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J. V. kongresas pripažino Filipinams laisvę
MILIJONĄ! BEDARBIU TURI APLEIST! 

MIESTUS, SAKO ROOSEVELT'AS
LENKIJOJ PAKARTA TRYS 

LENKAI VOKIEČIAMS 
DIRBĘ ŠNIPAI

J. V. išjudino T. Sąjungą Azijos 
rytų klausimu

r—™— *y yy • 'js*į—■

Sal

Sgjr ;

FILIPINAMS PRIPAŽINTA 
LAISVĖ

LENKAI PAKORĖ TRIS 
ŠNIPUS

KRISTAUS DROBULĖ SAL BUS 
VIEŠUMON IŠSTATYTA

VATIKANAS, saus. 17. - -Jis, kaip praneša, nesipriešina 

Kalbama, kad sąryšy su Šve- drobulės išstatymui. Tačiau y- 

ntų Jubiliejaus Metų min'ėji- ra reikalingas Šventojo Tėvo

, . .. i -v . , 'sutikimas. Popiežiaus tuo rel
inu gal viešumon bus įsstaty- . r

„ , , , , , . . .kalu atsiklausti Romon atvy

ta šventa drobulė, i kurių Kri- , m • ' , - , ,,„ ‘ . _ ko Turino arkivyskupas M.
staus Kūnas, po nuėmimo Jo ,,

, v. i . . , įFossati.

nuo kryžiaus, buvo įvyniotas., ., , . ._ , .J * 1 J | Almėta drobule 1931 metais

Alinėta drobulė yra Italų per kokį laikų buvo išstatyta 

karališkos dinastijos savastis, viešumon. O prieš tai per 32 

Ji laikoma Turino katedroje, metus nebuvo žmonėms mato-

Karalius Viktoras Einamu- ma.
AVASHINGTON, saus. 18. VARŠUVA , saus.

— Anądien žemesnieji kongre- .Gdynioj įvykinta karo teismo 

so rūmai, o vakar senatas su- nuosprendis. Pakarta trys ita- 

griovė prezidento Hoover’io riami vokiečių šnipai lenkai.

“veto” Filipinų salų nepri-1 ----------------------------------------------------

klausomybės klausimu. JAPONAI VEIKIA

17.

Prezidentas elektas Roosevelt’as nusprendė vykti Musele Shoals projektų apžiūrėti. Ton 
kelionėn jis pasikvietė čia atvaizduojamus tris senatorius Norris, Black ir MeKellar.

CHICAGOJE ASMENYS NUŠAUTA IR 
, 7 SUŽEISTA

J. VALSTYBĖS PRIEŠ 
JAPONUS i

Tad vakar Filipinai (salos)

laimėjo laisvę. Sulyg pripaži- MUKDENAS, Mandžiurija, 

nto sumanymo (plano) po K) saus. 18. Japonų karo la-

iki 13 metų saloms nepriklau- |kūnai orinėmis bombomis kinų . . ,

somybė bus pripažinta, lki to (kariuomenės stovyklų ties Kai kartų diplomatiniu keliu 

laiko salų gyventojai turi pa- įlnhsien bombardavo. Kai lul. -

sirengti ir turi įrodyti, kad jie | en yra *a'ia Jehol provinei-

AVASHINGTON, saus. 17.

VATIKANO PROTESTAS 
PRIEŠ BULGARŲ KA

RALIŲ

22 ANGLIAKASIAI AP
KALTINTI

TAYLORV1LLE, Ilk, saus.
J. Valstybių vyriausybė dar į KOPIJA, saus. 17. Bul-|]7. “Grand jury’ apkal-

kelbė, kad ji nė kokiu

prie nepriklausomybės yra pri J°s" 

brendę.

Šis sumanymas įeina galion 

dabar. Per vienerius metus sa

lų legislatura turi pripažinti 

sumanymų. Jei ji to nepada

rys, sumanymas pats savaime

žluSs* (japonus atviran karan. Sako,

Kiek žinoma, salų vadai gana pasalingojo veikimo, 

šiam sumanymui yra priešingi.

KINAI ŠAUKIA JAPONUS 
KARAN

KI

Jie nori nepriklausomybės tuo 

jau, be jokių atidėliojimų.

BEDARBIAI TURI EITI Į 
ŪKIUS

NEW YORK, saus. 17. — 

Prezidentas elektas Roosevel- 

t’as yra nuomonės, kad nedar

bo, ypač, pramonės centruose, 

t. y. miestuose, nėra galimy

bės panaikinti. Mažiausia 5 

milijonai bedarbių turi aplei-

»
sti miestus ir rasti darbų ri

kiuose, sako jis.

J. V. SIUNČIA AMU
NICIJĄ

ARICA, Čili, saus. 18. — 

Garlaiviu Santa Maria iš J. 

Valstybių pasiųsta Bolivijai 8 

lėktuvai ir 920 dėžių šautuvų 

kulkų.

NORI BŪT GRAIKIJOS 
PILIEČIU

nepripažins japonų veikimo A- peįgomįs>

zijos rytuose. Tai griežtas tuo 
, . , Vatikanas
klausimu nusistatymas.

Už kelių mylių nuo Gary 

pietų vakarų link yra Ross 

miesteliukas. Tenai gyveno ū- 

kininkas M. Kantare, 67 m. 

amž. Prieš 4 metus mirė jo 

žmona. Nuo to laiko ūkinin- 

ne savas, 

ų dėl vieno 

ginčijamo nukirsto medžio jis 

Į mirtinai šautuvu pašovė savo 

'kaimynų. Pakviestas Lake ap

skrities šerifas ūkininkų sui

mti. Jis užsibarikadavo savo

. . . . namuose ir per langus ėmė

Cook o apskrities teisėjas i- L , ,. . v .»• , . .
. . *’ • šaudyti i pasennų burp

sakė apskrities advokatui pra-

PASITRAUKĖ VIEŠŲJŲ 
DARBŲ KOMISIJO- 

NIERIUS

Atsistatydino Chicagos vie-
,Hn garijos karalienei anądien gi- tino 22 angliakasius žmogžu- šuju darbu departamento ko- , . .

nie duktė. Ant rytojaus kudi-Į dyste. lai dėl dviejų anglia-1 nusiįonienus pulk. A. A. Spra- TTv ,

Ris pakrikštytas stačiatikių a- kasių ir vienos moteriškes nų-'gue. Jo vieton majoras paskv- • ... . .

TI ENTSIN, saus. 17.

n, militariniai vadai pagalia,. s,~ng“' ^7^ kurs 

neteko kantrybės. Jie šaukia

prisiuntė kara

liui protestu,' "Karalius. Bori-

:sas, stačiatikis, prieš susituo-

IŠJUDINTA T. SĄJUNGA ksiaIlt „„ ,ta|ijos kara|aite>
!katalike, žodžiu ir raštu pasi-

ŽENEVA, saus. 18. T. g^ėjo, kad jo vaikai bus au-

I žudymo.
gue. .Jo vieton majoras pas 
lė Oskarų Ilewitt’ą.

NORI IŠEITI Iš SENATO SĄMOKSLAS PRIEŠ MO
KESČIŲ MOKĖJIMĄ

VENIZELOS GRAIKIJOS 
PRIEŠAKY

ATĖNAI, saus. 17. — Grai
kijos vyriausybės priešakin 
grįžo buyusis premjeras Veni- 
zelos. Jis sudarė naujų minis- 
terių kabinetų.

RASTAS ŽIBALO 
ŠALTINIS

LISBONA, Portugalija, sau-

ATĖNAI, saus. 18. — Ne

tekęs J. Valstybių paso S. Tn- 

sull’is reiškė noro Graikijos 

piliečiu tapti.

KUBOJE NUŠAUTAS 
STUDENTAS

HAVANA, sausu ,17. — Stu-

sva

rsto Azijos rytų klausinių, nu

traukė savo svarstymus, kaip 

tik J. Valstybės paskelbė, kad 

jos nekeičia link japonų vei

kimo savo nusistatymo. Be to, 

dar J. Valstybės paragino ir 

pačių Sųjungų griežčiau vei

kti prieš japonus. O komitetas 

japonų klausinių taip atsar

giai ir mandagiai svarstė.

ginami katalikais. Dabar 

šį pasižadėjimų sulaužė.

JĖZUITŲ SKAIČIUS 
PADAUGĖJO

,11S

VVASHINGTON, saus. 17.

— Senatorius M. Tydings, 

deni. iš Marylando, grasina iš

eiti iš senato per šių sesijų,'vesti tardymus dėl veikiančio

jei kiti senatoriai statys kliū

čių valstybes išlaidų mažini

mui.

sąmokslo prieš mokesčių mo
kėjimą.

BIZNIS PAUKŠČIAIS
REMIA NUSISTATYMĄ

NAUJOS RŪŠIES LĖK
TUVAS

DUBLINAS, saus. 17. — Iš

leistam airių jėzuitų metrašty 

pranešta, kad Jėzaus draugi

jos (jėzuitų) skaičius 1932 m., . J , . .. 1 ,
, , sistatvmų Azijos rytų klausi

visam pasauly padaugėjo 599 ‘ , . . • . ,
. . . .. . mu. Sako, japonai turi pada

asmenimis, būtent, nuo 22,237 1 x .
iki 22,936. Šiame skaičiuje y- 

ra 10,166 kunigai.

NFAV YORK, saus. 18. — 
Prez. elektas Roosevelt’as re

mia prezidento Hoover’io nu

J. Valstybėse naminiais pau 

kščiais vedamas biznis yra di-i 

delis — siekia iki vieno bili-i

Sukviesta iš aplinkinių mie

stelių policija su šarvuotu au

tomobiliu ir kulkasvaidžiais. 

Prasidėjo namų apgulimas. Na 

mai suskylėti kulkomis. Daug 

ašarinių bombų per langus į- , 

mesta į vidų. Apie 100 vyrų 

veikė prieš vienų.

Pagaliau policijai pavyko 

namus padegti. Tuo metu keli

rytų sutarčių laikytis.

jono dol. per metus. Čia įima- ,, .. ... .
.... \. . . , . Gary policmonai įsiveržė į vi

liu ir kiaušiniai, kuriu per me1, . . ,
, v . . . dų ir nepasiduodanti ukinin-

tus krašte sunaudojama apie , . . , x .
|kų antrajam aukšte nušovė.600 milijdtoų. , 1

APIPLĖŠTA DU OFISAI
BERLYNAS, saus. 17. — 

Vokietijoj baigiamas dirbdin- 

sio .17. — Pirmų kartų.per dau’ti naujos rūšies lėktuvas. Ne- 

gelį metų Portugalijoj rasta'turės propelerio, bet sparnai 

bus krutamieji.

TECHNOKRATIJA
KANUOSE

BAL

žibalo šaltinis.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS 
IŠ LIETUVOS

(per paštų)

KAUNAS. — šv. Zitos drau 

gijos Kflčiose dalyvavo 353 a-ijų 

smenys, daugiausia pačių zi

tiečių. Svečių buvo apie 80. Di 

dėlę garbę draugija pelnė iš 

dalyvavimo J. E. Kauno arki

vyskupo metropolito J. Skvi

recko. Šiuo atsilankymu arki

vyskupas pareiškė savo palan

kumų zitiečių draugijai, kuri 

1932 m. minėjo savo gyvavi

mo 25 metus. Savo sveikinimo 

kalboje arkivyskupas pabrėžė 

tarp katalikų meilės ir vieny

bės reikalingumų.

niasis su džiaugsmu sutikti šv. 

Kalėdas, dalyvavo Elucharisti- 

nėje puotoje. Iš vakaro, šeš

tadieni, atliko išpažintį, o ant 

rytojaus priėmė šv. Komuui-

BELGRADAS, saus. 17. — 

Jugoslavijos laikraščiai mėgi

na valstiečiams išaiškinti te- 

chnokratijos reikšmę. Tas su

nku padaryti. Nes per šimtų 

metų valstiečiai žemės įdirbi

mui įrankių nepakeitė.

PRANCŪZIJOJ ŠALČIAI

RIETAVAS. — Gruodžio 18

dentų kovoje su policija vie-.d. kanauninko Valaičio rūpės

« i ą v v • • k • .. . v .1 _nas studentas žuvo.

SERGA TECHNOKRATŲ 
VADAS

Nuo plėšikų vakar nukentė- 

. NFAV YORK, saus. 18. — .1° du Metropolitan Life Insu- 

Gripu (influenza) susirgo te-'ranee Co. ofisai, 1001 Leland 

'clinokratų vadas Howard !a7e< ti0->4 C ottage Grove avė.

gcott. • Pagrobta apie pusketvirto tū

kstančio dol.

Kalbama, kad jis pats nusišo

vęs.

Kovos metu žuvo ir pats 

šerifas. 7 asmenys sužeista.

LIETUVOS BRANGENYBĖS 
VIENOS AUKSIONE

ŽEMĖS DREBĖJIMAS
t REIKALAUJA 5,000 DOL.

ZAPYŠKIS. — Braziūkai — 

Šiuliai kaimas, netoli nuo Za

pyškio, pasistatė bažnyčių. 

Gruodžio mėn. 6 d. bažnyčia 

pašventinta. Pašventinimo a- 

peigas atliko Zapyškio parapi

jos klebonas, kun. J. Danie

lius. Dalyvavo keletas kunigų.

RAUDONE. — Čia gruodžio 

mėnesį pašventinta nauja ko

plyčia. Iškilmėse apie 2,000 

žmonių dalyvavo.

KRIUKIAI. — Šios parapi
jos bažnyčia remontuojama. Ji

čiu vietos jaunimas, ruošda- yra medinė, statyta 1792 m,

PARYŽIUS, saus. 17. — Kai 

kurias Prancūzijos dalis išti

ko ne mažas šaltis. jDaug snie

go. 3 asmenys mirė.

DAUGIAU MOKESČIŲ

FALE RIVER, Mass., saus. 
jl7. — Vakar rytų čia ir New 
Bedforde atjaustas gana smar- rei^a'aula 
kas žemės drebėjimas.

WASHINGTON, saus. 17. 

— Krašto vyriausybė reika

lauja, kad kongresas tokiu, ar

DAUG STIRNŲ APIE
JONIŠKĮ

Joniškis. ‘ Atstu 4—5 kini. 

nuo Joniškio link Latvijos y- 

ra didelis Satkūnų miškas a-

Kongresmonas Sabath, dem., 
kongreso skirti 

5,000 dol. Washingtone nužu
dyto karo veterano V. Huslikn 
(Juška) žmonai ir mergaitei.

EVANSTONAS MAŽINA 
IŠLAIDAS

Užsįenių spauda rašo, kad 

šiomis dienomis Vienoj aukcL 

!one parduoti raitelio šarvai ir 

arkliui apdarai, padaryti žy- 

' niaus XVI amžiaus niurenber 

giečio meisterio Zaitenlioferio 

lenkų karaliui Vladislovui JT 

; Jogailaičiui.

Šių istorinę retenybę anti

kvaras nupirkęs 1928 m. Lie

tuvoj už 60.000 dolerių iš kaž

kokio dvarininko.

pie 1500 ha ploto. Tame miš-, sprendė sumažinti šių metų iš- 

ke šiais metais yra labai daug l*ri(las 513,156 dol. \ iso išlai-

stirnų. Kiekvienu metu einant dll numatyta 1,416,456 dol. 

mišku galima matyt ištisus

Už kiek didesnę sumų tuos 

Evanstono miesto taryba nu- daiktus nupirkęs baronas Le

opoldas Popperis, garsiosios 

dainininkės vyras.

3 ASMENYS NUSKENDO
MINNEAPOLIS, Minn., sauORO STOVIS

CHICAGO IR APY.LTN- šio 17. — Nuo kelio Mississip- 

KES. — Šiandien debesuota; pi upėn įsirito automobilis,

kitokiu būdu balansuotų kraš-.būrelius stirnų. Pasitaiko, kad 

to sųmatų. Kadangi vyriausy-'susirinkę būreliais po 12—18 

bė nepalanfti išlaidų mažini-(stirnų miške ėdrinėja ir, pa-

mni, tad reikalinga mokesčius (mačiusios žmogų, nelabai toli numatomas lietus, ar sniegas; pramušė ledų ir panėrė. Trys 

didinti. bėga. kiek šilčiau. asmenys prigėrė.

/ /
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Trečiadienis, sausio 18 d.. 19".3

“DRAUGA S”
Helna kasdien, Uakyrus sekmadienine

PRENUMERATOS KAINA: Metams — Pu
sei Metų — 11.60, Trims Mėnesiams — *1.00, Vienam 
Mėnesiui — 75 c. Europoje — Metams *7.00. Pusei Me
tų — *4.00. Kopija ,01a

Bendradarbiams lr korespondentams raitų aegrų- 
Mna, Jei nepraioma tai padaryti ir neprlslunčiama tam 
Uksini palto lenkių.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 5 
vai. po piet

Redaktorius priima — nuo 11:10 Iki 11:00 yal.
■kelblmų kainos prislnndlamos pareikalai

Kiekvienų, trečiadienį dienraštyje “Drau

ge” vėl rasite labdariu skyrių, kuriame ga

lėsite sekti jų darbų eigų.

VARO LAUK IS “ROJAUS’

LIETUVIŲ KATALIKŲ VIENYBE
2334 SO. OAKLEY AVE., OHICAOO, ILL.

A. L. R. K. Federacijos Reikalai

susidaro daugiau išlaidų, nesigaus laimės. Mechanikos pak

reikia ten mokėti metinius mo'gresas atėmė iš darbininko a-

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Ezcept Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Tear — *0.00. Slz Months

— *0.10. Three Months — *0.00. One Month — Tlo. 
Europa — One Tear — IT.00. Bis Months — *4.00. 
Copy — OOo.

Af rertlslns m "DRAUGAS” brlngs best resulta 
ALrerttslng rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av.. Chicaeo

DIENOS KLAUSIMAI
MOŠŲ LABDARIAI

Jau keliolikti metai, kaip mūsų tarpe vei

kia Liet. Kat. Labdarių Sųjunga. Tarpais ji 

veikė smarkiau, tarpais jos kuopos apsnūs

davo. Buvo laikotarpių, kada jai gręsė pa

vojaus visiško suirimo. Mat, kaip kiekviena

me darbe, taip ir šiame, atsirado nuomonių 

skirtumų, tuščių ginčų ir, žinoma, trukdyto

jų. Tačiau, tie labdarių veikėjai, kuriems bu

vo brangus ir labdarybės darbas ir organi

zacijos vardas bei garbė, neleido sųjungai iš

irti, uoliai darbavosi, dėl to ir šiam,ien, šiais 

sunkiais depresijos laikais, matome mūsų 

labdarius, bedirbančius kilnų šelpimo darbų 

ir besirengiančius dar prie didesnių darbų 

ateityje.

' Tiesa, mūsų parapijose dabar veikia ir 

Šv. Vincento Pauliečio labdarių organizaci

jos skyriai. Jie veikia sėkmingai ir labai 

daug gero žmonėms padaro. L. R. K. Labd. 

Sųjungos veikėjai, tai matydami, nepyksta 

ir nepavydi. Priešingai — jię džiaugiasi ir 

patys nuoširdžiai pagelbsti tų darbų dirbti. 

Kai kam, rodos, galėtų atrodyti, kad tarp 

dviejų panašių draugijų turėtų būti nesuti

kimų ir nesusipratimų, bet to nėra. Ir gerai.

Liet. Kat.' Labdarių Sųjunga, apart pa

prasto vargšų ir bedarbių šelpimo darbo, 

turi ir kitokių tikslų. Ji yra grynai tautiš

ka organizacija, kuriai rūpi lietuvių reikalai 

ir jų ateitis. Pastačiusi gražių’ ligoninę, spar

čiais žingsniais ji buvo pradėjusi žengti prie 

kito didelio darbo — senelių ir našlaičių prie

glaudos statymo. Tačiau, užėjęs nedarbas, tai 

gerokai sutrukdė. Nupirkta tam tikslui ūkis, 

užtraukta skola, bet dar neišmokėta. Bet vis 

dėlto nenukrypstama nuo tikslo. Siais me

tais, anot labd. sųjungos valdybos pranešimo, 

bus mėginama bent pusę skolų atmokėti. Pa

gerėjus gi laikams, bus pradėta rūpintis ir

pačios prieglaudos statymo darbais.

Matant mūsų labdarių ištvermę ir gra

žius užsimojimus, plačioji lietuvių visuomenė 

Jabiau turėtų juos remti, kad greičiau kil

nius jų sumanymus įvykdyti į gyvenimų.

Sovietų Rusijos vyriausybė įvedė pana

šių’ pasportų sistemų, kaip prie caro kad bu

vo. Tuo žygiu net kai kurie komunistai pasi

piktino. Tačiau Stalinas, dabartinis Rusijos 

caras, žinojo kų daro.

Iš vadinamojo komunistų penkerių me

tų plano išėjo fiasco. Sumanymas, per tų lai

kų paversti Rusijų pramonės kraštu ir tuo 

būdu miestų darbininkus aprūpinti darbu, i 
neįvykdytas. Miestuose gyvenantieji žmonės, 

neturėdami nei darbo, nei pragyvenimo gali

mybių, pradėjo nerimauti. Tokia būtis pavo

jinga. Dėl to Stalinas sumanė įvesti pasus, 

kad galėtų kontroliuoti kiekvienų Rusijoj gy

venantį žmogų ir kad lengviau būtų išvaryti 

iš miestų darbo neturinčius ir vyriausybei 

pavojingus darbininkus. ,

Rusijos darbininkai laukė, kad netrukus 

miestuose susidarys žemiškas rojus, bet da

bar jau mato, kad juos varo lauk iš nesu-

Katalikiškc veikimo ir spau 
dos savaitė

Planas maždaug toks:

1. Visi apskričiai ir skyriai 

Nedrųsu yra kalbėti apie ko surengia katalikiškosios akci- 

kį nors naujų ir didesnį dar- jos ir spaudos savaitę.

bų šiais sunkiais depresijos 2. Laikas — kovo ir balau- 

laikais. Tačiau pats gyveni- džio mėnesiai.

mas verste mus verčia labiau 3. Talkos metu rengiamos

kesčius, kurie nėra maži. 

Kaip žinoma, centralinės or

ganizacijos Federacijai moka 

po 10.00 dolerių metams, drau

gijos ir kuopos moka po 1.00 

metams.

Federacijos 10 skyrius, No-

smeninę iniciatyvų ir pavertė 

jį tik sųmoningu ratu. Kai ku

rie išradimai pavirto baisio

mis žmonijos rykštėmis. Nuo

dingosios dujos, vandens mi

nos ir paskutinio patobulini

mo patrankos per paskutinį

rwood, Mass., buvo pirmuti- [karų padarė tokių barbariškų 

nis, kuris savo draugijų mo-j baisybių, kokių dar pasaulis 

kesčius šiais metais prisiuntė, [niekada nebuvo matęs.

Šios 10 skyriaus draugijos už-Į Taikos metu patobulinto su

laukto “rojaus.”

PASTABĖLĖS

Bolševikai giriasi penkių metų plano So

vietų Rusijoj pasisekiinu, tačiau nepasako 

dėl ko ten žmonės didelį skurdų kenčia ir 

badauja. i

• • ♦
Prie L. Vyčių — Dainos choro yra susi

spietę gražiabalsiai Chicagos lietuvių daini

ninkai. Šiomis dienomis choras mokosi naujų 

dainų, kurias dainuos “Draugo” koncerte 

vasario 5 d.

• • •

Lietuvos katalikų jaunimo organizacijos

susiorganizuoti ir daugiau vei paskaitos ir prakalbos, kurio-

kti, kad lengviau ir ekonomi- 'se aiškinama katalikiškosios a- 

nius sunkumus pergyventume-j kei jos reikšmė, lietuvių kata

me ir kad dėl depresijos mū-'likų vienybės reikalingumas, 

sų religiniai ir tautiniai rei-'platinama lietuvių katalikų lai 

kalai šiame krašte nenukentė- krašČiai ir knygos.

tų. Mes turime Federacijų, tu

rime savo spaudų ir šiaip jan 

visų eilę organizacijų bei drau 

gijų, bet mūsų veikimas toli 

gražu dar nėra toks, koks tu

rėtų būti. Jis neina sklandžiai, 

jame dar daug spragi), kurias 

netrukus turime užkišti, jei 

nenorime, kad pavojai, kuriais 

esame iš visų pusių apsupti, 

mus nušluotų.

Ligšiol dar nevisos organi

zacijos ir draugijos yra narė

mis A. L. R. K. Federacijos. 
Jas dažnai išnaudoja kitų idė

jų žmonės bedievybei platinti 

ir taiftos darbams trukdyti. 

To neįvyktų, jei būtumėme ti

nkamai susiorganizavę, jei vi

sos lietuvių katalikų draugi

jos suprastų vienybės svarbą 

ir reikalingumų.

Dažnai kalbame apie spaudą

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

L -
Praeities Patyrus

(Tęsinys)
Baigę susirinkimų, revoliucijonieriai 

\flsi kartu nuėjo j valsčiaus raštinę, su

draskė caro kybantį ant sienos paveiks

lų, atėmė laktus nuo valsčiaus knygų, 

būtų, be abejo, gerokai iškolioję arba net 

apdaužę vaitų (viršaitį), bet šis pasislėpė, 

nesirodė. Po to nuėjo į valsčiaus pradžios 

mokyklų. Taip pat nukabinę caro paveiks

iu supiuustė peiliais ii išnešę išmetė į 

purvynų. Mokytojui įsakė rusiškai vaikų 

nemokyti ir visi susėdę j vežimus išpyš

kėjo savais keliais.

Vadinasi, jau revoliucijonierių* esa

me regėję. Senojo vaito jau nebeturime. 

Rytoj bus valsčiaus sueiga ir bus renka

mas naujas lietuvis vaitus. Visų galvos 

tuo tik užimtom Visi apie tai kalbamės 

ir laukiame, kas bus toliau?

Rinkimų diena
Jau nuo pat anksto pradėjo rinktis

simokėjo: Šv. Panelės N. P. 

Moterų, Šv. Jurgio, Šv. Kazi

miero, Šv. Cecilijos, L. R. K.

sisiekimo nelaimės šaukte šau 

kia, kad žmogaus gyvybei kie

kvienų akimirkų gresia pavo-

S. A. kuopa, Apaštalystės Ma-ijus. Buvo sakoma, kad pla

ktos, Marijos Vaikelių, Mer- taus masto pramonė visiems 

gaičių sodalicija, Gyvojo Ro-be išimties palengvins gyve-

4. Federacijos veikėjai ap

lanko visas parapijose esamas 1 

draugijas ir įteikia iš -centro 

prisiųstus laiškus, prašant pri 

sidėti prie Federacijos.

5. Apskričiai turi pasirūpi

nti, kad visose artimose ko

lonijose įvyktų prakalbos.'

žančiaus ir L. D. S. kuopa. 

Reikia tikėtis, kad ir kiti

skyriai, centralinės organizaci

jos ir draugijos paseks gražų 

10 skyriaus pavyzdį, nes ir Fe

deracijos konstitucijoj pasaky 

ta, kad draugijos savo mokes

čius pradžioje metų sumokėtų. 

Taigi, tos tvarkos ir laikyki-

mes.

nimo sųlygas. Tačiau tos ge

rovės sapnas pranyko, išvytas 

fantastiško skurdo tikrovė 

Milijonų milijonai žmonių 

ndien neturi kų į burnų 

Iškėlęs aikštėn pažangos 

syvų, Sir E\ving susirūpinęs 

klausia: “Kur ieškoti, kur 

rasti vaistų tai blogybių vir- 

tynei?” Ir kukliai atsako: 

“Nedrįsčiau tikro vaisto nuro

dyti pačioj mokslo pažangoj.” 

Britų Draugijos pirmininkas 

nenori būti šarlatanas ir pra-

v •

Kur nėra apskričių, tuo rei-:

kalu rūpinasi skyriai. Kur sky Atsigaivina skyriai
riai negali pasiekti, kreiptis į I Malonu y™ Prane5ti> kad po 

gerb. kun. klebonus atitinka- ,NauJ'i didesnis

mais laiškais įveikimas Federacijos apskri-j v .mais laisvais. |v. ... . 'našauti, ko nežino, patarti vai
duose, atsigaivina skyriai, ku- „

— pavasarininkų konferencija Kaune praėjo ir visi sųmoningi katalikai pri žiavįmų.

didžiausiu pasisekimu. Matyti, kad nežiūrint į pažįsta, kad “platinti katalikiš

visokių kliūčių, daromų iš tautininkų vyriau

sybės pusės, katalikų jaunimas nesnaudžia.

* *

Šio krašto vyriausybė milijonus dolerių 

išleido begelhėdama ūkininkus. Tačiau neiš

gelbėjo. Jie vis klimpo į didesnes skolas ir 

bėdas. Dabar kongresas vėl užsimanė “gel

bėti” ūkininkus. Bet vargu kas iš to išeis. 

Ūkininkams nepalengvės, bet užtat pasunkės 

taksų mokėtojams.

kų spaudų ^ra dienas iš kil

niausių katalikiškojo veikimo 

darbų, bet kiek mažai yra ka

talikų veikėjų, kurie tuo rū

pintųsi. Yra daug lietuvių ka

talikų šeimą, kurios neprenu-

tus.
• • * j Kad geriau susiorganizuoti,

Ekonomai sako. kad šių metų prospektai: kad kuo daugiausia draugijų 

yra geresni negu pernai šiuo laiku buvo. Gal prie Federacijos pritraukti,

6. Centro Valdybos nariai 

stengiasi išjudinti apskričius 

ir skyrius gyvu žodžiu ir strai 

psniais per< laikraščius.

7. Bus pakviesta į talkų ge- J‘ake»

rb. kunigai klebonai, Iaikraš 

čių redaktoriai ir visos cen- • 

tralinės organizacijos. i.

8. Vajaus pradžioje Sųšau- *r ^tobiirgh e. 

kti Federacijos tarybos suva-

rie per kiek laiko jokio vei

kimo neberodė. Chicagoje su

sitvarkė 7 skyrius, Tovvn of 

44 skyrius, Marąuette

parke, netrukus taip pat pra- 

įdės veikti. Toks sųjudis eina 

ir kitur, kaip Philadelphijoj 

’e.

Sekretorijatas

Jei kas iš veikėjų turėtų ko- 

kj praktiškų Rriūlymų geres

niam katalikiškos savaitės pa

sisekimui, Centro Valdyba bus 

dėkinga, jei tuoj apie tai pra

neš Sekretorijatui.
.H

“MOKSLAS MUS 
APVYLĖ”

Garsioji Anglijos mokslų dr- 

British Assoeiation neper-

Šis sumanytas darbas nele- seniai šventė savo šimto metų

meruoja nė-vieno katalikiško ng^-as. Tačiau, jei visi, kiek sukaktuves. Y’orko miestan ta 

laikraščio, nenuperka nė vie- galėdami, prie jo prisidėsime, proga suvažiavo žinomiausios 

nos katalikiškos knygos į me- daUg gero padarysime ir Ba- [mokslo įžymybės, labiausiai 

spaudos komentuojamas šven

čių programos numeris buvo

žnyčiai ir savo tautai.

Ar ne laikas užsimokėti?
Sir Alfredo Ewingo, Edinbur- 

Ira organizacijų ir draugi-!gO universitete profesoriaus 

jų, kurios už praėjusius metus [lwskaita. Iš vienos pusės — 

savo tai gal pilniausias ir ryškiau-;

stą, kurio gydomoji galia ne 

ištirta. Jis tik drįsta pasaky

ki, kad, jo nuomone, užėjusios 

negerumų audros priežasčių 

reikia giliau ieškoti. Jos glū

di ne pačioj mokslo pažangoj, 

bet žmogaus nemokėjime ja 

pasinaudoti.

Moderniškasis žmogus netu

ri pakankamai išminties ge

riems tikslams išradimus su

naudoti. Vadinas, visi nege

rumai kyla iš dorovinės sri

ties. “Etinis žmogaus paruo

šimas,” sako Sir Ewing, “ne

prilygsta naujosios pažangos 

lygmeniui. Perlėta moralinė 

pažanga (gal geriau būtų pa

sakius tiesiog regresija) nelei

do žmogui pajusti naujų ir ne

paprastų naujo turto atsako

mybę. Žmogus užvaldė gamtą, 

neišmokęs save suvaldyti. ’• 

Kad tai teisingas tvirtinimas, 

užtenku prisiminti vienų iš 

daugelio moderniškojo gyveni-

ir taip. Optimizmas yra reikalingas dalykas, kad katalikiškų spaudų labiau

Bet daug kam taip išrodo dėl to, kad keletu [praplatinti, reikalinga jau or-|dar nėra sumokėjusios _______ w 6ai

metų gyvendami depresijos Taikus, vis labiau ganizuotosios visuomenės tai [metinių duoklių, o jau už 1933'sias gyvenamojo amžiaus mo-1??0. Para^ok31l- TaiP’ Pavyz<P 

pradedame apsiprasti su visais sunkumais ir ka, vajus, kų mes pavadinsi- m. reikėtų užsimokėti. Sekre- kslo pažangos paveikslas, bet.iZ1U1’ nePaPra,ta® susisiekimo

vargais.
• • *

Šiomis dienomis suėjo 13 metų nuo įve

dimo prohibicijos Jungtinėse Valstybėse. Bū

tų gera, kad šiais metais prohibicijos įstaty

'įnė katalikiško veikimo ir 

[spaudos savaite.

Centro Valdyba šiam dar 

bui pritarė ir sudarė šiųkius 

tokius planus, kuriuos ir skel-

mui būtų padarytas galas, nes jis daug žalos biame Federacijos apskričių ir

tori.jatas prašo, kad ir už per-į iš antros — ir žymiausių mo- 

nykščius ir šiuos metus drau- kslininkų vardu išreikštas nu

gi,jos malonėtų užsimokėti. Ka • sivylimas.

dangi Federacija dabar yra j Pasak Sir Ewing, kas la- 

nariu Nacionalės Katalikų Gc- blausiai temdo mūsų laikų mo- 

rovės Konferencijos (National

kraštui padarė. skyrių valdybų žiniai.
k sto pažangų — tai kad toji 

Catholic AYelfare Conference), pažanga visiškai nepakėlė žmo

patobulini ums būtų turėjęs su- 

j mažinti rūpesčius ir atnešti 

žmogaus gyveniman daugiau 

ramumo. O iš tikrųjų kas įvy

ko? Ogi neprotingas ir neiš

mintingas greitybių goduni

(Tęsinys 4 pusi.)

žmonės į bažnytkaimį. Žmonės tariasi tar

pusavyje, kas bus daryti? Kų. rinksime 

vaitu Kas iŠ tų rinkimų išeis l Visaip 

galvojo. Drųsesnieji ir stipresnieji patrio

tai pasiryžę buvo varyti pradėtųjų revo

liucijų ligi gulo: “žūt-būt”. Kiti vėl, bai

lesni ir mažiau susipratusieji patriotai, 

gųsdino pats save ir kitus, kad nekištų, 

kaip jie sako, nagų kur nereikia... Nega

lėdami žmonės tarpusavyje susitarti, visi, 

kaip stovi, sugužėjo pas mane, savo jau

nąjį kunigėlį. Pas klebonų nedrįso eiti, 

bijodami, kad negautų bartis už revoliu- 

cijonieriškų darbų. Jaunas, mat, vis jau

nas!.. i

Aš — ką gi galėjau jiems patarti, jei 

uš pats nieko nenusimaniau, kas čia yra? 

Patariau būti išmintingiems. Jei kų du

rys, kad darytų visi kartu. Dieve saugok 

nesiskirstyti ir nebūti vieni kitų parda- 

vikais. Daugiau kalbėti žodžiu, bet ko 

mažiau raštų, ypač kur reikia dėti savo 

parašų. Jei kur rašysi tės, tai rašykitės 

visi po savo nutarimais. Visų kad ir atsi

peikės rusų valdžia, vistiek nubausti neno

rės ir negalės. Ir dar kitokių nurodymų 

davęs, išleidau juos į valsčiaus sueigų.

Tarėsi per visų dienų. Svarbiausias 

tarybų punktas, be abejo, buvo, kad se 1 

nųjį valsčiaus vaitų pušalint ir jo vieton 

kitų išrinkti. Išrinkta vienbalsiui vienai 

iš geriausių ūkininkų, kuris ir doras buvo 

ir skailųs lietuviškus laikraščius, rodos, 

Antanas Aliulis buvo jo tanias. Nubalsa

vę paliepė raštvedžiui surašyti protokolą.

I^rotokol^ surašyti surašė, bet kai 

reikėjo pasirušyti, tai pirmiesiems besi

rašant, kiti po vienų, po vienų ir paspru

ko iš raštinės. Tik penkių parašai buvo 

padėti knygoje, kiti visi nejučiomis išsi 

sklaidė. Daugelis teisinosi, kad jau vėlo: 

kas metas, n-ikių skubėti namo, gyvulini 

dar nešerti, negirdyti ir t.t. Rytoj ateisią 

visi iš naujo ir tuomet pasirašysią. Susi

rinkimui vadovavo revoliucijonierių tam 

tyčia atsiųstasis vyrūkas, rodos, Ambra

ziejus. Neatmenu gerai, koks vardas.

Susirinkimui 'pasibaigus, niekam ne

parėjo į galvų, kad protokolų knygos su 

parašais penkių ūkininkų negulima palikti 

be priežiūros, kad kitų sykį nepatektų ji

rusų valdžios agentam.-. Jie jų paliko ant 

stato raštinėje. Pasirašiusieji, eidami na

mo, užsuko ir pas mane, -pasiklausti, ar 

gerai jie padarę, ar negerai? Aš išgirdęs, 

kad taip nedraugiškai daugumos pasielg

ta ir kad tik geriausiems ūkininkams duo

ta pasirašyti, o kiti visi pabūgo ir kud 

knygas paliko raštinėje senojo viršaičio 

rankose, gundau ir persigandau.

— Kų jūs dabar padarėte? — klausiu 

jų. — Jei rusai sučiups jūs parašus...

Mums bešnekant su ūkininkais, tik 

pakyšt ateina,ir patsai revoliucininkų va

das — p. Ambraziejus. Aš tuoj ant jo ir 

užsipuolu, kam jie taip neišmintingai pa

sielgę? Šis ima man teisintis, kad ir jis 

to nesitikėjęs, jog ūkininkui būsiu toki 

veidmainiai: pirmiau žadėjosi visi pasi

rašyti, o kai reikia, tai visi Įiakriko. Bet 

tai visa dar galima pataisyti. Sueiga tę

sis dar ir rytoj. Taigi rytoj pasirašysiu 

ir likusieji. Taip ramimlamiesį ir išvaikš

čiojo kas į savo namus.

Naktis nerami. Visi laukiame ryto

jaus. Ar bus jis laimingas, ar nelaimę at

neš? Visko buvo galima laukti.

Anksti rytų, kaip tik po pusryčių, o 

jau minios krokialaukiečių renkasi į raš

tinę toliau dalykų svarstyti.

Ateina gandų, būk kazokai jau Simne
Pradėjus posėdžiauti, nespėjo gerui 

dar dalykų nė aptarti, paleido kažkas gan

dų, kad kazokai esu Simne ir netrukus 

pulsiu Krokialaukį. Visus bematant apė

mė panika. Kas kur galėdamas spruko: 

Krokialaukiečiai kiekvienas į savo na

mus, revoliucininkų atstovas, palikęs vals

čiaus knygas su naujais protokolais ir su 

penkių vakar pasirašiusių valstiečių para

dais pametė raštinėje ant stato, o pats už 

kepurės ir iškūrė savais keliais.

Senasis vaitas, Virbuuskas, knygas 

tuoj po raktu į spintų ir nudžiugęs laukia 

utvykstant kazokų. ,

(Daugiau bus)

Yra žmonių, kurie iš viso turto tik 
baimę tėtuli tų turtų prarasti.

• 4* •

Žmogaus geidulys pradžioj tik vora

tinklis, paskui — stora virvė.
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LABDARIŲ DIRVA

LYG IR PASITEISINIMAS KĄ VEIKSIME 1933 M.

A. L. R. K. Ijabdarių Sąjun
gos skyrius, ėjęs “Drauge” 
per daugelį metų, pastaruoju 
laiku nebepasirodė. Kų dėl to 
kaltinti — nežinia. Geriausia 
bus, jei kaltininko ar kaltinin
kų neieškosime. Tas padėties

Ir »el palydėjome i kapus viena žymiausiu 
Bažnyčios ir Tėvynės darbininką

Pereitos savaitės katalikiš-i daugybė kunigų, tačiau apie 

ki lietuvių laikraščiai pranešė kitus žmonės užsimiršo ir jų
Labdarių Sųjungai darbo

netruks ir 1933 metais. v. . , , ,v. . . . . __ . ,
,r .. liūdna žinia; kad gruodžio 23 < v įsai nemini. Kun. Adonio ne-
Mnms, lietuviams, reikalm- * * ,

ga senelių ir našlaičių prieg

lauda. l^ibd. Sųjunga yra pa

siryžusi, ar anksčiau ar vė

liau, jų įsteigti. Pradžia pada-

nepataisys. Bus daug tiksliau [ryta. Ūkis jau nupirktas. De-, 

vėl užvesti tų skyrių ir pasi-[ja, dar skolų yra. Dėl to svar- 

stengti jj sistematiškai palai- j blausiu šių metų rūpesčiu ir 

kyti. Tai bus galima padaryti, bus, kad tas skolas atmokėti, 

jei labdarių veikėjai pasiste

ngs kooperuoti ir bendradar

biauti. Nors dienraščio “Drau

sindikatu. Ne tik pats pasi- siminė Lietuvos spaudų, bet

skubino prie jo prisidėti savo ir Amerikos. Mylimiausias jo 

auka, bet ir laikė jį nuolat ar

ti savo širdies. Sindikato rei

kalai jam rūpėjo kaip jo pa

ties asmeniški reikalai. Jei ki I-

Amerikos laikraščių buvo Bo
stono “Darbininkas“. Atsime- 
nu, kiek jis man prikalbėjo, 
kati rašyčiau šiam laikraščiui

d. Panemunės kapuose palai- užsimiršta ir prie pirmos pro- 

dotas kun. Adomas G rine vi- gos, kaip tik užsimeni Kalva-

ėjus. Iš jo ilgo, nes 87 metų, 

gyvenimo darbuotės surado 

pažymėti tik tiek, kad buvęs 

“pasižymėjęs knygnešys ir 

spaudos rėmėjas.”

Perskaičius man tų “nekro-

niam Telšių Vyskupui — J. 

Staugaičiui, jubiliatus likosi ir 

prie jo toliau Panemunėje gy

venti. Čia jis 1920 m. atšven

tė savo kunigavimo 50 metų 

jubiliejų. Po vysk. Staugaičio 

apėmus šių parapijų valdyti 

pralotai A. Grigaičiui, taip pat 

rezidentas senelis likosi savo 

vietoje. Visi jam buvo palan

kūs, visi jį gerbė, nes jis. taip 

pat visiems visuomet rodė ge

rų širdį ir visuomet savo liki

mu buvo patenkintas.

Užbaigė savo ilgo gyveninio 

dienas šv. Luko ligoninėje, 

kuriai, be abejo, buvo daug 

kuo pasitarnavęs, jei ne savo 

skatiku, kurio dabar visai jau 

neturėjo, tai savo patarimais 

ir kitų paskatinimu prisidėti 

prie šio gražaus ir kilnaus da

rbo, Lietuvoje taip labai rei

kalingo. Taigi Viešpats leido 

ii jam pačiam paragauti ka

talikiško gailestingumo vai

sių. Katalikiškoje ligonini .p; 

sirgti ir rengtis prie mirties.

davo koki neaiškumai ar pa-i žinių iš Didžiojo Karo ir kito- 

vojus draugovei, senelis, žiū-[kių, nors aš būdamas apvers- 

rėk, jau rašo ilgiausius laiš

kus su savo patarimais, įspė

jimais bei nurodymais. Ir rei

kia pasakyti, jo patarimai bū

davo visuomet labai praktiški

tas visokiais reikalais, neįste

ngdavau visuomet jo žadini

mus išpildyti. Jis pats visuo

met kada tik atitrukdamas sa

vo mylimam “Darbininkui” 

šį tų parašydavo. Gavęs tų 

laikraštį būtinai duos visiems 

pasiskaityti. Reik žinoti, kad 

a. a. kun. /įdomus buvo tik

ras darbininkų draugas. Jis 

gyveno visų gyvenimų ne daug

rijų, tuojau žmogui į galvų pa

reina tasai jaunas kunigėlis, 

kuris taip uoliai mokė mažus 1 ir naudingi. Nė vieno bendro 

vaikelius katekizmo, kuris taip]včs susirinkimo senelis neap- 

uoliai žadino juose savo tėvų geisdavo, nors iš Ūdrijos į Ma- 

kalbos, papročių meilę! Pasa- rijampolę daugiau, kaip 4 ru

siškos mylios kelio. Ar pur

vynas, ar pusnis, ar šaltis — 

seneliui vistiek, jis būtinai būs, kuo skirdamasis nuo papras

logų,” kuriuo pagerbė mūsų kojo man viena dabar Varša- 

spauda nenuilstamų aštuonių voje gyvenanti panelė apie 

dešimtų ir septynių metų tau- tuos gražius įspūdžius, kurių 

tos darbuotojų, nenoromis at- ji gavusi rengdamos! į pirmų- 

siminė panašus atsitikimas iš jų Komunijų, kun. Adomui va 

lenkų gyvenimo. Mirė vienas dovaujant. Kaip neišdildomai 

Plocko kapitulos senelis 94 me likęsi jos atmintyje tautiškos 

tų pralotas, kuris 50 metų bu- suknelės, kuriomis kun. Ado- 

vo pralotu, ėjo savo gyveni- mo patariamos pasirėdžiusios 

me atsakingas pareigas įvai- Įeidamos prie Dievo Stalo. Pa

liose vietose, ligi pat gyveni- • šakojo man apie lietuviškus 

mo pabaigos dirbo ir net pas-j katekizmus, kurių kun. Ado- 

ą ažiavimas, kuriame bus duo- tiltiniais savo gyvenimo me- 'mas vaikams parūpindavęs. A-

ar bent per pusę sumažinti. 

Tam tikslui numatyti šie dar

bai.
go” vieta labai yra brangi. , Rinkliava prie Sv. Kaiti-J V* Iii • VI • IV* ( ■*tačiau labdariams užleidžia ka [miero kapinių “Vainikų Die-

mpelj, nes žino, kaip kilnus, oj„ ir (a paH|> dien|} pikn;

y^darbas, kaip ryškūs jau kas Vylaut0 parke 

n^^Hti jų darbai, kaip rei

jų užsimojimai. Malo

nių skaitytojų prašome kiek- 

viėnų trečiadienį užsukti į la

bdarių kampelį, kuris vadin

sis “Labdarių Dirva.” 

i

METINIS LABD. SĄJUN
GOS SUSIRINKIMAS

• v
įsva-2. Birželio 18 d. bus 

žiavimas į labdarių ūkį.

3. Rugsėjo 3 d. antrasis iš

to darbininko. Jo maistas bu

vo kuo prasčiausias, guolis — 

kietas ir nelepinantis kūno, 

parėdai-apyscnė, dažnai net a- 

plopinta sutana ir viršutinė 

sermėgėlė buvo kasdieninis ir 

šventadienis apvalkalas, pap

rasčiausi ratai

damos dovanos. Dėl to kuopos 

iš anksto turi pasirūpinti gau

ti dovanų ir apie tai pranešti 

sausio 25 d. įvykstančiame su

sirinkime. ,

4. Labd. Sųjungos 14 seimas 

įvyks lapkričio 19 d. Šv. Jur

gio parap. salėj.

Bus stengiamųsi, kad kuo 

daugiausia draugijų sudomin

ti labdarių darbu ir jas įtrau

kti į sąjungų. Tokių draugijų 

yra šimtai. Jos kad ir po ma

žų mokesti mokėdamos, sudė

tų gražių pinigų sumų prie

glaudos statymo tikslui. Yra 

draugijų, kurios tikrai galėtų 

tapti garbės narėmis, sumo

kant $100.00 iškarto, ar dali

mis.

Labdariai stengsis prie kil

naus labdarybės darbo pritrau

Ligšiol dar nebuvo paskelb

ta ir apie A. L. R. K. Labda

rių Sųjungos metinį susirinki

mų, kuris įvyko gruodžio m.

28 d., Aušros Vartų parap. sa

lėj. Reikia pasakyti, kad susi

rinkimas buvo gana gausingas 

ir nutarimais vaisingas. Kuo

pų išduoti raportai visus džiu

gino, nes parodė, kaip gražiai 

ir sutartinai jos darbuojasi, 

šelpia'dėl nedarbo suvargusias 

šeimynas. Labd. 1 kp. sušelpu

si 130 šeimynų, išdalinusi 30 ry 

šulių Kalėdų dovanomis, ap

mokėjusi butų nuomas kelioms 

šeimoms. 3 kp. išmokėjusi 70 

dol. suvargusioms šeimynoms.

5 kp. taip pat, kiek galėdama , 7- • • t- ♦ • • ♦ •

šelpimu rūpinosi. 6 kp. prieš

tais parašė šv. Stanislovo Ko- |pie jo gražius pamokymus ir 

stkos gyvenimų... Kai numirė žadinimus, kad mylėtų savo 

(jo laidotuvėse ir man teko [kalbų, savo tėvų žemelę. Apie

savo dėmesį atkreipti.

Daugiau apie šių metų dar-1

bus parašysime vėliau.
< Valdyba

SEIMO NUTARIMAI

Kadangi labdarių kampelis 

“Drauge” per kurį laikų bu

vo apmiręs, teisingiau sakant, 

visai išnykęs, dėl to ir buvu-

dalyvauti), tai ne tik jd arti

mi draugai Plocko kapitulos 

pralotai, bet ir kiti kunigai 

nesurado, kų galima būtų pa

sakyti per jo laidotuves, ir pa

laidojo, nieks nė pusės žode

lio apie velionio darbuotę ne

prasitaręs. Net skriūdu buvo 

visiems dalyvavusiems dėl to

kio gyvųjų nedėkingumo savo 

mirusiems darbuotojams.

Ar čionai ne panašiai pasi

elgta? Žmogus dirbo nenuil

stamai per 87 metus, ir baigų? 

jam savo darbuotę, mes nesu- 

randam kuo pagerbti jo asme

nį, kų parodyti gyviesiems gra 

žaus ir sektino iš jo ilgo gy

venimo. O jo gyvenimas ir da

rbuotė yra tikrai sektini ir ve

rti, kad būtų mūsų tautos pri

sikėlimo bei kultūrinimosi is

torijoje aukso raidėmis įrašy

ti. A. a. Adomas Grinevičius

knygeles iš Tilžės ir Amerikos, 
kaip per mažus vaikelius mo
kėdavo jis išplatinti jas po 
Lietuvos kaimus. Tai visa da
rė dažniausiai savo lėšomis...

Aš asmeniškai su velioniu 

susipažinau 1905 metais, kai 

teko man kaimynystėje su jo 

parapija darbuotis. Jis buvo 

tuomet Ūdrijos klebonu, o aš 

Krokialaukio vikaru. Ne dau

giau, kaip šeši — septyni vior- 

stai (kilometrai) skyrė mudu. 

Jame aš turėjau tikrų savo 

prietelių. Bet ne tik aš vienas 

— kiekvienas jaunuolis jame 

turėjo ne tėvų ir rūstų paba- 

rėjų, kaip dažnai matome se

nuosius darant, bet tikrų savo 

brolį, savo draugų tokių pat 

jaunų minčių ir užsimojimų 

bendrų. Jis jaunimui pasiry

žęs buvo paaukoti viskų, ka

tik turėdamas. Kiek jis jau- 

bnvo mūsų (autos gaivintojas, nilo|i|J is|ei(Jęs sav0 lė5omi8 j 

Švietėjas, stiprintojas, energi- ;mokslus, Kiek jį9 sn5elpęs nc. 

jos skiltuvas! Tokių žmonių •turtilįCTjų!

nedaug tegalima užeiti. Jie pa- • 

šaulyje retenybė! Tai tautų: 

vadovai!

A. a. Adomas gimęs yra Liu

dvinavo parapijoje, nepasaky- 

siojo seimo nutarimai spaudo- jsįu tikrai kokiame kaime. Ro

ję ligšiol dar nepasirodė. Nuo dos, ar ne Kūlokų kaime- Ku- 

kitos savaitės po truputį pra- 'nigu mokėsi Seinų kunigų sė

dėsime dėti Labd. S-gos seimo minarijoje. Jaunu kunigu kur

protokolų.

Kalėdas sušelpė 24 šeimas. 7 

kp. pirko neturtingiems ang

lis, dalino Kalėdų dovanas.

Nuo to neatsiliko 8 kp. ir 10 

kp. Iš visų kuopų pranešta, 

kad jos kooperuoja su Šv. Vi

ncento Pauliečio skyriais ir 

drauge varo šelpimo darbų.

Kuopų pranešimams pasibai 

gus, sekė naujos valdybos ri

nkimai. Dvasios vadas išrink

tas kun. J. Maeiulionis, pirm.

A. Nausėda, vice pirm. A. Ba- 

cėvičia, nut. rašt. P. Fabijo

naitis, ižd. kun. J. Mačiulio-

•
inansų rašt. Z. Gedvilą,

globėjai L. Jusevičius, • « • • » « •.

Motekaitis. Agitacijos komisi- Skaitykite IT platinkite 
ja: kun. J. Maeiulionis, J. Di-
mša, Z. Gedvilą, M. Šlikas, A.

Valančius, A. Bacevičius. Kny

gų* patikrinimo komisija: A.

Valančius, Z. Gedvilą, Vilkas,

P. Fabijonaitis. Direktoriai iš

rinkti: Valančius, Kryževičius,

Burgis, Mikolainis, Gedvilą.

Federacijos susirinkimus lan

kys: Nenartonis, Vaicekauskas 

ir Fabijonaitis.

Smagu pažymėti, kad meti

nio susirinkimo dalyviuose vy 

ravo gera nuotaika. Padaryta 

pasiryžimas šiais 1933 metais 

atmokėti bent pusę Sųjungos 

skolų ant labdarių ūkio ir re

ngtis prie prieglaudų statymo 

darbo.

P. Fabijonaitis, sekr.

dienraštį “Draugę” ir 
remkite visus tuos pro* 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

darbavosi, nepasakysiu tikrai, 

tiek tik žinau, kad ilgesnį lai

kų buvo Suvalkų Kalvarijoje 

vikaru. Kiek teko man girdė

ti iš Kalvarijos parapijonų, 

kun. Adomo tenai dirbta la

bai uoliai. Kalvarijos parapi

ja didelė ir tenai darbavosi

GARSINKINTES
“DRAUGE”

dalyvaus, nors kalbėti nekal

bės, nesiginčys, darbo netruk

dys, bet uoliai susirinkimo nu

tarimus parvykęs pildys.

Koks jis buvo švietimo šali

ninkas! “Žiburio” draugijos 

nuolųtinis narys ir gerbėjas.

Reikia švietimo reikalams au

kų — kas duos neduos, o kun.

Adomas būtinai duos.

Savo darbuotei jis turėjo la

bai plačių dirvų. Kaip jo šir

dis, taip ir jo pažiūros buvo 

plačios. Jis negreit savo arti

mų pasmerks, ar įtarinės ko

kiose blogose intencijose. Mat, 

kaip jis pats buvo širdies žmo 

gus, visiems gero velijo, be jo

kių šalutinių tikslų, be jokio 

savo asmeniui naudos ieškoji

mo, taip ir į kitus jis žiūrė

davo, nors dažnai turėdavo 

jais apsivilti. Tų tačiau bran

gintinų turėjo jis pusę, kad 

niekuomet nenusimindavo, jei

ir pastebėdavo save prigautų, kun Jurgio Staugaičio A. Pa- 

suviliotų. Jis mokėdavo tei nemunėje.

Per Didįjį Karų kun. Stau

gaičiui mirus, apėmus parapi

jų naujam klebonui dabarti

jo susisieki-,^aį kų jau {v.įa žemėjo

mo priemonė. Taip nuo jauna. ragauti daaga„s saklybil), 

tvės ligi pat senatvės. Darė'

tai ne iš šykštumo, arba apsi

leidimo, bet taupydamas savo 

sunkiai surenkamų skatikėlį 

kultūringiems tikslams: drau

gijoms, laikraščiams, knygo

ms, pavargėlių pašalpai, jau

nuomenės mokslui...

Lietuva, tėvyne mūsų, tu di

dvyrių žeme!

Iš praeities tavo sūnus te 

stiprybę semia!

Prezidento aktu buv. Seimo 

Pirmininkui dr. Jonui Stau

gaičiui paskirta pensija po 600 

Senatvės ir ligos kamuoja- Hiti) mėnesiui nuo 1932 m. gruo 

mas, jautėsi, kad negalįs kaipĮjžio mėn. 1 dienos ligi gyvos 

reikiant eiti klebono pareigų.' galvos.

todėl nieko nelaukdamas, pa

prašė, kad vyskupijos valdžia 

atleistų jį nuo klebono parei

gų ir leistų ramiai senatvę už

baigti prie savo gero priete- 

liaus ir jaunų dienų draugo

Kunigas buvo pavyzdingas. 

Tikras askietas: blaivininkas 

— abstinentas nuo jaunų die

nų ligi pat senatvės. Blaivy

bės apaštalas kur tik prieida

mas: tiek kurdamas blaivybės 

draugijas, tiek darydamas pa

skaitas apie blaivybę, pamok

slus bažnyčioje skelbdamas a- 

pie šių brangiųjų dorybę ir 

pats ir pasikviesdamas kitus 

iškalbingesnius kunigus į tal

kų.

Koperatyvų mėgėjas ir pa

laikytojas. Atsimenu, kaip bu

vo susirūpinęs naujai įsteig-

sau išaiškinti ir toliau gerai 

velydavo net tiems, kurie jį 

ne kartų suviliodavo. Išgany 

tojo taisyklės laikydavosi: Jei 

tau duos per vienų žandų, at- 

statyk jam ir antrų; jei kas 

atims tau apsiaustų, atiduok 

jam jupų!.. Tikrai jis taip da

rydavo.

Nuostabus senelis! Ne tik į 

namieje gyvendamas visu kuo Į 

rūpinosi, kas gali žmonėms kų 

gero padalyti, bet ir svetur 

išvažiavęs. Būdamas silpnos 

sveikatos, jis beveik kasmet 

išvažiuodavo pasigydyti vasa

ros metu į Birštoną. Tai buvo 

jo mėgiamas kurortas! Ir čio

nai jis negalėdavo atsisakyti 

savo kilnių idėjų. Kur galė

damas kurorte susirankiodavo 

jaunimo būrius, jiems laikyda 

vo paskaitas, vesdavosi juos 

į Birštono apylinkes, į Vytau

to kalnų, aiškindavo mūsų se

novę, žadindavo juose pasiau

kojimo jausmus, platino laik

raščius ir rašydavo korespon

dencijas ir pats ir kitus ska-

Ceriansias nno Reomatiškų 
Skausmų, sako Buffalo Ponia

“Metų metus mane kankino reuma- 
tizmas. Pagaliau aš išgirdau apie 
Pain-Expellerį ir nusipitkau jo bon
ką. Pirmas išsitepimas juomi mo
mentaliai suteikė palengvinimą. Iš
naudojus jo vieną bonką galėjau at
likti visą savo kasdieninį darbą be 
jokios pagelbos. Dabar jau neturiu 
jokių gėlimų savo sąnariuose.”

J. G.
Buffalo, K. Y.

PAIN-EXPELLEfi

“DRAUGO" LAIVAKORČIŲ 
AGENTŪRA

Parduoda VISŲ LINIJŲ ir VISŲ LAI- 
VŲ laivakortes į Lietuvę ir visus pasaulio 
kraštus.

Išrūpina visus reikalingus kelionei raštus.
Dabar dar patogus yra laikas aplankyti 

Liętuvę.
Laivakorčių ir su kelione surištų doku

mentų reikalais kreipkitės į

2/Iir’S ŲNCLE
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“MOKSLAS MUS 
APVYLĖ”

(Tęsinys nuo 2-ro pusi.) 
pavertė gyvenimų audringi), 
išblaškytų, spasmodiškų.
Kadangi modemiškojo gyve

vadų, kurios, aukščiausiai jas i 
vertinant, yra tik pugtiesos.

Toliau tęsdamas tų pačių! 
mintį, kitas garsus mokslinin-l VASARIO - FEBRUARY 5, 1933 
kas užprotestavo prieš “tuos Į 

mokslo žmones, kurie, tarsi i 
užmiršę, moksliškų metodų sa-1 
\o kišenėje, kaip kokie orą-

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS
Chicagos Lietuvių Auditorijoj

“DRAUGO” KONCERTO 
TIKIETAI DIEVO AP V. 

PARAPIJOJ
“Draugo” koncerto (vasa-

ir žmonijos likimu,
- — . •• • • pastatyti žmogų ir žmonija į

nimo blogumai yra dorovinio filiai tauzija apie klausimus, vieninte|į> tik lftimgs keH^ 
pobūdžio, Sir Ewing nemato j^unų nesimokė ir nesupranta;
galimumo juos pašalinti mok- pr*e* tų begėdiškų drąsų sprę- 
sliškais ar ekonomiškais reee- teologiškas problemas, tū
ptais. Jo įsitikinimu, mintis, rmt galvoj tik turtingų matp- 
kad mokslas gali viskų išsprę- matikos žinių bagažų ir ele

mentarinių religijos tiesų at-

Atmintina, kad šios rimto,

sti ir pataisyti, yra pernelyg 
vaikiška ir nesubrendusi. “gia minimą.’ 
ndien rimčiausi mokslo atsto- Į Yra klausinių, kurių moks- 

1. J. A. Valstybių frigatas Constitution — Did Ironside — praeities garsenybė plaukia vai nė kiek nesivaržydami pri-das išspręsti negali. Rinktinei 
Panamos kanalu. 2. Mirusio prez. Rooseveito draugai prie jo kajio Oyster Bay, L. I., pager- sipažįsta, kad jie eina pirmyn publikai rankas plojant, Sir 
bia metines mirties sukaktuves. 3. Gaisras garlaivio, kuriuo buvo gaišenama 50 statinių tik apgraibomis, kaip prieldi *Ewing pakvietė tikybų, kaip 
aliejaus. Gaisras ištiko N. Carolina pakrašty. Laivas sudegė. Įgulų išgelbėjo kitas laivas. ndžio šviesoj, stengdamies pa-j vienintelę sugebančių galių, 

siekti nė tikrų, bet galimų iš-1 suderinti mokslo pažangų su
B

ffi ’ .-X J: .II ,x...V..

■SVETIMOS PLUNKSNOS”

Į WISCONSIN'O LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenosha, Wis.

iį^5-:-3S-:’SS->S£<S2‘>ss*£S*2B*sb*3

KENOSHA WIS,

Sausio 15 d. vietos vyčių 
pastangomis surengtas vaka
ras, kuriame atvaidinta “Sve
timos Plunksnos” kuo geriau 
šiai pavyko. Vaidinimas išėję 
gražiai. Be to publikai labai 
patiko originalus orkestras ii 
originalių eilių deklamavimas,

cienė ir kitos dar prieš tai pa- Publika vakaru buvo paten- 
puošė klebonijų gražiomis lan kįnta. Apie tai plaįjau pa.

O dar M. Stankienė, 0. Lau-

pasaulinio masto mokslo vyrojiio 5 d.) tikietų Dievo Apv. 
išvados, pareikštos tokių pat > parap. gulima gauti A. Gri- 
kolegų vardu, buvo ištartos siaus krautuvėj, 1827 S. Union 
lieveik tuo pat metu, kai Kau- |Ave. Victory 4744. 
ne, keistame kongrese, antire-
ligiškų konvulsija tąsomi, vai- 
kščiojo mūsų nuskobę “kultu 
rininkai.” (“R.”)

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE “.DRAUGĄ ’r

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUII JJ

CIT!
BOBUTE
ATEINA

VARTOK WELDONA TABLETl S

Aptiekose. Knygutė su paveiks
lais 24 puslapių "History of Rhe- 
umatism” dykai. Kreipkis j:

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

Sausio 8 d. įvyko metinis 
Šv. Petro parapijos susirinki
mas, Į kurį atsilankė gana 
daug purapijonų. Mat, kleb. 
kun. B. Vitkus gražiai paragi
no, kad visi parapijiečiai susi
rinktų ir rimtai aptartų savo 
brangios įstaigos reikalus; 
taip pat patarė, kad neužgau
tų vienas kito, bet atjausti)
visus, Uurie su pasišventimu yiai . Taip nepap. & paulo Jraugl.
iria sunkųjį >I)ac | rastai daug dirba parapijos kurios liksis šglpti savo

Blam sun viais ai ais.. 1’nJ-! kon,iteto narys ir atstovas i'parapijoj žmones, kurie reika
lu, sis susirinkimas buvo run-1 w ’v. . p e<‘. P- Šlekys. \ aig. J. kai-Jauja pašalpos šiuose sunkiuo

j liukaitis su savo dideliu cho- se laikuose. Draugija susitvė- 
Gerų darbuotojų pasirodė Į ru taip pat daug pastangų dė- rė sausio 10 d. Į valdybų jė- 

gana daug. Komitetas, clio- , jo, kad padarius parapijai jo: pirm. — V. Gustienė, vice 
pirm. — M. Kybartienė, rašt. 
— O. Žylienė, ižd. — D. Do

gų užlaidomis (lirankomis) ir'ragyS mūsų nuolatinis korės 
indais. Taip pat pereitais me- 1 pondentas. Rap
tais labai daug dirbo choro»
narys J. Stapankus su savo 
žmona Kotrina. Jis turi ang
lių (pardavimui) “jardų,” 
6200—26-th Ave. Sunku būtu 
aprašyti visus jo gerus dar
bus parapijai, dr-joms. Už 
tat turėtų visi Kenosha lietu-

WAUKEGAN. ILL,
NAUJA DRAUGIJA

AVaukegane, Šv. Baltramic 
jau parapijoj, susitvėrė nauja

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Don't 
neglect 
Colds

Šaltis krūtinėj arba gerklėj gali 
buti pavojingas. Palengvins j o 
minutas Musterole, "counter-irrlt- 
ant”! Panaudotas sykį kas valan
dą. per 5 valandas turi pagelbėti. 
Per 20 metų tūkstančių vartoja
mas. Rekomenduotas daktarų ir 
slaugytojų.

naudos. Visi tie veikėjai ir jų 
padėjėjai gavo padėkų. Taip 
ir reikia. Nors daug dirbta, 
bet pa rupija turėjo nedatek- 

Mat, įstaiga didelė, o 
sunkūs laikai.

cienė'.

Kų tik susitvėrus dr-ja jau 
(pradėjo darbų, būtent nutarta 
j suruošti bunco ir card party, 

Atsisakius senų jai valdy- kuri įvyks sausio .18 d., Lietu-
bai, buvo renkami liauji kan-!vių Auditorijoj. Be to, drau- 
didatai. Čia žmonės girtinai' gija rūpinsis, kad lietuviai, 
pasirodė, nes matėsi noro pa- įkaip ir svetimtaučiai, būtų ly- 

x . ara ,inS len<^«! sidarbuoti savo brangiai įs- gini reprezentuojami Raudonų 
taigai: bažnyčiai ir mokyklai, jam Kryžiuje, IVaukeganosky 

'i’t^'^ j Atsirado būrelis vyri), kurie riuje. Draugija įsteigta pasia- 
įnoriai stojo į kandidatus. Iš ngomis vietinio klebono kun. 
jų išrinkta gabūs vyrai: J. 5. Čužausko ir V. Gustienės.

Kras, draugijos ir net visi ei
liniai parapijiečiai, ypač. mote
rys. Štai pav., grįsta seserys 
mokytojos. Pasirodo, daug
ko trūksta. Bet greit numato-| lių 
ma, kas reikalinga daryti E.' čia 
ŠleMenė, M. i Kondreckienė, 
pasitarusios su savo draugė
mis, nepaisydamos lėšų nei 
darbo, įrengia šiltų patalynę.

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus,
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

PROBAK-

M. Kiserauskienė ir kitos pa
puošia seserų namo virtuvę.

NADIOS KNYGOS
Visais spaudos reikalais kreipkitės,

teikia
barberišką

skutimosi
patogumą

namie

Ką tik atspausdintos, nau
dingos knygelės, ir visiems 
paiartina viena kita iš jų įsi
gyti. Jų kaina visai nedidelė. 
Mokestį galite siųsti krasos 
(pašto) ženklais (stamps).

Gyvybės Šaltinis, parašė 
»un. J. Vaitkevičius, kaina 10c

(Druktenis, V. Juzėnas ir pi
lė jiems gabių padėjėjų. Tad 
klebonui nesunku bus su jais 
darbuotis. Ir, Dievui pade
dant, numatomas pasiseki
mas.

Rašt., Ona žylienė, 

912 Lincoln str.,

Waukegan, Ilk

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

1 PROBAK BlAOE)

Mąstymai apie Šv. Jėzam 
Širdį, vertė J. Vaišnora, M. 1. 
C. Turi 208 puslapius. Kaina 
40c.

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. J. Vaitukaitis, kai
na ’IOe.

žmonijos pradžia ir galas 
naudinga pasiskaityti, kaina 
o5c.

Su Baltu Nuometu, eilės'na- 
rtšė J. Augustaitytė, naujas 
dalykas, vakarų rengėjai gali 
pasinaudoti. Kaina 50c.

Viršminėtas knygas galima 
gauti:

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So Gakle . Ave.,

Chicago, Bl.

Parapijiečių mokesčiai pa
likti po seno Bet, algos su
mažintos, gal be malonės, y- 
pač sesutėms mok. sumažintos, 
nes jos sunkiai

AURORA, ILL. Cine AG 0, ILL.

Stop
Jftching
B Skin 
Izs! r

Antanas ir Monika Žekoniai, 
užlaikę krautuvę šiame gra 

su pasišvefl- žiame miestelyje, savo gražiui 
limu dirba, o ir taip mažų ai- dukrelei Monikai sausio 11 d. 
gų gaudavo. Dabar geros va- ,surengė vakarėlį gimimo die- 
lios žmonės kalba, kad reikia'nos proga. Žekoniai yra ‘Oran

Telefonas Roosevelt 7790

seseris atjausti, nors atgai
vinant jų rėmėjų skyrių. Pa
togiausiai būtų sausio 29 d., 
tuoj po sumos. Tad visi, ku
rie tuo įdomauja, prašomi su
sirinkti minėtų dienų.

Šv. Benedikto draugijos 
metinis susirinkimus įvyks 
sausio 22 dienų, tuoj po su
mos, parapijos svetainėje. Vi
si nariai-rės bukinti privalo 
atsilankyti.

(Federacijos skyriaus susi
rinkimas įvyks sausio 25 d.,
7 vai. vakare. — Furyšas.

go’ seni skaitytojai ir pavyz
dingi lietuviai.

Nesirūpink ntciėjl- 
mu, pleiskanomis, 
Ubėrtniats, spuogais 

tr kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydantį antlaeptlkg Žemo— 
■augus. Aptiekose. 8»c., »0c.,
fl.00.

r žemo
ron ',r >•< i o. •, -r \ i

H1TT AND RUNN—n™h« Cu, Msv'Be Down for J Cood Time Ali Right—Al Bul,’» Evpcnse! BY HITT v



Trečiadienis, sausio 18 d., 1933

Reorganizacine “Pavasario” S-gos 
Konferencija

DRAUGAS
koja ir perstato Konferenci- gali tylomis praeiti nepalie-

5

PER 1000 TIK ATSTOVŲ. 
DAUG SVEČIŲ. NUOTAI
KA KOGERIAUSIA. GRA 

ŽI EISENA Į KARO 
MUZIEJŲ

(Tęsinys)

J. E. Ark. Metropolitas Skvi

reckas. Puvasarininkai did

žiausiomis ovacijomis sutinka 

Ekscelenciją. Ekscelenciją svei 

kiną prez. pirmininkas, pareik 

šdamas pav kų nepaprastų pri- 

Isirišimų prie savo Dvasios Va

dovo. Arkivyskupas savo ruo-

jos dalyvius: atstovų jau įsi

registravo 858, svečių per 200. 

Dalyvių skaičius kaskart di

dėja.

C. V. Pirm. pranešimas
C. V. Pirmininkas Dr. J. 

Leimonas, darydamas praneši-

tusi to klausinio, kuris itin 

svarbus, būtent, ji pastaruoju 

metu mato gyvo reikalo rū

pintis kiekvieno nario profe

siniais reikalais. Jai svarbu, 

kad kiekvienas p-kas ne tik 

ibūtų geras S-gos narys, bet ir 

I geras savo profesijos darbini-

A K T A R A I:
DR. ATKOČIŪNAS

DENTISTAS
1448 So. 49th Ct. Cicero. III.

Utur. Ketv. lr Pėtnyčiomis 
10 — 4 vai.

SI47 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sv-red. Ir Subat. 2 — 9 vai.

Pvanešimai .
u n • ,, o n vl, žtu pasveikina konferencijų li- 
“ Pavasario” S-gos C. V-bos; f ....

iždininkas Br. Kazlauskas, pra 

nešdamas apie S-gos finansi

nę būklę, apgailestauja, kad 

ne visi rajonai parodė uolume 

atsiskaitydami su Centru. Tie

sa, pablogėjus visam krašte e 

konominei būklei, tas jaučia 

ma ir S-goj daugiau, negu ka

da nors anksčiau. Iždininkas 

tikisi, kad po šios konferen

cijos, atstovai grįžę į kuopas, 

stengsis ateity būti piriiginiuo- i 

ce reikaluose stropesni ir į- 

vvkdvs su rišu atsidėjimu ko 

nferencijoj išgirstąsias mintis

Atvyksta J. E. Arkivyskupas 

Skvireckas

Į “Pav-rio” S-gos konfere-

'nkėdamas kaskart vis daugiau 

gilintis Kristaus mokslo tie

sose, nes tik tada pav-kai bus 

geri katalikų akcijos pijonie- 

riai, kai jų sielose gyvens Kri

stus. Be to, Ekscelencija džiau 

giasi, kad ši konferencija yra 

ne eilinė. Ji ryžtasi pakreipti 

visų “Pav-ric” S-gos veikimų 

kita linkme: atskirti vyrus ir 

mergaites, kas yra nepapras

tai gera ir ko Bažnyčia senai 

laukė. Tad sukrikščioninkite 

save ir tada eikite apaštalauti! 

—baigia Ekscelencija.

J. E. Arkivyskupui Metro

politui už sveikinimų prezidi-

mų is keturių metu veikimo,, . .
. . ... ... i i ūkas. Baigiama ruošti bendro-

nusiskundžia, kad daug kuo-.. , ...
, . , ho lavinimosi programa

pose ir rajonuose buvo truk- J .. . 5

domas darbas, daug reikėjo 

nugalėti kliūčių, todėl C. V- 

ba negalėjo nusaikiai savo pla 

nūs įvykdyti. Tačiau pažymi, 

nors dirbta ir sunkiose sąly

gose, bet per 4 metus ne tik 

išsilaikyta sename fronte, o pa 

daryta žymi pažanga: 1) narių 

skaičius padidėjo per 10,000, 

drausmingumas ir ideologinis 

susipratimas kaskart kyla, tai 

parodo šios konferencijos ne

paprastas gausingumas. 1930 

metų S-gos paskelbtasis vajus 

daug prisidėjo prie atskirų {- 

samoninimo. 2) Žymiai susti

printas Vyskupo Valančiaus 

Liaudies Universitetas. 3) ‘Pa 

vasaris’ turinio atžvilgiu žy

miai pagerintas: jame be ide

ologinių, religinių ir tautinių

ūmo pirmininkas visos Konfe-J klausinių straipsnių paskut't-

ncijų malonėjo atsilankyti irjrencijos vaidu nuoširdžiai dė-.n'u lueLi neužmirštami irpro- 

- Ifesiniai p-kų klausiniai. 4)

GRABORIAI:

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SONUS

Phone Boulevard 7042

, , LIETUVIS GRABORIUSLaidotuvėms patar-
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kili to- Reikale meldžiu ataliauktl, o mano
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirbys-
tėa

OFISAS
86 8 West 18 Street 

Tel. Canal 8174 
SKYRIUS

8238 S. Halsted Pt. 
TeL Victory 4088

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
graborius

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

Nauja, graži ko

plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

S, M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

darbu busite užganėdinti.
Tel. Rooeevelt 2118 arba 2118
2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49 Court, Cioero, HL
TUL. CICERO 1222

“Jaunimo Vadas,” kuris bu

vo jau beveik miręs, eina re

guliariai. 5) Pavasarininkų ju

dėjimui duota nauja kryptis. 

Pirmiau rūpintasi narių auk

lėjimo ir švietimo reikalais, 

dabar stengiamasi neužmiršti 

ir ši sritis, bet kartu stengia

masi praplėsti profesinis susi

pratimas. “Pavasario” S-ga, 

kurioj susibūrę tiek daug į- 

vairių profesijų jaunimo, ne-

Telefonas Tards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 
Turiu automubilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBURN AVENUE

Chicago, EI.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6203—8413

Tel. CICERO 224

SYREWICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
salimas už fSS.OO 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Ave., Cicero, Ili.i

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iš bile kokios miesto dalies. 
"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 

namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yr& vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite BUDRIKĮ pirm negu kreip
sitės kur Utur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas '

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

JUOZAPAS 
PAULAKAITIS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
suusio 15 d, 12:01 vai. po piet 
1933 m., sulaukęs 23 metų am
žiaus, gimęs Chieagoje, III.

Paliko dideliame nulludiine 
seserį Margareth Romauskit- 
nę, dvi tetas Onų. Sczuklenę ir 
Elzbietą Mikalienę, du pusbro
liu Vincentų Sczukų ir Jonų Mi- 
kalienų, 3 pusseseres Onų Ka
itulis, Kostancijų Vasonienę ir 
Kostancljų Zakarienę lr gimi
nes.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Ave.

Laidotuvės jvyks ketverge, 
sausio 19 d., 8:00 vai. ryto iš 
Eudeikio koplyčios f Šv. Kry
žiaus parapijos bažnyčių, kurio
je atsibus gedulingos pamaldos 
už velionio sielų, o iš ten bus 
nulydėtas j Šv. Kazimiero ka
pines.

Visi a. a. Juozapo Paulakai- 
tis giminės, draugai ir pažjsta- 
mi esat nuoširdžiai kviečialni 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimų ir 
atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Sesuo, 'Pe
los, Pusbroliai. Pusseserės Ir 
Giminės.

I.aido t u vėse patarnauja gra
borius Eudeikis. Telefonas 
Yards 1741.

I. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man

dagiai, simpatiškai ir labai pi

giai. Liūdnoje valandoje pa

šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

Neužmiršta ir organizacinis 

gyvenimas. Negalint Kaune sv 

šaukti kongresų, ruošta pro 

vincijoj kongresai kongresė- 

liai, kurie turėjo didelės reikš

mės p-kų judėjime: jie parodė 

“Pavasario” S-gos gajumų, į- 

nešė naujos gyvybės ir nutei 

kė Lietuvos katalikiškųjų vi

suomenę.

Žymiai pagilintas religinis 

gyvenimas. Tai daug padėjo 

įvedimas jc.unimo sekmadie

nių.

C. V-ba išdirbo naujų vei

kimo planų “Pavasario” S 

gai, kuri tiek išaugo, kad jau 

negali tenkintis senose ribose 

Sąjungai reikia duoti nauju 

kryptis, jų reikia reorganizuo

ti. Reikia vyrus atskirti nuo 

mergaičių, reikia “Pavasario” 

S-ga perorganizuoti federaly- 

viniais pagrindais. Ši X-ji Ko

nferencija ir yra reorganizaci

nė Konferencija.

C. V-ba palaikė ir palaiko 

tamprius santykius su užsienio 

katalikiškomis organizacijo

mis. Ypač pirmyn pažengė su

siartinimas su Amerikos Vy

čiais.

Neužmiršta jaunesnieji pa

vasarininkai; įvesta uniforma; 

duota pradžia pavasarininkų! 

į rūmų statybą

Daug darbo įdėta ruošiant' 

Sųjungos dvidešimties metu 

1 jubiliejinį kongresų, kuriam 

buvo paruošta per 6000 asme

nų choras, buvo pasiruošę per 

1200 sportininkų, tačiau ne dėl 

C. V-bos kaltės kongresas ne

įvyko.

Pavasarininkai daug prisi- 

1 dėjo prie Katalikų Universi

teto steigimo.

Per 4 m. C. V-ba turėjo 108 

posėdžius. Sušaukta trys ra

jonų ir regijonų atstovų pasi

tarimai. Dalyvauta provincijoj 

ruoštose šventėse ir kongresė-

liuose.

Tačiau ne viskas padaryta, 

į ko mes norėjom, — nusiskun- 

j džia pirmininkas, — nesušau

kta 1930 m. konferencija, 1932 

m. neįvyko kongresas, tačia.l 

čia ne mūsų kaltė! — baigia 

|pirmininkas savo pranešimų. 

Kiti pranešimai
1) “Pavasario” administra

torius praneša, kad “Pavasa

rio” yra 10,(XX) skaitytojų, bet 

tokiai organizacijai, kuri turi 

keliasdešimt tūkstančių narių, 

— tas skaičius labai mažos. 

1933 m. sausio—vasario mėne

siai — “Pavasario” platini

mo vajus.

(Bus daugiau)

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Btreet

Tel. Caual 8122

DR. G. I. BLOŽIS
DBNTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto
Nuo 1 iki t vakare 
Seredoj pasai sutarti

Boulevard 7688
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare 

Tel. Cicero 1260 X—RAY

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus 
4847 W. llth St. Cicero, III.

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarniukais. Ketvergals ir Subatomis 
2420 W. Marųuette Kd. arti U’estern 

Ave. Plione Hemlock 7S28
Panedėllals, Seredomis ir Phtnyčiomls

1831 So. Halsted Street

ADŲ ftYDYTOJAIi

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

S:KAITYKITE TR PLATIN
KITE “DRAUGĄ”

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VIKAN LIGAS VYRU IR MOTKKV PER 2S METI 8 MF.žll RINT 

KAIP i ZSISENL.lt SU)S Ir NEI4GYDOMOS JOS YRA 
Hpertallftkal gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų Ir pūslės, užntiodljlinų krau
jo, odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmus, skausmus nuga
raite, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingos ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus ISgydytl, ateikite čia ir persitikrinkite kų jis junta gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metų ir ISgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALAN ISIS: Kandie nuo 11 valandos ryto ikt 1 
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. 
12041 W l.sj 2«lh SI., kampas K.fler A»i- lel < ruufnni I

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Are. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 Iki 2 vai. vakaro 
Seredomla lr nedėliomis pasai

sutarties

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617

DR. S. A, DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6147‘VEST 25th STREET
Vai.: 2—4 popiet lr 7—8:30 vai. vak. 

Tol. CICERO <62
. ‘r

2*24 W. WASH1NGTON BLVD. 
Kilos vai. ant \Vashlngton Blvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2461: arba 

Cicero 662. Itez. tel. Cicero 2888

Office Phone
Res. 6737 S. Artesian Ave. Prospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

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

2423 \Vest Marųuette Road
Vai.: 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

Nedėiioj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7868

DR. F. G, VVINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4140 Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 val. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 1481

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

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

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartj
f Rez. 6456 S. MAPLEWOOD AVE.

Tel. Canal 0267 Res. Prospect 8859 Tel. Lafayette 5793

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 8800 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto Iki 4 po pietų 
8 Iki 8:30 vakare

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. California Ave. 

Nedėlioję pagal sutartį

Plione Canal 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—3 lr 7—8 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

Ofiso: Tel. Victory 6893

Rez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriškų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted St.
/

Kampas Slst Street 
Vai.: 10—11 v. ryto, 2—4, 7—9 v. v. 
Nedėliomis ir Šventadieninis 18—12

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso TeL LAFAYETTE 7227

Palengvins akių jtemplmų, kur„ } Ofiso vaL kiekvienų dienų nuo * Ud 
Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemmio, nervuotu- 
mo. skaudamų aklų karžtj. Nuimu 
mtaractua. Atitaisau trumpų regystę 
ir tolimų regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mos su elektra, parodančių mažiau- 
itas klaidas.

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo lt ryto iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutartj.
KREIVAS AKIS ATITAISO J TRUK 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU.
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musų kainos pi
gesnės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE.
Teh Bonlevard 7589

Ofiso Tel. Victory 8687
Of. lr Rez. Tel. Hemlock 2274

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

Antras ofisas lr rezidencija 
6504 SO. ARTESIAN AVE.

12 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi Of*80 vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarninkais Vak’ Antr0 vaL: nuo »*•
lr Ketvergais.

Rez. Tel. Hyde Park 339S

piet. Utarn. tr Subat. nuo 8-8 vak. 
iventadieniais pagal sutarimų.

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU 8PCIALI8TA8

Ofisas tr Akintų DLrbtuvė
756 WEST 35th STREET

Kampas Halsted St. 
Valandos: nuo 14—4: nuo

M^AIInrni.: B-O IS Ikt

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHIKLKGAJ* 

OFISAS
4645 S. ASHLAND AVE.,

Ofiso valandos, nuo 2 Iki 4 ir nuo 
t Iki S vai. vak. Nedėliomis pagal 

sutartj
Ofiso Tel. t Boulevard 7820 
Mamų Tol.: Prospect 1VM

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. WESTERN AVE. 
Chicago, Iii.

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 1 

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

DR. MARGEIUO

PRANEŠIMAS
Persikėliau j erdvesnę lr patogesnę 

vietų
3326 SO. HALSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 iki 12 
Phone BOULEVARD 8488

25 METĮI PATYRIMO
Pritaikyme akinių (lel visokių 

akių. Ekspertas tyrimo akių 

ir pritaikymo akinių.

0^

DR. JOHN SMETANAI

_ DR. MAURIGE KAHN .
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.

Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 dienų
Nuo 2 Iki 2 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedel. nuo 14 iki 12 dienų

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisų po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVI.
SPECIJALISTAS

Dtlovų. Moterų lr Ynų Ugų 
Vai.: ryto nuo 14—12 nuo 8—4 pe 

pietų: 7—2:14 vat vakare, 
Nedėliomis 14 Iki U

Telefonas Midway 2880

Tet. Grovehill 1695

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 

Šaradomis po pietų lr Nedėldlenialg 
tik susitarus

1482 W. MAROUETTE ROAD

Rea Phona 
Englewood 8841 
Vaatvrorth 2444

Office Phone 
Wantworth 8444

OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENVe' foRS. ^[LIA K. JARUSH
Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk- physical therapy a midvvife

Naujoj vietoj
610!) SO. ALBANY AVE.

Phone HEMLOCK 9262 
Patarnauja prie gimdymo, duodu 

maniuign, elnctrlc treatmsnt lr mag- 
netic blankets ir t.t. Moterims lr 
merginoms patarimai dovanai. Patar
nauja ns^nis arba llgoajaO-

štas. Pastebi kit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 

8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 

skirtų valandų. Room 8. 

i Phono Canal 0523

DR. A. R. McGRADE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 2-4 ir 7*4 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LŪVVNIK
Gydytojas ir Chirurgas

1800 WEST 47th STREET
- ----- ■

Tel. ,Wentworth 3000
Rez. TeL Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTEL STliKET 

Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

Ofiso Ir Rnz. Tel. Boulevard l.'ill

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

OIiso va4.j c .o 1-3, nuo 6

ZSISENL.lt
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C H I C A G
seansą (rodant filmą), du ve- 

stsidiečių lietuvių suaugę vai- 

Įkai pro kasos langelį bandė 

X Lietuviškų filmų garniu- pagrobti surinktus už tikietus 

tojo C. Lukšio gaminti Lietu- pjnjgUfl Deja, žygis nepavy- 

voje judomieji paveikslai vi- ko; pinigų nepagrobė. Tėvai, 

siems patiko. Paveikslai aiš- dabokit savo vaikus, nes to- 

kūs, gražūs, įdomūs. Be įdo- k;e žygiai — pirmas žingsnis 

mių vaizdų, gražiai nufilmuo-'; kalėjimą.

ta žemės ūkio pažanga ir kaip x Daugelis vestsidieėių re- 

jaunoji lietuvių karta mokosi ngiaKį j nietinį “Draugo” ko- 

inoderniškos žemdirbystės ir'neertą, kuris įvyks vasario 5 

ūkio pramonės. Ypatingai gra- (L> Lietuvių Auditorijoj.

žiai nufilmuota Dotnuvos Ž. -------------- —

Ū. Akademi ja. Ant galo rodo- X Sekmadienį, sausio 22 d., 

ma pirmoji Lietuvoje garniu- Labdarių 7 kp. rengia bunco 

toji filmą — vaizdelis “Ony- j*’ eard party, parap. salėj. Ko 

tė ir Jonelis.” Kilnioj paro-'aiishia deda pastangų, kad va- 

doma, kaip du jauni kaimie- įkąrąs pavyktų. Siuvama, ne

riai -— Onytė ir Jonelis — įsi-™110’ mezgiama dovanos. Ku- 

vaizdavę miesto gyvenimą — 'De atsilankys, praleis gražiai 

rojum, išsiveržia į Kauną, gau laiką ir parems labdarybės da

na tarnybą, iš kurios vėliau,Šiandien daug yra žmo- 

dėl įvairių “zbitkų”, būna nelių. kuriems labai reikalin- 

prašalinti ir grįžta atgal į kai-|ga pagalba: valgis, šiluma, 

mą ir čia susituokia. Vaizde- drabužis. Labdariai tuo rūpi- 

lis kaimiečius mokina, kad ne

mieste laimė, kad reikia būti 

prisirišusiems prie savo žemės.

KAS GIRDĖT WEST SIDE

te kurios nė miestas negali 

gyventi. “Onytės ir Jonelio” 

filmoj yra labai gražių Lietu

vos vaizdų: pavasarį, vasarą, 

rudenį ir žiemą. Įspūdžiui pa

didinti p. Lukšis turi atsive

žęs iš Lietuvos naujų dar ne

girdėtų plokštelių (rekordų), 

kurių tai muzika labai pritai

kinta prie bėgamųjų pro akis 

vaizdų.

Kas sekė p. Lukšio nuotrau

kas Lietuvoje per paskutinius 

kelis metus, pripažins didelę 

pažangą. Visiems verta pama

tyti Lukšio rodomus paveiks

lus.

į J. Butkus, sekr. St. Kybartas, 

i finansų sekr. St. Stanulis, ižd. 

P. dailius, iždo globėjai: A. 

Dafgis ir Andreliūnas, tvtirk 

darys D. Šleinys.

Susirinkimas gyvai svarstė 

labdarybės aktualius reikalus 

į ir pasiryžo energingai darbuo- 

.tis.

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
4 KUOPOS DARBUOTĖS

LIETUVIU ŽINIOS
GRAŽI KRAUTUVĖ

au solistais ir choru. Budrike 

leidžiami programai visados

t
pasižymi įvairumu, už tat visi 

mėgsta klausytis.

Į Beje, teko nugirsti, kad Bu-

|ka gerai, todėl ir biznis jam 

sekasi.

labai J P-as Pocius remia lietuvius, driko krautuvė rengia dainiA. F. Pocius užlaiko

gražią auksinių bei sidabrinių lietuvių parengimus, lietuvis- ninku ir muzikantų kontestų 

daiktų krautuvę, adresu 4930'ką spaudą, o ypatingai dien- sausio 25 d., 7 vai. vakare,

AV. 14th St.-, Ciceroje.

Pocius atvyko į Ameriką vi

sai jaunas. Čia baigė mokyk

las ir gerai išmokęs laikrodi-

raštį “Drangą.” Daug yra au- Murk AVhite Square parko sve 

kojęs “Draugo” koncertams ir tainėj, prie Halsted ir 29 gat- 

piknikams. Remia lietuvius, vės. Publikai nereikės mokėti

ninkystės amato. Darbą atlie- hiios.

tat yra vertas lietuvių paru

North Side. — Sausio 10 d.

kuopa laikė metinį susirinki- loniai priėmė ir gerb. kandi 

mą, kuriame apsvarstyta kele- datei tarė “welcome”; laukia

P-as A. Giedraitis prisidės ,tas svarbių dalykų, o po to atsilankymo. Kad bent valan- 

prie labai įdomaus “Draugo” nauja valdyba 1933 m. užėmė (dėlei užmiršus depresiją, M 

metinio koncerto, vasario 5 d., vietą. Valdyba susidaro iš: pi- S. 20 kuopa rengia “Prospe- 

Lietuvių Auditorijoje, 3133 S. rm. M. Rugienė, viee pirm. — (iity” šokius. Komisija: A. Sta 

Halsted st. N. Kregždienė, nutar. rast. — tkienė, AI. šriupšienė, S. Ju-

-----------------------------------------------------------------------------------------,E. Maskolaitienė, fin. rašt. — nokienė, O. A. Nevulvtė deda

tas kun. P. Jurgaitis, buvęs.Butkienė, ižd. — AT. Karec- pastangų, kad vakaras pavy- 

asistentu prie šv. Dovydo par. kjen^ tvarkdarė — O. Deks- ktų. Vakaras įvyks parapijos

X Parapijos choras ketvir- njenė. , ‘svetainėje vasario 11 d. Komi-

tadienio vakare, parapijos sa-į Tikimosi, kad kuopa ir šiais' sija užtikrina ne tik smagius 

lėj, turės smagų savybės va- metais nemažiau darbuosis, šokius, prie geros muzikos, bet

karėlj- kaip parapijos, taip ir Są-gos'dar labai gražų priedą, būtent

X Veikėjai rengiasi atgai- geroveį

RADIO
LIETUVIŲ VALANDA

įžangos. Dainininkai ir muzi

kantai turi tuoj užsiregistruo

ti Budriko krautuvėj, 3417 S. 

Halsted st. S.O.S.

AREŠTUOTAS POLIC
MONAS

Suspenduotas ir areštuotas 

Pereitam sekmadieny teko jpolicmonas Kreti Cordes, 35 m. 

klausytis lietuvių radijo pro- amž. Jis kaltinamas vienos G2 

gramo iš stoties A\ CKL, kurį 'ui. amž. moteriškės užpuolimu, 

davė Jos. K Budriko radijo

ir rakandų krautuvė, 3417 S.

Halsted st. Tai buvo nepapra

stas programas, nes pirmą syk 

lietuvių radijo programoj isto

rijoj buvo perduotas visas ak-

SAUSIO 7-tą ir 23-čią

STATYMO-SKOLINIMO 
TAUPYMO SAVAITĖ

RADIO STOTIS WEDC
1210 KILOCYKLES

Antradienį, Ketvirtadienį šeštadienį 
lr Sekmadienį 7:2O vai. vak. 

rrt-čla.ilien|. Penktadienį ir Pirma
dienį 10:20 vai. vak.

jaunametės sąjungietės, vado tas gražios operetgs -Uiniao

vinti vietos I'ederacijos sky- Dabar pirmas darbas, tai re-[Vaujant jaunutei “Derigner”, 

Kurie atsilankę nenorės kau- ^ių. Teko nugirsti, kad drau- ngiamas . vakaras, kuris įvyks šokių tarpais rodys vėliausios j 

liukais lošti, galės lošti korto- j j°s jan renka atstovus. L. sausio 22 d., Šv. Alykolo par. jmados sukneles “Fashion Mo- !

R. K. S. A. kuopa ir Labd. svetainėj. Bus atvaidintos dvi deling.” Sylvija Statkaitė yra j 
mokinė Chicago Academy of!

naši.

mis; kurie geriausiai loš, tie

ms bus duodamos dovanos. Ne 

praleiskite progos. Kviečiami 

svečiai ir iš kitų kolonijų at

važiuoti. Turėsite ‘good time’. 

Įžanga 25c. Pradžia 7:30 vai. 

vakare. P. Fabijonaitis

MARQUETTE PARK 
ŽINELĖS

X Šv. Kryžiaus lietuvių li

goninė kasdien susilaukia liau 

jų ligonių, ieškančių sveika

tos. Ligonių atvyksta iš visų 

miesto dalių. Jų tarpe daug 

lietuviu.

Sąjungos kuopa atstovus yra gražios ir labai juokingos, ko- 

išrinkusios. medijos. Vaidinime dalyvaus

'gabiausios mūsų meno jėgos:

X AV. Alanner Marquette y Rėkus, A. Nausėdaitė, A.'gabiai rašo abiem (lietuvių ir, 

Pharmacy, kuri randasi žino- galnkas, Afaskolaičiai ir kiti.'anglų) kalbom. Tat garbė 20 

mo biznieriaus A. Dargio na- lj;e ųiekuotnet neatsisako pasi- kuopai turėti savo tarpe jau- j 

nutę darbuotoją su nepapras- | 

tais gabumais.

Sausio 11 d. visa valdyba ir

nvgų peržiūrėjimo komisija

buvo susirinkus pas pp. Stat- i

kus. Revizijos komisijai (S.'

iv no i * - . Junokienei ir Nevulytei) atli- įAV. 69 st., ir siais naujais me-) Valio, North Side sąjungie-

Eglelė ' S

Fine Arts; mokslą baigs už ' 

metų. Be to, S. Statkaitė labai į

me, 2425 A\ . Marquette Rd. {]arbuoti, už tai iš anksto ga- 

gavo kompanijų leidimą už dy jjma gakytį, kad vakaras bus 

ką priiminėti gazo ir elektros gragus įr įdomus. Po progra- 

bilas. Toks patarnavimas nau- mo pns gokiaį prįe lietuviško1 , 

dingas šiais sunkiais laikais, 'orkestro. Įžanga visai pigi.

X A ietinė spulka, kurios o- q’aį visiems verta pasinaudoti 

f i sas yra Dargio name, 2456 gįa proga

tais pradėjo savo pasekmingą |gsj 

veikimą. Nors yra žmonių, ku- į
___

X Lietuvių ligoninės kape- 

X Žingsnis į kalėjimą. Per lionu šiomis dienomis paskir-

A LITHUANIAN basketball tournament

rie reikalauja atmokėti pini

gus, bet vis dėlto yra daug 

, ir mokančių nuolatinius mo

kesčius. Spulkos veikimas ir, Brightcn Park. — Sausio 8 

j įtaka sios kolonijos žinonią j vietinės sąjungietės apsčiai

Teams vili be limited “,®‘; Ypaf “*• kl" “‘,l” 'susirinko į mokyklos kambarį.1
dirba, mato reikalą taupyti į metinį susirinkimą. Po įvai-

JŠ SĄJtritfGKEOIŲ 
VEIKIMO

In order to arouse more in- j 3 

terest arnong mir young peo- 15 players, ineludin 

pie, it Avas decided to sponsor and managers.

|
| basketball tournament, not 

lleague

lent. This is our first attempt, , , , .....
t anything likę it, and hence! No P,a>'er ma? eompete abu vakaru prisirinko daug.

let us make it a success. Ourjin the finals un,ess he ha& 

young men mušt get together jP-aye^ 0116 game in tbe elimi-

in some way. This is onlv tlie,11®^011* , T. .. . , .

v • • -,,-1 » , rp . . , , I Praėjusiame sekmadienyje
beginning. A\e liave formed a! 6- teams mušt at least wear\ .
x .. ... 1 i *i. i sv- Paneles Gimimo parap. sa-
Lithuanian Catholic Grammar snirts ot the šame color. They 1-:

School League, whicb, for its

coaches
saugioje įstaigoje.

X Sekmadienyje ir šeštadie- 

4. No player may play AvitJi'nyje C. Lukšys rodė iš Lietu-i

rių raportų pasirodė, kad bn 

gbtonparkietės sąjungietės sa

savo pareigas, K. Statkie- į 

nė susirinkusias pavaišino.

Moterų S-gos 20 kuopos mė- j 

nesiniai .susirinkimai įvyksta 

kas pirmą sekmadienį. Kvie- I 

čiamos vietinės lietuvės ir lie

tuvaitės ateiti ir įsirašyti į 

kuopą. Aurelija

,but merelv a tourna' ~ — (»yje v. nuK^ roue is metu-■ darbu„U pereitais metais

two teams. vos parvežtas filmas. Žmonių Įnepasiliko nuo kitų 8avo idė

jos draugių.

Pradėjus šiuos metus, iškįlc 

nauji planai, nauji darbai. Sa 

vo darbuote sąjungietės žada1 

siekti skaidresnės ateities.

Raportas iš “bunco” paro

ATGAIVINTA '23 KUOPA

GARSINKINTES
“DRAUGE"

RAY-DIO SALVE

first year, is doing splendidly. 

T'in sure that our first tourn- 

ament will become a success, 

provided we all cooperate. 

Hence, we extend an invita- 

tion to all Litbuanian basket-

mušt be numbered. ^,arquett<‘ Parke, buvo su kad žaidimas kauliukais

7. I,isputes will be settledŽa"litas,,os gražaus pelno, todėl kp.

by tbe Litbuanian 

Atb Ietie Board.

susirinkimas, kuriame atgai- 

C atholic J vjnįa p, jk K. Labdarių Są- 

jjungos 23 kuopa. Tuo reikalu 

8. Kntrees mušt be sent to rūpinosi žinomas veikėjas B. 

Rev. S. Petrauskas, 3230 So. Nenartonis. Susirinkimą gra-

dėkinga komisijai: A. 

Statkienei, M. Šriupšienei, o 

ypatingai p. L. Valantinienei, 

kuri didžiausią naštą panešė, 

užleisdama savo namą ir su-

bąli teams io tbe eity or eveo ',-'ub"rn Avenue' In filin« »» « Nykios pagarsino vie- kvies(,ama ,laug avrfil).

outside tbe eity. All are io .entry, the name of the manag- tos klebonas gerb. kun. A. Bal-

vited to eompete. The preli. 'cr an<1 llis m”Mt t,e 9ent tutlS-

minary games Avilį be played 

at St. George. The finais at 

some other gynmasiuin, Avhicb 

hasn’t been decided upon as 

yet. I’m'sure tliat we can en- 

ter at least two teams from 

the parizli, even more. AVe 

liave almost a month to makt 

our entrees. They close on Fe- 

bruary tbe first. lx*t’s get or- 

ganized.

in. Nutarus atgaivinti kuopą, 

9. Kntrees close on Februa- .išrinkta nauja valdyba iš vei

klių vyrų. Valdybon pateko:ry lst.

WHAT FOR?

F. Šatienė “Motinėlė” 20 

kps. darė labai džiuginantį pra 

nešimą apie naują kp. kandi

datę, būtent p. Račkienę, dr. 

A. Račkaus žmoną. Susirinki-

MOSTIS, ypatingai gf-rt. I 
dėl didesnių skaudBJimų. 
tuojaus sutelkia palengvi
nimų, kuomet kitas neį
veikia.

PamSglnklte lr pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmų, giliai jsiga- 
lSjusĮ kaip:

RUMATIZMĄ
ETRP.NV DIEGIMĄ

ŠAUTI MUSKULUOSE 
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGI
NEURAIZJIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IŠMĖGINKITE
Jeigu kartų pam6glnsit RAY—DTO 
most) lr pajusit palengvinimų. Jūs 
visuomet laikysite Jų savo namuose.

Jūsų apteikoj — Rflc

pirm. B. Nenartonis, viee,pinu. mas p. Šatienės pranešimą ma

RE0ISTRATI0N
1. Eaeb team will file 

entry fee of $1.00.

2. Bachz player mušt be re- 

gistered, that is, bis name,

. address, phone, and a fee of

10 cents mest accompany the 

entry fee.

nu

A trophy will be given to 

tbe cbainpions and runner-ups. 

Another trophy will be given 

to tbe team showing sports- 

mansbip of real calibre. There 

vili be other similar trophies 

offered for other achievem- 

ents.

We have three weeks wbe- 

rein to make our entrees. Let’aj 

hustle. I’m sure we want to 

make this affair a Ruccess. 

Let’s cooperate. Wateb for 

more items.

Milžiniško Metinio Inventoriaus ir Ugnies 
Vandens Suteptu Daiktų Išpardavimas 

NUO SAUSIO 14 IKI SAUSIO 22, 1933
Daug daiktų parsiduoda ni pusę kainos ir maita,,. Pavyrdihil: 
11.00 vertdg Cod Liver Oil už »#c. 78c Rusaian Mineral Oil S7c. 

85c Turpo 2»e. 1 lb. Epsom Salt lic. 50c P. D. Tooth Paate 2Rc. 
11.00 Iki 82.00 Hot Water Bottles 4»c. 50c Shavlng Creams 211c. 
1 lb. Hospital Cotton 2»c. >1.25 100 tableta Standard Aspiriną 4»c, 

Ir daug dalykų labai pigiai kol jų bus.
Seniausia lr atsakomlnglausla aptinka šioj apylinkėj. Patari

mus suteikiam veltui. Taialngas Ir mandagus patarnavimas

GRANT WORKS PHARMACY
J. KJEAER (Keseranskas) R. f»H. Sav

4847 WEST 14th ST., CICERO, TT.T.

PHONE CICERO M

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

Green Valley geriausios an
glys dėl pečių dideli lump-
sai tiktai tonas ..........$8.50
Pocahontas lumps ....$900 
Summer Creek lump ,.$8.00

Crosley Radio
1933
NAUJOS IŠTOBULIN

TOS RADIO
KAINOS 5 TŪBŲ

$19.99
10 TUBFJ

$39.50

Bile kur jūs būsite su 

CROSLEY Radio vi

sur pasieksite. Pagausite 

visas stotis.

Crosley Radio ir Victro- 

la Kombinacija groja re

kordus gražiai. Tiktai

$49.00
Budriko Krautuvė parduoda 

lengvais išmokėjimais.
Kiekvienas pirkėjas gaus gražių 

dovanų.
Tik dabar aplaikėm šluos gra

žius Lietuviškus Rekordus:
Kriauėiukas. — Aš Mergelė. 

Ži-gelis — Daili Teta. Nelalmln- 
ge.s Dienos — Meilingas Berne
lis. Meilės Tu Mums Nedainuok 
Ir Aukso Miglos — Duėtas. At- 
skrend Snkalėlls — Užllpdu ant 
Kalno. Ulonai — Ar Aš Tau Se
sė. Nakties Tamsoj, Valeas lr Mei
lės Abejonės.

Liet. Veselė — Visos <1 Dalys.
Duodame Dykai Gražų Kalen

dorių.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St
Dėl pataisymo jūsų radijo 

pašaukite

Tel. Boulevard 4705—8167

Kailio Programai: Nedėliomis 
WCFL Nuo I iki 2 vai. Po pietų 
Ir Ketvergais WHT'C nuo 7:30 
Vakare.

Taupymo Savaitės Apvaikš- 

čiojimas ir Šokis Sausio 21, 

1933, 8 vai. vak. — Sokol 

Chicago Hali 2339-47 South 

Kedzie Avenue

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

Per šj vestuvių s-zo-1 
nų, kurie fotografuo
sią mūsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonuokite Englewoo«l 
5S10

P. CONRAD 
0023 So. Halsted St.

(Jansen Stud.)
Res. 780 W. C2nd St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonaa State 7560 

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

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčios 
vakarais 6 iki 9 

Telefonas Roosevelt 909(1
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko. Ketvergo lr Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washlngton St. 
Room 905 Tel. Dearborn 70C6

Valandos: 9 ryto lkl 4 po pietų

Vakarais: Utaminkais lr Ketvergais 
— 6 Iki 9 vai.

4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337

Namų Tel. Hyde Park 3395

Phone Roosevelt 2078 
STANISLOVAS FABIONAS. Sav.

VVEST SIDE EXPRESS GO.
Coal, Wood, Expressing and 

Moving

2146 So. Hoyne Avenue

Chicago, III.

Jei manai pirkti automobilį, ateik 
paa mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vienų IS geriausių ružlų automobi
lius — STUDEBAKER, kurie yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų lr 
nebrangia kaina.
MIDLAND MOTOR SALES

44M ARCHER AVKNI'K
Telephone Lafavette 711*

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

„ ’HI lč ’ JT- 
’ -Ęin kii.wi(’z <5 (g-,'

!H0M BANKERS bonus

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A G Ę N T U R A 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ 

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083
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