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DIREKTORIJĄ SUDARĖ 

J. BRUVELAITIS

Pirmininkas Reizgys paduoda 
atsistatydinimo priežastį

kuvpeva ,(p<r ,>««,,,! MAŽĖS g, Si GYVENTOJU
- Klaipėdos krašto guberna-

SKAIČIUStoriaus krašto pirmininku pa
skirtas Jurgis Bruvelaitis į 
direktorijos narius pakvietė AVASIIINGTON, gr. 18. -- 
seimelio atstovus — ūkininką’ W. C. Smith iš cenzo biuro
Audrią Buitkeraitį, ūkin. Mar 
tyną Grigaitį ir buv. guber- 
natūros patarėją dr, Martyną 
Anysą.

Gubernatorius 
naują direktoriją.

patvirtino 'mažėti.

pareiškia, kad 1940 metais 
šio krašto gyventojų skaičius 
pasieks didžiausią aukštumą 
ir po to pradės palaipsniui

KLAIPĖDA., (per paštą). 
— Klaipėdos *krašto di rėktori 
jos pirmininkas Reizgys įtei
kė šitokio turinio atsistaitydi- 
nimo raštą: “Atsižvelgdamas 
į tai, kad Klaipėdos krašto 
seimelis, sušauktas Tamstos I 
aktu iš š. m. liepos mėn. 19 j 
d„ liepos mėn. 27 d. posėdin

1933 m., sako jis, apie 800, 
090 gyventoją priaugo visam 
krašte. Prieš karą kas metai 
tas priaugimas I uvo apie 
1,800,(XX) asmenų.

BOMBĮI SPROGDINIMAI, 
AREŠTAVIMAI

MES ŽUDOSI! BAIGĖS TALINO HORTHY NORI VIEŠOSIOS NAUDOS KOMPANSJOS 
MEKSIKOJ i KONFERENCIJA i BOT KARALIUM NUMATO SAU PAVOJU

KAS TIK NORI LAISVES, i 
TAS YRA “MAIŠTI

NINKAS”
!

MEXJCO CITY, gr. 18. — j 
Visam krašte vyksta gyvento 1 
jų protestai prieš vyriausy
bę, kuri soeialistina mokyklas.

Kai kur prieš demonstran
tus be policijos panaudojama 
dar ir kariuomenė ir žmonės 
šaudomi be atodairos.

‘Vyriausybės organai, skelb
dami apie tuos žmonių žudy
mus, visados pažymi, kad tai 
kovota su “sukilėliais” ir 
tiek ir tiek nukauta tų “suki
lėlių.”

Pasirodo, kad kiekvienas 
1 protestuojantis žmogus Mek
sikoj skaitosi “maištininku” 
ir kaipo toksai žudomas.

KITA ĮVYKS KAUNE 
1935 METAIS

TALINAS (per paštą). — 
Gruodžio 2 d. čia baigės pir
moji Pabaltijos valstybių už
sienių reikalų ministerių kon 
fcrencija. Spaudos atstovams 
paduotas toks oficialus komu 
nikatas:

“Pirmoji Estijos, Latvijos 
ir Lietuvos užsienių reikalų 
ministerių konferencija pagal I 
susitarimo ir bendradarbiai i-1 
rno sutarties antrą straipsnį 
buvo susirinkę konferencijai 
Taline nuo lapkričio 30 iki 
gruodžio 2 d. d. Jvyko penki 
posėdžiai, per kuriuos konfe
rencija apsvarstė visus die
notvarkėje numatytus klausi
mus, tiek atsižvelgiant į vi-

T1K KLAUSIMAS, AR ŽMO 
NES SUTIKS SU TUO 

JO NORU
VIENA, Austrija, gr. 18.

— Austrų laikrąštis Staat- 
swebr iškelia aikštėn, kad 
Vengrijos regentas adm. llor 
thy planuoja pasiskelbti ven
grų karalium.

HITLERININKAI LAVINA 
TAinARADUS

BERLYNAS, gr. 18. --
Hitlerininkai daug pasitiki 

Jie mano, kad

vuos ilgiausius metus Vokie
tijoje, tad reikalinga rūpin
tis ateitimi. Reikalinga toles- 

suotinę, tiek ir į Pabaltijo po niam nacių vadovavimui pri
laiką. Apsvarsčius bendrą po rengti naujus vadus, kada 
litinę padėtį, konferencija pa-J šiandieniniai vieni paskui kiMOTINA IŠDUODA SŪNŲ
reiškė vieningą pažiūrą, kad

nesusirinko mano direktorijos! HAVANA, Kuba, gr. 18.] james Cravcr, 3] m. kai kurie tos padėties ospek-
TT ' ‘ ' tai ir tendencijos reikalaujadeklaracijos išklausyti, ir, vė,~ Havanoj vyksta bombų 

liau šauktai seimelio pirmi-1 sprogdinimai ir gausingi įta- 
ninko inicijatyva, rugsėjo r,ami^ areštavimai, 
mėn. 6 d. posėdžiui taip pat!. Pareitą na'-tį įvairiose mie- 
nesusirinko ir matydamas, į s^° dalyse susprogdinta 32 
kad dėl ttos padėties negalima [bombos. A iena didelė bomba 
būtinų priemonių imtis nei ,vakar susprogo darbo depar- įvairių laikrodėlių, žiedų, brau 
viešiesiems krašto finansams tamento sekrotoriaus ofisuose. į solietų ir kitokių nepigių

205 E. 70 gat., kurs antri me
tai bedarbiauja, aną vakarą 
parsinešė namo dėžę ir davė 
motinai, kad ji kur padėtų. 
Girdi, kažkoks vyras davęs 
jam tą dėžę, -kurioje -sudėta

KREIPIAS PAS PREZIDENTĄ SU 
MEMORIJALU

U. S. PLANUOJA IŠSIŽA
DĖTI LAISVĖS JŪROJE
LONDONAS, gr. 18. — ži

niomis iš Washingtono, val
stybės sekretorius Tiuli arti
miausiuoju laiku rekomen
duos prez. Rooseveltui planą,

WASHINGTDN, gr. 18. — 
Prez. RooseveltO vyriausybe 
vykdo milžiniškus projektus, 
kad kai kurių krašto dalių 
gyventojams parūpinti pigios 
elektros šviesai ir kitokiems 
Veikalams.

Viešosios naudos elektros 
kompanijos ,(Utilities), kurios 
yra privačiose rankose, iš prakad Amerika išsižadėtų lais- 

, vės jūrose karo metu. Iki šio-'džių juokus darė iš vyriausy
liai Amerika griežtai stovėjo
už šia laisvę ir karo metu rei- 

savinn. Jie mano, kad jų na- ka|ayo> ka(Į viena kariau. 
cionalsoeializmo partija gy- j Jančioji pusė njeku ,)ū(,u

varžytų Amerikos laivams

tus ims keliauti į kapus.

IŠ jaunimo naujų vadų pri
.rengimui naciu partija prade 

ypatingo trijų vyriausybių dė1()n std(ftj mok!klas viena l0
mesio ir kad reikalinga ištver
mingai ir vieningai kartu su

bės projektų. Kadangi su 
šiais projektais padaryta žy- 
nu pažanga, kompanijas apnv 
ko baimė.

Dabar jos su memorijalu
plaukiojimo, kad ir karo zo- kreipias pas prez. Rooosevel- 
nose. Pastarojo karo metu neitą. Prašo jo, kad vyriausybė 

nutrauktų savo tų projektų 
vykdymą, kadangi tuo keiiu 
bus labai daug pakenkta pri-

viena Europos didžiulė valstv 
fcė nesilaikė tos laisvės. Atvi
roj jūroj jos puolė neutrali-

tvarkyti, mažinant krašto gy
ventojų mokesčių naštą, ir 
krašto išlaidas, :k: imtis tei
sėtų priemonių administraci
jos aparatui pertvarkyti bei 
leisti kitus kraštui įstatymus, 
aš randu, kad reikia ieškoti 
išeiities iš susidarusiog padė
ties. ‘

Nors seimelis nėra kliudęs 
mano direktorijai valdžios 
funkcijas vykdyti, nes, galė
damas kiekvieną dieną, t. y, 
nuo liepos mėn. 17 d., mano 
direktorijos darbus sukliudy
ti nepasitikėjimo jai pareiški
mu, to nepadarė, aš randu, 
kad geriausia būtų išeitis iŠ 
susidarusios padėties atiduo
ti Tamstos dispozicijai man 
suteiktas Klaipėdos krašto di 
rektorijos pirmininko parei
gas.”

Klaipėdos krašio guberna
torius, remdamasis direktori
jos pirmininko, M. Reizgio, pa 
reiškimu ir Klaipėdos krašto 
statutu (17 str.), gruodžio 1 
d. atleido Reizgį nuo direkto
rijos pirmininko pareigų ir 
pavedė jau! eiti tas pareigas, 
kol paskirs naują direktorijos 
pirmininką. Atleidimo rašte 
gubernatorius direktorijos pi r 
mininkui Reizgiui ir direktori
jos nariams pareiškė padėką 
už nuopelnus Klaipėdos kraš
tui.

Padaryta apie 10,000 dol. nuo
stolių.

daiktų.
Motina nustebto ir jai atėjo

kitomis valstybėmis tęs'ti tai
kos patikrinimo ir saugumo 
sustiprinimo darbą toje Euro 
pos dalyje, kuriai Pabaltijo 
santarvės nariai priklauso.

kių mokyklų jau veikia Ber
lyno priemiestyje Spaudau. 
Ten parinktini berniukai mo
kinami pradėjus biologija ir 
baigus ekonomika. Studijuoja 
nia kai kuriu vabzdžių drau-

nių valstybių laivus. Ypač Vojvačioms elektros kompani- 
kietija ryškiai paneigė jūros j joms. Girdi, apie 12 bilijonų 
laisvę ir 'tuo būdu užsitraukė'dolerių kapitalo yra įdėta į 
ant savęs nelaimę, įtraukda- elektros gamybos pramonę ir 
nia karau Ameriką. Ir Anie- jo dalis turėtų žūti, jei vyriau 
rika įsivėlė karau, kad gynus gybė imtų pigiai gaminti 
laisvę jūrose. elektrą.

Kada dabar Amerika pla- Nėra žinoma, kaip prez.

įtariami teroristai dešimti-jį galvą, ar kartais jos sūnus 
nebus susidėjęs su kokiaismis suimami.

UŽGINA HITLERIO 
PAŠ0VIM4

BERLYNAS, gr. 18. — 
Linz (Austrija) laikraštis 
YolksbJatt padavė žinią, kad 
pašalinto Silezijos gubemato 
riaus 11. Bruecknerio duktė 
pašovusį diktatorių Hitlerį.

Čia paskelbta, kad ta žinia 
netesinga, kadangi ko pana
šaus neįvyko.

APIE 1,000 RYMIEČIŲ 
NETEKO PASTOGĖS

RYMAS, gr. 18. — Dėl Ti
berio upės išsiliejimo pačiam 
Ryme apie 10,(XX) žmonių ne
teko pastogės. Vanduo užlie
jo jų namus.

Vyriausyliė parūpino jiems 
laikinas patalpas ir juos 
Šelpia.

gijinė tvarka. Daug domės
Konferencija nutarė dar kar- ■ ' • • , , ,J kreipiama į skruzdės, kurios

nuoja išsižadėti tos laiavea ,Ro°seveltas atsineš į šios pra 
karo metu, Angliją tas labai 
'džiugina. Sako Amerika tuo

su
nors blogais draugais. O tas 
būtų didžiai gaila, nes Craver 
šeimynoje ko panašaus ne
įvyko.

Dėže nešina motina kreipės 
į policiją, kuri patyrė, kad tas 
yra vogti daiktai. Nuvyko po
licija suimti James Graverį, 
tačiau jo nerado namie. Jis 
sekamas.

Motina ir sako, kad jei jos 
sūnus iš tikrųjų yra kaltas, 
jis turi būt nubaustas.

LAMDOMAS KITAS 
LAIVAS

NEW YORK, gr. 18. -- 
Už 300 mylių nuo Airijos At 
lantiko audra triuškina norve 
gų prekybinį laivą Sisto. Pa
galbon suplaukė keletas laivų. 
Einasi apie 27 vyrų įgulos 
išgelbėjimą.

ATSISTATYDINO
KABINETAS

MAŽINA ŠELPIMĄ

BRIUSELIS, gr. 18. — Bei 
gų vyriausybė sumažina be
darbiams mokamą šelpimą

------------ 11935 m. Bus dedama pastangų
BELGRADAS, gr. 18. —(parūpinti darbus bedarbiams. 

Atsistatydino serbų ministe- I Kurie jų nenorėtų dirbti, ne
rių kabinetas. ' gautų pašalpos.

tą patikrinti trijų Pabaltijo 
valstybių santarvės ištikimy
bę Tautų Sąjungos paktui ir 
intensyviai dalyvauti visuose 
tos tarptautinės taikos insti
tucijos organų darbuose. Trys 
valstybės iš naujo patvirtino 
savo palankų nusistatymą dėl 
Rytų pakto projekto tarpusa
vio pagelbai įteikti ir laiko tą 
projektą bendros svarbos 
klausimu. Pabaltijo politikos 
srityje konferencija nutarė 
vykdyti saitus, kuriuos nusta 
tė tarp trijų valstybių 1934 

iinetų rugsėjo 12 d. sudaryta 
[susitarimo ir bendradarbiavi
mo sutartis. Ji nutarė suor
ganizuoti bendras trijų val
stybių atstovybes Tautų Są
jungos organuose ir tarptau
tinėse 'konferencijose, pareng
ti projektą sutarties draugin
gai likviduoti visus tarp jų 
galinčius kilti ginčus ir pri
imti bendras instrukcijas jų 
diplomatinėms ir konsulari- 
nėms atstovybėms užsieniuose 
savo veikimui koordinuoti. K i 
ta užsienių reikalų ministęrių 
konferencija įvyks Kaune 
1935 metų balandžio ar gegu
žės mėn.”

17 vai. įvyko baigiamasis

būdu arčiau gretinasi prie T. 
Sąjungos, kuri neigia minėtą 
laisvę ir kurį pasiryžusi pati 
valdyti jūras pasitaikius bet

statomos pavyzdžiu germanų 
tautai.

Įdomu, kad kone visos pa
mokos yra susijusios su klau- kokiam konfliktui, 
simu, kaip germanams nusi
kračius žydais ir kitais tau
tai negeistinais elementais.

monės diktatorių memorijalą.

SERBŲ STUDENTŲ
DEMONSTRACIJOS

NELAIMES SALIUNI- 
NINKUI

HITLERININKAI MOKOSI 
LIETUVIŠKAI

BELGRADAS, gr. 18. — 
(Vakar serbai studentai sukė
lė naujas demonstracijas prieš 
Vengriją ir vengrus. Studen
tų malšinimui buvo pašaukta 
policija.

Saliunininką, P. Bambuką,
2801 W. Cliicago avė., spau- , .
... , , . .... n • v būtinai reikiadzia nelemtasis likimas. Prieš
mėnesį plėšikai puolė jo sa- j 
liūną ir pagrobė apie 100 dol.
Prieš porą savaičių — apie 
25 dol. Vakar trys piktada
riai parlydėjo jį iš banko ir 
atėmė 2,200 dolerių. Saliuno 
angoje jį parsigriovė, atėmė 
pinigus ir pabėgo.

UŽDRAUSTAS RAGELIAIS 
BLIOVIMAS

NUŽUDYTA 28 DAUGIAU

RYGA, gr. 18. — Žiniomis 
iš Maskvos, Kijeve nužudyta 
28 įtariami “teroristai” ry
šium su Kirovo nušovimu.

Anot sov. vyriausybės, dėl 
Kirovo jau 103 asmenys nu
žudyta. Ir tai dar ne viskas.

atlikti kiti konferencijos bai-

KAUNAS. — “Preussisohe 
Zeitung” 322 nr. plačiai ra
šo, kad Rytprūsių jaunimui 

išmokti savo
kaimynų kalifas, o ypač lietu 
vių ir lenkų, taip pat rusų. 
Pernai Karaliaučiuje tam tik 
slui buvo .įsteigti rusų ir len
kų kalbų kursai, o šiemet prie 
jų steigiami dar ir lietuvių 
kalbos. Lietuvių kalbos moky 
mui rūpinasi “ \Virtschaftsin- 
stitut fuer Russland und die 
Oststaaten.”

Be to, prie Karaliaučiaus 
u iv t o prof. Riterbuscho ini
cijatyva atidarytas speci jalus 
skyrius, pavadintas “Politi
kos institutu.” Jis rūpinsis 
ypač savo rytų kaimynų (Ru
sijos, Lenkijos ir Lietuvos) 
politika ir stengsis su Pabn'- 
tijo mokslininkais užmegzti 
glaudesnius santykius.

RYMAS, gr. 18. — Amži
najam mieste imta vykdyti 
įstatymas (ordinansas), ku
riuo uždrausta automobilių 
ragelių bliovimas. Mieste ma
žiau triukšmo.

ŠV. TERESĖ ANTRUKART

konferencijos posėdis, kuria- gimo darbai. Posėdis užtruko 
me buvo priimti protokolai ir iki 31 valandos. PLAT1NKITE “DRAUGĄ” čiau.

Šv. Teresės, “Mažosios Gė
lelės” drama bus pakartota 
Aušros Vartų parapijos sve
tainėje sekmadibnj gruodžio 
23 d. 7:30 vakare. Visi, kurio 
šio veikalo nematė pereitą kar 
tą, prašomi atsilankyti 23 d.

ORAS
CHICAGO IR APYLTN-<

| KftS. — Numatomas sniegas, 
ar lietus; vakare daug šal-

$
t
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00. Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybės*
jinnumerata Metanu. — 67.00; Pusei* metų — 64.00 
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Skelbimų kaino* prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams raitų nevrųiina,

si nepraiomu tai padaryti ir neprisiunčiama tam tiks* 
ui palto ženklų.

KedaktorfuK priima — nuo 11:00 iki ltiOO vaL

rai žinomas, kaip vieno pirmųjų ir didžfau- 
sių lietuviško romano “Blūdo” autorius. Be 
savo tiesioginio pedagoginio ir literatinio da 
rbo, velionis gyvai domėjosi kiekvienu mūsų

Jis - Mums Pavyzdys
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DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chieago

Jis visą, savo gyveninių, ra- Aišku, reikia daugiau rao- ’^a» 0 atlyginimas me-
tautos kultūrinio gyvenimo klausimu. Jis dar sg apie lietuvius if tik lietu. kytia Bct kaip mokytitJ? j nkes. Atrodo, kad Daukantas 
rasdavo laiko ir visuomeniškam bei organi- yį^g Jįg >sav0 raštuose vaiz- aukštesnes ir aukštąsias mo- neSulės nė trupučio pinigų su- 
zaciniam darbui. Jis bu\o Saulių Sąjungos juvo žemaičius ir aukštaičiu*, kyklas tepriima bajorų ir dvaĮ ritaupyti. laeiau jėga ir pa- 
narys, rūpinosi V ilniaus \ adavimo akcija, la- kįjnjus> skaisčius, dorovingus, rininkų vaikus. Jis valstietis.1 riryžinuis viską. nugali. Jis 
bdarybė, Panevėžio miesto geiove, kaipo jo darbščius, drąsius, kantrius, iš ūkininkas; jo nepriims! Kaip fe'av0 tautiečiams sutaupo daug 
tarybos narys. Įvairiais gyvenimo klausimai® tvermingus ir Dievų ir tėvynę nugalėti kliūtį? Išgalvojo: pa- ,u’^e *r lan’K’l- Nuo darbo at
rašydavo Lietuvos laikraščiuose ir žurnalus- myiyjgįUB# jja per gavo sidirbdino bajorystei įrodyti i’eha«iu laiku parašo apie 3ft

te. kur sukrauti buvusios Lie-j vienų laisvu valandų paauko- 
tuvos valstybės dokumentai | kimo savo asmenybės tobuli- 
(“Lietuvos metrikai”). Darboj nimui, savo autos labui ir di

desnei Dievo iv tėvynės gar
bei. M. Stonys

se. Paskutiniais heleriais metais kun. J. Lin- gyvenimų gynė lietuvius ir jų dokumentų, pasiėmė kelionei

DIENOS KLAUSIMAI
VILNIAUS KRAŠTO ALBUMAS

Vilniui Vaduoti Sąjunga išleido- gražų 
“Vilniaus Krašto Vaizdu Albmnų”, kurį su
tvarkė ir redagavo darbštusis “Mūsų Vil
niaus” redaktorius p. V. Uždavinys. Albume 
telpa apie 60 įvairiausių Vilniaus krašto vaiz
du. Tai nemokamas priedas visiems “Mūsų 
Vilniaus” skaitytojams.

šfe- gražus leidinys kam padės ar-
čiau pažinti okupuotų Lietuvos dalių uties- 
ttia-ir gamtą. Ypatingai jis bus brangus vi
siems tiems, kurie nėra matę to krašto, ta
čiau dėl jo laisvės kovoja*

Kas iš amerikiečių norėtų f;ūuti tą gražų 
clbtomą, patariame • užsiprentsr.i 'Tvoti “Mūsų 
Vilnių” (Kaimas, Duonetaiči-o 3a, Litlnunria). 
Užsiprenumeruodami du kart į mėnesį išei
nantį žurnalą, per visus metus būsite garai 
informuojami apie tai, kaip mūsų tauta ve
da akcijų dėl Vilniaus atvadavimo ir tuo pa
čiu tų akcijų parimsime.,

LENKAI OALAVJA
PAŠALINTI MOTR

Naikindami ir alindami vi
sa kaa lietuviška Vilniaus kra 
šte, lenkai ypatingai persekio- 

didelis darbas. O dar reikia'ja lietuvių visuomenės veikė

įvairių pamokomo turinio knv 
gelių, iš kurių savais pinigaisdė savo literatiuę veiklą hu\o nukreipęs į Ii- reikaĮUB< jįs BttV0 tautos ir tė- drabužių ir kiek pinigų ir pė 

teratūros kritikos sritį ir į etikos ir estetikos VyngK garbei paaukojo visų sa- sčias išėjo į Vilnių, nes kelio įleidžia (išspausdina) 13. Ja1
filosofijų

Kun. Lindės asmenyje mūsų tauta neteko 
rinito pedagogo, rašytojo ir kritiko, kokių ne
daug teturime.

MIRĖ VILNIAUS VEIKĖJAS

Vilniaus laikraščiai praneša, kad Vilniaus

v o gyvenimų ir visas savo jė-. nei neturėjo pakankamai pini
gas. gų.

Gal jis buvo kunigaikštis ar Vilniuje mokėsi labai uoliai 
koks didžiūnas, kad taip mo- Per kelerius metrui pabaigė 
kėjo branginti visa, kas gera?
Ne.

Jis buvo neturtingų ūkiniu-

atminti, kad tas parašytas 
knygeles reikėjo pačiam išpla
tinti, paskleisti lietuvių tar-

Vilniaus universitetų ir išvy- ®e šių knygelių Sim. Lau
ko į užsienį rinktis Lietuvos j ^-untas parašė plačių “Lietu- 
istorijai medžiagos. Lietuvos ' 'Os ’rior.ją ir didelę knygų 
istorija turėjo būti parašyta aP}e scnovį’ žemaičių ir aukš-kų sūnus, žemaitis, kaip ir tu,

krašto lituviai neteko.dar vieno veikėjo, de- skaitytojau. Ir jis turėjo vis-, kuo greičiausiai, nes reikėjo ^aa‘‘ll būdų (“Būdas senovės 
kano kun. Klemenso Maliukevičiaus, kuris kų savo kantriu darbštumu iš- parodyti, kad ir lietuviai tu- ^^Luvių. kalnėmj 
staiga-mirė gruodžio 2 d. Valkinykuose. Ve- sikovoti. ' Iri savo tautos garbingą pra- ^u-1 )•
Ikmis pasižymėjęs lietuvių veikimo rėfmniu, j jjSt Simonas Daukantas, gi- eitį ir gali iš tos praeities p»-« Simanas Daukantas rašė la- 
iabdaringumu, žmonių buvęs labai mylima.-. ;nė 179*3 m. Lenkimų parapi- sisemti savo dabartiniam gy-( btti daug. Jis rašė visą savo 
Dėl isdankuaio* lietuvių judėjimui buvęs len- joje, Kalvių kaime (Telšių a-! vertimui jėgų. gyvenimą ir tik lietuviškai,
kų persekiojamas. Jis ilgą laikų klebonavo • pgkr. o dabar ten Kretingos ( Simanas Daukantas nebuvo ’ nes norėjo kuo daugiausia pa- 
Trakuose, tačiau lenkai prieš jį tiek įtryga-1 apskr.). Tėvai žemės turėjo svajotojas. Jis- puikiai matė, dėti savo baudžiavos vargina
mo, kad vyskupas velionį iškėlė į Valkinykus, nedaug, todėl ir Simanui nuo kad lietuviai yra baudžiavos' niam lietuviui valstiečiui. Dva 
bet ir ten jis pasiliko lietuvių užtarėju ligi pat mažų dienų teko pavarg- prislėgti, dvarininkų ir jų i minkai kai kada iš jo juok
inat savo staigios ųiirties. ti, ir reikėjo išmokti kantriai prievaizdų, jodinejami, kad v- davow, liet jis visai jų nepai-

------------------- -Įr slHiaaniai dirbti jam pave- ja tamsūs, nemokyti, betur s<* Jis vien tenorėjo, kad gro

ir žemai*

laikas protestuoti

jus, tai yra tuos žmones, ku
rie vadovauja tautiniam, kul 
tūriniam ir ekonominiam Lie
tuvos gyvenimui. Retai kuris 
Vilniau:’ lietuvių veikėjas ne
buvo uždarytas garsiam Vil- 

Lukiškių kalėjime at
baustas kitomis aštriomis bau 
smilius. Tačiau patys lenkai 
urato, kari kalėjimo ir pini} 
nės bausmės lietuvių nebaido. 
Atlikę bausmes, jie vėl, dar 
su didesne energija bei pasi
ryžimu, stoja į lietuviškų da 
rbų. Del to lenkai sumanė ki 
tas bausmes.

Jie ėmė ekonomiškai spau
sti Vilniaus lietuvių veikėjus, 
kuri jie atsisakytų lietuviško

, čiai. Daukantas taip pat ma lietuviui susiprastų, kari darlx>. Tas ekonomuos spaudi
Kai Simanas paaugo, tėvai tė, kad lietuviai dvarininkai greičiau apsišviestų ir galėtų n,a-s reiškiasi štai kuo: atlei

darnus drbus.

Šiuomi kreipiame lietuviškųjų bolševikų jj į Žemaičių Kalvari- visai nustojo tautiškos sųmo- atsispirti prieš lenkų ir rasų įdimu iš bet kokios vietos, jų
dėmesį, kad jau laikas šankti masinius susi- ^og Domininkonų vidurinę mo nės, visai sulenkėjo ir pamir- Įtakų. Atlyginimas ar garbė i .Glitui, mokesčių didinimu, už
rinkinius- ir protestuoti prieš kruvinųjų So- kyklų. Joje mokėsi uoliai. To- šo savo tėvynę. Jam buvo 3°*^ nerūpėjo. Jis dirbo vien
vietų Rusijos valdžių, kuri šiomis dienomis je mokykloje dažnai išgirsda- skaudu tai matyti. Visa reb tik savo tėvynės garbei ir sa-

<‘TK’ V ” riik •• v kad k*t išaudė šimtų ir tris žmones ir rengiasi dar v0 vien^ ar kitii lerik{> niokv. kėj0 ku(> greičiausiai pataisy- vo tautos naudai. Jis kiekvie-
vioViriLiuni ^au8^atl W išžudyti. Juk jūs mokat protes- |oj^ kalbant apie lietuvius su ti, kuo greičiausiai reikėjo pa- ,n°je knygoje pasirašydavo vis

tuoti,' mokat užsistoti už politinius nrsikal- Į,aįaip«, niekinant žemaičius statyti užtvankas, kad dtunb-' kitokių pavardę, kari lenkai,
lėlius, tai kodėl dabar tylite lyg musę per- j,- papročius, tačiau kentė- liną srovė nenuneštų lietuvių

davo. Bet tie lietuvių kalbos į pražūtį. Kas jas pastatys?
ir jų pačių niekinimai paragi- Darbininkų nėra, o darbų — 
no Dankantų;pa.siryžti parody- didžiausi kabuki1. Nelaukia Dau 
ti lenkams, kad ir lietuvis nė- kantas talkininkų, griebiasi

tų priedas taip pat bus brangi kiekvienam 
dovana. Tai bus didelis Albumas Almana
chas, kuriame bus vaizdais ir trumpais apra
šymais atvaizduota visa dėl Vilniaus kovo
janti Lietuva.

Vilniui Vaduoti Sąjunga dirba kilnų dar
bų, Ji nori įtraukti visų mūsų tautų į nuola
tinę, kovų dėl Vilniaus atvadavimo. Fadėkihie 
jai; v

KUN. LINDA - DOBILAS

Mirties giltinė, matyti, smarkiai švaistosi 
Rdtesnėsės laidos veikėjų tarpe Lietuvoje, ku
ri pastarais kėlerisis metais neteko visos ei
lės žymių rašytojų, veikėjui, mokslo vyrų, mu- 
Aų.

šiomis dienomis susilaukėme dar 
vienos liūdnos žinios. Gruodžio 1 d. Panevė
žyje staiga pasimiręs žymus Lietuvos peda
gogas, rašytojos ir filosofas kun. Julijonas 
tiindė, kuris j o savu raštais pasirašydavo 
Pbbilu.

Paskutiniais laikais velionis buvo Parre-

kandę, kuomet Rusijoj vedami masiniai žmo
nių šaudymai.

Anais metais jūs kėlėte didžiausių triukš
mą, kad Lietuvos karo teismas nuteisė sušau
dyti penkis bolševikus teroristus, kurie pla
navo išžudyti Lietuvos inteligentijų ir pa
smaugti Lietuvos valstybę, dabar protestuo
jat, kad dar keletas jūsų plauko tautos išda
vikų patraukti teismo atsakomybėn, tačiau 
nė žodelio nesakote apie tai, kas Rusijoj de
dasi. Ar tai toks jūsų žmoniškumo jausmas’’ 
Ar jūs toli nueisite laikydamės taip žiauraus 
ir neteisingo pagrindo?

KĄ VMB5AME 1934 METAITJ

Tokia antrašte A. L. R. K. Federacijos 
centras išleido 48 puslapių knygą> kurį tik 
ką išėjo iš spaudos ir netrukus bus išsiunti
nėta tos organizacijos skyriams ir veikėjams. 
Šioj knygoj sudėti Federacijos 24- kongrese

vėžio gimnazijos direktorius. Dėl savo tylaus referatai, valdybos raportai, rezoliucijos iT 
ir kuklaus būdo, jis buvo visų gerbiamas ir i kongreso užrašai. Knygoje raudamo šiuos įdo- 
mylimas žmogus. Jis dAug dirbo savo tautai. Į ’»>‘iis referatus: dr. A. Rakausko — Amerikos 
Lietuvių skaitančiąja! visuomenei buvo gn- ' lietuvių centrų palaikymas ir stiprinimas;

A. F. Šaudys ,

Lenktynės Į PfcagMų j
(Pavedu mylimam draugui J. Poškai) 

(Pabaiga)
Kažkas užstojo jum gerklę, ir negalė

jo praryti. Per jo vyriškus skruostus nu- 
. riedėjo gaili ušarėlė. Dar daugiau susi
graudino, kada atsiminė kų vakar tėvas 
Augustina^ jam sakė, ka<lu atliko išpa
žintį.

— Stani, nežinai kiek- skausmu tratei- 
kci suvo brangiai mamytei!

— Taip, ji viską žinojo. Ji* teisybę 
rakė, kad šis moderninis pusauHs — dur
nystė. Kodėl jis toks buvo storžievis ir 
ncfuklausė.

Ktanis pertraukė savo' n imti a. Staugė 
atnešė gčtfų nuo Komo.

-- Ot, lai draugus! lt nelaimėje neuž' 
miršta.

drąsos ją vadinti senos gadynes palaik-u. 
Jis jos visai nevertas. Kurgi dingo Juli
ja. Dabar jo nepažįstu.

Tik dabar Stanis pamatė skirtumą 
tarp Julijos ir Onytės. Julija buvo vėjo- 
vuFkiška, žiūrinti pasilinksminimų, pini
gų ; gi Onytė dora, maloni. Kodėl to pir
miau nepatėinijau. Kodėl dalykai visados 
pastebimi po skaudžių pragyvenimų. Kaip 
jis dabar galf* prieš visus stoti. Jis jų 
visai negali, matyti. Pasveiks ir išvažiuos.

Pabarškino į duris.
— Prašau. Duris atsivėrė ir įėjo Ka

zickas su žmona, Romas, slaugė Lukošiū
tė i f Onytė. Staniui širdis, rodos, nustojo 
plakus. Savickienė greit pribėgo prie Sta
nio ir pabučiavo. Ir kiti pasveikino.

Stani* šiek tiek atsipeikėjęs d»r kortą 
peržvelgė grupę. Jo 'akys sustojo ant Ony
tė*. Tokiu graži, raudona, kaip rožė.

Stanis negalėjo atsigerėti. Bet tuoj 
Birtrautiė savo žvilgsnį,

— Kuip llnlcama*, malonu jua madytii
Onytė aplankė. JO šifdį > džiugino ne- tave 1 vangioj i mamyte; tave> brangu^ tė- 

apsaktiiiatj džiaugsmas. Seniau jis turėjo veli, kuris taip rūpinaisi, kad viskas man

nedidelius nusikaltimus bau
dimas stambijmis pinigų su
momis ir 1.1.

J r štai dabar Vilniaus kra
što lietuvius vėl nukrėtė šiur-

rūsai ir patys lietuviai many- pa>s kai pask,HUo žinios apie 
D}, 3°g Lietuvoje jau daug yra, direktoriaus A. Petraičio at 
susipratusių lietuvių intelige- ' leidinių. A. Petraitis — vienas 
ntU* I žymiausių Švenčionių lietuvių

Simanas Daukantas mirė visuomenės veikėjas, gimnazi-
rn koks pastumdėlis, kad nė- plunksnos ir pradeda mokyti ( jggų irr rudenį. Jį palaidojo j*'J direktoriauja jau 13 metų 
ra iŠ kelmo išspirtas. Ir pa- žmones. 1 Papilės kapuose, bet jo dar- Jis išauklėjo ne mažų būrį lie
rodė: per trumpą, laikų pabfti-į Daukantas baigės aukštąjį bU nieka8 nepalaidojo. Jie vi
ge Domininkonų vidurine mo mokslų, bet negauna geresnės 

tarnybos, kad jis ūkininko vai 
Bet Simanui Daukantui to kas, nebajoras. Gal muito va- 

mokslo buvo per mažu. Juk a ; žinoti ir rašyti? Ne. Juk rei- 
klases baigęs mokslo veikalo' kia pinigų. Be pinigų knygų 
neparašysi ir sulenkėjusių mo neišspausdinsi, be piu%ų sa
kytojų bajorų neįtikinsi, kad vo brolio baudžiauninko neiš- 
ir lietuvių tauta turi savo mokysi skaityti, neišmokysi

kyklų.
sadfc nuims kalbės apie jo kil
numų, darbštumą ir pasiauko
jimų kitų labui. Mums pashir-

tuviakosios visuomenės, ne ka
rtų drąsiai užstojo lietuvius 
nuo lenkų persekiojimų. Ir 
už visa tai, jis lenkų verčia-

tas jo gyvenimas ir darbai te- inas> pasitraukti iš savo parei-
jnuagiua mus būti gerais, su- K>1» nors kaip pedagogas yra
maniais, taupiais ir veikliais Ka»» žymus ir patys lenkai 
tėvynės ir Bažnyčios vaikais, ‘-u juo skaitosi.
Jis mums pavyzdys. Atsi-| Neseniai Vilniaus mokykflų

gražių ir garbingą praeitį ir naujoviškiau ūkininkauti. Rei dėkokime jam: sekime jo pė- apygardos kuratonja atsiuntė 

taip pat turi tekę augti ir ku- kia, būtinai gauti tarnybų. domis. Būkime dorovingi, bū Švenčionių lietuvių “Ryto”

Įtūrėti. i Jis gauna Petrapilyje, sena lame darbštūs, taupūs. Kiek- draugijos-valdybai raštų, ku-
. . ................... ................... . ■ "■ — h ■■■ ..-i ■■ i ... riuo ptnoikalavo atstatyti nuo
kun. J; Simonaičio — Amerikos lietuvių mo
kyklos-ir jų ateitis; K. Rūčkienės — Moterys 
ir jaurfhno auklėjimas tautiniu žvilgsniu. Vi
sa? eilė rezottfeijų nuathto ateities veikimui 
planus*, o centro valdybos sekretoriaus platu* 
raportas koi{grbsiti pasako kų veikė ir kiek

sektu*. Piašau atleisti, liomai, brangus 
drauge, tiesiu tau nuolatinę draugiškume 
ranką ir linkiu pasisekimo tau ir tavo 
niylimąjffi. Romas saldžiai pažvelgė į 
slaugę Eleną Lukošiūtę. Ir Onytė, mano 
bramgioji, atleisk man, vėliau aš pasaky
siu.

— Sūnau, paroitifeitne kas buvo praei
tyj ir žiūrėkime į ateitį.

— Žinoma, žinoma, tėveli, u« buvau 
kaltas. Neklausiau tavęs nė motutės. Da
bar būsiu gerus tėvelio sūnus.

— Taigi, taigi. Bet kada bus duodama 
muM j/roga jmsikalbėti.-

— Kalbėk, kiek nori, tik atmink, kad 
ir uš dar turiu vienų paTeigą atlikti.

C’u pažvelgė į Onytę.
—• Taigi, taigi, iržbaigė Romas.
Visi kalbėjosi, linksminosi, rižiuugėsij 

Romas visus juokino savo juokais. Paga
lios utėjo laikas skirtis. Vist jiasireflgė

nuveikė Federacija ir jos skyriai 1934 me- pareigų Švenčionių lietuvių gi 
(ai?. Žodžiu, tų knygų perskaičius, galima tu- mnazijos direktorių A. Petrai- 
rftl neblogą vaizdų apie Federacijos tikslus tį įtartu kuratorija reikalau- 
ir jos dirbamus darbus. Būt gerai, kari ta ja kuo greičiausiai pristatyti 
Lr.yga patektų į kiekvieno mūsų veikėjo A- direktoriaus pavaduotojų, o 
menkoje namus. į valiau- kandidatų į direktorius

Peljatonaa LSftnė Jafflueytė -— šaukė žmogelis, mojuodamas rykšte. —
r *rlf* 1 • KU(l jumis kur galas pagriebtų!

Ciyviett Mokesčiai — Ką čia darote? — paklausė pasi-
* šiaušęs sekretorius. .

----------- — Tai, ponuli, niekaip mokesčius į
Prie mokesčių inspekcijos kilo trinks- inspekcijų ncsuvarnul —• paaiškino žmo

mas. Girdėjosi kažkoks spiegimas, klyki- gelis.
inas, kažkieno grąsinantis balsas.

— Na, kas gi ten dabar? — nustebo 
inspektorius.

Pasišiaušusiais plaukais sekretorius 
išbėgo gatvėn ištirti triukšmo priežastį. 
Viduryje gatvės, įsibridęs į purvus, rėkė 
kažkoks apšepęs žmogelis, mojuodamas 
rykšte rankoje, o aplink jį purvuose nar
dė visas pulkas žąsų.

— 6ti4, prakeiktosios! Štiš, bjaurybės!

— O kų u-pia save manai?
— Aš, tai aš... Bet tiek teturiu apie 

eiti. Stanis paprašė OnytėB pasilikti. Be- j tave, Sfcani, pasakyti, nors ir tau kodu
cidanim Rotoms atsigrįžo ir tarė: 

— Iš jūsų bus graži porelė.
sprendžiu žiūrėdamas į jus.

— Kokius mokesčius? —mMtcbo se
kretorius.

— Vagi, šituos, kori juos kur šunes! 
Ar ftekilsit jūs man tuoj iš purvų?! Pa 
riko nardyti viduryje gatvės...

It žmogelis pakreipė žąsis į inspek
cijos rim ų pusę.

— Tai kur gi ta jus, žmogau, vurai.’ 
- - pasiteravo sekretorius.

-- Kaip kur? Sakiau juk jau: ten, 
kur joms ir pridera būtį — irtspekoijon! 
Htiš, nelabosios! — Ir vėl žmogelis ėmė 
gainioti# savo gyvąjį inventorių po pur
vyną.

Visi tarnautojai metė dailią ir išbėgo 
gaiviai jiasižiūrėti, kaip jiasišiaušęs sekre-I bkąęni nusiseks, visgi dabar tani tenka 

Taip geriuireiu dalis; Mirktelėjęs Onytei, pasiė- torius ginčijasi su žmogeliu, 
mė už rankos Eleną ir juokdamos išėjo. » (Daugiau bus)
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KA VALGĖ SENOVĖS 
LIETUVIAI

Kas met žmonės vis susira
nda naujas maisto rūšis, tai'p 
kad maistas nuolatos eina į- 
vaiiyn. Ypač gausėja augalinis 
maistas. Pav. prieš didįjį ka
lą ir pirmaisiais po karo me
tais Lietuvos kaime panndo- 
lai buvo mažai kur auginami, 
o apie rabarbarus niekas nie
ko nebuvo girdėjęs. Gi dabar 
jiamidorai Lietuvoje yra pla
čiai auginami ir netolimoj a- 
teity bus lygiai paplitę, kaip 
agurkai, kopūstai ir kitos da
ržovės.

Taip yra šiais laikais. Bet 
senovėj tokiu gausingi! mais 
to rūsiu nebuvo. Mūsų sene
liai turėjo tenkintis daug ku
klesniu maistu. Kiek galima

B
sti žinių senovės raštuose,
■senovės lietuviai ir prūsai 
arbiausiu maistu laikė mė

są, žuvis ir javus. Mėsą jie 
gaudavę iš naminių gyvulių 
arba prisimedžiodavo, nes žvė
rių Lietuvos giriose būdavo la 
bai gausu. Iš naminių gyvu
lių daugiausiai augindavo 
kiaulių ir avių, o medžioda 
vo briedžius, elnius, stirnas, 
šernus ir lokius. Lokių kum
piai buvo laikomi brangiu ska 
liesiu. Senovės lietuviams žu
vų taip pat netrūkdavo, nes 
vsur buvo pilna ežerų ir upe
lių, kur būdavo galima žuvies 
prisižvejoti ligi valiai. Tačiau 
jūroj daugiausiai žvejojo prū
sai, o lietuviai — tik siaura
me pakraštyje ties Palanga. 
Žuvų rūkymas ir konservavi
mas senovėje nebuvo žinomas, 
tad žuvis nesudarė tokio sva
rbaus maisto kaip mėsa.

Duoniniai javai lietuviams 
jau buvo žinomi gilioj seno
vėj, nes lietuviai anksčiau ne
gu kitos tautos pasidarė žem

ini ir vėliau totorių. Bet šis 
maistas plačiau neprigijo ir 
kumelių pienas buvo netrūku.* 
užmirštas. Iš medaus buvo da
romas svaiginamas gėrimas, 
pagarsėjęs senovėj lietuviškas 
midus, kuris atstodavo vyną. 
Ar daugiau kokių svaigalų lie
tuviai turėdavo — tuo tarpu 
nežinoma.

Kopūstus ir kitas daržoves 
lietuviai pažino tik kryžuo- 
čiams atsibasčius į prūsų že
mes. Prūsai juokdavęsi iš kry- 
žuočių, kad šie, kaip gyvuliai, 
maitinęsi lapais. Bet laikui 
bėgant daržoves ėmė auginti 
ir prūsai ir lietuviai.

Tad mūsų senuolių maistas, 
kaip matoma, buvo paprastas 
ir ne per daug įvairus, užtat 
sotus ir sveikas.

KARALIAUČIUJE UŽPUL
TAS LIETUVOS KON

SULATAS
Kai tik Lietuva pradėjo tei

singą ir teisėtą kovą su prieš- 
valstybiniais gaivalais Klai
pėdos krašte, tuojau vokiečių 
spauda pradėjo biauriausiais 
žodžiais plūsti Lietuvą ir gra
sinti Prūsų lietuviams. Jau 
nekartą esame rašę, kokioje 
sunkioje padėtyje atsidūrė šia
ndien Prūsų lietuviai. Tai dau 
giau vokiečių spaudos kursty
mų ir šmeižto bei melo išda
va. To dar maža. Jau nebe pi
rmas atsitikimas, kad Kara
liaučiuje ar Tilžėje būtų jau 

karštagalvių hitlerininkųnų,
•užpuolami Lietuvos valdinin
kai ir kiti panašūs asmenys. 
Šiais metais Tilžėje buvo už
pultas gatve einantis Lietuvos 
konsulato sekretorius, kurį hi
tlerininkai smarkiai apstumdė.

Štai vėl, lapkričio 26 d. va
kare prieš Lietuvos konsulatu

WISCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 

5108 — 7!th Avė., Kenosha, Wis.

KENOSHA ŽINIOS
Sveiki, brangūs kenoshiečiai! 

Prie švenčių sveikinimų ir lin
kėjimų, nepamirškite ir kas
dieninio “Draugo” ir AVisco- 
iisino žinių puslapio. Užsisa
kykite “Draugą” 1935 met 
Jame kas trečiadienį telpa ži
nios iš Kenoshos lietuvių gy 
vonimo ir veikimo.
Barine — Kenosha — Wau- 

kegan
Kviečiame visus lietuvius it 

tų trijų miestų pamatyti ne
paprastą vaidinimą, kuris pi
rmą sykį rengiamas šioj apy
linkėje. “Išpažinties Paslap
tis” yra penkių aktų drama. 
Veikalas nepaprastas. Bus vai 
dinamas parapijos svetainėje. 
Pradžia 7 vai. vakare. Diena 
— gruodžio 23 d.

Mokykla
Mokiniai jau leidžia dvieją 

savaičių atostogas. Po atosto
gų bus kvotimai.

Visi domisi mokinių rengia
mu vakaru, kuris bus gruod
žio 29 d. Visi skyriai jau iš 
mokę savo užduotis. Seselė* 
sako, kad programas bus nau
jos rūšies su vėliausių laikų 
žaidimais ir šposais. Dalyvaus 
suvirs 50 lošėjų.

Karaliaučiuje buvo padarytas 
dirbiais. Kad javų ūkis pas pasikėsinimas. Laimei, kad ko-
-enovės lietuvius buvo plačiai 
varomas, liudija senieji rusų 
metraščiai, kur pasakojama, 
kad įsiveržus į Lietuvą prie
šininkams, kaimuose buvę ra 
ndama tiek daug javų, kad 
pakakdavę ir žmonėms ir ar
kliams, ir dar buvę deginama.

Be vandens, lietuviai dar 
gerdavę karvių, ožkų ir avių 
pieną. Kumelių pieną gerti bu-
vo išmokę iš klajūnų gotų, gū-' ndalų nebūtų.

nsulato raštinėje tuo laiku ne
buvo nė vieno žmogaus, ku
riam būtų tekę skaudžiai nu
kentėti nuo hitlerininkų ran
kos. Pasikesintojai, išdaužę 
konsulato langus, pasislėpė. 
Vok iečių policija pradėjo jų 
ieškoti, bet vargu ar suras. 
Jeigu vokiečių spauda susiva
ldytų nuo tos biaurios kampa 
nijos prieš Lietuvą, tada ska

Tsb

& !

Klebonas kun. M. Urboną 
virius jau baigia lankyti pa
rapijomis. Visur gražiai pri
imamas. Jgija daug malonią 
įspūdžių.

PROF.

SUCH1S LIFE—
'A

vi
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| gyvenime labinu 
jme.snės, negu 

1 (brunetės).
KA.IETI KAS: - Netiesa, 

lirai; maniškė kelis sykius bu 
vo šviosuplnukė ir tamsia
plaukė, o būde betgi nema
čiau jokio skirtumo.

sugyvena- 
tamsiaplaukės

Žiūrint pro delną 'visai neščeslyvai, su visokiais 
' ui rokais.Anuo čėsu, tavorščiai, šne-' 

kėjau, kad mūsų eicilistui vie 
ni sau užriestomis nosėmis 

skridimą per mares 
turėjo paveizėti į ;

šimtmetinį kalendorių, koks 
šįmet bus oras. Kita rokun-

Vietinio “ Jaučio” sūnus K
Braževičius, yra išvykęs į 11a- 
ivaii salas, kur mokytojauja 
viešose mokyklose. K. Braze
vifins yra poetas; turi ir bro- i Turėjo užvesti ir
b Ky’ijtoją. Dažnai susirasi Įvj§tn su vienu gaidžiu farma,
nėia su kitais rašytojais, y-L ‘t . .. ’ ,ba, pagal vistų gyvenimą, ganau Arėju Vitkausku. ... , ... ,1 J |lima nuspėti, kas vėliau bus:

. ščėstis, ar neščėstis. Ar ne- 
Parapijos choras turės pasi- , . , ., . .1 d r taip būdavo senam krajuj?

linksminimą gruodžio 27 d., pagftl vįgtų ir gaįdžio pftro_ į

paiapijos svetainėje. įdymus, gaspadoriai visas ro-i
choras gitt os ].unjas mirieikų suvesda

vo. Prildodui, jei gaidys UŽ
Kalėdų rytą 

naujas mišias. Mišias mokino 
prof. J. Janik, padedant sese
lei M. Pius.

Laikotarpis rinkimui aukų 
Mihvaukee vyskupijos prieg
laudai jau pasibąįgę,. Nustaty
ta kvota dar neatsiekta. Iš 
mūsų parapijos išrinktas ko
mitetas iš 8 asm., rūpintis tuo- 
mi reikalu.

pradėję
rikituoti

PRAŠAU NESIJUOKTI
PETRAS:— Sakoma, kad 

šviesaplaukės (blondinės) y- 
ra malonesnės ir šeimininiam

* w j

NAUJOS ADVENTINĖS IR 
KALĖDINĖS GIESMĖS

Ką tik iš spaudos išėjo nau 
jos Adventinės ir Kalėdinės 
giesmės, žodžius ir melodiją 
parašė kun. Žydanavičius. Ha 
rmonizavo prof. F. Žilevičius 
Kalbą tikrino pralotas A. Da 
mbrauskas.

Giesminėlis turi 140 pusla
pių ir 34 giesmių. Kaina tik 
50c. Perkantiems didesnį skai
čių, duodama žymi nuolaida.

Kreipkitės antrašu: Rev. J. , 
Žydanavičius. Amsterčfam, N. Į 
Y., arba “DRAUGAS” PUB. 
CO., 2334 So. Oakley Avenue, 
Chicago, III.

Bazaras užsibaigė, bet tal
kininkai dar nenuleidžia ran
kų. Jau yra patiekta planas 
ateities darbuotei. Žinoma, tie 
darbai bus vykdomi po meti
nio parapijos susirinkimo. Nau 
ji metai, nauji sumanymai, 
naujos rankos, naujas ūpai 
neleis save laikyti atstu nuo 
tolimesnio progreso parapijos 
gyvenime.

Reiškiama padėka K. Stul- 
gaičiui, kuris savo lėšomis su
rinko visas bazarui dovanas ir 
aplankė ūkininkus, pašvęsda- 
mas laiką ir darbą.

Duonkepis A. Mockus, gau 
sus aukotojas, ir šįmet aukoje 
bazarui maišą miltų.

Mirė Aleksandra Daugvylai 
tė, 43 metų amž. Paėjo iš Uk
rainos. Velionė buvo plačiai 
visų žinoma. Visad mylėjo lie
tuvius ir lietuvių tautą. Visą 
laiką priklausė Šv. Petro pa 
rapijai. Nors nemokėjo lietu
vių kalbos, tačiau didžiavosi 
savo prabočių lietuvybe.

Mūsų lietuvės moterys ne
paisydamos savo amžiaus mo
kosi. Jos lanko vakarinius ku
rsus ir plečia savo žinojimą. 
Mokinasi ir geresnės anglų 
kalbos ir rašymo.

PAIN - E X PELLER
1 r
O*»v r i* V '

Nuo Peršalimo 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Eapelleria visuomet 

palengvina skausmus

KULS PAIN

gieda neįprastu čėsu, tas pra 
našauja blogą orą, arba neš- 

Zemaičių Juze f-ėsti. jeį vištos savo tarpe 
padaro revoliuciją, reikia jas 
išvaikyti, ba kitaip namuose 
kils nesantaika ir razbajus. 
O jei višta užsimano giedoti 
gaidžio balsu, tai, šiur, na
muose ištiks bėdos ir visokie 
utrotkai.

Skridimas per mares, veda 
mas be jokio pažiūrėjimo į 
šimtmetinį kalendorių ir se
nų žmonių patyrimus, kaip 
matome, eina prie pabaigos

BUDRIK JEWELRY &i 
OPTICAL G0„

3343 S. Halsted St.
{Pasiūlo didelę vertybe 
,ant deimantinių žiedų.

Kaina nuo
$4.-50 iki $15Q.OO

lengvais išmokėjimais 
■Pasirinkimas naujų ran
kinių laikrodėliu — El-j 

Įgin, Bulovą — už sunia-f 
fžintas kainas.

Nemalimas įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. Iš Montri-al, t'unuila ra- 
šo.kud jam daug- pagelbėjo NŪGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamus liūdymas. jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. Daug kitų pra
neša panašius rezultatus. Nt’GA- 
TONE vartojama metų metais kaip 
pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su nemalimu — pamė
ginkite NHGA-TONE. Pajusite naudų. 
J keletu dienų. Mes žinome, kad pa- 
tarsit ir kitam. Mėnesio trytmenlas 
už Vienų. Dolerj. Parduoda visi ap- 
tiekoriai su garantija grųžinti pini
gus, jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— (dpalų Uuosuotojų vidurių 25c 
Ir 50c.

DEAFENED
HEAR

Without Ear Drums
N«wAmplifled Acousticon usesa n«wouditory 
poth—bone eonduetion, detourino ear druni 
ond middl*ear mechaniim. You can hearcon 
versotion from all angles ond ot greoter dil
io n ce, enįoy radio, talkias, church Services. A 
happy releaie from present handicopi. Com- 
plėtė Information and Free Booklet "Dufeatmg 
Deafnets" on reąuett, write—

ACOUSTICON
AMPLIFIED HEARING AIDS 

580 FIFTH AVĖ., NEW YORK, N. Y.

OŽKABALIŲ
DAINOS

surinktos D—ro J. Basanavičiaus 
galima gauti 
“DRAUGE”

2334 So. Oakley Avė.,

PLATINKITE “DRAUGĄ*

Stop 
Itching 
Skin

’trynaa. ^rtlmnsa Žemo eostaMo 
nleHJImų odos | penktu sekundas 
— ir patelblntae prie Bciemos. 
pučkų. dedervinės, Ir Itbėrtmų Že
mo bevelk stebuklingai prata'.lna 
vlsoktaa odos Iritacljaa. kedenai 
to gydymo ypatybės retai randa
mos kitose gyduolėse, Visos valetl- 
nyčloa užlaiko—Hc. »0c. II. T pa
tintai tvirtu Žemo, Du ark ge
resni reiultatal tl.lt,

žemo
FOR S K'N IRRITŪT.ONS

U

Šv. Onos draugija nutarė ap
rengti balių. Dar nežinoma, ko 
kios rūšies bus tas balins, bet 
jos tvirtina, kad surengs ką 
tai nepaprasto.

Buy glovos wlth what 
it savęs

Merei k mokėti !•«. oi 
dantų moBtJ. Llaterlno To- 
oth Paote gaunoma *o įso. 
rėmgk. kaip garai JI Tal
kia. J* rartotadamaa par 
metua sutaupai fS.td.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTĮ 

25‘

GERIAUSIA

KALĖDŲ
DOVANA

DRAUGO” PRENUMERATA
Po Kalėdų, kuomet dovanos padedamos į šalį ir užmirštamos, 

“DRAUGAS” šešias dienas kas savaitę primins laimingajam a- 
pie jūsų gerų valių ir duosnumų. Šia dovanų aukštai įvertins kas 
tik gaus jų.

IŠKIRPKITE IR VARTOKITE ŠĮ KUPONĄ ŠIANDIEN!

------------   ■ —. ' ■ ... —

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Avė.
Chicago, III.

Siuomi prisiunčia $G.OO už prenumeratą “Draugui”, kurį, pradedant 

....................................... d. siųskite sekančiu antrašu:

Vardas, pavardė ......... ................................................................................

Antrašas.........................................................................................................

Miestas ...................................................... . .................................................
(Į Kanadą, Lietuvą ir kitur užsieny, $7.00 m.)
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

Nedoras jaunimas panašiai; ei- įsigeria jie į jo sielų ir į Run
giasi ir visą savo amžių. Re
tai taisosi, dažniausiai ne 
laimingai žūva.

Begyvenant tarpe žmonių 
griaudu ir liūdnu žiūrėti Į ne
dorybes, kurios kiekvienų die
nų būnu piklemos. Surakinti 
retežiais kūno, piktos dvusios, i 
užkrėsti supuvimu žmonės duu 
giau yra verti pasigailėjimo, 
kad jie nejaučia to savo bai
saus padėjimo. Tas dedasi vi- 
f.ur.

lūs ir tas pagedimus lieka ja 
lite per visų amžių. Ir tokių, 
šv. Kašto žodžiais, yra netų>- 
sakoniai didelis skaičius (Me
čios. 1).

i .Trečia priežastis, kad ne- 
* doram būnant iš mažens, suuu- 
I gus sunku pasitaisyti, nes. žino 
gr.i augant, auga ir jo nedory
bės. Augant nedorybėms, ma

žens įgyti, irgi veikė. Todėl, 
nors ir kovojo su jais, bet bū
davo nugalimus. Iš vieno pu
rvų klano krisdavo į Uitų. Ta 
sunki kova tęsėsi net iki trijų 
dešimtų metų! Tiek metų p ra 
gyvenęs, dar tvirtesnius darė 
prižadėjimus Dievui tarnauti 
(Kn. VI, sk. JI).

Nors protas aiškiai jam ro
dė nelaimingi) jo padėtį, bet 
valia atsisakydavo proto klau 
syti. Blogi pageidimai, virtę 
papratimais, taip jo širdį už-

žinasi Dievo malonė. Jo pro
tas kaskart labiau temsta, ve
lia tina silpnyn; visas žmugus

1M. . , , tada genda. Čia ir vra di-
"j.iionės džiaugtas tada, ka- .. .. •. j tižiausia žmogaus nelaime,

ua privalėtų verkti; verkia, ka
du reikėtų džiaugtis. Kitus 
peikia, o patys nesitaiso. Daug 
kalba, o maža daro. Giriami 
tuom. kuomi reiktų gėdytis 
€žia, girtuokliauju, lėbauja, 
kuomet aštrių atgailų reikėtų 
daryti. Kodėl tuip pledas i ?

Pirma priežastis glūdi ta
me, kad visi pamiršo tikslų, 
kurio delei Dievas juos sutve
rė, kad jaunatvėje tapo netik
roj katalikiškoj dvasioj išauk 
lėti Blogi papratimai, su ku
riais iš mažens nekovojo, už
kariavo juos. J r tapo vergais 
kūno, piktos dvasios ir iškry
pusio pasaulio.

Antro priežastis, kad kiek
vienus papratimas visa jėga

“Iš priežasties sugedimo va
lios”, sako šv. Augustina

L. VYČIŲ OLDTIMErRIŲ 
REUNIJA; VISI ŽADA 

DALYVAUTI

komi mišparai ir kua. Gai‘ 
iiiuus sakomi pamokslai. Pa
maldų ir adoracijų metu pa- 
rapijonys skaitlingai lankė bu

l Kiti iš .žymesnių Cliiengos 
j oldtimerių prižadėjo dulyvau- 
Į t i, būtent, dr. J. Poška, Ig. Sa
kalas, K. Gervilis, K. Zaroms- 
kis, B. Amlreliūnas, P. Bal-

J. Matemuitis išrinkti kores
pondentais. Ona Norkiūtė, A. 
Plienis, J. Mutemaitis ir J. 
Stankus komisijon kny rom
peržiūrėti. Dvasios vadu na Ners y»as buvo šalto

tinis L. Vyčių organizacijos ! čiūnus, V. .Juodelis, S. Šimu-' riai pasiskyrė kun. .Stutkų, kw
Gruodžio 30 <1. įvyks pirmu-

senų veikėjų suvažiavimas 
Kast End l’ark llctel, 53 ir 
Ifvde l’ark Boulevard.

lis. A. Yarukulis, J. Miekeliū- 
iuis, kun. J. Albavičius, kun. 

Į A. Baltutis, J. Martišius, Y. 
Tai bus'* pirmutinis įvykis į Balanda, ,J. Pentis, P. Sedem 

lietuviško jaunimo organizuci-[ ka, A. Valonis, B. Krivickas 
jos istorijoje. Numatoma, kad S. Kiupelis, A. Banis, A. Ituz 
virš 30 veikėjų ir veteranų or-j Imlus ir Al. Munstnvičius. Pas 
ganizaeijos darbe bris apdeko-j kitus dar lankosi komisijos na 

viešpatavo, kad jis labiau bi- moti L. Vyčių li2 kuopos spe-Į riai ir neužilgo bus paskelbti 
jojo dero gyvenimo, nei pačios cialėni dekoracijom ir apdo- jų vardai. Bet kadangi kom? 
mirties! (Lib. VIII, e. V). .vanoti.

Daug privargo kovodamas; L. Vyčių 112 kuopa švenčia 
su puikybe ir godumu, nuo ku-dešimties melų gyvavimo sū
rių atsikratė, bet paleistuvvbė, kaktį. Ta proga nori pagerbti
taip užviešpatavo jo širdį, kadį visus žymiausius ir seniausius 
manė, jog taps stačiai indai-' organizacijos veikėjus ir Di

įmingąs, jei atsikratys to biau' ganizatorius.

“ai si ramia pamėgimas blogo, 
pamėgimas gimdo papratimų, 
papratimas, jeigu jam nesi
priešinant, tampa pareiga"

raus nusidėjimo, esančio prie
žastim visokių nelaimių (2 ir 
3).

Ir nors pats troško pasitai-

L. Vyčių 112 kuopa yra vie
na didžiausių ir veikliausių 
kuopų visoj organizacijoj.

Vienas įdomiu jvvkia bus
(Lib. S eauf. e. 3). Šv. Izido- nois jo motina, šv Mo I ,.įI1j<įllias veteranų, oldtimerių
rius sako: “Prirdermė vr prie 
žastim mirties”. Reiškia, toks 
amžinai jau miršta.

Kaip sunku yra jaunimui 
laisvai augintam vėliau pasi
taisyti, rodo gyvenimas šv. Au 
gustino, kuris pats savo gy
venimų aprašė.

Būdams mažas tas šventa
sis pataikavo visiems savo už
manymams, kokius tik tame 
amžiuje galėjo turėti. Tingi-

train iu žmogų savo pusėn — niuvo , neklausė tėvų nei Bio

nika, sekė paskui jį jūrėmis ■ 
ir žeme, iš gimtinio krašto — 
Kartagenon, iš Karlagenos — 
Romon, iš Romos — Mediala-i 
nūn, stengdamasi jį m o blogo 
atitraukti, nors nusistatyme 
pastovaus tarnavimo Dievui jį 
tvirtino šv. Ambrozas ir daug 
kitų kilnių vyrų, nors jame 
veikė nuolatai Dievo malonė, 
ir reikėjo net stebuklo, Dievo 
balso, kad pasitaikytų! Kartų, 
jam būnant darže, jo dvasio-

generolo. Kandidatais bus vi- 
' si žymūs organizacijos veikė
jai, dabartiniai ir buvę, kurie 
nemažiau kaip dešimts metų 
buvo L. Vyčių tarnyboj.

J. KARPIŪTĖ Is WEST- 
VILLE, ILL.

Žinoma 135 kuopos organiza
torė ir buvusi per daug metų
pirmininkė Justa Karpiūtė ža j į.

įla dalyvauti toje veteranų rt!- ateinantiems metams. Taip' ir! 1I,,ISIJ pmapijonys turėjo pro. 
uni.r.|e. .Ii yra šv. Petro ir! „ k||(>|,os Vyfjai ,urįjo ha, • S„s atlikti išimžint;., je pakilo audra, kada paleis-

taigi, blogon pusėn. kytojų, nielavo, barde vogti, tnvybėi, slibinas stojo į kovą
Blogi paprotiniai, o ypač pu-j1“- žandus pavojingus skai

leistir’ybės ir girtybės, neap- j ^tybei.
sakomai temdo protų. P'ii'ina- Nuo šešiolikos metų nusidė

jimai pradėjo didėti. Blogi pa
geidimai prieš skaistybę pa-

ma net prie to, kad pal\tikė
lis giriasi tiiomi, koki blogų

sija gali aplenkti kuri oldti- 
meri, todėl visi, kurių komi
sija neatlankys, atsišaukit a- 
tlresu: S.- Saulinskas, G401 K 
Saeramento Avė., arba J. Juo 
zaitis, 6S22 S. ivoekwell St. 
(Republie 4(>3I).

Kadangi visos vietos rėžtu- i į jų metinį šokių vakarų, 
vuoos, todėl būtinai reikalin- ' Taip |«il atsilankė J. Poška, 
ga įsigyti bilietus iš anksto, Į kuris, pakalbėjęs, suteikė 13 
arba duoti komisijai žinoti mi-' kuopai dovanėle už laimėjimų 
liūtais adresais. Bilietų kainos naujų narių vajuje.

ris darbuojasi, kiek galčda kurios baltuose rū
mas, kml išauginus mūs kuo : 'r40JSV nuolat budėjo prie Šv. 
iMi. 1 Sitkranubio.

A. Jurkus, vienas narių, si Gruodžiu 11 v. vuk.
rgo ir negalėjo atsilankyti i j buvo atlaidų užbaigiama. Pu 
Šį svarbų ss.-iiinkiiaų. Jis Imišparus gražiai pagiedojo į.4 
buvo nominuotas pirmininku,' rupijos eboras ir taip pat ua- 
bet nebuvo išbalsuotas, nes, lyvnvo gausi procesija, kurių 
sulig pai lameiitariškii taisyk-1 :->diin.avo fotografas Klimas, 
lių, narys, kuris nedalyvauju Po mišparų kuu. Pr. Garnius 
susirinkime, neguli būti ren pasakė labai gražu pamokslų, 
kainas. Visi gailėjos, kad jis žadindamas užšalusias žmonių 
dėl ligos, negalėjo sus-me da- Į širdis pamilti Gurųjį Kristų, 
lyvauti.

Atsilankius komisijai iš Bri 
ghton Parko 36 kuopos kvie
tė narius i|- nares atsilankvti

Pasotinę savo sielas dvasios 
nęuu, linksmi laukiame Šv. Ka 
Jėdų. Nemuno dūkti

$1.50, komplimentarių bilietų 
nebus. Pinigai už bilietus turi 
būti priduoti kuopos kasinin
kui prieš vakarienę.

Komisija

IŠ VYČIŲ 13 KUOPOS

TOWN OK LAKE. — Vy- 
eini turėjo susirinkimą gruo
džio (i d. parapijos svetainėje.

Baigiant senus metus, viso-, 
uopos renka naujas valdyba*

Liežuvnešis

ŠV. JUOZAPO PARAPI
JOJ 40 VALANDŲ 

ATLAIDAI
BINGHAMTON, N. Y. —

Gruodžio 9 d. prasidėjo Šv 
J/ozapo parapijos 40 vai. ai 
lt.i<iai. Buvo atvažiavę keletą.-, 
kilų parapijų kunigų, todėl

Kiekvieno kataliko 
priedermė remti ir pu 

I l-ataiikiškų spaudų. Katuli! 
j ka sjiauda nurodo žmogui is- 
' ganymo kelius į amžinastį.

ADVOKATAS 
J. P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

MARQOETTE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas AVestern ir 63rd St. 

Telefonas PROspect 1133 
Panedėlio, Utarninko, Ketver- 
go ir Pėtnyčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

su jo nusistatymu vengti to 
nusidėjimo. Kuomet jis, remia 
mas Dievo malones, karšta mo 
tinos malda, drųsiai stojo į ko- T. 
vų su tuo slibinu, susirėmimas

Povilo parapijos vargonininkė • .............., . .y 1 v.. 1 savnnus ir išsirinkt, į vaidy-
ir vedėja L. Vyčių 85 kuopos, , . . , -' , ,‘-J . • . . tuoi narius, kurie žada di-
ehoro, kuris kas sekmadienis ... .. ... ,1 v v. . ! ibti, kiek galės kuopos gero-
gieda bažnyčioj. Be to, duu

jis yra pmiaręs. Paleistuvis gį' gb’mžė jo kūnų ir sielų. Ne- buvo toks, jog užpultasis kri
ptose nei Dievo įsukymų, nei fo ant žemės ir kriokė, it kū- 
motinos įsjiėjiinų. Gėdinos tuo, dikis laužomus galiūno. Čia iš-
kad mažiau nusideda, nei ar
šiausi jo draugai. (Gap. J.). 
Taip gyveno m-t iki 19 metų. 

Sulaukęs to amžiaus, nusja-e
prieš save |Nimatė susiuvau , 
Naujo Įstatymo. Žodžiai “Tol
le - lege!”, reiškė: imk ir skai 
tyk. Atvertęs pataikė ant žo- 

tuomet, kuomet perskaitė Ci- kuriuose paturiuma nu-
cero knygų, kurioje raginama I stoti lėbavus, paleistuvavus, 
prie išminties (Cap. 4). Min-1 girtavus, o apsisiaubus Jėzum 
tis ir troškimus pradėjo krei- Kristumi valdyti savo jaus- 
pti prie Dievo, kaipo šaltinio nius (Rom. XIII). 
išminties ir visokių malonių, Nors Šv. Augustinas tada 
bet blogieji papratimai, iš ma- pasitaisė, nors vedė šventų gy

venimų, nors gailestavo už sa
vo nuodėmes, vienok ir toliau, 
iki gyvenimo pabaigos turėjo 
nuolat kovoti su blogais pa
geidimais. (Confesio L. X. - 
XXX). Apie įvairias tame lai-

---------------1— ke pagundas jis aprašė XITI
Gražūs, spalvuoti su naujais paveikslais, “Drau* kn., sk. xxx. 
go” sieniniai kalendoriai jau atspausdinti ir gali-! Mielasis skaitytojau! Svors 
ma išauti pas visus agentus. Kalendoriai labai tyk gyvenimų to šventojo. Įsi 

tinkama dovana pasiųsti į Lietuvą saviškiams.
Šįmet “Draugo” kalendorių atspausdinta ap

ribotas kiekis. Kalendoriai bus duodami ir siun
čiami dykai tik nuolatiniams “Draugo” skaity
tojams. Naujai užsisakiusieji “Draugą” 1935 m. 
taip pat gaus kalendorių dykai. Šiaip kalendo
riaus kaina 25c visur, kaip Amerikoje, taip ir 
Lietuvoje.

Visi “Draugo” skaitytojai, kurie nori gauti 
dovanų kalendorių, prašomi pasiskubinti atsitei
sti užsilikusias prenumeratas. “Draugo” agentai 
visose kolonijose daro pastangų, kad iki Naujų
jų Metų užbaigtų senas sąskaitas su savo kostu- 
meriais. Kaip žinoma <fDraugas” metams kai
nuoja $6.00; pusei metų $3.50; trims menesiams 
$2-00; 1 menesiui .75c. Pavienis numeris 3c.

viasi paleistuvybėmis, girtuok
lis girt nok lybėmis, vagis, xp- 
ga vikas suk t y bei uis.

fi:it kiek dorus žmones Die
vas apdovanoja savo malonė 
mis, ant tiek Jis atsitraukia
su jtniis nuo nedorėlių. Todėl ndė pataisyti savo gyvenimų, 
ir su:’!; v nepapmtusiems iš mu j J mintį suteikė jam Dievas 
žens prie doros pasitaisyti. A- 
pie tokius Šv. Raštas sal.o:
“Kaulai jo bus pripildyti jo 
jaunatvės nusidėjimais ir dul- 
kf.'.i*. su juorn miegos” (Jot.
XX i. Reiškia, blogi paproti
nu:.' jaunatvėje taip tvirti, jog

DRAUGO" KALENDORIA11935 
METAMS GATAVI

ji yra nuveikus lietuvių var-.' 
do pakėlimui tarpe svetimtau 
čių.

vei.

vaizdini-', prie ko veda jaunat- 
girdo balsų: “Tolle, lege! Tol- V£je tinginystė, neklausymas • 
le lege!” Pakėlęs galvų eia pat j jNirspėjimų, laisvas gyvenimas,

Pirm. išrinktas senasis A.
i Beliauskas knrif» taip pat yra
Centro vien pirm. K. Dausku- ;

i rdis išrinktas viee pirm. i
kretorio vietų užėmė Elena
Norkiūtė, iždit.iiiku išriii'-:b;: į
S. Viirktis, tinansų sekret';-!
riliui paiiko toji pati Violet
Htočkiūtė. Tvarkos palaikymui

„ . , ,,raliai išsirinko P. Galdiku ir
Seirijų Juozas ,, .... .-E. Marti- n. Gna Norkiūtė ir

blogi draugai. Saugokis pavo-! 
jaus, kuriame šventasis vos tiki 
nežuvo!

AKIŲ GYDYTOJAI

Rytais nuo 6:30 vai. buvo 
laikomos šv. itišios, 9 vai. su
ma ir kun. Pr. Garmaus pa
mokslai. Per kiekvienas mi
šias skaitlingi žmonių Įjūriai 
ėjo prie Šv. Komunijos.

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State ir 103nl PI. 
Telefonas PULlman 5950 

Sercdomis iki 9 vak. 
Suimtomis visų diena iki 9 v.v.

Vakarais 7:31) vai. buvo lai | i<as popietų nuo 3 iki 6,

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI:

Office Pilone
PKOspcct 1U2M

Kės. and Office 
225* Su. I«avitt St

CANAL 070(

liATavcttc M&7

DR. A. RAUKOS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI
3081 West 43rd Str.

(Prie Arcber Are. netoli Kedzi'e) 
Valandos: nuo 2 iki t vai. vakaro 

Hcradomle Ir nedėlloaila pagal 
sutarti

Ofiso Tai.: LAFayotta 2650
Ucx. Tel.: VIRgtnla «9C9

DR. V. E. SIEBtlNSBS
DENTI8TAS

O A 8 X - R A Y
ll» ARGUKR AVENUB 

Kampas Kranclaco Avė.

NL VAITUSH, DPT.
_ __ KIOTUVI8
OFTOMrcruiCAlA,Y AKIŲ

MPBdAlinrTAB
PalaDgrlaa akly Įtempimą, karto 

aati priatatimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aptemimo, aervaotu- 
tno, akaudAmų aklų karftj, atitaiso 
trumparogyatg ir tolirogyst*. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose cgBarnlnavimas daromas su 
elektra, parodančia maiĮaustas klai
da* BpeotaM atjrda atkreipiama I 
"”»kwk»ee »atkas. Kreivos akys ati
taisomas. Valandos nuo 10 iki S v. 
RedBNbJ nuo 20 Iki 12. .Daugely at- 
atdktmų akys atltatoonms be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmtoa.
4713 80. ASJBLLAND AVĖ. 

Fhona Boulevard 7588

LIETUVIAI DAKTARAI
Dienoms Tel. LAFayette B79I 
Ksktlmto Tek CAMai M02

OR. A. J. JAVOlš
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: S iki i popiet, 7 iki • vak.

Nedėlioja pagal sutarti

orrice Tel. RKPublIo 7SM 
Bes. Tel. GBO.rhlU O«i7

7017 H. FA1RFTE1D AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
HiS W. MAnQfETTE ItOAD 
GYDYTOJAM ir CHIRURGAS 

▼aL 1-4 Ir 7-» vak. Ketv. 2-12 ryto 
tostlAMni snsltanis

Rcs. l’lionc
EK(il.CWCMMf 0IH I

Office Plionn
TRIaaglc »Otl

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir UH1RUROA8

7880 So. Halsted Street
KUOM 210

Vaj.: 2-4 g 7-y vai. v akai o

25 METĮĮ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kanip. 18 st.

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

pfcojp 0^ 0533

Tel. LAFayctte 7650

DR. F. 6. WIN$KONAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

4140 Archer Avenue
▼ai.: 8—4 Ir 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W 84th St. 
Tat OMNal atM

Ofiso: Tek I.AFayette 4017 
Rea: Tel. HEMlock 02M

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

4142 AKOKER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 0-8 vai. vak. 

Realdcncljos Ofisas: 2650 W. Mtb ML 
Valandos: 10-12 Ir 8-2 vai. vak. 

Šaradomis Ir NedOliemla pagal sutarti

DR.P.ATKOOIŪNAS
DENTISTA8

1440 SO. 42lh <H., U1CKRO, ILU
Utar., Ketv. ir Pėtn. 10—9 vai. 

S147 SO. HADSTEO ST.. CHICAGO
Paaeį. Serod U Subat J—I vai,

DR. J. J. KOWARSKAS
THYSICIAN and SUIlGEON

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

S to 4 and 7 te » P. M. 
Bunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telef. UOUIevard 7A2P 
Karnų Tel. PROspect l»30

TaL BOULevard 7041

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TAJ9

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

▼ai.; nuo 9 lkt S vakare
Šaradoj pagal eutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WBST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMkock 6141

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

Tel. Ofiso BOULevard MIS—-14 
Rea VICtory IMS

DR. A. J. BERTASH
Oftoo vai. nuo 1-2: aao 8:S0.8:M 

756 W. Mth Street

Tel. CANal 0257
lies. FItOspcct 06511

DR. P. Z. ZALATŪRIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

ltutl SOUTH HALfeTKD STREET 
Rezidencija MOO So. Avė,

Valandos; 11 ryto Iki S popiet 
t iki 8 v. vakare

DR. G. I. BLOŽIS
Tel. CANal 0122

OENTI3TA3

2201 W. Germak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos; Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

Berodo j pagal sutarti

Tai. CAMai 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cerrnak Road
Valandos 1—2 Ir 7—8 vak. 

Šaradomis Ir NedOliomls pagal sutarti 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPublIe 7808

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

TeL VlRglato 0020 
Oftoo vai.: 2—4 ir I—8 p. m.

NedlUomla pagal eutarti

I VAIKUS D AKT AB AI:

DR. CHARLES SE6AL
orisAs

4729 So. Ashland Avė.
B lubos

CHICAGO. 1U- 
OFI8O VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryta nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų fr nuo 7 iki 8:20 vai. 

vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki II 
valandai diena 

ItfklOOM MOtvet FM

DR. M AURICE KAHN
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARd.-t 0M4 

lica: Tel. PLAaa 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. ▼. 
Mųd.1:!dieniai? uuo 10 Iki U dlaaų
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VETNES ŽINIOS
DIEVO. APVAIZDOS. PA- 

RAPIJOSŽINELĖS
Prasidėjus Adventui, sykiu 

prasidėjo ir didelis mieste ju
dėjimas. Visur pilna žmonių; 
gatvėse trokų, automobilių su 
sikimšimas. Žodžiu, visi reir- 
ginsi prie linksmos Kalėdų 
šventės. Nesimato, kad luitų 
kokia depresija,. apie kurių; 
žmonės taip priprato kalbėti 
ir skųstis, kuomet reikia kur 
kokia anka duoti. Visokioms

šiomis dienomis sunkiai se
rga Elena Ivanauskaitė, Teo
filė Čeradionytė, Prigyta Leš- 
kauskiūtė ir Daukšienė. Lin
kime ligonėms greit pasveik
ti.

Gruodžio .'11 d., S vai. va
kare, šv. Kazimiero rėmėjoms 
stovint priešaky, rengiama pa 
sitikimas Naujų Metų. Sako 
ma, kad bankietas bus šaunus. 
Bus gardžių valgių bei gėri
mo ir tas viskas įvyks Dievo 
Apvaizdos parap. salėj. O prie

Cbristmas” dovanoms pini- *<> bankieto bus ir muzika;
gų yra. Dažnai ir nereikalin- net, kas geriausiai pašoks lie-
giems daiktams išleidžiama pa tuviškai, gaus gražią dovanų 

Bus taipgi ir “door prize”.

PETRAUSKAS GRĮŽO 
IS LIETUVOS

Prieš savaitę netikėtai tekt 
susitikti su Vincu Petrausku 
kuris plačiai Chicago j žino
mos, kaip senas, katalikų tar 
pe veikėjas. Lietuvoj viešėjo! 
keletu mėnesių. Važiuotas ir 
pėsčias apkeliavo Lietuvų; 
daug visko matė, daug girdė
jo ir daug patyrė.

V. Petrauskas yra baigę? 
vaistininkystės mokslus, pne> 
važiuosiant į Lietuvų kiek lai 
ko vedė vienų vaistinę Ciceroj.

Sveikiname senų veikėjų, 
grįžusį Glncagon. Kiekviena 
inteligentinė pajėga yra mums 
čia labai brangi. Rap.

pas B. IL Pietkiewicz, 2608 W. adv. C. P. Kul būtų indorsuo- 
47 St., 8 vai. vuk. -tas į 13 wardo aldermonus, 4.

Visos buvusių kareivių žino kud vienas arba du medikui 
nos, seserys prašomos įstoti į būtų pakviesti į sveikatos sky 
tų grupę.

Visos moterys
dalyvauti; bus gražių dovanų 1 Biežis ir skaityta jo kvalifika

rių arba Gook County ligoni- 
kviečiamo? uiėn. (rekomenduotas dr. S.

J.M.J.

KOVA HOLDAPERiAMS

cija), 5. kad VVestcrn Avc.’ga- 
tvėkariai išsisuktų ant Archer 
Avė. ir eitų tiesiai į miestų, 
kaip Ashland Avė.

Michael F. Plynu delegaci-

CICERAS ŽINIOS i tai daro gerų bizni ir tarpi 
1 svetimtaučių. Prioš kiek laikt I 
Narbutienė sunkiai tirgo; da
bar jau beveik visiškai sve>

Džiugi,mn<-io» žbio. |.urenu. I |(a Narbu(as vra daug paį 
ii Hv. Kryžiaus bgmiinfs, kad lwruprjab knda g>
mūsų geib. klcb. kum II. J. 
Vaičūnas sveiksta. Yra vilties, 
kud Kalėdas švęs su savo pa- 
rapijonais Ciceroj. Duok Die 
ve.

Susirgo J. ccsas. Česienė ir
Markctparkiečiai sujudo. Iš | ją priėmė linksmu veidu ir di- j jų augintin)- Visi yra dr. Po- 

priežasties plėšikų holdapo

skutimus centus. .
Brangieji, laukiant šv. Ka

lėdų, kiekvienam turi ateiti 
klausimas, kokia bus Kalėdų 
dovana savo parapijai, savo 
bažnytėlei. Kūdikėliui Jėzui, i 
tam visokių dovanų ir malo
nių-davėjui, iš kurio viską, kų 
turime, esame gavę?

Pėr- keletu paskutinių metų 
tos dėranron mūsų bažnytėlei 
buvo menkos, nes daug tokių 
parapijom], kurie ir bėrei ka?o 
verčia bėdų ant sunkiųjų lai
kų, o tuo tarpu buvo skriau
da daromu- Dievo garbės rei
kalams.

Mylimieji parapijonai! Paro 
dykame šįmet didesnį duosnu- 
mą, didesnį atjautimų savo 
jjarapijos reikalų.

pas biznierius kone kiekvieną 
savaitę (vienų savaite įvyko 
net trys “hold-ups”), biznie
riai, M.P.A.L.C.C. nariai, pro- 
fesijonalai ir laikraštininkai 
susirinko pas adv. C. P. Kul 
penktadienį, gruodžio 7 d. Su
sirinko virš 30 asmenų ir, pc

džiavosi, kati jis priima sta
mbius lietuvių biznierius, lai
kraštininkus, ir M.P.A.L.C.C. 
delegatus. Jis pareiškė: ‘‘Aš 
visus jūs reikalavimus išpildy 
siu”, o atsikreipęs į C. P. Kai 
sakė: ‘‘Aš jums nepatarčiau 
dabar kandidatuoti, bet vėliau 
aš jus uždėsiu ant kokio kito

škos priežiūroj. Linkime greit 
pasveikti.

apsvarstymo, išrinko delega- tikieto (minėjo teisėjo) ir iš

aU
JUOZAPAS BALKIS
Mir? grutidžio 17 d. 1 934 in., 

11:05 vai. vakaro, uulaiikęa 49 
matų anitMMH. Kilo 16 Raseinių 
apskričio. Tltavcnoa miVateiio. 
Amerikoje Išgyveno 29 nn-t4is.

Paliko dideliame ntillfldlnic 
motcrĮ Ortą, po tėvula bertckal- 
tė, sūnų Juozapą, dvi acacrs 
d4ikl*i-ls: Oną Ir Stefaniją- iz'n- 
i-katt-es, bioldnkrą I-JIeną llul- 
kaitę, puanrol) Juozapą Va«t- 
b'av.aką, du Svogeriua Adomą Ir 
Joną Ėonckus, ir gimines; o 
Lietuvoj du brolius ir dvi se
seris.

Kilnus pašarvotas 1 1628 Won- 
lwortt» Avė. Laidotuvės Įvyks 
penktadieni, gruodžio 21 d., iii 
namų 8 vai. bus atlydėtas Į 
Viso šventų parapijos baUnycIlą, 
kurioj įvyks gedulingos puinal- 
dos už velionio sfelą. i*o pa
maldų bus m.lyd<':tas j ^v. Ka
zimiero kapines.

Nuoftlrdiiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir paiys- 
lamiis-mas dalyvuuli Šiose lai
dotuvėse.

NuliOdę; Moteris, sdniis Se- 
seiS imk t orjs, Hrold liktu, Pus
brolis .<i\(>gertat ir Gintimis.

1 .aklot uvėrus patarnar.ja gra- 
boirlus S. I-. Mužeika. Tck-rontm 
YAItds 1138.

Xm
PETRONfcLfc

BURNUIKlENt
(Po tftvais Žinkaitė)

Milė gruodžio 17 d.» I934 m. 
8:30 vai. ryto, Hillttukusi punės 
umė.luiiM. Kilo iŠ Tauragės aps
krido. Batakių parap., I’ufthiu- 
kiij kaimo. Ajib-rikoje ifigyveno 
28 metus.

Paliko dideliame nullūdt'ino 
mylimą vyrą Pranrtftkų, du sū
nus: Vaitovą ir l-Jdward. p^s- 
sesere Oną Kasiiiausklenę ir 
pusbrolius ir gimines; o Lietu
voj du brolius Jsoz.apą Ir Do
mininką ir seserį Lioną i*r gi
mines.

Kūnas pašarvotas C610 Mo. 
Tkbnan AVe. LsMoluvės Įvyks 
ketvlrtndlen), gruodžio1 20 d:, ii 
namų 8 vttl. bus atlydėta į 
Ubnbno Panelės šv. Marijos pa
rapijos baėnyėlą, kurioj Įvykt 
gedulingos pamaldos už velib- 
nės sielą. Po pamaldų bus nu
lydėta J įtv: Kazimiero katdnea

Nuoėirdėiai kvlsdlame visut 
gimines, diaugUM-ges Ir patys- 
lanius-miis dalyvuutt 6K.se lul- 
dotuvėse.

N'ullQdo: Vyrus, KRank IMs* 
sflMPPė, Pusbroliai Ir Glmim'-t

LAidotuvėtns patarnueja gra- 
hor+ns J, F. HudslNia. Tai eta
nus YAFMn 1T41.

I

Gruodžio 14 d. įvyko Šv.
Vardo draugijos priešmetinis 
sus-mas.- Nutarta rengti vaka
rų — “Boxing bout” (kumš
tynes), mūsų parapijos salėje, 
vasario 12 d. Kumštininkai 
bus C. Y. O. eempijonai, tai
pogi ir mūsų kolonijos Šv.
Vardo draugijos nariai. Val-i1'-'**8 
dvbon išrinkta: pirm. — F 
Tautkus, viee pirm. — A. Vid- 
moirtas, mrt. rašt. — A. But
kus, fin. rašt. — J. Petrošius, 
kasiems — A. Šalčius, dde*- 
gataį į G. Y. O. centrų — A. 
Staselis, Čekis, F Valuckis, 
ligonių lankytojai — Matijo- 
šaitis, Vardauskas, komisija 
rengiamam vakarui — kiin. 
Albovieius, F Tautkus, A. Vi- 
dmontas, Ed. Čėpulionis, A. 
Čuprinskas.

AUXILIARY 271 SUSI
RINKIMAS IR RUNGO 

PARTY
Dariaus - Girėno Posto Am. 

Logion Auxiliary susirinkimas 
grumi. 20, adr. 2608

W. 47 St. 8 vai. vak. Po susi
rinkimo bus bunco. Kiekviena 
narė ateidama prašoma atsi
nešti saujų guzikų ir kabule 
kazyrų. Guzikui ir kazyros bus 
išdalinti ligoninėse 
ms kareiviams.

sergant i e-

Si moterų grupė visuomet 
dirba; kad sušelpus sergančius 
kareivi r, ir jų šeimas, taipgi 
ir kitus vargšus, kurių gyve
nimas vra sunkus.

Šios moterų grupės susirin-
------------ j kiniai įvyksta kas trečių ket-

L. V’yčių 4 kuopos perorga- į virtadienį, kiekvieno mėnesio, 
nizavimas įvyks gruodžio 27
ii., mokyklos kambaryje. Kvi*» 
čiami kuopos noriai ir norin
tieji jyiisirašyti prie šios kuo
pos. Sus-ine dalyvaus apskri-

vauti sus-me, nes turime ap
tarti Naujų Metų vakarų ir 
taipgi išrinkti vahlvbų, 1935 
m. Kus-mas įvyks Dievo Ap-

č.io ii- centro valdybos, ir daug vaizdos parap. knygyno kam-
kitu veikėju.C t' t ba ryje. Balandėlis

Gruotlžio 23 d. įvyksta Šv. 
Kuzimiero Akail. rėmėjų 5 
skyriaus priešmetinis sus-mas. 
Kviečiamos visos narė-s daly

MAGDELENA 
ŠALČIUVIENĖ 

(po tėvais KaTašauskintė)
Mirė irruodžio 18 d ,984 m 

2:45 vai. ryto, sulaukus pusės 
amžiaus. Kilo ift Scvulkų rėdy
tos, Itudamlms parap.. Straz
du kaimo. Amerikoje Išgyveno 
29 metus.

Paliko dideliame, nuliildltne 
vyrą Juozapą, dukterį vienuo
lę šv. Kazimiero vienuolyne. 
Seselę M.. Darot hca. sfinij Sta
nislovą, s.-scrĮ Julijoną Juknc- 
H'-nę. gy v-nuliėlą Sheboygatt. 
Wls., Ir visą Jos šeimyną, brolį 
Joną, pusbroli Vlnaontą l5lką.
2 pusseseres; l’elron*lę Glavi'c- 
klcną Ir Oną Gvslbr.tilenę Ir gi
mines; o Lietuvoj broj| Vin
centą. 2 sęeeris: Oną Ksrušau- 
sklulę Ir Murijoną Du.rduuskle- 
nę.

Velionė prlkluusė prie sekan
čių draugijų: Tri liniukų, Apaš-

. talystės Maldos, Amžinojo Ir 
Gyvojo Kažunč-laus. fiv. Kuzi
miero Akttd. Kėni. 2 skyr.. Ma
rijonų Kėni. Ir Labdarių Są-gos 
5 kp,

Kanus pušurvotus 6837 So. 
('umpbnll Avn, Ijildotuvės įvyks 
šeštadienį, gruodžio 22 d.. 16
namų 8 vul. bus ull.vdėlu , Šv. 
Jurgio parap. bažnyčių, kurioj 
(vyks gedulingos immsldos už 
velionės sėelij. po p. pialdtj bos 
nulydėta J Šv. Kasltnloro kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, d raugus-ges Ir puž.vs- 
iainus-inis dalyvauti ftloso lai
dotuvėse.

KullOdt: Vyras, Duktė, Si
ntis, Brolis, PrtMsusrrėM, Ir Gi
minės.

IxiWA1uvė(MS po tarnu r. ja gra
be,rlus H. P. Mažeika. Telefonas 
YAItds 1138.

PVaMme n esi įpili gėlių.

pildysiu šiuos delegacijos pa
geidavimus”. Delegacija buvo 
patenkinta, kad tarpe M. Kly- 
nno ir 13 wardo lietuvių už
simezgė draugiškumas.

Po pasikalbėjimo, Michael 
J. Klvnn sveikino visus ir dė-

ei jų pas Michael J. Klynu,
County Glerk of Gook County, 
reikalauti, kad mūsų gyvybė 
ir turtas būtų labiau apsau
goti. Delegacijon išrinkti: Cli.
Zizas, P. Jurgėla, M. L. Za- 
retskv, dr. S. Biežis, Win. Be-
rgelis, J. Jakaitis, M. Biekša. ■ i<ojo u* at,siiankyni{j? sakyda- 
Win. Dargis, A. Zynumtienė 1 
G. Nakrosli, J. Kelly, Jos. Sun-
don, F Daigeliu, A. Kinas, 
dr. Draugelis, M. J. Kiras, dr. 
Nares, Petrulis, G. JSkobis, V. 
Kilkus, Oškeliūnus, Samoška, 
Zolpienė, dr. JUožis, Sbemaitis, 
O. Nausėdienė, Kizas, A. Pre-j 
kauskienė, V. Šaulys, “Drau-Į 
go” reprezentantas.

Nutarta, kad delegacija 
Gook kauntės klerkui M. Klyn
aiti patiektų šį pareiškimų: 1.

mas
n<
114

Agota Galinskienė, 1337 S. 
49 Gourt, kai kurį laikų buvo 
liovusi “Draugų” skaičius. 
Dabar, sakė, nuo Naujų Metų 
vėl būsianti nuolatinė “Drau
go” skaitytoja. Prie pragos 
galima priminti, kad A. Ga- 
linskienė iš profesijos yra ba
rbens. Jei neklystu, yra vie
na iš seniausių barberių šioj

veto Ciceroj.

“Mf.s Lietuvaitės” Ciceroj 
Gruodžio 23 d, 7:30 vai.- iwt 
eikime į parap. svetainę pe 
matyti i; •yramų Labdarių va
karų, kur bus atvaidinta ‘Mei 
Lietuvaitės’. Artistai bus iŠ 
North ‘aide, taipgi ir cicerie* 
ei y. Pelnus skiriamas vietos 
vargša-n*, kurių nemažai tu* 
rime. D<mgt jų Komisija užtik
rina, kad šiame vakare bus 
kuo pasigerėti.

Angliški laikraščiai kasdien 
primena, kad jau netoli Kalė
dos; ragina pirkti Kalėdų do
vanas.

M‘f, lietuviai, -ce abejonės,
apylinkėj. Darbų atlieka ge išleisimą keliolikų tūkstančių 

dolerių Kalėdų dovanoms. Žiū 
rėkime, i:ad tie tūkstančiai 
kliūtų mūsų biznieriams. Pir
kime Kalėdų dovanas pas tuos 

skelbias

rai.

Užsisakė “Draugų” ištisie
ms metams Lco J. Nurimt,

us: “bile kas yra arba bus jniv,jS prieš keliolikų metų hiz- j biznierius, kurie skelbias 
•aišku, atsiiankykit pas ma* ■ nierius Ciceroj. Dabar turi tu-1 Drauge . 1 aimkite jubiliejl

Korespondentas ven, hiatui adresu 3526 Lincoln ’Ū “Draugo”

NEGALI BŪT BAIMĖS
Avė. Vieta svetimtaučių ap- , s^e 
gyventa. L. Narbutas yra ma- 
ndagus ir

visokiu
;v, nu-r,: jame ra
ižinei iii.

būsingas žmogus u> I PLATINK:Ir. 'ūrtaUGĄ’

Senas vargonininkas papą 
šakojo tokį atsilikimų.

Motina priėmė- kalė<lincs 
plotkeles. Vaikučiai suradę jas 
suvalgė. Sužinojus tai molina 

kad būtų duodama daugiau j bėga pas vargonininkų pasi- 
polieijos, kad mūs gyvybės bū Į skųsti, kad Kimioms neturės 
tų labiau apsaugotos, 2. patai-! plotkelių.
syt Marųuetfę parkų, kati bū-|- “Ponuli, vaikai plotkeles su 
tų vietos gyventojams ir jų ! valgė, kokios gi bus Kūčios be

- i

VENET1AN MŪNUMENT Cū., !NC.
Sss

L-,-

Pi i-’

IfcHrMjal
Ir (Jrfthiiainlą

Dlilžiausla paminklą dlrbtnv* 
CUluagoJ ,

------- o —---
ftarvM RO metą prityrimo

vaikams kur tinkamai pažai
sti, 3. kad. demokratii partija

plotkelių”.
Cliieagoj tokios baimės ne

duotų lietuviams pripažinimų Į gali būti, nes yra plotkelių ke 
arba išpildyta ką. yra pagailė
jus, tai yra pageidavo, kati

pykla adresu, 2327 \V. 23 PI. 
Telefonas: Ganai 7790.

Pirkite tiesiai Ifi dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

o-------
Mes atlikome darbą daugeliui iym 

otų Cbicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arii Grand Avė.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI! 

Pamatykite

Š-VC. PANELES
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
-Lt ORDĄ

į Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame jrn- 

1 šaulyje Prancūzijos miestų
pLlUKD.5, kur 1858 metais 
l’Švene. Panelė apsireiškė Šv.

Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebuklingų per 

i Švenč. Panelės užtarymų išgy-1 
'dynių.

Be to dar juimatysite:
1) Istoriškus paveikslus iš 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri 

dimo ir žuvimo vietą, — Sol 
dino mišką,

3) Pasaulinę Parodą (World? 
Pair),

4) Komediją, kur dalyvauja 
Oharlie Chaplin.

Paveikslus rodys A. PEL- 
DŽIUS sekančiose vietose:

Nedėlioję, Gruodžio-Dee. 23 
d., par salėje, Luzerne, l’a.

Ketverge, Gruod.-Dee. 27 <1. 
par. salėje, Dureya, Pa.

Pėtnyčioje, Groadžio-Dee. 
28 d., Kun. J. Boll, par. salėj, 
Seranton, Pa.

Nedėlioję ir Panadėly Gruo
džio-Dee. 30 ir 31 d., Kun. J. 
Kuro par. salėje, Seranton, Pa.
Įžanga 26o Vaikams 10c.
Viaur pradžia 7:00 vai. vak.
Užsisakant šiuos judamuo

sius paveikslus reikia adresuo
ti: A. Peldžius, 7035 S. Pair- 
field avė., CbicagOj UI.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SpedaUstat Iškalime Ir litllrbl- 
me visokių rūšių paminklų Ir gm- 
bnamiiy.

Mūsų Šeimyna spigiaiizuoja Sia
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais l»<lirbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai: ,

Bei. PKNSACOI/A »«tl 
RELMOįrr 3485 

r Office: HILLSIDE SM5
Alfred RoselU, prea. Vlnoent HoselU, secr.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIMIAM 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

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORI Al s
LACHAWICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GBABOBIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplgtausla 
Reikale mskHtu atslfcuiktl. o mano 

darbu būsite užganėdfntl Tek OAMal Mis arba MM 
2314 W. 23rd PL, Ohioago 

14W 8. 49lh Ot Cicero, IU.
TOL CICERO HIT_________

Tel. LJlFayette 8573

J. Liutevičius
Orą bortus 

Ir
Ua įsam i5>to jas

Patarnauja Chlea 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

*- 4O»3 Archer Avė.

i. J. zTl?
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 West 46th Street
Trf. BOPlevard 8308^-8411

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse ••• Pasaukite

REPubltc 8340
5340 So. Kedzie Avė.
(Neturime sąryšių su firmą

tuo pačia vardai

Telefonas YABds 1133

STANLEY P. MAŽEIKA
GEAB0BIU8

Turiu automobiline visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRAB0BIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th C0UKT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė;
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABO RTUS Lr BALSAMUOTOIAfl 

Patam avimas (•ras ir osbranetsų
718 West 18th Street

Telefonas MOKroe 8377

J. F. RADŽIU*
LIETUVIŲ OltAlJORIUS

Palaidoja u» 125.00 tr aukMtau 
Moderniška koplyėla dykaf 

00H W. IMtli St. Tel. C'AMM 8174 
Ųblcago UI.
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Trečiadienis, gruodžio 19, 1934

KALĖDINIEMS SVEIKINIMAMS 
PASKIRTI AGENTAI

“Draugo” Kalėdiniam numeriui, kuris išeis 
pirmadienį, gruodžio 24 d., žymiai padidintas, 
paskirti kiekvienai kolonijai agentai parinkti tam 
leidiniui sveikinimų.

Visi biznieriai prašomi nepamiršti savo svei
kinimą priduoti skirtam agentui arba tiesiog pa
siųsti į “Draugą”. Šio numerio bus ekstra daug 
kopijų spausdinama. Ratos pagarsinimų ir svei
kinimų pasilieka tos pačios.

Kolonijų agentai sekantieji:
Marquette Park - S. Staniulis
Brighton Park - P. Gubista
Aštuoniolikta - P. Varakulis
Town of Lake - L. Labanauskas
Generalinis agentas - Br. Stasys Montvidas
North Side - A. Bacevičius
Bridgeport - A. Gilienė
West Side - Br. Vladas Cibulskis
Roseland - M. Pavilonis
West Pullman - K. Raila
South Chicago - K. Gaubis
Cicero - V. Šemetulskis
Melrose Park - O. Švilpauskienė
Generaliniai agentai - Br. Stasys Montvidas

ir L. Labanauskas 
ADMINISTRACIJA
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Pranešimas
MARIJONU KOLEGIJOS 

RĖMĖJU APSKRIČIO 
SUSIRINKIMAS

LIETUVOS DAINĮ! ŠVEN
TĖJE DALYVAUS 15,000 

ŽMONIĮCHORAS
Kaip žinome, 1938 metais 

ruošiama milžiniška dainų šve 
nte, kurioje dalyvaus visi

Trečiadienio, gruodžio 19 d., ^-’etuvos chorai. Šio didingos 
7:30 vai. vakaro, Aušros Vąr-, *'?utgs Paren^m« rūpinasi 
tų parapijos mokyklos kamba- Lietuvos chorvedžių ir muzi- 
ry įvyks Marijonų Kolegijos , drauKUa. ftiuo metu dainų 
Rėmėjų apskričio susirinkimas* f?au .yra UŽ’ 
į kuri kviečiame visų koloni
jų atstovus skaitlingai atsila
nkyti, nes bus renkama valdy
ba ateinantiems metams ir 
svarstomi kiti svarbūs reika 
lai. Valdyba

Pranešimai
Dariaus - (lirėno paminklo 

fondo komiteto susirinkimas į- 
vyks gruodžio 20 <1. 8 vai. va
kare, Margučio retl-je. Bus 
svarstoma svarbūs reikalai.

P. Jur^ela, kom. sekret.

SSDIO

Praeitą sekmadienį Budriko 
krautuvės davė gražų ir ge-> 
rai pritaikintą radio progra
mą iš stoties WCFL. Progra
mas tęsėsi visą valandą — nuo i 
pirmos iki antrai popiet. Po
puliarūsmūsų dainininkai: tį

si registravę 253 chorai su a 
pie 11,000 dainininkų. Vien iš 
Klaipėdos krašto yra 20 cho
rų. Dauguma požiūriu pirmoj 
vietoj eina bažnytiniai chorai, 
antroj — šaulių, trečioj — mo 
kvklų, toliau eina įvairių jau
nimo organizacijų chorai. Cho 
rų registravimas dar tebeina. 
Spėjama, kad iš viso šioj dai
nų šventėj dalyvaus apie* 300 
chorų, kuriuos sudarys 15,0:)0 
dainininkų. Iš pradžių buvo 
manyta, kad dainų šventėje 
daugiausiai dalyvaus apie 150 
chorų, bet pasirodo, jų bus 
bent dvigubai daugiau.

Chorams jau pasiųstas pir
mas gaidų sąsiuvinvs. Jas <lai 
nuoti chorai jau mokomi. Iš 
viso dainų šventėje bus sudai- 

, nuotos 32 dainos. Gaidoms 
spausdinti jau išleista 3000 li
tų. Visiems chorams dainų 
programa bus bendra, tačiau 
atskiri chorai dar padainuos 
ir savo dainas.

1938 metais Lietuvos dainųna Piežiene ir Justas Kudir » . .., . . . ,v .. švente bus pati didžiausia iška vykusiai išpildė programą ...... . „ ,, , . . , . . i ligsiol buvusių. Be chorų, iduetais ir solo, o įnstrumen-i . ’
.19........... ............ ....... ........... ....... “

“Pašaukimas į Dvasinį 
Luomą”

Parašė ir išleido 
Kun. Pr. J. Vaitukaitis 

Knyga 95 puslapių įtalpom
ir gražiai iliustruota šventųjų 
paveikslais Tvirtais popien 
niais viršeliais tik 25 centai 
vieną imant, dar reikia pridėti 
už persiuntimą 5c.; o gražiai* 
audeklo viršeliais 50 cenrų

“DRAUGAI”'
2334 Bo. Oakley Avė.. 

Arini pas patį Autorių 
8801 Saginaw Avė.,

Kas mėgsta pavojų, žūna 
nuo jo. NejsiJpisk j blogas 
kalimu, nes jos atšaldo tikė
jimą ir gadinu gerus įpročius.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

P. CONRAD
FOTOGRAFAS1 

Atsidarė nuosavą, mo- 
dermAką atndlo su Hol- 
'ywood Avienomis.

420 TVFST 4r.nl ST. 
Englewood 5840—5883

I Anglys! Kam mokėti aukštą kai
ną, kr.omet Kalite pasipirkti Tropicair 
garantuotą vorą ir šilumą. Vartoja
mos -suvii-S 5,000 namuose. ScTeenings
— *4.75: Mine run — *3.75; I.ump 
arti* Fkk — *4.00.

NORTHFRN COAI. CO., 
l.awndnlo 7:148 Merrimat* 2524

l’e Dievo meilės irsta vi
suomenės tvarka, l’amilk Die 
vą, o rasi sau, ir tėvynei ne- 
nykstainą turtą. Kur Dievas,

Šiandie suėjo šeši metai, kaip ftv. Kryžiaus ligoninė priėmė pirmus ligonius. Iki šiol jau Jen ir palaima. 
17,569 ligonių aptarnauta, c v* —

BŪK PROTAUJANČIU KATALIKU! , Praeities Pabyros
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio 

moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talu Sudėjime — “Tikiu į Dievą Tėvą”.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ. 
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. 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 "atpirkimą. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užaugimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA. III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Turinys: fteutoįi Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Sukus. Kalbėjo per pranašus. Malonė, ftv, Dvasios do
vanus. Nuodėmės prieš ftv. Dvasią. Bažnyčios esmė. ypn- 
tybėrt ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas, 
šaktamentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija. Mišių Auka. Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trvs tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Pašyk tuojau?.

Čia nupISSk ____________

G ech “nrsugo” administracijai:
Siunčiu $................. už kuriuos atsiųskite man Vyskupo BOčio knygas

“KATALIKU TIKYBA”.
T tnnia — TTKTIT. Kntnn »1.00; apdaryta $1.35 
TT tomą — jercg KRISTUS. Raina v1 r<0; andarvtn «1 !»0 
III tomą — ŠV. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta $1.35.

irhp'
Siunčiu $2.30. kad atahisiumėte be aptaisu.
Siunčiu $3.65. kad alsinstiimčte audeklo apdarais visas tris vyskupo 

. BOčio knygas “KATALIKŲ TIKYBA“.

Vardas. Pavardė ...............................................................................................

Adresas ............................................................*........................Street

SKAITYKITE*
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS
>•

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago. 111.
HEL. REFRBUO MM

Katrie perkate anglie 18 
dralverių, siųskite juos j 
CRANE COAL, CO. Gausite 
(eresnes anglis, už mažiau 
pinigų.

I dalia pusi. 95
II dalis pusi. 192 

UŽ ABIDVI DALIS 25t.
Prisiuutimui 5c. 

“DRAUGAS” PUB. CO.. 
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, 1?..

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan 8tate Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki t 

Panedėlio, Seredos Ir Pėtnyčloa
vakarais 4 Iki 9 

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 S. RockweD St. 1

Telefonas REPublic ,400 h

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vvskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.n.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai Įspūdinga “KELIO
NE PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. 
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

TTI.
Begnlo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Ttaliioje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslu.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis- reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siuskie mums.

čia nuplėšti

OerhlnmRl “Draugo” Administracijai:
Siunčiu su Šiuo IniSku $.................už kuriuos praSau kuogrefčlausla

atsiųsti nmn šokančios Kelionių knvga*:
VYSK. P. P. BOCTO KELTONfcB — *1.00 
KUN. TR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu $3.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas.
Mano adresas:

Vardas. Pnv; rrtė ...................................................................................... ..

.............................................................................. Street

‘DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me 
tams $6.00.

‘DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart j savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

PERKAM
LIETUVIS*

talę dalį pianas ir akordijonas. i ,nano,n®» su\azlUv0s kol,af‘j “GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
, . .... - . i dešimts tūkstančių žmonių iš I av;ii,^ n—„ r»„ ir.:— „Tdomi buvo ir Makalų seimy-1 . T . , ,visos Lietuvos. Tikimasi, kad 

ir broliai jšeniai galintieji at

INSURANCE 

NOTARY

PUBLIC KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Yrisiraiykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WEST 47th STREET TeL LAPayette 1083

sekantis Budriko radio pro 
gramas bus rytoj (ketvirtadie
ny), vakare iš stoties WHFC, 
J 420 k. Tęsis irgi visą valan
dą, nuo 7:30 iki 8:30 vai. va-

vyks pasidžiaugti ir pasigro
žėti lietuviška daina. Tsb.

Baisi yra mirtis, bet tiktai 
tiems, kurie apie ją nemasto, 

kare. Programas bus gražus ir j kurie dėl laikinio tiktai pelno, 
įvairus, pritaikintas švenčių’del tuščios garbės dirba, dan- 

Reporteris Hįgum ir amžinytįe nesirūpina.
---------------------- , Tokie mirties valandoje turi

BIZN1EHTAI. GARSINK? [prisipažinti, kad veltui dar- 
TftS “DRAUGE’ bavoa.

sezonui.

Street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.
“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak

ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.
“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur

nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00,

“MOTERŲ DTRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, III. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

SUKYS - DŪODY - ANTONISEN
INC.

3320 S. HALSTED STREET 
Yards 5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius.
Perkam Lietuviškus Bonus.

REKORDAI PRITAI
KINTI DĖL KALĖDŲ 

ŠVENČIŲ
Kaina po 50 centų kiek-į 

vienas
Perkant 6 rekordus sy-j 

kai, kaina $2.00
Prisiuntimas ekstra

16024—Kūtelė ir Gloiin. Kun.į 
S. J. Strickus

16025—O Tu Palaiminta Ka4 
ledų Naktis ir Ateikite Čia Į 
Ištikimieji.

į 16026—O Ištikimoji Pusi? 
ir Šventoji Iškilmingoji Na
ktis.

[16050—^Kalėdų Pasveikinimas^
ir EI, Kalėdos. Ona Biežis] 
ir S. Čėrienė

; 16051—Kai Jau Kristus Gi
mė ir Šventa Naktis. Jonas} 
Būtėnas, Baritonas

16109—Tyliąją Naktį ir Ra-} 
mi Naktis. Trubadorių 
Kvartetas

116110—Šventoji Naktis pirmai 
ir antra dalis. Trubadorių, 
Kvartetas

16140—Pulkim Ant Kelių ir 
Sveikas Jėzau Mažiausias. 
Jonas Būtėnas.

Į.16173—Vakar Vakarėli ir Či-į 
gonai. Budriko Radio Orkes-J 
t ra.

116269—Aukso Miglos ir Mei-J 
[lės Tu Mums Nedainuok. S

Pauras ir Giraitis
D6192—“Ėjo Mikas” ir Tra-į 

uk, Simniški, Polkos. Pirve-J 
lis ir Jo Orkestrą

il629.T—Ar Aš Ne Jauna ir! 
Tekėk Dukra Už Čigono. K.} 
Menkeliuniutė ir Kazemekal

[26022—Sveikas Jėzau Gimusis} 
ir įtinkama Giesmę Mes Už-1 
trauksim. Kvartetas.

[2602.3—Gul Šiandieną ir At- ! 
siskubino Betlėjiui. Mišrus' 
Kvartetas.

126105—Tvliają Naktį ir An-‘ 
gėlai Gied Danguje. P. Pet
raitis, Baritonas

f26048—Varguolis ir Kad Gale-J 
ėiau. Liuda Sipavičiūtė

(26074—Pas Malūnėlį ir Ant 
| Kiemelio. Polkos 
Į26080—Godelės ir Urėdas. K.j

J. Kraučiunas ir A. Vana- 
gaitis

(26086—Nauja Polka ir Bnė'J 
kio Valeaa. OKEH Tarptau-j 
tinė Orkestrą

|26092—Prirodino Seni žmo
nės ir Ant Mariu Krantelio-j 
Jonas Būtėnas, Baritonas.

[26094—Ganėm Aveles ir Oi 
ĮČia-Čia. Marė Strumskis ir P.

Petraitis.
[26102—Karės Laiku Polka iri 

Didmiesčio Polka. J. Sas-J
, nausko Orkestrą 
(81763— Kūčių Šventas Vakaras]

ir Tvli Naktis. S. Pilka ir] 
M. Žemaitytė

114021—Pas Motinėle ir Gaspa-j 
dinės Banketas. J. Žiūronas] 
ir Ornpa

[14041—Deimantas ir Gėlynas 
Polkos. Kaimo Orkestrą.

r Didelė Krautuvė Radio. Bar 
[kandn, Akordijonų, gražių Par j 
Ilor Setų, Lempų.

ĮJOS. F. BUDRIK, INO.
3417-21 S. Halsted St 

Telefonas Boulerard 8167

(LUtarlų Valanda iž W G-F-L 
[Stoties kaa nedėJdienis nuo C 
riki 2 vai po plot duodamos; 
| Sudriko krautuvės.

IWFSB0!WS»J»»y»71šj

t




