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Sovietų teismas nubaudė du anglus kalėti
MUSSOLINI TIKISI SUDARYTI KETU 

RIŲ VALSTYBIŲ PAKTĄ
AUSTRIJA LAIMĖJO REIKA

LINGĄ ITALIJOS PARAMĄ

Kinų kariuomenė atsimeta 
Peipingo link

w«-,.
y*

BOLŠEVIKAI NUBAUDĖ 
DU ANGLUS KALĖTI |

MUSSOLINI STOVI UŽ 
PAKTĄ

I^eit. kom. Krank Hawks ir jo greičiausias pasauly transportinis lėktuvas, ši oro mašina 
yra vi a metalinė. Pats Hawks yra garsus lakūnas.

RYGA, bal. 19. — Maskvoj 
baigės 6 anglams ir 11 rusų

ROMA, bal. 19. — Italijos 
diktatorius Mussolini yra grie

SVARSTO INFLIACIJOS 
KLAUSIMĄ

POPIEŽIUS LAIMINO 
7,000 MALDININKŲ CH’CAGOJE

byla. Visi buvo kaltinami šni- žtai nusistatęs už keturių di- 
pinėjimu, sabotažu ir kitais džiųjų valstybių taikos paktų 
prieš sovietus nusikaltimais, ir jis tikisi, kad tas paktas 

Sovietų teismas išnešė bus padarytas ir pasirašytas, 
nuosprendį: 2 anglus nubaudė j Mussolini yra priešingas
kalėti, 3 ištremti iš Rusijos ir Austrijos prijungimui Vokieti &reso rūmų primininkas Rai-

AVASHINGTON, bal. 19. — ROMA, bal. 17. — Kada 
Nors senatas balsų dauguma J praėjusį šeštadienį visų Ro- 

dolerio infliacijos sumanymų i mos bažnyčių varpai skelbė
atmetė, bet žemesniųjįi kon-

1 išteisino. Iš rusų tik 1 ištei- jon. Tačiau taip pat stovi už 
siutas. Kiti nubausti į vai rie- taikos sutarčių re.vizijų, 
ms terminams kalėti.

AUSTRIJA PATENKINTA
GRAIKŲ DIKTATORIUS 

ITALŲ SALOJE ArIENA, bal. 19. — Austri
jos kancleris Dollfuss grįž-o 

ATĖNAI, baL 18. — Kovo 1 iš Romos ir pranešė, "kad jis 
6 d. 14 valandų diktotoriavęs j savo kelione labai patenkintas, 
gen. N. Plastiras dingo iš Italija užtikrino Austrijai po- 
Graikijos, kada įsakyta poli-' litinę paramų. Taip pat užtik- 
cijai jį areštuoti. Į rino, kad vokiečiai fašistai

Dabar susekta, kad jis yra negali nieko Austrijoj laimė- 
apsigyvenęs itahj saloje Galy- ti.
mnos, Aigejos jūroj.

BOLŠEVIKAI PROTES
TUOJA

MASKVA, bal. 18. — Sovie 
tų vyriausybė įdavė japonų 
amJHasadoriui protestų. Pro
testuoja dėl rytinio kinij gele
žinkelio Mandžiūrijoj. Šį gele 
žinkelį japonai vis daugiau i- 
nia kontroliuoti ir bolševikus 
stačiai ignoruoja.

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ DU 
ANGLUS

Trilypės sųjungos (Italijos, 
Austrijos ir Vokietijos) klau
simu pasitarimai bus vedami.

RADO NUSKENDUSI 
AKRONĄ

NEAV YORK ,bal. 19.—Va
kar pagaliau rasta Atlantike 
vieta, kur yra nuskendęs diri
žablis Akron. Apie 100 pėdų 
yra vandens dugne.

DIDŽIOJI SAVAITĖ ISPA
NIJOJ SU DIDŽIAUSIU
DIEVOTUMU MINĖTA

HONGKONG, l ak 18. — Ki 
nai plėšikai puolė anglų muiti
nį motorinį laivų. Du anglus 
nužudę ir keletu kinij įgulos 
sužeklę pagrolė laivų' ir kol 
kas jis nerandamas.

VOKIEČIŲ FAŠISTAI IR 
BAŽNYČIA

KOELNE, Vokietija, bal. 
18. —Vietos arkivysk. paskel
ta ganytojiškų laiškų. Panaiki 
no seniau išleistų uždraudimų 
nacionalsocialistams (fašis
tams) lankyti bažnyčias sava 
uniformose.

GRIAUJA 6 MOKYKLŲ 
NAMUS

LOS ANGELES, Cal., bal. 
18. — Čia griaujami žemės 
drebėjimo sugadinti šešių vie
šųjų mokyklų namai. Kiti mo
kyklų namai patikrinami.

MAJORO KELLY INAUGU 
RACIJA

ney pareiškia, kad nebus gali
ma infliacijos išvengti ir tas 
bus kongreso pripažinta.

Šį svarbų kraštui klausimų 
rimtai svarsto prezidentas

šv. Gavėnios užbaigų, neužil
go po to Šventasis Tėvas Pi
jus XI per audijencijų sveiki
no ir laimino 7,000 maldinin
kų, suvykusių čia per šventuo 
sius Metus aplankyti Vatika
nu ir Bažnyčios Galvų. Tarp

Rooseveltas. Seniau jis neigė j maldininkų buvo ii milžinas
šį klausimų. Dabar, sakoma, 
jo nuomonė keičiasi. Jei jis 
norės infliacijos, kngresas pri 
pažins.

kumštininkas Primo Camęra 
ir jo motina; — -

AREŠTUOTAS ĮTARIA
MAS STUDENTAS

KONKORDATAS SU 
AUSTRIJA

ROMA, bal. 19. —• Praneš
ta, kad Šventasis Sostas suti
ko daryti su Austrija konkor
datų (sutartį).

RERCHTESGADEN, Vo
kietija, bal. 18. — Areštuotas 
medicinos studentas Paul Or- 
lovvsky. Jis buvę apsitaisęs 
fašisto uniforma. Įtariamas 
pasiryžimu nužudyti kanclerį 
Hitlerį.

4 ŽUVO SU LĖKTUVU

ST. LOUIS, Mo., bal. 19.— 
Arti Valmeyer, Ilk, nukrito 
lėktuvas ir sudegė. 4 asmenys 
žuvo.

SENATAS PRIEŠ INFLIA- 
CIJĄ

AVASHINGTON, bal. 18. — 
Vakar senate balsuojant dau-

MADRIDAS, bal. 15 (suvė
linta). — Didžioji Savaitė .vi-lgais.
soj Ispanijoj šiemet su di
džiausiu ir giliausiu dievotu
mu minėta, nepaisant kai kur 
•atkaklaus radikalų veikimo.

Ispanija yra grynai kataliki 
škas kraštas. Radikalų yra vos 
nykus skaičius. Nežiūrint to, 
jie užvaldė kraštų, ačiū pačių

Šventojo Tėvo Pijaus XI
paskelbti Šventieji Metai ypač (nešta, kad prezidentas 
traukė žmonių minias į fcažny fliaeijai priešingas.
čias, kad Nukryžiuotojo aky ( -------------------
vaizdoj nusiskųsti savo var-

Kaip visi kiti katalikiški 
kraštai, taip ir Ispanija, ga
lima sakyt, yra kryžių kraš
tas. Visam krašte prie visų 
kryžkelių, visais pakeliais ir 
ant svarbesniųjų kalvelių ga
lima matyti kryžius su Nukry 
žiuotojo Kristaus pavydalais

katalikų nepasirengimui, kad ir statulėmis. Visam tautiška-
prireikus, ginti kraštų ir savo 
teises.

Krašto vyriausybė, kurios 
priešaky yra raudonieji gaiva 
lai, gyventojams nekliudė sa
vo svarbių istorinių tikėjimo 
švenčių minėti. Ji ir negalėjo 
kliudyti, kadangi minių mi
nios per visas Didžiosios Sa
vaitės dienas lankė bažnyčias 
ir meldė Atpirkėjų, kad Jis 
apšarvotų juos ištverme ir 
kantrybe šiais krašte persilau 
žimo laikais.

jam ispanų mene svarbiausių 
vietų užima Nukryžiuotojo vai 
adai.

Madrido bažnyčios per Di
džiųjų Savaitę pasirodė per 
mažos, kada jose sakyta pa
mokslai, ypač apie Šventuo
sius Metus.

Taip yra Ispanijoj, taip y- 
ra ir kituose katalikiškuose 
kraštuose. Katalikų minios 
kai milžiniškos bangos visur 
nustelbia radikališkuosius gai 

i valus.

A. VALANČIUS “DRAUGO” VAJUJE 
IAU PUSMJLUONINKAS

Ketvi rtasis kontest i n i n kas 
pasiekė tą balsų skaičių

“Draugo” vajuje veikimas i V. Stancikas, 1706 AV. 47th 
kasdien didlėja. Toks smarkus, St., Chicago, 111. 820,225
kad nebegalima nė orientuo
tis. Kasdien kontestininkai tik 
bruzda, didina savo balsų skai 
čių; vienų dienų vienas, kitų 
dienų kitas, ir t. t.

A. Valančius varėsi iki kol 
dasivarė iki pusės milijono 
balsų. Ir vis dar dirba.

Sakosi, kad' turi pasiekti mi 
; lijonų balsų, tada jam būsiu 
: pakankamai. Nesinori tikėti. 
Kas daug turi, tas vis dau

Miesto majoro Kelly’o in-;
augi,racija įvyko užvakar va- B(.|ik() tjk 25 (lj(,nos iw va. 
kan, miesto akiiermoui, tary-• jaug Kiek kontesti.
bos rūmuose. Kelly yra 59-usis ninki| paai(.ks plKę miljjono 
difaagos majoras. ba,g|j, Ki(,k „.jHj,,,.,, ,,Wgų,

Per iškilmes, į kurias buvo O svarbiausia, kas laimės pir 
susirinkę daug įžymių pilie-
čių, svarbiausių prakalbų pa
sakė valstybės gubernatorius 
Horneris. Kalbėjo ir kiti į- 
žvnius demokratų partijos va 
dai.

Su šiaja proga reikia pažy
mėti, kad Chicagos majoras 
Kelly yra kiek įžymus pilietis, 
tiek įžymus katalikas. Jis y- 
ra šv. Grigo riaus ordeno vy
tis.

giau ir nori.

rrųjų vietų?.

PIRMAEILIŲ STOVIS:

I‘. Labutis, 917 AV. 34tb et, 
Chicago, 1111............. 847,393

A. Švilpauskienė, 103 N. 20 
Avė., Mei rose Pk., .. 633,835 

A. Valančius, 1226 S. 50tli 
Avė., Cicero, III...........238,551

S. Balčiūnienė, 2212 W. 23 
et., Chicago, III.........  388,257

S. Staniulis, 6651 S. Talman 
Avė., Chicago, Ilk .. 375.311

A. Stulgin&kas, 1628 So. 50 
Avė., Cicero, III......... 294,316

A. Gilienė, 3131 Emerald 
Avė., Chicago, Ilk 277,268

O. Rašinskienė, 1639 S. 50th
Avė., Cicero, III......... 504,707

S. Stašaitis, 1413 S. 4l3tli 
Ct., Cicero, III.......... 204,258,

K. Šerpetis, 1710 N. Girard 
St., Chicago, Ilk 195,074

V. Mandravickas, 815 — 45 
St., Kenosha, AVis. 180,252

P. Pabijonaitis, 2231 AV. 23
Pk, Chicago, III......... 120,404

ŽINIOS IŠ LIETUVOS
SUPRATO MALDOS 

ŠME
REIK LINŲ FABRIKAS

PLUNGE. Kučinskia ir Pa-
TRAUPIS. Zerkiškių k. vy bedinskio linų verpimo ir au

rai, moterys ir vaikai, supras dimo yra didelis fabrikas. Ja- 
dami didelę maldos reikšmę, me dirba 250 darbininkių (dau 
sudarė Gyvojo Rožančiaus ra giausiai moterys) prie dau- 

Cooko apskrity planuojama1 telius. Šeimos daro introni- gybės mašinų. Jo audiniai 
žymiai sumažinti bedarbių; zacijas — aukojasi Šv. Jė- tikrai gražūs, o ypač įvairii 
šelpimo išlaidas. Randama,' %aus Širdžiai. Veikia angelie lietuviškų raštų staldengtės, 
kad daug milijonų dolerių eik čių kuopelė. Imkime pavyzdį rankšluosčiai, servetėlės. Fab-

BEDARBIŲ ŠELPIMO 
IŠLAIDOS

vojama. Daug žmonių nerei- visi.
guma senatorių nusistatė kalingai šelpiama. O čia nėra 
prieš dolerio infliacijų. Pra- 

in-
pinigų.

APIPLĖŠTAS TARNAU
TOJAS

KARIUOMENES IŠLAIDOS

KOVA SU SODŲ GADIN
TOJAIS

Žemės ūkio rūmai nutarė su 
ruošti propagandinę kovų su

rikas sunaudoja per savaitę®? 
7,(09 kilogramų linų su paku
lomis. Darbininkai jame lietu
viai.

NORI PANAIKINTI CIVILI
NĖS TARNYBOS ĮSTA

TYMĄ—-------- | Du plėšikai apiplėšė Ker- 'sodų gadintojais. Tam reikalui
AVASHINGTON, bal. 18. — man Stores Co., 160 No. Mi- išleista taisyklės, kaip sodų 

Karo sekretorius Dern vra'chigan avė., tarnautojų Fredų laikytojus į šių kovų įtraukti. Illinois legislatflroj svarsto- 
sumanęs kariuomenės išlaidas Burkampų, knrs nešė į bankų Iš tikro mūsų sodai labai daug mas sumanymas, kad panai-
144 milijonais dol. per metus 3,000 dol. pinigais ir čekiais, 
sumažinti. Norima žvmiai su
mažinti karininkiį ir kareivių 
skaičių, taip pat panaikinti 
jaunųjų piliečių mankštinimo-j

TRAUKIAMI TIESON 
IŠNAUDOTOJAI

nuostolių turi kas met dėl la- kinti valsty Ik'je civilinės tarny 
bai išsiplatinusių sodų gadin- l*>s įstatymų. Tada atsirastų 
tojų ir parazitų. Dėl jų ir vai- daugiau politiškų darbų dėma 
šiai užauga sužaloti ir menki, j kratams.
A’isi ūkininkai raginimi su

stovyklas.

PAŠTŲ DEP. IŠLAIDOS

AVASHINGTON, bal. 18. —
Paštų departamento sekreto 

rius Farley planuoja sumažin 
ti savo departamente išlaidas 
tiek, kad būtų galima sąmatų 
subalansuoti. Nuo 1919 metų 
iki šiolai šiame dapartamente 
nepriteklius kas metai didėjo.

Traukiami teisman ir atsa
komybėn kelių mažųjų pasko
lų kompanijų savininkai. Jie 
ilgų laikų išnaudojo skolinin
kus, piešdami nežmoniškas pa
lūkas už mažąsias paskolas. 
Tuo būdu jie peržengė valsty
bės įstatymų.

jais kovoti.

GIRTO DARBAS

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

Otto Luetz, 3460 No. Irving 
avė., gerai įtraukęs “munšai- 
nės” nužudė savo žmonų. Su
imtas.

PLĖŠIKAI NUBAUSTI. 
Taugamės apskrity prieš po

rų metų veikė plėšikų gauja. 
Buvo išaiškinta, kad tai A'. 
Bliūdžius ,(28 metų) dirba su 
savo bendrininkais. Sugavo 
Bliūdžiu ir jisai išdavė drau
gus.- Lvmontų ir Jančiauskų. 
Daugiausiai jie veikė Vainuto 
valsčiuje. Kariuomenės teis
mas Šiauliuose juos visus nu
baudė sunkiųjų darlių kalėji
mu iki gyvos galvos.

KONFERUOS SU LEGIS-
LATUROS ATSTOVAIS
Chicagos majoras Kelly pa

kvietė į Chicagų konferenci- 
jon legislatūros atstovus de
mokratus. Nori su jais pasitar 
ti užtrauktų Cooko apskrity 
mokesčių rinkimo reikale.

ORO STOVIS

CHICAGO IR APYUNj 
K ES. — šiandien iš dalies de* 
besuota; maža temperatūros 
atmaina.
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Oepy — .Ms.

Advsrtlstng m “DRAUGAI" brlnca Best resulta.
Auvertlslnc ratas on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Av., Chicago

netaikingi, viena kitę, stengiasi prigauti ir 
nuskriausti. Seniau jos pajėgdavo Vokietiją 
sulaikyti nuo ginklavimosi, ją suvaržyti, bet 
šiandien ir toji jau spardosi ir visai drąsiai 
pareiškia, kad nr kam patinka ar ne, ji gink
luosią taip, kaip ir kitos valstybės.

Nors šiomis dienomis išdygo dar keli tai
kos planai — MacDonald’o ir Mussolini’o, 
bet ar atsiras užtektinai geros valios galin
gųjų! valstybių vadų tarpe tam planui vy
kinti, tai via kitas klausimas, dera nors tiek, 
kati vis dėlto yra galvojama ir planuojama 
nors kai kuriam laikui pašalinti naujo karo 
pavojų Europoje. Bet tie pavojai tol nebus 
visai pašalinti, kol išnaujo nebus pakeistos 
ribos laikantis teisingumo dėsnių ir kol ne-

(
bus išlygintos tokios skriaudos kaip Lietu
vai dėl Vilniaus ir kitos panašios. Dieve duok, 
kad tie opūs ir skaudūs klausimai išsiristų 
taikiu būdu ir išvengtų karo, kuris vėl atim
tų gyvybę milijonams nekaltų žmonių.

LIETUVIŲ KATALIKU VIENYBĖ
2334 SO. OAKLEY AVĖ., CHICAGO, ILL.

A. L. R. K. Federacijos Reikalai

VAJUS TEBEINA |Sų parapijos, organizacijos, 
draugijos ir paskiri lietuviai 

ir katalikai. Dėl to ir neprivalė-

DIENOS KLAUSIMAI
KALBOS APIE KARĄ

Daug žmonių šiandien klausia viens kito: 
ar bus naujas kuras? Su kuo jis bus, kada ir 
koks 1 ;

Ne tik paskiri žmonės, bet visos valsty
bės naujo karo bijo. i. Tik labai keista, kad 
tos “bailiosios” valstybės prie karo, kiek 
tik besugebėdainos, ruošiasi.

Keikia pasakyti, kad naujo karo baimei 
yra gana daug pagrindo. Visoje Europoje 
šiandien verda ekonominis karas. Valstybės 

tkas kart labiau užsidaro ;savo viduje, varo 
t agitaciją pirklį (ik. sįčto išdirbinius, boiko- 
: tūoti iš svetur atvežtus. Važiuok per Vokie-č-j /i fe 1
i ti ją, "pastebėsi sienas ir tvoras aprašytas .fly 
>. Saikiu: °Pirkite tik* Vokietįij&s iprėkė>V’;
Fliauk’per Prancūziją, ten matysit “Pirkite 
tik prancūzų prekes.” Tas pats beveik viso
se valstybėse. Toji liga net į Ameriką įsi- 

. metė.

Katalikiškojo veikimo
spaudos vajus tebeina. Nors tų pasilikti nė vienos lietuvių 
daug lietuvių kolonijų jau sa- kolonijos, kurios nebūt suor- 
vo pareigą tuo žvilgsniu at- ganizuota katalikiškojo veikl- 
liko, surengiant paskaitas ir mo ir katalikiškosios spaudos 
prakalbas apie Katalikiškąją platinimo savaitė. Jei pre to 
Akciją ir spaudą, prirašant darbo yra reikalinga pagalbos 
draugijas prie Federacijos ir ir kokių nors informacijų, ar- 
vaikščiojant po namus spau- ba literatūros, tuojau prašo- 
dos reikalais, bet dar kai ku- me kreiptis j centro raštinę, 
rios kolonijos prie to darbo mielu noru ateisime j pagalbą 
tebesirengia. Federacijos cen- ir ko tik reikės, visko pri.ių- 
trui nesvarbu, kada tas darbas sime.
bus dirbamas, bile tik bus pa-j Taigų U1(-|sų veikini0 va jlls 
dalytas ii taip padalytas, kai. p })eįlia Nesustokime dirbę.

Mes, Chicagos ir apylinkių lietuviai, nė,^1 J° at,ikini<> veikėjų sąžine nos tik (jari,as nnints laimingą 
vieno lietuvio atstovo neturime Illinoiso vai- butų rann* Siain vaJu\ buvo ateitį tegalės užtikrinti, 
stybės legislatūroje. Lenkai turi net kelis sa.;Pa^ti kovo ir balandžio nie-1
vo tautiečius. Kai kada tie atstovai savo žino-inesiai- Bet Jel kam tas lalkaa i

BARA SAVO ATSTOVUS

nėms ir gera padaro. Bet dažnai jie užmirš
ta savo tautiečių jiems pripažintus manda
tus ir tina ten, kur juos galinga politinė sro
vė neša. ,

Šiemet tie lenkai atstovai nusikalto savo 
tautiečiams balsuotojams. Lenkų laikraščiai 
jiems išmetinėja ir juos bara.

Vienas Chicagos lenkų laikraštis tarp kit
ko rašo: • i

Gražūs vyskupo žodžiai~ I
nebuvo patogus, tą darbą gali-j Daug smagiau y ra darliuo- 
ma dirbti ir gegužės mėnesy -Jis, žinant, kad tas darbas su- 
je. .šliaukia aukštosios dvasiškos

Federacijos centro valdyba vyriausybės pritarimo ir įver- 
džiaugiasi ir tuo, kas ligšiol tinimo. Federacija jau susilau- 
jau yra padaryta. Tos koloni- kė keliolikos vyskupų nuošir- 
jos, kurios katalikiškojo vei-Į daus pritarimo ir mūsų orga- 
kinio ir spaudos platinimo sa- nizacijos užgyrimo. Šiomis die 
vaitę surengė, savo darbu yra nomis gavome laišką iš J. E 
patenkintos. Nors ir labai sųn- Vyskupo Edvardo F. lloban’o-
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Mono Brangenybė Pasaulinėje Chicagos Parodoje 
Tarp įvairių įdomy bių, į Chicagos Pasaulinę Parodą bus

atgabenta ši meno brangenybė EI Greco paveikslas Ėmimas 
į dangų Panelės Švenčiausios. Paveikslas dideli •; jame piešti 
asmenys-yra naturalio žmogaus didumo. •’i * * o

Nieks daugiau nesukiršina valstybių prieš 
viens kitą, kaip ekonomiški dalykai. Dauge
lyje atvejų jie ir karus iššaukia. Politikai 
ir ekonomai tai gerai supranta. Tad ir neste
bėtina, jei yra šaukiamos tarptautinės ekono
minės konferencijos.

Bet dabar juk eina jau ir politiniai ka
rai. Juk japonai puola Kiniją, tūkstančiais 
nekaltų žmonių išžudo ir nieks nepajėgia 
japonų sudrausti, sustabdyti. Pietų Amerikoj 
taip pat eina smarkios kovos.

Daug neramumo kelia ir kultūrinis ka
ras krikščionybės su bedievybe, kuris eina 
visame pasaulyje. Šiame kare bolševikai sva
rbiausi vaidmenį vaidina. Jie visur stengia
si įsteigti bedieviškus branduolius ir iš vi
daus mėgina sugriauti tautų atsparumą. Jie 
puola visus ir visur, neišskiriant nė mūsų 
tautos.

Karts nuo karto yra sušaukiamos nusi
ginklavimo konferencijos. Jų yra buvę virš i 
penkiosdešimt. Tačiau galingosios valstybės 
jokiu būdu negali įtikinti viena kitą ir pri
versti nusiginkluoti, nes jų visų siekiniai yra

, V Pilietis jau vos pavelka mokesčių naš kl,s yra .metai, tacįaų daug pa Kockford’o vyskupo ir gero 
tų. Daugelis nuų to sunkumo'jan *sukniu|iot 4^7^ lietuviu ka-. lietuvių* prietelio,Jkųyiaine m-
ir vargiai galės savo jėgonųs atsikelti. į'isįo- kalikų draugijų prie Federaci- šo:
se rinkimuose demokratai šauniai laimėjo tik j°s pritraukta, Katalikiškosios 
dėl to, kad žadėjo pigų ir gerą alų ir mažės- (Akcijos reikšmė plačiai išais- 
nius mokesčius. į kinta, nemažai knygų parduo

ta, lietuviškų katalikiškų laik
raščių užprenumeruota. Cent
ras džiaugiasi, kad daugelyje

“Tuo tarpu dabar ką mes matome? Illi- 
noiso legislatura mus dar labiau apsunkino
štai kad ir pardavimo mokesčiai. Jei kas val
gykloje nusiperka puodelį kavos, turi mokėti' 
vieną centą mokesčių. Galima būtų pateisinti

' vietų apmirę Federacijos sky
riai atsigaivino, p kai kur ir 
nauji susiorganizavo. Visur y-

pardavimo mokesčius uz tokius daiktus, be' • . , , . ... ‘. ra jaučiama, kad katahkisko-
kunų darbininkui butų galima šiaip taip gv-|- r . • . , .
venti. Bet mokesc.a. uz perlonų duotų ir s„bruzdo organizuotis, ncs M1.
nia.sbj, t.kra. nepakenruuni. Tekių <lalyM prato> kad tiU vienybėje ,«r-
piliečiai niekados nesitikėjo. K , • , , • ' . ,1 d jbant ir sutartyje gyvenant te-

“Šis. laikraštis įspėja mūsiškius piliečius,.bus galima tikėjimo ir tauty- 
kad jie atydžiai tėmytusi, ką veikia jų bai- bes brangenybes išlaikyti.
sais išrinkti legislaturos atstovai, būtent, ar 
jie pildo savo pasižadėjimus, ar eina sau vė
jais. Sulyg jų darbo ateity su jais bus atsi-1 
skaityta. Laikraštis įspėjo ir pačius atstovus, 
kad jie piliečių neignoruotų. Bet atstovai į- 
spėjimus paneigė. Jie mano, kad jie gali sa
vo balsuotojus ne tik ignoruoti, bet ir nie
kinti. Atsiminkite, gerbiamieji, ateis kiti at- 
stovų į legislatūrą rinkiniai.

“Stačiai neįtikėtinas daiktas, bet tikras

Federacijos centro valdyba 
norėtų, kad tą vienybės rei
kalą gyvai pajustų visos mū-

Tikėjimas ir Mokslas
(Tęsinys)

Jei jie turėtų tą supratimą, taip netvir
tintų.” Dabar čia mes kalbėjome apie mo
kslininkų pažiūras ir matėme, kad did
žiausią dalį mokslininkų sudaro žmonės 
tikintieji; netikinčiųjų, kurie nori savo 
netikėjimą pateisint tuo, kad mokslas prie
šingas tikėjimui, yra labai maža dalelytė. 
Tat, koks čia mokslo priešingumas? Jeigu 

j mokslininkai tiki į Dievą, pomirtinį gy
venimą, sielos nemarumą, tai kokiu bū
du mokslas gali priešintis tikėjimui, jei 
jis yra tų tikinčiųjų mokslininkų sukur
tas arba kuriamas. Grvniausia nesąmonė 
tų, kurie su savo s'anru mokslu fanatiš- 

| kai skelbia, ka ’ mok las yra priešingas
tikėjimui.

R>d < ia llaeckelis tuoj pakiš savo vei
kalą “Die Lebcnsmunder” ir pasakvs; 

I “Taip. tai taip, b«*t juk pirmiej ga utos 
mokslų skelbėjai buvo ateitai ” Na. tai 

|ičia jau daugiau, kaip ne'-amnnė. Mes gi

kuri.s mums yra reikalingas ir 1 
“Aš džiaugiuos galėda- išganingas. j

mas jus užtikrinti, kad aš Rytai neužsileidžia vakarams Į 
nuoširdžiai užgiriu Lietu- Lietuviai katalikai vakaruo 1 
vių Romos Katalikų Fe- sc smarkiai darbuojasi vajaus 
deraciją Amerikoje. Aš metu. Bet rytai vakarams ne
skaičiau konstitucijos ko- užsileidžia. Veikimas eina vi- 
piją, kurią jūs man pas- sa frOntu Naujoj Anglijoj, Plii 
tarunju laiku prisiuntėte. }adelphijoj> Pittsburghe ir Di- 
Aš esu įsitikinęs, kad Fa- džiajame New Yorke. 
deracija daug padarys Ka Sekretorijntas is R 
talikiškosios Akcijos pra- kun Jon() Ba]kflnOi (.entro ya 
plėtimui visų lietuvių tar- R|vb()S nario ])idžįojo X(>w 
pe Jungtinėse Valstybe- y;,.ko Federadjos apskritie.
se. iį pirmininko, tokio turinio 

Keikįa tikėtis, kad. šie gra- šką: 
žūs vyskupo žodžiai paragins 
mūsų veikėjus dar uoliau di 
rbti tą darbą, prie kurio šau
kia pats Šventasis Tėvas ir(

davimo mokesčius. Tuo būdu jie nuskriaudė 
lenkus darbininkus, smulkiuosius pirklius ir 
visus kitus. Jie balsavo taip, kaip norėjo gu
bernatorius Homeris.

“Kas gi, gerbiamieji, jus rinko į legis- 
latūrą? Ar gubernatorius, ar jūsų distriktų

lai -

“Great Neck’e, L. T. :u 
sitvėrė Federacijos kuo
pa. Prašau užregistruoti 
ir pasiųsti jo pirminin-

kui kūopos numerį... Ap
skritys kruta gyvai. Ba
landžio 16 — 23 dienomis 
laikysim katalikiškos 
spaudos savaitę su paskui 
tomis, pamokslais ir ra
dio (per WMBQ). Užra- 
šinėsime prenumeratas... 
Katalikiškojo veikimo sa
vaitė davė nelaukiamų 
vaisių. Visos parapijų 
draugijos rašosi, susior
ganizavo Great Neckas, 
studentai (kurių dabar 
Brooklyne priklauso apie 
150), žmonių katalikiškas 
įsisąmoninimas visai gra
žus. Be to, buvo tai pri
siruošimas spaudos savai
tei. Darbo daug, bet vai
siai žvmūs.”

jūs savo žadėjimus sulaužėte, tad ateity nė 
nenorėkite, kad per rinkimus tautiečiai jus 
remtų. Jū ų pareiga buvo griežtai kovoti 
prieš brangų alų ir prieš tos rūšies pardavi- j Yorko Federacijos sekr., kuris 
nio mokesčius. Tačiau jūs taip nedarėte.” lyg paliūdydamas pirm. žod

is tikrųjų yra teisingas lenkų atstovų žius apie apskrities darbus,

Beveik tuo pačiu laiku sek- 
retorijatas gavo laišką ir is 
p. J. Tumasonio, Didžiojo Nevv

faktas, kad visi lenkai atstovai legislatūroje piliečiai* Į ką gi jūs ateity kreipsitės, kad į iiubaiimas. Nes brangus alus ir pardavimo 
kaip vienas balsavo už brangų alų ir už par-jjus remtų? Gal į,gubernatorių? Žinokite, kad I mokesčiai yra tik darbininkams našta.

prisiuntė šių apskrities drau- 
(Tęsinys 3 pusi.)

tuojau pavartę istorijos lapus rasime, kas 
jie toki buvo ir ką jie skelbė.

Koperninką vadinti ateistu arba tvir
tinti, kad savo pamatus dėjo menkam 
Haeckelio monizmui reikštų didžiausią ig- 
noraciją. Nereikia būti profesorium, kad 
nustačius kataliko kunigo, likusio iki mi
rties ištikimu Bažnyčiai pažiūras. Ir kaip 
galima sakyti, kad Haeckelio monizmui 
jis dėjo pamatus. j

Dabar seka Keppleris, gimęs 27 <1. 
gruodž., 1571 m., miręs 5 d. lapkr., 1630 
m., kuris sako, kad jis tyrinėjęs dangaus 
reiškinius su tikslu — pažinti ir išaukš
tinti Dievo gulybę. Jis vienam savo veika
le skleidžia Dievo garbę ir kad prie di
džiųjų svarbių visai astronomijai dėsnių 
jis priėjo galvodamas apie Tvėrėjo tobu
las mintis ir planus.

Atradęs svarbiausįjį astronomijai dė
snį, jis begaliniai nudžiugo ir užsigeidė 
rašyti veikalų apie pasaulio harmoniją jo 
dideli Tvarkingumą ir begalinę Dievo iš
mintį Jis jį baigia sekančiu tvėrėjui’him
nu “Didis mūsų Viešpats ir didi jo galę, 
o jo išmintis be ribų, pagerbki) jį (Įattgus, 
pagerbki ji saule, mėnuli Irtuiaųetos JflAlci

‘ i • c.5":^ į- v v;
; c j'-4 C

i 4 A i t .

‘S. (-jūs išgalite. Fagerbkit jūsų tvėrėją, jūsų niai išmintingos ir visagalingos esybė 
kalba (reiškia harmoningu judėjimu). Ga- sižiūrėjęs jis j visą žvaigždžių pasaulio 
rbinkit dangaus choras, garbinkit kas su- , sutvarkymą stebisi juo, kad yra egzistuo-
pranta šią harmoniją. Garbink ir tu : iela 
mano Tvėrėją, nes iš Jo, per Jį ii' Jame 
viskas, kas žinoma ir ko dar visai nenu
manoma...”

Tai tokių pažiūrų buvo šis vyras, ku
rio astronomija niekad neužmirš. Ir sa
kyti, kad gamtos mokslas yra priešingas 
tikėjimui, t. y. traukia ateizman ir dar 
priskaityti jį bedieviu yra nesąmonė aukš
čiausiam laipsnvj. Taip gali sakyti tik tai 
tas, kuris mažai pažįsta mokslą arba jo 
visai nepažįsta, o tik prisiskaito pigių — 
po 15, ar 25c. knygučių agitacinių, kurių 
nemaža gamino pats llaeckelis ir jo ben
dri Vokietijoje, Rusijoje, o dabar ir Lie
tuvoje.

Ypatingai pasižynfėjęs moderninėj fi
zikoje Niutonas, kurio dėsnius ir mes ži
nome. Jis gimė 5 d. sausio, 1643 m., mirė 
31 d. kovo, 1727 m. Buvo irgi religingas 
vyras..? Jis savo veikalo “Natur-filosofi- 
jos į rmeipa ’’ pabaigoje rašo, kftd puikus

jautis, visagalis, tobulas ir viršvisatos 
Dievas.

Minėti palies genijaus žodžiai labiau 
tikėtini, negu Haeckelio jam varu primes
tas pigus monizmas.

Laplace’as garsus matematikas ir as
tronomas teorininkas (1749—11327), tai 
Haeckelio žodžiais, žinoma neapgalvotai-, 
tariant didžiausias inonistas .— dvasinis 
pasaulio niekintojas. Iš šio vyro llaeeko- 
lis pasidaryti sau dešinę ranką ir jo be
dievybę išvedė “moksliškai” iš vieno ane
kdoto, kuris buvo šioks: Laplace’as įteikė 
Napoleonui pirmąją knygą naujai para
šytos pa aulio sistemos (pasaulio kūnų 
uisidarymas iš ugninės medžiagos, masės 
jai besisukant). Generolas klausia moks
lininko:

— Niutonas savo veikale kalbėjo apie 
Dievą, skaičiau ir tamstos veikalą, bet 
neradau Dievo vardo m,: kaitą paminėto.

— Pilieti įtirnasu' konsule! — neva 
— “Ši hipotezė man

Tikrai nėra žinoma, ar šis anekdotas 
yra tikras, ar pramanytas. Nieks net ne
nurodo, kokią knygą jis įteikė Napoleo
nui. Ar šiaip, ar taip Laplace’as Dievą 
nelygino hipotezei. Jei jis būtų lyginęs 
Dievą hipotezei, tai Napoleonas būtų nuo 
jo užsikreipęs — sako Faye, nes pirmasai 
konsulas buvo griežtas ateizmo priešinin
kas.

Faye buvo didelio gamtininko Arago, 
Laplace’o vienlaikio, mokinys — astro
nomas. Kada norima buvo prikergti šis 
anekdotas Laplace’o biografijon, tai jis 
visai užgynė jį talpinti. Apie šį Laplace’o 
prieštaravimą spausdinimui anekdoto 
Faye yra iš Arago lūpų girdėjęs “Aš ži
nau iš Arago, kad Laplace’as neužilgo 
prieš savo mirtį sužinojęs, kad šis anek
dotas turėjo būti publikuojamas viename 
biografiniam kūrinyje, vra prašęs Arago, 
prašyti leidėjo anekdotą panaikinti. Ant
ras būdas buvo paprasčiausias. Nelaimei 
jis buvo nei panaikintas. tv>1 išaiškintas.

'Bus daugiau)

.. A I.k , ' Va/'. . -i.
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VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Keno.sha, Wis.
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‘ STUDENTŲ ŠPOSAS”KENOSHA, WIS.
ATGIMIMAS

Kristus kėlės ir visas pasau-

Tai yra trijų veiksmų kome
dija, pilna juoko ir įvairumo.

Vaidinimų rengia parapijos 
komitetas sekmadienį, gegių

lis sykiu su Juo atgimė. Gam-. y Veikalas bus pirmą 
ta puošias nauju žaliu rubu ir Sykį statomas lietuvių kalbo-
vyliojančiais žiedais. Pavasa- je. Visiems, seniems ir jau-
^s! Kiek džiaugsmo ir grožio njems patiks. “Studentų Špo- 
Ime visame atgimime! Nau- L as„ yra paimtas iš kolegijos 

jas gyvenimas, visi gieda Al- 'studentų liuoslaikio gyvenimo, 
leliuja! Kristus prisikėlė is nu Svarbiausių — profesoriaus m

NEPAPRASTAS RADIJO ^o Viešpatį priimdami Jį 
|VO širdis.
j X Velykų antrų dienų Mi- Į 
'šios buvo už Romano Pociaus į 
[ir Eleonoros Žukaitės Lietuvos [
Vyčių Wisconsino Apskr. mi-1 
rusių narių sielas. Šios šv. Mi-! 
šios buvo užprašytos minėto-' 
jo apskričio. Mūsų klebonas ir 
šio apskričio dvasios vadas L.
V. vietinės kuopos nariai gau
singai atsilankė į šias pamal
das.

X Pasibaigus gavėniai pa
rapijoj prasidės veikimas, nes

Į per gavėnia pas mus nėra ma-'r<]o> Karalienės Angelų parap. 
dos rengti canl parties ar ki- choro ir Kataliku Klubo. Vi-

sa- Lietuviu Kataliku 
Vienybe

(Tęsinys iš 2 pusi.)

gijų metinius mokesčius: Mo
terų Sąjungos 24 kp., Moterų 
Sųjungos 35 kp., Moterų Są. 8'tas kovo 12 dienų, susirinki

mirusiu. lę loš Jonas Druktenis. Jo
Kaip visas krikščioniškas pa profesoriaus žmona, kuri yra 

aulis, taip ir mūsų parapija akla ir nebylė visada, kaipo

■
įingai šventė Velykas, j žmona, jam ištikima, padeda 
tolimas įvyko 6 valandų. į jam rašyti garsiųjų istoriją 
ių prisirinko tiek, kad kaip “taksi virto autobusais.” 
let statiems nebuvo vietos. Į Paskui įvyksta didelių nelai- 
■ Bažnytėlė gražiai išpuošta; j mių, nes studentai pavagia 
zuikučiai gerai priruošti pro- profesoriaus du sūnus: viena 

mesijai darė malonų vaizdų; 23 metų, kitų 8 metų; jo dūk- 
rjf.e, lyg angelėliai, garbino [te sako, būk tai atsitiko per 

Viešpatį, jie arčiausiai prie
o ir buvo.
Ačiū sesutėms pranciškietė- 

ns už tokį pasišventimų.

šposą. Vienas studentas, per
sirengęs j tarnaitę, gauna dar
bą pas profesorių, bet, žino
ma, neilgai ten jam sekas, nes

Per keturiasdešimties valan-Į profesoriaus žmona nutveria
bj atlaidus ir Didžiųjų Savai- 
ę, gerb. seselės puošė bažnv- 
ėlę ir rengė vaikučius iškil

mėms. Tik vienas Dievas te- 
ali joms atlygint už jų triū

sų, pasiaukojimų ir pasišven- 
iinų.
Apsikrovusios sunkiomis mo

jų su profesorium.
Visi lošėjai turi juokingas

,gyventi, nes darbas bus naše-ltėlė jo paties vadovaujamos 
lietuvių vaikų mokyklos.

Ar. Vitk.
Įsnis, o gyvenimas turiningos-
ris ir reikšmingesnis.

Federacijos Sekretorių?

ŠKOTIJOS IR ANGLIJOS 
LIETUVIAI

VVS skyrius Londone įstei-

NAUJOS KNYGELĖS
Ka tik iš spaudos išėjo, 

kaip tai:

jungos 29 kp., Liet. Vyčių 41 
kp., dviejų šv. Rožančiaus (Ir
gi jų, L. R. K. S. A. 134 k p., 
Vaikelio Jėzaus, Tretininkų, 
Apaštalystės Maldos, Šv. Va-

me lietuvių klube, kai iš oku
puotosios Lietuvos kilusis Bu
laitis atitinkamai pakalbėjo; kaina 
buvusioji laikinoji komisija' 
skyriui steigti — iš Bulaičio,
EI. Degesiūtės ir St. Junaus- 
ko — pakeista oficialu šiems

Jėzus Kristus Karalius, pa
rašė kun. Pr. J. Vaitukaitis,

.............................. 10c

tokių nereliginio pobūdžio pa- so užmokėta už trylika drau-|n,e^anis valdyba; narių tuojau 
rengimų. Pirmas parengimas gijų. 
parapijos naudai bus card pa
rty netolimoj ateity. Šiuo pa-

Valstybių radijo dc-irenSimu rūpinsis jungtomis jė-

Naujas Federacijos skyrius
Kaip aukščiau pranešta, 

Great Neck, N. Y. įsisteigė nau
parlamente išbandomas naujo-1 S01™8 moterų draugijos: Šv. [ jas Federacijos skyrius, 1
vinis radijo, kuriuo galima ir 
broadkestinti ir sykiu kito ra
dijo broadkestinimų priimti. 
Tas radijų labai patarnaus J. 
A. V. nacijonalių miškų sau- 
gbtojams, pa v. nuo gaisrų ir 
t. p. Patėmijus gaisrų, tuo ra
diju, lig telefonu, tuojau bus 
susinešta su vyriausia miško 
apsaugos stovykla. Visas ra
dijo set’as sveria tiktai 14 sva 
rų, taigi lengvai panešamas.

m
riam centras paskyrė 51 nu
merį. J skyrių įsirašė apie ši
mtas nariu. Valdybon išrink

PORT WASHINTON, WIS.iti.Sie •(»■>«« tk«>k
pirm.; Povilas Rusas, vice pi
rm.; Ona Kainauskaitė, nuta 
rimų raštininkė; Alekas Kur
tinaitis, finansų rašt.; Kazys

Onos ir Moterų Sųjungos kuo
pa. T. P.

Velykos šioj mažytėj lietu
sių kolonijoj buvo iškilmingai 
apvaikščiotos. Šv. Mišias laikė 
klebonas kun. Shlikas 10:3(1 iždininkas; kun.
vai. Choras-, vedamas K. Mu-,P' LekeSls- dvaaios va,lasl Pra

rausko, mūsų jauno, bet ga-

pirmų syk pasirodys naujose 
uniformose. Ratelio manage- 
rium yra Petras Noris, pagel-

nas Titenis ir Jonas Bluzonis 
tvarkdariai.

Centro valdyba sveikina nau

įsirašė 35, kurie sumokėjo sva 
rą sterlingų aštuoniolikų šili
ngų ir šešis pensus mokesčio.

Švenč. Jėzaus Širdies Troš- 
’imai, to paties autoriaus 15c

Viršminėtos knygelės yra la 
bai naudingos ir kiekvienam 
žmogui reikalingos, patartina, 
kad ta knygelė rastųsi kiek
vienuose katalikiškuose na
muose.

Reikalaukite tuojau pas pa-
Susirinkime dalyvavo ir ka-; 

lbėjo ir iš Lietuvos nuvykę
studentų atstovai (susipažinti ,tį autorių, 45;)7 So,\Vood St., 
su tenvkščiomis mokyklomis):
Ona Mašiotaitė ir P. Minke
vičius.

Paminėjo ir Vilnių savo ka
lboje Glasgoive kovo 11 die
na Pr. Darkša, kai buvo aiba-

Chicago, III.

arba

“DRAUGAS” PUB. GO.
2334 SO. OAKLEY AVĖ.,

Chicago, III.

, . bininku Pranas Žvinaki;
roles, o jų yra net dešimts.
Juoko bus visiems.

Po vaidinimo bus- šokiai.
Vaidinimas prasidės 3 valan
dų popiet. Įžanga 25c.

Neužmirškime, kad tai pa

gabūs basebolininkai 
nėšio 29 d. klubas turės vaka
rienę ir teatrų sukėlimui lėšų 
basebolininkų uniformoms ap
mokėt.

baus vargonininko, giedojo 
naujas Šv. Cecilijos mišias. Pi
rmų sykį pasirodė mišrus cho- skyrių ir jo gerb. valdybą, 
ras, nes iki šiol giedodavo palinkėdama ištvermės ir pasi- 

Abu vien tik nier"ait^s- Giedojimas |sekimo kilniuose darbuose. Vi- 
Šio mė- buv° lahai sėkmin8ai atliktas. Įsi džiaugiamės, kad Great Ne-

“DRAUGO” VAJAUS KONCERTAI

cytojų pareigomis jos surado rapijos vakaras, kuris bus ne- 
iko ir parapijai pasidarbuo- paprastai gražus.

L •Ne vienų vakarų, iki vėlu- j 
nos praleido bažnyčioje puoš-į 
damos jų.

Sunku yra joms už tai atsi
dėkoti. Bet, štai, atsiranda 
proga joms tai padalyti. Jos 
pasitiki, kad parapijonvs įve-

Žemaičių Juzė

SHEBOYGAN, WIS.

Mišių ir Velykinių giesmių 
giedojimas matyt buvo rūpes
tingai prirengtas. Reikia tikė- 
jtis, kad ateity mūsų parapija

ck’o'lietuviai katalikai susi
organizavo po garbinga Fede
racijos vėliava, kuri tiek daug 
yra pasidirbavusi Bažnyčios ir

X Vaidinimas “Išpažinties buvo pilna bažnytėlė.
Paslaptis” 9 d. šio mėnesio Daug atėjo ir kitataučių. Al- 
labai gerai pasisekė. Publikos toriaus moterų draugija pasi- 
buvo pilna svetainė. Lošėjai [ rūpino puikiai papuošt alto- 
įoles atliko gražiai. Nors losi- |rius gyvom gėlėm, 
mas tęsėsi apie tris valandas, j y šįmet vėl priseis parapi- 
bet kadangi veikalas labai į- jaį pal<elt nepaprastų išlaidų, 
domus, niekam nenusibodo. Reikės dengt naujas stogas ba- 
\ eikale yia daug jaudinančių žnvčjos. Praeitais metais bu- 
momentu. Ne vienas iš ašarė-

susilauks gražaus choro. Žino-,tautos labui. Vienybėje dirb
dami daug padarysite savo my
limai tėvynei ir patiems bu.- 
linksmiau dirbti ir maloniau

X Sheboygano vytės antru 
sykiu laimėjo L. V. AViscon- 

rtins jų pasišventimų tuo, kadsin’o Apskrities basket hall 
ateinantį sekmadienį, baland- čempijonatų, įvykusiam konte-pV išliejo matant neteisingai 
žio 23 d. atsilankys į “bunco ste praeitą mėnesį, Keno.ha, apkaltinant ir miriop pasmer- 
party” ir šokius, kuriuos jų AVis. Vaikinai šįmet pralošė ir,kiant kunigų, kuris pasirinko 
naudai rengia Šv. Benedikto sidabrinė taurė teko Racino niirti vietoj išpažinties pasla

ptį išduoti.

X Velykos šįmet, kaip ir 
praeitais metais, buvo iškil
mingai apvaikščiotos. Choras

vo padaryta pagerinimai sve
tainėj. Dirbant vienybėj, kad 
ir mažytėj parapijoj, tikima
si apseiti savo jėgomis, be sko
lų. V. K.'

draugija. Įžanga 25c. Šis se- kuopai.
sučių naudai vakaras, mano- į X Jaunų vyrų Atletų Klu 
ma, sutrauks visus į svetainę bas rengiasi prie baseball se 
ir tuo parodysim joms atjau- zono. Pirmas lošimas bus ge
timų. Sesutės su mumis, atvi-[gūžės 7 d. Vincas Stauskas,!pirmų syk giedojo naujai išsi- 
ra širdimi dirba, tat ir mes ^ratelio metikas, jau pilnai pa-[mokintas F. N. Arens’o mi 
parodykime joms savo širdį. į sveiko ir tikimasi, kad šįmet

----------------------- .ratelis bus geriau sutvarkytas,
daugiau laimės žaidimų, kaip 
praeitais metais. Ratelis šįmet

SKAITYKITE IR PLATIN- 
KITĘ “DRAUGĄ”

IRINK SAU GERIAUSIA ‘DRAUGĄ’
Geras laikraštis yra brangiausias, ištikimiau

sias kiekvieno žmogaus draugas. Tai visi pripa-
Tokiu geru draugu yra tiktai katalikiškas 

laikraštis.
“DRAUGAS” tikybinės ir tautinės minties 

dienraštis, todėl tebūna jis tavo nuolatinis drau
gas.

“DRAUGAS” tave kasdien aplankys, sura
mins, gražių pasiskaitymų atneš. Rasi jame daug 
žinių iš Amerikos lietuvių kolonijų iš Lietuvos 
ir viso pasallio.

Nebūk be “DRAUGO” - užsisakyk šiandien
“DRAUGAS” metams $6.00.
Užsakyk “DRAUGĄ” ir savo giminėms Lie

tuvoje. Metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois

•s

šias “Exultate Deo”. Šios Mi
šios yra labai puikios, bet sy
kiu ir sunkios giedoti. Choras, 
vedamas gabaus prof. J. Feu- 
stel ir varg. Mrs. A. Zupan- 
cicli sugel>ėjo tinkamai tų sun
kų darbų atlikti. Oras Vely- 
koše pas mus buvo labai pui
kus, dėl to ir žmonių suplau
kė gausybės. Apeigos prasidė
jo ankstį ryto, 6 vai., bet tas 
tikinčiųjų nesulaikė nuo atė
jimo atiduot garbę ir pasvei
kint prisikėlusį Išganytojų. 
Matėsi ūkininkų atvykusių iš 
gana tolokų apylinkių. Keli 
šimtai jaunų ir seni) pasveiki-

Apsaugokie vaikučių dantukus idant užaugę neturėti) 
vargo. Šiandien daugiau yra atkreipiama atyda link dantų 
apsaugojimo nuo išpuvimo negu sugriuvusius taisyti.

Virš paveikslėlis atvaizdo ja DR. A. LAURAIČIO vienų 
iš keleto specialiai įrengtų ir vaikučiams pritaikintų kamba
rių, kurie randasi ant 2423 W. Marąuette Rd. (Adv.)

P-lė Emilija Mickūnaitė
garsi Philadelphijos dainininkė, atvažiuos i Chicagų 
GEGUŽĖS 6 D. ir dalyvaus keliuose koncertuose, ku
riuos rengia “Draugas'' savo vajaus užbaigimui.

Geg ūžės 5 d. p-lė E. Mickūnaitė dainuos
Šv. Jurgio parapijos svet., Detroit, Mich.
Gegužės 6 d. Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 

parap. svetainėje (Brigbton Park).
Gegužės 7 d. Šv. Petro parap. svet. 7th

Avė. ir 51st gatvė, Kenosha, Wis.

Gegužės 7 d., Šv. Kazimiero Akademijos
Auditorijoje, 2601 W,. Marquette Road, 
Chicago (3-čią vai. popiet).
Gegužės 8 d. Paliulio (Meldažio) svetai- 

nėję (West Side). ®

Gegužės 9 d. Šv. Jurgio parapijos svetai- ® 

nėję (Bridgeport).

Prie šių koncertų progra- 5 
mų prisidės ir vietiniai pa-

A
S
$
i

rapijų chorai.
PROGRAMA PRASIDĖS 8 VAL. VAKARE 

ĮŽANGA 50c IR 35c.

I

Hitt andRunn—When Ii Comes to Finding the Range This Dealer Was Surc Somc Gunner! BY HITT
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Linu VOS GYVENIMAS
(Mūsų specialių koresponden

tų)

mas lygus valsčių raštinitikų nius” mokytojams, nors tie tai matote, kad pradžios mo- Rudenų kaime, Gudelių vals- buvo nusipirkęs smuklę, palabl 
atlyginimui, mat sekretoriai į “kūriniai” tinka tik mėšly- kyklų mokytojams tenka ap j či u je. Jam dar vis malonu pri- kė kelis mėnesius; patyręsj 
gauna daug didesnį atlygini-j'nan, arba krosniai pasikurti, simokėti patiems ir tarnybos siminti Ameriką ir ten liku- kad tai ne koks biznis, pat- 

davė.mų. Tačiau mokytojams reika- li pyksta, jei mokytojai jų reikalais padarytos išlaidos, sius savo tautiečius, 
lavimai statomi labai dideli, “kūrinių” nepriima — grųži- kai tuo tarpu kitiems valdi-

ir pigus,
v„, ................„v.v. brangus. . , v ,
Mat sindikatas palaiko pašto-Įkaiščių raštininkams (čia tu- na atgal. Šitie autoriai keikia- ninkams jos su kaupu apmo- 

' ' galvoj ir kitų valdžios į- si, blevyzgoja, plūsta mokyto- Įkainos. .Jei jums tikrai rūpi

Nors visi 
tačiau alus

daiktai
tebėra

Katalikų kraujas macams. — vias kainas. Vertėtų ir čia va- 
Švelnėja santykiai. — Epi- Istybei įsikišti. Taip pat tebė- 
demija stabdoma. — Alus ra brangus ir muilas. Mat mui

nu
staigų raštininkus) atlyginimų jus. Švietimo viršūnės mėgia švietimas, tai negalite ramiai
išmoka, ir žinokis. Niekam ne- sakyti mokytojams pamokslu.-, žiūrėti į arbatpinigius gauna

nčius mokytojus ir dėlto skur, . i . , ... • - . -. „ . . - svarbu, kur tu tų atlyginimą Įleidžia “tautos mokyklabrangus. — Ankstyvas pava- lo ganuhtojai taip pat susibu-, ’ .... C* ..........................................
_ . . __ , • •„ui.,!, n«i, padėsi: gali u prakortuoti, kurių kiekvienas numeris pi - standus. Kai mokytojus aprusans. — Doleris. — Moky- rę į sindikatą, lik tasai Fane- 1 A- , ,M , • ' , x , . i . , .. .. ..

tojams sunkus gyvenimas vėžyj statomas naujas „milo llla8ert' " kur Ts pseudopatnot.sk, Sūkių „- pins,te, liula galus,to jiems
________ fabrikas sindikatininkams ga- sth lš raštininkų niekas ne-,mokytojams priekaištų. Inspe-; visokius moralus kalbėti, -iv j

r-, - • . • , i T;., -t;.,,...,.. reikalauja sekti spaudų, nie- iktoriai per konferencijas pri-Žmonese eina gandai, kad dina ūpų. Jie, žinoma, steng- .. r i u L .
.. v , . - , • , • • 4ti i m kas jiems neprikiša neskaitv- kaišioja mokytojams tamsuma.Ukmergėje žydai sužaloję ka- sis ir naująjį “kolegą” pn- •’ 1 •’ - •’

sindikatų. Aržin kokių mergaitę, norėdami kalbinti įstoti į 
gauti macams katalikų krau- jiems tai pavyks, tai jau kitas 
jo. Šis klausimas kol kas ti- klausimas.
riamas ir apie jį neleidžiama 
rašyti. Todėl Lietuvos laikra
ščiuose šiuo klausiniu neteko 
užeiti jokio pranešimo, mat, 
turbūt, karo cenzūra išbrau
kia. Žydams vis dėlto kvepia 
katalikų kraujas. Kiek jau bu 
vo bylų šitokiais klausimais, 
ir vis žydai išlošė. Tik prisi-

li

Jonas Brazauskas, cicerietk 
darbuotojas, tarp kitų vietij 
savo Žemaitijoj, aplankė ir str 
būklingąją Šiluvą. Rodos jau 

i tėvynėj taip gerai buvo, kad 
'tiesiog nesuprantama, kodėl 
'jis grįžo Amerikon.

, Z-s

Ant. Žebraitis cbicagietis, 
nortli-saidietis, pereitų lapkri
čio mėnesį vedė Oną Abrai 
tytę iš Gižų valsčiaus. Jis pi
rktuosius namus aptaisė. Tik 
turi nemažai bėdos su žydais 
nuomininkais, iš kurių yra su
nku iškolektuoti nuomą. Jis 
norėtų grįžti Amerikon, kad 
ir šiais sunkiais laikais, bet... 

Į jau negali. Turi susigyventi 
su padėtimi, i

AMERIKIEČIAI LIETU
VOJEmo. Iš jų tereikalaujama, kad 

jie savo “valandas” atsėdėtą 
ir tiek. Ir, reikia pasakyti, ra
štininkams tokio atlyginimo 

yra pakanka: bėdoja tik tie, ku-

įagina sekti periodinę spaudų i 
(žinoma, oficiozų bei artimuo
sius leidinius), nesiklausdami 
mokytojų užprenumeruoja tam 
tikros pakraipos laikraščius,

1 amosius 
gyvenęs So.

Batailis, kadaise 
Chieagoj, ten di

rbęs geležies liejyklose, dabar
gana brangus. Mat ir čia lyg ii rįe pajėgia daugiau baltosios prenumeratos pinigus išskai- su žmonele gyvena savo ūk y j, cago j ir Brooklyne, siuvėjas, 
sindikatas. Nustatytos kainos kniaukti, nei gali nusipirkti tydami iš atlyginimo (Širvin- keturiolika margų su geru lau

Susisiekinias autobusais

visai neteisingos. Būtų sveika į gaunamų atlyginimų; gi čia tuose Gudas). Tuo
ir valstybei ir visuomenei, jei 
valstybė paimtą ir autobusais 
susisiekimą į savo rankas. Ta-

norėtųsi daugiau.

Jei tik tiek ir iš mokytojų

patys visai 
Ir dedasi

i tarpu 
nieko neskai- 
dideliausiais

, .. . _ • , i-, ’būtų reikalaujama, kiek iš va- spaudos apaštalais, rėmėjais,
da nereikėtų mpintis dėl gv- . i v.y »:4.„ „v Nieko sau apaštalavimas. De-
ležinkcliu. Mat autobusai <>ele- lsčių raštininkų, tai šito at

lyginimo jiems visiiškai paka- ja> visi Sitie Ponai> rėksniai ir

ku žmonos tėviškėj, Zapalimo 
kainu*, Kalvarijos valsčiuje. 

’Kapsijoj. Jis pats vra kilęs 
Panevėžio apskr., Aukštaitijoj. 
Patenkintas gvvenimu čionai.

niinkim garsiąją Beilio bylų. cinkelius nukonkuravo. i , . - . tiirianiicii <inniidn<t nnnSfnlni
Juk teisybė buvo aiškiausiai,_______________ į ktų. Tačiau iš mokytojų rei- taiianueji spaudom apaštalai
įrodyta ir vis dėlto žydas iš-i o- • + • . ••. t • kalaujama daug daugiau. Iš į nepasirūpina pakelti mokyto-
teisintas. Mat tiek patys žy. L,., ankstyvas. -rarp 12_19 )« re.ka aujama, kad ,e sek- )>■»» „a„,nnf l„.k,p„„y

dai, tiek masonėrija pilte pylė-jj „ir.; tų spaudų, butų apsiskaitę, iškovo nupliko laukai, atši-
silavinę, turėtų nemažas

tis
Mikas Popiera, nortli-saidie-
s, su žmona dabar

<aime, Vincų vai-
būklę. Jie lyg ir nemato, kad sčiuje. 

S mflsų pradžios mokytojai te- > 

gauna tik arbatpinigius, kurių
pinigus ir papirkinėjo žymiuo- į atlėkė vėversiai ir špokai. . ... gauna tik arbatpinigius kuriui Kazvs uevizis iš Ukiaho
sius asmenis kad tie nanau-1 r • - • v ... - ... liotekas, sektų naujausių lite- »auil<A aioaipuugnis, kuuu in\izi., is imidiio
, . t * ! • neuzeiy vet šalčiai, tai jau 1 .- t- p nP(i.,<,.n,);n(. fipi- užtenka tik duonos ir druskos mos valstijos pereitą ruden
dotų savo įtakų. Ir žydai sa- - : niPtais bus bene nirma rtttxn<* tiek pedagoginę, tiek | . .v U. | .v ’ . .j .

Teiiniėio Vadinas -P bendrųjų. J juos “šaukiasi”,nusipirkti; nemato, kad is si- .gipso su žmona ir vaikais tik
vo atsiekė. Laimėjo. \ adinas, anjiytyVas pavasaris per 
laimėjo ne tiesa, o žydų ir ma ke}et^ pastarųjų metų. Kadai- 
sOnų pinigai. Ir pas mus da
bar bus panaši byla. Įdomu,

se, buvau 
pavasarių,

rašęs dėl vėlyvųjų 
rudeniu, na, ir be-

kas laimės. Reikėtų bent kar-injraį metų laikų. Spėjau, 
tą ir teisybei paimti viršų. įkajįĮ nors keisiantis metų lai- 

_____ ,kus. Dabartinis pavasaris, de-
Santykiai tarp dvasinės ir ja, visus abejojimus išsklaidė.

pasaulinės vyriausybių lyg ir j------------------
švelnėja. Būtų labai gera, jei į
tie nesutikimai visai pasibai
gtų. Juk ligšioliniai vaidai a- 
biem pusėm atnešė dūūg blo
go ir nieko gera. Todėl 
ir reikėtų pagaliau likviduoti.

Na, kaip gi su skautais. Juk 
jie ligi šiol nesinaudojo baž
nytine parama. Kadangi jie 
pavesta globoti abejingiems re 
ligijos atžvilgiu asmenims (vi
sokiems indiferentams ir aiš
kiausiems bedieviams), tai Ba 
žnyčia ir negali jų priimti į 
savo globojamųjų organizaci
jų eiles. Be to, mūsų skautai 
kai kuriose vietose pasirodė ir 
nepatriotais. Dar 1931 metais 
vienoj mokykloj spalių 9 die
ną skautai suruošė šokius, 
nors Vilniui Vaduoti S-gos bu
vo aiškiai įsakyta tų dieną jo
kių pasilinksminimų neruošti.
Kai kurie pedagogai šituo 
skautų elgesiu pasipiktino ir 
demonstratyviai išėjo iš salės.

visoki topografijų skyriai, jie- A1 labai sunku ir pra
ms uždedama pareiga suran- įgyventi, ir šviestis, ir pirktis 
kloti visą tautosaką bei ruo. |vykiausių knygų pundus, ir 
šiamam lietuvių kalbos žody- prenumeruoti pedagoginius bei 

'mokslinio turinio žurnalus linui žodžius, jiems užkrauna-
(dar keletą dienraščių. Visi

apsigyventi tėvynėj.
*

Tony Žukas, gyvenęs vienus 
metus Scranton, Pa., šešiolika 

angliakasvklose

Pranas Kevėža, gyvenęs Chi

Nuga-fone
tūkstančiams vyrų ir moterų yra šal
tinis gražinantis sveikatų, ir linksmu
mų — tikras gyvenimas su pagalbi Į 
šio TIKRO TONIKO. Kuomet vyruli 
ir moterys pasiekia viduramžį, visi Į 
organai pradeda da.rytis silpnesni. I 
Jiems reikalingas yra tonikas. Štai 
kodėl NUGA-TONE "pastatė daugelį 
jų ant kojų.” liile vaistinyčia parduos 
jums trisdešimts dienų (reali įllentų. 
vartokite jų dvidešimts dienų pagal 
paduotas direktyvas, ir jeigu busite 
neužganėdintas, just, pinigai bus jums 
sugrąžinti — be jokių Jums ekspensų.

Buy gloves wlth 
it stovės

4

what|

Nereik mokėti 50c. už 
dantų mostį. Llsterine To- 
oth rašte gaunama po 25o. 
IVmyk, kaip <erat ji vei
kla. Jų vartotadamig per 
metus sutaupai $3 00.

LISTERINE 
TOOTM PASI

25‘
Saae ln Using. 
S<we ln k

Sniukus doleriui, mūsų pi
liečiams buvo užėjęs smūgis. 
Mat ir jų vienas kitas turi 
dolerių, kartais net nemažų su

juos mų. Žinoma, nevisi lygiai. Ta
čiau visi lygiai kurį laiką siel
vartavo. Dabar, doleriui atgi
jus, atgijo ir mūsų piliečiai. 
Juk per šį laiką, kol buvo U. 
S. A. bankai uždaryti ir kol 
tęsėsi Roosevelto ir bankų di
rektorių pasitarimai, visokie 
vertelgos jau spėjo nemažas 
sumas prisipirkti, mokėdami 

uz dolerį vos po 5 litus ir ma
žiau. Mat kai kurie piliečiai 
neklausė spaudos perspėjimų 
palaukti tų pasitarimų galo ir 
nesiskubinti keisti dolerių ) 
kitas valiutas. Šitie “greituš- 
kos” jaučiasi labai apsivylę.

Re.

visuomenini: 
darbas. Maža mėgėjai sakyti mokytojams pa 

|mokslus ir vadinti juos atsi- 
llikėliais bei kitaip juos smer- 
'kti privalo pirmiau pasirūpi-

ma visas tiek 
tiek kultūrinis 
to. Jiems iš visų pusių prikai
šiojama nesąžiningumas. Įvai
rūs pašaukti ir nepašaukti “a-į
paštalai" .jiaiiis prikaišioja ta- Padidinti jiems atlygini,„a. 

msumą, vadindami juos atsi-
likėliais.
brošiūrų

Įvairūs
autoriai,

šiukšliniu 
ne iklaus-

Ir tik tada „ turėsite teisės iš 
mokytojų reikalauti, kai jiems 
mokėsite tinkamų algų, o ne

darni siuntinėja savo “kuri- arbatpinigius. Jei nesate akli,

metų dirbęs 
Collinsville, L J Jetu-[., grizo 
von 1921 m. ir dabar gyvena

Jau ir taip mažų pradžios 
mokyklų mokytojams atlygini

_T_ A . ...... mų dar sumažino. Jau ir ligi
Užtat skautų globėjai juos ap-|.. . , . , ,” ” 1 šiol tas atlyginimas tebuvo

vienį arbatpinigiai, gi dabar 
kaip jis bepavadinti, tai jau

šaukė skautų priešais, gi Švie
timo Ministerija tuos pedago
gus išmėtė po plačiųjų Lietu
vą. Gi šitie skautų globėjai ir 
ligi šiol randasi Švietimo Mi
nisterijos malonėj, nors juos 
tuojau reikėjo pasiųsti į pipi
rų žemę. Juk tai aiškus pasi
tyčiojimas is tautos jausmų. 
Taip elgdamosi, Švietimo Mi
nisterija, atrodo, pati tyčioja
si iš tautos jausmų ir širdgė
lą. Juk spalių mėn. 9-toji, tai 
liūdesio diena, todėl Švietimo 
Ministerija taip neprivalėjo su 
anais pedagogais elgtis.

tikrai nežinia. Pr. m. moky
tojai dabar tegauna vos per 
18 dolerių mėnesiui. Atlygini-

JONAS BŪRELIS
Mirė balandžio 17 d., 1933 m., 2 vai. ryto, 53 metų 

amžiaus. Kilo iš Tauragės apskr., Naumiesčio parap., 
Gėčių kaimo. Amerikoje išgyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliudiine 4 pusbrolius: Juozapų 
Iznnsargį, Juozapų Galdikų, Jonų Mockų ir Antanų 
Valančių; 2 pusseseres Marijonų ir Ona Valančius; 
o Lietuvoje brolį Juozapų ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1618 S. Union Avė. Laidotuvėms 
rūpinasi Jonas Maziliauskas. Tel. Victory 6353. Lai
dotuvės įvyks Ketvirtadienį, balandžio 20 d., iš namų 
8:30 vai. bus atlydėtas į Dievo Apveizdos parap. baž
nyčią, kurioje įvyks gedulingos pamaldos už velionio 
sielų. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę: Pusbroliai, Pusseserės, Brolis ir giminės.
Laidotuvėms patarnauja graborius Kadžius. Tele

fonas Canal 6174.
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Sunaikinamas Peršalimas 
sn Nebrangiu Vaistu

“Mano trijų metų sunūs susfrgp di
deliu peršalimu. As ištepiau I*ain- 
Expclleriu su alyvų aliejum jo kru
tinę ir pečius. Sekantį rytą peršali
mas buvo jau visiškai pranykęs. Aš 
rekomenduoju Inkaro Pairi-ExpeHe- 
rj gydymui nuo persišaldymo, skau
damu muskulų, sustirusių šąnarių ir 
geliamų kojų pėdiį.”

S. D.
Travis, Statcn Island.

PftlN-EXPELLER

VAŽIUOJANČIU | LIETUVA 
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.

“Draugo” laivakorčių skyrius organizuoja šias Pa
vasarines Ekskursijas į Lietuvų: Balandžio 29 d. “Ue 
De France” laivu; gegužės 10 d. “Berlvn”; gegužės 27 
d. “Gripsliobn”; birželio 3 d. “Frederik VIII.” Trys 
paskutiniosios ekskursijos tiesiog į Klaipėdą — be per
sėdimo.

“Draugo” laivakorčių agentūra parduoda laivakor
tes ant visą liniją ir geriausią laivą į Lietuvą ir visus 
pasaulio kraštus.

«• r

iORCIU AGENTŪRA

Šiltinių epidemija palengva 
stabdoma. Naujų susirgimų, 
įods, nepastebėta. Susirgę izo
liuoti ir paguldyti ligoninėse. 
Pasiturį gydosi savo lėšomis, 
nepasiturintiems apmoka savi
valdybės.

FORTLKAAta OV 

VvV. ujas

SAVS VT

OVT SV\OCT\K<. 

LAferi Y=A\_\_

t

BAKI.IKG 
POWDER

ŠAME PRICE

AS42YEAR5A60
25M»cnkr25t

miilionsof pounds useo 
BY OUR COVERNMCNT

d

lUGzUOVUlZUAC.
tuS RĖALLV

I

Itching 
Skin

Nesirūpink nl| 
I^SErlt mu. plelakad

lSbėrlmala, apu-d 
ir kitAis odos negerumais. Tik 
gauk gydanti antiseptika Žemo— 
saugus. Aptiekoae. $6c.. ««o„
$1.00.žemo

1 On Sklf J |OQ,T OTION5

-V\%
SKV& TMiAT 

PAC COKiVtMT

r

Z

J

pseudopatnot.sk


Trečiadienis, baland. 19, 1933 D H A U G X S 5

SKAITYTOJŲ BALSAI
ĮSPŪDŽIAI PAVARČIUS 

SENĄ JAUNIMO LAIK
RAŠTĮ

linį — Sakalą. Mat, nuvažia
vus lošti j svetimą koloniją, 
rezisorius apsižiūrėjo, kad pa
miršęs “ gumerabiką. ” Tat il
sus teko, lipdyti paprastu ‘pei- 

’stu.’

“DRAUGO" PIKNIKAS IR VAJAUS 
UŽBAIGIMAS

GEGUŽĖS (MAY) 14 0., 1933, VYTAUTO DARŽE

D A K T A R A
Ofiso: Tel. Caluniet 403# 
Ites.: Tel. Hemlock 62SO

OR. A. G. RAKAUSKAS
Atminus a. a. Joną Stankų

Toliau, bevartydamas pusią 
pius užėjau u. a. Jono Stan
kaus paveikslą. Jisai sėdi Kė
dėje mėlyname
rišęs kaklaryšį,
žiūri į mus mėlynomis akimis,

Res. and Offlca 
9*59 So. Leavitt 8k 

Canal 0708

Tel. LAFAYETTB >097

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS. CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 W. 43rd St

(Prie Archer Ava netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 9 lkl • vai. vakaro 
Seredomis lr nedėliotum pagal

sutarties

| Office Pbone 
Prospect 1029

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN AND SURGEON

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

t to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appointment

GYi?ZZi)JAS IR CHIRURGAS
3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 i,- 6-8 vai. vak. 
Kezidviu-ljOM Ofisą*: 2«5tt W. ttUlli st. 

mutis, muzikos vedėjas ir kiti „ vaiandoa.- 10—12 ryto
Seredomis ir Nedėliomis pagal sutarti

bąli skyriaus manadžeris; Si-Kuopos paveikslas
Štai, paveikslas Petro Ba!

sičio, buvusio pirmininko; J. valdybos nariai. Iš kitų pasi- 
Prakaičio, fotografisto ir bu- žymėjusių veikėjų matau: T. 
vusio L. Vyčių 36 kuopos cho- ;Wolk, O. Ivinskaitę, A. Urbi- 
rvedžio; M. Stankaitės, finan- ką, K. Zaromskį, A. Pilypą, 
sų raštininkės; A. Banio, va- Junokienę, B. Perminaite, J.

o ūpose šypsena. u\o onas, vedėjo; P. Zdankaus, bu- Jokubauskaitę, P. Brazdžiūną, 
vata uvo pasnengęs au gj Vusio “Vyties” redaktoriaus; R. Andreliūną, Bložį, J. Go-

X ▼ l VI T 1 Iv 11 Q(l tkl Aru tl

“siute”, pasi- 
susišūkavęs,

venti — buvo 29 metų am-

Bevartydamas knygas ant j 
lentynų savo bibliotekoje, už- j 
ėjau seną numerį L. Vyčių 36 
kuopos laikraščio “Taradai- 
kos” (“The Babbler”). Šis 
numeris išleista balandžio 17,
1926 m., kad paminėti L. Vy
čių 36 kuopos dešimtmetį.

Mieli Veikėjų Vardai
Kiek įspūdžių, atsiminimų

man šis numeris suteikė! Ro- žiaus. Automobiliaus katastro 
dos, atgaivino man visus įvy- fojė netekome Jono. Niekado> 
kilis jaunųjų dienų, kai aš da- nepamiršime jo “sportišku-Į 
rbavausi su jaunuoliais-ėmis mo,” prielankumo, teisingumo, 
šios kolonijos. Bevartant la- J draugiškumo. Jis L. Vyčių 36 
pus, susipažinau iš naujo su p.'kuopai paliko veiklią sesytę 
Stasiu Pieža ir Ona Rezgaite,
redaktoriais šio laikraščio, su

mažinau su vardais veikėjų:H Sakalienės ir lg. Sakalo,

Marijoną.

Kaip einas, Rapole?

Štai, žiūriu ant kito pusią-

P. Juškevičiaus, dabair kuni- tautą, Z. Janavičių, ir daug 
go; P. Stasulio, buvusio biz- kitų. Prabėgus 25 metus nuo 
nieriaus. šios dienos, ši fotografija bus

Toliau pastebiu kuopos pa- įvertinama kaipo istorinis do 
veikslą. Viduryje sėdi Balsi- kumentas bei atvaizdas jau
tis, pirmininkas; p-lė Stankai- nyjli veikėjų šioje kolonijoje, 
tė, raštininkė; Paliušis, base- J (Bus daugiau).

k

a. J. Stankaus, R. Andreliū- pio paveikslas Rapolo Andre- 
no, P. BalsiČiaus, A. Uirbiko, liūno-. Žiūriu ir sakau: kaip 
P. Kvietkaus, A. Aušraitės, M. einas, Rapole? L. Vyčių 36 
Stankaitės, O. Gužaitės, K. Za kuopa* ir vardas “Andreliū- 
romskio, A. Banio, P. Simu- naši” yra glaudžiai susijęs, 
čio, J. Petravičio ir daug kitų. Visi šios kolonijos gyventojai 

, Gyvi Istoriniai Aprašymai nepamirš Rapolo. Visi atme-
« Bevartydamas puslapius, name jo laikrodžių biznį, jo 

štai, užtinku L. Vyčių 36 kuo- veikimą idealui, tą seną jo 
pos istoriją. Širdis pradžiugo, forduką, kuriuo ne vieną nu- 
mintys nuskrido į tas dienas, veždavo į piknikus, išvažiavi- 
kai pats .įbuvūu dalyvis to ide- nius. Niekados jo nepamirši- 
plinio praeities veikimo. nie. Nesykį, juk, p. Sakalui,

L. Vyčių 36 kuopos istorija, man, ir kitiems teko jo foidu- 
kaip čia aprašyta^ rodo kuo- ko “tajerus” taisyti. Šiandie 
pos augimą, jos vargus kūdi- P- Andreliūnas sugabiui veda 
kystėje, jos pasisekimus, jos laikrodžių ir auksinių daiktų 
nuopelnus tautai ir Bažnyčiai, biznį Marąuette Parko koloni- 
Tai epinis aprašymas! Mato- j°je-
me. tas dienas 4916 metų, kai 
mūsų klebonas Antanas Bris-

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas iš 

Rusijos
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS NEŽIŪRINT 

KAIP LŽSISENĖJUSIOS ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA 
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodljlmą. krau
jo, odos, ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti ne
galėjo jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite ką jis jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugelį metų ir išgydė tūkstančius ligonių. Patari
mas dykai. OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 10 valandos ryto iki 1 
valandai ir nuo 5—8 valandai vakare. Nedėliomis nuo 11 ryto iki 1 vai. 
4200 WEST 26 th KT„ kampas Keeler Avė. Tel. Crawford 5573

EUDEIKIS IR SŪNUS
GRABORIAI

Nežiūrint kur gyveni rmisų patarnavimas prieinamas 
už NAUJĄ MAŽESNIU KAINĄ 

LAVONĄ PERKELIAM DYKAI.
30 Metų Skirtingo Patarnavimo.

Pašaukite REPUBLIC 8340 dėl eksperto patarnavimo 
ir žemesnės kainos. Vienoj vietoj.

5340 SOUTH KEDZIE AVENUE

RAHORIA1:

DR. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144« So. 89th Ct. Cicero, Ilk
Utar. Ketv. lr PėtnyčlomU

I 10 — 9 vaL
*147 S. Halsted St.
Paned.. Sered. lr Subat. Chicago 

1 — 9 vai.

Phone Boulevard 7042

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 80. ASHLAND AVĖ.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

Tel. Canal 9199

DR. 6. i. BLOŽIS
DENTISTAS

22U1 VVest 22nd Street
(Kampas Leavitt St.) 

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

Dr». C.K. Kliauga
DENTISTAS 

2420 W. Marąuette Road
arti Western Avė. 
Valandos: nuo 9 iki 9

Phone Hemlock 7828

AKIŲ ^VDYTOJAli

DR. VAITUSH, OPT.

Tel. Cicero 1280 X—RAY HEMLOCK 9161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
9420 West Marąuette Road 

VALANDOS:
9 lkl 12 ryto: 7 iki 9 vakare 

Utarn. tr Ketv. vak. pagal sutarti 
Rea. 6459 S. MAPLBWOOD Z VE.

, ka atvyko į Brigliton Rark^' 
ant pelkių, kur šiandie yra 
Fairfield ir 44 gatvės, pastato 
bažnyčią. Matome, kai dar sto
gas nebuvo baigtas, grupę as
menų — kleb. Birišką, R. An
dreliūną, P. Kvietkų, A. Auš- 
raitę—susirinkusius į kampelį 
nepabaigto bažnytnamio. besi
kalbant. Iš tos kalbos išdygo 
jaunimo kuopa — L. Vyčių 
36-toji.

“Sibiro žvaigždė”
Toliau bevartydamas pusla

pius matau paveikslą S. Sa- 
ir lg. Sakalo.^ Para- 

Visuomenės veikėjai, į-
kalienės 
šas
žymūs publicistai. Jų pastan
gomis pastatyta veikalas “Si
biro Žvaigždė.”

a Žvaigždė bei apvainikavi
mas Lietuvos Vyčių 36 kuo-

^^jos veikimo visuomenės labui
ra “Sibiro Žvaigždė,” vei
las loštas beveik kiekvieno

je Chicagos lietuvių parapijo
je, pastangomis ponų Sakalų, 
ypač Igno Sakalo, rezisierio. 
Tik pažvelk į tą “Sibiro Žvai
gždės” mėgėjų sąstatą! Štai, 
matome Sakalienę, šrupšą, Ša
rką, Sakalą, Žekaitį, Žylių, 
Slankų, Balčiūną, Zaroinską, 
Piežą ir visą eilę kitų. Kur 
dingo tie artistai T Kiek būtų 
įspūdžių, kiek pasikalbėjimų, 
jei jie sueitų kada nors į krū- 
v$-

Rodos “Sibiro Žvaigždė” 
sutviksėjo padangėse ir pra
nyko. Bet tos žvaigždės lieps
nelė neišnyks iš mūsų minčių 
niekados. Rodos, taip ilgai pa
siliks mano mintyse. Gyvas sto 
vi mintyse sykį netikėtas nu
kritimas ūsų “stražninko” 
Prano Juškevičiaus (dabar ku 
nigas), kai jisai išėjo ant sce
nos, kad prižiūrėtų seną ka-

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18th STREET

Tel. Roosevelt 7532

Phone Bouletard 4139

A. MASALSKIS
GRABORIUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas ir 
nebrangus, nes apturi
me ltlaldų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko
plyčia dykai.

3307 Auburn Avenue

J. F. RADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAGOJE
Laidotuvėms patarnauju goriausia Ir

Sigiau negu kiti todėl, kad priklau- lu prie grabų išdirbystės.
OFISAS

888 VVEST 18th STREET
Tel. Canal 8174

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-.T.

rėk Lafayette 3571
J. Liulevičius

Graborius
lr

na įsam uoto Jai
Patarnauja Chi

cagoje lr aptelln- 
kSJe.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

1646 WEST 46th STREET
Tel. Boulevard 6191—1819

LACHAVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti 
Tel. Canal 2516 arba 2518

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Court, Cicero, Ik.
TEL CICERO 8827

Telefonas Tardė 1138

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

Chicago, UI.

Dieninis ir Naktinis Patarnavimas. Tel. Victory 4088
Pilnas Laidotuvių Patarnavimas nuo $75.00 ir aug.

PAVLflVICIA UNDERTAKING CO.
INCORPORATED

Henry W. Beckcr
(Licensed Embalmer)

3238 S. HALSTED ST. CHICAGO, ILL.

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 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 lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų sn ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Palaukite KUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
Tel. CIC1BRO 999

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnu patarnavimu 
galimas už >88.00 

KOPLYČIA DYKAI
1344 S. 50th A ve., Cicero, IlL'J

JŪSŲ GRABORIUS
Dldyata Oflsaa

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

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
Mti priežastim galvon skaudėjimo, 
•valgimo. akių aptemmlo, nervuotu- 
JK>. skaudamą akių karšt], Nuimu 
iataiactua. Atitaisau trumpą regy.tą 
ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose, egzaminavimas daro- 
na. .u elektra, parodančią meilau
tas klaidas.

Spedaiė atyda atkreipiama moky
klos vaikučiams.

Valandos nuo 19 ryto lkl 9 vaka- 
re. Nedėllomla pagal sutartį. 
KREIVAS AKIS ATITAISO I TRUM 
PĄ LAIKĄ BU NAUJU IŠRADIMU. 
Daugelių atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Dabar kalnoe perpus pt- 
Beenee, angų tavo. Moša kalnas ai.

kaip kitų. **
4712 S. ASHLAND AVC. 

Tel. Boulevard 7582

Tel. Yards 1829

DR. G. SERNER
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Ofisas į'r Akinių Dirbtuvė
756 VVEST 35th STREET

Kampas Halsted St, 
Valandos: nuo 10—4; nuo 6—8 

Nedėliomis: nuo 10 iki 12

DR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

Vai.; kasdien uuo 10 v. ryto lkl 9 
valandai vakare

Nedeliomu ir beredomia nusitarus
4847 W. 14th St Cicero, Alt 

TEL LAFAYETTE 7999

DR. F. C. WINSKUNAS I tt 5793- - - - - - - -
_ • A . Tet Lafayette 5793Gydytojas ir Chirurgas

4140 Archer Avė. UKi Ai Ji JA V UIS
Vai. 2—4 ir 7—9 vai. vakare Vai.: 2 iki 5 popiet, 7 iki 9 vak. 

Res. 2136 W. 24th St
TEL CANAL 9999

Tel. Canal 9907 Res. Prospect 8889

OR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas 

1821 SOUTH HALSTED STREET 

Residencija 8899 8o. Artesian Ava
Valandos: 11 ryto lkl 4 po pietų 

9 lki 9:99 vakare

OR.SUZANA A. ŠLAKIS
Moterų ir Vaikų ligų 

Specialistė
4145 ARCHER AVĖ.

Ofiso Tek LAFAYETTE 7997
Ofiso vaL kiekvieną dieną nmo • Ik)
12 ryto (Išskyrus seredomis). Taipgi 
nuo 4 iki 8 vak vakare Utarnlnkal. 
lr Ketvergaia.

Rea. Tel. Hyde Park 3395

PRANEŠU
DR.M,T, STRIKOL'IQ,M,O.

SUGRĮŽIMĄ
4645 So. Ashland Avė.

Ofiso valandos:
Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.

Neoėlioinis pagal sutartį 
Ofiso telef. Boulevard 7820 
Namų telef. Prospect 1930

Office: 4459 S. California Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

Tel. Ofiso lr Rea. Grovehill 0617
6917 S. Washtenaw Ava.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2423 West Marųuette Road
VaL: 9-8 lr 7-9 vak. Ketv. 9-11 ryto 

Nedėlioj susitarus

Phone Canal 6122
DR. S. BIEŽIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2201 West 22nd Street
Valandos: 1—1 lr 7—9 vak. 

Seredomis ir nedėliomis pagal sutartj 
REZIDENCIJA:

6628 So. Richmond Street
Telefonas Republic 7868

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarue

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgą* 

<859 SO. VVESTERN AVĖ. 
Chicago. 111.

Phone PULLMAN 0869

DR, P. P. ZALLYS
DENTISTAS 
39 East lllth Street

Prie Y. M. C. A.. Roseland 
Gazas, X-IUY, etc.

Ofiso: TeL Victory 6893
Rez.: TeL Drexel 9191

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas odos ligų ir 
veneriskų ligų

Ofisas 3102 So. Halsted Sk
Kampas 91 et Street

VaL: 19—11 ▼. ryto. 3—8. 7—9 ▼. a 
Nedėllomla lr fcventadlenlale 19—19

DR. T. DUNDULIS ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 
Tet Virginia 0036

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

SKZ

DR. JOHN SMETANA,
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE

Platt Bldg., kamp. 18 st. 2 auk
štas. Pastebėkit mano iškabas.

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
8:30 vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Į J Phone Canal 0523

Boulevard 7ka»
Res. Hemlock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto lkl 8 vakare

DR. MAURICE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994

Rezidoncijos Tel. Plaza 3200 
▼▲LAMDO!:

Nuo 19 lkl 19 dieną
Nuo 9 Iki 9 po pietą
Nuo 7 lkl 9 vakare
Nedai, nuo 19 lkl 19 dieną

DR. CHARLIS SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numirti 

4729 SO. ASHLAND AVK. 
SPECIJALISTAS

DUovų, Motorų lr Tyrų Ugų 
▼aki ryto nuo 19—11 nuo 1—8 pą 

pietų: T—1:19 vai. vakare.
Nedėllomla 19 lkl 19 

Telefonas Midiray 2880

Office: 
Victory 2284

Rea:
Beverly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
PHYSICIAN AND SURGEON 

3646 Wentworth Avenue
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to » P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutartį 
Ryto vai. ftv. Kryžiaus Ligoninėj 

Chicago. Ilk 
Phone: Hemlock 6700

DR, MARGKRIO

PRANEŠIMAS
Persikėliau | erdvesne lr patogesof

vietą
*325 SO. HALSTED ST.

Vai.: nuo 10 ryto lkl 2 po pietą U 
nuo S lkl 8 vakare 

Šventadieniais nuo 19 lkl 12 
Phono BOULEVARD 8888

Tek Grovehill 1S9S

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
▼ai.: 9-11 ryto 1-8 lr T-l vak. 

Beredomia po pietų lr Nedėldientaig 
tik sualtarna

1811 V. MARQU»TTB ROAD

Res. Phone 
Englewood 6641

Office Phone 
Wentworth 3000

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

7850 S. HALSTED STREET
Vak:

ROOM 210
2-8 lr 7-9 vai. vakare

Teh Wentworth 3000
Rez. Teh Stewart 8191

DR. H. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vaL vakare.

Tel. Ofiso Boulevard 6913-18 
Rea Victory 2343

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

Ofiso vok: nuo l-l: nuo <:88-i;tt
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CHICAGOJE

SVEČIAS AKADEMIJOJE
Bal. 7 d., šv. Kazimiero A- 

kademijos mokinės su savu o- 
rkestra suruošė progruinėlj sa
vo svečiui, Scranton, Pa., lie
tuvių klebonui, kun. Jonui Ku
rui.

Vienas svečio tikslų lankyti 
Chieagų buvo noras išgirsti a- 
kademikių orkestrų, .lis sakos 
matęs “Drauge” orkestro^ pa 
veikslus, bet netikėjęs, kad vi
sas būrys veiktų. Išgirdęs or
kestrų, svečias nudžiugo; la
bai gyrė muzikes, bet užvis 
gyrė seseris mokytojas už gra
žų išlavinimų.

Kun. Kuro ilgametis klebo
navimas yra savotiška ir įdo
mi istorija. Daug joj vargo ir 
kentėjimų. Kai kun. Kūrą pas
kyrė klebonu į šv. Juozapo ba
žnyčių, Scranton, Pa., parapi- 
jonys, šliuptarnių vedami, ne
sidavė vyskupo vyriausybei, 
bet statėsi visiškai jam nepri
klausomais. Sumišo vi a pa
rapija. Už neklusnumą vysku
pas uždarė bažnyčių. Gręsė pa 
vojus suvis netekti lietuvių 
parapijos. Tų syk, karštai my
lįs savus, kun. Kuras stojo j 
tarpų skirtį tikinčiuosius nuo 
užsispyrusių, nors priešų smū
giai labiausiai ant jo krito. 
Nesiliovė jis gynęs tiesų iki 
įstengė įrodyti žmonėms, kad 
katalikų galva yra vyskupai, 
kurių vyriausias yra Šventasi; 
Tėvas. Įsitikinę parapijonys 
aprimo. .Pasidavė teisėtai vy
riausybei. Ramybėje ėmė nau
dingai veikti. Pasistatė moky
klą ir 1917 metais pasikvietė 
šv. Kazimiero Seseris moky
tojauti.

Kun. Kūro darbštumas sie
kia ir toliau. Jis yra nuolati
nis Akademijos, Marijonų Ko 
legijos ir kitų įstaigų rėmėjas.

Svečiui, kun. Kūrui pager
bti, akademikės savo sode pa
sodino lietuviškų berželį.

Stasiukaitytė Ieva

Prakopijaus seminarijų (Lisle, 
III.) klierikas Jdlius Zanevi- 
čius, M. I. C. ,

X Pirmadienį, geg. 8 d., Pa
liulio (buv. Meldažio) salėje 
vestsidiečiai turės progos dar 
kartų pamatyti ir išgirsti dai
nuojant žymiausių Amerikos 
lietuvių dainininkę R. Mickų- 
naitę.

X Ateinantį sekmadienį visi 
vestsidiečiai ir apylinkės lietu
viai kviečiami vakare sueiti į 
parapijos salę, kurioj vietinė 
Aušros Vartų m. ir v. dr-ja 
rengia bunco party. Žada tu
rėti daug gerų dovanų.

DIEVO APVEIZDOS PAR, 
ŽINUTĖS
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GIRDĖT VVEST SIDE
X Šį vakarų, 7:30 vai., pa

rapijos mokykloje įvyksta su
sirinkimas mokyklai remti ko
miteto. V isi draugijų atstovai 
kviečiami susirinkti. Kurios dr 
jos dar neturi išrinkusios at
stovų, maloniai kviečiami at
silankyti tų dr-jų pirmininkai.

X Po Velyki) švenčių West 
Side apleido ir išvyko į Šv.

X Bal. 23 d. pas mus įvyks 
' iškilmingos kun. P. Lukošiaus 
jprimicijos. Naujas kunigas pi
ginusias šv. Mišias laikys 10:30 
vai. Paskui bus pietūs parap. 
svet. Visos draugijos yra nu
tarusios in corpore dalyvauti 
primicijoj. Kun. P. Lukošius 
yra aštuonioliktoj gimęs ir au
gęs.

X Bal. 30 d., 7 vai. vakare 
įvyks “Minstrel show” ir šo
kiai parap. salėje. Vakarų re
ngia L. Vyčių 4 kuopa. Visas 
pelnas skiriamas parapijai.

X Mūsų Vyčių kuopa, veda
ma gabaus pinu. A. Dargužio, 
turėjo šokius ir splash party. 
Gryno pelno padarė netoli 
$100.00. Tai kų mūsų jaunimas 
gali, kaip bendrai dirba.

X Geg. 5 d., 7:30 vai. va
kare įvyks Šv. Kazimiero A- 
kad. rėmėjų 5 sk. bunco par
ty. Mūsų rėmėjos nori netuš
čiomis pasirodyti rėmėjų sei
me, geg. 21 d. Pasisekimo.

X Geg. 14 d., Motinos die
noje, rengiama vakarienė ir 
programa. Visa parapija su
judo dalyvauti tame bankie- 

į te. Bus atlošt a du gražūs vei
kalai: “Motinos Meilė,” o ki
tas — tai paslaptis. Kai atei
site tai pamatysite. Šv. Onos 
draugija jei jau kų rengia, tai 
visados publikų patenkina.

X Parapijiečiai širdingai dė 
koja seselėms kazimierietėms 
už gražiai papuoštus altorius 
per dideles šventes. Visi sako, 
kad nei vienais metais nebuvo 
taip gražu, kaip šįmet. Ypač 
gražiai atrodė' kalėjimas ir 
grabas.

X Bal. 10 d. sunkiai susir
go visiems gerai žinomas Aug.

Komp. A. S. Pocius, Beethoveno konservatorijos di
rektorius, kuris su savo parap. choru padės išpildyti 
“Draugo” vajaus baigimo koncertų Šv. Jurgio parap. 
salėje, gegužės 9 d. Tame koncerte dainuos įžymi Ame
rikos lietuvių dainininkė E. Mckūnaitė. Be to, komp. A. 
Pocius akompanuos p-lei Mickfinaitei visuose jos kon 
certuose Chicagoj ir apylinkėse.

RISTIKAS POŽĖLA - EUROPOS ČEMPIONAS
NUGALĖJO VOKIETĮ 

EUROPOS ČEMPIONĄ

Anglijos laikraščiai plačiai 
rašo apie ristikų Požėlų, Ame
rikos lietuvį, kuris laimėjo Bu 
ropos čempionatų. Į ristynes, 
kurios įvyko Nottingbanie, A- 
nglijoj, susirinko tūkstančiai 
žmonių. Kadangi per paskuti
nius kelis mėnesius Požėla nu
galėjo visus geriausius anglų 
ristikus, tai buvo pakviestas 
vokiečių ristikas Froeliner, su
nkaus svorio Europos čempio
nas.

Pasak laikraščių, Froehner 
yra tikras milžinas ir pasižy
mi nepaprasta jėga. Jis labai 
smarkiai šoko prieš Požėlų,

manydamas, kad jam pavyks 
mažesnį priešų tuojau sulam
dyti. Bet Požėla ne tik atsi
laikė prieš atakas, bet ir pats 
perėjo į puolimų ir galų gale 
savo priešų prispaudė prie ma 
t rašo. Tuo pat Europos čem
piono vardas perėjo Požėlai.

Anglų laikraščiai, pastebė
dami, kad Požėla yra Ameri
kos lietuvis, nurodo, kad jam 
lygaus iristiko Europa dabar 
neturi. Savo nepaprastu vik- 
jrumu jis tiesiog sužavi publi
kų ir juo tolyn, juo tampa la
biau populiariškesnis ne tik 
Anglijoje, bet ir kituose Eu
ropos kraštuose.

Šiuo metu Požėla gyvena Pa 
ryžiuje.

marquette park
ZINUTĖS

KUR PRALEISTI LINKS
MAI LAIKĄ?

Gim. Pan. Švenč. didysis pa 
rupijos choras, vadovaujamas 
p. Janušausko, balandžio 23 <1. 
rengia gražų šokių vakarų pa
rapijos svetainėj, 8 vai. vaka
re. Grieš smagi Stirbio orkes
trą. Įžanga 35c.

Choras labai sparčiai ren
giasi prie šio vakaro. Sujudi
mas neišpasakytas. Galima ti
kėtis gerų sėkmių.

Choras kviečia visus — se
nus ir jaunus kuo skaitlin
giausiai atsilankyti į šį nepa
prastų vakarų. Kviečiami ir 
svečiai iš kitų kolonijų. Visie
ms užtikriname maloni) pasi
linksminimų. Atsilankusieji ne 
sigailės.

Ieva Lukošiūtė, koresp.

KOLEGIJOS RĖMĖJŲ 
DĖMESIUI

“DRAUGO" PIKNIKAS IR VAJAUS 
UŽBAIGIMAS

GEGUŽĖS (MAY) 14 D, 1933, VYTAUTO DARŽE
kuriame dalyvaus jau šiandie kun. A. Bublys. Susirinkimas 
atvykę iš Ryti) kun. J. Navic- bus Aušros Vartų parapijos 
kas, Kolegijos direktorius ir mokykloje vakare 7:30 vai.

NUOŠIRDŪS
LINKĖJIMAI

VELYKŲ

Vardauskas. Jau antra savai- te, kad dabar sunkūs laikai, 
tė, kaip serga. Pažįstamieji kad skurdas slegia daugelį šei 
prašomi atlankyti jį namuose, mynų. Reikia jas sušelpti. La-

X Šv. Kazimiero jauname- i “arfai tiktai geražirdžių. pa. 
čių skyrius labai sparčiai ruo-irama ®a^ pagalbos suteikti, 
šiasi prie savo bunco. Sako Labdarybei ™P‘ ^enetių ir na-
padarysiančios surprise Moti- Matymas,
nos dienoje. Na, tai ir žiūrė- kauksime visų atsilankant bu
sime ir lauksime birželio 4 d. la"d- 23 > Pal°P- s™‘- ? vai.

. .vakaro. LabdarysX Nepanuneta, kad musų į 
(jaunamečių) bunco party, knj CHICAOOS y ,
n .vyko bal. 9 d. tarpę sve-, NOg„ CH0RIgTŲ M.
cių dalyvavo taip pat J. Saite- J MESIUI
menė ir Petraitienė iš Bridge-
port. Dėkingos jaun. už atsi
lankymų. Ašt. Balandėlis Chicagos L. V. “Dainos” 

choro svarbus susirinkimas J-
T0WN¥LAlONUTĖS'r;;tr^

________ Apvaizdos parapijos svetainė-
X Labdaringos Sųjungos 1 .ie» 713 W. 19th Stret.

kuopos vakaras jau čia pat: Choristai ir choristės malo- 
balandžio 23 d., šv. Kryžiaus nekite atsilaikyti, nes turime 
parap. svet. Bus atvaidinta SVarbų dalyki) svarstyti. 
“Karo Metu”, 3-jų veiksmų
veikalas, taip gi bus juokinga susirinkimo įvyks “Šu-
komedija. Programa bus labai mm-Burum . "Vakaro rengėjai 
įvairi; bus piano solo ir įžy- užtikrina visus skaniai pavai- 
mūs kalbėtojai. Vakaro vedė- šinti ir iki soties palink- 
ju pakviestas kuopos dvasios sminti su smagia muzika. At- 
vadas, gerb. kun. P. Vaitukai- silankę tikrai nesigailėsite, 
tis. Komisija pirm. M. Sūdei- ^at, prašomi nesivėluoti.
kienė, O. Navickaitė, E. Ogin- 
taitė, B. Gedvilienė, O. Vaz
nienė energingai darbuojasi. 
Prašoma visų skaitlingai daly
vauti.

Brangūs lietuviai, visi žino-

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St., prie Clark
Telefonu State 7<<0 

Valandos 9 ryte iki 6 popiet
VVest Side: 2151 W. 22ud St.

Panedėlio, Seredos lr Pėtnyčlos 
vakarais ( iki 9 

Telefonas Canal 0660
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarninko, Ketvergo Ir Subatos 
Vakarais 7 iki 9 

Telefonas Republic 9600

PARK-GRANT 
REALTY EXCHANGE
5016 W. 16th St.,

Turi gražių fermų dėl pardavi
mo. Ketvirtą dalĮ (mokant, liku
sius 20 metų ant 6% Išmokėti. 

Siunčia pinigus Lietuvon
Perka, parduoda arba Išmaino 

namus ant fartnų, farmas ant na
mų.

Padaro visokius legalius doku
mentus. Notaras — Notary Public.

Apdrauda nuo ugnies ant na
mų. automobilių Ir ant vlslklų ki
tokių daiktu.

Taipgi yra susitvėrę* naujas tau
pymo kllubas po vardu Insurance 
Savings Club, tai yra vienlntėlė ir 
stipriausi taupymo sistema.

Dėl platesnių žinių kreipkitės J 
viršui paminėtą vietą.

Ieva Lukošiūtė., rašt.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

Šiandie, baland. 19 d., Ko
legijos Rėmėjų Chicagos aps
krities mėnesinis susirinkimas,

SUSTABDD
GALVOS SKAUDĖJIMU

' Pasirodo kad nėra saugesnio da- 
tlyko dėl panaikinimo galvos skau- 
ildėjimą, ir ift tikrųjų nėra, kaip 
du tabletal Bayer Aspirin.

Jus esate girdėję, gydytojus sa
kant, kad Bayer Aspirin yra sau
gus. Ir jei'gu esate mėginę, jus 
žinote, kad yra veiklus. Jus ga
lite vartoti Situos tabletus kiek
vieną dieną kasmet be jokių blo
gų pasekmių. Jr kiekvieną kartą 
imant apturit pageidaujančią pa
galbą.

Latkyki'tės Bayer Aspirin. Jie 
yra saugus. Jie duoda pasekmių. 
Greitas palengvinimas nuo galvos 
skaudėjimo. Šalčio ir kitų greit 
užėjusių nesmagumų.

rMORTGAGE BAHKERS,

PERKAM
Lietuviškus

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

PRISIRAŠYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFAYETTE 1083

CLASSIFIED

Švarus biznis — lietuviškų 
knygų, gintarų, laikraščių ir 
kitų smulkių daiktų. Tinka
mas vyrui ir moteriai, jaunam 
vaikinui bei merginai. Parduo
sime pigiai, reikale pardnosi- 
ne lengvais išsimokėjimais. 
Kreipkitės asmeniškai arba 
laišku:

Br. Lit. 
Spaustuvė,

3352 So. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

CASH IT7, JŪSŲ SENĄ AUKSĄ. 
Mes mokame augščiuslą kainą už

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

HOME REFINERS,
Kesner Bldg.

■ No. Wabash Avenue
Kambarys 600

PERKAME, PARDUODAM 
IR MAINOME

Lietuvos Laisvė. Bonns, Pirmus Mor- 
gičiua Namus. Farmas ir Blcnlus vi
sose valstijose. Taipgi darom Įvai
rius legalius dokumentus, kaip tai. 
pirkimui arba pardavimui. Pasinau
dokite musų apie 20 metų plačiu 
patyrimu blsnyje Ir teisingu patar
navimu. tas Jums bus nsudlnga.

J. NAMON FINANCE GO.
6755 S. Western Avenue

Chicago. III.
Tel. GROVEHILL 1028

i

VĖLINA JUMS BUDRIKO KRAUTUVĖ
Leidėjai Lietuvių Dainų ir muzikos WCFL, WAAF, 
\VHFC ir kviečia jus dėl sau reikalingų daiktų atsi
lankyti į Budriko krautuvę: Dėl naujų Radijų, Pia
no Akordionų, Gitarų, Smuikų, Elektrikinių Refri 
geratorių, Namų Rakandų, Parlor Setų, Bedroom 
Setų, Dining Room Setų, Pečių, Lovų, Matrasų, 
Skalbiamų Mašinų. Jūs čia rasite didelį pasirinkimų 
ir kainos nebrangios ir lengvūs išmokėjimai.

DIDELIS IŠPARDAVIMAS LIETUVIŠKŲ 
■ REKORDŲ COLUMBIA, VIGTOR

IR OKeh. 75c rekordas, DABAR TIK 35c, 
TRYS UŽ $1

SIUNČIAME I KITUS MIESTUS. PRISIUNTIMO I.ftftAS TURI 
UŽSIMOKĖTI PIRKĖJAS

16173 — Vakar — vakarėli Ir čigonai. Budriko radio orkestrą 
16240 -— Kad aš augau ir Pavasaris Lietuvoj. Stankūnas ir V.

Tamklutė
16261 — Studento sapnas Ir Svetima padangė. S. Pauras ir J. 

Giraitis
16271 — Kur lygūs laukai lr Sutemus tamsi naktužėlė. Karo 

mokyklos choras
16190 — Kad pavasaris ateina ir Vyrai, moterys negirtaukit. 

Paurazas — Antanėlis
16212 — Augo miške baravykas ir Pupų senis. Jonas Butėnas. 
16260 — Nuovadoje ir Amerikos lietuvft) priėmimas. D. Dolskis 
16180 — Kibartų polka ir Vištyčio vairas. Pennsylvanijos ang-

iekasiai.
16204 — Polka “jovalas” ir 1 2-3-Brr... kupletai. Dineika ir J. 

Pet rauskas
16200 —• Eina boba pupų kult Ir Seni duok tabokos. Jonas 

Būtėnas •
16095 — Noriu miego, polka Ir Lietuvių Himnas. Lietuvos tau 

tiška orkestrą
14029 — T.inominis ir Užgavėnės. J. Žiūronas Ir grupa.
14027 — Gaspadinės valdo bernus ir S—to Jono vakarėlis. P.

Petraitis
14019 — Malda j Mariją ir Marijos giesmė, šv. Marijos choras 
111112_ — Ugdė močiutė tris dukterėles Ir Aš užgimiau praščio-

kėlis. Petraitis
14015 ■— Chicagos karčemoj Ir Vienas artistas. J. Žiūronas 
14014 — Burdlngierius praktikuoja Ir Klausyk mylimoji. J.

Žiūronas
14009 — Sakė mane šiokia ir Molio uzbonas. Zosė Krasauskienė 

ir Volteraitė
14004 — Močiut, širdele mano lr Dukrelė po sodnelj. Vinekevi- 

čius — Daukša
14000 — Jauna senatvė ir Apie džiahą. Stasys Pilka
14025 — Pas močiutę augau ir Sėdžiu po langeliu. Zosė Kra

sauskienė — Valteraitė
81327 — Apie žydą barabansčlką ir Bėgau pas mergelė. Stasys 

Pilka
80397 —• Paukščių daina ir Kad Jojau per girelę. Venekevičlus 

ir Daukša
26045 — PusiaYi naktj mušus bangiai lr Blusa. P. Oleka 
26048 — Kad galėčalu Ir Varguolis. Liuda Sipavičiūtė 
26061 — Onytė polka Ir Meilės sapnai valcas. Armonika solo. 
26063 — žvaigždutė tr Mano brangioji, valeai. Kauno orkestrą.

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

Telefonas — Boulevard 4705—8167

Nepamirškite atsukti savo radio 
Nedėlioję WCEL, 970 k. 8 vai. ryte. 
Nedėlioję, WCFL, 970 k. 1 vai. po pietų 
Ketverge, WHFC, 1420 k. 7:30 vakare 
Kasdieną, "VVAAF, 920 k. 4:15 po pietų.
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