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PRANU KALBAMA APIE DIK

TATORIAUS REIKALINGUMĄ
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i

J. V. PRIEŠINGOS ANGLIJOS 
SUMANYMUI SKOLŲ

_ KLAUSIMU
^/okieti joj vykdomi nepaprasti 

laisvės varžymai
PRANCŪZIJOS FINANSAI 

SUIRĘ
VISKAS, KĄ ANGLIJA 

GALI

PARYŽIUS, vas. 8. — Pra* 
lc Azijos finansai taip suirę, 
kad nė kokis ministeriu kati-Lesiįon. Dau 
netas nepajėgs jų kaip rei- karo skolas ir 
kiant patv,rkvti.

LONDONAS, vas. 8. — A- 

iglijos parlamentas susirinko 
kalbama apie 
jų likvidavimą.

ATIDARYTAS PIRMAS PO į 
PIERIO FABRIKAS 

LIETUVOJ 1$ ŽIEMIU VAKARU ATŪŽIA DIDELIO 
ŠALČIO BANGA

VISOS VIDURINES VAKARŲ 
VALSTYBĖS SUŽNYBTOS

Yra sumanymas, kad Angli- 
Jžde yra didelis nepritek- ja vjenu žygiu Amerikai iš

bus. Reikalingas sąmatos ba-^nokėtų didelę karo skolą da- 
lansavimas. Kad tai atsiekti, jj jr gįs reikalas būtų užbaig- 
reikia mažinti valstybės išlai- tas. Tuo būdu Anglija norėtų 
das. Norėta sumažinti atlygi- njgjaį skolomis nusikratyti, 
nimą tarnautojams, Kil? bai-_________
sus triukšmas. Norėta didinti' \\AS11INGTON, vas. 8. --
mokesčius. Tas pat.

Krašte kalbama apie dikta
toriaus reikalingumą.

Kongreso atstovas Rainey iš

Miss Rose Hornstein, J. V. senato sekretorė, turi rankose 
krašto vyriausybės tarnautoji! sąrašą. Šiuose sąrašuose yra , gtenceli 
apie 130,000 pozicijų, kurios nėra civilinės tarnybos apsan-'
gotos, šiandien las vi as pozicijas (vietas) užima respubli
konai, o netolimoj ateity jos teks demokratams.

Dideles iškilmės Petrašiūnuos. Į 
Vyriausybės ‘nariai sutikti 
su garbės vartais. Fabrikas 
galės pagaminti 60CO tonų 
popierio per metus.
Petrašiūnuos įvyko didelės

iškilmės. Bavo atidaromas nau PRIEŠ TEISĖJĄ SONSTEBY. I
jai pastatytas popierio labu-; —
kas. f fabriko atidarymą at-, Teisėjas Sonsteby yra vy-' 
vyko užsienių reikalų minis- | vyriausias Chicago miesto tei-1 
teris dr. šaunius, krašto ap-'sėjų teisėjas. Jis pagamino mio 
saugos ministeris pulk. Gied-;sto teismams išlaidų sąmatą, 
raitis, teisingumo ministeris p. kurią puola du teisėjai Casev 
Žilinskas, švietimo ministeris ir Jonas. Sąmatoje jie mato 
p. Šakenis, vidaus reikalų mi- didelį, ypač šiais laikais, iš- 
nisterijos gen. sekretorius pu- laidumą. Tik vieno teisėjo So- 

švedų ministeris nsteby teismui per metus vie-
Tietuvai p. Reutersivaerd, da- nomis algomis pasidaro 76,000 
ug aukštų valdininkų, pranio-Įdol. išlaidų. Tokios išlaidos

NEGRAI KATALIKAI TU
RĖS SAVO BAŽNYČIĄ

NEPAPRASTI SUVARŽO
MAI VOKIETIJOJ

liONDONAS, vas. 7. — Li- 
verpooly gyvenantieji negrai

BERLYNAS, vas. 7. — Vo
kietijai grąžinami Bismarko

įlinkų atstovu ir spaudos at- stačiai neįmanomos, 
stovai. Petrašiūnai vyriausy- nėti teisėjai.

>bė< lauk? pasipuošę vėliavų-: -----------------
mis. Be to, buvo pastatyti ga
rbės vartai su sveikinimo už
rašu.

katalikai susilauks nuosavos P*iespauilos laikai. \ yriausy- 
bažnyčios. Tenai yra apie 000 hė išaiškino, kad naujuoju jor

Illinois valstybės pareiškia, negrų, iš kurių apie 250 kata-
kad J. Valstybės nė kokiu bū-

------------- 7—:------- , . J du nesutiks su Anglijos suuia-
KAD NEPATEKTI K0MU-'rvniu — išmokėti J. Valsty-

NISTAMS, IŠSIŽUDĖ

ŠANCHAJUS, vas. 7. — A- 
rti Ningtu, pietų rytų Kiang- 
si valstybės daly, vieno mies
telio apie 4,000 gyventojų ki
lių patys išsižudė, kad nepa
tekti komunistams, kurie ver- 

- žėsi miestelio link. Vienas ki
nas pabūgo žudytis, paspruko 
ir apie tai pranešė kitiems.

Išsižudę žmonės ilgų laiką

Įbėms karo skolų dalį.
i
Į Anglija yra puspenkto bili
jono dolerių skolinga. O jai 
norėtųsi šį reikalą likviduoti 
su keliais šimtais milijonų do 
;lerių.

ATSISAKO PRIPAŽINTI 
MANČUKUO

ŽENEVA, vas. 7. — T. Są
jungos komitetas nusprendė

ikai. Žymi jų dalis yra ne 
nuolatiniai Ao Jiiie.itQ-.gyventc,; 
jai. Jie atvyksta laivais iš į- 
vairių kraštų. Kada jų vieni 
išvyksta, kiti vėl atvyksta. Tai 
< larbi n i nk ai lai vuose.

Bažnyčios statymas' paves
tas Afrikos kunigų misijonie- 
rių prokuratoriui kun. P. Cul- 
len, kurs penkerius metus Af
rikoj m i sij orderi avo.

Tai bus pirma Anglijoj at
skira negrų katalikų bažnyčia 
ir parapija.

gynėsi prieš komunistus. Pa-j nė kokiu būdu nepripažinti 
staruoju laiku jie neteko mai-i Mančukuo valstybės, kajp to 
sto ir vandens. japonai norėjo.

PRANCŪZIJA PAGERBĖ 
KATALIKĄ MOKSLI

NINKĄ

nuosprendžiu suvaržomi susi 
rinkimai, žodžio ir spaudos lai 
svė. Sr.'*adas cenzūra pavesta 
vidaus reikalų ministeriui fa
šistui. Jis autorizuotas suspe
nduoti laikraščių leidimą už 
kurstymus streikan, už puoli
mus prieš vyriausybe, prieš 
valstybines įstaigas arba prieš 
pačius aukštuosius vaidinin
kus. Be kita ko bausme skir
ta už puolimą prieš religiją ir 
abelnai, už žmonių kurstymu.1 
prieš gyvuojančią tvarką.

Vokiečių krašto spaudos są
junga pasiuntė prezidentui Ili- 
ndenburgui protestą. Pažymė
ta, kad spauda nevaržomai tu
ri eiti tautos pareigas. Bet pre 
zidentas neklauso.

Svečiams susirinkus, buvo
pradėtas fabriko apžiūrėjimas. 
Paaiškinimus darė fabriko di-! 
rektorius švedų konsulas p. 
Pliilbladas ir inž. Ogrinas, Ap
žiūrėjimas užtruko gerą va
landą, po ko fabrikas buvo pa
šventintas. Pašventinimo apei
gas atliko kan. Tumas, tarda
mas iškilmėms pritaikintą žo- 
«lį. Po to svečiai buvo pakvie-

TURKAI SUKILĖLIAI 
BUS NUBAUSTI

ATSISAKĖ SĄMATĄ SU
BALANSUOTI

ORO STOVIS
CHTCAGO IR APYLIN

KĖS. — Šiandien rytą numa
toma daugiau sniego; smarkus 
šaltis; vakare — žemiau 0.

Cbieago miestas sniegu už
pustytas. Kovojama, kad gat
vėmis susisiekimą palaikyti. 
Savo keliu, iš oro biuro skel
biama, kad šiandien vakarą 
bus didelis šaltis.

Sniego pūga prasidėjo užva
kar naktį. Iš vakaro buvo n- 
pie 35 laipsniai ir gražiai pa- 
jsnigo. Naktį ištiko pūga ir va- 
! kar kone per visą dieną ji 
siautė. Iš pradžių buvo žiemių

Cook’o apskrities gyvento, vėjas, paskiau atsisuko iš žie-
. . , v. dnių vakarų,

n visuose teismuose pialosej ‘ c
kovą prieš didelius mokė; čius.1 Gatvėmis susisiekimas truk-

ako mi-

VIENATINĖ PRIEMONĖ 
— RINKIMAI

Vyriausias krašto teismas taip domus. Gatvėkariams takai ne-
..... -vt. . . , , Įsnspėjami valyti. Trokai ir au-pat atsisakė Ristis j tą klau-: ... . • .

simą. O vyriausias Illinois’o
tomobiliai ant bėgių daug sniė 
go sužeria. Kai-kur gatvės ir 

nepereinami. Mie-teismas senai nusprendė, kad šaligatviai 
mokesčiai kad ir neteisingi, sto valdyba daugiausia rūpi- 
tačiau turi būt mokami. Tą ;nasi tik vidumiesčio valymu.
neteisybę negalima kitokiu bu

sti čia pat fabriko patalpose panaikinti, kaip tik per 
politiką, t. y. per rinkimus

Bulvarai valomi. Kitos gi mie 
sto dalys, kaip paprastai, pa
liktos savo likimui.

Didelis sniegas ir šaltis žny 
bia visas vidurines vakarų va
lstybes. Kai kur jau vakar 
šaltis buvo žemiau 0.

Oro biure pareiškiama, kad 
jei Chicagą šiandien ištiks ne
tikėtas šaltis, tai rytoj tik 
mažai atleis ir prieš vakarą 
reikia laukti naujos didelio 
šalčio bangos. Bet kartais ga-

pusryčių. Pusryčių metu buvo 
pasakyta eilė kalbų, kuriose 
skelta didelė fabriko reikšmė 
Lietuvos ekonominiam gyver'

me.
Fabrikas į.engtas kuo mo

derniškiausiai. Jis kainojo a- 
pie 7,5 mil. lt.

Mašinos daugiausia parga
bentos iš Švedijos ii Vokieti
jos.

Metinė fabriko gamyba gali 
pasiekti 6009 tonų klgr.

Fabrikas gali gaminti viso
kių rūšių ji&pierių. Šiuo metu 

tur’ užsakymų iš vidaus 
reikalų ministerijos popierio 
pasams. Pasams gaminamas 
popierL labai geros rūšies su 
vandeniniai • Gedimino stulpų 
ženklais. Lietuvos rinką fab

EINA P0LICM0N0 
PAREIGAS

E. Quigley, 25 m. amž., ne
turi pavykimo patekti Chica
gos policijos tarnybon. Nepai
sant to, jis pavykusiai garnio 
plėšikių. Angliška spauda re-.
korduoja s. "Jo jį, kad jis, nors 
neturi uniformos, bet eina po-jį taip jr nebūti. Tas priklau 

Įsys daugiausia nuo vėjo kei- 
'timosi.

PARYŽIUS, vas. 7. — Pra
ncūzijos vyriausybė specialiu 
nuosprendžiu suteikė garbės 
legijono požymį įžymiajam fi-

DETROITE KITAS 
STREIKAS

ISTANBULAS, Turkija, va
rio 7. — Brusos turkai su-

PARYŽIUS, vas. 7. —.Pra
neuzijos vyriausybė pagaliau Įzjkuį Eduardui Brauly, 86 m. 

ilėliai prieš turkų kalbą, var- 'nutraukė savo pastangas, kad amž., kurs jau 57 metai dirba 
tojamą pamaldose, kaip pra-valstybes sąmatą subalansuoti. Paryžiaus katalikų instituto
nešta, bus mirtimi baudžiami. ------------------- , laboratorijoj. Jis yra padaręs

MIRĖ VENGRŲ VADAS vi ą eilę išradimų, daugiausia 
elektros srityje.

ŽENEVA, vas. 8. — Čia mi-

i'

'Jų dauguma yra turkai dvasi 
ninkui.

AMERIKIEČIŲ KOLONIJA rė vengrų valstybės vyras, gra
SUOMIJOJ

HELSINKIS, vas. 7. — Grį
žtantieji iš Amerikos suomini neijoj 
planuoja savo krašte sukurti 
koloniją, amerikoniškais pag
rindais ir papročiais paremtą.

fas Albertas Apponyi, 81 m. 
amž. Jis buvo Vengrijos at
stovu nusiginklavimo konferr-

BUS IŠLEISTA J. VALSTY
BIŲ SLOVAKŲ ISTORIJA

DETROIT, Mich., vas. 8. - 
Yakur sustreikavo 3,000 dar 
bininkų Hudson Motor dirbtu 
vėse. Reikalauja 20 nuoš. di
desnio atlyginimo ir pusantro 
laiko už viršlaikio darbą, šio
se dirbtuvėse gaminami auto- 
nobilių rėmai.

BOLŠEVIKŲ PASIŪLYMAS 
ŽENEVOJE

licmono pareigas.

GATVĖKARIO AUKA

Nelaimė patiko R„ Scott’ą,
15 nu amž., 6822 So. Artesian
ave. AVestern gatvėje, ties 69' ŽENEVA, vas. 7. — Kada 
gat., gatvėkaris sumalė jam nusiginklavimo klausimas dėl 
kojas. Paimtas į Šv. Kryžiaus Prancūzijos nusistatymo nė ko 
ligoninę. Ten pranešta, kad a- kiu būdu neišsprendžiamas,rikas pi mai gali aprūpinti ir

dar eksportuoti. Fabriko vado-ibi kojos turi būt amputuotos, 
vybės pareiškimu, popierio ga

VOKIEČIŲ SOCIALISTŲ 
DEMONSTRACIJOS

CLEVELAND, O., vas. 7. 
- Artimoj ateity bus išleista 

Šiame krasie gyvenančių slo-

PAGROBTA MOTERIŠKĖ
PALEISTA , . T. . . .mybos sąlygos Lietuvoj bus 

IA)S ANGELES, Cal., yas. daug lengvesnės, nes mokes-
|7. — Pagrobta Mrs. Mary B.

GAVO VALSTYBĖS 
POZICIJĄ

vakų katalikų istorija, kurią /'heele, 65 m. amž., vakar va- 
parašė kun. L. Baska, slova karą paleista už kelių blokų

čiai Lietuvoj žymiai mažesni, 

negu užsieny.

AVIS ISPIOVĖ IR SU
DEGINO

kas benediktinas.

Anot kun. BaRka, pirmieji

slovakai į J. Valstybes ėmė 
vykti prieš kokius 50 metų.

BERLYNAS, vas. 8. — Va
kar čia įvyko milžiniškos so-

------------ cialistų ir komunistų demon-
BUENOS ATRĖŠ, Argenti-'st:arijos prieš llitler’io vy

ną, vas. 7. — Avių augintojai riausybę. Kalbėtojai kvietė so- PARYŽIUS, vas. 7. — 
Santa Cruz provincijoje, ne- ’cinlistus ir komunistus dėtis skirta komiriia nustatė 
galėdami už nė kokius pinigus krūvon ir bendrai prieš Hit- sudegęs didelis puoinua pran- 
avių parduoti, 60,000 avių iš-.ler’į kovoti. Policija nešimai- cūzų keleivinis laivas “Atlan-

Pa-

piovė ir sudegino. [se.
... j __ -i x i.

tiųue” buvo padegtas.

i

n.uo savo namų. Reiknlaujainic 
ji 10,000 dol. piktadariams ne
išmokėta.

MENO TURTUS NUKELIA
PEIPINGAS, va«. S. — Ki-

kad nai bijo, kad japonai neuŽpul-

NAUJA KATALIKIŠKA 
LIGONINĖ

ST. LOUIS. Mo., vas. 7. — 
Atidaryta nauja Firmin .Des- 
oge katalikiška ligoninė ir gy 
dytojų štabo viršininku pas
kirtas St. Marv’s ligoninės 
štabo viršininkas dr. R, A. Ki- 
nsella. St. Mary’s ligoninė bus

Illinois’o gubernatorius ITo 
rner’is į valstybės prekybos 'sti 
komisiją paskyrė čikagietį Er 
neštą Kreutzen’ą.

sovietų Rusijos atstovas Lit- 
vinov’as padavė sumanymą nu 
statyti puolikui definiciją. Jis 
sako, kad ta definicija reikali
nga, kad žinoti, ar valstybė 
vra puolėja, nr reikia ją bau-

VĖL Į FLORIDĄ

tų šio miesto. Tad svarbiuo
sius tautos meno turtus nuke
lia į Šanghnjų ir Nankingą. pakeista negrų ligonine.

•>

Cbicago majoras iš naujo 
vyksta į Floridą, kur nori pa
simatyti su demokratų parti
jos krašto komiteto pirminin
ku Farley’u.

Litvinov’ns savo definicijai 
ima japonų pavyzdį. Japonai 
be svarbaus reikalo ir be ka
ro paskelbimo kinų kraštą 
griauja.

Svarbiausias Litvinov’o su
manymo tikslas yra sovietų 
Rusiją apdrausti. Nes mažiau
sias puolimas gali bolševikų 
diktatūrą sutriuškinti.
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Mūsų spaudoje jau buvo paminėta, kati 

Mt. Carmel, Pa. liet. parapijos mokyklos su

kaktuvių iškilmėse, įvykusiose praėjusiais 

metais gruodžio 28 d., dalyvavo ir tos para

pijos buvęs klebonas kun. dr. V. Bartuška, 

kurio pastangomis 1923—24 metais pastaty

ta nauja mokykla, kainavusi $150,000. Toji 

mokykla, Šv. Kazimiero Seserų vedama, mi

nėjo 25 metų įsisteigimo sukaktį.

Nors kun. di”. V. Bartuška j šį kraštą 

atvyko tik' koletai mėnesių, tačiau ir mus, 

ehicagiečius aplankė. Ir mes tuo džiaugia

mės. Tačiau šiandien jis mus apleidžia. Vyks

ta į Klaipėdą, kur dabar yra jo nuolatinė 

būstinė. Pakelyje dar sustos vienoj kitoj vie

toj savo draugi] aplankyti, o kovo 4 d. sės į 

laivų.

, Kun. dr. V. Baltuškos vardas yra glau

džiai surištas su mūsų tautos kovomis dėl 

Lietuvos nepriklausomybės ir su mūsų, Ame

rikos lietuvių katalikų, visuomenės reikalais. 

Dėl to mes negalime praleisti šios progos apie 

jį bent trumpai neparąsįę.

Gerb. veikėjas gini? 1881 m., Kazliškių 

kaime, Šunskų parap. Mokslus ėjo Marijam

polėj ir Seinų seminarijoj. Į kunigus įšven

tintas 1904 m. Pradžia jo kunigavimo darbo 

buvo Ilguvos parapijoj. Po revoliucijai 1905 

m. išvyko Šveicarijon. Studijavo filosofiją, 

kultūrinę istoriją ir slavų literatūrą. Para

šius tezę “Metafiziški Tolstojaus doros moks

lo pagrindai,” gavo daktarato laipsnį. Ame

rikon atvyko 1911 metais. Trumpą laikų gy

veno AVorcester, Mass. ir Chicagojė. Iš čia 

nuvyk-, ‘ Pennsylvania ir apėmė Shamokin, 

Pa. lietuvių parap. klebono vietą. Po trijų 

metų paskirtas ir Mt. Carmel liet. parap. 

klebonu. Tas dvi parapijas valdė iki 1916 m.
1916 metai yra istoriški. Amerikos lie

tuviai buvo įsisiūbavę organizuotis ir veikti 

savo tautos reikalams. Lietuva buvo karo nas

ruose, žmonės Imdavo, ypatingai ištremtieji 

iš Lietuvos, dėl to amerikiečiai dėjome pas

taugus jų šelpimui. Kun. dr. Bartuškai tie 

reikalai gyvai rūpėjo. Kada 1916 m. Fede

racija ir Amerikos Lietuvių Taryba jį pa

skyrė vykti Iaetuvon ištirti žmonių būtį, jis 

viskų metė ir drauge su p. J. Bielskiu išvy

ko. Patyręs liūdnų žmonių būtį Lietuvoj, nu

vyko į Šveicarįjų, kur taip pat energingai 

rūpinosi Lietuvos reikalais. Tais pačiais me

tais sušauktoj Luzanoj nuskriaustų tautų ko

nferencijoj, kun. dr. Bartuška padarė griežtų 

ir teisingų pareiškimą: “Lietuvių tauta tol 

nenurims, kol visiškos nepriklausomybės ne

gaus.” Tai buvo pirmas toks drąsus lietuvio 

pareiškimas platesniam pasauliui. Amerikie

čiai dėl to ir didžiuojasi, kad tokį pareiški

mų padarė jų atstovas.

Taip pat tais pačiais metais kun. dr. Ba

rtuška nuvyko pas Popiežių prašyti lietuvių 

dienos viso pasaulio bažnyčiose t. y. kad 

Popiežius įsakytų bažnyčiose rinkti aukas 

nuo karo nukentėjusių lietuvių šelpimui. Šiam 

svarbiam reikalui gerų pradžių padarė. To

kia diena buvo paskirta, Popiežiaus laiškas 

| Lietuvos šelpimo reikalais buvo išsiųstas į 

‘ visus pasaulio kraštus ir rinkliava daroma. 

Tai buvo žygis, kurs ne tik šelpimo, bet ir 

politišku žvilgsniu buvo labai reikšmingas. 

Toks mūsų tautos pagarsinimas nė už jokius 

pinigus nenuperkamas.

Po tų darbų Europoj grįžo atgal į Ame

rikų. Išbuvo keletu mėnesių, važinėdamas po 

lietuvių kolonijas su prakalbomis apie Lie

tuvų ir jos reikalus. Ta proga rinko aukas 

Uetuvos šelpimui per Tautos Fondų.

1917 m. Federacija ir Am.' Liet. Taryba 

gerb. veikėjų deleguoja Europon, kad prižiū

rėti nuo karo nukentėjusių lietuvių šelpimų, 

kuris ėjo per Tautos Fondų ir taip pat rū

pintis tautos reikalais. Tus pareigas rūpes

tingai ėjo, uoliai dirbdamas keliuose lietuvių 

komitetuose kaipo vice pirmininkas, redaguo

damas žurnalų “Pro Lituania,” tvarkydamas 

Lietuvių^ Inf. Biurų Šveicarijoje, keldamas 

mūsų tautos nepriklausomybės obalšį.

1919 m. grįžo į Lietuvų. Prof. Pr. Dovi- 

daičiui gelbėjo sudaryti m misterių kabinetų, 

kurio amžius, deja, buvo jabai trumputis. Po

lietuvių kataliku vienyk
2334 80. OAKLEY AVE., CHICAOO, ILL.

A. L. R. K. Federacijos Reikalai

Trečiadienis, vasario S
šių ekskursiją užgiriu. Laiš- ganizuoti antrą ekskursiją, 

kas yra tokio turinio: Į Sekretorijatas stengsis tuo

‘‘Kunigų Vienybė pilniau- reikalu susižinoti ir su Roma 

niai užgiria sumanymų organi; ir Lietuvos Katalikų Veikimo

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

Praeities Pabyrės
Kazokai Pilviškių šventoriuje

Kaip kitose, taip ir Pilviškių vals

čiaus raštinėje ir mokykloje revoliucijo- 

nierini pirmiausiai savo jėgų ir atsisaky

mų rusų carui tarnauti pareiškė suplėšy

dami euro portretus viešose valdiškose 

įstaigose. Čia dar norėta didesnė carui ne

apykanta pareikšti. Jo portretas išneštas 

ant Pilvės tilto ir po balkiu {Mikailas.

Perdaug čionai vienok negalėjo revo- 

liticijonieriui ką jnularyti, nes bematant 

valdžia sau į Įragalbą išsišaukė iš Vilka

viškio dragūnų eskadronų. Žmonės laikė 

juos kazokais. Bušai tyčiomis žmones ka

zokais gąsdindavo. Mai, žmonių įsitikini-

Amerikos katalikai 

daug darbų ir reikalų. Jiems 

tenka vesti sunki kova su šio 

krašto masonerija, įvairiomis 

tikybinėmis sektomis ir su 

įvairiomis bedieviškomis gru

pėmis, griaunančiomis Kata

likų Bažnyčios autoritetų, ar

dančiomis šeimą ir bendrai 

žmonių dorovę.

Toji kova reikalauja daug 

stiprių ir gerai organizuotų 

pajėgų, kad' atremti iš visų 

pusių daromus puolimus, taiT 

komus Katalikų Bažnyčiai. 

Dėl to tam darbui katalikai 

stengiasi ko geriausia susior

ganizuoti. Reikia pasakyti, 

kad organizavimosi darbas 

varomas sistematingai ir la

bai tiksliai. Dar nesenai, ro

dos, teįsisteigė Nationalė Ka

talikų Konferencija (Natio

nal Catholic AVelfare Confe- 

rence) su vyrų ir moterų au

tonomiškai veikiančiais sky

riais, tačiau šios organizaci

jos nuopelnai Bažnyčiai, kata 

likų visuomenei ir kraštui yra 

jau žymūs. Įvairios sekcijos: 

švietimo, spaudos, socialio ir 

ekonominio gyveninio, teisių 

ir visa eilė kitų stovi sargy

boje ir reikale iš visų jėgų 

gina katalikų Teises ir nuolat 

rūpinasi apaštalavimu. Ši or

ganizacija stengiasi Šventojo

turi,Birth Control Bill. Katalikai 

ir visi, kam rūpi šio krašto 

gerovė, buvo raginami siųsti 

protestus senato teisių komi

sijai ir atskiriems komisijos 

nuliams, kati sulaikyti senatą 
nuo pravedimo šio kenksmin

go tautai įstatymo. Prie to 

darbo prisidėjo ir Federacija. 

Jos vardu pasiųsta protestai 

visiems senatoriams, kurie 

Įeina į minimą teisių komisi

jų. Vadinasi, ir Federacija 

prisideda prie svarbaus žy

gio.
Panašių žygių N. C. W. C. 

dažnai tenka daryti. Su jais 

skaitosi, nes žino, kad tos or

ganizacijos užpakaly stovi 

stipri organizuota katalikų 

visuomenė.

federacija, įeidama į ben

drą Amerikos katalikų veiki

mų per N. C. W. C., ir lietu

vių vardų išgarsins plačioje 

Amerikos katalikų visuome

nėje ir (aip pat žymiai prisi

dės prie bendrų šio krašto ka 

tulikų darbų ir Bažnyčios tei

sių gynimo reikalų.

Reikia tik, kad visos lietu

vių katalikų organizacijos ir 

draugijos prisidėtų prie mūsų 

Federacijos.

Kunigų Vienybė pritaria 

ekskursijai į Romų.

Jau mūsų spauda pranešė,

zuoti šiais Jubiliejiniais Me
tais Lietuvių Maldininkų Ek
skursija į Romų. Organizavi
mą darbas geriausiai seksis

Centru. Ačiū Kunigų Vieny

bei už nuoširdų pritarimų ir 

gerus paturimus, kuriuos Fe

deracijos centras giliai įver-

Federacijai, nes jos skyriai tina ir jais pasinaudos. Vie- 

veikia beveik visose lietuvių nybėje dirbdami, dar vieną 

parapijose. Ir pati kelionė po\gra%ų darbą nuveiksime. 

FEDERACIJOS EKSKUR-\ šia proga primename, kad 

SIJOS vėliava bus įspūdinges, visais ekskursijos reikalais į 

nė. Katalikiškoji Akcija gpa- Romą reikia kreiptis į Fede- 

t ingai yra prigijusi Euro po j. Į racijos sekretorijatą.

Mūsų Federacija yra tes di
džiausios ir galingausos Šei
mynos narė.

“Kunigi; Vienybė nei nea

bejoja, kad katalikiškoji spau 

da garsiai pritars Federaci

jos ekskursijai.

“Daugeliui laikas būt pa

togesnis vasariniame sezone, 

balandžio 29 d. palengvinda

ma kešeniui apsunkins gali

mybes išvažiuoti iš namų.

“Pirm paskirstant dieną 

gal būt buvę gerai susižinoti 

su K. V. C. Lietuvoje. Gal jie 

rengs maldininkų kelionę į 

Romą ? Būtų labai jiems 

(maldininkams) malonu susi

tikti šventame mieste ir su 

mūsiškiais atvažiuoti į Ame

riką pamatyti Cbicagos paro

dą.

‘‘Kunigų Vienybė linki ge
riausios kloties ir kur tik kuo 
mi gali, yra pasiryžusi padė
ti.”

Toks nuoširdus Kunigi]

Federacijos Sekretorius.

Už Vieną Dolerį 
Per Visą Žiemą
galite turėti kas savaitė

« nLAIVĄ
“Laivas” kas savaitė 

da šešioliką puslapių gr 

jasiskaitymų.

“Laivas” vienatinis Ameri

koje dvasinio turinio savait

raštis.

••Laivas” deda gražių strai
psnių apie tikybą, dorą ir Švč. 

Marijos garbinimą.

“Laivas” duoda iš Katali

kų pasaulio žinių, iš Ameri
kos ir Lietuvos žinių.

“Laivas” atsako į skaityto

jų klausimus ir už tai jokio 

atlyginimo nereikalauja.

“Laivas” duoda žinias iš 

misijų, apaštalavimo darbų ir 

kiekvienų mėnesį išaiškina Ma 

Idos Apaštalystės šv. Tėvo pa

tvirtintas maldos intencijas.

Tėvo troškinu] išpildyti, kad 

to susidarė Šleževičiaus kabinetas. Kun. dr. Į pasaulininkų organizacijos,

Bartušku pradėjo leisti satyros ir. kritikos Į draugijos ir atskiri asmenys 1 rih imijo.'-k ntia^ suma
laikraštį “Žarija.” Išėjus trinus numeriams,' padėtų dvasininkams apašta- 

Šleževičiaus kabinetas kun. Bartušku ištre-liauti, t. y. rūpintųsi katalikiš 

mė iš Kauno ir Kauno apskrities. Mat, so-i kąja akcija.

cial-liuudininkams nepatiko jiems pasakytos Pastaruoju laiku N. C. W.

C. yra susirūpinusi su gimdyteisybės žodis ir jie negalėjo pakęsti apsu

kresnio veikėjo.

Nepakęsdamas tokios politiškos būties 
savo tėvynėje, grįžo į Amerikų ir vei pradė-

mo kontrolės įstatymo projek-1

nė organizuoti Amerikos lie

tuvių ekskursiją į Romą Šv. 

Metų proga. Susitarta su 

Prancūzų laivų linija “IH De 

France” laivu, balandžio 29

Į dieną. •

Vienybės pritarimas Federa- “Laivas” mūsų darbų sky- 

cijos ekskursijai į Romą duo-riuje plačiai informuoja apie 

da daug vilties, kad ekskur- Kolegijos vienatinės Amerikos 

sija bus sėkminga ir gausiu- bernaičiams šviesti aukštosios 

ga. Dėl laiko paskyrimo tiek įstaigos reikalus, mokslą, pa

galima būtų pridėti, kad va- įžangą.

žiuoti į Romų pavasarį yra j “Laivas” talpina Kolegijos 

patogiausia, nes vasarą Ro- mokinių lietuviškus raštus, ku 

moję yra laimi karšta ir tuo

būdu ekskursantams pasun-
rie visiems aiškiai rodo, kad 

mokinanties angliškai, galima

tu, įneštu į Jungtinių Valsty- Tuo reikalu Federacijos sc-Į kinti] aplankyti istoriškas išmokti ir Kolegijoje puikiau

bių senatą. Šio įstatymo pro-

jo klebonauti Mt. Carinei’vje, kur gražių da-!jekto (biliaus) numeris yra 

rbų nuveikė, kaip jau minėjome, pastatė mo-j s. 4430. jįs vadinasi: HatPeld 

kyklą ir mokytojų namų.

1926 m. išvyko Lietuvon apsigyventi.

Matydamas didelę lietuvių veikėjų štokų 
Klaipėdos krašte, apsigyveno Klaipėdos mie-

kretorijatas gavo iš .vietas. Bet jei atsirastų no siai kalbėti ir rašyti lietuviš-

Kunigų Vienybės sekretoriaus ' rinčių važiuoti į Romų vasa- Įkai 

gerb. kun. Pr. Juro, kuriame i ros metu, būtų galima suor-

mūsų tautos gerovei apibudinimą.

Apie Klaipėdos krašto būtį kun. dr. Bar
tuškos nuomonę jau esame paskelbę. Pasi- 

ste ir ten gražiai darbuojasi. Per keletu nie- naudojome “Darb.” atstovo pasikalbėjimu su 

tų buvo 7 kariuomenės pulko kapelionu. Bet gerb. veikėju jam atvykus į šį kraštą. 

1929 111. dėl nesveikatos nuo tų pareigų atsi-1 Tenka tik pridėti, kad jis optimistiškai žiūri 

sakė. į to krašto ateitį, nors mano, kad Hagos lai-

Čia tik suminėjome kelis svarbesnius ge- rnėjimu Lietuvos vyriausybė nesinaudojo sū

ri). veikėjo gyvenimo ir darbų bruožus. Tiki-l mažinimui vokietinimo darbo ir privertimui 

mės, kad netrukus galėsime paskelbti plates

nę jo biografiją ir nuodugnesnį jo veikimo

t revoliucionieriai drasko kanceliariją ir 

kitas valdžios įstaigas, kaip žaibas jie al- 

pyškėjo jų gaudyti.

Revoliucijonieriui pajutę pavojų, ne

šėsi, kur kuris galėjo. Daugelis išbėgiojo

Tad užsisakykite sau ir ki

tiems “Laivą” nors vienam 

žvilgiu nėr ir nebus tbl, kol Dancigo korulo- .pusmečiui, p nebenorėsite nie- 

riaus klausimas nebus išspręstas. Tų klausi- 'kuomet su juomi skirtis, 

mą išspręsti bus sunku, nes lenkų pusę palai

ko didelės jėgos. Lietuvinti Klaipėdos kraštą 

būtinai reikia. Prie to daug gali prisidėti jogljog Rėniėjų naryste $3.00. 

ir lietuviai amerikiečiai, įsigijant tame krite-1

te nuosavybes ir ten apsigyvenant. Tai jau. 
padarę nemaža amerikiečių. Jr nepralošė. Ge
rą pavyzdį parodė pats gerb. svečias, kuria.;.

“Laivas” pusei metų $1.00, 
metams $2.00, bendrai su Ko-

vokietininkus laikytis konvencijos. Iš fašistų ! labai gyvai rūpi ir Klaipėdos krašto ir visos 

įsigalėjimo Vokietijoj pavojaus Klaipėdos at- Į mūsų tautos reikalai.

tik, tarsi iŠ miego pabudęs, jis lept po 

kojų proklamacijas. Geiai, kad kazokas 

koks nepastebėjo jo taip bestovint, būtų 

atsiėmęs kas neverta, arba net gal būtų 

kalėjime atsidūręs. Mat, vėplam ir revo-

per tvoras iš miestelio į laukus ir susi- ; liucijotiierium nepatartina būti!

slapstė Įiušesupių krūmuose, ur kur pas 

ūkininkus. Dalis jų, kurie nesuskubo iš

bėgti į lauku-, susimetė į bažnyčios šven

torių. Daugelis pasislėpė į varpinę. Keli 

bėgu apsaugos ieškoti net į pačių bažny-

v •cių. ■ 1
Vargšai visi buvę taip persigandę,

kad patys užsimiršdavę. kaip re i Idant ap

sisaugoti save. Pasakoja apie vienų labui 

karštų revoliuci,įonierių, kurį kusokui už

klupo bedūlinant revoliucijonieriškus la

pelius. Ketinėdamas kur slėptis, puolė”i 

kartu su kitais žmonėmis į bažnyčių. Sle

piasi nuo kazokų vargšas, o nesusigrie-

mu, kazokai buvo biauriausi ir nuožmiau- ’ biu savo kaltės ženklų užtrinti. Kaip da

si. J jų nagus jadekti — Dieve saugok! lydumas laikė rankoje popiergalius, taip 

Kazokų lietuvoje daug nebuvo. Kad žmo

nėse kazokų baimę palaikyti, kazokais va
dindavo visus raitelius (dragūnus).

Kaip tik duota kareiviams žinia, kad

Kazokai {nudėję savo darbų, norėjo 

jį ligi galo davaryti. Revoliucijonieriams 

bėgupt, puvyjuni ir jie. Vieni išlėkė į lau

kus. Kiti vėl paskui tuos, kur į švento

rių, įlėkė su arkliais į šventorių. Kai ku

rie, matyti, norėjo vytis net ir į bažny

čių. Atlėkė ligi pat didžiųjų bažnyčios 

durų. Arklių galvos pasirodę jau prieš- 

bažnytvje. (tai būtų veržęsi ir į vidų baž- 

j nyčios, jei nebūtų buvę tuo metu bažny

čioje kunigo. Kunigas vikaras kuip tik 

tuo metu žmonėms daliję HK (Sakramentą.

Net tirpieiėjo, kai pra jį keli vyru
kai kulkos greitintai nėrė per groteles į 
užualtorį ir sutūjię kur tamsesniame ka-

ję žiūri, kaip jiems iš {>0 pat nosies pas

pruko grobis...

Kunigas pasiskubino baigti Komuni

ją dulyti. Net nenusirėdęs šventų drabu

žių, eina pažiūrėti, kas darosi šventoriuje. 

J Gi ten didžiausias kliksmas. Kazokai 

ajrstoję šventoriuje esančią varpinę, trau

kia iš jos pasislėpusius žmones {>0 vieną 

lauk ir čia pat su nageikomis juos mėsi

nėja. Neskirdami nė vieno: ar vyras, ar 

moteris, ar vaikus. Vistiek, kiekvienas tu

ri atsiimti įniršusių kareivių tam tikri 

kirčių skaičių.

Sunku sau įsivaizduoti, kokis darėsi

tenai joiuaikas!
Laimė, kuri pasiskulūno kunigas iš

eiti. i’ribėgęs jis prie karininko, sušuko:

— Gi kų čia dabar darote?! Nekaltus 

žmones už ką kankinate! Revoliuciją kė

lusio ji visi išlakstė į lunkus. Čionai žmo

nės tik iš baimės subėgo, o de kokių re

voliucijų manydami kelti!mpe, tarsi kurapkos vanagų pujotttsios 

su tais popiergaliais rankoje j Imžnyčių galvas sukišusias į sniegų, be kvapo (ih j Karininkas atsikvošėjo. Paklausė ku- 
atbėgęs ir tūno. Gerai, kad kiti pastebėję ' noje, kol priešas pasišalino. O šie, prisi- nigo ir bematant paliepė kareiviams .liau 

jo užsižiopsojimų, ėmė jam šaukti: mesk I viję ligi pat bažnyčios durų, nedrįsdami tis kankinus žmones ir iš šventoriaus)išsi- 

tuos lapelius, mesk kuo greičiau! Tada peržengti šventos vietoe slenksčio, susto- nešdinti.. _ (Daugiau bus)j

Rašykite:

“LAIVAS”
2334 So. Oakley Ave.

CHICAGO, ILL.

KALBA
Kalba yru žmonių minties padaras, 

bet ji yra ir padargas, įrankis žmogaus 

mintims reikšti.

• * •

Kalba, būdama tautos {radaras, yra 

ir didžių didžiausias pasaulio padaras. 

Tauta savo protų, gyvybę ir sielą yra Į tą 

{>adarą sudėjusi, jame išdeda tauta, pati 

tuo nesirūpindama, ir visų savo išmintį.

• * •

Kad senovės graikui ir romėnai vie

nus savo ginklo ir ranku darbus tebūtu 

mums palikę atminimui, neišluikę šių die

nų karštoms savo kalboms paminklų svei

kų, šiandien ir apie tų jų darbų didybę 

-— maža, labai maža težinotume.

Rygiškių Jonas

Mirti n< bijo 

duug vertas.

kurio gyvenimas
Tomas Kempietis

Tik tada žmogus garbina Dievą, ka
lia jo būtybė per&iėmusi žmoniškumo idė
jomis.
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MSCONSIN'O LIETUVIŲ 2INI0S1
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generaiis agentas 

815 — 45th Street, Keno.sha, Wis.
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KENOSHA, WIS, daug,

KAS DEDASI MOKYKLOJE

ftv. Petro mokyklos moki

niai pereitą mėnesi turėjo kvo

timus. Tai buvo ištyrimas mo

kinių pažangos moksle. Kuiie 

gavo aukštą nuošimti, arba 

perėjo j aukštesnį laipsnį, už-

Nors merginrj ėia yra 

bet sunku buvo jas organizuo

tai palaikyti: susiorganizuoda 

vo ir vėl pakrikdavo. Bet da

bar, kleb. rūpesčiu mergaitės 

daugiau ir daugiau pradedu 

įvertinti šia draugiją.

Pereitą savaitę Bucine, AVis., 

įvyko visu merginų suvažiavi

mas ftv. Patriko bažnyčioje,

žada leisti aukštesnio mokslo 

siekti.

.Jonelis mokykloje buvo ne 

Į tik geras mokinys, liet klesos 

'pirmininku ir yra geras beis- 

i holo lošėjas, vienas iš geriau

sių ftv. Kazimiero parapijos 

tyme. Praėjusiais metais čem- 

pijonato vainikas teko mūsų 

parapijos tymui.

Kadangi tą pačią dieną pri

puolė ir užbaigimas mokyklos 

ir .Jonelio gimimo diena, tat 

ta proga vaikinai ir mergai

tės surengė surprise party, 

per kurią apdovanojo puikiom

LIETUVIAI AMERIKOJE

PHILADELPHIA, PA. , IEWARK, N. J.
ĮSPĖJIMAS LIETUVIAMS 

KATALIKAMS

Šįmet 16 Vasario, Lietuvos 

nepriklausomybės paskelbimo 

šventę, Philadelphijos lietu

viai katalikai minės tą pačią 

dieną — ketvirtadienį, ftv. Ju

rgio parap. svetainėje, Yennn- 

go ir Salmon gatvės. O už po

ros dienų vėliau bus taipgi 16

LIETUVOS NEPRIKLAU

SOMYBE IR KLAIPĖDOS

ATGAVIMO PAMINĖ.! 1 

MAS NEWARKE

Newarko lietuvių bendras ko 

riitetas rengia Lietuvos nepr. 

15-tų metų ir Klaipėdos atga-

ketvirtadienį, vasario 16 d.,, etų ir kitų pamarginimų.

7:30 vakare, Lietuvių ftv. .Jur 

gio dr-jos salėje, 180-3 Ne\v 

York Avė., Newarke.

Dalyvaus ftv. Cecilijos cho

ras, ved. A. Stanišausko ir 

Nevvarko lietuvių benas, ved. 

prof. P. Petraičio, kalbės Dr. 

B. K. Vencius ir poetas .1, 

Tysliava, ką tik atvykęs iš

Sukaktuvių paminėjimo rei 

kalu Bendras Ne\varko ir apy

linkių komitetas rūpinasi, kad 

viską kuo geriausiai priren

gus. Prašo visas draugijas 

bei organizacijas vasario 16 

dieną Ne\varke nieko nereng

ti ir visus pritariančius pri

būti ir sykiu dalyvauti vasa-

Lietuvos, kuris dalyvavo mū- rio 16-tos dienos iškilmėse,

šiuose už Lietuvos nepriklau- 

somybę. Manoma, bus ir dau

giau kalbėtojų, kurie da tik-

kaipo visų lietuvių tautinėje 

šventėje. įžanga nemokamai.

J. S. Trečiokas, Sekretąrius
vimo 10 metų paminėjimą'rai nepasižadėjo. Bus solo, du-

dovanom ir sudėjo geriausių/Vafiario apvaikgf4ojiina8 k

sitiklina, kad ateinantį birže-P<ur P&sLaitjvta nuosekli pas- 

lio mėnesį pereis į aukštesnį Suvažiavimas daug pa

linkėjimų bei pasisekimo to- 

imesniam moksle,

skyrių.

Pasirodė, kad visa mokyk

la kuo geriausiai išlaikė kvo- 

^mus. Tai daro garbės moky-

y Mokytojos sesutės, pran-
^^Puetės nenuilstančiai dar

buojasi ir didžiausiu pasišve

ntimu auklėja vaikučius.

Sąryšy su tais kvotimais, 

randame dar ir “garbės na

rių: 8-tani skyriuje — Fk Kle- 

vickaitę ir Ant. Pociūtę, 7 sky 

riuje — L. Jusiūtę ir Z. Dit- 

kiūtę, G skyr. — Oną Bitau- 

taitę, 5 skyr. — T. Sarauską, 

4 skyr. — P. Labanauską, 3 

skyr. — J. Ališauskaitę, A. 

Pipiraitę ir Ant. Januškiūtę. 

O didžiausiu surpraizu pasiro

dė pirmas skyrius, kuris likos 

visas “garbės skyrium,” va

dinas visi vaikai yra “garbės 

studentai.” Garbė mokytojai 

seserei M. Petronėlei.

gelliėjo toms, kurios jame da

lyvavo.

Mūsų parapijos sodaiietės, 

naujakurės ftv. Marijos dieną 

priėmė bendrai šv. Komuniją 

ir viešai sudėjo priesaiką būti 

ištikimomis Marijai.

Iš jaunų sodaliečių visos pri 

ėmė šv. Komuniją, o iš suau

gusių tik keturios. Kitos iš 

priežasties darbo negalėjo da

lyvauti bažnyčioje.

Sodai ietės turi dvi valdy

bas. Augusių valdybą sudaro: 

dvasios vadas kun. B. P. Vit

kus, pirm. — Ona Laucaitė, 

v. pirm. — G. Klevickaitė, II 

vice pirm. — A

ižd. — Ona Simanskaitė, raš 

— - Stasė Kiserauskaitė. Pata

rėjos — sesuo M. Loretta, K. 

Urbikiūtė ir St. Nakrošiūtė. 

G. Klevickaitė išrinkta suor

ganizuoti sodaliečių chorą ik,

Pastaruoju laiku Gas and 

Electric Co. inspektoriai pra

dėjo tikrinti miterius. Kanda

ma suktybių, ta yra “naujų

tuvių Muzikalėje svetainėje. 

Tas apvaikščiojinias, kaip re

ngėjai garsina, bus neutralus, 

tačiau, tikrenybėje, tai bus 

Philadelphijos klaidatikių — 

“nezaležninkų” apvaikščioji- 

mas.

Kadangi, kaip praeitais me-išradimų,” kad pertaisyti, 

miteliai neparodo, kiek išeik- !ta;s taip ir šįmet tame apvai- 

vojama jėgos. Pasileidę agen- 'kščiojime nuo “steidžio” kie

tai ir inspektoriai nemaža su-ĮvjZgOs prieš šv. Katalikų Pa

rado tokių vietų, jų tarpe ir žnyčią vietinių ‘nezaležninkų’ 

dvi dideles krautuves, vieną bambizas, lenkų “nezaležnin- 

teatrą. Ir lietuvių pakliuvo kų” vado, Hudoro pakalikas.

su tokiu “išradimu.” Žinoma, 

turės kompanijai užmokėti ir 

gal būt nemažai. B. V.

MINĖJO SUKAKTUVES

PROBAK-

Po kvotimų kleb. kun. B. P. 

Vitkus pasakė vaikams kalbe

lę ir išskaitė jiems laipsnius. 

Kurie gav-o mažesnius laips

nius, buvo raginami siekti au

kštesnių, kad atėjus birželio 

mėnesiui nei vienas nepasili

ktų tam pačiam skyriuje. 

Kontestas

Mūsų aštunto skyriaus mo

kiniai stoja į kontestą.

ftis kontestas yra tik vien 

pradžios mokyklos mokiniams. 

Kontestą suruošė Knigbts of 

Columbus. Kuris mokinių pa

rašys gerinusį referatą apie 

“Priežastis dėl ko prasidėjo 

Amerikoj revoliucijos,” gaus 

dovaną. Už geriausį referatą 

skiriama $23 dovana. Iš viso 

bus duodamos trys dovanos. 

Mokiniai švęs

Vasario mėn. įvyksta trys 

šventės tiek mokiniams, tiek 

plgusiems. Viena tų šven

tai Lietuvos nepriklauso

mybės paminėjimas. Mokiniai 

šį paminėjimą ruoš mokyklo

je. Visi trys paminėjimai, bū

tent, Lincolno, Lietuvos Ne

priklausomybės ir AVasbingto- 

no gimimo diena bus sujungta 

ir paminėta Vasario 16. Tą 

dieną mokiniai žada padaryti 

istorišką. Mokytojos sės. pran

ciškietės žada paruošti istori

nių paskaitų.

Valio, nepriklausoma Lietu

va!

Prie programo
Jaunos sodalietės rengiasi 

prie gražaus programo, kurį 

žada išpildyti gavėnioje, ftios 

sodalietės visos yra mokyklos 

mokinės, gerb. sesučių mokina

mos.

Sodalietės
Gerb. klebono kun. B. P. 

Vitkaus pastangomis, sodalie

tės susilaukė tvirto pagrindo.

surengti dainų programą.

Linkime p. Klevickaitei ge

ro pasisekimo.

J jaunamečių sodaliečių va

ldybą įeina: dvasios vadas — 

kun. B. P. Vitkus, pirm. — 

Ant. Pociūtė, vice pinu. — E. 

Klevickaitė, rašt. — E. Tube- 

liūtė.

Gerb. sesuo M. Loretta deda 

pastangų, kad Kenoshoj gy

vuotų sodalietės. Jos jau gy

vuoja ir, duok Dieve, kad kuo 

ilgiausiai gyvuotų, mokėtų 

prisivilioti kitas mergaites ir 

visur rodytu gražų pavyzdį.

Linksmutė

__ , . Vasario 5 d. Šv. Kazimiero
I>i tau t aite, ..... .

y 'draugija minėjo savo gyvavi

mo 30 metų sukaktį. Ta proga 

suruošė vakarą, balių. Valdy

ba ir vietiniai veikėjai kalbė

jo apie draugijos praeitį ir da

bartį; plačiai nurodė draugi

jos nuveiktus darbus T. Gali- 

šanskis, nes, kaipo darbštus 

narys, priklausydamas per 26 

metus, visada buvo valdyboj, 

o dabartinio laiku eina iždi

ninko pareigas. Iš jo kalbos ir 

pranešimų matyt, kad drau

gija gerai gyvuoja; narių turi 

117, turto $2,549.00; pašalpom 

išmokėjo virš $17,000.00. Sirg-

(Kas netiki, kad vietinis lie

tuvių “nezaležninkų” bambi- 

zas yra Hudoro pakalikas, lai 

pasižiūri vietinį lenkų Laikraš

tį: “Partvotą,” 37 num., pra

ėjusių, 1932 metų, tada supras, 

koks yra tėvynainis vietinis 

“nezaležninkų” bambizas), to

dėl lietuviams katalikams, kai 

po katalikams ir kaipo tikrie

ms Lietuvos vaikams, nedera 

klausyti blevyzgų katalikybės 

priešo ir Hudoro pakaliko len- 

kbernio, kuris Lenkiją stato 

aukščiau visko.

Lietuvių Katalikų
Veikimo Komitetas

sekretoriai ir iždininkai visa

da buvo ftv. Kazimiero dr-jos 

nariai. Daug vietos užimtų 

smulkiam aprašymui dr-jos

nuveiktų darbų per 30 metu. 

damas narys patalpos gauna Dr.ja pjni ridė.

jus prie parapijos steigimo ir

RACINE, WIS.
racinieciai 

Lietuvos ne- 

15 metų ir

Vasario 19 d 

bendrai rengia 

priklausomybės 

Klaipėdos atvadavimo 10 me

lų sukakčių paminėjimą. Kal

bės buvęs Racine miesto ma

joras AV. IL Amstrong ir iš 

Kenosha, AVis., Dr. A. Ra

kauskas. Bus dainų ir kitokių 

pamarginimų, pritaikintų iš

kilmėms. Iš Katalikų pusės 

darbuojasi J. Kumpytė, A. 

Vasiliauskas ir J. Zaleckis.

Paminėjimas įvyks V. Dien- 

zileto svetainėj, 12tb Street.

Taigi lietuviai ir lietuvai

tės, nepamirškite vasario 19 

d. po piet skaitlingai susirink

ti. Visų mūsų šventa pareiga 

dalyvauti tuose paminėjimuo

se.

$7.00 į savaitę; mirus nariui 

iš kasos išmokama $75.00 ir 

kiekvienas narys sudeda po 

$1.00. Mėnesinė mokestis tik 

50c. i

Pirm. A. Lapinskis pranešė, 

kad nuo vasario 5 d. įstojimas 

veltui nuo 16 iki 20 metų, o 

nuo 20 iki 45 metų priimama 

už pusę įstojimo, nes dabar

tiniam Jaike žmonės neturi pi

nigų. Priimama vyrai ir mo

terys. Gera proga, • ypač jau

nimui. Tėvai turėtų pasirūpi

nti savo sūnus ir dukreles pri

rašyti, arba raginti prisirašy

ti prie tokios draugijos.

ftv. Kazimiero dr-ja tai yra 

širdis racinit čių katalikų. Sa

kau širdis, nes tos dr-jos na

riai įsteigė parapiją ir jų pa

stangom buvo nupirkta lotai 

bažnyčiai statyti. Tr dabarti

nės bažnyčios pirkime vadty 

vavo ftv. Kazimiero dr-jos vei- 

i. Iki šio laiko parapijos

bažnyčios užlaikymo; daug ge | 

ra padarius ir Lietuvai, nes1 

daug aukų surinkusi ir jš iž

do aukojusi.

Visi nariai geri katalikai, 

tikri, geri Lietuvos mylėtojai, 

pavyzdingi Amerikos piliečiai.

ftv. Kazimiero draugija, tai 

pradžia Racine lietuvių gyve

nimo, nes maža yra Racine 

senesnių žmonių, kurie būt iš

gyvenę virš 30 metų nuo dr- 

jos susitveri mo. Pasirodė, kad 

tik du nariai raudasi: J. Pe- 

polis ir F. Razauskas; abu jau 

30 m. kai priklauso dr-jai ir 

abu dar gana gerai atrodo; 

abu didžiuojas, džiaugias sa

vo draugija ir nuveiktais dar

bais.

Žmonių vakare buvo pilnu

tėlė parap. svetainė. Viskam 

užsibaigus, prasidėjo šokiai. 

Griežė Stankahs iš Kenosha, 

AVis., orkestras. B. V.

Sausio 27 d. Racine Higlr 

School l>aigė 120 studentai; 

jų tarpe ir žinomų biznierių 

Jurgaičių sūnus Jonas, kuris 

yra pavyzdingas jaunikaitis. 

Tėveliai geri parapijos rėmė

jai ir darbuotojai, taip pat 

pasiturintieji žmonės. Sūnų

* j

SUZANA... yra 

labai patenkin

ta savo nameliu
Afor IS jos nameliai nėra naujau

sios mados, jie yra labai patogūs. 

Nes juose randasi t it* parankmnai, 

kurie, kad ir nebrangūs, reiškia la

bai daug. Turi “extension” telefo

ną virtuvėj, kuris sutaupo daug lai

ko ir žingsnių, kuomet ji gamina 

valgį. Kitas telefono pratęsimas 

jos miegamam kambary yra paran

kus dėl vėlų arba ankstyvų šauki

mų. Jūs taip-gi galite turėti šitą 

nebrangų patogumą. Pašaukite į 

mūsų ofisą.

teikia
barberišką

skutimosi
patogumą

namie

(PROBAK BlADE)

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

VAŽIUOJANČIU | LIETUVĄ 
DĖMESIUI

Kas mano ŠĮ PAVASARĮ VAŽIUOTI Į LIETUVĄ, 
jau laikas pradėti rūpintis kelionės reikalais: a) iš anks

to apsirūpinti reikalingais dokumentais; b) gauti pasus 

ir vizas; rezervuoti vietas, nes pirmiau užsiregistravę, 

visada geresnes laivuose vietas gauna.

“Draugo” laivakorčių skyriaus vedėjai yra paty

rę, duos patarimus ir visus reikalingus dokumentus iš

pildys.

Lietuvoje yra organizuojama ekskursija į Pasaulinę 
Parodą Chicagoje. Kas norite, kad jūsų giminės atvyk

tų į šią parodą ir drauge pas jus pasisvečiuotų ir Ame

riką pamatytų, tuoj kreipkitės į “Draugo” laivakorčių 

skyrių smulkmeniškų informacijų, kurios mielai bus su

teiktos.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor

tes ant visų linijų ir geriausių laivų į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

<•<•<•

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

WELDONA CORP.
Desk 8, Atlantic City, N. J.
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BRAVO A S Tročiatlienis, vasario S tl.. I93ū

LABDARIŲ DIRVA f

lg CENTRO SUSIRINKIMO Centras taip pat prašo kaupu 
------------- prisiųsti smulkmeniškus rapo-

Sausio 28 d., Aušros Vartų 
parap. salėj, įvyko Lietuvių 
R. K. Labdaiių Sujungtos cen
tro susirinkimas, j kurį atsi
lankė daug kuopų ir draugijų

rtus: a) kiek kuopa turėjo į- 
eigų ir išlaidų; b) kiek sušel
pė pavargėlių ir bedarbių; c) 
kiek tani tikslui pinigų išlei
do; d) kuo ypatingu kp. pla

atstovų. Įteikia pasidžiaugti, ėjusiais melais pasižymėjo; e) 
kad Labdarių Sųjungos veiki- kiek turi narių — garbės ir 
mas žymiai atgijo. Daug žy- paprastų; 1) kiek vietinių 
mių veikėjų grįžo Sajungon ir draugijų prie kuopos priklan- 
stojo darban, kad padėti įgy-'so ir kiek jų (taip pat kurios) 

prie labdarių veikimo priside
da.

Šios žinios centrui yra rei
kalingos.
Centras pageidauja, kad prie 

labdarių priklausančios drau
gijos prisiųstų atstovus į cen
tro mėnesinius susirinkimus, 
kurie įvyksta kiekvieno mėne
sio paskutinįjį trečiadienį, Au 
šios Vartų parap. salėj.

ki!

piknikų Kolegijos naudai. Dar Panavas, 7257 So. Artesian savo svečius maloniai paval-į 

..o paėmimu pasirūpins A. ave. sveikatai pataisyti buvo šias kava ir tortais.
Grybas. (išvykęs į AVilliams Bay Wisc. Rėmėjų bei ligoninės drau

A. (Jrybas darė pranešimų į Crane ūki. Keletu savaičių gUį prašomi paremti šį mūsų 
iš M. Kol. Rėm. Apskr. su

KOFLNEWS RAY-DIO SALVE
sirinkimo. Pranešimas priim
tas.

Mūsų Kol. Mėm. 19 skyrius 
yra pasiryžęs šiais metais pa
sidarbuoti, kad kuo daugiau
siai gavus naujų Kolegijos
rėmėjų. Žvalgaitis.'

NORTH SIDE ŽINELĖS

pakvėpavęs tyru oru grįžo į ■ card ir bunco party, nes pel- 
namus sveikas. Ligos neliko nas skiriamas ligoninės nau- 
nei pėdsako. R&p. įdai. Jie to, tai bus paskutinis

rėmėjų parengimas iki po Ve
lykų. Per gavėnių jokių \ lė

šų parengimų nemanoma re
ngti. |žangu 50c.

Lauksime skaitlingo atsila
nkymo. Alfa

BRIDGEPORTO
NAUJIENOS

IZIDORIAUS GRIGONIO 
LAIDOTUVES

Sausio 31 d. mirė Izid. Gri
gonis, sulaukęs 51 metų am 

! žiaus. Velionis buvo vienas uo 
liausiu Šv. Jurgio parap. para-

X Nors suvėlinta, bet vis 
tik noriu pranešti, kad sausio 
17 d. įvyko N. P. P. Š. mergai
čių draugijos bunco partv Ja-, .. .

, ... _ O1 .... pijonu ir draugi ių darbuotoju
Gražiai išauklėjo savo šeimy
nėlę. Jam mirus, tuit kar to 
daug sudėta dvasiškų bukietų 

Vasario 4 d. įvyko lakiotu

gai susirinko ne tiktai mergai
tės, bet ir šiaip svečiai. Ačiū 
vietinėms sųjungietėnis ir ki
tiems už atsilankymų ir dova
nas. Vakaras buvo sėkmingas. ,vt‘s- vak *^‘1 i nainUs a 

į tėjo prelatas Krušas, kūnų bū- 
X Šv. Rožančiaus draugijos ry tjaUgeiįa giminių ir pažį 

susiiinkimas įvyko sausio Įmanių nulydėjo į bažnyčių. At-
Centro susirinkime nutarta mokyklos kambaryje. laikyta trejos mišios. Pats pre

Iš rengiamojo vakaro komi- datas pasakė gražų pamokslą 
sija pranešė, kad bunco party Į Į kapus lydėjo daug žmonių, 
įvyks kovo 12 d. Komisija pa- | Automobilius tvarkė keturi po

vaidinti šios organizacijos 
nius užsimojimus.

Šis susirinkimas pasižymėjo 
gausingais nutarimais.

Nutarta iš anksto pradėti re
ngtis prie rinkliavos Šv. Ka
zimiero kapinyne Vainikų Die 
noj, gegužės mėn. 30 d. Taip 
pat ir prie "pikniko Vytauio 
darže, kuris įvyks tų pačių 
dienų tuoj po pamaldų.

Labdarių 14 seimas įvyks
lapkričio 19 d., Manpiette pa- at,nokc,ti tūkstantį dolerių sko 
rke. Apie tai pranešama iš an- ,os Metropolitan State bankui, 
ksto, kad kitos organizacijos1^110 būdu labdarių ūkio skoia 
tų dienų nieko nerengtų, bet 1 sumažinama.
prisidėtų prie labdarių dilba-1 -tt) kp. pranešta, kad Ser
mo darbo. tos kp. 17 metų amžiaus

Nutarta, kad labdarių vtn-jna1®’ km ios tėvai per daug 
kėjai apvažiuotų visas koloni-llhetų buvo veiklūs Labd. Su
jus su prakalbomis apie lab- jun»os naiiai ii dabar yra ui- 
d&rybę ir tuo būdu sustiprin-'rSe* -tėvai ne tik patys buvo 
tų kuopas, kurių tarpe jau los organizacijos nariais, bet

SKAITYKITE Iii PLATIN
KITE “DRAUGA”

Brighton Park K. oi' L’s 36 
coum-il \vill bave their Sočiai 
Dance at tbe lmaculate Con- 
eeption Church Hali, 44tli and 
Fairfield Ave., Feb. 9, 1933. 
Entree 7:49. Free: 9 cents 
only, your wardrobe inclu- 
ded. A įveli kitoivu orchestra 
\\ill be played.

Everyone wiil be \velconi- 
ed. Come one, eome all. l’ll 

be seeing you. Koresp. Karau.

MOSTIS, ypatingai geru 
dėl didesnių skaudėjimų, 
tuojaus suteikia palengvi
nimų, kuomet kitas neį
veikia.

Pamėginkite tr pamaty
kite kaip greitai palengvi
na skausmų, giliai įsiga
lėjusį kaip;

RUMATIZMĄ
ETRP.NŲ DIEGIMĄ

SALTI MUSKULUOSE 
PASTYRIMĄ NARIUOSE

MĖŠLUNGI 
NEU RALGIJĄ

PERSIDIRBIMĄ
NUGAROS SKAUD.

IftMLGI.NKllU
Jeigu kartų painėginsit RAY—DIO 
most j ir pajusit palengvinimų. Jūs 
visuomet laikysite jų savo namuose. 

Jūsų apteikoj — 6»c

DUOKITE VISUS SPAUDOSt

DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

yra gana silpnai gyvuojančių. 
Nedaug gyvumo berodo 2 kuo
pa, Roselande, 13 kp. So. Chi
cagoj, 9 kp. Melrose parke, 14 
kp. lvenoslm; \\ įsc., 3 kp. De-

ir savo vaikus įpratino dirbti 
kilnų lalslarybės darbų. Nuta
rta suteikti pašalpų.

Susirinkimo dalyviai džiau
gėsi išgirdę malonų praneši-

troit, Mieli. Per kiek laiko'ce- m»b kad Marųuette parke at- 
ntras iš jų jokių pranešimų,' labdarių 23 kp. ir
nė raportų nebegauna. 5 kp. ;Pradėjo veikti. rlai p. B. Ne-
Šv. Jurgio parapijoj gerai gy
vavo. Bet pasimirus keliems 
stipriems veikėjams, ypatingai 
a. a. B. Seklegkiui, kuopa pra
dėjo silpnėti. Būt gera, kad 
a. a. Sekleckio vietų kas kitas 
užimtų.

Kuopos, kurios nori,suren
gti prakalbas, atsišaukite Į a- 
■gitacijos komisijų arba centrų.

t i ruošiasi, kitas ragina pri
sidėti dovanomis, kad ir šį sy
kį draugija pasižymėtų, kaip 
ne sykį jau yra pasižymėjus.

Atstovė į Šv. Kazimiero A- 
kademijos Rėmėjų sk. pranešė, 
kati rėmėjos ruošiasi prie va
jaus vakaro su veikalu “Dar
žovės”. Vakaras įvyks kovo 5 
d. Taipgi parapijos naudai re-

licnionai.

Kapuose kun. šaulinskas pa 
sakė antrų pritaikintų pamok
slų.

A. a. Izidorius dideliam nu
liūdime paliko žmonų Petro
nėlę, tris dukteris ir vienų sū 
nų, kuris lanko l)e La Šalie 
aukštesnę mokyklų.

Laidotuvių dalyvis

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

r,gia bunco party kovo 28 d.
Amžinosios Šv. Rožančiaus gy .KRYŽIAUS LIGONINĖS

dr-jos narės nutarė suruošti RĖMĖJOS
bunco party Kizelevičienės na '

SPAUSDINAME:

muose. Korespondentė

MARQUETTE PARK 
ŽINUTES

Trečiadienio vakare, vasa
rio 15 d., 7 vai. ligoninėj Įvyks 
rėmėjų card ir bunco palty. 
Bus duodamos gražios dova
nos kiekvienam stalui. O po

Kun. Jonui Klimui, Mt. Ca- lošimo rėmėjos, kaip visuomet,

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

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

CHICAGOJE

nartonio, žymaus mūsų veikė
jo, nuopelnas.

Jš visko matyti, kad labda
rių veikėjai nesnaudžia. Jie y- 
ra pasiryžę šiuos metus atžy
mėti gausingais darbais ir di- r'r,<,b l’a-» lankanties Cbicago ' 
delį šuolį padaryti arčiau prie Je’ lM‘1(‘itų sekmadienį svečia- 
savo užbrėžto tikslo — našiai- wsi Pas dr. ir ponių Jonų P.J 
čių ir senelių prieglaudų sta- Loskus. Alfa
tymo. Labdarys ---------------------------

Didelėmis iškilmėmis palydė 

jome a. a. Petrų č’apų į Šv. 

Kazimiero kapus. Kūnas buvo 

pašarvotas pas grab. Bagdonų.

kriti KriBktn.. A. tb-hlžius, A. ikur kareiviai turėjo truiniuj 
Grybas, kun. Ari. Juškevičius palakė prakalbę.

Išgelbėjo Geliamai Rankai,
Sako Ponia Nowakow»ka

"Per suvirš du metu turėjau neapsa
komai geliama ranka. Naudojau įvai
rius linimentus, plasterius ir mostis. 
Tačiau niekas nepagelbėjo. Paga
liau. išnaudojus dvi bonkas Inkaro 
Pain-Expellerio visi skausmai prany
ko. Ai dabar esu visiškai sveika, 
liitt stebėtinai geram vaistui Patn- 
Eapelleriui.” S. R.

rhilsdelphia. Pa.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

KAS GIRDĖT WEST SIDE
i ir I-;. Šiaulienė. Tie patys at. |ne» P-ėapus buvo ekskarcivis.

x ! stovai atstovaus ir Federa-' Petras f'aPas I,'IVO veikfJa'i1 ' ' -------
■ cijos 23 skyriuje.

IŠ MAR. KOL. RĖM. 19 S 
VEIKIMO

Sekmadienį, vasario 5 d 
Aušros Vartų par. mokyklos! 
kamblįryje įvyko Marijonų 
Kolegijos 19 skyriaus susirin
kimas, kuriame dalyvavo ir 
naujas mūsų parapijos vika
ras knn. Adomas Jcskevičius.į

itarp lietuvių ir priklausė Su
siv. L. Romos Katalikų Ame- 

J parapijos mokyklos leme- j-Įkoje. Buvo draugiškas, t<‘i- 
jli komitetų išrinkta E. Šiau- singas; visi lietuviai jį mylė- 
lienė io Ona Dačiulienė. j0 įr Dėl to daugeli«

Nutarta surengti Mar. Kol. suteikė jam Įiaskutinį patar- 
Rėm. 19 skyriaus naudai bun- pavimų.
co party kovo 26 d. Taipgi Į Amžinų atilsį.
šiame susirinkime nutarė atei Kareivis

Jis dar vra jaunas kunigėlis, j """""i v,,s“r» ««r«u.«ts puru--------------
bet matyt bus darbštus ir yei-įP'Jos "au,lai Pik"ik» ir vie,l», G"rai žinomas veikėjas Al. 
kius padirbėti mūsų organi-
zaeijose.

Į Vak. Valstybių seimelį iš
rinkta sekantieji atstovai: 
kun. Ad. Jcskoyičius, kun. L. 
Drangelis, E. Šiaulienė, O. 
Pocienė ir A. Grybas.

Šiame susirjnkime nutarta 
'dalyvauti bi ndrainc 16 d. va- 
saiio paminėjime, kuris į- 
vyks McKinley l’ark svetai-
iėje.

Marijonų Kolegijos Cbi- 
igos Apskritį išrinkta šie 
tstovai: knn. Adomas Jes- 
Svičius, A. Grybas ii' E. Šiau 
|‘uė.

Cini ngos Feęleracijos Aps

PAIN-EXPELLER
KENČIANTIEMS I’LAl ČIV 

LIGOMIS
Jei ji,s kankinatės džiovos, du

sulio, šalčiu, kosėjimu, bronchitis 
ir slogomis, ar kitomis planeli, il
gomis, nieko nelaukdami puhun- 
dyklt Dr. P’. J. Hlrnanovsklo im
portuoti, šventojo Kalno Arbata. 
Tai geriausia pasauly gamtos gy
duolė. Tūkstančiai dėkoja laiškais 
Ir giria šių. nepaprasti, švento Kal
no Arbatų, kuri daug žmonių iš- 
gytlė.

.hi Svontcnylie Popiežius Leonas 
XIII npriovanojo ftv. Petro Oriletio 
šios gydančios šventojo Kalno Ar
batos Išradėjų.

I’ekolis jos tikiifttuoja tik $1.20. 
Prisiunčiama ) namui. G pakeliai 
$6 00. Kaflykll ir reikalaukit;

E. G. U l itu CO., Dp 3».
IKI Seneca Ave., Breuktyii, N. V.

Draugas Pub. Co
2334 S. OAKLEY AVENUE



Trečiadienis, vasario S d.. 1933

j Prašau Į Mano Kampelį
•Rašo prof. Kampininkas.-

I

DRAUG A R

'į Kontrei runvti dabar nerei-]1>houe °ir’«
j Ida ruzuino; žmogui užtenka į 
to, kud jis gali lopetų aut pe- 

i čių užsidėti. Taip unų dien
Jeigu jis meluoja, tai ir aš sako, dažnai Kaponis visų 11a- parašė ir pikčeriu parodė €'i-

nieluoju. Ana, vienas ekskon- ktį ten išguli. Valgus kartais 
viktas, išėjęs iš Atlantos go- su konviktais, kartais ne. Kai 2 
vermano džėlos rašo apie Chi-Įkiti konviktai jį pavadina 
vagos butlegerių eieeorių Ka-|“grease bąli’’, “wop,” “ma- 
ponj. Sako, jum ir džėloj gy- caroni bender,” tai Kaponis 
veninius. Džėlos rėžinio visai [jiems atsainius: “Šėrap, jus 
nematųs. Dėvįs šilkiniais (po sušvinkeliai, aš esu daugiau

.agos lietuviškų balšavikų ga- 
zieta.

PRAŠAU NESIJUOKTI

12 dol.) underverais, siutais čiupinėjęs dolerių, negu jus ir 
jam spešil džėlos teilorių pa- jūsų familės mate.” 
siutas. Šiit ai — 2.) dol. pora. ( Taigi, aiški rokunda, kad 
Kuomet kiti konviktai gali tik Kaponiui visur gera. Tikrai 
du laišku per savaitę parašv- navatnas tas fanatikų probi- 
ti, Kaponis rašo kiek nori. E- šinų jaiginidytas, užaugintas ir

j° “biznis ' to reikalaujųs. doleriuose paskendęs mūsų <?i- 
Korespondencijų garnius kar- kagos skiepų ciecorius Kapo
tais džėlos bosų neeenzuruola. nis.
Vizitinius priimųs atskiram

B. J. Drinkwater yra plum- 
beris Yakinia miestely, Wasli. 
valst.

DR, P, P. ZALLYS
DENTISTAS 
30 East lllth Street 
l’rle Y. M. C. A., Koseland

vo žilus plaukus nudažė juo
dai ir po trijų savaičių... Ale 
kam čia ir kulbėti.

— Ka! — sakysit — jis tuoj 
susirgo ir mirėt

— Ne, ne, tai dar būtų bu
vę pusė bėdos. Jis apsiženijn.

DAKTARAI:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 80. 49th Ct. Cicero. III.
Utur. Ketv. Ir Pėtnyčiomis 

10 — 9 vul.
8147 S. Halsted St. Chicago
Paned., Sered. ir Subat. 2 — 9 vul.

kambary, turbūt, taip pat jo Lietuviškų himbiuių balša-»“biznis to reikalaujųs. . Da- vikų gazieta išvirožijo, 
>bininkas taip pat iš jo laba; sovietų sųjungoj darbininkams 
sirošnos (dirba šiušų šapoj). algos bus iškeltos 6.7 nuoš. 
įkals vienų, kitą vinį į šiušu

R. Swindler turi 
daiktų krautuvę 
n’e, W. Va.

geležinių
Morgantow-

“ Panaikintas Lipari praga
ras*

‘‘Gavome tris naujus narius 
partijai, visi trys amerikonai,

KĄ RAŠO MŪSŲ GA- 
ZIETOS

Phone Boulevard 7048

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Ave.
Arti 47th Street

Tel. LAFAYETTE 8067

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIKURGA8 

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St.

(Prie Archer Ava. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo S lld 8 vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliomis pagal 

sutarties

Tel. Ofiso ir Res. Grovehill 0617

‘‘Moteriškės šaukimas ‘‘He
lp, Help,” paguldė Jonų Joku- 
bonj ligoninėn.” (“N.”)

‘‘Bekonas (lašinių palte! (“T? 1
' ' ' jProf. Kamp.) užmušė

(‘‘D. N.”)
mergi

nų.

vienas negras.” (“L-vė”) '

Pačiau būkit tikri; bimbi- in'M)s &
Šitaip, giriasi Bruklyno Bi- 

azieta, auga lietuviškų
padų ir eina į džėlos ošpitali, nini tavoršeiai čia badų kęs, 1,alSavikU ell6s- Prof- KamP-
kad daktarai padarytų jam j)Uožes keiks, strytais maršuo s I -----------
tritmentų. Kai kada net rei-1 protestuos, darbo ir duonos j įmonės sako, kad plaukų da 
kalauja, kavl X-Ray spindit- šnUi<R> aje ni.į vienas neva-|ž>nuis atne^ nvlai,n« ž,u°br«i-! 
liais j- peršviestų. Kadangi oš- žinos į Rasiejų. Ant popelio, i Tikrai tajp, net galiu paliūdv 
pitalio lovų matrasai daug mat, galima bile kų papeckio-Iti. Štai Mikas Legumynas sa 
niinkštesiii, negu celių, tai, ti.

1. J. BAGDONAS
Laidotuvėms patarnauja man
dagiai, simpatiškai ir labai pi
giai. Liūdnoje valandoje pa
šaukite

Republic 3100

2506 W. 63rd Str.

Tel. Canal 6183

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampa* Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto 
Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Boulevard 7689
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
VaJ.: Nuo 10 ryto iki 8 vakare

Tel. Cicero 1260 X—RAY

GRABORIAI:

J. F. RADZIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE

LACHAVICH 
IR SUNOS

LIKTI VIS CliABORIUS

OFISAS
#68 VVest 18 Street 

Tel. Canal #174 
SKYRIUS

8238 S. Halsted St. 
Tel. Victory 4088

Laidotuvėms patar
nauju geriausia ir Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
pigiau negu kiti to- Reikale meldžiu atsišaukti, o mano i 
dėl, kad priklausau
prie grabų išdirbys- 
tės.

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

DR. S. A. DOVVIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6147 WEST 25th STREET
Į Vai.: 2—4 popiet ir 7—8:30 vaL vak. 

Tel.' CICERO 662
lr

2U21 W. IVABHINUTON BLVD.
Kitos vul. ant Wa.shingt.on Blvd. 

4:30 — 6:30 kasdien 
Telefonai; Kedzie 2450—2451; arba

Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

Officti l’hone
Res. 6737 S. Artesian Ave. I’rospect 1028

Res. and Office 
2359 So. Leavitt St. 

Canal 0706

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

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

Nedėiioj susitarus

TEL. LAFAYETTE 7669'

DR. F. G, WINSKUNAS
Gydytojas ir Chirurgas 

4141) Archer Ave.
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
TEL. CANAL 9498

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

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

HEMLOCK 8151

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2 420 VVest Marųuette ltuud

VALANDOS:
9 iki 12 ryto; 7 iki 9 vakare 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutarti 
___ f Rez. 6456 S. MA1’LEWOOD AVE.

Tel. Canal 0267 Rea Prospect 6659 Tel. Lafayette 5793

OR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Nedėliomis ir Seredomis susitarus
4847 VV. 14th St. Cicero, 111.

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED SIREET 

Residencija 6600 So. Artesian Ave.

Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 
6 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

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

1439 S. 49th Court, Cicero, III.
I TEL. CICEItp 5927

į Telefonas Yards 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas
Turiu automubilias visokiem? 
reikalams. Kaina prieinama. 
3319 AUBUBN AVENUE

Cbicago, BI.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. Boulevard 6208—8413

Tel. CICERO 194

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas už 836.60 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th Ave., Cicero, Ih.

Seniausia ir Didžiausia
LIETUVIŲ

GRABORIŲ ĮSTAIGA
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką sn savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

"Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū* rint į tai, ar jūs kų pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietnvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuvio

K‘ arnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreipsitės kor kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

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

PADĖKONĖ
.t

IZIDORIUS GRIGONIS
Dievo pašauktas be laiko, pe

rsiskyrė su šiuo pasauliu Sau
sio oi, 1933, o gedulingų
pamaldų Šv. Jurgio parap. ba
žnyčioje palaidotas šv. Kazimie
ro kapinėse Vasario 4 d.

šiuomi reiškiame gilios pa
dėkos žodžius kunigams praio- 
tul M. L, Krušui, J, šaumiskul 
ir S. Petrauskui uz gedulingas 
pamaldas, i’ralotui Krušui uz 
pamokslų bažnyčioje Lr kun. 
Saumiskui už pamokslą ant ka
pinių. Dėkojame varg. A. Po
ciui ir io draugui Zdaniui. To
liau dėkojame visiems giminė
ms, kaimynams ir draugams už 
lankymų pašarvoto velionio na
mie, pareikštus mums užuojau
tos žodžius, už šv. Mišias, gė
les ir grabnešiams Saldžiausios 
Širdie.s Viešpaties Jėzaus drau
gijos. Dar' dėkojamo visiems da
lyvavusiems gedulingose pamal
dose bažnyčioje ir lydėjusiems 
j kapines.

I’agalios reiškiame širdingų 
padėkų graboriui A. Masalskiui 
ir jo pagelbininkui A. Phillips 
už sumanų ir rūpestingų patar
navimų ir tvarkų laidotuvių su
rengimų.

D tau piusų mylimas vyreli 
ir tėveli lai suteikia Gailestin
gas Dievas amžinų atilsj.

Nuliūdę:
Grigonių šeini) na

.t

MAGDALENA
ALIŠAUSKIENĖ

l*o levais Balseli.'ii ik ė

Mirė Vasario 6 d.. 1933 m.. 7 
vai. vak. pagyvenus. Kilo iš Su
valkų rėdybos, Lukšių parapi
jos ir kaimo.

Paliko dideliame nuiiudime 
dukterį Onų Vaškunienę, žen
tų Pranciškų Vaškunų, sūnų I- 
gnacų, marčių Viktorijų ir sū
nų Liudvikų, anūkus: Marijonų 
Kadziauskleufi, Kazimierų Ka- 
džiauskų, Vivijanų Kadziaskų ir 
Juozefinų Glavickį ir gimines; 
o Lietuvoje du broliu Jurgį ir 
J uozapų.

Kūnas pašarvotas 3218 No. 
Hamlin Ave. Laidotuvės įvyks 
Pėtnyčioje Vasario 10 d, 1923 
rn., iš namų 8 vai. bus atlydė
ta į Hv. Mykolo parapijos baž
nyčių, kurioje jvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų, i’o 
pamaldų bus nulydėta į Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažy.r- 
tarnus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė-. Simri, žen
tas. Marti. Arnikai Ir giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra
borius Lachavičius. Telefonas 
Canal 2513—2516

I

Dp. C.K. Kliauga
DENTISTAS 

Utarninkais. Ketvergais lr Subatomis 
3420 W. Marųuette Kd. arti U'estem

Ave. Pbone Hemlock 7«28
Panedillaiz. Seredomis ir P9tnyčlomi» 

1821 So. Halsted Street

AKIŲ GYDYTOJAI i

DR. VAITUSH, OPT.

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimų, kuris 
Mtl priežastim galvos skaudėjimo, 
ivaigimo, akių aptemmio. Dervuotu-

l’hone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartį 

REZIDENCIJA:
6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

mo, skaudamų akių karštį. Nuimu ir Ketvergals.

DR. SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVE.

Ofiso Tei. LAFAYETTE 7887

Ofiso vai. kiekvienų dienų nruo * lld 
12 ryto (išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vaL vakare Utarniukais

Ofiso: Tel. Victory 6893
Kez.: Tel. Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Kusas 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 lr Šventadieniais 19—11

A. + A.
VINCENTAS NUTAUTAS’

.Mirė Vasario 5 d., 1933 iii., 9 vai. ryto. Kilo iš Šiau
lių apskr., Šiaulėnų parap., Bernotų kaimo. Amerikoje 
išgyveno 33 metus.

Palijo dideliame nuliūdime žmonų Stel'ani.įų po tė
vais Kazlauskaitė, tris dukteris: Stefanijų Skiudalie- 
nę (Lietuvoje), Seserį .M. Antonia (Kazimierietę) ir 
Elenų, du sūnų: Vladislovų ir Vaclovų, dvi marčias, 
aštuonis anūkus ir dvi seseris (Lietuvoje), tris pus
brolius: donų, Vladislovų ir Ignacų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4636 So. Wood St. Tel. Lafayette 
6098. J/aidotuvės įvyks Ketverge, Vasario 9 d., iš na
mų 9 vai. bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parap. bažny
čių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos už velionio sie
lų. Po panikių bus nulydėtas j Šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges ir 
pažįstamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Žmona, Dukterys, Sūnūs, Marčios, Seserys, 
Pusbroliai ir Giminės.

Lnidotuvėins patarnauju graborius I. .J. Zolp. Tele
fonas Boulevard 5203—8413.

sataractus. Atitaisau trumpą regyat* 
ir tolimą regyate.

Prirengiu teisingai akinius visuos* 
atsitikimuose, egzaminavimas daro
mas au elektra, parodančių mažiau- 
iias klaidas

Specialė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos auo 19 ryto Iki 8 vaka
re. Nedėliomis pagal sutarti. 
KREIVAS AKIS ATITAISO Į TRUM 
PĄ LAIKĄ SU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugailų atsitikimų akys atltaieomoe 
be akinių. Dabar kainos perpus pi
gesnės, negu buvo. Musu kalaus Dl. 
geunės, kaip kitų.

4712 S. ASHLAND AVE. 
Tel. Bonlevard 7589

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIU BPCIALISTAS

Ofisas lr Akinių Dirbtuvė

756 WEST 35th STREET
Kampas Halsted SL 

Valandos: nuo 19—4: nuo 9—8

M«aaHnmla; dba 19 tiri 1>

25 METŲ PATYRIMO
Pritaikyme akinių del visokių 
akių. Ekspertas tyrimo akių 
ir pritaikymo akinių.

Res. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. lr Rez. Tel_ Hemlock <974

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

Antras ofisas lr rezidencija
6504 8U. ARTESIAN AVE.
Ofiso vai.: nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. vai.: nuo 3-9 po 
piet. Utarn. lr Subat. nuo 8-6 vaa. 

Šventadieniais pagal uutarim*.

DR. M. T. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS IR CHUtLHGAS 

OFISAS4645 S. ASHLAND AVE.,
Ofiso valandos; nuo 8 Iki 4 ir nuo 
* Iki * vai. vak. NodėUstula pasai 

nutartį
Ofiso Tel.t Boulevard 7820 
Samų Tel. i Prospect 1830

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

6859 SO. VVESTERN AVE. 
Chicago, 111.

DR. MAURIGE KAHN _
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVE.
Tel. Yards 0994 

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
Nuo 19 Iki 13 dien*
Nuo 3 iki 8 po pietų 
Nuo 7 iki 9 vakare 
Nedai, nuo 19 Iki 12 diena

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
TeL Virginia 0036

DR. MAKGEUIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau į erdvesnę ir puiogeeai 

vieta
8325 SO. UAGSTED ST.

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

Šventadieniais nuo 10 Iki 12 
Phone BOULEVARD 8483

TeL Grovehill 1696

OR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRU^
Vai.: 9-11 ryto 2-4 tr 7-91

g*r*dotnla po pietų ir Nedėta 
tik aualtarua

1421 W. MAROUETTE ROAD

Rea. Phone 
Engleivood <641 
Vaatvrorth >999

Office Phone 
Wentworth iee<

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

UflSSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYIH) (ISAM LIGAS VYKIT 115 MOIFRI FKfk-'JH M UTIS NEMLKIMT 

KAIP l ZNINKNi Jl KIOS ir NEUOYDOMON 3OK VRA
Rpėcliillftkal gvdo Ilgas pilvo, plaučlij. Inksltj tr piislėM. užnuodijlmą krau
jo, odos. Ilgas, žuizdas, raumaUMN*, galvos sknasiiius. skunsnius nuga
roje, kokėjtnv), gerklės skauiiėjlin^ Ir pa si s,itin gis Ilgas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugel) metų ir Išgydė lukštą ličius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 11 valandos ryto iki 1 
valandai Ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 10 ryto iki I vai. 
4200 U ĖST 26Ui 8TM kampas Keelor Ave. Tei. Cravvfoi-d 6373

CZKE

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 8. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 ank
štas. l’astebėkit mano iškabas.

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą PO numerla

4729 SO. ASHLAND AVE.
SPECIJALISTAS

Dtlovų. Moterų lr Vyrų I4gų 
TaL: ryto auo 19—II nuo 1—4 po 

pietų: 7—2:29 vai. vakaro.
Nedėliomis 19 iki 18 

Telefonai Midway 2880

Tel. Lafayette 7875

DR. DAVID V. EFFRON
J’IIYSICIAN & SURGEON

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

6558 S. HALSTED STREET
Vai.: 1-4 tr 7-9 vai. vakare

Tel. Lafayette 1016

DR. F. J. LOWNIK
Gydytojas ir Chirurgas 

1800 WEST 47th STREET

Valandos nuo 9:30 ryto iki > . .
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra ,r Rezidencija
skirtų valandų. Room 8, 

' Pkona Canal 0523

TaL .Wentworib 3ixXJ
Rez. Tel. Stevart 81911

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgai 

6558 S. HALSTED S I REET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai vakare.

\>fi.4O Ir l:iz. 'I. I 1 Cmlev ,u d r.Jil

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th STREET4458 S. California Ave.

\ dldici'K _ .) p<) Į:i‘ t. i 1 i ifiuo i*i , i.uu 1-4, b uu 6 19.8,14



p«tpgąg Trečiadienis, vasario R d., 1033

DAINOS MENO ŠVENTE
Lietuviu Auditorija nesutalpino žmonių, norė

jusių išgirsti turiningų programų

(Pabaiga)
Vietiniai solistai visi buvo 

pasirengę koncertui. Tai rodė 
jų repertuaras. Ir visi savo 
uždavinius atliko tinkamo to
bulumo (žiūrint išsilavinimo) 
aukštumoj. Kai kurie, .pav. p. 
A. Giedraitis, gal net per daug 
buvo užsimojęs. Tokiai “Ai

DIDELIS VEIKIMAS “DRAUGO”
VAJUJE

A. VALANČIUS PASIEKĖ 100,000 BALSŲ 
SKAIČIŲ IR VAROSI PIRMYN

Kur veikiama, kur ne, bet A. Švilpauskienė, 103 N. 20 
“Draugo” vajuje visuomet Avė., Melrose Pk., III. 341,435 
veikiama. Nėra tos dienos, kad S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 
nebūtų atmainų. Jei ne vienas, st., Chicago, III.......... 296,500'St„ Cbicago, lll.
tai kitas kontestininkas vis že
ngia aukštyn.

Šiandie didžiausia garbė

S. Staniulis, 6651 S. Talman 
Avė., Chioago, Tll. .. 232,(XX)

A. Stulginskas, 1628 So. 50
priklauso A. Valančiui, kuris Avė., Cicero, IU.......... 223,935
visuomet stovi už žemaičius.) K. Stašaitis, 1413 S. 48tb
A. Valančius pęr paskutinę sa.Gt., Cicero, III.......... 137,750
vaite biskuti daugiau darba-Į K. Šerpetis, 1710 N. Girard
vosi, negu kiti kontestininkai Cbicago, lll.......... 130,970
ir ne tik kad tapo nariu “ 100.- A. Valančius, 1226 S. 50tb 
000 klubo”, bet taip toli da-*Ave., Cicero, lll.......... 129,725

tik paima į savo repertunrą.
Užsimojimai padaryti šį chorai 
gerinusiu vyru choru kad ir 
palengva, kt tęsiami.. Ben
drai, šis choras, tai mūsų dai
nos meno tobulumo žymė.

Debiutas B. V. “Dainos” 
choro su savo nauju vadu 
“ Draugo” koncerte buvo tik

rini ” tinkamoj aukštumoj iš-,ras surprizus skaitlingai pub- 
pildyti, reikia ne vien voką- likai. Choras vos, vos sutilpo 
Jinių resursų, bet taip pat di- ant ntmiažos estrados. 150 na- 
delio patyrimo ir nemažo pa-!ruI — hent kolektyvas! 
biilarbavimo iš meninės pusės, i^ ’ iin dainom ir viena daina 
A. Giedraitis yra nauja mūsų bisui choras puikiausiai u5si- 
menininkų tarpe pajėga ir ka-1 r‘il'onH‘,1,^av,)- par°dė net 
dangi dar y ra jaunas, tat jei pačias tobulumo viršūnes. Tai 
tik nesiliaus lavinęsis gali pa- nuopelnas gabaus, įgudusio ir IK. Šerpetį, S. Stašaitį, o vė-jVl., Chicago, lll. 
siekti nemažo tobulumo. j vieno geriausių chorvedžių j bau pabaidyti ir “lyderius.”

Kai kurie mūsų menininkai muziko Juozo Saurio, kuris I P. Labutis neduoda Stanci- 
ruošdainies programai labai trumpu, palyginti, laiku suge- kui ramybės. Viens kitų sau- 
dažnai pataikauja publikai,,^’.)0 pamatyti chorų tokioje goja. Kai tik Stancikas atva- 
prisitaiko jos skoniui. Ir šia- aukštumoje. Tokiu savo pasi-|žiuoja i “Draugų,” lig susi- 
Jiie koncerte brightonparkiškis rodymu: kolektyvu, skaidriais, tarę, žiūrėk ir atbėga Labutis, 
dvigubas kvartetas labiau pa- balsais ir tobulu sunkių dainų .Tokiu būdu Stancikas negali 
traukė publikų ir jų patenkino i^P^dymu paliko nebepaveja-j nė naktimis miegoti, nes jis 
savo paprastom dainelėm (“Pi n,as bito huno socialistų ar,žino, kad jei tik biskuti stab-

sivarė, kad gręsia pralenkti

pirai” ir “Uzbonas” paties,bolševikų chorelio. Neturėda-jtelės, tai tuoj Labutis ir pra
vedėjo A. Giedraičio) negu mas sav0 resursų šio choro gy-' 
vestsidiškis, ved. varg. J. Bra vavimas priklauso nuo katali-
zaicio, kuris dvi ne- kiškosios visuomenės. Jei vi-,, išpilai .... ... ,
lengvas dainas (“ Pasakyk j romėnė chorų rems, galėsi- 

— Žilevičiaus ir lne ’’’ patys didžiuotis ir ue-

lenks. Laikykitės vyrai, nepa
siduokite.

A. Švilpauskienė biskj lėkiau 
varosi. Gal nori pasilsėti, kad 
galėtų smarkiau stoti į kovų

“Tu ir Aš“ — Vanagaičio). f?6da bus svetimtaučiams, rei- dėl pirmenybės 
•Be to, p. Giedraičio kvartetas balui prisėjns, pasirodyti. S. Staniulis ir S. Balčiūnie-

Gna Aksomaitis, 100 ITar-i 
mon Avė., Detroit, Mi- 
cbigan .................. . 18,634

V. Mandravickas, 815 — 45 
st., Kenosbu, VVis.

Pr. Žebrauskas, 2253 S. Oak-

PRANEŠIMAI DOMICĖLEI ZINKEVIČIE
NEI PADARYTA RIMTA 

OPERACIJA— v.i. b- Vyčių Chieagos Apskr.
118,501 susirinkimas įvyks šiandien, 

vasario 8 ti., Aušros Vartų 
ley Avė., Cbicago, UI. 17,350 l>lJal,|j<,s svetainėj, 8 yni. ya-

J. Motikaitis, 1305 S. 51st!kare- Visos l<aoPo« prašomos ................ ..
Avo., Cicero, lll..........Ifi.tffi) «'«>»»» »»vo „tsiovus, nes yn.ž..nkev1,1e„e1. J.,gon,

A. Guhyata, 4355 So. Mozart luboi sv«''b>'l 'lalykil svarsty- 
Avė., Clncago, III. .. 15,509h'- Tu'l'gi nepnmirškilc pri- Toko ginl.-ti, kart ilr. Hal<nn-

V. Gaižanskas, 148 E. AI>skr- ™ vai-Kad Sį mėnesį persikels iš
dybos parašais. M. B., koresp. Kenoslios ; < bieagų.

Praeitų šeštadienį Šv. Kry
žiaus ligoninėj dr. Rakauskas 
padarė sėkminga operacijų Do

13,650

A. J. Sutkus, 1007 8tb St.,
Waukegan, UI............. 9,508 «v. Kazimiero Akademijos

(Rėmėjų 3 skvrius ruošiasi prie
Pr. Vaičekauskas, 4242 So.vujaus vakara, kuris įvyks ko- 

Maplevvood Avė., Cbicago, jv0 5 (L> parnpįį(>s svetainėj.
...................... ‘......... 9,002 Bus atvaidinta veikalas “Dar-I

Įjunksime grįštant. Rap.

BAISUS ŽIAURUMAS

Sausio m. 17 dienų apie 24 
valandų Rumšiškės valsčiuje 
Vosiliškiu kaime trys nepažįs
tami ginkluoti vyrai, įsibrio- 
ve i Elenos Daunoraitės 11a- 1

žovės”; be to, kalbės klebo
nas kun. .1. Svirskas ir Šv.
Kazimiero Seserų kapelionas,
kun. Urbonavičius. Linksmu ,nuls’ Pvariejo myšti kirviapen- 
d a i n a I i ų padainuos p-/e naliul savininkę p. la.

________ ’lū F. Nausėdaitė ir jauname-11 >aunorait?’ 3ai ir >
Pereitų sekmadienį dos. F. čių mergaičių choras, vyrų du-.tarnaitei degtukais padus ir 

Budriko korporacija buvo su- Has ir kvartetas vad. gerb. ^‘ikalauti atiduoti auksiniu, ir 
rengus gražų radijo programų varg. N. Kuliui. sidabrinius pinigus. Bet nieke

Viena iš komisijos r’eSavę» pasiėmė 6 litus ir pa
________ _ Igalvę išspruko. Šis žiaurių vv-

lljrų užpuolimas policijos stro
piai tiriamas.

RADIO
P. Fabijonaitis, 2231 W. 23 

.. 89,857
A. Gilienė, 3131 Emerald 

Avė., Cbicago, lll. .. 77,925
O. Rašinskienė, 1639 S. 50th |

Avė., Cicero, III.......... 59,798 h- stoties WCFL nuo r ikį 2
A. Janušauskas 1233 S. 49 .yni. po pietų, kuriame vėl bu- 

Cl., Cicero, III.............. 57,lo0jvo patiekta kita graži operc-

RADIJO VALANDA

«
M. Misiūnas, 245 W. lOStb 

st., Cbicago, III.............  53,300

F. A. Condrot, 1706 E. May- 
omensing Avė., Philadelphia, 
Pa.............................. . ..

’iabiau atsakė vodcviliniam va | Koncerto pažiba buvo vieš- n<- taip pat varosi ir varosi 
karui, negu rimtam koncertui. n*a pbiladelpbietė p-lė E. Ali- pirmyn. Neužilgo mano pra- 

Šv. Kazimiero Akademijos ckunaitė. di cikagiečiams pa- lenkti Švilpauskienę, jei ji bi- 
orkestras, kuris atidarė kon- i'odė didelį savo koloratūrinio skutj nepasiskubins, 
certų su klasiniais kuriniais balso tobulumų. \ isus tiesiog| Janušauskas, J. J. Aukš-1 
susyk pagavo ir sužavėjo pu- stebino nepaprastai lengvu ba-'kalnis ir AI. Misiūnas kasdien 
blikų. Bisui turėjo dar išpil-;l '° valdymu. Tai, be abejo, smarkiau ir smarkiau darbuo

jas
da.” Orkestras yra pasiekęs dainininkė. Būdamas muzikos 
aukšto tobulumo laipsnį. Ne rrafanasi aš nedrįstu apie jų 
veltui jis yra laimėjęs pirmų- daugiau kų ir rašyti. Be to, la
jų dovanų Chieagos aukštos- bai ryskus pas jų ir artisti 
niųjų mokyklų stygų orkestrų niai scenoje privalumai

tė “Jule”. Tai graži, muzika- 
lė, vaizduojanti žvejų gyveni
mų. Atakai ų šeimyna irgi su
darė gražų vaizdelį, o Budri
ko muzikantai — akordinis-

45 500’ kaįp paprakai,
A. Bacevičius, 1850 Wabau-

samnai
griežė savo akordinais. Ben

šia Avė., Cbicago, lll. 33,750 drai, tai buvo gražus ir įvai
rus programas. Šio trečiadie-Paul P. Petrauskas, 14 John 

son st., Bingbamton,
N. Y. 24,507 f

nio vakare, vasario 8 d., Mark 
AVbite Scjuare svetainėj įvyks
'didelis dainininkų ir nmzikan- 

J. J. Aukškalnis, 1354 llar-ltų kontestas. Pradžia 7 vai. 
rison st., Gary, Ind. 22,750 i Įžanga visiems veltui. V.
—' " ' ■' f--------------------------------------------------------------------------------------

GARSINKITĖS “DRAUGE’

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

TK B.R? ’
<PlETKIEWieZ &

• < • * _ __ _______
.MORTGAGE BAHKERS

PERKAM
| Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
L A 1 V A K O .11 C I V AGENTŪRA 

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

dyti ištraukų iš operos “Ai- pirmaeilė Amerikos lietuvių jas įr neužilgo taps nariais 
“100,000 klubo”.

A. Bacevičius, F. A. Con-!I
drotas, A. Gilienė ir P. Fabi- 

' Jonaitis taip gi kopia aukštyn.
Kontestininkų stovis:

10 DIENO RADIO NAMŲ SAVININKŲ ATYDAI

konteste. Akį traukia ir gra/.i 
orkestro narių kardinoliškos 
spalvos uniforma.

Antroj programo daly tam 
pačiam orkestrui grojant da
lis Šv. Kazimiero akademikiu

Bendrai, šis “Draugo” ko
ncertas, kad ir su aukštoka 
šiais laikais įžanga nei vieno 
neapvylė. Visi buvo patenkin-

V. Stancikas, 1706 AV. 47tb 
st., Cbicago, III.......... 490,16.5

P. Labutis, 917 AV. 34tb st., 
Cbicago, III................481,640

ti ir nesigailėjo atsilankę. Be
to, iš šio koncerto reikia pa- tik nesmunka, kaip Jurgelio- 

nepaprastai gražiai išpildė fi- dary ti dar ir kita teigiamoji nis vienos dr-jos sus-me suopė, 
pritaikintus išvada, kad mūsų menas ne bet kįla. I\ S-as

u DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti:

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

gurinius, scenai 
lietuviškus šokius: Grybus,'
Klumpakojį, Suktinį ir Noriu I 
miego. Šis šokikių nsambliš' 
scenoje visais atžvilgiais yra 
įdomus ir begalo įspūdingas.
Baigus šokius, lyg margspal-
Vėms peteliškėms nulaksčius A , ..,... Aušrele. Dramatiška vienoje veikmeje operete. Paraše
nuo scenos, publika joms su- „.. , ,. i Pranas. Pusi. 14. kaina........................................ ................. 10c.kelejMikias ovacijas, kad sale:
vos Oeplvšo nuo plojimo. Per Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto- 
keletų minui ų plota, kad vėl ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as

menų. Pusi. 71. Kaina ............ .............................................. 20c.tos “peteliškės” išeitų ant sce 
uos ritmingai, sutartinai pa
skrajoti, deja, kaž kodėl neiš
šaukė ir d'“l to visų veiduose 
reiškėsi didelio nepasitenkini
mo. Tokį dalykų sukuri i, dar
niai žodžius, judesius ir šokį 
su muzika sujungti reikia būti 
ir muziku ir nepaprastai ga
biu rezisoriu. Tokių gabumui 
yra Šv. Kazimiero Akadcnii- 

i-jos mokytoja sesuo Ona Mn- 
rija. .

Vyrų Sasnausko choras šiam 
“Draugo” koncertui davė nau 
jas dainas Šuberto “Pasauli 
gražus” ir Petrausko “Koks

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun. 
Šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė Jonas M. Širvintas. Pusi. 100. Kaina .... 40c.

tų.
Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 y pa

pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina ................................... 20c.
Graži Mageliona. Męlodrama, keturių aktų, šešių atiden

gimų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Cbicago 1920. 
Kaina ............................................................................ 50c.

Desenzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun. 
V. Kulikauskas. I^abai graži liaudies mėgiama drama. Daly
vauja 199 ypatų. Chicago 1919 m. Kaina........................ 20c.

Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai. 
Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23puikus vakarėlis.” Chorų su 

daro Chieagos lietuviai var- ^a’na ..........................................................................................

gonininkai ir rinktinių balsų “DRAUGAS” PUB. CO.
kolektyvas, tat turi pakanka-
anai pajėgumo išpildyti tų, kų 2334 South Oakley Avenue Chicago, I1L

PARDUODAMA
Mūrinis namas — 5 kamb.

šildomas, randasi
t;±nM„,:.n?“vsr‘X!'rS'1 1"';™ asai Wert €3rd Place. Labai 
S. X™,,ory“X' Atsišaukite 3821 West
nintelio namų savininkų biuro ClUca-' ggrd Place

Musų biuras suteikia patarimus na
mų savininkams reikale nesusiprati- ‘ 
mų su rendauninlnkais. Maža narinė' 
mokestis. Ekspertų patarimas visose Pnma.ce 
namų savininkų ir rendaunlnkų rei x

goję.
I.ANDUrtRDS BURĖM' OE 

CHICAGO 
Inkorporuotas 

1642 VVest Division St.
Tel. Armltage 2951—2952 

Męs esame jau Šiuo adresu virš 40 m.

CASH UZ JŪSŲ SENĄ AUKSĄ.
Mes mokame augSčiusių. kainų už 

sulaužytus senus adkso daiktus, dan
tų tiltus, dantis, laikrodėlius, lom
bardo tikietus.

HOME REFINERS,
Kesnc? Bldg.

5 No. \Vabash Avenue
Kambarys 600

Geriausia kaina — Cash už 
Real Estate Gold Bonds, mor- 
gičius ir certifikatns depozi
tų. 134 North La Šalie St., 
Room 316.• '__ .

BRANGI DOVANA
JAUNAVEDŽIAMS

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonas State 7660 

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

Panedėlio, Seredos ir Pėtnyčios 
vakarais 6 Iki 9

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko. Ketvergo ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas Republic 9600

Kaip ant paveikslo parodo — 10 tūbų 
RCA Victor gražiame kabinete už. $49.50

$49.50 
$29.50 
$35.00 
$49.50 
$29.00 

$7.95

12 Tūbų Crosley ..............................
8 Tūbų Fada gražiame kabinete .
9 Tūbų Philco Radio už ................
11 Tūbų Majestic už .....................
7 Tūbų Philco Automobile Radio 
Midget Radios po............................

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonas — Boulevard 4705—8167

Nuolatinis Lietuvių kalboje rndio programas AVCFL 
970 k. Nedėliomis nuo 1 iki 2 vai. po pietų. AVHFC 
1420 k. Ketvergais nuo 7:30 vakare. Pėtnyčiomis 
AVAAF 920 k. 4 vai. po pietų.

Per S) vestuvių sezo
nų, kurie fotografuo- 
sls niflsų Studijoj.

Reikale esant tele
fonuokite Englewoo<l 
5fU0 ,

P. CONRAD 
0023 So. HalMed St.

(Jnnsen Stud.)
Res. 730 W. 62nd St.

Jei manai pirkti automobili, ateik 
pas mus pirmiau, nes mes užlaikome 
vleng IS geriausių ruSlų automobi
lius — 8TUDEBAKER, kuris yra 
pagarsėję savo stiprumu Ir gražumu.

Taipgi mes turime pilnų pasirinki
mų vartotų karų labai prieinamų Ir 
nebrangia kaina.

MIDLAND MOTOR SALES
44»a ARCHER AVENUB 
Telephone Lafayette 7119

5332 So. Long Avė.CAtu
▼Kk. Mausite MOX

✓

Kiekvienas Vardas parduoda 
Black Band anglis, bet daugu
ma gauna Illinois anglis vietoj 
Black Band. Jeigu norite gerų 
anglių kreipkitės J Crane Coal 
Kompanija, 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 ....$9,00 
Summer Creek lump .$8.00

Mes Mokame Cash
#82.50 už #100

L KADFMAN & 
COMPANY

134 N. LaSalle St.
priešais City Hali

Kambarys 610 
v___________________

SKAITYKITE BIZNIERIŲ 

BAROENUS
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