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DIDELES ATMAINOS KONTESTI 
NINKU TARPE

RYTOJAUS DAINOS ŠVENTE LIETU 
VIU AUDITORIJOJE PUIKIAI 

PRIRUOŠTA
\VASHINGTON, vas. 2. —

J. Valstybių senatas antrukart 
su administracijos parama pra 
ve;!ė senatoriaus Johnsono ki
lių, kuriuo atsakomas šiame 
kraite visokis finansinis kre- 

•ditas toms viąoms valstybėms,
! kurios nemoka karo skobų vi
siškai, arba moka tik mažas 

. dalis.
j Kiek žinoma, kongreso -že
mesnieji rūmai taip pat pripa- 

I žino bilių.
j Sulyg sutarčių nemokančios 
karo skolų valstybės negalės 
šiame krašte parduoti- savo 
valdiškų bonų, arija kitaip pa- 

į sipiui,gauti.

Po praėjusio ketvirtadienio Auditorijoj.
“Draugo” vajaus kontestoj Iš kitos pusės, yra galimy- 
lauke įvyko naujas pervers- bės dar ir “didelėms žuvims”, 
mas, pasine: b" kontestininkų t._y. stovintiems .pirmose vie- 
vietos. Brašku Av.’.škalnio pi- tose kontestininkams, neduoti 
rmenybės “sostas”, blanksta perversmui įvykti. Kaip žino- 
Staniulio, Stanciko, Kūnieko, ma, sekmadienį baigias pir- 
Labučio ir kitų iškilimas. Že- masis kontesto perijodas. Tab 
miau stovėjusieji kontestinin- gi, jei šiandie dar jie subrus. 
kai “judina žemę” ir, kaip'ligi sekmadienio padidins sa- 
vėliausieji daviniai rodo, kai Į vo balsus, tai, vienas, kitas 
kuriems bus didelis surprizas.1 gali ir likti nepralenktas. Ki-

Kad lietuvių posakis: maži |lai|'g"rp' izai ii<‘raB 

kupstai didelius vežimus par-,^iami'
verčia, yra teisingas, tai pa- j Koks bus kontestininkų stų- 
sirodvs “Draugo” koncerte J vis, išgirsime rytoj per “Drau 
rytoj, vasario 4 d., Lietuvių go” koncertų.

atžvilgiais. Kalbame apie 1 sp.au.kis, kurios priešakyje'
“JJraugo” rėmimų. Turime yra “Draugas.” Per ilgus me-
vilties, kad rytoj gausingiau- tus “Draugas” lietuvių kolo-
sioji ir parinktiniausi-oji mūsų nijose yra ne vien sveikos nūn-
publika koneertan sUvyks, pa- ties palaikytojas, bet lygiai
►klžiaugs mūsų muzikos ir kaip grdi8) kurioa pulsas vi-
dainos menu ir parems dien- sur jaučiamas.
rašt j “DraVigų.” ’ 1 .

. ,, . i - “Draugas” daug dirba dar“Drtiugas” per visų savo į * *
_ . •>. . mūsų i vai rių įstaigų, profesi-gyvavimų — j>er < mepia, sa-> /J . T.
varlinis i, per M metų dien-.<,nal»

.................................. .... . . rūpinasi visų lietuvių judėji-rastis, rūpinasi visais lietuvių i * *
katalikų Meivijoa kultūriniais |,nu ,r ™" Wv<-nin,n Jis no-
.... T., , - 1 ri, kad lietuviai visados visurreikalais. .Jis vra nuolatinis ’
_ , v ... L.. . . . turėtu kuogeriausin nasiseki-musii| brolių tikėjimo ir tantv- 1 " .

bės sargas. Kas budi, ar kas in’*'
ne, o “Draugas” visados kai f tai visa atsižvelgus ir yra 
jūros švyturys šiame nepa-! vilties, kad lietuvių visuomenė 

prastai jfid riame ir banguo- ir “Draugų” parems, ko gau- 
jančiame pasauly rodo kebų, smigiausiai atsilankydama į rv
kuriuo lietuviai turi vykti, kad tojaus dienų surengtų didelį*
išvengti savo sielai ir'tautybei [koncertų. Kiėkvięna “Drau- 
pavojų. Ačiū Dievui, “Drau-'go” surengta pramoga gau- 
gas” šių svarbių ir atsakingų j singai lietuvių buvo lankoma, 
pareigų sklandžiai atlieka ir,“Draugas” užtai atsimokėjo 
nepaprastai daug pasiaukoja.' savo rėmėjams. Taip bus ir šį 
Šis pasiaukojimas neša.pini- kartų ir ateityje. “Draugo”j 
gaiš neįperkamų lietuviams šūkis yra ir bus: saviškiai pas 
naudų. į savųjį p .

Vokietijai nė nesakyk apie

Ii ' PARYŽIUS, vas. 2. — į Prancūzija nusistačius, kac
"'Z į Prancūzijos vyriausybė pada- pavojinga yra leisti Vokieti 
Vu. 1v*e^urnon savo notų, kurių jai iš naujo ginkluotis, tai, 

šių metų pradžioj pasiuntė Vo kad netolunoj ateity ji turėt,!; 
”us kietijai, kuri buvo padavus su-' prilygti jai pačiai — Prancū 

! manymų su Prancūzija pada- zijai.
Sios j ryti nepuolimo paktų. ---------------- -—t x l

ga-; Prancūzijos vyriausybė griež BERLYNAS, vas. 3. - Vo 
stan tai atmeta visus /Vokietijos kietijos vyriausybė svarsti 

reikalavimus ir stovi už tai, Prancūeijos notų ir Anglijoi 
kad santarvės valštvbių nusi- ir Italijos memorandumus nu 

IA- ginklavimas ir Vokietijos gin-1 si ginklavimo ir Vokietijos ly 
'klavimasis įvyktų išbandymų gybės klausimais. i
peiijodam. j Anglija ir Italija nori, kai

Prancūzija pareiškia, kad . .w .
2 _  su Vokieti)* bet koks tarima- £riz-tų .- Sųjungon
non sis turi įvykti tik sm T. Sąjun-J0 Pranteūzija pareiškia, kai 
užu’ gos pagalba ir todėl Vokieti- visi jos; pasitarimai ir kiti po 

pre. jos grįžimas T. Sųjungon yra litiniai reikalai turi vykti til 
i svarbiausioji sąlyga. t. Sąjungai tarpini nkaujanl

angij Naujoji Prancūzijos vyriau-1 Vokietija tai visa greižtn
v. 'svbė lygiai šaltai atsineša ir į . . „ «

tštų-i ; T ... atmeta. Pareiškiama, kad Ve
, Anglijos ir Italijos samany- m o •

iio o'muR’ apsiginklavusias vai ,ie ’Ja ne^T,Z ’ ’ 4Junff°n- 
J Jstybes palikti taip kaip yra P bus Pepd?Tn P?™rganizuot 

šiandien ir leisti Vokietijai teisingumo pagrindais ir kad 

»pIT ginkluotis. iten nevyraus Prancūzija.

I^onarJas šimutis “Draugo” editorijalų rašytojas ir 
redakcijos štabo narys, kuris daug sielon yra įdėjęs, kad 
rytojaus “Draugo” Dainos Diena būtų pilnu pasisekimu.

i PAVOGĖ 135,000 DOL. IR 

! LAISVAS

H. S. Duncan iš Ilammando, 
Sausio ! buvęs Northern Indiana Pub- 
žsienių į,ic ^crv‘e<1 kompanijos kasi- 

a ninko pagelbininkas, prisipa- 
1 žino kaltu, kad jis išeikvojęs 

ekvhos kompanijos 132,000 dol. 
tis. Iš

„ ! Teismas nubaudė jį vienu ase už- 5
• dol. pųl (rudos ir teismo lėšo- 

is Sel- jg dol. jr panftį.

pasiun- kjn.3 seniau uždėtų kalėjimo 
Lietu- bausmę nno 2 ligi 14 metų. 
sutarti
ifikuos. len^a bausmė, jam pri-
įų pra- taikyto. dėl to, kad jis išdavė 
ifikavi- ki’ins minėtos kompanijos vir- 
Ifikavi. -linkus, kurie eikvojo fondus.

PAtS POPIEŽIUS 

PASKYRĖ

Spausdinamas didelis dvie
jų' tomų prof. Lappo veikalas 
— “Lietuvos statutas” (tyri
nėjimai). įleidžia knyjĄ švie
timo ministerija. Spausdina
mas šis veikalas rusų kalba, 
nes skiriamas ir užsieniui, liet 
su lietuvišku įvadu ir paaiški
nimais. Tai bus pirmas veika
las apie Lietuvos statutų.

BERLYNAS, vfts. 2. — Nau -n-Kionum
. _ , • , . . -n r- x vi tas amerikietis jėzuitas kui4o Berlynu, .tarto B. Katal.k,, y A McCormWt 4į 
vyskupo , N. Bures iugresus
įvyksta Sianrlien šv. Jadvygos, Rnn MfCnlrail,k 
katedroje iškilmingomis šv. Bnmk| N y 
Miškimis. 7 ________________

------------ STOVIS
. GRĄŽINTI KALĖJIMAN .

_______ CHICAGO IR APLT.TN1
MICHIGAN CITY, Ind., — šiandien debraurtU; naj 

vas. 2. -y Trys Dillingeri© sė-(tomas sniguliavimas; maj 
brai iš Arizonos grąžinti į vie- temperatūros atmaino, 
tos valstybinį kalėjimų, iš ku- Į
rio pnbėgę

PASIŲSTAS I SOUTH 

DAKOTA

NEW YORKE SNIEGAS

NEW YORK, vas. 2. šį jas Vern<< Sankey, 42 m. amž., 
miestų ir apylinkes, ištiko snie išvežtas į So. Dakota valsty- 
go pūga. Sutrukdyt* trafikn bę. Ten jis bus patrauktas 
ir lėktuvais susisiekimai. t tieson federaliiiiam teisme. \ PT.ATTNK1 TE M DRAIKI



F
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“DRAUGAS”

1 teina. kandies. yrus •ekmačlenlue
PRENUMERATOS KAINA) Metams — $<««, Pū

tuotų — $3.50; Trinia inčueaiiuna — $3.00; Vienam 
leMiuI — 75c. Europoje-— Metams $7.00; Pusei m«- 

—- $4.00. Kopija ,03c.
Skelbimų kainos prlstunSi'amos pareikalavus 
Bendradarbiams Ir korespondentams rattų nerrą- 

n neprašoma tai padaryti ir neprisiunčlama tam 
" o Menkių.

orius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai.

sekančiai dienai priimami iki 
5 vaL po piet.

Kviečiame ir laukiame visus muzikos ge
rbėjus ir “Drauge*’ prietelius ir jaučiame, 
kad kaip ir visada, mes turėsime didelę.sve
čių minių, su kuria “Draugo” redakcijai, 
administracijai ir sandarbininkams teks daug 
malonumo bendrai praleisti įspūdingas dai
nos vakaras.

lš MUZIKOS SRITIES
Ražo A. P. Stulga

MUZIKA SENAJAME 
• TESTAMENTE

IR VĖL TEUTONAI

“DRAUGAS”
UTHUAN1AN DAILY FRIEND

Pubįtshed Daily, Except Sunday. 
SUBBCRIPTiONS: One Yeai — $8.00; Sla Months 

00.50: Three Monthe — $2.00: One Month — 76c. 
repe — One Tear — $7.00; SU Months — $4.00; 

F .OlC.
Advertlslng ln "DRAUGAS" brings best resulta 
Advertlslng ratee on appiicatlon.

Daug amžių Lietuva buvo mindžiojama 
vokiečių praeityje. Planingas ekskursijas ka
rdu ir ugnimi vokiečių ordinas darydavo po 
kelis syk į metus. Lietuvos Didieji Kuni
gaikščiai turėdavo vesti nuolatinį karų su

dojimu atlikdavo kitokias a 
peigas. Giedojimas dažnai bu
vo akompanuojamas rankų plo 
jimu ir kai kuriais paprastais 
instrumentais.

Kada žydai buvo vedami iš 
Egypto žemės, kada juos vijo
si Faraono kariubmenė ir ka

Senovės padavimuose randa da kareiviai skendo Raudone,- 
ma, kad žydai buvę daugiau-Į joję jūroje,* Miriam ir kitos 
šiai muzikalūs. Jų senobiniai moterys - merginos iš dž’iaug- 
užrašai yra pavadinti Senuo- amo giedojo ir šoko. Kada Do- 
ju Testamentu. Į vidas užkariavo filistinus, žy-r

Senatu Teatrale cauge- ,'i1 ,‘"“‘ryt ?»° iS “““‘V «**

*Adv
Adv

UGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
K

DIENOS KLAUSIMAI

MŪSŲ DAINOS

Lietuvių tauta tikrai galį didžiuotis dai- 
aiis. Pirma negu ėmė kilti rašytoji tautos 
ratūra jau liaudyje buvo sukurta didžiau- 
turtai dainų ir raudų. Kaimyniškų tautų 
elektualai gaudė mūsų dainas, balades ir 

ir jų pamatais kūrė ir sukūrė dide- 
.poemas ir apysakas. Didžiausios lietuvių 

les dainų krūvos yra surinktos, bet di- 
lė jų dauguma pasilieka liaudyje, vienos 

.vhnni jaunai kartai, kitos gi užmirši-r

, Skamba daina plačiuose Lietuvos laukuo- 
prie darbo!... Gaudžia jos tėvvnės tylia- 
r vakare, vėsos dvelkimu nesamos toli,

Ne kas kitas, tik lietuviška daina su
mūkia lietuvių minias į vakarėlius čionai, 

rikoje. Lietuvių dainai yra lemta lošti
IĮ vaidmenį mūsų tautybės išlaikyme čio-* 

į taip svetinių. Lietuvio patrijoto kriteii/ų- 
įyra meilė savo tautos palikyijų, gi jšalįa 

lės tautos liuOsybės 1 ir kfcrtHoš, ka$ ?v4'a 

Įsų gyvenime arčiau kaip meilė tautinės
os. bei dainos. ’ ,

Ruošti lietuviškų dainų vakarus, tai pa- 
ikyti patrijotizmų, teikti lietuvio sielai di
lio malonumo. Tat, kuo fla ilgiausia dainų!

“ih augas”, kas metas, rengia didelį lie-

vokiečiais. Mat vokiečiams, matyt, yra įgim
ta gyventi kitos tautos syvais. Nei prisikė
lusi Lietuva neturi ramybės su vokiečiais, 
kurie žiūri į LietiiVų, kaipo į Gennanijos da
lį, visų laikų kesindamosi gųsdinimais ir a 
gitacijomis šeimininkauti Panemunio respu 
blikoje.

Vokiečiai net stebisi, kaip Lietuva gali 
drįsti jos nebijoti ir nedaryti to, kų ji dik
tuoja.,.. Toks vokiečių naiviškumas, siekia 
beprotystės ribų.

Paskutiniuoju laiku Vokietija Lietuvos 
atžvilgiu padarė keletu labai nedraugingų žy
gių. Nors ne naujiena vokiečių nedraugišku
mo išsišokimai, bet pastarieji įvykiai išjudi
na Lietuvos visuomenę.

Vokietija užsimanė Lietuvų “paspausti” 
dviem būdais. Vienas tai ekonominis. Pernai 
metais Lietuva į Vokietijų galėjo išvežti svie
sto 2,090 tonų. Metų gale vokiečiai paskelbė, 
kad visoms valstybėms sviesto įvežimų suma
žina 20 proc. Tų procentų numetus Lietuvai 
turėjo tekti i,710 tonų. Bet Lietuvų išskyrė 
iš kitų tarpo ir leido įvežti tik 600 tonų. Tai 
yra sumažino 70 nuoš. Nustatytus įvežti kiau
šinių kiekius taip pat sumažinodaugiau, ne
gu pusiau. Tatai padaryta tik tam, kad Lie
tuvų “prispaustų”, “pagųsdintų”.

ly vietų pažymėta apie muzi- dodanios ir šokdamos. Pats
kų. Žydų religinės apeigos, bū- • ^ov^as buvo muzikas ir po- 
davo žymėtinos muzika, gie- Į e^fls /r bu\o įsteigęs did- 
dojimu, šokikiu ir t.t. Senasis Gausių pasauly giedojimo mo- 

Testamentas siekia tūkstan-
čius metų. Jo vertimas yra į- j Kada žydai buvo egyptiecių 

' vairiose kalbose. Tat, kai kur ,ir asyriečių pavergti, prapuo- 
vertėjai, būdami nemuzikalūs,]^ pas juos linksmoji muzika, 
nepadavė tinkamų instrumen- j Atgavę laisvę, vėl atgijo uni
tų vardų ir muzikalių išsirei-, zikoje. Pradėjo atstatyti savo 
škimų, bet kiek paduota, tuom nialdnamį Jeruzalėj ir vėl pra-
ir reikia tenkintis)

Prieš tūkstančius metų žmo 
nės gyveno skirtingose sųlygo- 
se. Jų būdas, apsiėjimas, pa
pročiai, mados ir bendrai idė
jos skyrėsi nuo dabartinių mū 
sų idėjų.

Kaip senovės dokumentų - 
užrašų ieškoma senose pilyse, 
kapuose, ant sienų, taip ir mu 

zikos instrumentų pavydalus 
randama į akmenį iškaltus, iš 
kurių maždaug galima spręs
ti jų išžiūru ir garsų, bet me
lodijų užrašų nerandama, nes 
tuomet nebuvo dar išrastas

dėjo giedoti.
Giesmės Dievo garbinimui

buvo pavadintos psalmėmis. 
Jos buvo poezijos formoje, iš 
kurių jiaeina kai kurios ir da
bartinės psalmės. Jos buvo gie 
damos per daug amžių įvai
riose bažnyčiose; jos yra poe- 
zija pilna muzikos. Sunku su
žinoti, kas yra autorius tų psa i

Kun. Juozas Mačiulionis, M.I.C. Ligšiolinis “Draugo” 
tvarkytojas ir “Draugo” Dainų Dienos sėkmingas rengėjas.

maldoms ir kitokiems susirin
kimams. Taip pat randama j- 
vairios švilpynės, žmogaus pu
čiamos. Vėliau tapo pritaisy
ti pūstuvai - dumplės jr tokiu 
būdu buvo daroma pradžia da

X“

Be to, dar labai suvaržė vadinamųjį ma 
žųjį pasienio susisiekimų. Lietuvos su Vokie
tija sutartimi buvo nustatyta, kad pasienio 

^yveidojai jęali parsinešti iš Lietuvos be mui-
t$#į«h|rų kiekį (3. kUogcauMis)H<titaisto 

produktų. Dabar vokiečiai, nežiūrėdami su
tarties, tų kiekį sumažino keturis kartus 
Dėl to nukenčia mūsų pasienio ūkininkai, ku- 

'rie anksčiau galėdavo gęrokų dalį savo ūkio! 
gaminių parduoti į Vokietijų.

Antras vokiečių nedraugiškumo pasirei-

ir eyriočių. Jau ir tų Laikų in
strumentai skirstėsi į tris rū
šis, būtent: styginiai, pučia
mieji ir užgaunamieji.

Lyra buvus populiariškiuu- 
sia styginių instrumentų. Ji

imit). Spėjau® kad nemažai j,|bu™ A-*^- P'- | boStoton. vargonams 15 ty
yra parašęs karai™ Davidas, I «•« Plak'uku. Su lai- švdpyrnę. btabejo .fe.vysk

! ku lyros buvo tobulinamos. In- dabartiniai fleitai, fagotai, kla 
strumentų su lankeliu (smi- metai ir t.t. ;• ,
čiu) griežiamų tada dar nebe- Labai daug buvo varioj am 

užgaunamųjų instrumentų, ues
Po styginių instrumentų, ei- lengviau padaromi, paprastu 

būdu vartojami ir jų.išsivys- 
buvo taip pat labai paprasti, Į Dųnas, beabejo, paeina nuo ra- 
padaryti įš įagų ar medžio. įr*cU pl°j*ni°- Užgaunamieji in- 
Atsiradus metalui, jis buvo Į strmnentai labai tinka mušti 
.pavartotas dūdoms dirbti. Šv. į šokių^ taktui ir labai lengvas
RaŠtfe' dažnūi tiuidaMa niinirif: . „
“t,kuris buvo, ghl ^aug studijuoti muzikos, kad

Jfevitai ir kiti pranašai.
Psalmės buvo giedamos J-

vai riais tonais ir kiekvienas 
tonas turėjo tam tikrų reikš- v0‘
mę, tam tikrose apeigose. Jos 

gaidų rašymo būdas. Senovės daugiausiai buvo giedamos Je Ra pučiamieji -vamzdiniai. Jie
__ i.. j::__ : • i*-).-- •- ___ i-, v y v- • im- • i.......melodijas vienį nuo kitų iš
mokdavo ir tokiu būdu tas ėjo 
gentkartėmis. I^stpmieųtąi bu 
vo paprasti, silpni arba visai 

. pirmu-
tinis, ir geriausias, instrumen
tas buvo žmogaus balsas. Bal
su žydai garbino Dįevų ir gie-

ruzalės bažnyčioje. Vėliau jos 
buvo akompanuojamos kai ku
riais instrumentais. Tonai, be 
abejo, buvo lengvi, paprasti, 
f Sakoma; kad,,5en«w žydai 
turėję gausiai instrumentų įr j “ trimitų“
brangiai i&iabintų. Kai kurie Į vienas iš svarbiausių instru- J ^Rp’atus būbno trenksmų - bi- 
,jų buvę paimti iš egyptiecių mentų ženklams paduoti pa- 1,lėjh»’b bildėjimas greit

ir nustatė prieš Lietuvų vokiečių visuomenę. į rė vien į parapijinį darbų, tačiau ndatsisakė 
O Lietuva tik rina savo teises, savo vi- laimingai užbaigti gražiai pradėto darbo.

ių dainos vakarų. Ruošia, jį ir šiais me-' škimo būdas tai Lietuvos vardo, Lietuvos pe
litinio pasitikėjimo žeminimas. Vokiečiai sa
vo spaudoje, be kitų neteisingų žinių, paskel
bė tokį šmeižtų, kad būk tai Lietuva ruo
šianti Klaipėdos krašte sukilimų ir norinti 
visiškai panaikinti Klaipėdos krašto autono
mijų. ' ■ \

Papratusiam prie vokiečių išsiSokinrų pa 
šauliui ši žinia nepadarė įspūdžio ir niekas 
ja nepatikėjo. Tačiau toks vokiečių šmeižtas 
įžeidė Lietuvų, sujudino Lietuvos visuomenę

is. .būtent rvtoj, tik dar rūpestingiau pri- 
Lietuviškas dainas ataus trys patys 

maigus i Chicagos chorai: Sasnausko, L. V.
■Anas ir Aušros Variu.

Muzikalės dalies pasisekimas yra užtik
us, Chicagos pasižymėjusieji solistai solo 
ojimu Įneš daug įvairumo ir savo talen- 
is balsais priduos daugiau malonumo.

4‘Draugo” koncertai kas met būna dai- 
ptu-rta. Bus jį ir šįmet.

daus ir užsienio politikos savarankiškumų, 
neužgauna svetimųjų, gerbia nutartis ir ge
rus kaimyninius santykius. Tačiau galinges
niojo nesiduos skriaudžiama.

• • «
•: .• »- ■

Kun. Juozas "Mačiulionis, M. I. C. ligšio
linis “Draugo” Seimininkas ir koncerto ren
gėjas, i yra didžiausias rytojaus “Draugo'’ 

Dainos Dienos pasisekimo kaltininkas.

Nors pastai u laiku jis pastoviai pasinė-

i^eottardas ttimutis “Draugo” ilgametis 
redakcijos štabo narys ir editorijalų auto-’ 
rius, yra daug sielos įdėjęs, kad rytojaus 
“Draugo” Dainos Diena, —t. kaip kad žada, 
- - būtų pilnu pasisekimu. Nors gripas užva
kar jį pųguldė į lovų, tačiau tikimės, kad 
ligi koncertui ganėtinai sustiprės, kad ben-

pasiekia jausmus. Tari, Senų- 
jam Testamente dažnai mini
ma cymbolai, kurių, beabejo, 
buvo visokio dydžio. Žodis 
“cymbolas” reiškia lėkštę (to- 
rielkų). Jie buvo metaliniai, 
mušami vienas į kitų. Būnant 
visokio dydžio ir formos, be
abejo, jie kiekvienas turėjo 
ypatingų garsų, kurie ir suda
rė savotiškų harmonijų. Sako
ma, kad juos vartodavo dau-drai su kitais sandarbininkais pusidžiaugus 

dideliu “Draugo” svečių - prietelių skaičių- g'ausiai levitai. Nėra abejo- 
mi. I nės, kad cymbolai buvo prie-

Greito pasveikimo! . ' (Tęeinvs 4 pusi.)

Kun. A. Petrauskas, M. I. C. J vos kiaušu, tik pirmajame aukšte, tuoj 
įėjus į ligoninę, gulėjo jau apysenis Aus
trų kareivis — vedins. Jam mūšiuose Liu- 
blino gubemioje šrapnelio skeveldra pa
kirto kojų gyslas ir nuleido sirenas. Varg- 
Ipš ne nustojo vąhlęs savo koja.%

V&n bus verksmas ir dantų griežimas”/! dtm kentė didžiausius /sopulius. Mėšliui-
bvu„x,-liios<. .tažnai «u.4a,no Krin-' 8^’ •« ",l“

■ns i5sirei5kiu.ua: vorkauma- ir danty | «•«»«. k*<l kur -dėtis., (ir,ežė d«n-
-• . _ , , . i tinjis, nat visas kambarĮs aidėjo tuo žiau

riu dš dantų cinąnčiu balsu. Rankomis 
drtiekė ant savęs baltinitiH.ir i:žklo<lų. Na
gais plėšė lovelės geležines briaunas. Ro

(AM UEPSNSSE ffi G«KUĮ 
; ŽVANGESY!

kerius metus, skaitytų a. a. vyskupo Nie- 
dzialkovskio, Žitomierfaus vyskupo, raš-

u
-rr-

išsireiškimus: verksmas- ir 
nežinias. Mes jaos perskaitome, neįsigi- 
Ijdniiii net Į jų prasfnę. Rodos, kad jie va-, 
įjaini vien kalbai įspūdžio priduoti. Tito 

i jie imti iš žinomi) gyvenimo ir reiš- 
diflžinusių kentėjimų. Iš skausmo dan- 
ĮMits savaime taip viena jų eilė span- 

iasi pn ie antros, kad išduoda nepaken- 
u».i mūsų ausiai griežimų. Kani neteko

i ftrtnm'aaių reikalų pu tikrii dide-

dės, kad primanytų — susidraskytų .vįaų 
save. Toki skimsinai vai*tė jį visų... Ke
lias |>agrct dienas aš lankiau šį nelaimiū- 
gųjį. Katalikas. Jautė, kad mirtis jam ar
ti. Rengėsi kuo pavyzdmgian prie jos. Tai 
kopiančiojo Jobo ^gyviausias <twixdM.

m į .aiškaus unpvųlirun-apie dantų gric-
uj. Tusu, kui kada pasitaiko žmonių, 

airir n;il;li’ p r miegus griežia daniimis. 
ĮĮisii darosi juos girdint. Dėt toli gražu 

Reganėio žinogat s dantų griežimas nc- 

^ii pril> gti kenčiauč-io žmogaus grieži

mu

Thth pačiame name. kur buvo "'nmisai 
uo ių;. oreivis >u pienių nuskeltu gal-

Jis kenčiu* nežinodamas nei už kų, nei 
dėl kūno kalčių... Mirti, mirti!... Kuo grei
čiau mirti! — vienintelė viltis iš skaus
mų išsivaduoti: * -

Jo kentėjimai net įpintusiems sergan
čius regėti darė didelio įspūdžio.-

Gaikstingutnae su savymyles 
pnemaižtn

IL

visuomene. Kaip ji buvo pilna savimy
los, taip ji pasilieka tokia ir šiandie. Hia

tų apie vadiriaųiųjį šokantįjį gailestingu- j ndie gal net daugiau, negu kuomet kada. 
mų. Garbus rašytojas tame rašte labai ap- i Tasrašytojas tame rašte labai ap- j Tasai visuomenės savęs ieškoji
gailestavo, jog daugeliu neva gerų katali
kų savo'gailestinguosius darbus jungdami 
su savo asmens naudalpaverčia juos kaip 
ir kokiu savo arti nui* nelaimėje esančio 
pusityčiojimu, ar pasupa. Mat, daugelis 
turtingųjų ki lia pasilinksminimo bei vi- 1 
šokių ne kartų net biabrių šokių vakarus 
tam, kad galėtų .^avo; geiduliams paten
kinti. Kad daugiau patraukus publikos ir 
daugiau iš jos ilK’iliojiiš pinigo, gautąjį iš 
vakaro pelnų neva skjrių gailestingiems 
darbams. O ii»tikrųjų tie gailestingieji 
darbai ar gauna kokias nuotrupas, ar ir 
visai nieko nebeliekti, kai imama paden- 
ginėti visokiems saldupiynams bei skanė
stams i? kitiems niekniekiams padarytą

sias išlaidas. Argi tau ne pasityčiojimas 
iš vargšų! Jūs laukite^ o mes gersime ir 
valgysime, jeį kas nuo infis pilnos bur
nos nukris, tai galėsite! jūs sau susiripkti*’ 
kaip tie šuneliai iš p6 ponų stalo!

Tikru liesH genialaus rašytojo ir ka
talikybių gynėjo tiune rašte buvo jiasa--1 ■ ' 4ta

Niekuomet ’ negaliu užsimiršti seniai] kriu. Kaštas pusilieka* tačiau raštu, th>- 
seniai, jau 3P.I prieš kokiufc trisdešimt peu-j sa pasilieka tiesa, o vhuomeuė ta pačiu

mas ir vi
same kame net geriausiuose darbuose sa
vo asmens naudos pirmon eilion iškilsimas 
labai ryškiai pasireiškė Varšuviečių pa- 
siskubinimas su užuojautos dovanomis nu- 
kentėjusiems kare vargšams kareiviams.

Į Varšuvos ligonines suvežė daugybę 
sužeistųjų nt tik iš priešų pusės, bet ir 
savo pildės. Taigi visuomenė, eidama logi
kos, teisingo protavimo keliu, rodos, bū
tų turėjus pirmoje eilioję su tomis dova
nomis pasiskubinti j>as savuos'uis karžy
gius, jiems atnešti kiek suraminimo ir pa
rodyti dėkingumų už jų pasiaukojimų dėl 
visuomenės gerovės. Ar manot, kad ji taip 
pasielgė? — Kas da\v!

» Varšuvos ponios prisipirkusios viso
kių saldumynų ir dovanėlių, kuip tik iš
ginto atvežus sužeistuosius vokiečius Be
laisvius, jnalegkdanioe savuosius, pasi- 
skahino j>as svetimuosius. Anais rūpinosi, 
aniems viską, vilko, o saviems nenorėjo 
nė akių parodyti. Kodėl! Gal jautė, kad 
anie, atsidūrę nelaisvėje tarp svetimų rai
kai ingi daugiau užuojautos, negu saviš
kiai! Iš dalies, gal kiek ij- yru tame tie-

so»s.^Anie nelaimingesni, patekę į svetimų V 
šalį, bet saviškiams daugiau už nelaisvę 
gelia širdį, kui pastebi -tokį visuomenės 
jų pasiaukojimui uliejingumų. Tas paųte- 
bėjimas labiau žmogui sugelia širdį, negu 
jiatekus į svetimųjų lankus. Ten svetimi, 
tai svetimi — iš jų nėra ko labai ir laukti; 
bet jei taip savųjų pasijunti svetimas ir 
apleistas — tai tada širdis suvirpa ir 
graudį ušniju sublizgu iš po blakstienos.

Krikščioniška tikru artimo meilė rei
kalauja ir teisingumas atiiluoti kas kam 
priklauso. Reikalinga paginsią priešui, liet 
reikalinga ji juo labiau prieteliui. Anų 
guosdamas, neužsuniršk ir šio. ftis dosnys 
taiji yra natūralūs ir kiekvi«*nam supran
tamas, kad, manau, ir tos Varšuvietes la
bai gerai suprato jo teisingumų ir būtų 
pagal jį pasielgusios,' kad joms nebūtų 
r9pčįęs pasirodyti svidimtaučių akysiu bli- 
gstelti savo kultūrirtgdmu, savo švidnit- 
mtų. savo do;-nuimi ir išgirsti .svetimuose 
laikraščiuose išminėtas savo pavardes ir 
prie kultūringųjų pi įskaitytas.... Argi čia 
ne šokantysis gai leidi ilgumas ♦

{Daugiau busį

) ■MiiBllo .f j

i5sirei5kiu.ua


fteštadienls, vasario 3 d., 1934 n r a n n a e

ROCKFORDO LIETI)™ ŽINIOS “DRAUGO” JUBILIEJINIO KONCERTO KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
LINKSMA ŽINIA*

PRIĖMIMAS IR'PARĖK- motu bus pasilinksminimas ir 
GIMĖLIS [įdomios kalinis. Tuojau po va-

Sekniadienį, vasario 4 d., kariones bus išpildomas turi- 
ftft. Petro ir Povilo parap. mo- ningas programas, kurį vykins 
kyklos mokinės, dvidešimt vic- į rinktinės dainų ir artistinio 
na mergaitė, prieš pat fi vai. meno jėgos - rockfordiečiai, 
Mišias, priimamos iškilmingai chicagieeiai ir ciceriečiai. i 
į Švenč. Panelės Marijos N. Veikli ir sumani šio.pnren-į 
P. Vaikelių Sodalieijų. ftv. gimo komisija S. Keliotis, P- • 
Mišios 8 vai. aukojamos visos Krikščiūnas, K. Aitutis, L.' 
Sodalicijos narių intencijai. į Čepulis įr visi komitetai bei

Penkiadieni, .vasario 9 d., 3, P“r“P''j»« *K°» «*•1
vai. popiet, Sios jaunosios so. jl*i"'-ui llarl,,,°Jasi Klausiam, 
dalietės Įvykins i,kanu prog. P»vykimui. Sėkmingas darbas

1. PROGRAMOS VEBfclAS ................j POVILAS ftAI.TTMIKItAS
2. SAMIA .. X. . DOMIAI GURU. KUM. J. J. JAKAITIS. M.1.(1.
X *) UMTIAUKIM. JAUNIME ........... .......................... MLEVIčlAUK

b) PASAKYK MERGELE ....................................:.. ŽILEVIČIAUS
«•) VEJAS IR JfRA ....................?............................... VANAGAIČIO

AlAROS VARTŲ PARAPIJOS CHORAS IR
A. AAULIUTf ............................................... SOI A)

llirlgiinja J. BRAZAITIS

4. GUJAMI MIFAiE
P-NAS A. ČIAPAS

PETRIE

n 1 SPANIHH DANCE .......................................................... RICHFKLO
b).SCHER7AV ................................................ .............. VON GOENH

SMUIKO* SO<O .. JANINA PRANINCKAITČ
MANU PRITARIA . . ALDONA BRIEDYTf. ....

ramėlį ir gražaus bei brangaus eina šuoliais pirmyn, ypač A.

a) Aft TUIUU SAVO NAMUS— Arta Ift Operos “Fn«rs<o" GouimmI 
h) AUKSO ZVAIGADRLfcS MIRGftJO — Aiia U

Operoj “Tosm” ...................... .... ............................... Pueetni
P-NAS KASTAS SABONIS

Malonu pranešti linksnių ži-

jai surengti vakarų vasario 3 
d., Liuosybės svetainėj. Prad
žia 7 v. v. Vakaras bus su pro-

nią, kad šeštadienio vakarų,!grama, kuri nuaidės iš dainų, 
vas. 3 d., įvyksta pasitinkami- muzikos ir kalhų. Po-prog ra
minas — šokiai. Vakarų ren-; mos bus šokiai. Bilietas 28c. 
gia ftv. Grigaliaus choras, va- Visi, kas tik prijaučia tauti- 
dovaujamas varg. A. Monde!- niam veikimui ir nori, kad 

! ko.% ftis choras gieda bažny- lietuvis būtų išrinktas į svar
bioje ir savo muzikė kelia žmo btų švietimo tarybos vietų, at
idų širdis prie Aukščiausiojo šliaukykite į vakarų, parem-

atsilankyti ir naujų atsivesti. 
Dabar eina naujų narių priė
mimo vajus. Nepriklausantieji 
naudokitės proga, įsirašykit į 
ftv. Antano draugijų. Juo drau 
gija bus didesnė, tuo daugiau 
nuveiks gražių darbų. A.J.Jf,

maldose.

lnedalikėlio iSlaimėjin,^ para- R’"*iK> P Kr.kSfir.naa .r S. 
pijos svelainSje. 1538 S. West labai smarkiai ir
Sl. Programėlis sasidada aė- vykusiai skleidžia pardavinf. 
kanfiai: 1) Johnnie’s Bad dami kietus. Ne'

NKANT .......................................................... ....................... ....
•UETAS: A. ČIAPAS IR K. SABONIS

a) K AB GĄLftčIAU ............................................. DIRVIANSK AITĄ
b) BARCAROLLE .................................................................. GOUNOh

P-NIA ONA JUOZAITIENR

7. PAKIRK N i

Luck — veikalėlis, 2) O Lje- [ žinia, kuris laimės čempijona-
tava numylėta - daina, 3) '.*»• Taip Pr0^™m» P'1'1-'’ 
Pli, Washington - d.ina, 4)t0Jai str0Piai nwiiasi ir ™' 

įe geresnė ir tavo - dealn- karienf’ gamintojai taiso už- 

5) Recitations, G) Hur-

«) PASAULI GRAŽUS ...........................
b) KOKS PUIKUS VAKARĖLIS .....................
c) VILNIUS .............................................................. .

SASNAI'SKO VA RI' CHORAS 
Dirifnioj* A. 1*001 US

. SCHUBERT
PETRAUSKO
ŽILEVIČIAUS

ftv. Grigaliaus choras savo 
Oiganizuotės uždavinius pave
da geriems tikslams: turi sa
vo gausų knygynų, bet karts 
nuo laiko reikia ir naujų gai
dų, lat ir šio vakaro pelnas 

j bus panaudotas tiems geriems 
tikslams.

į Tai, choras kviečia visus at- 
’ silankyti ir paremti kilnių cho 
‘ to darbuote. Choristai^ės, su

kit mūsų pučių pastangas.

Senas Pilietis

Federacijos 12 skyrius ren
gia šaunų vakarų vasario 4 
<1., parapijos svetainėje. Bus 
atvaidinta “Baidyklių Paro
da”. Bilietai po 25c. Pradžia 
7:30 vai. vak.

ftv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 9 skyriaus susirinki
mas įvyks vasario 6 d., 7:30 
vakare, parap. mokyklos ka 
mlmry.

Prašomos visos rėmėjos sky 
rių organizatorės ir buvusios 
valdybos narės susirinkt. Kvie 
čiamos ir naujos narės. Turė
sime aptarti daug svarbių rei
kalų. Korespondentė

rali, hurrah for tbe flag — 
daina. Įžanga visiems didelie
ms ir mažiems tik 5c. Ir įžan
gos tikietas bus geras laimė
jimui medalikčlio. Todėl, ku
rio kojos stiprios ir nikelį tu
rite kišeniuje, pasiskubinkite, 
vasario 9 d.. .*’> vai. popiet, pri
būti parapijos svetainėje ir 
pamatyti mūsų jaunųjų soda
liečių suruoštų programėlį ir 
jūsų vienas laimėsite minėtų 
medalikėlį, kurį padovanojo 
Seselės mokytojos' ir jos va
dovauja mūsų rengiamajam 
progrn mėli ui

gavėninius valgius ir gėrimė
lius. Tikimasi skaitlingos pu
blikos. Ateinančiame šeštadie
nio “Draugo” numeryje bus' 
dauginu parašyta apie tai.

Parapijietis

savo geyb. vadu Mondeika,
j priims svečius kuo širdingiau-

ŽINELES

X Užgavėtų antradienį, va
sario 13 d., 8 vai. vak. įvyks 
užsigavėjimo balius ir labai 
gražios kaldros išlaimėjimas, 
parapijos svetainėje. • Pelnas 
skiriamas gražaus arnoto į- 
taisymui. ftį kilnų darbų vyk-

“DRAUGO” JUBILIEJINIS VAJUS ......................... L. SIMUTIS
a) PLAUKIA SAU LAIVELIS .................... .................... ftCMKAUH
b) THE ROSARV ........... ........................................<..................... NEVIN

INSTRUMENTUOTA S. MANTVILAITfiS 
STEFANIJA MONTVILAITfi

ANTANINA PIKIELYTft 
PIANO ..................... ALDONA ALKKNAITfi

fiV. KAZIMIERO AKADEMIKfiS

3. ») ARIA Ift OPEROS “FAUSTO” ..................
b) ftIRDIS MERGELIU ........................................

P-NAS JUSTAS KUDIRKA
KRYŽIAUS ŽENKI,AS ......................................

P-I.fi SOFIJA PAULIUTft
3. ai NAfiLAiTPLP.

i šiai.

1 jauksime. Vamzdis

GOUNOD 
. VERDI

.................... ........ .. ................. .. KASANAUSRO
b) DZI1 KV DAINA ............................... ......................... LIAUDIES

P-NIA ELENA RAKAUSKIENE
«. FANTASIA: SCENA Ift RA LĖTO ............ '...............

P-NAS ANTANAS ŽYDANAVIČIUS
BERioro

7. PASIRENKANT ............................. .......................
P-NAS KAZIMIERAS PAŽARSKIS

«) MUftft MANE VYRAS ....................................f................ RL.
h) ČIR YIR RAM ............................... ............................ SARPALIUM
c) TU IR Am ................................................................................ SAURIN

LIETUVOS VYČIU “DAINOS” CHORAS
DiritfiioJ* J. SAU RIS

IRAZYS 
PALUdo Tretininkės ir Maftlos A- 

Visas šio parengimėlio pel-J l,astal\stės narės, iniciatyva 
nas skiriamas įtaisymui vai- ^°taulienės, Gregoravi-
kanis altoriaus tarnautojams ' Makauskienės ir kitų
sutanėlių. Taigi kas paremsite asmenų. Gražus užma- , ■
mūsų įrengi mėlį, prisidėsite ir kl,nus Paaukojimo if rfjpestįngai ruošiasi /gavė- TEATRALIŠKI VEIKALAI

III DALIS 
MUSIC BY MI7TRICKS ORCHESTRA

Šiomis dienomis vietos lie
tuviai tiek yra susidomėję po 
litika, kaip niekad pirmiau, y- 
pač Improvement klfibas. Da- 

j lykas tame. Praeity- politikoj 
buvo veikliausias respubliko- 

,t I nų klubas. Prieš porų metų, 
respublikonams pralaimėjus, 
ir klubas pakriko; susitvėrė 
demokratų klubas. Praeitų va
sarų demokratai skjlo; klfibas 
nežinodamas kuri pusė ims vi
ršų, besiginčydamas pakriko 
ir pradėjo kas sau atskirai vei 
kti. '

Sekmadienį įvyksta ir ‘Drau 
go’ koncertas, kuris prasidės 
5 vai. vakare, Lietuvių Audi
torijoj. Cicerieeiai, kurie ‘Dr.’ 
koncerte šokių nelauks, galta 
suspėti ir į Cicero, kad pama
tyti “Baidyklių Parodų”.

ftv. Antano parapijos komi
tetas rengia šauni) vakarų, Už
gavėnėse, parapijos svetainė
je. Bus šokiai prie geros mu
zikos ir visokių komedijų ; bus 
daug dovanų. Nepamirškit Už
gavėnių vakaro, A..J.3.

ftv. Antano draugijos susi
rinkimas įvyks vasario 4 d, 1 
vai. popiet, parap. mokyklos 
kambary. Visi nariai prašomi

prie puošnumo bažnyčioje. darbas.

Mokinė
nios metu atlošti didelį veika- 

X Sausio 22 d. Rockfordų lų “Patricija”. Sodaliečių va-
[aplankė didžiai gerbiami ir ldybų sudara šios narės: O.

Sekmadienį, vasario 11 d., 5 mylimi svečiai f Tėvas J. Ja- Aitutytė, pinn., J. ftliautery 
vai. vak., Sft. Petro ir Povilo kaitis, Marijonų amerikiečių į te, vice-pirm., M. Vasiliaus-
parapijos įvyksta didelis pa
rengimas nuosavoje svetainėje, 
1538 S. West St. Bus vaka-

lmpiovement klubas, maty
damas,' kad-iš* tokio lietuvių
susiskaldymo vietos lietuvių

Dcšimts Mcttį, Smuklėje, ij politika visai nupuls, priešine 
aktų drama. Vertė J. Širviu- tiniam suririnkime, dalykų iŠ Į 
tas. Kaina .....4Be. Hlskusavęs, nutarė statyti sa-.

,vo narį j mokyklos trustisus. i
uot unos jočiui o- Kandidatu indorsuotas A. F.1 

je. Penkių aktų komedija. Poci^ dabartinif. klflbo pir.. 

Gymį Rožių Vainikėlis. Dm- mininkas. Pasirodo, kad taip i

PROGRESS
FURNITURE GO.

KRAUTUVĖJE

PO IŠTIKUSIO 
GAISRO į

Jau aptvanky* 
ta ii* atidaryta 

dėl biznio
Kame siūloma didžiausi 

bargenai«ant tų prekių, ku
rios išliko nesužalotos; kaip 
tai: nekurie pilni BALDŲ 
SKTAT, KAURAI, PK 
ciai, plovyklas; rk- 
FRIGERATORIAI ir t. t.

Todėl kam reikia įsigj ti tuo 
jaus, kų nors iš minėtų pre- ikių, dabar turite gerų pro- J 
gų jas pasipirkti už negir
dėtai mažas kainas PRO
GRESE krautuvėje.-

provincijolas 
kauskas
Tėvas b. viiKus. radare vi- Pereitų metų buvo šioji veik- Gymį Rožinį

rienė, kurių gamins specialia- zitų mūsų klebonui, pasivaiši- lioji valdyba: Ieva Kulvins- raa 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa- *r turėjo būti. Kaip tik pas

Gydytojas pasakys jums kad neat
sargu* rinkimas lluosuotojų yra pa
prastoji priežastis neperstojaiyt'to vi
durių užkietėjimo.

Bile katras lifonbutis duoda prl- 
parodymų. kenksmingų.' veikimą ait
rių lluosuotojiy, kurie ifttuiti’na vj. 
dūrins, nusilpnins viduriu musku
lus, ir net paliečia kepenis ir inks-

tai virėjai vyrai ir jaunuoliai
laimingai, vtoaotneDė greitai gr)

nę ir aplanke Rockfordo įžy- kaitė, pirm., A. Misiūnaitė, vi- p. Parašė Gėlė. Kaina .. 20c, klydo žinios apie klūbo A. F. Homik «ky«to lluoauotojo gaH bdtl nu- 
* - - - - gtatytaK. Tokiu badu velklhui gali-suteiks tinkamų patarnavimų mesnes vietas, tų pačių dienų ce-pirm., M. Vasiliauskaitė, 

puotaujantiems. Vakarienės laimingai grįžo namo į Cbica-’rašt., An. Bagdonaitė, ižd. ftių 

fi*J- 1 ir pereitų metų valdyboje pa-
X Sekmadienį, vasario 4 d., Sekusios tinkamos ir uolios vei 

po pirmų Mišių sodaliečių mė- k ėjos narės.
nosinis susirinkimas, mokyk-

PIRMĄ SYKI AMERIKOJE
BUS RODOMI JUDAMIEJI 

PAVEIKSLAI

LIURDO STEBUKLAI
Atėję ) iiuoe pavgik'las pamaty

si to ią garsųjį visame pasaulyje 
Prancūiijoe miestų LIURDĄ, kur 
1868 metais Svenč. Panelė apsirsU- 
kė dv. Bernadetai. Tenai suvažino-kr ie

ja, ii vigo pasaulio ligoniai nepagjr

Ižpažintics Paslaptis. 5 veik tflrno na«: nereikia imte "dvigubą porcija- vie-
Mažas Kryzehs bet snakus.' r0|,. (li(1(l|iB prit>rimas r,ctos

Trijų atidengimų komedija .25 ] p0,itikicrioi atkreipė nemaža 
• ’

Ot. Caldsvell’s Pyrup Pepsln su
reguliuoja vidurius taip kaip laik
rodžio inekanlsma. Į kelias savaites. 
Kam ne painėjrintf? Kokia nors pilė 
ar tabletes gali būti parankiau «■'-fsmų drama. Sulietuvino A. Ma dėmesio j lietuvių kandidatų yrt „atai -parankumo”

X Moterų Sųjunga, taip patrulis. Dalyvauja 25 asmenis 
los kambaryje, o sųjungiečių energingai darbuojasi ir pa- 1 Pusi. 95. Kaina
tuojau po antrųjų Mišių — rapijos ir savo draugijos ge- ‘‘DRAUGO” KNYGYNAS 
sumos sus-mas. , rovei, ftiems metams paliko

X Sekmadienį, vasario 11 d. n,až ta Pati valdyba: Ad. Mi-j^ 
irniosc Mišiose ftventojo Va- ^vudene, pirm., y. Končienė, tpiri

domomis ligomis sergantieji, k>d|tdo draugijos nariai, visi vai- 
auti stebuklingą per fivenč. Pene- kinai ir vyrai eina in corpore

lės užtarymą iigydymę.

BUS IR JUOKŲ 
Taipgi, bus parodyta labai juo

kingą komedija, kurioje dalyvauja
gaivus pssaulinis juokdarys — 
CHARLIE CHAPLIN, kuris didžio
jo karo metu pateko į Praucfiaijos 
a; kasus ir jis paėmė i nelaisvę net 
patį Vokietijos anais bakais valdo
vę — Kaizerį. Juoką bus iki soties.

prie šv. Komunijos, 
ftv. Vardo draugijos šiam

metui išrinkta visa nauja vai

rašt., Kasputienė, ižd., Piete- 
rienė ir Alkočienė, kasos glo
bėjos, Malinauskienė, tvarkos 
prižiūrėtoja — tik pasikeitė 
vice-pirmininkės, šio meto Blž. J

dvba: S. Juozapaitis, pirm., S. Kazlauskienė, o pereitų metų 
Noreika, vice-pirm., A. Kaz- jbnvo A- Deltuvienė. R-is 

lauskas, rašt.. L. Čepulis, ižd.,

Paveikslus rodys A. PELDŽIU8, 
sekančiose parapiją svetainėse:

Subatoje ir Nedėlioję, vasa
rio Feb. 10 ir 11 d. Nekalto 
Prasid. Sverč. Panelės parap 
Brighton Park.

Nedėlioję ir panedėlyje, veu 
sario-Feb. 18 ir 19 d. Visų Iv. 
ror. Roseland, HL 
Nedėlioję, ir Paned. Vas. 4 ir 5,

Dievo Apvsisdos por. svet.
Pirmadienį ir Antradienį 

Vasar. 5 ir 6, d. Kcnosha, Wis.

Įžanga 26c V a-’karna 10c I
Visur pradžia 7:00 vai vak. 1

o praeitų metų buvo valdybo
je šie asmenys: S. Valiulis, 

pirm., L. Čepulis, vice-pinn.
ir rašt., M. Sautela ižd. Pra
eito meto valdyba labai gra
žiai ir sumaniai vedė draugi
jos aparatų, tikimasi, kad ir 
naujoji valdyba rūpinsis sok- 
mingai darbuotis savo draugi
jos ir visuomenės labui.

X Pirmadienį, vasario 5 d.,
7:30 vai. vak. parapijos fede
racijos ir komiteto mėnesinis 
susirinkimas, mokyklos kam
baryje. Gen. Blanton Winship nan- 

X Mūsų sodaltetės stropiai Į jas Puerto Itico gubernatorius.

ir viai nori patraukti savo pu-1 .'“’Ei? u,"SalSt Ea "5
sėn. Atrodo, kad tarp vieton j ”.k“*
lietuvių vėl politika pradžio E
sparčiai veikti. Negana to, klii

2334 SO. Oakley Avė. bas nutarė rinkimų kampani- dldc'

TEL. PROSPECT 7980—61

4913-19 SO. PAULINA STREĖ^*^

Near 49tb Street. Chicago, Illinois
V GAPSZEWICZ. Pres R F. GAPSZEWICZ. 8pc and Mgr.

A!

0 TOS PREKftS 
kurios laike gaisro mažiau 
ar daugiau «tapo užgautos 
ar sulietos, insnrance kom
panija davė labai gerų ad- 
justmentų, kurias l>us grei
tai sutvarkytos ir nepoil- 
gam apskelbta ‘FIRK SA
LE,” kame bus pasiūlyta 
didžiausi bargenai bile ž:r.«a- 
gau« atmintyje.

Todėl, tėmykit praneši
mus apie šį išpardavimų ir 
kuomet jis bus apskelbtas, 
tai pirmutiniai atsilankyki
te. Arijų norą ir dabar ga
lite užeiti ir rezervuoti, kas 
tamstom geriausiai patiks.

3222-26 So. Halsted Stį
Tel. VICtory 4226 

Vedėjau

J. Kaledinskas,
J. Ropianas.
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14 MUZIKOS SRITIES

(Tęsinys U 2 pusi.) 

uui ištobulinimui varpų..Htll
iu Mozės laikais randamu, į 
įd buvo liejama aukso yar-, 
ii Dievui garbinti.

šeštadienis, vasario 3 d., 1934

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
DABARTINĖ LIETUVOS 

EKONOMINĖ PADĖTIS

toj pačioj aukštumoj. Gyvuli- Kreditų davimas puskuliuiu Liotuva atiduosianti 30 lenkų 
niukystės nauji sunkumai ne* laiku suvaržytas. Žemės ban- ii gausianti 24 lietuvius. De 
ištiko, išskyrus bekonus. Ka- kus kreditus ūkininkams pas- rybos vedamos Tarptautiniam

kailių, aukso* dirbinių) imuo- Stočių skaičius didinamas ir kutiniu metu laikinai nut ra u- ltaudouajani Kryžiui tarpini 
v daroma jų atranku. Arkliui un kė. * ūkaujant.

Pramonė. Paskutiniu laiku Kuiunii daugumoje tik savo į Lietuvos bankas aukso fun -—-------- 1----
Lietuvos Banko biuletinis ši norinuliau pradėjo dubti tos nukalama, las pats vyksta ir do turi 49,56 njil. litų vertes 

taip nušviečia Lietuvos ekono pramonės šakos, kurių gami- -a'*^ ūkyje, .lavų ūkis kai ku- įr svetimos vulintos 10,86 mil. 
Buvo dirbami įvairių - įvai- minę padėtį. Įniai skiriami vietos rinkai, Dais atžvilgiais yra pagerė- j litų. Banknotų padengimas Į

LENKAI NELEIDŽIA NET 

MIRUSIŲJŲ PAGERBTI

pav audimo fabrikai, malūnai, K‘»-Atskirų javų rūsių derlius;auksu siekia 65 nuošimčius I Vilniaus lietuviai turi gra
tos kailis buvo tempiamos', 1 !e""'0Jl. I”,“ :k-''bo* l^piOvės dirba tik ««••»•» yra žymini didesnis . BanknotŲ apyvartoje yra ž(l paprotį V.'linių vakare „,t-I
(kokio tui indo arba „to- XL7vtoL^krt7vv/^ -“ukymus. Linų updir- 6“ r“““- l»t milijonui litų. ruduo pagerbt, Itasų „• Hv. I

puodo. Būgneliu, būdavę R t uonaaliau sezoninė pre-!bil“° fabrikai -dirb» dar Uk dMh!*“ (į2-000 i
kutu normaliau. Stonine pre Mt.ta|o> alieJauSj ka. Ok,„nikai pasidarė taupesni ir,

rtonažo, konservų fabrikuose a^sa,'t?csilk *I’l mokamoji galiai,
sumažėjo 20 nuošim- nvsu,uažėjo.

Varžytinės. 1933 m. kilnoja
_ , x. . t>- • ----------ra r*nkl-1 užsieny, ta-;. * -s niam turtui parduoti buvo 2,Jpnbuciais. Būgnai - būgne- • .g- • • - - ’
ii buvo vartojami

aj dėl akompanimento
ia ns._ Prm jų buvo ir kito- judėjimas dal- nepasį.rei_ nuoš., gilzų 10 nuoš., degtukų buvo 965. Kilnoiairo ir nekil
us rusies medinių arba me- »k- nuoš., arbato8 6 nuo5> Alaus nojuu)o turto fjkolog sudarė
fenų barškinamų instrumen- įr degtiuėB gamyba paHįIiko milijonU8 litų

t kokio tui indo arba meta
lio
lO&nūs, oda ištempta ant tam kybą silpnoka. Obuolių eks- '
■BO lankelio, kulis būdavo į- portas nežymus. Šiemet obuo- |1^°na^°’ 
uriui išmargintas ir apkabi- ljų Lieluvoj„ uždert.jo nBžrf. i «a,“5'ba 
to Įvairiais barškučiais - • Nars jr ««.

LIETUVA PASIKEIS PO-

UTINIAIS KALINIAIS 

SU LENKIJA

ŠVEDU 
AMERIKOS

LINIJA
Y li New Yorko

į KLAIPĖDĄ 
Per Cothenburgą

GREITA
KELIONE 

7«r ŠVEDIJĄ
Petro kapinėse. Jie sudaro be 1 VELYKINĖ EKSKURSIJA! 

ndrų eisenų, nuvyksta į kapi- , iu>nBiuma
nes, meldžiasi ir parieda vai- j 
nikus prie visai Lietuvai nu Į 
sipelnii.sių vyrų kupus. Tu ,

Liet. L. A. S^j. Amerikoje
Populiaru Garlaiviu

DROTTNINGHOLM -
Išplaukia ift New Yorko

u nugne- y- • i v «xv it ♦ • v ’ i Neseniui, Lietuva iškeitė ke- tiau »iemet lenkų valdžia lie KOVO <March) 17 (L, 1934
• 1? / tčmu nėra ko išvežti. Paukščių, Akcizuojamų prekių garny- 222 varžytinės, 0 pernai t*k! Kaliką komunistų į'Lietuvos tuvių organizuotos eisenos ne-, A,k8Uuniij4 vttdovau„ f '
1 'uugkiu- pasiūlyiIias visiškai nežymus ba krito. Spirito gamvba su- 1,411. Nekilnojamo turto par- . pįiįečius, tebegyvenusius - leido. Po pamaldų Šv. Mikalo
nen o so £įUų «r sįlnellų rinkose dide- mažėjo 11 nuoš., tabako 13 davįtnų iš varžytinių šiemet vietų Rusijoje. I Lietuva gi į- jaus bažnyčioje, Vilniaus lic S. S. Druttningholin,

filtnininkau

ietų Rusijoje, f Lietuvų grį- Jaus naznyeioje, vinnuus ne ; o. Lnuurmigiiuun, Vį&. 17 
žo iš komunistų valstybės 14 'tuviai neorganizuotai nuvyko Į M. L. Kumgsholra, balaad. 4 

asmenų, tame skaičiuje 10 ku- I Kas‘l kaPiue«- Aplankę Dr. (M. L. Gripshotol, batend. 21 
nigų. Tai tik pirmoji grįžu-1 J- Basanavičiaus, P. Viškis- M. L. Kungsholm, gegužės 7

Skaitant apie senobinius niu 
Bos instrumentus, reikia jie-

tiniu laiku ko nors uepapras- la ^u’ 0 vyno nuoB* pa'į Statyba. Per i933 m.etų sta- šiųjų partija. Šį kartų grųži- kio» K- ^urhonio ir kitų; 
to nedavė. Per devynis mene- i , itybos sezonų išstatyta visoje nti Lietuvos žmonės, kurie So- 'vyn*1 kaPas» sa<Iėjo prie jų vai Į

Nori kartu keliauti kreipkitės j 
I.I.ASA narį. arba Į bet įkurj ąjito- 
rUuotą. agentų..

sius iš Lietuvos išvežta pre- Naujų pramonėm įmonių pa-1 Lietuvoje 1,744) gyvenamų na 
^elti mintimis į tuolaikines ^ių už 1H3 milijonų litų, o į- likutiniu laiku įsisteigė aštuo-'mų, 58 .patalinis įmonės ir 1,- 
lonių^ gyveninio sųlygas ir.yę^ Lietuvon už 106 mil. Ii-.-notas. Investuotas į jas kapi- 410 kitų trobesių. Į statybų į 
■klasto papročius. Nors jų Eksporto jamteklius suda-italas siekia tik 310,000 ..litų.! dėtas kapitalas siekia ?4 fni 
teika buvo paprasta, bot! ro 42 u,įiįjOUy ntų. Lyginant Subankrutavo arba putelio į lijonus litų. Statyba šiemet su 

^UJa ^l<x^ galinga i’! su pereitais metais, eksportas sunkių padėti 7 firmos, kurių' mažėjo gana žymiai, ypač lai 
■estetiška. Ir taip, su l«i-; sumažėjo 17 nuošimčių,! bendroji skolų suma sudaro , kinoje sostinėje Kaune.

vietų Rusijoje gyveno sunkiau nikus, pagiedojo 
siose sųlvgose, buvo laikomi .Dievo” ir Tautos Himnų. Po- 
žiauriuose kalėjimuose. Dabar < liui ja Tautės Himno giedoji

8Wm»I8H AMERICAN LINE“Angelas JŲH X. AlUlilgan Avė., ClUcago, IU.
v

i. po truputį muzika tobuli K Karalius
jo importas 15 nuošimčių. Šie-! 280,000 litų. Į Finansai. Valstybės pajamos

«. x . . Saliamona;-- net jįynduį sumažėjo kiauši-j Žemės ūkis. Žemės ūkio pa-1 $933 nr. sumažėjo !)% ir sie-
) pat ir jo tėvas Davidas,

ivo poetas ir muzikas. Pa-
nių ir šiaip žemės ūkio pro.' dėtis pajutimu laiku mažai kia tik 166,5 mil. litų. Dau

a ims .Jeruzalėj bažnyčių, jis
dūktų išvežimas. Padidėjo tru tei»kitėjo. Nauji sunkumai žt-J glausiu pajamos sumažėjo ‘iš

; pūtį pramonės gaminių ir iiii-jnės ūkio neužgulė, bet senieji j limitų, iš geležinkelių, iš mo-
•i)ė 120 muzikantų trimituo-; . .. . ,F . 1 ako eksportus. Importo suma-

Ia visa to daroma išvada,
slėgiu kaip slėgę. Ūkiai sten- nopolių ir tabako akcizo ma
giasį praktikuoti naujas ga
mybos šakas. Daugiau dėme-

kos tauta; iš jos visas pa-Į narni vietoje. Gerokai suinažė- aio pradedama kreipti danių kio. Valstybės išlaidos 1933 m. 
mli.s pasinaudojo muzikų ma jo ir liuksusinių prekių (au- pramonei ir daržininkystei.! sumažėjo 11 nuoš., ir siekia 
iui. i tomobilių, kosmetikos, brangių Pieno ūkis tuo tarpu laikosi tik 168,5 mil. litų. .

............i nizjji i iii .-.i ' ■■un“-

ei žydai buvo seniausia mu-
zėjimų nusvėrė cukrus, popie- 

J ris ir audiniai, kurie gami-
kesčių. Pajamos padidėjo iš 
žemės mokesčių iš miškų ū-

jau tariamasi dėl grųžinimo 
dar geroko skaičiaus lietuvių.

Sužinojome, kad jau prasi
dėjo derybos apie pasikeitimų

KENOSKA, WIS. 

Liurdo Stebuklai

gaaa
iii

mų norėjo ,uždrausti, bet dide 
liui miniai nieko negalėjo pa 
daryti. Dar aplankę karių ka 
pus

Mat, Lietuvoj yru suimtų v^a*- 1,uėjo pagerbti m\seniai 
ii nuteistų kalėti (liktus skai- mirusiojo prof. kun. -Kraujo 
čius lenkų šnipų ir kitokių nu lio. Čia irgi buvo pagiedotas 
sikaltėlių prieš Lietuvų. Len- “Angelas Dievo” ir Tautos 
kijoj gi yru nemaža lietuvi,.,, Iliu,„as partaiQjį gi«l,u,t vi 
ypač vilniečių, laikomų lenkų

liulituiiuis knliliiaiK »u Lenki-, l’“"> vlsi ■‘“’Mnkueieji liet,,
Ja

kalėjimuose uz lietuvybę. Jau 
pora kartų buvo pasikeista po

prikibo lenkų policijų, daug 
žmonių sumušė, sukruvino, o

litiniais kaliniais su Lenkija, dalį Vilniaus lietuvių stiden 
Dabar vėl norima pasikedsti. tų suareštavo. Tsb.-

Pinuadiciiį ir Aab'udicnį, Vaaar 
5 ir G d., 7 vul. vnknrv bus rodo
mi Krutmuic.i' imi veikslai Liurdo 
Stebuklui. Kilnios labai gražios ir 
verti-, kiekvienam pamatyti.

Įžanga 25e^ vaikams 10c

GERA PROGA
Greitai parsiduoda gerai iš

dirbta, geroj vietoj, lolitiška 
užeiga. Pilnai įrengtu moder
niškais prietaisais. Atsišaukit:

2100 W. 23rdSt.,
Chicago, III.

Telefonas CANal 0759

lUHIlIllIllIllIlIlIlllIiniIIHUIlIIIItlIlIllllllllMIlUinUIHUIlUlHlIUUIHiųi

DRAUGO” JUBILIEJINIS

KONCERTAS ŠOKIAI
ĮVYKS

Rytoj, Vasario-Feb. 4 d., 1934 m.
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street

č—v

KONCERTAS PRASIDĖS 5 VAL PO PIETŲ 

ŠOKIAI VALANDĄ VAKARE

Programe dalyvaus įžymūs artktai-es, k. t.,p-nia E. RAKAUSKIENĖ, p-nia O. JUO-
>KIS, p-iZAITIENfi, art. J. KUDIRKA, muz. K. SABONIS, p-nas K. PAŽARSKIS, p-nas A. 

CHAPAS, ir daug kitų. Dalyvaus didžiuliai chorai: SASNAUSKO vyrų choras po 
vadovyste komp. A. S. POCIAUS, - AUŠROS VARTŲ parap. choras po vadovyste 
tnuz. J. BRAZAIČIO ir VYČIŲ “DAINOS” CHORAS po vadovyste muz. J. SAURIO.

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

Po koncerto bus smagus šokiai prie geros muzikos. Tikietus galima gauti pirkti dabar 
jau visose kolonijose. Šokiams muzika Metriko Orkestrą.

ĮŽANGA $1.00, 75c ir 50c. - ŠOKIAM S 35c. ■

k



Šeštadienis, vasario 3 d., 1934 DU
thrpugh fpj tevuue.tt£ »dtb 7 
points upipce. Jo& gubelių 
seoged 0 points before being' 
taken out QU personai f o uis.
jKoiiuuiuuakaa <iu lū^ part forJ

CHICAGOJE atmokėjęs ir skolos. Dieve pa
dėk jam ir toliau taip dar
buotis. , P. Rap.

FASTESTTEAMS EYEB WITTNESSE9 IM THE K flF 
L LEAGUE ARE DRAWtNG MANY TAMS 70 ST. f HIL- 

LFSCYM EVERY SUNDAY EVENING
A most interesting eard is Uulskus, l.g. 0 9

tp be presented the following ■ Totais 16 3
Sunday, Feb. 4th when Prov-- . NORTH SIDE — 28

1
71

Provideiice by seuriug moi'e 
thąn liuli’ -their poipts. 

marąuette — 27
B F P

Žabeliu, r.f. . 3 9 4
Milis, r.f. 19 2
Anctiiuska, l.f. 110
P. Beinoris, ,e. 3 11
E. Beinoris, r.g.
M. J utis, l.g.

Totais

flW0$BŠS,PETRO IR 
WVW FMAHJOS,

MBIM1MAN
X Dienraščio “Draugo” ju

bitiejinis koncertas ii- šokiai i valiauskas, B. Kizlevieius, M

kun. J. Svirskas ir paskolbė 
dienotvarkę. Perskuičius pra
ėjusio sus-mo nutarimus ir fi
nansinę apyskaita, kurie vien
balsiai priimti, sekė rinkimas 
komiteto. Išrinkti: J. Sriubas, 
A. Sakys, M. Kareckas, V. Ka-

IAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTJĮ PARAPIJOJ, 

MCTSIK

MARIAN HILLS, U.
NEPRALEISKITE! P ABI 

SKAITYKITE!

Karnivaio laikas jau prusb 
dėjo. Žinia, norėsite nors kaip 

i kada riebesnį kąsnelį nuryti 
' arba nors riebiau ka paspir-

■’----------- 1 ginti. Tokių gėrių galima r®r
Tėvų Marijonų Kolegijos sti Marijos Kalnelių ūkyje. 

Rėmėjų 19 skyriaus susirinki-1 Kas nori už dešimts centų 
mas įvyks sekniadienį, vašu- laimėti tų gerumų visų krūyų,

jvyksta sekmadienį, vasario 4 Rugis, J. Drazduuskas, V. Da 
rgužis, A. Planeifuias, A. Ma-

idenec meets (‘icero, North I 
Side t akės on Indiana Harbor Audrus, r.f. 
aud MarųueUe and "Brigliton, Kaminskus, l.f. 
botli undefeated to date, meet S. Adomaitis, c. 
ia the feature game. «.F. Adomaitis, c.

Lašt Sunday s gailies prov-, Savickas, r.g. 
ed very interesting because Zalenas, l.g. 
hey were‘ hot fouglit contests. Rutkauskas, l.g. 

__ righton, Cicero and ,Mar- Totais 
quotte, the three undefeated
teams, evaded defeat only af
ter considerable diffieulty.

West Side's sudden upri- 
sing in the seccnd half had 
the fans on their toes, -bnt tlie 
Cicero veterans, Frank Žu
kas and Ren Būdrick, cooly 
edged out a two basket vieto- 
ry. K . '

ln the lirat game Stan. Pat- 
reikis of Brighton scored 12 
points to,lead bia teaiu to a 
35 to 28 victory. Jobu Zale
nas and Ed. Audrus were high 
point men fon North Side..

B F P
3 1 9 
1 0 >0 
1 0 2 
0 2 0 
2 11
4 2 0 
0 0 4 

11 *6 7
Frank Žukas and Frank 

Stankus scored 18 points be- 
tweeu tliem to keep Cicero 
ahead of the inspired Wesl 
Siders, wliile Puplis and Dau
gis were best for the West 
Siders.

CICERO — 28
B F P

F. Žukas, r.f. 4 2 2
F. -Stankus, l.f. 4 0 0
Stūmiais, c. \ 2 2 0
^Voveris, r.g. 10 1
A. Žukas, r.g. 0 9 1
B. Budrick, l.g. . 10 2

Totais 12 4 6

PB0V1DENGE _ 13 . nraštį, tai -yra “Draugų”. Be ki jaunuoliai. Visi nariai yra 
B F P to, mes žinome, kad -dien.1 darbštūs. Tepadeda Dievas 

jiems tarnauti per šiuos me
tus parapijos gerovei.

jų ir tatalikiškų įstaigų rė- Po to kaibėta apie pavasa

Bekonaifis, r.f. 
Stanaitis, l.f. 
Romąnauakas, c. 
Mikalauskas, r.g. 
Kyniskįs, rg- 
Gudaitis, l.g. 
Puekajtis, l.g. 
Broknis, lg. 

Totais

1
9
2
9
9
9
1

9
1
2
1
9
1
9

9 0 
4 5

0 j “Draugas” žymiai prisideda 
2 prie pampijų, organizacijų, dr 
2
9 
1 
2 
1 
9 
8

0TB CHEM8 UTNU- 
AMJMI RASKETRALt - 

STATO
B. BMctrick Jotos Frdghters.

Benny Bud riek for many 
years a mūmber oj the Cicero

rinį pįkuikų. Diena ir vieta 
nenutarta; palikta ant toliau 

aprašymus. Dabar turhue pro- tik išrinkta komisija, kad au
gąs “Draugui” nore -dalinai šauktų visų draugijų atstovus
už tai atsilyginti, atsilankant pasitarimui apie piknikų. Yra SARSlNKITfS “8RAUGE’ 
į rengiamųjį metinį koncertų, .vilties, kad tas piknikas bus
Reikia tikėtis, kad ateinančio vienas sėkmingiausių. KaHx\ta, • •••—ji ■ ■ ....... . .... ------

lEhK<VL: 1UZN1O, kaipo pusininkus 
bu iftpu-kslu Susidėsiu pusiau

' su geros dvasios, rimtai mostančiu. 
1 teisingu vyru ar motore. Keu bizniui

juimo ir palaikymo, gtrsjmda 
mas jų veikimų ir dėdamas

tojus susirinkti, nes reikės pa- pietų
sitarti, kaip mes baigsim šiuos I Kviečiami atsilankyti ir tie,
Av. Metus. ; kurie neturės tikietų. Jų gg-

Susirinkime dalyvaus ir ge- Jės gauti vietoje, o ir nemanų
ib. Tėvas J. J. Jakaitis. | Bandyti savo laimės kviečiami

, . , A iii laukiami
Pirm., Antanas Grybas Pelnas eina šelpti neturtin

giems Marijonų klierikams.

sekmadienio vakaitį, Lietuvių ū’ apie metinį piknikų liepos J arba išpirksiu 

Auditorija bus per maža — 29 d., Vytauto parke.
nesutalpins publikos. Kaip nw 
tome iš skelbimų “Drauge”, 
programa bus graži ir įvairi,' rinktas J. Bergelis, pagelbini- 
o lio to bus šokiui prie geros'nku M. Rugis, maršalka M. 
orkestros. j Andruškevičius, baklakimui

X Sausio 25 d-, E. Btrazdie- j nešti: T. Mučis, J. Sriubas, A. 
nės rezidencijoj, Moterų Sųju- Deksnri, P. Vaškūnas, tvark- 
ngos 7 kuopa laikė nepapra^-, dariai - poliemonai: B. Aniau-

Tinlikln rm cmnnvrfi ■) tinkamus ir nesibijau Šimkaus darbo palikta po senovei. Į tt|. ilgų valandų. Biznio paackuLėb pri- 
Parapijos menedžerium iš- kf.uuso nuo žmogaus sumanumo, da- 

rbštuiuo i'r storončs. Atsišaukite:
“DRAUGAS” MO.\ »,
2334 So. Oakley Avc., 

Chicago, IU.

I

K of L team wąs aigned by susirinkimų, kuriame daly-, ^ A- Manstavičius.
vavp gražus būrelis, narių ir j Klebonas pranešė, kad ręn 
svAJČių. Svarstyta kuopos rei-|^*wuus Pasilinksminimo yaka-

VASARIO MĖNESIO
DIDIS

IŠPARDAVIMAS

BRIGHTON
> - >

Mikužis, r.f. 
Alippuskas, l.f.

Šalčius, c. 
Norvilas, r.g. 
Patreikis, r.g. 
Mostus, l.g.

35
B F P 
3 10 

0 0

2 2 
9 0 
0 3 
9 9

1

3
0
6

1

WEST SIDE — 24 
. B F

Zalatorius, r.f. 
Stankus, l.f.

*•-
Fhillips, r.g 
Puplis, l.g. 

Totais

S&Jt

LifschulU Fast Freighfers, 
membeus of tlie Missouri Va- 
lley Bųsketball league. This 
ię^ ,the fąstest league of the 

p coūntry and the Chicago team

kalai, užsimota nteityje dau 
giau veikti ir daugiau įrašy

ras vasario IĮ d., parapijos 
svet. Bilietai jau pardavinė-

2 0 2 
2 10 
3 A -0 
2 0^2
2 1 

11 2
• The twv Beinoris boys came

BOK PROTAUJANČIU KATALKU!
Įsigyk teis Vyskupo P. P. Bučio 

moksliškas knygas, vardu: 
‘KATALIKŲ TIKYBA’

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talų Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvų”.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU I DIEVĄ. 
Turinys: Tikėjimas. Netikėjjmas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS. 
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Trys Kristaus viešojoje gyvenimo metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas, paeina iš Tėvo ir 
Bųnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Av. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Av. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1,90. Audeklo apda
rais $1.35. « . .. —

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.66. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojau*.

b Cta nuplMM i vįįįmk ■ t > < i t
O«rh. "Draugo" adiin'iilHtractJsl:

Mtunčtu *................ ut. kurtuos atsiųskit* man Vyskupo Radio knygas
“KATALIKU TIKYMA".

I toms — TĮK-lf. Kulną <1.00! apdarytu <1.|E 
It tomą — JPZL'H X RIKTT'8. Kaina vi,60; apdaryta <1.00 
UI tomų — Iv. DVASIA. Kaina <1.60; apduryta <1.86.

'••••>• • • • <

... į?į. ft'

> unčlu |2.(i0, kad atsitiktumėte be aptaisų.
MlunCiu <8.66. kadi utaiiiatuirvdr audeklo apdarais virus tris vyskupo 

ŪMI» knygas "KATAIZKV TIKYBA".
V ii rdas, Pavsrd>

Adissas ... . Street

-lA .. .

lineup contains such atars as Slankiusias pavaišino įvairiu
• > v •

mete r skries Pą«&d<-*i-tų 
veikti. iMkife pigitti mūsų 

veikėjau kad jiepamiršta bra
ngiausios čia Junerikoj įstai
gos, Av. Kazimiero Vienuoly
no, kur mūsų mergaitės ąuk- 
lėjamos lietuviškoj - kataliki
škoj dvasioj. Npriu priminti,

Grueuig, Johnson, Kellar, 
Reiff anl otliers. Quoting thų 
T^liffei^)^ Evening "MŪ 
“Budrick is Chicago’s out- 
standing amateur player and 
regarded as tlie best sliot-ma- 
ker in the game.

From latest reperis we l'ind 
that iu lūs initial game with 
his new team matės against 
Aurora lašt weqk, Benny scor
ed six baskets. He also made 
ųnother TavoruLle showūig 
against the Sųgar Creeks of 
$t. Louis a week ago.

“Best of Luck” from your 
K of L fans, Ben.

Krause and Barskis are 
both inenibers of De Paul’s 
U/iiversity ;Football and Bas- 
ketball teams. Phil Krause is 
uaptain of the De Paul 1934 
l'ootball <teain and brotlier of 
rhe famous Ed Krause, cap- 
lain of Notre Dame’s record

ti narių. Po to ^Strazdienė at- jaini. Ant galo klebonas dėko-

J0HN8.B0RDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe Bt.. prie Clark 
Telefonas STAte fMO 

Valandos » ryte Iki 6 popiet 
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredoe fr PėtnyCloc 
vakarais • Iki 8 

Telefonas CANaI <133 
Namai: 6459 8. RocKwell SL

Utornlnko, Kstver<o lr Subatos 
Vakarais T Iki -•

Telefonas RJDPub.le MM

aut
DRABUŽIŲ

PLOVYKLŲ

ir
KAURU

VALYTOJŲ

(Užkandžiu,
X 6v. Kazimiero Ak. Rė-

jo parapijonams uz gražų su
sirinkimų ir malda baigė 2 
valandų popiet.

Mūs
rėdoma darbštų klebttoų, ku
ris, kad įr depresijos laįkaįs, 
kaip pasirodė iš atskaitos yra

PAKVIETIMAS

' Crane Coal £jo.
. . 5332 So. Long Avė.

»i> -.v* t chicMe** m. .-ĮBStfU
’ TBL. REFTBIAC

Airdingai kviečiu visus Chi 
oagos ir apielinkinių miestelių 

kad kovo 4 d., ftv. Ka2iiiiieK>įl>etovi“8. draugu’ i’ senus pa
. auditorijjj įvyks šauift 

vaK-arienė su įėairik progra^ 
ma. Važiuosime visi. ,

X Sausio 28 a., kleb. A. Li
nkus, A. Norvilų sūneliui su
teikė Krikšto Sakramentų. Va 
rdas duota Dovid&s. Krikšto 
tėvais buvo P. Norvjlas ir A- 
delė Sbirtvin. Rep.

T-
akar

Moterų Sųjnhgos 7 kuojpa 
rengia vakarėlį su užkandžiu 
ir programa, vasario 18 d., 6 
vai. vak. Bilietas 35c.

Vakarėlis rengiamas pager- 
breuking l»«ketb»ll teun. U..8 v(ulo jr
scason. Phil Krause and Pete 
Barskis have both played in 
tlie K of L league for many 
years and werė instrumentai 
in ussisting Tovffi of Ijake in 
\virming the K of L Champion- 
slūp Severai seasons ago. Phil 
is soon to appcar in tlie Brigh 
ton K of L( lineup, while Pete 
Barskis is signed up with Mar 
quette.

Ed. Beinoris and Tony An- 
dreŠunas have helped Quigley 
K of C .and Marąuette K of L 
teaais to wia championshipe 

lašt ueaeon and are štili mein- 
bvrs of these teams this sea- 
son and favorites to repeut.

Aiiother famous member of 
Ube league this season, is Andy 
Puplis, Harrison Higli’s All
state ąuarterback, who will

kuopos sustiprihiinui. Bus gra 
žį programa. Dainuos Juškai
tė, EI. Kuataotinavičiūtė ir ki 
tos; kalbės M. Vaičiūnienė ir 
J. Čepulienė.

Rengimo komisija kviečia 
visas sųjungietes ir visus, ku
riems tiktai laikas leis, daly
vauti minėtame vakarėlyje. Vi 
sus žada maloniai sutikti ii 
priimti. Komisija

SNUS Iš IV, MYKOLO 
PMAP, MORU SIDE
flv. Mykolo parapijos meti

nis susirinkimas įvyko sausio 
28 d. Sus-inų atidarė klebonus

'Katrie perkate anglis Hi droį- 
vertų, siųskite Juos i CKANfc. 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, už mažiau pinigų 
Pncahontas M. R. tiktai <7.00 
tonos.

į8tamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. ,U^a’kau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
nių ; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilanku- 
siems.

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite.
Žydelį.

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST.r* . ’ V.

Tel.: YAKds 0801

Geniausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

RIMONIS CO AL CO,
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 8. Wabaeh Avė. 
Phone PULLman 8092

INSURANCE

NOT ART 

PUBLIC

PERKAM

Lietuviškus

BONUS
R f . V- K R T A T K 

SIUNČIAM HiVIors I LIKTI’VĄ
L A 1 .V A K O R C I V AORMtOAA 

PKIHlKAiSVJCITE J MCHŲ SI’UI-KĄ
TKIKIM4LMV PAM ATLOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LATayette 10CC

Jidp our friend Ed. Krause j 
upjiold' the Bithuanian lionors 

soon leave Ior Notre Dame to jia athletics. Good boy Andy.!

L.

A. BERZYNSKIS
BIRCH TAVERN

fti naujoji vieta labai gražiai išpuošta ir moderniškai 
įrengta. Užlaikoma gardus alutis ir skanūs užkandžiai. 
Simpatingas patarnavimas. Užprašome visus lietu

vius pas muk atsilankyti.

2555 WEST 6Jrd STREET
- (arti Roekvrell Street)

Telefonas REPUBLIO 4544

.A ...

1934 mados $149.59 vertės 
MAYTAG PLOVYKLĖS

$89.80
Kitos naujos mados MAY
TAG drabužių plovylės po

$69*50
. IK

$79.60
Naujos THOR plovyklos

$35.00
N»ujus APElX arba VOSS 

plovyklės
po $44.00

$65.99 naujos BEE V'AC 
plovyklės

vo $42.50

$35.99, kaip nauji 
UOOVKR šlavikai

$18.00
$20.09, kaip nauji 

EUREKA šlavikai
V° $12.00

KRAUTUVES

2536-40 W. 63rd STREMjį 
Uemlock 8400

4179—86 ARCHER A VI.
I>afayette 3171 

CHICAGO, nj/.

vč<4



R PRA TT G y S šeštadienis, vasario 3 n., 193 i
1 ' JJLJ ------------------1LL3J. ...

CHICAGOJE
PROF, ŽYDAN AVIČIUS 
"DRAUGO” KONCERTE

Užgavėnių blynai ir 1000 viso
kių juokų.

X ftiifr savaitę įvyko kelios 
iškilmingos laidotuvės: a. a. 

Neseniai atvykusiam ii Bo.; Kazimiero Minausko, Juozapo 
on’o muzikui prof. žydam,- Ju4koa *r. Veronikos Rudiną-
4iui Chicagoje, matyt, seka- Jle vl8‘ buv°

dingi mūsų parapijonai ir to
dėl daug žmonių dalyvavo ir

», pasiekė aukitų pozicijų atWaT« Jiams P»kl«usančiQ pa 
nzikos srityje Chicagoj ir kaihų-

fiibi&uliavo su daugeliu Chi- X F- ftv. mergaičių SodaJi- 
gos lietuvių visuomenininkų eija gražiai gyvuoja. Neseniai 
menininkų. mergaitės ruošė šokį. Vakaras i

Bet chicagiediai <lar nėra R®** '1av>'ko ir atneSė dra" 

rdėję to virtuozo. Naujiems K,raia*'S P6'”®’ *•» bus

iui Chicagoje, matyt, seka- 
Jis įsteigė muzikos mokyk- 
adresu: 4204 Archer aive-

augama paprašius smuiką 
įgriešti, profesorius, kaip 
kras artistas, atsakė, kad tik 

gai pasitaikius jis smui-
s.

tai ir proga!
of. Antanas Žydanavičius 

dyvauja “Draugo” koncer- 
vasario 4 d., Lietuvių au- 

terijoj. Geresnės progos pa- 
rfąusyti artisto smuikos jau
nereikia.
“Draugo” koncertai per ei- 
metų buvo Chicagos artis
tų žvaigždžių paroda ir so
ldinio ' lietuvių veikimo ap- 
in i Ravimas.
Taigi, visi ebieaglečiai lan- 
n “Draugo1’ koncerto, tos 
aigždžių parodos, kurios ko 
telacijoj pasirodys ir nauja 
žiba — prof. Antanas Žyda- 
vičius lėlius

sunaudotas draugijos kamba
rio įrengimui. Sodalicija kas
dien auga savo narių skaičiu
mi ir pasiryžo visas parap. 
mergaites sutraukti po savo 
vėliava. Geriausio pasisekimo!

X &v. Vardo Vyrų draugi
ja po naujų metų taip pat au
ga kaip ant mielių. Daug jau
nuolių įstojo. Draugija sten
giasi lenktiniauti su mergaičių 
sodalicija naujų narių prira
šyme. Kas antrų sekmadienį 
draugijos nariai eina prie šv. 
Komunijos in corpore. Penk
tadienį vasario 9 d. šaukiamas 
nepaprastas draugijos susiri
nkimas senoje salėje. Koresp.

IŠ ŠV. JURGIO PARAP., 
BRIDGEPORT

:

Padirbtas priešistorinis gyvulys - dinosauras New Yorke prie teismo rūmų. Padarinys 
tapo atgabentas kaipo subjektas ginčui teisme, į kurį Messmore ir Damon patrauksi žinomų' 
teatralų Kari Carroll, kuris padarinį vartojęs savo perstatymuose ir sulaužęs patento teises.!

užilgo t choras rengs šventąjį 
koncertų ir statys operetę.

’ “Našlutė“

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TO WN OF LAKE

J. Razbadauskaitė ir B. Kai- mergaitė Pleinaitė, akomp. S. 
vaite. P-lei O. Navickaitei at- Laurinaitei. Vakarėly buvo 
sisakius iš rašt. vietos, tas pa
reigas (sėkmingai ėjo per ke-

svečių ir iš kitų kolonijų.
«
Skyrius širdingai dėkojo

let, metų) kuopa padėklo ir progralnos dalyvSms, seselėmi 
prašė, kad pasiliktų nare. Jos Kaiiraierietžms llž i8Tirin,4 a. 
vietų užėmė p-ls B. Ogintaitę, rbat51ės? ypa- sew,|(11 „ Ve.
darbšti mergaitė. Pirm. prane 
šė, kad sunkiai buvo susirgu
si O. Kalvaitienė. Dabar jau 
sveikata.

iGRABORIAI:
■——— ■■ —■ ■ ■ " ■ ■ ■  ................. . . . Į
LACHAWICH Telefonas YARds 1138

ir sūnūs , STANLEY P, MAŽEIKA
LIETUVIAI ORABORIAI GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.darbu bflslte užganėdinti 

Tel. CANuI 2*1 R ariu* 251«
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct7 Cicero, UI.
__________ Tel. CICERO 6.27

J. F. MOŽIUS
__  lite

LTETOVltr ORAHORina 
Palaidoja už 116.00 (r ankUMao 

Modemiška koplyčia dykai 
•M W. IStb h* Tel. OANal 0174 

Chicago. Ui.

II.J.ZOLP
QRABORnTR TR T.AmOTUVTP 

• ▼TDDRJAS
'646 WEST 46tb STREPrt

Tel. nonievard 52OS—S41.

Tel. CICERO 1.4 \

SYREWICZE
GRABO RIUS

Gatdotuvėrna pil naa patarnavimaa 
galima. ai

kopvtcia dtkai
Ua T)l

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dvlrai
OOO WERT I5tb STREET 

Cicero. Illinois
Tel CICERO 2109 ir 859-J

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

, \ /

TeL LAJPayetta S&7S
J. Llulevičhis

IK 600 GALĖS MATYTI 
"KRAŽIĮJ SKERDYNES”

. - ____________  • J * ** *

Kražių skerdynės, kurios į- 
ko^prieš 40 metų, Chicagoj 
s atvaidintos vasario 18 d., 
‘kalto Prasid. t>. 6. parap. 
lėj, prie W. 44 ir S. Fair- 
Td Avė. Vaidinifne dalyvaus 
rš 50 žmonių.
Kadangi N. P. P. S. parapi- 
s salė tegali sutalpinti tik 
0 žmonių, todėl tik toks skai 
is ir tegalės vaidinimų pa- 
įtvti. Taigi, visi iš anksto

Mergaičių Nek. Pr. Sv. M. 
P. draugija rengiasi prie pa
minėjimo savo sidabrinio ju
biliejaus. Tam tikslui rengia
mas bankietas, knris įvyks ba 
landžiok d:, Sv. Jurgio para
pijos salėje. Komisija, suside
danti iš-K. Gkruckaiteš, C. Sle 
pavičiūtės ir S. Mikniūtės, jau 
turi bankietui -suplanavus 
daug gražių dalykų. Visos na
rės dirba, kad bankietas pa
sisektų.

Kadangi ši draugija per 25 
metus gyvavimo daug yra pri 
sidėjus prie kiekvieno bažny
tinio ir tautinio reikalo ir čia 
ir Lietuvoje, tat tikimasi ban- 
kietų visuomenė širdingai pa-

Townoflakiečiai rengiasi va 
žiuoti į “Draugo” jubiliejinį 
koncertų, kuris įvyks vasario 
4 d., Lietuvių Auditorijoj. Vi
sų priedermė dalyvauti tame gv. Pranciškaus Rėmėjų 3! 
koncerte. skyrius buvo suruošęs gražų

vakarėlį (arbatėlę su progra 
ma) sausio* 28 d., parap. sa
lėj. Žmonių atsilankė daug. 
Pelno padaryta nemažai. Po 
arbatėlės skyr. pirm. M. Su
deikienė, paaiškinus vakaro ti
kslų, vakarui vesti pakvietė 
veikėjų E. Ogintaitę.

Gražiai padainavo O. Namu
Vasario 3 d., Sv. Kryžiaus naitė, akomp. Krikščiūnaitei1, 

parap. bažnyčioje prasidės Mo duetų padainavo E. Kegovjčai 
vena prie Panelės Švenč. Lour-1 tė ir A. Juozapįaitis, akomp. 
dės. Pamaldos btts įas vaka-1 C. Kincunaitei. paskui daina- 
rų 7:3O vai. Pamokslus sakys, vo mažutis P. Ogintas. Kalbė- 
gerb. kun. P. Vaitukaitis. No- jo kun. P. Vaitukaitis ir kle- 
vena baigsis iškilmingomis a- bonas kun. A. Skripka. Abejų 
peigomis vasario 11 d. - kalbos buvo gražios. Paskui

------------- kalbėjo Centro vice pirm. L.
Račkauskienė apie 'Vienuoly
nų. Pianu solo puikiai skam
bino mažytė L. Mondzijauskai-

Vasario 4 d., 2 vai. popiet 
įvyks Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 
1 skyr. mėnesinis susirinki
mas. Visos narės kviečiamos 
dalyvauti. Kurios rėmėjos tu
rite serijas, malonėkite sugrų- 
žinti.

gykite bilietus (bilieto kai- 
lik 35c.), kad užsitikrinus lrcms‘ skaitlingu atsilankymu

u vietų. Bilietų galima gau- 
visose kolonijose Federaci- 
skyriuose ir pas veikėjus. 

Tuo vakarus bus paminėta 
žiu skerdynių 40 m. suka- 

Vaidyla

Nari

6.

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

Simono Daukanto 'draugija 
laikys mėnesinį susirinkimų se 
kmadienį, vasario 4 d., 12 vai. 
dienų, Chicagos Lietuvių Au-! 
ditorijoj

Labdarių Sųjungos 1 kuo
pos skaitlingas metinis susi
rinkimas įvyko sausio 28 d. 
Naujų narių įsirašė: J. Šim
kienė, J. Ragauskienė, J. E 
dntaitienė. Iš Centro praneši
mų darė M. Sudeikienė. Į L. 
Kat. Vakarinių Valst. seimelį 
išrinkta 5 atstovai. Nutarta 

rengti šokių vakarų su seri
jomis. Komisijų sudaro: pirm. 
M. Sudeikienė, E. Ogintienė, 
E. Gedvilienė, E. Ogintaitė,

Stambus Nebojimas
Strnsirinlrimna cvnr ' yr& terminas tiems Tyrams lrOiibiniiK tinas svar- kmlemo stokoja gyvumo lr

bus. Todėl nariai privalo bū- ~ Uk pu”‘u Uek tvlrtl>

ronikai. Vakaro komisijoj bu-.' 
vo M. Sudeikieifė, E. Ogintie 
nė, E. Gedvilienė, E. Ogintai 
tė, M. Laurinskaite, J. Razba
dauskaitė ir B. Jvalvaitė.

Rėmėja

SIMON M. SKUDAS
.GRABORIUS IR BAIBAMUOTO J AS 

PatamATimt, geras ir nebrangus
718 W. 18th St.

TeL MOMroe 1377

Balaamuoloja.

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplella- 
kėja

Didelė to grali
Koplyčia dykai

<OM Archer Avė.

Visi Telefonai:
Draugija Šv. Agotos mote

rų ir mergaičių laikys mėne
sinį susirinkimų vasario 4d, 
2 valandų popiet, pa;-apijos 
svetainėje. Visos narės priva
lo atsilankyti. Bus svarsto
ma apie šokių vakarų, kuris 
įvyks vasario 11 d., parapijos 
naudai. - Valdyba

ŠĮ VAKARĄ — DIDELIS 
JAUNIMO ŠOKIŲ 

VAKARAS

Šį vakarų, vas. 3 d., St. A- 
gnes salėje, Archer ir Rock- 
well St., įvyksta didelis jau
nimo vakaras — šokių vaka-*
ras, kurį rengia L.. Vyčių ce
ntras spaustuvės ir bendrai o- 
rganizacijos reikalams. Šokia-

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGiAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

tė, Holo dainavo ’p-le E. Kego- ms grieš įžymi Elmer Kaiser
vičaitė, akomp. C. Kincunai- orkestrą. Šokių pradžia 8:30
tei. Ant galo dainavo mažytė iv. vakare. Bilietas 40c.

Mažai kam teko laimė■M1- ' *
ankyti stebuklingų Liurdo 
estų. Prieš pora mėnesių šv. 
vas paskelbė šventąja Ber- 
rd<-lų, Panelės Švenčiausios 
įbukiingų apsireiškimų liūdi 
ikt, Dabar pasitaiko proga 
žinti šitų šventų vietų ir Be
arti-tos • gyvenimų pamatant 
tižiu- krntamuosius paveik
iu kūne bus rodomi ateina- 
į sekmadienį parap. salėje 
vai. p. p. lr 7:30 vai. vak. 

rodys ir aiškins A. Pel

u

tinai dalyvauti įr apsvarstyti 
draugijos reikalus. Taip pat 
pasirūpinkite su mokesčiais, 
kad neliktumėt suspenduoti.

P. K., rašt.

klek Jie turėti) būti

Nuaa-Tone

os j 
ins.
X Aštuoniol ik iečiai rengia- 
prie parapijos triukšmingo 

gavėnių hnliana, kuris įvyks 
<mad , vasario 11 d. Seniems 
jauniems rengiama daug H 
smybių: dainos, komedija,

Dar nenutilo aidai buvusio 
šokių vakaro, choras jau ren
giasi prie kito šokių vakaro. 
Grieš dvi orkestros. Tai bus 
Užgavėnių vakarų, vasario 13 
d., Šv. Jurgio parap. svetai
nėje.

Sausio 10 d. choro valdyba 
ir knygų peržiūrėjimo komi
sija bus susirinkus pas vedė
jų A. Pocių knygų peržiūrėti.

Knygos buvo gerame stovy
je ir matyti kad choras gerai 
gyvuoja ir veikia.

Be to, valdyba ‘apsvarstė 
daug dalykų choro labui ir di- 
skusavo naujai priimtų kons
titucijų. Choras šiemet ren-

yra. Gydytojaus Specialisto p res kri p- 
cfla. 'kurt sutelkia geresnę sveikatą, 
datiglaus spėkų. Ir dauglaus gyvumo 
tūkstančiams vyrų lr moterų virt ke
turiasdešimto arba keturlasdeftlmta pe
nkių metų amžiaus Jūsų vaistinin
kas parduos liims vieno mėnesio va
rtojimui NIIOA-TONE tabletkų už 
vi’sng doleri, tikrieji yra pilnai ga- 
rantnotr —nepriimkite užvaduotojus
— JAs salite gauti tikrąsias.

'4 ■■■■■■■■■«« P

ZReHinatizniassaBsgėli.
■ Nesžkankyklts savęs skaus-g mala Rsomatlsmn. Sausgėla ■
— Kaulų Gėlimu, arba Mėėlungls ■ 

— raumenų sukimu: nes skau- B
■ dėjimai naikina kūno gyvate

Ir dainai ant patalu paguldė ■ 
CAPKICO COMFOTTim mo- ■

■ stto lengvai praėaHna vlrSmt- H 
ai nėta lino: mums Maadlo dau-
H gybė žmonių slnnMa padėka- ® 

vuneo pasveiko. Kaina Me per g
■ palte «»• arba dvi už ti ••
■ Knyga: “ŽAITriNTP gVTCT- ■ 
_ K A T O g" aunlele gydytlea kai- ■
■ u II

Išpardavimas
Tarpe šimtų kitų žinomų Standard išdirbysčių skalbyk
lų, Budriko krautuvė parduoda TIIOR skalbyklas, leng
vais išmokėjimais taip, kad( skalbykla išsimokės pati 
per save. •
K . Z. '

THOR SKALBYKLA

$49.50
Tikra vertė yra DVIGUBA

Muilas prosas ir prosinimo 

lenta dykai.

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

Tel. Boulevard 4705

kiši prie garsios muzikos,' giasi prie daugelio darbų. Ne-

L

Justin Kalis
•SM 90. BAUrraD •».

tu.f Cb"
Gražus lietuvių programas Nedėliomis 1 vai. 

pietų iš stoties W.C.F.L., 970 kilocycles.
Po

. - - - - __

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dčl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
* I

2506 W. 63rd St.

VENETIAN MONUMENT CG.. INC.

■■■
Z-Ai 'V'T-k •Awmbi.



Sešta^ueus, vasario 3 4., W3A / n X n n T « T

CHICAGOJE

Iš N. fflAS. r. t PARAF, 
8BSHT0NPABK

Labdarių S k p. rengia bun- 
co party ir nokiu* Kekaito 
Prasidėjimo Panelė* švenčiau 
sios parapijos svetainėj, -vasa
rio d. Buneo prasidės 3 vai. 
popiet; kokiai 8 vai. vakare. 
Gries gera orkestrą. Bilietas j 
bunco partv 35c., j šokius 2Se.

Vaidyba

nių. Bus geru proga užsiga
vėti. Pradžių-6:30. įžanga SSc.

Latėnais

mTo
\

mis kailipUUS. Budriko rudi O H*und. Slegfried. Tristan į'r l'araKuI Wugnur'ia gulėjo J* padaryti. Žlno- 
! — Ir esu Įsitikinęs, kad d|džiauslop -iuu, nėra jokiu urljų, išskfriuul to- 

IM-težaatla kam operoj yra tik tokia kiua kaip “Pavasario Dulnų" pirmamii rakandų krautuvė randasi 
adresu 3417 S. Halsted st. if 
auksinių daiktų krautuve — 
3343 K. Halsted st. R. F.

Praėjusio antradienio vaka
re malonu rūdijo klausytoja
ms buvo pM.sikluu.syti gražios 

, Peoples Purni'cttre Go. krau
tuvių rūdijo programos iš

livt 11 valanda ryto ir vėl siiatį.m U’CKK Dainava A f’in ' tuo*-' orat’*’‘°- ITancįaų ir ltali) o * • . * ‘ lWl*’ h W šloB. DslllRV-O A. V UI , p,.roj, pirm Stojant ) iokUs svurbias
Progresą Furniture Co. krau ,1HS Kalninis Knhnnienė in role*i- lr e“u tikra*' kud flltuks »>u>ky- e 11 oaiMMllb, ouoonioui., JŲ | nlO3 Vl.a ĮulM4l rejkutingu». Balsui rei-

nutias skulčiuz tikrai kerų tenori), akte, bet yra didelių scenų, k. t 
yru tai. kud daugumu juadeda daf- Sword Sccite tam pūčiam akte; unl- 
nuojj iioac rolėue per aukaiI. nepn- ru)n akte Brunhlldoa žvėriškas kuro 
siru-jšę dar tinkamai • nė kūnu, nė kuukamau "Jo-uo to-ho*' ir gražioji 
dvtoila. tiė alllbtlėkiiiuii. nuprilyry už- scena kurioj iššaukia Slogui undų , 
toktinai apsiimti ''Wug*>orlau*' iut4- Walhalių, trečiam akte yru ut'i'-kuu 
nos. 1 lenu liula* labui tpjikuJ yru su- ucnuobodua "Kirtę ot tbe Valkyrs”, 
KvdoH balau,* tuomet, badu laibi.ų bu- auutspteltuiub šių mirties pranašų. j 
tl stipriausias. tVouin'o atsisveikinimus su savo niy-

AA osu operoj dainavęs per dvide- h^mu dukUue. Ir baigiant. Magiškos 
Alinta sietu. Ii tik iiAluonls up-lus Į Ugnies Scena, kuri, kaipo nurodanti 
utgul, kai 'buvau suvlrš trisdeAimU i muzika, netari lygios visoj muzikos 
meni. pradėjau ilulnnotl bengiuanėse literatūroj.
rolėse VVugner'lo operų, lr tik pasta- Keli iš didžiausių Wugner artistų 
ra/siuls laikais t ('mėginti u begaliniai 
sunkias roles vėlesniųjų muzikos - 
dramų.

Ilgai ino'klnnus dainų —- koneer-

LIITUVIAI DAKTARAI;
Amerika* Liet. D«kt«rų Draugija* Nariai

Tei. lillOielilll 1585

A. L. YUŠKA
BR. P. ATKOČIŪNAS

dkwt#0T49 
1444 MO. or., CMC-ldUO. U4
Utar., H«tv. tr Pėta. 1*—• a*l. 

*i«7 mo. aukurrau mv^

O r B JTO J AB ir CHIKUKOA*

V«l.t 8-11 ryto 1-4 lr 7-8 safc. 
•srsdnmiz po pietų Ir MsdėldUalM

.Uk susitarus

MU V. MARQUKTTK BOAJDbus girdimi Aiaino perstatyme. Fridu 
l.rfdur, tik kų grižus Iš Vokietijon, 
loft Brunhilde; Ųertrude Kappel. 
Sieglinde; Kuyln Bruoželi, Brička; 
Ludwlg Hoffman. Woian; Emauucl 
Bis t, Huuduig; Ir chorų “Valkyra" 
nudarys Metropolitan artiMtti. Arthur 
Bodansky, žinoma, diriguos.

Dtsoofua Tel.

BR. A. J. JAVBB
Office: 2643 W. <7tb Strt*
Vai.: S Iki 4 popiet. 7 Iki 8 vak. 

Modalioje pagal sutarti

TeL Utfšjetl* JIM

OR. f. C. VVINSKUNAS
GTPTTOJAH lr CHIRURGĄ*

<140 Arch«r Aveniu 
e*tl •—4 lr 7—* nL vakaru

Bet 2136 W. Mth 8t
Imt oAMai mm

'IkaringuM
kia laiko. kol prinoksta. Balnininkas 
turi Išmokti visus gudrumus, k. t. 
sutaupyti enrgljų tr kUpriKnų.

"Die VValkure” yru *p'irmu muzikos 
- drama to didžiojo "Nibolung'ų Žie
do”. Pirmiau eina Įžengimas "Dus 
Rhefngold". paskui "Slegfried'' U 
”Gotterdam.meruiig”. “Das Rhelngol- 
dė” yra pradžia pačios apysakos — 
Alberlch'o atėmimas uukso nuo Hhel- 

‘ n’o Dukterų, Wotan, dievų vado, a- 
j temimui, aukso nuo AJTjerich'o, kad 

užmokėjus milžinus Fafner ir h’asolt 
. už pustalymų VValhullos. ir mirtina 

prakeikimą kerštingo nykAtuko, ku

tuvė, 3224 So. Halsted St., pa- dukrelė Silvija; kalbėjo Dr.
linksmins radijo klausytojus Kuvarskis, Ml)., “Draugo” re 

su rūpestingai prirengta RO-įAM L. fejmutis; dalyvavo 
gruma iš stoties WGt&, 1360 (.“-Oalis Kepurė”. Dainų ir ka- 
kilocvkles. > Jbų tarpuose buvo gražios mu

Kaip visuomet, taip ir ši zikas ir įdomių pranešimų,
Rep.

nų, muzikos, kalbų bei prane
šimų. Pasiklausy kit.

Apaštalystes Maldo* draugi susidės įš gražių dai
ja laikys mėnesinį susirinki 
mų penktadienį, vamnio 2 d., 
tuoj po {tanuddų, parapijos ica ! 
nibaryje. Prašomi vifei nariai 
kuo skaitlingiausiai atsi lauky 

ir atsivesti naujų narių. Y- 
daug naujų dalykų svars- 
lui. Be to, bus gražių pa 

mokinimu.
K

IŠKILMINGAS vakaras

Praeito sekmadienio 
ress Furniture krautuvės pro
grama vėl žavėjo klausytojus. 
Dainos choro ir solistų gra
žiai skambėjo.. Jonas Romanus 
patiekė keletu įdomių prane
šimų apie biznį ir apie tai,

Nebepertoliausia — didžiu
lis Htudcutų vakaras. Beliko 
vos vienu savaitė laiko. Visi 
stuitaatai dirba išsijuosę. Kiek 
te\<o patirti, programa ruošia

ma labui įdomi ir iškilminga, 
nes vakaras rengiamas tikslu 
pagerbti kap. H. Dariaus mo 
fin:y, prie ko jn išideda Kauno 
Univeisiteto studentija, nue 
kurios Rus įteikta dovana. Da 
lyvats tai-ptautuiiai studentai, 
bus sukviesta Čikagos lietuvių 
inteAigenlija. Iškilmėms grieš 
garsus simfonijos orkestras.

Pl'Og

Peivita sekmadienį vėl teko ris gale atneša ne tik mi'rtj visiems g,.„„„t
T 1 vv.rviusia.nis "Žiedo”, bot sugriauna UASfc OLlcvl

kiti u Adis Jus. F. Budriko ko-1 wuihaii# ir jos dievus.
Ii Alų keturių muzikos - dramų aft 

rnoriM'iįoS lietuviškos radijo manau "Die tValkure” yra populla 
rlškiausla mi gonerale publika. Ak- 

programus iš stoties WCFL ' Cija yra utAkl: Si'egmundas peržengia 
1 prižadų Hundlngo, kuris jam davė

PARDAVIMUI ar mainymui 
grosernė ir mėsos krautuvė, su 
kampiniu namu ar be jo. Tik
ra aukso kasykla tinkamam 
žmogui. Atstšaukite: 1058 W.

Fhone 
CMOlevnod MM1

Offlne PhMi. |
uuH

4

Ortlae Tol. RUFublk J4M 
K«st. ToL UKOvetrtM 0*17

•*17 M. WAMirrc«AW AVE.

BB. i J. SIMONAUTIS
OCUoe Pkona 

1*9*
Ra aud Otttoa I 

tui So. beartu 4M.
CAMAL U7O*

GYDYTOJAS ir CU1RUGAS 
*<** W. MAJROUETTE HOAH

VaL 2-4 lr 7-8 vak. Kvtv. 8-JJ 
n odenoj

1. J. KOWARSKAS 1 «u»

nuo 1 iki 1:30 popiet. Progra 
moj dalyvavo L. V. “Dainos“ 
choro dvigubas kvartetas, ve
damas p. Saurič, kuris puikiai 
dainavo keletu dainelių; solo 
dainavo E. Jovaišaitė. Buvo

kas lietuvių veikiamu Cliiea-1. , . .
’ ir Makalų šeimyna su savo va

goj Klausytojas

Kad galėtumėt pasiklausyti 
gražios radijo programos, ne- i 
pamirškite ryt 1 vai. jiopiet' 
nuiųstatvti savo 'radijo ant 1 
stoties WCFL. Išgirsite Jos, 
F. Budriko krautuvės progra-! 
mų. * • i

Jau per o metus Budriko 
duodamos programos pasižymi 
gražumu, įvairumu, tat ir ryt 
turėsite ma.'onumo pasiklausy 
ti gražių dainų bei harmonin
gos Budriko radijo orkestros,

, , « prie tp išgirsite naudingų
Kilas orkestru. grieS »kiaiM.|_ Bu,lrik„ krau.

-'"“""••J iSpii‘(®'iin» 

tam tikrų prekių nupiginto-d.) yra paskutinis prieš gavė-

■
Ap.

' IMAS KADŽIUS
mirė sausiu 31 4., 1834 m., € 
vai. * ryto, sulaukęs pusamžio. 
Kilo U Tauragės apskr., Kra
žių parap.

Amerikoje išgyveno 40 metų. 
Paliko -dideliame nuliudime du 
ttfknu: Zidorių ir jo Acintynų ir 
Jobų, gimines Juueaplnų Ordi- 
nlouę, Jos vyrų. Bronislovų Or- 
ilh'.ų, jų dvi dukteris; Virtusę 
lludžitinę. Marijonų Zvlnakienę, 
joti šeimynų. Emilijų Navickie
nę ir joe Aetmvnų.

Kanus pašarvotus iki penk
iadienio J. J. Bagdono koply
čioje. 2606 W. 6 3rd Hl. Po to 
uamuosc, 4641 S. Rockvvell St.

IziidoluvCs (vyks pirmadlenj, 
vasario 5 rl.. Iš namų 8:30 vai. 
bus atlydėtus j Nekalto Prasl- 
<lčjin<> ftvenč. I’an. Marijos 
bažnyčių, kurioje Jvyks gedu- 
ling'ai pamaldos už velionio 
sieių. Po pamaldų bus nulydė
tas j Av. Kaalinžoro kapines.

Nuoširdžiai .kviečiame visus 
gimines, draugus Ir puAyststnius 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Kftaai tr LMmDhm*. 
LsUdotuvfims patarnauja grnl>.

f. Bagdonas. Tel. RHPubllc 
100.

t . s

JONAS LUCKUS
(LUCAS)

Mirė sausio 81 d., 1024 m., 
14:20 vai. ryto. sulaukęs 30 
metų amžtauB.

Gimęs Bernlce, Pa.
Paliko dideliame nulfūdlme 

moterį Antanina po tėvais Po- 
vilaltė. motinų Marijonų po tė
vais Stačlokaltė. ržu broliu Vin
centų Ir Kazimierų, bobutę Ma
rijonų Htačitokienę, dėdę Adol- 
phų Stačiokų, uošvius Juosa- 
pluų ir Antanų Povilaičius. Avo 
gerkas Stanislavų lr Pvlidnų lr 
gimines.

Kūnas pašarvotus 4605 Ho. 
MarshMeld Ave. laidotuves )■ 
vyks plriiiudlonj, vasario ' 5 rl., 
Iš namų 8 vai. bus utlydėtas j 
ftv. Kryžiau* parapijos bažny
čių, kurioje {vyks gedulingos 
pamaldos' už velionio sielų. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kupinos.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
lamus-ious dalyvauti šiose lul- 
dotusėse.

Nuliūdę; Moterį*, Mirtina, 
iMroNal. žtobutč. Rėdė, 1 ošvial, 
•vogorkoM 4r žaimlnė*.

Laidotuvėms palurnsuja gra- 
bortus Bšerskls. Telefonas
Boulevard 9277.

ROSELU BROTHERS, INCMPASUKUI ftfrPpNLTAT

Alfred RosclM, prus.

SfNtcia iMai iškalimo ir iMUrlti- 
»u- vrtMOtUų sū-Ut, paminklu-, Ir

Uūmj šeimyna »*>ei ialituoja š.a- 
mr daria- per šnUae kartas.

VeoMtr p. T*linkių rvIkaiuM lin
ai mi fiaėlaiM iadirlM-jals

MOUNT CARMEL 
KATMĖSE

*'k:aae irttrtta- | rytus imu 
iliCJulių varių

WLLS«, ILINOIS
Vrya Urtofzmai:

MUK. ftONMMOMM-A 8011 
»«•)!,*♦<»« T 3185 

-OfN<«: HH.lJvIDK 3845
Vincės t Roeelli, aeer.

rgais. Tai įdomiausia gyveni
mo istorija, todėl Makalai vi
siems labiausiai patinka. Pa
galiau Budriko radijo trio: 
pianas, smuiką ir ukordiouas 
šauniai sugrojo keletu, gražių 
numery.

Pranešta, kad dainininkų ii 
muzikantų kontestai būna kas 
trečiadienį Mark White par- 
kutėse, didžiojoj svetainėje, 
Halsted ir 30 st. Įžanga vi
siems dykai. Kas moka dai
nuoti arba kokį instrumentų 
groti, gali įstoti į kontestų ir 
laimėti Budriko korporacijos 
skirtas dovaiųi^.^. 7 K. K.

ALTH0USE DAINUOS 
'SIEGMUNDO ROUg

•DIE WALKUDa '; 
PIRMAS AMERI
KONAS KURIAM 
METROPOLITAN 
DAVĖ ŠIĄ ROLĘ *

prieglaudų ir pabėgit su jo Snons 
8icglinde.

Antra'n akte F.rleka perspėja savo 
vyrų Wotan, kad nuodėmę galimu at
mokėti vien krauju, ir nenotoms, jis 
pamokina savo mėgiamų /duktor) 
Brunhilde, kad nevlen Slegntund bet 
į'r Steglinile ir jos negimęs kūdikis 
turi mirti. *>11 priešinasi, bet negatlė- 

; dama IšgelbSli SieJ^nundų, gelbėja 
Sieglinde Išvesdama jų J girių kur 
jaunas didvyris ateis i pasauli.

Ix>š geri arti-stui
Tada prieina trečias aktas kuria

me susirenka Valkyrai kurie pridie
gtų Brunhilde nuo Wotun’o žiaurios 
rūstybės: jos prašymas dėl pasigai- 
Kjliiio. ir gulų gale Wotan priveda 
jai gilų mi’cgų, ratV magiškos ug
nies. kad atgaivintų jų drųsus didvy
ris.

Muzika ištisai yra graži kaip vien Į

DU. R. McCRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
7850 So. Halsted Street

PHY81CIAN and SURGTOH

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

S to 4 and 7 to t P. M. 
8unday by Appointment

BR.S.BEŽS
GYDYTOJA* •* CUimjHGAf

2201 W. Cermak Road
ROOM 318 

vai.: 2-4 lr 7.9 vai. vakar*

LIETUVIAI DAKTARAI:

Ofiso Tel. CICERO 49 
Rez. Tel. CICERO 2666

JOS. SHINGLMAN, M. S.

Tel LAžayettc 8057,

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAM

X-SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.b

(Prie Archer Ave. netoli Kertate) 
Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai vakaro 

Seredomis lr nedėliomis pagal 
sutarti

Dr. M. T. Strikol’is
GYDYTOJAS to- CHIRURGAM
4645 So. Aahlaod Ave.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 iki 4 lr nuo 4 Scl S vak. 

Nedėliomis pagal sutarti 
Oflae «elof. BOCievasd 2N80

toL PkOim

TM. IMMJlcvard 1043

Valandos 1—3 lr 7—> 

Seredomis lr Nedėliotais pagal autais

REZ1DENCUA
6631 S. California Ave.

Ofasst TaL

Apysaka ir vaidintojai popu- 
liarčs Wagner’io Operos, 
kuri bus perstatyta šeš

tadienį popiet

Ila’i?

i'RL AI.nHHMR

Buvęa Cicero 
miestelio pir. 
•>ia8 Sveikatos 
Komiai jonie- irius (ir Įa(kė 
tų garbės ofl- 
«» Per. 10 me
tų) yra gerai 
Clcerfečiams 
žinomos per 
27 mptus. Da
bar speciali
zuoja gydyme 
Pbiučlp, Air- 
riiė* »r Rcu-’ 
mnliznio ligų. 
Valandnat

Pbone GROvebili 0«27
Valandos: J-4: 7-8 l<. M. 

Trečiadieniais lr sekmad. susitarus

OR. J. W. KAflZanCK

Ri,c.z.ftzais
BKNT1STA* 

4645 So. JbUaod Ave.
arti 47tb Street 

Vai.: nue * Iki t valu
zl sutarti

•2M*

BB, A. G. BUKAUSKAS
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAM

3147 Se. Haistsd Sk
1-4 4r t-* vaL vak.MM W. Mt

—41 ryto
lr Med411omta pagal sutarti

i
Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo 2 iki 4 

vai. popiet lr 7 Ikll 8 vai. vukare; 
šventadfeniais pagal susiturimų.

4930 West l^tį Street
CICEhO, ILIx

Lietuvis Gydytojas tr
MO. WEKTEKM A

ChioaMo. III.

lio.'lrvažd ftL *' ‘ ^b!i4 **•
Rea. BESOock 7*»1

OR. A. P. KAZLAUSKAS
DENT1STA8

4712 So. Asbland Aveoue
Vai.: Nuo lt ryto iki 8 vakaro

GRABORIAI:

CAMal
Rea. PRGmp.<«

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAM 

W31 «UUXH UALSTED

So.
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 

4 IkJ «t»4

•1

GYDYTOJAM lr CHIRURGAM
4142 ASGBSR AVENUE

TeL W*R«l«bų VOS*
‘--------------- i.----7—---- ----- -

"G f
Mta*

BB. 6. L BLOŽIS

UOZAPAS EUDEIKli
- 1 R -

TĖVAS V
JEIdU NORITE DAILUMO fR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE.........PASAUKITE..........

RE Public8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vaėdii) 

2 Cicero 2109

ANTANAS 
PETKUS

0R.J.8USSEL1
Lietuvis Chirurgas ir -Gydytojus

2515 HEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

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

DENTI8TA8
2291 W. Cermak Road

(Kampas Lmavltt Mt.) 

Valsndo*: Nuo 9 iki 1S ryto

Nuo 1 Iki * vakaro 

Meredoj pocal sutarti
-------------------------- —— ---------------- '.ja
TcL Oflao BOUlevard MIS—14 
Itea. VICiory 2ų4J

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

Oflao vai.: nuo 1-1; nuo 4:88-3:34

ŽVAIROS D AKT ARAI;

Valdln) no Wagner‘le “Dio Wul 
i kure,” kurių Metropolitan Opara Ko- 
I iiipiutiju lėta per orų šeštadienio po

piet), aš dainuosiu rolę Sic-gniund ii 
tikiuosi, kad aš esu pirmas ameriko
no* Mn oras gavęs iš Metropolitai, 
didelę rolę vienoje Iš vėleunlų' Wug- 
tior’io muziko* - dramų.

šis faktas priduoda man linksmu
mo lr pasididžiuoju juonri, bet dai 
Uaugiuu man reiškia tas, kad paten 
kimiu savo kelių metų geiduli Esu

i dainavus Slegnund rolfi.ie daugeli sy- 
Į kių šiame krašte Chicagoj, Phlladel

phljoj tr Los Angettes, bet ŠI subata 
bus ketvirtoji "raudonų - raidžių'- 
diena mano gyvontjie.

| J'i'.'niojl buvo dvldršlnitls invių at-, 
gol, kartu, kaino neprityręs Jaunuo
lis, darlan savo dobiutų Metropolitan 
Operoj kaipo Dmitrl operoj .'Uorii, 
Uodounoff".

Antroji, kai dainavau pirmų syk* 
j Uerlyne. dainuojant Canto oporoj 

"PagMacri”; 4r tręštoji' buvo triz me- 
į tiiex atgal, kai dainavau pirmų syk,
i dldilitlėj VVagner’lo rolėj, Hb-ginunil 
j Chicago Clvlc Operoj, tų pačių kurių 
’ dainuosiu alsinančiam šeštodissij.

Operoj Hhnvę* 9Q molų
Kiekvienas tenoras apda va notas ge- 

| ru baisu Ir kūnu laukia t-oa dienos 
kada galės paimti didvyrių roles Wa- 

I gudi'lo m utį kos — drauioss — 8le<-

DR. CHARLES SEGAL
Gl-'ISAH

4729 Bo. Aahland Ave.
2 lubos

CHICAOO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. pu piotų ir nuo 7 Iki 8:34 vaL 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 iki* 13 
valandai dien*.

Telefonas MIDway 2880

Ofloe TcL VICtory MM
T«L DIUUmž MžM

OR. A. A. ROTU
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų * 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 8102 So. Halsted St
Kampas lįst Street

Valandos: 2—4 popiet. 7—8 vai. vok.
Nedėliomis lr 4ventadtanlajs 14~ t.

GRABORIUS IR 
BALSAMUOTOJAS

1. SnapatžikoH, ra*ddafux, pri
tartu*, ir asmeniškas patarna
vimas.

2. Koplyčia dykai dėl šerntonų
3. Dėl užganėdinto darbo, 
kreipkitės prie grab. PcNutūs.
4. Teikia gerinusį patarnavi
mą, mai omui, ir už pigia ilsių 
kainą.
5. Ibitarmiuja Cicero, Chica
goj, ir upiclinkėjc.

A. PETKUS HH
4830 W. 15th St. Cicero, III.

CICEEO 2109

Office; Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
OI Ii) YTO J AB IK CHIRURGAM
2355 We»t 63rd btreet
V*t.: ItešlrTtotP. B. 

Retv. Ir Sekmad. pagal sutartj 
Ryto vai. e* Kryilaus LlgontekJ

Cblcaeo. IH.
Phone: HEMlock 6700

DR. MAURICE KAM
GYDYTOJAM lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
TeL YAitds U*04 

Kn.l Tel. PI.Aaa 3200 
VALANDOM;

Nuo 18-12 v. ryto; t-S Ir 7-8 v. r
Nedėldleniale nuo 1* Iki 12 disne

Daktaras
K&pitOOM 

Pes&uUeiaffie kare

WISSIG,
Specialistą*

Rusijos
Iš

I.VI... I I-A- I K.A« \ t m m M..I. K. »'• lt 8*. MI I I a armi KIVY 
RAW UttMKNftJ ŪMIOM ir WF.HUJYI»O*IOH JOM VRA 

SrtgtBlIškal gydo ligee pilve, plaufllų. Inkstų tr paei*- >*' <'dilimų kr«e- 
je, orto*, ligas, taiedae. reumųttemų. galvos skausmus, sk« M * ><.*>-
r.,,« . , g-. U- . I , K.. lMlg.1 hm e»
galėjo jus MapdylL aM4kl»e di» tr geraltlkrmkits kų jis MM r«" p* 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė iuketaočius ligoniu 
mes dykai OFISO VALANDOk: Kasdle nuo 2* rtMĄ* fff 

r t - vs.an-lai vakar. N««lr' ,n<ls ouo 11 rvt® I
tsoe nicev seis UT t.mta. ksoler A.. Iri. (RAvlori

r*it i
U »
ytr» Iki & j
imi t m F

■m
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