L’Africana” ro-' 
mirties mylimojo vyro ir jų lėse. Taipgi bus girdima ii 
brangaus tėvelio, kurį beširdė artistai: Leon Rothicr, Hen- 
mirtis išplėš? iš jų tarpo ir riette AVakefield ir Armando 
paguldė amžinai į juodų že- Borgioli. i
mele.

ŠIRDINGIAU JA UŽUO 
JAUTA

S. P. Vaiskeasku šrimi

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MARQUETTE PARK

Vedėju bus Tullio Serafin. 
šį opera bus transliuojama 

pilnai ir ims apie tris vnlan- 
į (tas laiko; Milton J. Cross per 

t laukose patieks scenerijų ir 
operos veikimo aprašymus. Gi 

, NBC radijo pranešėjų tūzas .T. 
i Kemiedy. patieks įvairių pa-

PIRMĄ SYKĮ AMERIKOJE
Bus Rodomi Judamieji Paveikslai

LIURDO STEBUKLAI
Gerbiemieji:—

Atėie i šiuos paveikslus pamatvsite tij 
(Taršei’ vis„mc nas,,u|vje Praneflzi ios mi(s- 
ta JjIURB\. i kuii iš viso pas-ulio kraš
to suolaukia nėr metus virš milijono žmo
nių. Pamėti'site li<mn>ii minias, kurios b'”- 
ki'i stebuklingo išgydymo... Pamatysit'' 
UU •dc Groto, kur Šveneiansioii Panelė 
ansi’'°iškė šventai Bernadetai... Pamotvs1- 
te tūkstnnėius lazd". palikių stebnkli»"iii 
pasiusiu ligonių... Pamatvsite mi'žin'šk's 
maldininku procesijas... Pamatvsite ligo
nių 1‘iminima švenčinuaiuoiu Bakramen- 
♦ u... Pamatvsite staiga nagi jusiu ir iššo. 
Vanėti ifi spvn vežimėlio ligone dangvlr 
kitokių vaizdų kurių savo amžiuje nesate 
matę.

BUS IR JUOKU
T’aipm bus parodyta labai juokinga 

komedija, kurioje dalyvauja žinomas emr. 
s”s. naųpnlinis iuokdaiys — f'ITAPLTP- 
GUAPTAN. kuris karo metu nutenka i 
Pr^ncūziios aukavus ir jis paima i ne- 
b,isvp n,.f nati Vokietiios anais laikais 
valdovą — Kaizeri. Juoku bus iki soties.

Paveikslus Rodys A. PELDŽIU3 
sekančiose parapijų svetainėse:
Šv. Kryžiaus, parap Town of Lake, 

SAUSIO JAN. 10 ir 11 DD. 
Aušros Variu. West Side 
SAUSIO-JAN. 14 ir 15 DD. 

šv. Mykolo narap. North Side, 
SAU3I0-JAN. 17 D.

Šv. Kazimiero narao. Gary. Ind., 
SAUSIO-JAN. 19 D.

Šv. Jurgio paran. Bridgeporte, 
SAUSIO-JAN. 27 ir 23 DD.

Kvenč. Panelė apsireiškia 
šv. Bernadetai, 185Sm.

100
NAUJŲ SKALBYKLŲ 

1934
Budrike krautuvė turi iš- I 

parduoti po

$29.00 
$39.00 
$49.00 
$59.00 
$69.00

DYKAI elektrikinis prosas 
ir muilas. Įmokant $5.00 
l)own, po tam tereikia mo
kėti tik 75c į savaitę, taip 
kad mašina pati per save iš
simokės. Bet paiiiintykite, 
kiek sutaupysite laiko ir 
sveikatos. Drapanos Dūtia 
daug baltesnės ir tveria 
daug ilginus, tai kodui nepa
šaukti BOUlevard (705 ir 
dasižinoti (langiaus tipie tas 
naujas skalbyklas ?

los. F. Bodrikįliic.
Rakandų. Radio ir Muzikos 

Krautuvė.

3417-21 So. Halsted St

Tš stoties AVCFL., 970 k.,, 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų duo 
daine gražus lietuvių radio 
programas. Jau šešias me
tas kai Budrike Muzikos, Ra 
kandu ir Radio krautuvės 
leidžia lietuviškus progra

mas.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

Įžanga 25c, Vaikams 10c
Visur pradžia 7:00 vai. vak.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

ęhlcapo. III.
TFU KEPU BMC 8409

Katrie perkate anglis 13 <lral- 
verli). Hl.iBki’le juos J CHANE 
COAI. CO. Oauslle geresnes 
anglis, už mažinu pinigu 
PrM-alionlas SI. K. tikini *7.00 
tonas.

PEOPLES COAL CO.
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingų vogų.
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ.. 
Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugiau 
anglių žemesne kaina iŠ
Peoples Coal Co.

I. 2. of 4 tona 
S tona or more

Pnchy M. R............*7.7» »7.9R
Kent. M. It..........»».7» »5.45
(jiimp .................... *«.7R *8.25
Black Band
Rgg .......................... *8.50 *8.00
Llinip ..................... *8.75 *8.25

(MORTGAGE

PERKAM
Lietuvišku*

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS l LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A G BM T U RA

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ RPULKĄ
TEIHIKGITMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

Ja R. K. A. R. 163 kp. \al-| 
dybon 1934 m. išrinkta šiuos i 
asmenis: dvasios vadu — kun ' 
A. Baltutį, pirm. — .T. A. Mi-! 
ckeliūnų, pagelb. — K. Ger-Į 
vilį, fin. rast. E. Rtogiūtę, 
nut. rušt. — S. Alnoinaviciū- 
tę, ižd. P. Gailių, dr. kvot.

dr. J. Poškų.
Sekantis L. R. K. R. A. su

sirinkimas įvyks sausio 14, 2 
Ival. popiet, • Gimimo Panelės

parap. svetainėj.
Stasė Abromavič fltė
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