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VISŲ “DRAUGO” KONIESTININKŲ 
SUSIRINKIMAS

KONTESTO PIRMASIS PERIO
DAS BAIGSIS VASARIO 4 D.

Ligšiol dienraščio ‘ Draugo’ 
kontestas ėjo gana lėtu tempu. 
Tai buvo lyg ir prisirengimas 
daleliam 'žygiui, kuris turės 
išjudinti vi»ų Amerikos lietu
vių katalikų visuomenę. Knu
tęstas rimtai prasidės su an
truoju periodu, būtent nuo me
tinio “Draugo” koncerto, va
sario 4 d. Kad prie jo gerai 
prisirengti, yra šaukiamus vi
sų kontestininktj svarbus su
sirinkimas, kuris Įvyks ketvir
tadienio vakare, sausio d., 
7:30 rai., A nšroft Vartą par. 
salėj.

i Dabar jau pranešame, kad 
^4 d., bus paskelbta kontesto 
' rezultatai, -t. y. kas pirmame 
: periode bus laimėjęs pirmų, 
I antrą ir kitas vietas.

Kaip matot, laiko iki vasa- 
i rio ketvirtos n-daug beliko — 
Įtik pusantros savaitės. Bet 
1 mūsų talkininkai — kontesti- 
ninkni dar daug lig to laiko 
galės padirbėti, kad pasivary
ti pirmyn. Dėl to negaišuoki
me. Dirbkime dienomis ir va
karais, o pasekmės; bus užtik
rintos.

Kinų kariuomenė kovoja su komunistų gaujomis arti Nančango. Atvaizduojama pora 
nukautu kareivių.

ROOSEVELTO MONETARINIS DILIUS 
SVARSTOMAS SENATE

NVASHlNGTON, saus. 22. — 
Prez. Roosevelto įduotų kon
gresui monetarinį bilių dole
rio devaliuaeijai l«pgreso že
mesnieji rūmai šeštadienį pra
vedė be jokių pataisymų.

Dabar tas bilius skubiai sva 
rstomas senate. Senato banki
nis ir valiutos komitetas šian
dien svarsto aukso iš federn- 
linių atsargos bankų paėmimo 
ir dviejų bilijonų dol. fondo

sudarymo klausimus.

Spėjama, kad senatas gal 
dar šiandien baigs svarstyti 
tiktiesiems “infantile” para
lyžiaus ligos.

tuos ir kitus bi liaus ryšium 
klausinius ir paduos balsams.

Kai kurie senatoriai mėgina 
statyti kliūčių priedais. Ta
čiau negauna progos tai pada
ryti.

3,000 KLAIPĖDOS LIETUVIŲ BALSAS
Gruodžio 28 d. Klaipėdoj, timšalių darini konkurencijos. 

Įvyko lietuvių susirinkimas, j Kad autonominės Įstaigos 
Dalyvavo daugiau kaip 3,000 į darytų daugiau pastaugi! pa
žinomu. Susirinkimas išklnu- i rengti iš šio krašto piliečių rei
se kelis pranešimus apie kraš-[kalingus įstaigoms valdininkus 
to padėti ir iškėlė šiuos nenor- ir specialistus.
mnlumus Klaipėdos krašte. Kad egzaminai, reikalingi

Lietuvių teisės nuo amžių į užimti kuriai nors vietai kraš- 
lietuvių gyvename Klaipėdos te, būtu atliekami'Lietuvos res 
krašte yra mindžiojimios.

Lietuvių kalba nei krašto 
administracijoj, nei teismuo
se, nei šiaip viešo pobūdžio 
įstaigose neturi tų -teisių, ku
tins jai kaip valstyliės kalbai 
priklauso.

Per mokyklas varoma jauno
sios kartos nutautinimo dar- . . .
, , . . . • - i i ventojų reikalus nuo dideliubas mokytojai varo priesval- . 1

nuostolių.stvbinj darbų krašte.
Lietuviškai gyventojų dau

gumai tenka patirti didžiausių 
skriaudų, valdymo aparatas 
naudojamas lietuvių slėpi
mui.

Lietuviškame krašte per 
įvairias, ūkiško veikimo skrais 
te prisidengusias organizacijas 
varo pragaištingų priešvalsty
binį darbų, knriq pasėkos gali 
skaudžiai atsiliepti į ūkinin
kus.

Todėl lietuvių visuomenė su 
sunka galingu balsu: pana 
skriaudą lietuviams. Krašto 
valdymas negali būti tokių

VOKIETIJA ATMETA PRANCŪZUOS 
PADUOTAS SĄLYGAS

»^™SZr^S|.HHIRI0T*S H SKOLŲ
pateiktas Prancūzijos sąlygas J MOKĖJIMĄ
nusiginklavimo reikalu. I *

Vokietija yra priešinga ko.i PARYŽIUS, saus. 22. - Ba- _ 
kienis tiems bandymų laiko-' v,“,w Bernotas iŠ nuhn„fli kaltininkas,
tarpinius. Ji griežtai stovi až!l,n"J° rl‘ikala"J”’ k»«l Pranei!-'

KUN. COUGHLIN REIKALAUJA 
ĮPINIGINTI SIDABRĄ

DETROIT, Mich., saus. 22.'gul pats kongresas kontroliuo.
P(*R2lf AlftlIfK Pll IFMII, _ kaldamas kun. j ja auksų.
ILnuMlIblUUu riLlLuiy Coughlin vakar pareiškė, kad į Kun. Coughlin reikalauja, 

BALSUS Į nėra ko bijoti prez. Roosevel-[ kad ir sidabras būtų “remo-

C'ooko apskrities teisėjas Ja 
reeki nusprendė, kad perskai
čiuoti visus 1932 metų apskri
ty įvykusių rinkimų piliečiu 
balsus, kad susekti padarytas 
per tuos rinkimus suktybes ir.

to diktatūros, nes žmonės neiš
rinko jį diktatorium. Bet jei 
jau reiškiama baimės, tni te-1 spausdinimo.

netizuotas”. Tada būtų apsi
drausta nuo naujų banknotų

publikoje.'
Pastebėjus, kid l>o valstybės 

I priežiūros veikiančios kredito 
! organizacijos patenka į perė
jūnų ir išnaudotojų įtakų ir 
'kad dėl to nukenčia krašto kre
dito reikalai, lietuvių visuome
nė prašo vyriausybę daryti žy
gių, kurie apsaugotų krašto gy

lygybę.
Kalbama, kaxl Prancūzija y- 

ra jaitenkinta Vokietijos at
sakymu. Tai dėl to, kad toles
nėms deryboms neuždaromos 
durys.

Tam tikslui bfls atidarytos

PRIPAŽINS KUBOS 
VYRIAUSYBĘ

\VASHTNGTON, saus. 21.'
I

Vakar prez. Rooseveltas į
visos dėžės su baliotais. Per- Baltuosius Rūmus sukvietė ee-
skaičiavimo darbas užims 
pie G savaites.

Be kitko, tuo keliu bus su

a_ ntro ir pietinės Amerikos vi-

BOLŠEVIKAI NORI 
DOLERIŲ

VARŠUVA, saus. 22. — Ma 
skvoje nerandami tinkami na
mai J. Valstybių ambasadai. 
Būtų tinkamas Savoy viešbn-

SUIMTA 16 VAGIŲ

zija mokėtų karo skolas Ame
rikai.

Herriotas pareiškia, kad 
Prancūzijos nusistatymas ne
mokėti karo skolų, jei Vokie
tija nemoka reparacijų, yra sekta, kurie, kandidatai 
negarbingas ir morališku nt-t išrinkti neteisėtai, 
žvilgiu yra didelis nusikalti
mas.

Tokiu savo nusistatymu, sa
ko Herriotas,- Prancūzija nie
ko gera nelaimės ir Amerikos 
draugingumo ir pasitikėjimo 
neteks.

vra

Politikierių tarpe pasireiškė

sus diplomatinius atstovus. l*o tis, bet bolševikai nori dide- 
pasitarimų prez. Rooseveltas lės nuomos — 8,000 aukso do- 
pranešė, kad J. Valstybės pri-į jerių per mėnesį.
pažins naujų Kubos vyriausy-j ~ 
be.

LITVINOVO BROLIS 

KRIAUČIUS

Anglų spauda pranešė, kad 
Sau Eraneisco mieste, Gali., 
drabužių siuvykloje dirba 
L-ouis Polonsky, (13 m. amžiaus 
žydas. .Jis yra Sovietų Rusi
jos komisaro Litvinov — Ein- 
kelšteino brolis.

.Jis pasipasakojęs, kad jų 
šeimas pavardė buvo Polon
sky. Jie buvę biedni žydeliai. 
Maksim Litvinov pakeitęs sa-

Už Chicagos miesto pietinių 
ribų policija per porų dienų 
padarė netikėtus “reidus” ir 
suėmė 14 jaunuolių, kurie už- 
siimdinėjo automobilių vogi
mais, ir du kitus vyrus, kurie 
priimdavo ir pirkdavo pavog
tų automobilių dalis.

Daug įvairiausių automobi
lių dalių policija rado. Kelio- 
likų inžinų rado užkastų na
mų kiemuose ir tuščiuose skly
puošė. Daug dalių buvo šieno . . .
1 . • . pieno pramones reikalu,
kugittosc. Daug vogt,; guminių Sckrctorius „k ka(, jei chi.

NENORI KIŠTIS j PIENO 
REIKALUS

Krašto žemės ūkio departa
mento sekretorius Wnllaee at
sisakė kų nors gelbėti Chiea:

nepaprastas bruzdėjimas 
daug baimės.

ir' Kalbama, kad tas bus
daryta šiandien.

REIKALAUJA ĮSIKIŠTI Į PRANCŪZŲ 
VOKIEČIŲ DERYBAS

vyriausybė deda pas
tangų, kad ta nuoma ir kitoki 

pn- dalykai būtų apmokami ne 
sovietų rubliais, ar kito kurio 
krašto pinigais, bet tik amo- 
rikoniškais doleriais.

lankų ir automobilių rasta ga- 
radžiuje, 142 gat. ir Westem 
ave.

eago be šio departamento atsi- 
klausimo su arbitražo pagal
ba patvarkė pieno reikalus ir

RYMAS, saus. 22. — Turi- 
Į no laikraštis Gazzetta dėl Po- 
I polo rašo, kad kada dabar pa
aiškėjo Prancūzijos ir Vokie
tijos užimtos pozicijos ginkla
vimosi klausimu, Anglijai ir 
Italijai atėjo laikas įsikišti į 
tas prancūzų vokiečių dery
bas ir padaryti kokias nors 
ginklavimosi paliaubas.

Laikraštis pareiškia, kad gi
nklavimosi yra politinis, tad

PASITRAUKĖ JAPONŲ 
KARO VADAS

SUBOMBUOTAS TRAU 

KINYS

VIENA, Austrija, saus. 23. 
I OKI JO, saus. 22. Prieš I— Susprogo didelė bomba ant 

susirinksant japonų parlamen- į geležinkelio po važiuojančiu 
tui sesijon, atsistatydino karo I keleiviniu Berlynas Zagrebas 
ministeris gen. Araki, kuris j trauĮęjnju yienas vagonas nn- 
per keletu metų vadovavo ja-ĮtrPnktas nuo bėgiu. 3 keloi-
ponų militarininkų klikai.

GAL NUSIKELS Į SALĄ

DR. WYNEK00P BYLA 

NUTRAUKTA

nustatė, kiek turima mokėti 'Jis turi būt išsprendžiamas po- ATENAT, saus. 22.

viai žuvo ir keliolika sužeista.

Katastrofa įvyko netoli Za
grebo, Kroatijoj. Jugoslavijos 

j policija negali nusimanyti,

i vo pavardę, nes jis buvęs per- 
žmonių rankose, kurie nesi rū-Į beklojamas už pelitinius įsiti- 
pina gyvaisiais krašto reika- j kinimus caro valdžios.
lais. Į ----------------------

Lietuvių visuomenė reika
lauja:

Sudrausti tuos gaivalus, ku
rie nežiūri krašto reikalų, Bet
pasiduoda kurstymui iš svetur,- TOKIJO, saus 23. _  Čia
veikia iš svetur gaunamais nu- , policija saugoja Rusijos sovie

SAUGOJAMA SOVIETU 
AMBASADA

rodymais, neša nerimų į mūsų 
kraštų.

Lietuvių kalbai visose vie
šojo gyvenimo srityse turi bū
ti suteiktos teisės, kurios jai 
priklauso.

Mokyklose turi būti atstaty
tos teisės lietuvių kalbai ir lie-i 
tuviškam auklėjimui.

Kad būtų apsaugotas šio 
krašto piliečių darbas nuo avė

tų ambasadų. Viena patrioti
nė japonų organizacija turė 
lame masiniam susirinkime iš. 
kėlė reikalavimų, tad bolševi 
kai ištrauktų savo kariuome
nę iš Mandžiūkuo pasienio.

Teisėjas David vakar nu 
j traukė įpusėjusį dr. Alice Wy- 
nekoop bylos nagrinėjimų, ka
dangi kaltinamoji pavojingai 
serga ir ji negali būt iš kalė
jimo pristatoma į teismo rū
mus.

Kada kaltinamoji pasveiks, 
tada byla iš pat pradžios bus 
pradėta nagrinėti.

BERLYNAS, saus. 23. — 
Vokietijos prez. Hindenbur- 
gas jau pasveiko ir ėmė eiti 
savo ofiso pareigas.

Darių Ir Girėną apdovanos 
tarpt. tnedaKals.

I

Mūsų transatlantinius lakū
nus Darių ir Girėnų norima 
apdovanoti tarptautiniais pa- 

. sižymėjimo ženklais. Tų daly- 
[kų manoma iškelti tarptauti
niame aeronautikos kongrese, 
kuris bus Kaire, Egipte.

pieno gamintojams ūkininka
ms, tegul vykdo pats arbitra- 
eijos boardo nuosprendį. Vy
riausybė visiškai nesikiš į šį 
reikalų.

Chicagoj numatomas piges
nis pienas. Pieno trnsto par
duodamo pieno kainos suma
žintos. Nepriklausomos kompa 
nijos, kiek jinnma, dar pigiau 
parduos pienų.

buvusiam Chicagos milijonin-ilitinėmis priemonėmis. Tas tu-- . S1
ii būt išspręsta premjero M„.Ik,,i S' ln”,lliui iS tikn»’! r"b ' '

ssolinio sutarimo su Anglijos' 
užsienio 
pagrindu.

j kas galėjo atlikti šį kesinima-

kės apleisti Graikiją, jis pla- Zagrebc šiandien turėjo įvv-
kti “mažosios santarvės” pa
sitarimas. Po katastrofos pasi- 

| tarimai su Italijos vyriausybe.' tarimas nukeltas į Belgradu.

KUBOS GYDYTOJAI KOVOJA SU 
KARIUOMENE

HAVANA, saus. 22. — Strei tojų, vaistinės vidų sunaikino 
kuojantieji Kubos saloje gy- ir namų sudegino. Prieš juos

sekretoriam Simono i" "“j® n"’ikBl‘i i Rkod<'s sa,» 
Tuo reikalu jau turimi pasi-

NUMATO PAVOJŲ

PARYŽIUS, saus. 23. — Bu/I
vnsis premjeras Herriotas ske- 

' Ibia, kad Azijos rytuose ima

ftio sausio mėn. 30 d. visam 
krašte bus minimos prez. Roo
sevelto 52 metų gimimo suka
ktuvės. Per Sias sukaktuves 
visam krašte norima sudary
ti 1,500,000 dol. fondų, o iš to 
100,000 dol. Chicagoj.

Fondas skiriamos Georgia 
Warm Springs fundacijai. Ttio 
būdu prezidentas būtų pager-

reikštis labai pavojingas sto'.' dytojai sudaro stačiai nepa- Į pasiųsta kariuomenė. Pasirei
škė kautynės. Daug gydytojų 
sužeista.

Kitose salos dalyse streikuo 
pat

vis. Tenai kas momentas gali ,' . . XT- ,. . kenčiamą stovį. Nėra kas ser-
kilti japonų karas su bolševi
kais ir į tų karų gali įsiveltiiviJi- I Rnlb,b
J. valstvl>es. .

gantiems duotų reikalingą pa-

Streikuojančių gydytojų gru jnntieji gydytojai taip 
daug triukšmauja.Tokijo mieste vyksta japo- . .......................

nų derybos su bolševikais dėl 1 °^1. [ia v,en<l

kmų rvtinio geležinkelio, kurj I . ? .
. ’. - .. . • *. , i simpatizuoja streikui. Kavini-nori pirkti japonai. Sis gele-| , 1 . ,

, nkas gindamasis viena gvdv-žinkelis nulems taikų, ar kara.1 . , t *. .
tojų nušovė.

btaa ir daug naudos būtų iš- PLATINKITE “DRAUGĄ” Tada suplūdo daugiau gydy-Učiau.

stovis
CHTCAGO IR APYLINKES.

Šiandien giedra ir kiek ša-
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• 1 1 • *reikalingu. Jis primena, kad ltuliju neturėtu 
nė galvoti apie pasitraukimą iš Tautų Sąjun
gos. Tai yra rimtus patalinius ir, reikia ti
kėtis, kad ne vien Italija, bet visos pasaulio 
valstybės jo laikysis.

STAMBUS LIETUVAITES LAIMĖJIMAS

DIENOS KLAUSIMAI •
k AK REIKALINGA TAUTŲ SĄJUNGA?

------ ---- ■
, __ i

. Tautų Sąjunga pergyvena didelį krizi. 
Šiandien rinitai jau keliamas klausimas, ar 
ji reikalinga ir ar apsimoka laiką guišinti 
ir pinigus leisti jos išlaikymui.

Pasaulyje yra daug priežasčių abejoti a- 
įpie Tautų Sąjungos naudą ir reikalingumą. 
Ji pridarė daug stambių klaidų, turėjo daug 
nepasisekimų. Jų taip pat galima kaltinti, 

zkad neteisingai rišo kai kuriuos tarptautinius
konfliktus.

Taip buvo dėl to, kud Tautų Sąjungos, 
kontrolę savo lankose laikė keletas didžiulių 
valstybių, tik savo interesų žiūrėjusių ir ne- 
siskaičiusių su teisingumo dėsniais.

Tačiau Tautų Sąjunga nėra ir be nuo
pelnų. Keliais atvejais jai vis dėlto pavyko 
išrišti tarpvalstybinius ginčus taip, kud iš
vengta naujų kraujo praliejimų.

Rimtieji valstybių vyrai mano, kad Tau
tų Sąjungų reikia pertvarkyti taip, kad ji 
tinkamiau ir kompetentiškiau galėtų spręsti 
tarptautinius reikalus ir tuo palaikyti pasau
lyje taiką, bet, gink Dieve, nelikviduoti.

Už Tautų Sąjungos reikalingumą kalba ir 
tas faktas, kad kaip tik kuri valstybė sun
kiau apserga militaiizmo liga, ji tuoj grąsina 
išstoti iš Tautų Sąjungos arba nieko nelauk
dama išeina. Taip pasielgė Japonija ir Vo
kietija. 'Vadinas, bijo, kad Tautų Sąjungoj 
nekiltų klausimas apie jų negražius tikslus 
j r nestabdytų jų nuo sumanytų žygių uždegti 
pasaulį naujo karo liepsnomis. Tie, kurie ka
ro nori, labiausia puola Tautų Sąjungą ir 
stengiasi įrodinėti jos nereikalingumą.

Šia proga nebus pro šalį priminti, kad 
ir Vatikano laikraštis “Osservatore Romano” 
gina Tautų Sąjungą nuo puolimų. Šis vienas 
iŠ autoritetingiausių laikraščių pasaulyje sa
ko, kad tarptautinė įstaiga Europoje būtinai

Prieš porą mėnesių buvo paskelbta, kad 
Chicagos operoje dainuos lietuvaitė, dr. K. 
Draugelio žmona, kuri amerikiečių tarpe va
dinasi Barboru Darlys. Chicagos lietuvių vi
suomenė laukė progos ją išgirsti ir pasidžiau
gti savo tautietės laimėjimais.

Šį vakarą p-nia B. Drangelienė (Darlys) 
debiutuoja operoje “Gioconda” svarbiausioj 
rolėj. Tai yra svarbus įvykis lie tik artistės - 
dainininkės, bet ir Chicagos lietuvių gyveni
me, nes parodo, kad lietuviai ir muzikos bei 
dainos meno srity kopia pačių aukštumų.

Tiesa, naujoji artistė lietuvių parengimų) 
programose nėra dalyvavusi. Vadinas, lietu
vių tarpe ji dar nedebiutavo. Ar tik nebus 
pirmoji lietuvaitė dainininkė, kuri pirma de

Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

KARO LIEPSNOSE IR GINKLŲ 
.. ŽVANGESY!

(Tęsinys)
Bepigu dar būtų, jeį lasai karas bent j 

kur kitur vyktų, imi vyzdžiu i, kaip anuo* 
met Mumlžurijoje, toli nuo mūsų gyve
namųjų trobesių, nuo mūsų laukų ir nuo
savybės. Kai kili kenčia, mums kad ir 
skaudu, bet vis ne taip, kaip kud mes 
jMits keiltėtiimėnie. “Savi marškiniai i 
mums arčiau prie kūno negu svetimi” — 
sako patarlė.

Nelengva aprašyti lų sunkų įspūdį, 
kokį karo paskelbimas Įiadarė visiems, o 
ypač tiems, kurių artimieji tarnavo ka
riuomenėje, arba kurie pats buvo atsar
giniais kareiviais ir žinojo, kad jie bus į 
pirmų ugnį statomi. 'I’a žinia tami mušte 
užmi šė liek paskirų asmenų, liek visuo
menės visokių geresnę nuotaikų. Visi 
atrodė lyg tas ligonis, kuriam gydytojas 
ilgai žadėjęs ir žadėjęs sveikatų, susyk 
praneša, kini jiusveikti nebėr nė mažiau
sios villies. Nemiela dabar jam nei sa
vieji. Ąiei jo linini, nei žemės smagumai. 
Tai viskas ne jam. Toks lygiai, paskel
bus karų, visuomenėje pasireiškė ūpc«.

SVnKATfl - LAIMES ŠALTINIS
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas, 

Chicago, 111.

CUKRALIGĖ (DIABETES 

MELLITUS)

(Tęsinys)

Praeito antradienio laidoj 
kalbėjau apie nutukimą kui po

įkelia tos pačios cukrinių val- 
; gių kiekybės, kurių jie gjdė- 
. davo suvartoti pirm pašilei 
škiant infekcijai.

Tuberkulozas, gout, svpliilK 
ir kepenų ligos bendrauja su i

vieną svarbiųjų priežasčių ve
dančių prie cukraligės są ku
ria bendrauja per didelis var-

į cukralige, bet stinga Įrodymų, 
j kad šios ligos turėtų daug be- 
1'ndro kuii>o cukraligės prieža- 
1 stys. Toki pat išvada tenkatojiiuas cukrinių valgių. Šį. .. . , ...

. ....... . , ., . i priimti sąrvsv su piktosios pakartą įsigilinsime į kitas prie » ± t
žastis, kurios prisideda ruošti 
dirvą cukraligei. Jų tarpe ten
ka skaityti kūnui mankštos 
stoką bei neužtektiną išsidir- 
bimą. Žmogus, dirbdamas, pri
imtą maistą sunaudoja pajė-

Imituoja operoj, o gal tik paskiau saviSkiams bet k»ri» d''1 vienokios
tepasiro.lys.-Tas rodo, kad ji rimtai rengėsi “r kitok,os P'^nsties , savo
prie operos, studijavo nesiblaškydania ir ne- 
atlaidžiui siekė savo tikslo, rodydama ištver
mės ir darbštumo pavyzdį.

Mes ir, be abejonės, visi lietuviai ją svei
kina ir linki geriausio pasisekimo.

NEBEINA “D. NAUJIENOS ’

Per tris metus ėjusios “Dienos Naujie
nos” Kaune atsisveikino su savo skaityto
jais. Po naujų metų nebeišeina. Šį dienraštį 
leido akcinė bendrovė “Žodis”. Redagavo p.
Juozas K. Beleckas.

“D. N.” buvo sensacijų dienraštis. Jam 
jokia idgja nerūpėjo, nes ėjo išimtinai biznio
sumetimais. Jis nevadovavo, bet plaukė ten,,gOs tinkamai išmankštyti kū-

kftną patekusį -maistą pajė
goms nepanaudoja, tokis, kaip 
pas mus išsireiškiamu, augi
ni lašinius — save tukina. Ti
nginystės šalininkams — jų 
“specialybė” sveikuton atsi
liepia neigiamai.

Sąi'yšv su cukralige rasė tu
ri įtakos. Patyrimus rodo, kad 
žydų tautoje palinkimas prie 
cukraligės yra didesnis, negu 
kituose žmonėse. Palyginamai, 
žydai mėgsta pasirinkti dietą 
iš cul

gurklinės ir pituiturinės liau
kos ligomis, (lrauguujunčiomis 
su cukralige.

Įvairių tyrinėtojų statistinių 
žinių daviniais randama, kad 
paveldėjimas turi įtakos tam 
tikrame nuošimtyje/ Pastebėti
na, kad cukraligė sergančių 
tėvų vaikai, kuomet suserga 
cukralige, paprastai toji liga 
juose yra lengvesnio pobūdžio 
negu vaikuose, kurių tėvai y- 
ra nuo šios ligos liuosi. Kokis 
nuošimtis pavelde ja šią ligą, 
tikrų žinių neturime, nes dau-

ii gyvenimo laktai. Todėl kie
kvieno kataliko pareiga — ai 

gelis iš tėvų pusės praeity nei tai kunigu pasauliečio, Ulo. 
mžhrojo, kari jis arta ji turi |,,yto - Gemfeio; 
cukraligę, arba, kad bent ku
ris iš jų tėvų yra turėję 
ligą-

Sveikiname kun. Anastazą Valančių jo vardo dienoje!

tai yra iškalbingai įspėjęs šv. kus dalykas. Praktiškiausias 
Tėvas Pijus N, tą patvirtina ii prieinamiausias būdas gauti 

Amerikoje lietuviškų gerų kily 
gų yra Šv. Kazimiero Drau
gijos įvestoji sistema. Įsira
šyki! į Šv. Kazimiero Draii-seno ar •

jauno, kurio krūtinėje yra'
M‘'inors kibirkštėlė tikėjimo ir i kas metai savo nuliams siun

•ijos narius, — toji Draugija

JU uz

kur srovė nešė. Vadinas, stengėsi pataikauti 
miniai ir jos žemiems palinkiniams. “D. N.” 
sustojimas reiškiu, kad vis dėlto Lietuvos vi
suomenė tebėra sveika ir į „sensacijas bei bul
varinę literatūrą per daug dėmesio nekreipia.

KUMŠČIO POLITIKA

Vokiečiai ne tik Klaipėdos krašte, 
visoj Mažojoj Lietuvoj prieš lietuvius veda 
biaurią politiką, kurią reikia vadinti kumš
čio politika. Anais metais Tilžėje buvo su
mušta lietuvių, jų tarpe Lietuvos konsulas 
ir dr. Vidūnas. Bet, matyti, vokiečiai ir da
bar dar nesiliauja lietuvius persekioti. Pats 
dr. Vidūnas, žinomas Mažosios Lietuvos vei
kėjas ir rašytojas, pranešė spaudai, kad šio
mis dienomis vokiečiai vėl jį sumušė ir biau- 
riais žodžiais iškoliojo.

Tokiais savo darbais įsikarščiavę vokie
čių fašistai tikrai žemina savo tautos vardą. 
Kumščio politiką vesdami, netoli tenueis.

Darbininkui metė dirbę, moksleiviai metė | 
mokęsi, ūkininkams atsiėmė noras dirbti 
savo laukuose. Kum tas viskas reikalin
ga/ Juk vistiek šiandie ar rytoj ateis 
priešus ir viską išdegins, išžudys, kaip 
kad kryžiokų laikais būdavo, ir tiek!

Kiek t< ko sužinoti tokia put dvasia 
pasireiškė ir Lietuvoje. Kai kurie ūkinin
kai peitraukę lauko darbus, javus palikę 
lauki* nevežtus į kluonus: — (Jį kam gir
di dur vargintis save, juk vistiek mes ne
plausime tų javų, jų nekalsime ir nevar
tosime. Kam dar priešui gaminti maisto*

Ne visį tačiau taip. Atsirasdavo ir 
tokių, kurie, pastebėję bendrą žmonių ne- 
ūjxi, stengėsi tą nionieątą panaudoti savo 
reikalams. Išnaudotojai kaip tik •žmogaus 
nelaime jiasinaiidoja savo godumui paten
kinti. Taigi ir tuomet. Nežinau, kokiais 
sumetimais, gudruoliai pradėjo slėpti me
talinius pinigus. Greičiausiai, atsiminda
mi Turkų paskutinį karą su Rusais, kui 
popieriniai pinigai visiškai atpigo, manė 
ir dabar tas j>at pasikartosiąs, tai jie mo
mentų ir naudojo tam, kud metalinius pi
nigus sugrobti sau. Po karo manė už juos 
gausią daug brangiui!.

Kadangi metaliniai pinigai buvo dau
giausia smulkūs, lai jų neleidžiant į apy
vartų, pasidarė visai negalima visokiu 
pirklvba. Nebuvo kuo atiduoti grąžos. Ku
riems neteko to js*rgyventi, nesupras, kiek

Nervotunio įtaka, kaip bai-
tautos meilėsį. pačiam skuitv- čiu naujausias ir įdomiausias 

knygas. Metinis nario mokės* 
00, o dabartiniu ku- 

amžinojo nario — 
Kalbant ipie katalikiškos i$35.00, dab. kursu $49.00, tik- 

spaūdos platbiimą, mes dažnai Į lojo nario $50.00, dabartiniu 
pamirštame vieną labai svar-| kursu $70.00, garbės nario 
bų dalykų. Mes vis kalbame $100.00, dabartiniu kursu $140 
apie kat. laikraščius, o painir-; (Suprantama, kad dabartiniu 
štame knygas. Teisybė, kat. ' kursu reikia mokėti brangiau, 
laikraštis turi labai svarbia nes dolerio vertė vra nukri-* Į l ! *
reikšmę ir didelę įtakų, bot Djsj,, ų knygos -rr spuusdina- 
kartais katalikiškoji knyga gainios Lietuvoje), 
li turėti didesnės. Katalikiš- ' Metiniai nariai veltui gau- 
ka knyga nagrinėja dažniau-j na tik vienais metais knygų 
siaį vieną m,utį, jų nuodiig-i už $2.00, o amžinieji, tikrieji

.......o—- ,.............. - ...... v. . . .. x. . |R katalikišką spaudą, ją pla- —. o-......., . . i-i - 'me pyktis, rūpestis, protimsi, .. . • . ..kimių valgių karalijos ir ... tinti kitų taipe ir remti au- tis yra $2.
w . , , nuovargis ir mechaniškas n?- L • I d„,Onzsiemnnas neduoda pro- . v 1 komis. , >. rsu $2.80,

no. Yra nuomonė, kad cukra
ligė pasireiškia, retai tose ša
lyse, kuriose cukrinių valgių 
vartojimas yra mažas. Cukrn-! 
ligė juodojoj rasėj, palygina 
mai, pasitaiko rečiau.

rvų sistemos sužalojimas ma
nome turi svarbos iššaukime 
cukraligės, tik negalima pasa
kyti ar pagrindas šiai ligai 

į pasireikšti tuose asmenyse ne
buvo pradėtas iš pirmiau. 

(Bus daugiau)

Bendrai imant, vyrai yra 
bet labiau linkę prie šios ligos ne

gu moterys, bet kai kutių gy
dytojų patyrimas praktikoje 
rodo didesnį skaičių moterų 
negu vyrų.

Kui kurių mokslininkų pa
tirta, kad infekcija vra svar-

ĮDOMIOS knygos
Šiandicn katalikiškoji spau- 

jda katalikams* yra gyvybės 
(klausimas. Kur katalikiškoji 
spauda yra neišsiplatinusi, tė

niai svarsto, o kartu įūgdo i I ir
• . • * I •
įdomiausius literatūrinius rė-i už $2.00

garbės nariai gauna veltui 
knygų visą savo alū

nai katalikų pozicijos yra pra;nius’ '<0 ncg;ili padarytį laik-į žiu. Ar tai nepatogu*

bus vaidmuo, kuris prisideda j laimėtos. Tenai bedieviškoji irjiaštis.
prie cukraligės atsiradimo. Y-! neutralė spauda išrauna iš į Visus keblumas, kaip ją gau |

ra gerai žinoma, kad įvairios 
užkrečiamos ligos paveikia 
ant cukralige sergančių taip 
kad jų sistema laikinai, o kai 
kada ir ant visados nebepa-

žmonių širdies tikėjimą, nu- 
sįlpnina dorovę, tuo sugriau
dama tas gražias katalikų j- 
slaigas, o kartu .pakirsdama 
ir mūsų tautos šaknis. Apie

ti Amerikoje/ Čia nėra dide
lių knygynų, o esančiuose knv 
gynuose dužniausiai gali už-

Kaip įsirašyti į Šv. Ka

zimiero Draugijos narius? 
Amerikoje yra Šv. Kazimie

ro Draugijos atstovus. Jo ad-
tikti tik senesnes laidus ir tai rusas: Rev. JS. Stonis, 147 Mo
ne visų. V ienok tas nėra sun-į (Tęsinys G pusi.)

nemalonumų, stačiai baimės, padarė tasai • 
smulkiųjų pinigų trūkumas. Žmonės bė
giodavo viens pas kitą, kol susirasdavo 
smulkių. (Jai kai kus čionai pasakys; Jei 
trūko smulkių, tai galėjo mokėti stam
biais, kaip anoje unekdotėje apie pran
cūzų karalienę pasakytu: Kodėl tie žmo
nės nevalgo pyrago, jei jiems duonos pri
trūko! Karalienei nė ne galvoj, kad jei 
žmogus neturi duonos, kuri pigesnė, tai 
ką bekulbėtį apie pyragą. Tuip čia — 
bepigu būtų buvę mokėti stambiais, kad 
jų bū t ii buvę.!

'Pas, rodos, menkniekis, o visiškai bu
vo sustabdęs pirklvbą ir biednuomenę į 
desperaciją beslūmiąs.

Josim, broliai, jį karužę!

Kurui prasidėjus, kun. I’. Bilskis, mū
sų bažnyčios rektorius, buvo paskirtus 
kapelionu į veikiančiąją armiją vakuių 
fronte, o man — liktis prie kareivių baž
nyčios Varšuvoje ir ąptarnauti vietos ka
riuomenę bei ligoninėse sužeistuosius. A- 
nasui mano draugas bematant turėjo up- 
leisti Varšuvą ir dangintis prie vakarų 
fronto armijos šlubo. Aš likausi vienas 
prie bažnyčios. Darini pasidarė daugybė. 
Be paprastų bažnytinių pureigų (kurios 
dabar padidėjo, aes įokiu neramiu metu 
daugelis 'panorėjo snsituikinti su Dievu, 
apie kurį pirma nedaug ką jiaisė), dar 
reikėjo priruošti kariuomenę į karą. Da

bar visi Varšuvos pulkai dvigubai buvo 
padidinti, priimtais iš vietos gyventoju 
atsarginiais (rezervistais). Reikėjo juos 
išklausyti išpažinties, pamokyti, padrąsi- 

1 liti, o tuip pat išleisti į musių laukų.

(Javuu gerokai pabėgioti. Kur vienas j 
negulėjau, turėjau šauktis pagalbos iš vic- ' 
tos purapijinių kunigų. •

Tiesu, darbo daug turėjau, bet vis 
dėlto buvo tai labai įspūdingas darbus. 
Ar galite sau įsivaizduoti kų įspūdinges
nių, kuip laikyti prakalbą kareiviams, pa- 
siiyžiisieins vykti į mūšį ir savo gyvybę 
Įiuaukoli dėl visuomenės gerovės* Ar gali 
būti kas įspūdingesnių, kaip matyti ski
riantis kareivius su savo artimaisiais gi
minėmis: su tėvais, broliais, su žmono
mis, draugais ir sužieduotinėmis /

Pirmas iš Varšuvos garnizono, rodos, 
turėjo į karą išvykti Kremenčugo pėsti
ninkų pulkas. Šiame pulke gana daug 
buvo ir lietuvių, ypač žemaičių. Mano j»u- 
tarnautojas, Jonas Baravykas, taip pat 
buvo priskuilytas prie šio pulko.- -Jaru ta
čiau, kadangi jis buvo prie ka|ielionų pa
tarnautoju, nereikėjo eiti į frontų. Jis f 
likosi kariu su muniini Varšuvoje.

Prieš išvvksiant pidkui j kelionę, pul
kininkas davė mar. žinių, kad atvykčiau 
į knrciviiies ir pri mosčiau pulkų į mūši. 

Vykstu. \ isi katalikai išrinkti js pulko

ir sustatyti eilčsnu laukiu manęs. Pasi
sveikinęs, pasakiau jiems prakalbą. Pa
aiškinau, kaip katalikas turi elgtis šito
kiai.' sunkiais atvejais. Kuip sunaudoti 
nelaimę Dievo garbei ir artimo meilei. 
Kad Šis karas gal Dievo leidžiamas tam, 
kud pavergtieji būtų iš verguvės išva
duoti. Mūšyje žuvusiųjų mirtis gal tėvy
nei gyvybę grąžins.

“Tad drąsiai dėl Dievo meilės, dėl 
pavergtųjų laisvė.-, sudėkite ant tėvynės 
aukuro savo gyvybės aukų. Išlaisvintieji 
broliai bus jums dėkingi amžinui!” — 
baigiau savo prakalbą.

— Do gory księdza! Do gory! pra
dėjo šaukti Varšuviečiai, kurie dabar su
darė daugiau, nei pusę pulko. Nugriebę 
mane už pažąstų, bandė kelti į viršų. Vos- 
ne-vos pasisekė man jiems išaiškinti, jog 
ne laikas dabar ir ne vieta šitokioms de
monstracijoms duryti. Rusų vyriausybė 
gali dar įtarti i evoliucijų mus keliant ir 
iš jūsiškio ' do’gorv”, gali man pasidary

ti ,“do gory” po balkiu, kaip jis buvo pa
darytas paskui vėliau vienam liuterių pa
storiui, taip jiat karo kajielionui, įtarus 
jį vokiečių špiegą esant. Kuro metus —- 
tai ne juokai!

(Daugiau bus)
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MA3IANAP0LIS .Pradžioje buvo manyta nešklei | Tuojau po šio žaidimo, šv 
»sti sekcijos veikimų už kolegi- .Juozapo tymas susirėmė su
įjos ribų tačiau pasirodė, jog 
į ir pasauliečiai žmonės domisi 
šiuo veikimu; todėl, nutarta 

Sausio 13 d. kun. F. Kudir- kiek galima ir pašaliečius į- 
kos, M. I. ( ., kuopa laike pir- šion darbuotėn. ši
nuj. naujų mokslo metų laiko- akcija jnu sl,/,laukė naujo 
tarpio susirinkimų. Prasidėjus skyriaus, būtent, Marijonų 
naujam mokslo perijodui, rei-į Naujokyne, Hinsdale, Ilk, ku
kėjo pramatyti naujus planus, naujukai susitarę' sutvė- 
programa tolimesniam veiki-sekcijų ;r dabar dirba iš-
mub 'vien su Marianapolio Kolegi-

Susirinkimų atidarė kun. dr.1 jo3 sekcija.
P. Biskis, M. I. C., malda, po I
kurios pinu. V. Sabas patiekė .UiSk,» «siui.tinSj.lno kon.t- 
dicnotvarkę. Pirmiausia išklau pranešė, jog jį jai nuski-
syta pranešimai iš įvairių kuo ,t« ’lž<,uo‘i v!'kl°' Jksillstn k('- 
pos sekcijų, būtent: Visuotno- ktas lai5k« P»'ienieins asine, 
nės, kinį darė Juos. Augimas; ni,"s ar ftrupėnis, prašant, ka.1

STUDENTŲ VEIKIMAS
Šv. Ritos rateliu. Šv. Juozą- 1
po tymui irgi pasisekė išlošti Dabar važiuojame į Nashua, 
3 žaidimus prieš Šv. Ritos O. Į N. H., pas kunigų dr. Bružų, 

o kun. Simonaičio basketball

liais. Lietuviškoji orkestrą, 
vedama N. Aleksio, visus lin- j party, kuri bus Chase' parke 
ksmino. Plangiūtė darbuojasi tanu :-

Knlbėtn apie roller skating kad atlaikvtu Mišias už sielų l^as 3'mi.initi.-. Komisija sn 
mylimi,m- iS R ’<""""ekio, V. Za-

navičiaus, J. Mažeikos, P. Bn-ir
vienos gerinusių 
šių parapijiečių

ir
a. a. Onos',

Spaudos — J. Stankus; Spor- įkurtų atskiras kuopas - sek-

Sausio 16 d. Šv. Bernndet- 
te’o ratelis lošė su Šv. .Jokū
bo tymu. Žaidimas baigėsi šv. 
Bernadette’o grupei 2 prieš 1,

Sausio 17 d. Šv. Nikodemo 
tymui pasisekė išlošti 2 žai
dimu prieš Šv. Izaoko 1.

Toli gražu, galo dar nema
tyt. Sunku spręsti kuriems te
ks užimti “sostų”; ta parodys 
paskesnieji žaidimai. Baigian
tis pirmai lygos savaitei, sto
vis buvo:

Jš. Praloš. %
L Šv. .Jono 3 0

0

žada vasario mėnesį party j- Onos Vilkaitienės. Atlaikyta 
vykdyti. penkerios Mišios (vienos iški-

Paskui ėjo valdybos rinki- lmingos, o keturios skaityti
niai: dvasios vadu kun. Kri- nės). Jškilmingųsias laike kle- 

atvnžiuos sausio 27 d. Be tų, pas> (larbės pirm. išrinktas bonus kun. Valant iejus, asis- 
bus lošimų ir su liartfordie- vienbalsiai adv. K. Balanda,
čiais, nevbavenieėiais, bridge- garbės iždin. Dr. Aukštakal- 
portiečiais ir kitais — k italam uis, j0 padėjėju S. Aukšt akal- 
čiais. Manom, kad lietuviai iš njM< pj,-,,,. p’. Jemišaitis, rašt.
M aterbury o, palaikydami ti- Pauliūtė, viee-pirm. Plangiūtė 
krųjų Lietuvos Vyčių dvasių, jr korespondentė “Studentų 
visus nugalės. įžodžiui” Jaudžminiūtė.
Iš metines parapijos sąskaitos Reikia pripažinti, kad val-

tymas iš Eliznbetli, N. J., čion

tnoro, M. Mažeikos, M. Orin- 
(Tęsinvs 4 pusi.) >

Nuga-fone
tuojant kun. Kripui ir Karlo- »* K'i^nv sveikatą, nidosnj 

1 Stipruma — kas mukia duuglaus <y-
liui. Šerinenvs buvo pavvzdin- v""‘° — Stimuliuoju narvus, rautne- 

\ ... lr niiHlIpnlntUH organus. NI’GA-
gOS. Lili ilsis Viešpatyje jos tone yra {žymaus (lydy tolaus lAra- 

' ' ’ filmas, jisai siūlo jums TONIKA, ku-
sieln, klll'i tflip gerbė ir IIIV- ris padarė stebuklus dėl tūkstančiu.

įėjo bažnyčią.

Naujųjų Vyčių ‘Initiation’
t

Užpraeitų pirmadienį šv. 
Juozapo salėje įvyko naują . 
Lietuvos Vyčių 8 kuopos na-Į

Valanti,-j,m iMnvė metine Sv.. Ritų susirinkimų „pie teises'ril<(Paėmimas).
Šiomis dienomis gert., kun. ,„s

dvba veikli ir daug žada šie-

l>udur.vdi$iius tuos nusilpnintus tvir
tais ir akly viekais. Šio Gydytojaus 
preskripclja dabar pa.rduoduana vi
sose vaisi inyčiose, — t lisibšlmts die
ni), garantuotus treatmentas už Vie
nų Polerj — gaukite bulei) šių tal»- 
letkų šiandien, bet perHitlkrinki'te, 
kad ant lalhelto būlij pažymėta —• 
Kl'GA-Ti (NE.

to — S. Aleksandravičius, Blai e^as ar ^ul*ayaP°^° 12. Šv. Juozapo
vininkų — J. Liolia ir Misijo- kolegijos skyriaus nariais. g ftv. Nikodemo 2
nierių — A. Mieiūnas. Iš pa-1 Pastaruoju laiku sumanyta 4. Šv. Bernadet. 2 
tiektų pranešimų matėsi, jog turėti debatus tikėjimo klau- 5. Šv. Izaoko 1
darbas visur sėkmingas varo- simais. Bet dėl Įvairių prieža- 6. šv. .Jokūbo 1
mas ir, galima tikėtis, sekei- sčjų, debatai kol kas nutrau- 7. šv. Marijos 0
jos atsakančiai atliks joms pa- kti ir atidėti vėlesniam laikui. 8. šv. Ritos 0
skirtų užduotį. | Itaginama nariai, kad karts Aukos

Toliau kalbėta apie naujo nuo karto parašytų vienų, kitų Perplt,> savaitę p. J. 
laikraštuko “Mažųjų Draugo” straipsnelį apie misijonierių
leidimą. Jo vyriausias redak- darbus ar nuotykius. Tas ar- 
torius kun. Biskis pranešė, čiau supažindins žmones su

3

Juozapo parapijos apyskaitų 
1,000 Paaiškėjo, kati daugiau negu 
1,000 pernai skolos atmokėta. Tai 

667 ačiū geriems parapijonams, ku 
667 rie dėjosi, kiek galėdami, vpa- 
3.33 ' tingai kurie be nuošimčių pa- 
333 skolino parapijai iki 10 tūk- 
000! stančių. Tas daug palengvino

Tai buvo metinis dalykas, nes 
sykį į metus tai atsitinka, kai 

lesama naujų narių, šiemet pri
Į Vntcrlmvį buvo atsilankesįin,ta da"S narių.

•kun. Karlonas iš New Britain, | Vakaro vedėjom buvo šeri

kalbės adv. Balanda, o pasi
renkant Plangiūtė.

CIT!
BOBUTĖ
ATEINA

0001 parapijai naštų. Jeigu visi ki
lti sektų jų pavyzdį ir pasko- 

Degu- lintų parapijai, kad ir mažes- 
tis, p. J. Repšis, ponia D. Kai- nėmis sumomis, klebonas pa
pukas ir p. P. Baltrūnas, visi /irašytų ir J. E. vyskupas už- 
iš Bingliampton, N. Y., Maria- tikrintų žmonėms jų aukotų

VARTOK WĖLDOMA TABLETI 8 
Aptlekose. Knygutė bu paveiksi

laia 24 puslapių “Hlstory of Rhe- 
umatlsm'1 dykai. Kreipkis J:

VVELDONA CORP.
Desk 8. Atlantic City, N. J.

kad viskas tvarkoma, daromi misijonierių gyvenimo būkle ,laP°lio Kolegijos knygynui. pinigų saugumų, 
paruošimai piratam leidimui, ar aplinkybėmis ir, rasit, nu- P™i»nlė turiningų ir įdomių! Smagu matytų jog dalykai, 

knygų rinkinį. Bingliampton’o, l'ftd ir pamažėl, pradeda gerė- 
kolonija, kaip pastebėjome,' ti. (Jai gerasis Dievulis šiaisPageidaujama, kad nariai, komis ar dovanomis 

kiek galima, savo raštais ar misijonierius.
parems

Greičiausia Kelione i Lietuva

BREMEN 
EUROPA

EKSPRESINIS TRAVKINVS laukia prie laivo Brenicr- 
hąvnc Ir uitikrfeia patogu nuvykimu i KLAIPAI).}.

pagalba laikraštukų paremtų. | Prieš kiek laiko teko suži- .lau £aus,ai prisidėjo prie ko- 
Sužinota, kad neužilgo Ma- n°ti skaudų nuotykį iš Mari- ,egl-’os kn7Kyno dapildvnio. 

rianapolio Kolegijon žada at- jonų misijonierių gyvenimo Kolegijos vyresnybė nuošir- 
vykti J. M. kun. A. Cikoto, Harbin’o mieste, Mandžiūrijoj. džiai dėkoja gerb. rėmėjams
M. I. C., dabartinis Tėvų Ma- Si sekcija nutarė, kiek aplin- už prisiųstas dovanas, 
rijonų Generolas. Marianapo- kybės leis, susirašinėti su tais ( 
liečiama, žinoma, dera šiam darbininkais, sužinoti jų gy- 
garbingam svečiui, lig myli- veninio aplinkybes ir tuomi 
mam tėvui, paruošti atatinka- f?ftl kus galima jiems kokiu 
mas iškilmes. Todėl šis susi-'nors būdu pagelbėti, 
rinkimas nutarė ruoštis prie ,
Gerb. Generolo priėmimo ir!

metais dar labiau savo išga
ningomis malonėmis padės iš
bristi iš tų sunkiųjų laikų. Ži
noma, Dievas vis žiūri į žmo
gų, kad jis netingėtų, kad

~A. J. Mieiūnas 1 urėtų valios, tada ir
__________ | Jisai padeda. Turėkime tiktai

U/ATCDDIIDY PMItl Roros valios’ dirbkimP sn Prft*' 
YvAlLIlDunT) uUmIIi kaitų, o pamatysime, kad vis- Į 

----------- kas bus mūs galėję.

Arba keliaukito pofniliarials ekspresiniais laivnls

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
0170.50TRECIOS KLF.SOS LAIVAKORTAS Iš 

NKW YORKO I KI.AIPAD } I.R ATGAL
ir tlaugjtii

Vaterburieč.iai nugalėjo sma 
Ksgliii lyga rkųjį šv. Andriejaus (New

tnrr, GVcln? J’rmVn VnTnto’i, •* I Nansio 14 d. prasidėjo kole- Britain) basketbolo tymų. Da- Sausio 4 d. \Yaterbury’o Stu 
tam ūksint .crmko kom,Ruų ,5 !gjjos vinia. |)uvo sma,. denių Organizacijos R kuopa

i Kun. dr. Biskis, M. T. C., šias klausiose rungtynėse Water- 'aika nienesinį susirinkimą, kupenkių asmenų.
Kaip kiekvienais metais, ••

Iš Studentų susirinkimo

.... , rungtynes oficialiai “pakriks- būryj. Nevhritainiečiams vado ’*s buvo skaitlingas. Fl Jenn-
ta,p ir slcmet nutarta ypatin-,t..o„'nnr.ada]nas yavo jaim. #(Iv#kata. A p<) Saitis, pirmininkas, draugijos
gn bado svęsti \ asario III d., ta|. vi|aitis ir (< Kobi|ioR Non> nustatymu, turėjo pasakyti ka- į

lbų. Jisai kaliojo įdomiai a-

Taipgi minintInl.ai Išplaukimai ge
rai žinomais kablniniulu laivais. —
Patogus gt-ležlnkeli'.tls susisiekimas 
iŠ Bremeno ar Hamburgo.

Informacijų klauskite pas vietini 
agentų lųrba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

,177 N. Mleliigan Ave. — ISO AV. Randolpb St. 
('HR’AGO, II,L.

Lietuvos Nepriklausomybės 
šventę. Tikimasi tų dienų su
ruošti programėlį tos dienos 
paminėjimui. Vakarėlį sudarys 
paskaita, deklemaeijos, viena!

Po to lyga įstojo j savo vė- nevbritainieeiai yra arba bu- 
žes ir visu smarkumu varosi vę žvaigždės universitetuose, ta,)al<:)- Pas^ui atsakinėjo 
pirmyn. kolegijose ir lligb Sebool’ėse, i įvairius klausimus.

Pirmam žaidime, Šv. Jono baip Fordham, New Britain • Po to buvo susirinkimas, f-
, .. . . , ,, ! tymas susirėmė su Šv. Mari- Higli tScbool ir kitur, bet vis sirašė keli nauji studentai irkita giesme, kalbos ir t.t. Tam! . , -

y. . ... ^.ijos rateliu. IŠ karto, pirmam gi vaterburieeiai, vadovauja- studentes. Kun. Knpas darėparuošimui prižiūrėti paskirti . . . . . , , • T * y • , , . *• .. • , •,
t c v u v • e kartui susirėmus, buvo sunko- mi J. Švežo, juos suklupdė mi- pranešimų is judam, paveiks- <J • ian k us j x, c i n i k a s i i* '
Aleksandravičius.

Tuomi susirinkimas
gėsi, kun. dr. Biskiui sukalbę- mui rjv. •/uuo VYIIIUF4 šiitai nen- ju Iri n •

Jš New Britain buvo aiva- sa tai priimta didžiausiu ap- 
50 jaunimėlio — lodismentu. Rašt. Pauliūtė pn- 

busu ir privačiais nutomobi- siuntė padėkos laiškų.

ocioty’s favorite dessert

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

This Is a Famcttg Vlvanl Sėt and ln* 
ttludMt fac« powtler, |1.00; P.ougo, 76c, 
Tln.oue Cream tl. 00, Depllatory Jt.OO, 
Farlal Astrlngunt J1.75, Bath Salt 1.00, 
Toilat \Vater »1.26. Pertame 12.75. Brll- 
llantlne 75c, Skin Whltener 76c. Totai 
Valtie 612.00. Speclal prtce, »1.»7 for all 
ton plecea to Introduce tkla line.

Vardas ...................................
Adresas ......................
8lunčlam« per paStg COD 

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 58O-5th Avenue, New York

Sere Museles
Sritį iesnta, inAamcnation,
Nauralgu and Spraina— 
cauaed riy E*arrion or Ex« 
paaurr quickly rrlirved by 
“R. R. M." Uaad for 
90 yeara lo stimulate

,~.h m^,Ur 
aches and paine. Pemtratės; Doean’t BUatrr. 

A TIME TESTED LINIMENT

Radway's Ready Relief

for Fatigue
nusėd by coneriperioa, uee

RADWAY PULS
the vegetablr tetari ve, to

_ cleanae Inteerinal tract of
impuririea. Your poivon free blood wtH 
give you n«w “Pep.”

Seftd Poetnrd for FRFF SAMPLF to 
RAI)WAY A. CO., Ine. (R*t. 1847) 

208 Centre St., New York City

jus maldų.
Misijonierių susirinkimas

Sausio 14 d. Misijonierių se
kcija laikė mėnesinį susirinki
mą, kurį atidarė pirm. J. Ku
previčius malda. Įdomi ir tu
riningas dienotvarkė nurodo, 
kad sekcijos veikimu kaskart 
daugiau domėtasi ir trumpu 
laiku ji nemažai nuveikusi.

Pirmiausia išklausyta sekci
jos dvasios vado kun. dr. P. 
Biskio, M. I. C., kalba, kurioj 
palinkėjo sekcijai geriausių se 
kmių; ypač pabrėžė, ir patarė, 
naudoti vedinama “Karžygiš
ką Aktų”, kaipo vienų geriau 
šių priemonių sieloms skaisty- 
kloi gelbėti.

Toliau, teko išgirsti, kad 
sekei ios narin skaičius nadi- 
dėio šešiais pasauliečiais na
riais. Sveikintinas reiškinys

|ka numatyti kuri kombinacija Ižiniškos minios akyvaizdoje, lų vakarėlio, kad pelno liko
i bai vir*,h Tik po ilgo žai- Šv. Juozapo salėje. Tkišiol va- 5 dol., o kunigas svečias da-
1/1 1 dimo bei varymosi, pasirodė, terburiečiai yra laimėję visus vė jam pasiūlytų penkinę mū-

kad Šv. Jono tymas smarkos- lošimus. įsu kuopai, kaipo dovanų VI-
Šv.

Jono ratelio naudai, 3 prieš žiavę apie
nis. Žaidimas pasibaigė 
Jono ratelio nu 
Švč. Marijos O.

Tik atvyniokite ketvlrtal- 
nlSkų. baltų. kaip sniegą 
“Phlladelphla" Brand (’ream 
Cheese -— duokite j) kaipo 
užkandi nu ninrnitilludotnis, 
kcknlukals Ir kava! “Phlln- 
dclphla-*, darytas IS saldžios 
grietinės, grynas, Ir delikat- 
niu-skoiiiti. laibai sotinantis, 
yra labai natidt'ngas vaiku- 
ėiams. Valgykite j) lankiai!

Fmh . . . ln this 3 rw Mlver- 
fotl parkace Nntr t»U in būti

kJP

Nesirūpink nležėjl- 
tnu, pleiskanomis, 
išbėrimais, spuogais 

Ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydanti antiseptiku zemo—
saugus. Aptlekose. Mo.. Mo
li 00.

y-

žemo
P O A SKIN iPPiTATtONS
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Antradienis, sausio 23 d., 1934

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS mes, kad lietuvaitėms iv vie-. foįvl, Coiui., vad. p. V. Burdu- Visu Amerikos Lietuvių iš- dėli.-. Buvo gardaus užkand-

WATERBURY, CONN.

noj ir kitoj srityse sekusį ir 
vis kjla aukštyn. Ji, graži, ga 
bi lietuvaitė; pirmiau, kai Wa 
terburyj gyveno, visuomet bu
vo teatruose kaipo žvaigždė, i miausiai Šv. Jurgio parapijoj,

žio ir dainelių. Giedra

(Tęsinys iš 3 pusi.)
tuilės, P. Jesuluičiūtės iv K. 
Kulvaičiulės. Vakare dalyva
vo arti 100 narių. Buvo ma
tyti ir kunigai: Valantiejus ir 
Kripas, Dr. Selenas, II. Lau
ky, M. Sheronas, muz. Alek- 
sis ir daug daug kitų. Visi 
‘triksai’ (šposai) tęsėsi kelias 
valandas. Paskui, buvo užkan
dis ir kalbos, kurias pasakė 
kleb. Valantiejus ir muz. Alek-

AVuterburyj pagarsėjusi, kaipo 
nenuilstanti keliauninkė ir ma 
ėius beveik visą pasaulį, ir
netik vienų sykį. Ji minėjo.
• i , • . * ... t žiai ji atliko savo rolę opere-kad Lietuva, nors maža tau-Į . •’ ' * *

Įtėj “| Tėvynę”, kaip Water- 
bury buvo Vyčių metinis ben
dras seimas 1925 metais. Ne

lio. ei vi ju sveikino gerb. komp. A.
laibai svarbu visuomenei ži-j Aleksį, kuris jau dvidešimts

noti, kad tie trys sujungti natų kaip darbuojasi višnu- Atminkime k^d rūpinimasis 
chorai išpildys koncertų pir-'menės , 0 ypatingai jaunimo; gvra spauda ir platinimas jos

Niekada nepamiršiu, kaip gra Į Bridgeport’e, sausio 28 d., šv.
Trejybės parapijoj, Hartforde,

ta ir mažai težinoma, hob 
prie jos gana sunku prieiti, 
bet žmonės teisingi, švarūs,
lik vargingi. .Ji lul,ui tižiau U>v<‘1’ kttd ir sekasL 
gėsi savo atsilankymu Lietu
voj ir išsinešė geriausius j-į 
spūdžius apie jų ir jos žmo-

viu išvažinėjo 
Jos tėvai

tarpe, bet \V aterburis ypatin- vra vienas iš geriausių darbų, j 
Tik visas savo pareigas, ypač 1 
spaudos atžvilgiu, atlikdami

gai sveikina gerb. jubiliatų, 
nes jau sukako dešimts metų, 

vusario 4 d. ir šv. Juozapo kaip mes džiaugiamės jo vado-1 pasieksime ir sielos išganymų
parapijoj, VValerburyj vasario, vyste ypač mene. Sukaktuvių *___________
11 d. I’o kiekvieno koncerto proga šv. Juozą iri parap. cho- Kiekvieno kataliko turi bū
bus šokiai, kuriems gros Nor , uis viešai išreiškė dėkingu-!(i jįdžiausias rūpestis, kad bū! 

žinėjus visų Amerikų. berto Aleksio šauni “Yoi.ng nių savo vedėjui surengdamas! t stiprį katalikiška spauda,’
ii geri katalikai. Bro-; Melodians” orkestru. j“Surprise Party” sausio 2 d-'fcad ii pasiektų visus tikiu-!

/
Pirm. didžiulio darbo, gerb.

Ji

i lis dabar lošia VVaterburio V v
čių basketballo tyme, o sesuo
Marytė' dalyvauja didžiajame 

Praeitų vasarų p-lė Kirk ke-1 cjlore.

nes.

sis. Vakaras pasisekė. Linki- Havo į Lietuvų sykiu su dak- 
me sėkmių ne tik AVaterbury’o Biru ir ponia StanislovaiZ.iais. I tani jos Vestuvių” trupę atvy- 

. • ■ ŠV. JUOZAPO PARAPIJOS ]»♦; vaidinti Šv Antano i m ei
be t bendrai visoms Vyčių kuo- Lietuvoje jį kalbėjo per radio VYČIŲ CHORO VEIKIMAS •• ' "
ponis visoje Amerikoje. Tai angliškai; jos kalba ir paveik- ipijon.

Beje, gruodžio 19 d., choru

,..— ji pasiektų
,1'l0l° ka,nkar*UOM}* Įtekta g<‘-1čiuosius ir kad nekuudikiško- 

Ansonia, Conn., klebonus’kun. įlb’ A’ Aloksiui “Hapiilton”, jį spauda būtų išmesta iš ka 
J. V. Kazlauskas kviečia pa- wrist watch ~ rank- laikro- talikų tarpo.
garsėjusių p. A. Aleksio “Ste-

Tai angliškai; jos kalba ir paveik- 
gražiausia jaunimo organizaci- til)>o “Mūsų Vilniuje’ 
ja. Visas lietuviškas ir kata- Nr. 21-22.I
likiškas jaunimas turėtų spie
stis po Vyčių vėliava ir paro

ki deiis bei žiemos metas y-. juįl<ė metinį susirinkimų, į kil
pai ingai daug durbo jaunimui rį narįų skaitlingai susirinko.

AMERIKIETĖ ŠEIMININKĖ NEGALI KAVOS
BE FRANCK’S CIKORIJOS

E,indė Vieną Dėžutę Praeitą Metą

Neseniai Wo-
priduoda. Begalo malonu ma-

VVaterburyj no- fyti> kajp ^rdžiai įr n0_ 
dyti ūmesniesiems, kad jie gy- men’s Professioual and Busi-'riai kiekvienas veikiUf prįsi.
vi ir kad Ii,.tuvi,, ai,.Uis Ame- 1,,-ss Club (kur ,,riklaus,, Wa- ž., b(,n)1 ,, j V. „eik
rikoje užtikrinta. Iterburv’o smetonėlė) kalbėjo,.^ patenkintas valdybos veikrikoje I

Vyčių obalsis šiems metams 
nuo seimo buvo “Worhs not 
\wrds” (Darbas ne žizdis). Tai 

. ^puikus obalsis. lštikrųjų, jei
gu visi, jauni ir seni, steng
tus tai užlaikyti, tai mūsų a-
teitis Amerikoje būtu O. K. |

Kalbėjo apie Lietuvą
Anų vakarų YVaterbury’o

) kalbėjo rbu
lietuvaitė p-lė Tareiliūtė. Ji 
yra vaistininkė, turi moderni
škų vaistinę. \Yuterbury lietu- -i00 ^estux’U .sėkmėmis, visus 
viai turi net septvnias vaisti-į^v* Kalėdų š\entėse giažiai 
nes visose miesto dalyse). Vic: Pasveikino lentom giesmėm, 
finis laikraštis išgyrė jos ka- °
litų ir pažymėjo, k 
sirinko jos pasiklausyti.

Heras kavos puodelis yra tai
Visi norėjo išgirsti valdybos geriausia valgio dalis ir tai 
nariu raportus. Visi raportai yra šeimininkės pasididžiavi- 
priimti ir visas choras labai ","1’ kuomet ji gali pagaminti

ti ir gerti be cikorijos. Pra
liek’s Cikorija kavai sutei
kia tikrai gardų skonį”. 
Nestebėtina todėl, kad ge-

___$5,00022 la Prizes

t
 This U our sens® t io nai nr* w«y to 

advrutae—givinf swąy 100 caah prize* 
totaline over Ž5.OOO.OO-- bemded thou- 
aands in EXTRA cash rewards. Not a 
can t of your Moro n sėd b d aow or 
<ver to win >3,500 00.

Caa YOU PlnS 4 I
ln Pictar* ASavT

1 eiI me nuirk. Soma ara npatde down 
H u nd red s hava won big ca*h rearards 
io oihcr campaisns eondueted by mm 
in this fina. Hera are a few. Aan» N. J. — frOOO.OO. Dennis 

, Mith — S4.74O,O(X Mrs Kate 
m.<>e $4 705.00. f Nystrom

Ore --SJ.700 OO. Helen Schirk. Pa - 
>2.565 00 Now roinea your rhuora. 
Y/>u are GUAKANTKRD tu u lr> a cash 
reaard if you take an active par r Not 
a lottefy. No luck needed. Harry — 
get started ciulck by finding 4 dog" 
Not a cent of your money needed. ln

ll fivzl add'tioo to g1vin< Buick. i vrill puy

$1,00022 EXTRA
(•r PromptiMM

to First Ptiaa winner. Not only ooa
ferm»n, būt htlpdreds wl|| be rewarded 

n case of tiea duplkate prizes will be
fjven. A U the money to pay prizes is 
n the Bankers Trust Co. at Ib»s Motars. 
I invita you to kx>k ua up thrnugh any 
ban k in Dės Molnes. any c red i t atgenty . 
bualness houae. magazine. oewspaper.

skanų ir priimtų kavos puode- resniuose restoranuose ir jūsų 
l,nu- lį. ' senoje tėvynėje kava visuomet

Todėl toji pati valdyba vien- Bet tikra skanios kavos pa-' su cikorija verdama. P&moky 
Neseniai džiaugėsi “Štefani I balsiai išrinkta ir 1934 m., bū-1 ^minimo jjaslaptis yra tai į- kit savo dukterį, kaip paga-

tent: dvasios vadas kun J Įmaišymas arbatinio šaukštuko minti kavą su Franck’s Ciko-
. ’. . .. . ’ ’ ’ Franck’s Cikorijos į verdamos rija. x
J. \ alantiejus, dnektoiius kavos puodų ar perkuliatorių.1 Franck’s Cikorija geriausią 
A. Aleksis, pirm. — P. Lazau Cikorija turi nuosavų malonų kavą padaro dar geresne, 
skus, fin. rašt. — A. Marcei y- kvepėjimų ir aromatų, kuriami Franck’s Cikorija parduoda- 
nas nut rast -- M Antlri- sus*n,a,^*UK su kavos kvapsniu ma dėžutėse, lazdelių ir plvs- Į 

kavų padaroma tikrai skaniu- kelių jjavyvląle. grosernėse ir 
kiute, kasiu. — »S. Sopraniute, yttį taipgi užtikrina gėrės- kavos krautuvėse. Dėžutės kai

nuojančios 10c. gali užtekti 
mėnesiui ar dviems. Pasipir- 
kitę cikorijos šiandien! Jei

. . . . vos be jos nevirsite. Štai kų jūs negalite jos gauti savo a-
nii-ronual šokiai, kurie visa- ,„u,ns vįena amerikietė šeimi-apylinkėje, atsiųskite mums 
pusiškai pavykę. Choras seniai ninkė atrašė: į joė, 0 mes jums vienų dėžutę

“Aš gavau vienų cikorijos prisiusime. Rašykite:
dėžutę, kurių jūs man siun-i ______ ____
tėte ir ji man labai patiko, i HEINR. FRANCK & SONS,

dabar uoliausiai ruošiasi 
xlaug su- Pr*e ni’A,n'o parapijos konee-

rto, kuris įvyks parapijos au-
ditorijoj vasario 11-d. Įvykis kasos globėja — A. Lutkiūtėy nę spalvų ir tvirtesnę sudėtį 

| Neseniai atėjo žinia, kad va-i bus nepai»rastai įdomus, nesi maršalka ||. Kenausis. -ius pabandysite (,’ko*
i terburietė lietuvaitė Julė Ba-1 koncerte dalyvaus ne tik vie- Sausio 6 d. įvyko choro “se- ,'1^ vl(n4 x>kI nie_a< a~Mattntuck muziejuje apie 

“Par Away Litbuania” (To-J ranauskailė (Juditli Baron) i f inis choras, bet dar Šv. Jur- 
limoji Lietuva) kalbėjo p-lė gavo naujų vietų Ziegfeld Po-! gio parapijos choras iš Brl- 
PJzbiela Kirk. Salė buvo pil
na publikos. Visį Įdomiai klau

Įlies Ne\v York. Ji ten dainuo- Algeport, Conn., vadovaujamas norėjo įsigyti naujų pianų, tat 
ja duete, rodos, su Pepper ir 1 J. Steponavičiaus, ir Šv. Tre-ijau dabar po šokių galės tik-

sėsi jos užimančios kalbos. Ji Everett Marshall. Džiaugia-1 jyhės parap. choras iš Hart- rai gerų gauti. Dabar aš negaliu kavos vir- FLUSHING, N. Y.

510,000^ REWARD
WIU be paid to any worthy charB-y 1f 

- - ■ anyone can prove tnat *r do not reali y 
I I W0H | aive away all these thousands of dollais

-----tn cash prisės—or that all thls pri v c
T/ money Is not on deposlt in the battk.

RUSK COUPON 
SenS N« Mancy

Peomptnesa Paryš. Mark does found. 
■ tllp picture. mail quick—or write <m
I W0N penny jioet -card' how many dogs yOu 
tinrtnoo hnd. For replying I will tell you now 
x5KzJ you may also win big EXTRA < ash 

rcwards and $2.500 00 too. Answer
N0W1 Tell me wbįrh*you want to*win
- -$2.500 00 or Buk k and 91.000 00. gn
Merrold Johnson. Prize Mgr Mrl
l>ept. 0009. I>es Moines. Inwa oB

5'tl1
f and I a
, ___ ’
I and I am an&ious lo win.

anager fm
dogs ln your picture S

2133

Lcd&i

PSlllBSlBBBSllBlBBSSBSSMBBBBBSaillSBBSlBBlMSSBBRMlllllMMMillMlMMiSBBlllMHBBBBSMSSBBlSBSSMBMMlSMMS]

DRAUGO' JUBILIEJINIS

KONCERTAS ŠOKIAI
įvyks

į Sekmadienyje, Vasario-Feb.
i IETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street

$
s

KONCERTAS PRASIDĖS 5 VAL. PO PIETŲ
ŠOKIAI 8-U VALANDĄ VAKARE

Programe dalyvaus įžymūs artistai-ės, k. t., p-nia E. RAKAUSKIENĖ, p-nia O. JUO
ZAITIENĖ, art. J. KUDIRKA, muz. K. SA BONIS, p-nas K. PAŽARSKIS, p-nas A. 
CHAPAS, ir daug Litų. Dalyvaus du didžiuliai chorai: SASNAUSKO vyrų choras po 
vadovyste komp. A. S. POCIAUS, ir AUŠROS VARTŲ parap. choras po vadovyste 
muz. J. BRAZAIČIO.

Prof. ANTANAS ŽYDANAVIČIUS, smuikos virtuozas, pirmu kartu Chicagoj gros 
žymiausius klasiškus kurinius.

r
Po koncerto bus smagūs šokiai prie geros muzikos. Tikietus galima gauti pirkti dabar 

jau visose kolonijose.
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Antradienis, snnsio 23 d., 1931 n « t it n t s

KAS OROET PO AMERIKOS LtETUVttJ 
KOLONIJAS

ROCHESTER, N. T.
GRAŽIAI MINĖJO SIDAB 

RINĮ JUBILIEJŲ

.perbėgdamas draugijom liksią. n,|įcn t,,,.} j21) narius ir gana
i Po pamaldij visi dalyviui gižaus tūrio.

svetainėje buvo!
j Antru kaibėtojum buvo un-
jtras narys K. Mociejūnus, kn- • * ■piies'ris pupasakojo apie draugijos

rys A. Gudinąs, kuris pupusa- kuip šiuis laikais yra sunku Kutalikams netinka ir ta
kojo, kad buvo norėta sutver- verstis parapijai užlaikau! sa, kiu spauda, kuri nors nestoja 
ti tikrai kareivišką draugiją vo mokyklą, už kurią dange-1 atvirai į kovą prieš tikėjimą, 
su imi formomis, bet nepasise- lis neišgali šiais laikais užsi- bet ir negina tikėjimo, nei 
kė dėl labai didelių išlaidų, mokėti, geraširdės moterėlės į nesirūpina katalikų reikalais, 

j Draugija betgi įsteigta ir šia-

LIETUVIAI DAKTARAI:

Amerikon Liet. Daktarą Draugijos Nariai

Tel. GROvehiU 1303

bažnytinėje 
gražiai pavaišinti.

Tą patį vakarą jau
“1908- 1933” sidabruoti nu valandą pradėjo žmonės

merai žvbėjo ant didžiojo al- būriais rinktis į Sv. Jurgio
toriuus virš tabernakulio Šv. parapijos svetainę iškilmių pu 
Jurgio bažnyčioje gruodžio 31 
d„ per Sv. Jurgio Kareivio 
draugijos sidabrinio jubilie
jaus paminėjimą. Malonus bu
vo reginys, kada per sumą, 
draugijoms dalyvaujant in eo
rpore su savo vėliavomis su
statytoms prie grotelių, alto
riuj, gražiai išpuoštam gražio
mis sidabruotomis gėlėmis, vai 
nikuose ir eglaitėse mirgėjo 
šviesos, bažnyčiai perpildytai

minėjimui. Prisirinko tiek, 
kad vietos nebuvo ir stutie-1

susidėjo iš suvo kišenių po 
kelis dolerius ir surengė gra
žią parapijos naudai vakarie
nę gausio 7 d. Vakurieuė davė 
gražaus pelno. Šios moterėlė.- 
sudėjo lėšas: Kairienė, Palšin- 
nienė, Mulinuuskienė, Mrs. 

Broun, Mrs. Suvage, Murė Le
vickienė, Rimkienė, Zlotkienė,

Trečiu kaibėtojum buvo tre: Greižicnė, Mrs. Kulas, P. Po
cius narys Jonas Saunom. Jis luykienė, K. Pikūnienė, X. Pri 

aidėjo taipgi ir klebonas ir 
Petras Pikūnas, kuris buvo vi
so to darbo organizatorius.

Vyturys

pradžią ir jos darbuotę, sun
kius ir gerus laikus.

ms
Programų pradėjo J. K. Čia 

pas trumpai nupiešdamas iš 
kilmės reikšmę ir pakvietė va

sakė: ‘‘.Jau pragyvenau 62 me 
tus ir per 25 metus darbuo
juosi šioje draugijoje”. Pusi 
džiaugė, kud iš 8 narių išaugt
tokia didelė draugija, kuri tei

karo vedėju Šv. Jurgio dr-jos:kia duug Rochesterio
pirm. J. Vaieekevičią, kuris lietuviams
pasveikinęs dalyvius, pakvietė 
rašt. V. Butrimaitį perskaity-
ti 25-kią metų draugijos dar
buotę. Pusi lodė, kad draugiją 

ir gerb. klebonui j sutvėrė 8 geros valios vyrai,!žmonėmis 
.kun. Jonui Bakšiui laikant šv 
Mišias, visi karštai meldėsi, 
dėkodami Aukščiausiajam už 
suteiktas draugijai malones ir 
prašydami Dievo pagalbos a- 
teities darbuotei. Per Mišias 
klebonas pasakė pritaikintą 
lai dienai pamokslą, trumpai

Po to sekė sveikinimai nuo 
draugiją: Jonas P. Levickas 
sveikino vardu ŠŠ. Petro ir, 
Povilo dr-jos, Ona Balaišienei

Ofiso Tel. CICERO 40
Rcx. Tel. CICERO 3tl3« .

JOS. SHINGLMAN, M. D.

kurie dar visi teliėra gyvi, ti- i’ .S'c'. ^ur’j°b lianos ir nuo
kti ne visi Kockesteryje gy
vena; kad draugija yra prisi
dėjus stambiomis aukomis prie

abiejų įteikė gražią ir brangią 
liauką (safe). Lietuvos Vyčiui 
vardu sveikino Jenas Prane-

kilnią darbų, tambiomis auko i^unas *r Heikė dovaną - si-
mis pasižymėjus ir bažnyčiai. 
Po to pakviestas draugijos

dabrinį kryžių. Toliau sveiki
no Vilniaus Vadavimo Sąjun-

sumanytojus ir pirmutinis na-.''gos vardu P. Svetikas ir kar-

Phon.
KNGIcw<mmI AA4I

orn«e Phone 
TRIanglo <1044

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIftUHGAB
7850 So. Halsted Street

vai.:
ROOM S10 

1-4 lr 7-0 vai. vakar*

LIETUVIAI DAKTARAI;

Tel. LAFuyette 8(157

DR. A. RAČKUS
I

GYDYTOJAS ir CHIRURGA8
X—^SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 11c. R vai. vakaro 

Seredomis lr nedėllomia pagal 
sutarti

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
8eredomla po pietų lr NedėldleuMU 

tik susitarus
2422 VV. MARŲUETTE ROAD

TeL LAI’ayette 7030

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Vai-: 8—4 lr 7—9 vai. vakar*
Res. 2136 W. 24th St.

ToL CAN ai 0402

Office Phoue 
PROspeut 1028

GRABORIAI
LAGHAWICH 

IR SŪNŪS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdfntl 
Tel. CANul 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th_Ct~ Cicero, UI.

Tel. CICERO 5227

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA

štoje kalboje pagyrė draugiją 
už jos gražius darbus, aukas 
Bažnyčios ir tėvynės nauda:. 
Paskui sveikino A. Žiemys ir į 
Juozas Saunora. Ant galo ka
lbėjo svarbiausias vakaro kal
bėtojas gerb. klebonas kun.GRABORIUS

Turiu automobililis visokiems donas M. Bakšys, kuris širdi
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 

Chicago, III.

J. F. KADŽIUS
.j

Buvfs Cicero 
miestelio -plr- 
*iu»„ Sveikatos 
Komisijon le
nus (ir laikė 
tų garbės ofi
sų per 10 me
tų) yra gerai 
Clceri’ečiams 
žinomas per 
27 netils. Da
bar speciali
zuoja gydyme • 
Plaučių. Sir- | 
dies lr Rcu- i 
maltinio ligų. į 
Valau.losi i

Pbone GROvehill 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M. 

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

#858 SO. UESTERN AVĖ. 
Chicago. 111.

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto: nuo z Iki 4 
vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare: 

šventadieniais pagal susitarimą.
4930 West 13th Street

CICERO, ILL.

BOUIevard 7589
Rea. HEMloek 7«91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENT1STAS

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

ROSEL.LI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA.8 

144# 80. 49lh CT., CICERO, U4 
Utar.. Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

•147 80. UAL8TKD ST., CH1CAOC 
Pan e d., Sered. lr B ubą t- 2—9 trųl

Dienoms Tel. LAFsyette 5798 
Naktimis Tel. OANal 0402

DR. A. J. JA VOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street

Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 iki 9 vak.
Nedėlioja pagal sutarti

Kės. and Office 
3359 bo. Luavllt St.

CANAL 070#

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON 

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOURS:
2 to 4 aud 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntmeut

Dr. M. T. StrikoTis
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 tr nuo 6 Iki 8 vak. 

Nedėliomis pagal sutari]
Ofisu telef. BOUIevard 7820 

Namų tel. PHOspeet 1920

Tel. BOUIevard 7012

DR. G. Z. VEZELIS
DENTI8TA8 

4645 So. Ashland Avė.

arti' 47th Street 
Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 

Seredoj pagal sutari)

Offiae Tel. REPubllc 7020 
lUw. Tei. GROvehill 0017

0017 8. WA8HTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
OYDYTOJAS Ir CH1RUGA3

2423 W. MARQUHP1’E ROAD 
Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 rylg

NedAUoj susitarus

Phoue CANul #122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* ‘j CH’^'JROAF
2201 W. Cermak Roftd

Valandos 1—3 Ir 7—8 
Seredomis ir Nedėliotais pagal šutai*

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublio 78#8

Ofiso; Tel. CALomet 4039 
•Res.: Tel. UEillock «286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

9
Ofiso valandos: 1-4 ir 4-8 vai. vai 

Rczldcncljoe Ofisas: 265« W. «9th 8L 
Valandos: lt—14 ryto 

Ssredomls lr Nedėliomis* pagal sutarti
Tek CANal 0237

Rus. PROspvcc #604

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOLIU HALSTED bTLKET

Kczideučija 60oo 8o. Ailcsia„ sive, 
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 

4 Iki' 8:80 vakare

SpeeiaUMai iškalime ir išdirbi- 
lite visokių rūšių ĮHimiiikliis ir 
grabiMMiihis.’

Mūsų šeimyna s|ieeializiioju šia
me darbe i*'r šešias kartas.

t eskilę pi Piinkhj reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjais

MOUNUiARMEL
KAPINĖSE

Vienas blokas į rytus nuo 
didžiulių variu

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys ti'lefouąi:

Rez. I’I AS M OI.A >1011 
BEL.MONT 3183

oriūe: HILLSIDE 38fi.'» 
Vincent .Itosclli, seer.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE

Tel. YIRalnla <MI3«

ngai sveikindamas dr-ją lin
kėjo kuoilgiausiai gyvuoti ir 
nesiskirti nuo savo užsibrėž
to tikslo.

Vakąrą baigė jaunini,-ts, vti- 
(JovrfFiJn'nt gerb. Vaig.”1\. Ba- 
zini, padainuodamas “Pasvei
kinimas” (Aleksio), “Jauni
mo giesmė” (Naujalio), “U- 
lonai” (Vanagaičio), “Kam, 
šerei žirgelį” (Petrausko) ir 
ant gido naujausią Žilevičiaus į 

i dainą “Sveiki drūti”. Choro iį 
j giesmės bažnyčioje ir dainos 
: svetainėje buvo labai gražios 

ir jaudinančios. Šv. Jurgio 
draugija dėkinga jaunimui ir 
jo nenuilstančiam vadui K. 
Baziui. Po programos, grie
žiant šešiems muzikantams, vi 
si šoko lietuviškus ir angliš-j. 

| kus šokius. Prie draugijos pri Į 
i sirašė 23 nariai.

Vakarienė parapijos naudai

Žinodamos ir aljuusdamos.

Alfred Rosclll, pre-.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 

4830 WEST 15tl STREET 

Cicero, Illinois 

Tel. CICERO 2109 ir 859-.T.

Tel. CAN ai 9122

Ino.
LIETUVIU GRABORIU8 

Palaidoja už 926.00 Ir aukAčIan
Modemiška koplyčia dykai.

•AR W. 181h St. Tel. OANal #174
Chicago, III.

I.J.ZOLP
GRABORIU8 IR LAIDO TUVI U▼■DgJAJB

1646 WEST 46th STREET

Tel. BOUIevard 9909—9418- 
Tel. CICERO 294

ORABORIUS
Laidotuvėms pilnas patarnavimas 

galimas ai *86.99 
KOPLJOIA DYKAI

1344 R. 60th Avo_ Cinero, Iii.

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS IR BALSAMUOTOJA8 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

Tel. MONroe 8877

TeL LAFsyette 8572

J. Liulevičius
Graboriuslr

Balsamuoto Jas
Patarnauja Chl- 

oagoje lr aplella- 
kijo

Didelė tr grali
Koplyčia dykai

4092 Archer Ava

GRABORIAI:

Office Pilone Res. 6107 S. f^iičisco 

Prospect 2230 l’hone Grov. 0961

DR. J. SZUKIEWIGZ
PHYSICIAN and SURGEON 

! 6058 SO. ASULkYNO AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appotntment

F DR.J.RDSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojus

2515 U ĖST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMloek 6141

V a 1 u n d o s :
2-4 popiet; nuo b - 8 vakurais

-or: g. i. bložis
DENT1BTAS 

2201 W. Cermak Road 

(Kampas Leavltt 81.j 

Valandos: Nuo t Iki 12 ryto

Nuo 1 »'kl I vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 591 S—14 
Rez. YTCtory 2343

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

Ofiso vai.: nuo 1-2; nuo 4:30-8:99

Visi Telefonai: YARda 1741 ir 1742

Didžiausia Ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ

EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin

tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 

nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū

no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 

didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 

patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū

rint į tai, ar jūs ką pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 

teikia ambulanee patarnavimą su ekspertu lietuviu i 

patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 

Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip

sitės kur kitur. z

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS 

Didysis Ofiens

4605-07 South Hermitage Avenue

METINĖS MIRTIES 

SUKAKTUVĖS

JUOZAPAS

MARTINKUS

Persiskyrė xu šiuo piiMuullu 
24 d., sa ilsi o mėli. 1982 m-, su- 
luukęM 40 ui. amžiaus, glrnęs 
Tauragės apskr. Vcrsčdži'ij pur., 
Unldlnlų kaime.

Paliko dideliame nuliūdimo 
moterį Oną, dukterį Juzefų ir 
sūnų Alfonsų. Liūdnai ai min
čiai mūsų briinguiis vyro ir tė
vo bus biikomos Sv, MIMos Hv. 
Jurgio parap. bažnyčioje 24 d. 
sausio m. 1 934 m. 7 Ir k vili. 
ryto. Kviečiami' visus gimines, 
draiigUH Ir pažįspimus a Lst lan
kyli ( pumuMas.

Mes Tave Mflsų brangusis 
vy.re Ir tėveli niekuomet notiž- 
mlrSline. Tu pus mus jau ne- 
besugr|9t, b.t mes aukščiuos arj 
vėliaus pas Tave uleiMliuc. Įmik1 
mūs ateinant!

Nuliūdę lieka:
Moteris, - linklė Ir Mumis.

IIOZAPAS EUDEIK!
-IR--

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUM0 

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

R E Public8340
5340 So. Kedzie Avenue

______ (Neturime surysiu su firma tuo pačiu vardu)____________

I V. A I B D S DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.

2’lubos
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vai. j 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 ' 
valandai dienių.

Telefonas MIDivay 2880

Oflao TeL VICtory 8899
Kez. Ici. DREzei 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų i| 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted SU

Kampas 31st Street 
Vai.: 10—11 ▼. ryto. 2—4. 7—9 ▼. • 
Nedaliomis ir šventadieniais 10---14

I

J.J.BAGDONAS
• a

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tei. REP. 3100• ’ ' T" •
A *

> 2506 W. 63r>d St.

Office: Ree.:
PROapect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RLJZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 lr 7 to 9 P. M.

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. Av. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago. 111-
Phone: HEMloek 6700

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVM

Tel. YARdg 0994 
Ro.: Tel. PLAza 8200

VALANDOS;
Nuo 10-12 v. r/to; 2-3 ir 7-9 v. «k 
Nedėldienlals nuo 10 Iki 12 dlen<

WISSI6,
Specialistas iš 

Rusijos

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR 810 IKRU FER ĮS J®*1’ RUr>
KAIP U48I8BNI6JU8IO8 Ir NEI8GYDOMO8 JOS YRA i

SpectalIAkal gydo llgae pilvo, plaučių, lnketų tr pūslės. užnuodUlmg kran- , 
Jo. oiloe. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus. °u9»* 
roję. kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas llgaa Jeigu kiti ne
galėjo Jus Hg-dyti, ateikite čia Ir persitikrinkite kų jis Jums S*11 f**" 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Ižgydd tukstanfilua ligonių. PataMg , 
maa dykai. • OFISO VALANDOM! Kaadie nuo 10 valandos ryto Iki K . 
valandai lr nno B—8 valandai vakare Nedė"omta nuo 11 ryto lai 1 wPk, 

WK8T MUI W. kamea. TeL ORAsrfoa- M

Daktaras
Kapitonai 

Pasanliniame kare

O
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I Antradienis, sausio 23 d., 1934

VYTAUTO DIDZ.
.-r

STATO L. V. "DAINOS"CHORAS 
LIET.AUD., 3133 S. HALSTED ST., 28 SAUSIO ; 7:45V.V. 

SEKM. įĮŽANGA50C

justas nudirKa, plačiai žinomas dainininkas (tenoras). 
Savo balsų lav ino Italijoj, vėliau, parvykęs į Lietuvą, daly
vavo valstybinėj operoj. .Jis dalyvaus “Draugo” jubilieji
niam koncerte, vasario 4 vi., Lietuvių Auditorijoj.

Chaignon, išverstu j lietuvių zituicrn Draugijos narius ir 
kalbą kun. M. Vaitkaus. Pusk1 skaitykite katalikišką spaudą.
175. Kaina Lt. 3.

2. Marijos Žiedai. Lietuvos į
Skrajūnas

VOKIETIJOS FAŠISTAI 
PUOLA BUV. SOSTO 

IPBDINJ

kietus skleidžia, programas re 
nka, rašo ir visur visus suei- 
damos kviečia, kad kuo gra
žiausiai pasirodžius prieš sve-|

< timtuučius. Bus graži progra-1 poetų Marijos eilių vainikas,
ma. Tikietai perkant iš anks- Parinko A. Tvmolis. Pusi. 45. 
to 65c., prie durų 75c. | Kaina 50c.

Pelnas skiriamas Dariaus ir1 3. M>tžasis Tobulybės Kelias.
Girėno paminklo statymui ;r| Vaikelio Jėzaus Šv. Teresės 
L. .M. P. Lygos reikalams. Ti-įP3r'('n',,l,'s i s jos raštu. Is pra- Vokietijos nacionalsocialistą

BERLYNAS, saus. 19. —

kietus galima gauti ‘Draugo’ n<',,z,J kalbos vertė P. Jakas.
redakcijoj ir pas nares. Ban 
kietas bus Lietuviu Auditori 
;°.i-

PRANEŠIMAI

Pusi. 146. Kaina Lt. 1 
4. Vaižganto Gyvulėliai. l)i 

Narė d ž. i ° jo Lietuvos rašytojo kun i jĮ.j»j0| 
j Tumo -.Vaižganto. Pusi. 152.
Kaina Lt. 5.

5,. Kunigaikštis iš Dovido

Namų. Kristaus laikų apysa
ka. Parašyta Ingraliamo, vers
ta M. Genio. Apie 300 pusi.
Kainu Lt. 3.

6. Didžių žmonių Jaunys’ė

partija pakėlė kovų prieš bu-

CHICAGOJE

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugijos metinis susirinki
mas jvyks penktadienį, sausio 
26 d., 9 vai. vakare, M v. Ma- 
sulio Real Estete name, 6641 j paragyta Kons. Holl, Versta 
So. Westem avė. Susirink i mas j m. Genio. Apie 200 pusi. Kai
lius labai svarbus, nes bus j- na 2. 
vairių komisijų raportai ir 
valdybos pasiskirstymas. Na
riai prašomi nesivėluoti.

Dr. G. I. Bložas,

A. L. D. D-jos rast.

7. Mokytojos Pasakojimai. 

Vertė Viktorija Plaušinaitė. 
Pusi. 109. Kaina Lt. 1.

8. Kauno Kalendorius 1934.

Tat visi rašykitės j Šv. Ko

vusį sosto Įpėdinį prifleų F re 
deriką Vilhelmų, su kuriuo j 

turėta glaudūs šauly-j
kini.

Nesutikimai pa.< r reiškė, ka-j 
da luiv. sosto įpėdinis sukė
lė protestų prieš savo valdo
mo dvaro Silezijoj didelių 
pelkių nusausinimo ir 150 ūki
ninkų ten įgyvendinimo suma
nymą.

Buv. sosto įpėdinis pareiš
kia, kad kada tie plotai bus' 
nusausinti ir ūkininkai įgyven
dinti, tada visa ta apylinkė 
nebeteks jo medžioklei svar
bos. .Tis pažymėjo, kad tie

Paminklus žuvusioms pa>anlinmm kare, pastatytas Mel- 
bourne, Australijoj.

sumanytojai neturi pamiršti,, 
kad tie pelkių platai yra knpt-! 
ui atminimų. 'Penai buvusis: ADVOKATAS

kaizeris dnžnai ir jaunas bū-‘ 105 W. Monroe St.. prie Clark 

damas medžiodavęs. Dabar 
gi norima suvaržyti tą sporto 
privilegiją ir tai dar ITohen- 
zolernu šeimvnai.

JOHN B. BORDEN

I
Telefoną* KTAte 7«6O

Ik* K nnpl**
2201 W. Cermak Road

Panedėllo. Berado* tr Pėtnyčloc 
vakarai* * Iki #

TelfMnas CA^ul *123
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketvergo tr Subatoa 
Vakarai* 7 Iki •

Telefoną* REPub'.lc 9400

t v

RADIO RADIO INVENTORIAUS

10 tului FA D A ..

N ATJOS ItADIOS 11)34 m. MODELIAI. 
Garantuotos. Ant. Išmokėjimų.

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

JOHN SALZAK 
FIRST GLASS 

SHOE REPAIRING
6349 S. MOZART ST.

Pataisome čeverykus gražian- 
' šiai ir geriausiai - - už ma
žiausią kainą.

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEI,. HEI’UBI.IC 8401

IšpardavimasŠiandie, 7 valandą vakare iš 
sinties WGES įvyks nuolati
nė antradienio radijo progra
ma, leidžiama pastangomis Pe- 
oples Furniture Co. krautuvių. 
Dalyvaus “Pirmyn” choro dai 
nininkai. Kalbės Dr. Atkočiū
nas, DDS., ir kiti. Bus gra
žios muzikos ij jiijokių įdo-

vakarėlį prisirinko jaunimo ir 
augusių. Užkandžiauta ir su-

------- --- i dėta daug linkėjimų tėvelia-imių bei naudingų dalykų pa-
ši vakaru Chicagos operos s Rurjp y|.a tjkrais katali- siklausyti. Todėl, nepamirškit 

kompanija stato “Gioconda”,1 kajM j,. Uienraftčio “Draugo” t pasiklausyti. Kl.

kurioj svarbiausią rolę vardins1 skaitytojais.

LIETUVAITĖ OPEROJE

Barbora Darlys, dr. K. Dran-j 
gelio žmona. Tai In.s jos de-tI
bintas. Chicagos lietuviai tuo;
įvvkiu susidomėki.1 . .1 ,

Rytoj ta Įiati kompanija sta 
to “Martlia”, kurioj dainuos 
Scliipo, Mas:m ir kiti. Ketvir
tadienį “Travalorc”, penkta
dieni

Kloties mūsų geriems para
pijiniams. Juozas

L. M. P. LYGOS BAN

KIETAS

Sausio 27 d„ ruošiama ban-

ĮDOMIOS knygos

(Tęsinys iš 2 pusi.)I
I ntgotpery Place, Paterson. N.
J. Jei pasiryžai įsirašyti į 
narius, nusistatyk į kokius na-

klotas su šokiais pagerbimui• rius rnšysies. f amžinuosius, 
miesto tarybos narių už patei-} tikruosius ir garbės narius ga-

PAKVIETIMAS
širdingai kviečiu visus Chi-

La Bolicme”; šešladie- t imą gatvės vardo atminčiai. Ii dalimis išsimokėti; nupirk /Virougus^
ietų Turandot, o vaka žuvusiu lakūnu Dariaus ir Gi-jmoney onler ar čekį, parašyk žįstamus ai1IJ po pi

re “Mignon”. Ši savaitė yra
paskutinė op.-ros sezono sa- 

4. •vadi*.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

Neseniai čia susiorganizavus 
Kodai iečių draugija pradėjot
sparčiai ruoštis prie savo šo-

aiškiai savo vardą, pavardę ir
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide-reno.

Bankiete
majoras Ed. J. Kelly, alder-į pabusk šv. Kazimiero Drau- 
monai Tlioms A. Dovle, To-ibr’jos atstovui anksčiau nuro- 
man ir kiti, kurie rėmė šį rei-I dytu adresu ir greitai gausi 
kala. Bankieto komisija susi-!įdomiausių ir naujausių kata-į Wnntne
deda iš darbščių Moterų Pi-Įlikiskų knygų. Tik pasiskai- . . 1
liečiu Lvgos nariu: P. Rcssllie1 tvk kokias knygas šiais 1934ljunis man< ag’nu 
nės, A. «v. Kazimiero Draugi.!<*«". ■‘laiminkit,,
ukim™, K. Kvedarienės, .1. A-J Š« ‘I"™1 wvo nnrinniK.
ndrulienės, P. Dulinskienės, O. 1. šventėse su Šventaisiais. I NATHAN KANTER 

Tai viena geriausių meditn-i 4707 SO. HALSTED ST.

i’alvvaus miesto i adresą, į,lėk viską i voką ir į b pasirinkimą. Visokių degti-į 
nių; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėtus.

Dovanos visiems atsilanku- 
1 sieros.

L

, . , i • • i Kliinasauskienės, M. SchultŽ,kių vakaro, kuris ivvks sau- , m„,A . > M. Zolpienes. Visos dirba, ti- cijų knygų. Parašyta kun. Tel.: YARds 0801šio 27 <1., parapijos svetaine-
je. Grieš Stevcns Revelers or-į • — — - -
kestrn. Kviečiame visus atsi-1 
lankyti. , Bil. IN OUR OFFICE

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MARGUETTE PARK
Pp. Budri kai, gyv. adresu 

7012 S. Maplewood Avė., sa
vo name sausio 13 d. buvo iš-: 
kėlę puotų save sūnaus Edva- Į 

rdo (9 metų) suk a k- 
čiai paminėti. Pp. Bndrikai au 
gina dar ir dukrelę Elenorų 
(11 metų). Abu lanko Gimimo 
P. Šv. parapijos mokyklų. Į

MAJESTTC Midget

10 tūbų (’ROSLEY

11 tubu PHILCO ..
]0 tubu

STFAVART WARNER $

Katrie perkate anglis IS drnl- 
verli,. siųskite juos-J CRANR 
OOAI, CO. Cianai t e geresnes 
anglis, už mažiau pinigu 
Povai,nntas AI. R. liktai $7.00 
tonas.Tel. Boulevard 4705

W.C.F.L„ 970 kil. — Gražus Lietuvių Radio progra
mas sekmadieniais nuo 1 iki 2 vai. pę pietų duodamas

Bud riko krautuvės]
-

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

T" IHIIAMC/i-C

.MORTGAfifc RAMKERS

PERKAM 

| Lietuvišku! 

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ

LAIVAKORČIŲ A O B V T O R A
PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS GOAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296

Dabar laikas prisipirkti 
anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 

Phone PULLman 8092

'A




