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GERMANAI PASIKĖSINO PAKLUPDYTI LIETUVA
VOKIEČIAI PALEIDO PIKTŲ PRASI 

MANYMŲ PR'tS VYTAUTO 
TĖVYNE

Pasikėsino priversti Lietuvą 
laikyti Vokietijos agentus 

Klaipėdoje
BERLYNAS, ll. I. Rita. — 

Sausio 10 d. apie 20 vai. ofi
ciali vokiečių telegramų agen
tūra Deutsches Naehrichten 
Buero paskelbė savo radio tar- 
nylmje pranešimų, pavadintą 
“Nauji gandai apie Lietuvos 
smurto priemones Klaipėdo
je,” kurį čia žodis j žodį* duo
dame. Žinia paduota iš Tilžės. 
Ji skamba šitaip:

‘‘Čia turimomis, kol kas dar

Laukiama, kad, visų pirma, ir 
Klaipėdos sutarties signatarai 
(Anglija, Prancūzija, Italija, 
Japonija.) laiku įsikiš sulaiky
ti lietuviams nuo šio sunkaus 
sutarties sulaužymo, kuris bū
tų lygus Klaipėdos autonomi
jos panaikinimui ir kurio pa
sėkų visai nebūtų galima nu
matyti.”

Vos gavusi šį pranešimą,
. Rita, tuojau telegrafu pasiun-

Lietuvos, lietuviui rengiasi ar- visoms ūmesnėms Europos
timiausionris dienomis imtis i Kri“;

.Iriausią šių piktų gandų panei

nepatikrintomis, žiniomis iš

naujų smurto priemonių prieš 
autonominį Klaipėdos kraštų, j 
Esu, lietuvių jaunieji šauliaų 
(Jungschuetzen) ir lietuvių 
pasienio policija ketina suimti 
visus landratus jr valdžios sa
vivaldybės organų viršininkuR 
ir paskelbti juos atstatydin
tais. šia proga būsianti nugin
kluota ir Klaipėdos krašto po
licija. Tokiu būdu paliuosuo- 
tas vietas paskui užims lietu
viai. Taip pat norima priver-: ---------------
sti atsistatydinti Schreiberio Ryšium su vokiečių agentū-

girną, pažymėdama, kati tokių 
garnių skleidimą laiko daro
mą nepasisakvtai.\ ir nepasi
sakomais tikslai*.

Visokius pasikėsinimus pa
keisti teisišką Klaipėdos kraš
to padėtį, vis tiek iš kur būtų 
bandoma juos daryti, Lietuvos 
vyriausybė yraf pasiryžusi 
griežčiausiu Ifidu ir pačioje 
užuomazgoje sutramdyti.

Burgess Battery kompanija, Preeport, lti.. andai savo darbininkus apmokėjo vienais si
dabro pinigais. Vietoje vokų kompanija panaudojo audeklinius krepšiukus. Išmokėta apie 
40,000 dol. Kompanijos ofisą stipriai saugojo policija.

D,LT,Sr“1 ™ REIKALAUJI TRUMPESNIŲ 
Į DARBO VALANDŲ

’. » T • — 1 1 ' — -
Taip pat didesnio darbininkams 

atlyginimo; be to gerovės 
grąžinimas neįmanomas

PREZ. ROOSEVELTAS PASIRAŠĖ 
MONETARINI DILIŲ

■ i

Bus nustatytas naujas doleriui 
aukso pagrindas

\V LNGTON, saus.39 —, garantuojamą aukso vertę nu- 
Šiandien 3:30 popiet preziden-1 sta>to tarp 50 ir 60c. Tai bus 
tas Rooseveltas pasirašė kon-1 naujas doleriui aukso stan- 
greso pravestų monetarinį bi-'dardas. Aukso monetų dau 
lių. Prezidentas pranešė, kad j giau nebus. Iš federalinių at-V 
jį laimi džiugina šis įvykis. • saigos bankų vyriausybė pa- 
Krašto valiuta bus patvarky- ims visų auksų ir bankams gra 
ta nauju pagrindu. Į žins naujo aukso standnrdo

Kokios reikšmės vra šis ir.n- banknotus. Tuo būdu vyriau- 
notarinis bilius? Visų krašto ( sybė, pelnys apie pustrečio bi- 
nnksą vyriausybė ištraukia iš'jijono naujo aukso standardo 
apyvartos ir paima išimtin-on į dolerių fondų, kurs bus nau-
savo žinion. Dolerio senųjų * Jojamas dolerio stabilizacijai. i

direktorijų, prieš kurių lietu
vių spauda paskutinėmis die
nomis pradėjo aršių kiršinimo 
kampanijų. Rsų, surastame į- 
sakyme lietuvių pasienio poli
cijai šiam smurto žygiui lai
kas nurodomas tarp sausio 7 
ir 18 d.d. Šitomis dienomis 
policininkai turi būti kiekvie- 
nų momentų pasirengę veikti. 
Klaipėdos kr. šie lietuvių pla
nai sukėlė didžiausio* nerimo.

ros paskleistais gandais, Lie
tuvos pasiuntinys Berlyne dr. 
Šaulys, Lietuvos vyriausybės 
pavedamas, šiandien pareiškė 
vokiečių užsienių reikalų mi
nisterijai energingų protestų

MIRĖ JAMES H1GGINS
Vakar 5 valandų .rytų mirė, 

James Uiggins, vvestsaidietis į 
— lietuvių didelis prietelis.

Jis buvo pasirengęs važiuot 
į Floridų pasilsėt, bet turėda
mas širdies ligą mirė staiga.

Jis laimi dažnai ateidavo įt
Aušros Vartų bažnyčių ir gau
siai remdavo šios parapijos 
visokius reikalus. Be alx\įo 
Aušros Vartų parapijonys pa
simels u^ savo geradarį ir lie
tuvių prietelį.

PRAVEDĖ SVAIGALŲ 
KONTROLĖS BILIŲ

SPRINGFIELD, III., saus. 
31. — I/egLslatūra pagaliau po

PARYŽIUS, saus. 31. — 
R. Daladier sudarė naujų 
Prancūzijos ministerių kabi
netų. Daladier yra premjeru 
ir užsienio ministerių.

Praneštu, kad ^naujam kabi
nete nėra nė vtfcųo nario- kurs 
ar vienaip, ar kitaip būtų įvel
tas į pagarsėjusį finansinių 
suktybiij skandalų.

Naujas premjeras kreipsis 
parlamentan, paskelbs savo 
programą ir reikalaus pasiti
kėjimo.

PER DAUG POLITIKOS
Numatoma, kad civilinių 

darbų Illinois valstybėje visa 
programa sugrius ir iš naujo 
programos pertvarkymas ims 
gražaus laiko.

Krašto vyriausybė rado, kad 
vykdyme

HITLERIS NEPUOLA 
AUSTRIJOS

ANGLIJOS PARLAMEN
TAS TURI LAUKTI

---------- t-----------
BERLYNAS, saus. 30 ~ Su i LONDONAS, saus. 30. — 

sauktas sesi jon Vokietijos pa r- Susirinkęs sesi jon Anglijos 
parlamentas laukė, kad vyriau 
sybė praneš jam įdomių daly-_ 
kų nusiginklavimo ir T. Sų- 
jungos reformų klausimais.

Tas nepadaryta dėl kekltūs
‘ » upriežasčių. Tais klausimais 

Anglijos vyriausybė pasiuntė 
didžiausioms valstybėms me
morandumų. Ne visos jos at
sakė, o be atsakymų vyriausy- 
l»ė pasiryžo neskelbti viešai
savo memorandumo turinio, fį.’

Anot užsienio sekretoriaus 
Si r John Si mon, atsakymus 
sutrukdė Prancūzijos vyriau
sybės pasikeitimas, lenkų vo
kiečių padaryta drauginga su
tartis ir baigiamos Anglijos 
Sovietų prekybos derybos.

Anglijos vyriausybei ypač 
svarbu gauti Prancūzijos at- 
sakymas, nes nusiginklavimo 
klausimas daugiausia jų apei
na.

kanclieroINDIANĄPbLIS, Ind., sau- mu&j ilgų valandų darbu už lamenU? minėti _ 
šio 30. —"AngliaEasių organi-1 nvkų atlvgtnirfią.'|vtfrfuš frum! Hitlerio vyriausy 's Meneiįų 

i -. , x ,inetų sukaktuves. Parlamen
tas, kurį sudaro Hitlerio vado
vaujamos nacionalsocialistų

•žarijos suvažiavime Amerikos pesnes darbo valandas, rfides- 
darbo federacijos prezidentas nis bedarbių skaičius turėtų 
Green kalbėdamas, reikalavo,' progos gauti darbus, 

j kati visose krašto pramonėse j Didesnis atlyginimas 
• darini valandos būtų žymiai ninkams yra gyvas reikalas. įKuma 
j sumažintos ir padidintas dar-1 Didesnis atlyginimas vra rei-!8/^8 reikalų, neišleidžia jo- 
bininkams atlyginimas. Be kalingas pirkinio jėgos padidi-;^ įstatymų, tik išklauso yv- 
šio įvykdymo sunkus daiktas nimui. Jei pirkimo jėga nedi-! r’auf,yĮ*s pranešimų, kas jos 

gaivinti pramonę. į.dės, tuščios bus vyriausybės
Trumpesnės* darbo valandos pastangos grųžinti gerovę.

darbi i HaSiidų) partijos atstovų dau- 
nesprendžia jokių vai-

I bus gaivinti pramonę. įdės, tuščios bus vyriausybės 'Ia ftHikta ’r ^as ^us daroma
'...................... Be!1’1}“1 w ’

yra būtinos, sakė prez. Green,' pirkimo jėgos didėjimo inis'nzia
t__ u_v_:i__________________ Ipareiga tai visa tik patvirtin-

vyriausybė dekretais lei- 
į statymus, o parlamento

atsižvelgus į didįjį pramonių' mažėti darbiai fabrikuose, 
sumekanizavimų, tv. nflujųDaug visko bus pagaminta iri1’' Na,?ir sios rūšies tvarka, 
mašinerijų įvedimų. Šios ma-l nebus kam to visa pirkti. Dar-i^P pasirodo, vokiečiams yra 
šinėrijos užima darbininkų1 bininkai sudaro svarbiausiųjų Kpra- ‘Hitleris diktatoriauja 
vietų- Likę negausingi darbi-)pirkimo jėgą ir jiems reika-Jr dauguma už tai jį dar pa-

prieš tokių gandų skleidimų, Į civilinių darbų vykdyme yra 
pabrėždamas, kad atsakomybe per daug politikos. Tad ėmė- 
už iš to galintį kilti santykių si perorganizuoti vadovybę, j 
įtempimų ir neramumą savai- To per daug pasirodė Illinoiso , 
me suprantama tenka vokiečių bedarbių šelpimo komisijai, 
vyriausybei. Rita. j kuri buvo pastatyta civili-
-------- 1 niams darbams vadovauti. Ši

komisija paskelbė savo atsiR- 
taAydinimų. Viso krašto civi-

ninkų skaičiai neturėtų užsi-1 tingi pinigai.

S. INSULUS PRIPAŽIN
TAS SVEIKU

VAKAR PAGERBTAS 
PREZ. ROOSEVELTAS
Vakar, sausio m. 30 d., vi-ATftNAT, saus. 30. — Orai

kų vyriausybės skirti gydyto- kraštas pagerbė prez. Roo- 
jai rado, kad S. Insullis nėra į f‘eve^4 j° 52 metų amžiaus 

linių darbų administratorius į pergantis jr be jokio pavojaus Įf’ukak4uv®mis-
------- i nepripažino atsistatydinimo ir| jo 8veikfttaj jig gali bflt pra.

Chicgos majoras Kelly štai J4 padavė savo skirtų atstovų ^aun|af, jg Graikijos.
kų žada miesto gyventojams: * priežiūrai. Į -----------------

Miesto išlaidų mažinimų. Į ^as dalykus pablogino ir
visa tvarka pradėjo irti.

ų ŽADA CHICAGOS 
MAJORAS

mažinimą.
Miesto finansų stovio page

rinimų.
Iš miesto įvairių triukšmin

gų ir kenksmingų gaivalų pa
šalinimų.

Miesto administracijos geri
nimų.

Ir daug kitokių dalykų.

JAPONAI MONGOLIJOJ

VOKIEČIŲ KARDINOLAS 

LAIMĖJO

TRAUNSTEIN, Bavarija, 
saus. 30. — Hitlerininkai a- 
reštavo vietos katalikų para- 

] pijos kun. Steizle būk už Hil- 
j lerio vyriausybės kritikavi
mų.

i Kadangi tas areštavimas

POLICMONAS PAŠOVĖ 

POLICMONĄ

Gazolino stoty, 6701 So. 
Westem avė., policmonas Ja
mes Lnwler pašovė automobi
liu važiavusį policmonų 
Fran Minsa, 42 m. amž. Kal
bama, kad Iiawler buvęs gir
tas ir nežinojęs, kad Minsa 
taip pat yra policmonas. Šo- 
vėjas tuoj suimtas ir suspen-

PEIPTNGAS, Kinija, šaus. pasirodė neteisingas, kardino duotas.
31. — Japonų kariuomenė pa- las Fanlhaber suspendavo vi-l --------------------
tylomis palaipsniui dideliu ’ sas pamaldas vieton bažnyčio1 SANTIAGO, Čilė, saus. 31.

11 savaičių politinių diskusijų kyliu įsiveržė į Mongoliją ir je.
pravedė svaigiųjų gėrimų kon • perkirto bolševikams snsisie-J Hitlerininkai 
trolės bilių. kimų sn Kinija. tuotų kunigų.

|— Šioj respublikoj suimta 45 
paleido areš- Į komunistai, kurie sankalbiavo

prieš vyriausybę.

gerbia.
Šiandien susirihkusiam. par

lamente kalbėjo pats kancleris 
Hitleris. Jis pareiškė, k&d jo 
partija Austrijos nepuola ir 
Austrijos vyriausybė neturi 
reikalo bijoti hitlerininkų. Jei 
Austrijos vyriausybei yra blo-1 
ga, tai kalti yra ne hitlerinin
kai, bet patys austrai, kurie,1 
matyt, siekia ten perversmo ir, 
naujos tvarkos.

PIENO TRUSTAS TRAU

KIAMAS TIESON

Visuose šalies miestuose j- 
vyko įvairios pramogos tikslu
sudaryti fondų jo vardo fkn- KAUNR 130 LAIKRAŠČIŲ 
dacijai narni Springš, Ga.,
kur steigiama nuo “infantile”. Surinktomis žiniomis, Kau- 
paralvžiaus ligos nukentėju- n*' & v’so išeina apie 130 jvai- 
siems gydykla. $iai fundacijai' Hų perijodrnių leidinių. J 
bus reikalingas apie poros mi-! skiiičių įeina dienraščiai, 
lijonų dolerių fondas.

Pats prev.identas yra tos li
gos anka. Kas metai jis \Va- 
rm Springs lanko, kur atgau
na reikalingos sveikatos.

Iš VVasbingtono praneša, 
kad vakar prezidentas Roos
eveltas gavo daug sveikinimų 
— apie 150,000 telegramų ir 
apie 100,000 laiški).

MĮ 
sa

vaitraščiai, mėnesiniai, du- 
kartmėnesiniai ir kitoki peri- 
jodiniai leidiniai, taip pftt ir 
“Vvriansvbės Žinios.”

ATRNAT, saus. 31. — Grai
kų vyriausybė leido S. Insu
linu . dar 10 dienų pasilikti 
Graikijoj. '

SKAITYKITE 
KITĘ “DRl

PLATTN
LUG4”

Dvi Ghieagos nepriklauso
mos Economy ir Meado\vrroor 
pieno kompanijos, kurios pi
giau parduoda pienų, traukia 
teisman Chicagos pieno trus^J 
tų, kurį sudaro keturios di
džiulės kompanijos, ir apie 50 
kitų asmenų. Kaltina snnkal- 
biu nustatant ankštų pienui 
kainų.

MICHIGAN, CITY, saus.’ 
31. — Tš Arkansas valstybės 
grąžintas čia į kalėjimų ban
kų plėšikų vadas Dillinger.

oho STOVIS
BUENOS AIRES, saus. 30.! -------------

— Kai kuriose Argentinos, CHICAGO TB APYLTN- 
dalyse vakar buvo daugiau KflS. — šiandien nepastovus 
kaip 100 laipsnių šilumos. oras; kiek šilčiau.



t z
■- I

5 R WIf rtIK Trečiadienis, sausio 31 d., 1934

“DRAUGAS”
ISoliui, kabdlen, i’Sskjrua sėkmių Jonius

PKENIMEHATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu
sei metų — $3.50; Trims mėnesiams — $2.00: Vienam 
mėnesiui — 7 5c. Europoje — Melams $7.00; Pusei me
ti! — $<.00. Kopija ,0$c. ,

Skelbimų kainos prlsiunCi'amos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raėtų necrą- 

ttna, jei neprašoma tai padaryti ir nupriklunClama tam 
tikslui paAto itukly.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 12:00 vaL
kasdien.

Skelbimai sekančiai dienai* priimami iki 
> 5 vai. po piet.

) NliA su visomis jo šukomis, pažabodamas 
kapitalistų gobšumų, panaikindamas nevyku- 
sįjį prohibicijos įstatymų, šalindamas iš po
litikos kyšininkus, 'lengvindamas sunkių ūki
ninkų dūlį ir t.L

tiražu, kad plačioji Amerikos visuomenė 
įvertina savo vado nuopelnus ir tinkamai jį 
pagerbia.

ARK. MATIUVKIAIIS KRYŽIAUS KOJAS
(Atsiminimai iš pergyventų 
laikų su J. E. arkivyskupu 

Matulevičium) 
(Pabaiga)

“DRAUGAS”
-* e

LITHUANIAN DAILY FRIEND

Published Daily, Eicept Sunday. 
SUBSCKIPTIONS: One Yeai — $6.00; Slx Montba

— $3.50; Three Montha — $2.00; One Month'— 76c. 
Europe — One Year — $7.00; Six Montha — $4.00; 
Copy — ,03c.

Advertising ln "DRAUGAS" brlnga best reaulta. 
Advertising ratea on appiicatlon.
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atidarinėjami ir skaitomi. i dinius buvo jiems suteiktas, 
Kadangi Vyskupas nesikišo bet kunigai - studentai, netu- 

į jokią politiką, dirbo grynai rėdami iš ko gyvent, patys
bažnytinj. darbą, visos tt>s le- prašė leisti jiems grįžti atgal j 
nkų apsaugos ir šnipinėjimai į parapijas. Jokios gi pagal-

Runiybė užviešpatavo, kada nedavė jiems medžiagos, kati bos Vyskupus jiems nevalėjo 
lietuviai atėjo į Vilnių ir iš-įgalėtų apkaltint Vyskupą ir1 suteikti, nes pats gyveno var- 
varė iš jo bolševikus. Nutilo išgabeni jį iš Vilniaus, tuomet' ge, lenkų valdžia nemokėjo 

. Šiomi dienomis daug rašoma apie Liė- (mitingai, nes visi neramūs gai griebėsi provokacijos. Ateida-'jam jokios algos. Gavęs tok j

TAUTOS VIENYBĖS REIKALU
■ -<2B8iS

K
k, a

DIENOS KLAUSIMAI

PAGERBĖ VADĄ

Vakar buvo Prezidento F. D. Roosevelto 
gimimo diena. Krašto vadas sulaukė 52 m. 
amžiaus. Ta juoga visose Jungtinėse Valsty
bėse surengta tūkstančiai visokių pramogų, 
kūriose dalyvavo milijonai žmonių ir nuošir
džiai sveikino savo vadą, linkėdami jam svei
katos, ištvermes ir pasisekimo išvesti kraštą 
iš ekonominio krizių ir iš jo kįlančių pavojų.

Entuziastiški ir nuoširdūs Prezidento 
Roosevelto sveikinimai parodo, kad didelė 
dauguma krašto žmonių yra su juo, remia 
jo žygius gaivinti pramonę ir prekybą, ge
rinti darbo žmonių būvį ir, kaip jis pats yra 
pasakęs, senosios, suirusios, neteisingos so
cialinės tvarkos vietoje pastatyti naują.

Daugumos nusistatymas tinkamai i>age- 
; rbti savo vadi’/ pąyeikė ir į tuos, kurie tie

sioginiai- ar netiesioginiai ėjo prieš preziden- 
R) pUuius.. In opdziriųaieriu dauguma dėjosi 
pade tų LhuėširjJži'ųiž^^iinliuų. kurie plaukė 
į Vagiirgtoną iživisij-Jungtinių Valstybių ka
napų. <

tuvos santykius su kaimynais. Vakar plačiai 
pranešta apie vokiečių - lenkų susitarimų ir 

1 apie kįlančius iš to Lietuvai pavojus.
Aišku, kad dėl to labiausia yra susirū

pinusi Lietuvos vyriausybė. Ji svarsto kei
timą užsienių politikos krypties. Tai yra sun
kus tiesiog problematiškas klausimas.

Valstybės pasisekimas užsienio politikoje 
daug pareina nuo diplomatų gabumų ir ap
sukrumo. Tačiau jei valstybės viduje nėra 
reikiamo atsparumo ir vieningumo vidaus po
litikoje ir diplomatų apsukrumas nedaug te
gali padėti.

Lietuvių tautai ne tik dabar, kada jos 
du galingi priešai sudarė vieną frontų, bet 
Visada reikia budėti. Turint tiek priešų, jai 
visuomet reikia būti gerai
ningai, prisirengusiai.

Nors Lietuvos diploniataį dar sulygina
mai jauni, bet, neabejojame, jie pajėgs ap
ginti nustatytą savo valstybės užsienių j>oli- 
tikos liniją. Bet ar tauta vra pakankamai 
vieninga ir stipri, kad paremti ir išlaikyti 
vadų žygį, tai yra kitas klausimas.

Tautininkų partijos šulai savo nevykusia

valai buvo pabėgę iš Vilniaus, ,vo Vyskupą neva atsiver
gusiojo žmonių kurstymai pravoslavai, kurie ieškojo

rimtą pamokinimą, uiliversite 
tas neužkubinėjo daugiau Vv-

prieš Vyskupą, miestas gavo 
visai kitokią išvaizdą, net ir 

•jo

pas Vyskupą paramos, kadjskupo, kad negautų kito pa- 
pradėjus apaštalavimo darbą į našaus.

ekonominė jo būtis pradėjo. tarp pravoslavų. Tas darbas j Kokia dvasia viežpatavo tuo
g«čt, į Lukiškių rinką PrJv€’ ir šiandien yra labai nepopu-jmet |CMkų spaudoje lietuvių Prof. Ė. O. Lawrence, kuris 
z« avo te viso ro ma o, a liarus tarp lenkų, o tais . žvilgsniu, geriausia nušviečia' su d-ru M. S. Livingston iš- 

iškarpos iš lenkų laikraščių, radęs naujus Ray spindulius.nuo kovo pradžios nieks ne-Įkais dar aršiau, 
matė toje rinkoje tiek gėry- į Ateidavo ir pasivadinę Lie- 
bių, tikrai galima buvo lais-1 tuvos karininkais, neva slap- 
vai atsikvėpt. Bet tai tęsėsi tai atvykę į Vilnių, kad Sarin-<.’^s"”''£;”';, -'TbieTuvoš 

kus žiotų apie lenkų žygius; Balsas) viena maB įstrig0 y. 
kiti vėl, kad nužudžius vieną 
kitą aukštą lenkų valdininką,

kurios tilpdavo M. Biržiškos Sakoma tie spinduliai labiau
įedaguojamame laikraštyje

tik tol, kol lietuviai buvo Vii 
niu.ie. Lenkams sugrįžus, su
grįžo ir visi riaušininkai, agi
tatoriai, politikininkai, paga-

patingai į atmintį. Lietuviai, 
sakoma, grįžta prie stabmeldy

peršviečia, negu 
radimu’as.

X-ray arba

mėgsta”), sakydavo nuoširdi 
baldgudžiai.

Kadangi viskas baigiasi ant 
užsi- 

Vyskupo
kalvarija.

Lenkai darė konkordatą su

t tiek „rieti,, i„ 1- • . ■ fc- •" k“d ir P*‘‘ ŽeligOVsk‘ ar Pil', trtės, pasisodinę jau Kaune ant
nrinizn ,tn?’vC n““ ’TIJT rT I“"“i’ VW kreipžsi ' Vysku’I Žaliojo Kalno šventus ųžuolus, ««. žemės. Inigi tarėjo
oiBanizuotai, tie- ko pirmiau, tik dabar sudulę- pQ, kati jis, kaipo lietuvis, pa-l VyskUBas Karevičius (ii v- kaigli kada nors ir Vys

sniu smarkumu, nes ambasa 
dorių konferencija pripažino i 
Vilnių lenkams. Vyskupui pra 
sidėjo naujos kančios.

Lenką valdžia atsisakė pri
pažinti Vyskupui pilietybės 
teises, kad galėtų jį priverst

. pasitraukt iš Vilniaus, kaipo
politika tautos vienybę gerokai apardė. Savo , ... .. ,v. _ . .. .... •'. . .. ( v o nepihetj. Ištrėmė įs v ilniaus
netaktais jie atstūmė nuo valstybės darbo
daug žymių ir reikalingų jėgų. Jie panaikino 
tautos atstovybę — seimą,, kuris yra tikrą- 
sis demokratiškosios valstybės šeimininkas ir 
vienytojas. Persekiodami katalikų veikimą, 
tautininkai sutrukdė tautos daugumos susi- 
organizavimą.

Jei dabartiniams valdžioš. ygirininkatns 
ištikiu rūpi Lietuvos ateitis, jie tuoj turi 
pakeisti ne tik užsienių, bet ir vidaus poli

gelbėtų jiems jų siekimuose. 
Reikėjo ypatingos šv. Dvasios! 
dovanos, kad pažinus ju-ovoka- 
torius ir nusidavus įpainioti į 
spąstus. Vyskupas turėjo tą 
dovaną, nujautė iš tolo provo
katorius ir jų spendžiamas1 
kilpas, todėl niekad jiems ne

tiką, kąri sujungus visą tautą bendram tiks- 
Kis kraštas tuo ir laimingas, kad laiku j lui — saugojimui jos laisvės ir nepriklauso- 

širdaus mybės, nes kuo stipresnė ir viėningesnė tau
ta viduje, tuo sėkmingesnė yra jos politika
su užsieniais.

susilaukė tinkamo, energingo ir nuošir 
vado ir kad jis turi visišką žmonių pasitikę 
jimą, pagarbą ir susilaukia dėkingumą už 
savo sunku darbą ir didelį pasišventimą kru- 
ąt® gerovei. Tokiais krizių ir neramumų lai
kais ir reikia vadų su iniciatyva, su drąsa, 
turinčių krašte pasitikėjimą. Tas visas gero 
vado ypatybes turį Prezidentas Rooseveltas, 
kuris per trumpą prezidentavimo laiką į vi
so krašto ekonominį ir finansinį gyvenimą 
įnešė daug naujo, žymiai pagerino žmonių 
bū5*?, pertvarkydamas bankus, įvesdamas

Chicagos demokratų partijos tūzai jau 
sudarė būsimiems “primarv” rinkimams ka
ndidatų sąrašą. Į kandidatus pateko visį “se
ni vilkai” — seni politikieriai. Šiuo tarpu 
jaunesniems visai nedavė progos. Mat, jau
čia, kad greičiausia ir šiuo tarpu laimės de- 
mokrąįai, dėl to “seniai” dar nori pasinau
doti.

Kon. A. Petrauskas, M. L C.

KAK) LIEPSNOSE IR GlNKip 
... ŽVANfiESYJ • J

Gavęs gražių porą arklių, gerą veži- , 
mą ir miklą vežėją kareivį, linksmas iš- ! 
važiuoju į kelionę. Temstant privažiuoju 
tą karininkų nurmlvtąją man* nakvynę. 
Užsuku į dvarą. K^ivivis smarkia ristele 
užlekiu prie poniškųjų namų fronto. Išli-

Nakvynės beieškant .. pu ir dairausi, kur aš čia pataikiau? --
. '-Tikrai n,.|„i1.,a.-lH toji buvo mano ku- Aplinkui vi-,, nu,n,, .taugylu, lazdomis ap- 

jioita. ItolbioSove, nors su tink varg, į jį , ginklavusi, vyrų. Visi šnairomis pažiū- 
patekau, gyvenau tačiau jame labai trum- j l ,nane-
pai. Padariau vietos klebonui vizitą, ap- i lį pradžios man nė kam ko. Einu į 
rūpinau kareivių dvasios reikalus ir-kitą I piiangį. Sveikinu imsitinkamiis vyrus ka- 
di»»ną 12 valandą perpiet išvažiavau į Į talikiškų pasveikinimu: Garbė Jėzui Kri- 
21ani<Mciu artyn į l/mbliną. Koks ir cio- stui! Jie man jutse lū ify atsako ir vis ne- 
nai buvo vnžia\ imas, galima suprasti iš , nuleidžia nuo manęs akių. — Kas čia <la- 
to, jog šešias rusiškas mylias (apie 30
ainer.) važiavau ljeveik dvi dienas. Zinb-

bar būtų? — galvoju |>atykjmis ir prade
du aš daugiau sekti' tų- vypi poelgius. 
Klausiu, ar iioųns namie ? Jie vieton atsa
kyti, klausia: — O kam man jis reikalin
gas esąs ? -- Aš paaiškinu, kad norėčiau 
nakvynės. Pasisakiau, kas aš esąs.

Po minutės-išeina ir pat* dvarinin- 
i kas — gana kukliai a|N*itaisęs. apysenis 

žiMogelia. Jo išvaizda, kaip daugelio nevu. 
iiHvargujsių ponų, apie kuriuos pajaustai 
yisuoMioHė įsitikinusi, jog turį gerokai 
grašio. Galimas daiktas, kaii.ir šis jionus 
taip pat ne per ’jdikas buvo. ,

'k .
Pasisveikinęs su iVtuuim ir išklausęs 

mano prašymo, numyk

jiia, Vįdurkelyjo teko pernakvoti. Bet ko
kią toji buvo nakvvnė, tai aš ir mirsiu,A., r - - ■ , x
o neužmiršiu.

Hrnhiešovc karininkai patarė man 
būtiuai vidurkelyje pernakvoti, nes naktį 
važiuoti tose apylinkėse esą labai pavo
jinga. Aš ir pats buvau skuitęs Varšuvos 
laikraščiiHise apie vyraujančias Liublino 
gubimiiirjc-plėšiklygaująs. Naktį žmogus 
nė nebandyk pasirodyt i ant kelio ar miš
ke. Net dieną, kur alokiaii nuo. gyvena
mųjų viebi, dažnai užpuldavo ir apiplėš- 
davo keleivius. Nurodė jie man vienų jų 
gerą pažįstamą dvarininką, pas kurį ga
lėsiąs ir aš rasti svetingą pastogę. Iharo į pasakęs. Jis eisiąs pužiūr 
vardas llorišov. , tos arkliams paatatyti. Tikrą'atsakymą

kė. n hito tikro ne

žiūrėti,) ar rasis v re

patingai lenkai nepakentė) at
laikęs pirmąsias pagoniškas 
pamaldas. Trūkstą dar šventų sv- ^ostu. Kad lenkinimo dar- 
gyvačių, taigi kreipęsi į Indi-j’)as Vilniuje eitų sparčiau, pa- 
ją ir pareikalavę pačių nuo- •‘‘ikalavo, kad Vilnius butų 
daigiausių, kad iškandžiotų vi; I”'i«kirtus prie Varšuvos baž- 
sus lenkus iš Lietuvos. jnytinės provincijos. Šv. Tėvas

J sv.trio nesutiko, nes žinojo, ko- 
Reiktų paiašyt labai stoią j.j Ataudų smūgį užduotų tuo 

būdu Lietuvai. Kad užkirtus
sida.vė įvelti į jų niekšiškus
darbus. ' į knygą, kad išpasakojus visus

Nepaisant tų visų atsarga- i Vyskupo vargus, kuriuos jau, 
mų, spauda skleidė visokius !,cko iSken‘f,t Vilniuje. Daug

į gandus, niauriausius šmeižtus j džiaugsmo ir suraminimo su- _ 
skupą, net asmeniūį Vyskupo Į ir įtarinėjimus, kad Vyskupas • te*kdavo jam paprasti žmonės, į ^y, padarydamas iš jo Ar
tumą, kuris įmokėdamas lietu-j rengiąs revoliuciją, kad turįs kuriuos aplankydavo vizituo-1 kivyskUpiją su Lomža ir Pin- 
vių, lenkų iriybaltgudžių kai-j ginklų sandelius, nes gerai ži- ^a,nas parapijas. Ypatingai sku kaipo sufraganijomis.

” u............ 4........ v rpa* Tėvo kilnus žings
nis nebuvo mūs karštagalvių 
veikėjų įvertintas, net jo rei
kšmės nesuprato. Nejierseniai

visus tuos, kurie reiškė Vys
kupui kokį nors palankumą, o 
tarp jų ir kanauninką J. Ku
ktą, dabartinį Kaišiadorių vy-

bas, buvo Vyskupui labai nau-1 nogpj kad /pjdę.jgandąi yra 
dingas. Norėjo turbūt į jo vie-1 tarp lenkų labai populiarūs ir

triukšminga buvo vizitacija A- 
šmenos dekanate. Dvarponiai

kelią lenki) reikalavimams šv. 
Tėvas sudarė atskirą bažnyti
nę provinciją su Vilnium prie-

tą įstatyt kokį šnipą, kuris se-Į kad nieks Vyskupo neužtars, Į nuta1^ nedalyvauti Vyskupo 
ktų Vyskupo privatų gyveni-! o pats Vyskupas niekad į Pritikime, neduoti arklių, nė
mą. Skersai gatve, prieš pat L - , t savo puošnių vežimų, nes, -^a-jteko kalbėt šino klausiniu su

* n ‘ 1 . 1 -tuos šmeižtus neatsakinedavo,! kA - nehn-i tnr • . . v . . .Vyskupo langus, apsigyveno! KridM11< 1U4Vv-,<Bh. 1 ’ vežimai netun tar- vwnu taut,n)nkų šulu, kuris
J,.Jei<ldlnah ^ri^aus pavyzdžiu. nauti Vyskupui litvomanui. U„L5.:^licija ™,5Sipų g«,ųomiS ku|Yie„,} tik kartlJ, „t-l'^^^okta’kel
ne (Italių ir naktį stovėjo lan- si|iep5; k.„|a 1(1.fe h) -Inei-t4 ■
guose ir sekė, kas pas Vysku
pą ateina ir kas nuo jo išei
na, nepažįstamus jiems asme
nis suiminėdavo ir darydavo 
pas juųs kratas.. Visa Vyskupo 
korespondencija buvo stropiai 
sekama, laiškai, kurie tik a-

iu tas dvar- 
1 ponių nusistatymas pasklido 

prisidėjo ii Vilniaus universi- (|arp įmonių. Minių minios ri
tėtas, skelbdamas,- kad Vys
kupas boikotuojąs universite
tą ir neleidžiąs kunigams eiti
jame mokslus. Vyskupas įro
dė dokumentais, kad tik du 
kunigu prašė jo leidimo stoti

teidavo, arba išeidavo buvo į universitetą ir kad toks lei-

ti uostąs, kaip apžiūrėsiąs. Tuo tarpu, kol 
apžiūrėsiąs, prašo į vidų.

Viduje pasitikouuane dvi ponios: vie
na apysenė, antra dar jaunutė. Tai buvo 
pati dvarininkė su savo dukrele. Palikęs 
mane su poniomis, dvarininkas pats išėjo 
ieškoti’ mano arkliams vietos. Šnekamės 
mes su iKinioinis valamlą ir daugiau. Po
nios paprašė vakarienės.. O paties pono 
kaip nėra, taip nėra.’Koks čia galas būtų? 
— manau sau. Bebaigiant vakarienę, pa
galios pasirodo ir ponas. Linksmas. Pra
neša man, kari gulėsiąs pernakvoti. Nuo
širdžiai padėkoju ąš jam, dar trumpą va
landikę pasikalbame apie šį apie tą, ir aš 
prašau, kad leistų man eiti poilsio.

Duoda kambarėlį su gražiai paklota 
lovele. Aš niekadėjais, kadangi buvau lie 
galo nuvargęs, trumpą poterėlį aumetęs, 
rengiuosi ir į lovą binc!

Nekaltojo miegu miegojau

Miegojau, kaip užmušta.*. Nežinau, 
kaip tu naktis lėkte perlėkė, tarai joė' vi
sai aebnla. Anksti^ rytą keliu iš lovos, o 
ponas jaii Jnati praneša, kad esą man pa
rengti arkliai ir pusryčių pavalgęs gale- 
siųs aš važiuoti tolyn’ —į Zamoscią.

Nežinojau, kaip atsidėkoti geram šei
mininkui už tokią nakvynę ir vaišes. At
sisveikinu *ir einu į vežimą. O ponas man 
sako: — “Dovanok kunige, kad dabar 

Nustebau.tanistai visą tiesą pasakysiu’

sakėsi pirmą kartą girdįs, kad 
Vilnius tik dabar virto Arki
vyskupijos sostine, jis manęs, 
kad taip buvę jau nuo seniai. 

Konkordatas, sudarytas sunkdavosi kiekvienoje parapi
joje, kad pamačius tą Vysku-! lenkais, davė lenkų valdžiai 
pą, kurio ponai nemėgsta į teisių kištis į vyskupų ir ar- 
“Kaže Biskup dobry kali pa- kivyskupų nominacijas. tam 
ny nelubiac”, (turi būt Vys- Į tikromis stygomis. Virtus Vi- 

kūpąs geras, kad jo ponai ne-1 (Tęsinys 3 pusL).

Argi čia galėjo būti kame melas? Aš nie- > savo namus, o kitų jokiu būdu. Taigi, sa-
ko tokio nepastebėjau. Tad klausiu: Kas• h '
tokio, ponas? — “Gi^štąi kas: Kunigas 
gardžiai sau miegojai, nė nežinojai, kad 
aplink buvai apstatytas budria sargyba. 
Matei tuos vakar lazdomis ginkluotus vy
rus ? — Tai jie stovėjo per visą naktį po 
tamstos langais, sergėdami tamstą.

— Tai labai dėkui uš ponui už tokį 
rūpestį, nors esu pavargęs, turto neturiu, 
tai nelabai vagių ir bijausi — juokdama
sis atsakiau dvarininkui.

— Ne tai, gerbiamas kunige! Mes
t

saugojome ne tamstos pinigu*, bet me*
* • •pats saugojomės nuo taųistos savąją gy

vybę....
— Ng čia dabar kas? — nustebau. —• 

Kaip tai. tamstos palaikėte mane plėšiku 
ir naktibalda?

Cm laimi atsiprašydamas dar kartą 
už tokį' įtarimą, dvarininkus prie ponių 
papasakojo apie nelaimingus atsitikimus, 
koki jų apylinkėse paskutiniu metu įvy
ko. Kaip plėšikai, per suėdę, rodos, taip 
pat kunigų rūbais, atvykę jms minimojo 
dvarininko kaimynus ir įsiprašė nakvy
nės. Naktį, kai visi įmigo, įsileido dau
giau savo draugų ir iŠpiovė visą šeimą 
ligi vienam. Tasai įvykis, kuris atsitiko 
ar pora savaičių prieš man atvažiuojant, 
taip visus įgąsdinęs, kad dabar vien tik 
artimiausius savo pažįstamus priimą į

ko toliau, ir aš iš pradžią nežinojau, ką 
tamstai atsakyti. Ėjau neva apžiūrėti, ar 
bus vietos, bet iž tikrųjų ėjau pažiūrėti 
koks vežėjas. Pamatęs kareivį iž Urubie- 
šovo iš imžįstunio man pulko. Prie to dar^ 
atsiminiau, kad vakar buvo iš Žarnos 
kareivis atvažiavęs kajieliono beieškt 
jnas, tai mano abejojimai sumažėjo. Bet 
vis dėlto visiškai nebuvau ramus. — O 
ką, manau, ar plėšikai negalį apsimesti 
to pulko kareiviu ir apguuįidgui įsipra
šyti į nakvynę? Dėl to atsargiėi dėl viso 
ko liepiau sargybiniams saugoti tamstos 
kambarį per visą naktį. Tiktai šiandie 
tikrai matau savo bereikalingą baimę ir 
dėl to- nuoširdžiai atsiprašau. Jei Kuni
gui teks kada kitą kartą važiuoti pro 
mano namus, nepasididžiuokite ir neap
lenkite manęs...

.Važiuodamas ilgai .juokiausi, kol pa
mažėl išdulkėjo man iš galvos šios nak
ties įvykis. Tikrai senų pasakyta: “Iš 
baimės akys didėja”. Nežinau, kaip tam 
dvarininkui sekėsi Į»er didįjį karą, kada 
ne naktį miegant užpuolę išpiauja, bet 
vidudienyje išdegina trobesius, granato 
mis išnaikina ne vieną kurią šeimų, bet 
ištisus kaimus ir miestus? Manau, varg
šas turėjo nemaža baimės. Lyg tyčia tuo
se kraštuose ėjo karščiausi Rusų su Aus
trais mūšiai. (Daugiaubus).

••r..'1 ‘ j-*
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MONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Keno.sha, Wis.

;A. ftlakienės “Apvaizdos Kal
ino“ (ftv. Pranciškaus Seserų 
! Vienuolyno) aplankymą, pasi 

rnatynu} su savo dukrele Pra
nciška, vėliau parašysiu.

J. TrakšJis

KENOSHA WIS, lenio ir iždininko K. ftaraus- 
kio lydimas.

ŠV. ONOS DR JOS SUSI 
RINKIMAS

Sausio 14 d. įvyko metinis 
1 Sekr. pranešus vakaro tiks-j^v Onos dr-jos susirinkimas 

1q, visųpirina mokyklos aukš- į parap. mokyklos kambaryje, 
tesniu skyrių mokiniai gražiai į j susirinkimą atsilankė ge- 

Itodosi, laikas Imli) ir mums )iaKi(,j„j0 j Hv. Myko-1 rb klebonas kun. M. Urboną-
rimtai pagalvot, apie t,kr» .r|hj po vaikufiai Rražiai i5 ( v„..ius ii pati„kf kvi,.li[UOi km, 
nuoširdų musų draugų ’l eilės sudėjo klebonui gražius!
“Draugų ’. Dienraštis ‘ Drau-! sveikinimus ir linkėjimus,

KATALIKŲ DRAUGIJOS

jos, kurias ves gerb. Tėvas A.1 
Petrauskas, marijonus. Misi
jos yra dvasinio atgimimo lai
kas, ypatingai šiais .Jubilieji
niais Metais, brangus kiekvie
nam katalikui. Misijos baigsis 
41) valandų ai laidais, vasario 
18 dienų.

X Vasario 21 d. Dramos dr- 
gija suvaidino dviejų veiksmų 
komedijų “Piršlybos”. Suvai
dinta lubai tinkamai. Sekan-

ARK. MATULEVIČIAUS 
KRYŽIAUS KELIAS

(Tęsinys iš 2 pusi.)

Iniui arkivyskupija, atsirado 
reikalo paskirti asmenį tai vie

atskirų bažnytinę provincijų, -nias, kad n. a. ark. Matnlevi- 
N papsėjo ir čia be tam tik- ėjus, gyvendamas Komoje, ga

rų sunkenybių ir prieštaravo lės jiems daugiau kenkti, ne
inu iš pusės įvairių gaivalų ' gu kad kenkt" Vilniuje, 
tačiau, nugalėjęs visas kliūtis, Į Vilnietis
bažnytinę provincijų sudarė į -----------------

į tai. Lenkai, panaudodami ko-'^Hri Ky.vuoja iki šiai dienai ii Katalikams netinka ir to- 
-nkordntę.ir pareikalavo, kad l J'tovi. katalikų reikalų sargy-’ kin spauda, kuri nors nestoja

šv. Tėvas paimtų iš Vilniaus j atvirai į kovų prieš tikėjimų,
Vyskupų Matulevičių ir į jo į visi lie ,jar}>ai įr vargai |b<,t ir n(‘Kina tikėjimo, nei 
vietų paskirtų kitų. Derybos ltaip nukankino n. n. nrkivy- ««sirūpina katalikų reikalais.

I tęsėsi ilgokai. Pagaliau PatsĮkupą Matulevičių, kad susir-Į

IKTft.

gas’’ ir musų kolonijai labai gražiai pasirodė A. Pūras, 
daug gera daro; žinoma, ku- (;arj)ė mokytojoms seseutėms 
rie juo naudojasi, jį skaito ir pranciškietėms, kurios taip 
nori suprasti tai, kų skaito, trumpu laiku gražiai vaikn- 
Su tokiais malonu susitikti, ėjus išmokino.
pasikalbėti ir daug gerų dar-

ftv. Onos dr-ja prisidėtų prie 
Y" parapijos fėrų, kurie bus va-

Ūpo?

sario 2, 3 ir 4 dienomis. Kvie
timas vienbalsiai priimtas. Į 
komisijų įėjo: R. Bilantienė,
P. Pilipavičienė, A. Klemkie- 
nė ir B. Kiserauskienė. Tiki-

I mos, jos gražiai pasidarbuos šio 28 d. pakrikštytas vardu 
! parapijai. Visi Kenosba lietu- Badas Jonas. Kūmais buvo A-

kiūtė, E. čižauskifitė, M. ftal- 
vaičifitė ir B. Dobravnlskiūtč. 
Publikos Jnivo gražus būrelis 
ir vaidinimas visiems patiko.

X Badas ir Anastazija Rė
klaičiai susilaukė sūnaus. Sau

goso yra negalima, pranešė šv. ]<njp kareivis karo lauke. 
Tėvui, kad yra pasirengęs kie
kvienoje valandoje apleisti Vi Lenkai, sužinoję apie-jo mi-

Parapijos choras taip pat 
gražiai pasirodė.

bų visuomenės labui nuveikti.
.Jie neina į jokius ginčus, už-

rimus; jie greit supranta,! A. Lauraitis, choro pirmini-' viai žada paremti kilnų dar- Baranauskas ir O. Simonynie-

^■■geru. pikas, buvo tostmeisteriu: gra
žiai vedė visų programų; jis 
choro ir savo vardu gražiai 
klebonų pasveikino. Choras, 
vedamas varg. J. Kailiukaicio, 
gražiai padainavo keletu dai
nelių. Mūsų dainos žvaigždu- 

gų remti visokiais galimais j tė G. Klevickaitė stebėtinai

«

Igera.
Negana to, “Oraugas“ duo 

da vietos draugijų reikalams^ 
talpina įvairius jų pranešimus, 
deda veikėjų vardus ir nerei
kalauja jokio atlyginimo. Tat, 
argi neverta tokį gerą drau-

bų. Jos ne tiktai renka dova
nėles, bet bilietus pardavinė
ja ir 1.1.

Paskui buvo renkama val
dyba. Susirinkimas norėjo, kad 
paliktų toji pati valdyba, nes 
gražiai vedė dr-jos reikalus 
per praeitus metus. Bet atsi
sakius R. Bitautienei, buvo re-

ne T. P.

PT. WASHINGTON, WIS.

Inių, jei tik tas jo žingsnis pa- ra^ strnpsnius o dottro- 
lengvins šv. Tėyui derybas su dloni šmierci a-,
lenkais. Į P*e Kartingų mirties ranka,

Pagaliau šv. Tėvas leido Vy- kuri uzmeikusi didžiausiam jų 
skapui Matulevičiui pasiduot Pr,esui akis. Mat lenkai labai 
į dimisijų, tačiau, įvertinda-1 ^uvo nusiminę, kada a. a. aik.

r Matulevičius apsigyveno Ro
moje. .Jie gerai žinojo, kad šv. 
Tėvas nekartą dar kreipsis

dytojaa
Specialistus išrado kombinacija vai
stų, kurie darė stebuklus dėl ligo
nių. kurių orguntznias buvo suglebęs 
aj- tik vietomis arkyvus, ir kuriems 
refltėjo daugiau kaip tik paprastų to
nikų. šj prcskrlpcijo dabar yra par
davinėjama visose vaistinyčiose tik už 
Oolerj už pilno mėnesio treatmeptų. 
Jeigu po dvide&imts -dienų jūs nebū
site užganėdintas, jūsų Doleris jums 
bus sugrųžVnlaa. Eikite į savo vuis- 
tlnvčių ir paklauskite buteli tikro 
NVCIA-TONE — žiūrėkite, kad ant 
laibelio būtų užrašyta

mas jo gabumus, nenorėjo pa
leist jo nuo savęs. Paaukštino 
jį arkivyskupu ir po kiek' lai
ko pasiuntė Į Lietuvą sukurti

Nusa-Tone

< būdais! Ypač mes, kenoshie-1 gražini padainavo solo “Kur
čiai, ir mūsų dr-jos turėtų jį, bakūžė samanota’’; gražiai dai; nkaina nauja valdyba, į kurių 
imti sau už organų ir knsdie-į uavo ir duetų “Sesė“ vargo- įčjo: pirm. — O. Laučiene, vice 
nų skaityti. nininkas ir A. Lauraitis. pirm. — M. Stankienė. Tint. ra-

št. — S. Kiserauskaitė, finan
sų rast. — E. Džiaugienė, iž
dininkė — O. Vadapolaitė, du
rininke — B. Lukoševičienė, 
iždo globėjos — O. I.auraitie- 
nė, E. Laucaitė, atstovės į Fe
deracijų F. Dešrienė ir S. A- 
lisauskienė.

nininkas ir A. Lauraitis.

Dabar gera proga ‘Draugų’ Po to šeimininkės, parapi- 
paremti ir naudotis jo geru-įjos komiteto narių žmonos, 
mn, nes šiemet “Draugas“ rpi gražiai papuoštus stalus apdė- 
ni 25 m. žmonių švietimo ju- jo gardžais valgiais. Pavalgius 
biliejų. Ta proga eina vajus, vėl vedėjas A. Lauraitis pa- 
“ Draugas“ labai žmones my- kvietė J. Druktenį, kuris gra
li ir nori, kad visi naudotųsi, žiai klebonų sveikino, taip 
teisingomis pasaulio žiniomis
ir gerais raštais.

Ypač gera proga mums, ir 
viso Wisconsino lietuviams, 
nes mūsų brangus veikėjas, V.
Mandravickns, kuris yra pa
sišventęs dėl “Draugo“ ir 
žmonių gerovės, daug dirba, 
kad mes labiau “Draugų“ pa- 
mylėtumėm. Jis dirba dykai, 
kad žmonės gautų “Draugų“ 
numažinta kaina. Tat naudo
kimės tn proga. Užtikrinu, 
kad kas susidės su “Drau
gu“, nenorės skirtis.

Adresas V. Mandravicko y- 
ra toks: 3809 Sheridan, Road,
Kenosba, Wis.

FOR 6ETTER BAKING 
AT LESS GOST ŪSE THE 
ECONOMlCAb^EFFICIENT

kprie ark. Matulevičiaus įvai
riais reikalais, klausdamas in- 

SHeboygano, kurie čia atvyks- formacijų ne tik apie Lietu 
ta su veikalu “Piršlybos“ va- vą, bet ir apie Lenkiją; bijo- 

* ’ sario 4 dieną. Įžanga bus 25c., jo, kad bus kam nušviesti ir 
pelnas eis parapijos naudai, paaiškinti tendencingai jų 

V. P. skleidžiamas neteisingas ži

X Sausio 14 d. Įvyko me
tinis mūsų parapijėlės susiri
nkimas. Dalyvavo visi parapi 
jonai. Tš atskaitų pasirodė, 
kad ši, nors mažytė, parapija,! 

bet yra geram dvasiniam ir 
finansiniam stovyje. Klebonas 
paaįškino, kad išklausęs virš 
600 išpažinčių metų laikotar
py. Tai gražus dvasinis para
pijos stovis, atsimenant, kad 
parapijoj narių yra nepilnas 
šimtas ir pamaldos čia būna 
tik du syk į mėnesį. Finansi
nis parapijos stovis taipgi pa- 

AgUonėlS į sirodū patenkinantis. Vien ba

žnyčios pataisymams praeitais 
metais išleista virš $200.00, 
bet visgi apseita be skolų. Vi- j 
sos išlaidos apmokėtos ir dar ( 
virš pora šimtų dolerių liko 
parapijos kasoje. Tai dėka su- ' 
tartinam parapijiečių veiki-

KC
1 BAKING

POWDER
ŠAME PRICE 

AS42YEARSAG0 

25ounce$for254
Full Pack No Sltck Fithng

AR MĖGSTI KELIAUTI?
Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 

Kurie Yra Toli Keliavę
i.

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONE APLINK 
PASAULĮ“, arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE’;, su autoraus paveiksiu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašvti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00. 

n.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NE PO EUROPĄ“ ir. ypač. LAISVOJE LIETUVOJE.
1 Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
I aptaisais $1.50.

ITT.
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONES Į- 

S PŪDŽIAI“ Jūrėmis, Azoro Salose, Siaurinėje Afrikoje, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje* Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

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

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

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

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums. 

č'la nuplėfttl
O e ridamai" "'Draugo" "/"dmlnTstrac.lJa I:

Siunčiu su čiuo laiSku $................ už kuriuos pru&au kuogrei'člausia
atsiunti man sekundas Kelionių knvgjuu

VYSK. P. P. BCCIO KEMONfiS — $1.00 
KI’N. Pll. J. VAITUKAIČIO ~r 1 f.O 
KV N. J. A. PAl'I.llTKO — 2.00

a rba:
Siunčiu $3.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas.

IILLIONSOf POUNDS USED 
BY OUR GOVERNMENT

Stop 
Itching 
Skin

pat atpasakojo jo nuopelnus 
mūsų parapjai. Paskui kalbė
jo: Jankus, (jo žmona solo gra 
žiai dainavo, o jis akompana
vo), J. Trakšelis, biznierius 
K. Labanauskas, K. Baraus
kas, parap. ižd. A. Pūras, an
gliškai kalbėjo suaugusiųjų a- 
nglų kalbos ir rašto mokytoja, 
senas veikėjas V. Varnnavičia, 
gražiai kalbėjo kun. A. Balin- 
skas ir ant galo kun. M. Ur
bonavičius. Jis pastebėjo, kad 
jubiliejai paprastai minimi 
suėjus 25,'50 ir t.t. metams, 
bet jis kasmet atsimenąs tai, 
nes daug vargo matęs, kol pa
siekęs aukštų pašaukimų. Net 
per primicijas turėjęs mažus 
pietus. Dėkojo parapijos ko
mitetui ir visiems, kurie at
silankė ir pagerbė brangių jo 
dienų ir už tat parapijai au
kojo $10; kleboną pasekė J. 

ftv. Petro parapijos komite- TJeinas sn ir taip iš susi
et sužinojęs, kad musų gerb., rinkusių’ svečių parapijos nau 

dai įplaukė virš $100.

PAGERBE KLEBONĄ. TA 
PAČIA PROGA LAIMĖJO 

IR PARAPIJA

* i»ebonui kun. M. Urbonavi 
eini sausio 24 d. suėjo 19 me
tų kaip įšvęstas į kunigus, su
ruošė pagerbtuves, snkviesda- 
mas daug žmonių.

„Paskirtu laiku į salę atėjo 
ir gerb. klebonas, knn. A. Ba- 
linsko, parap. sekr. J. Druk-

Buy g lovos wlth what 
lt savos

Neveik mokėti Ito. ai 

dantų mostĮ. List erta* To- 
oth Pašte gaunama po Sla. 
Tėmyk. kaip gerai JI Tal
kia. Jų Tartotadamas par 
matus sutaupai $>••.

LISTERINE
TOOTH PAŠTE

le25<

SHEBOYGAN, WIS.
X Sausio 22 d. įvyko meti

nis parapijos susirinkimas, ku 
riam dalyvavo didelis skaičius 
vyrų ir moterų; netrūko ir
jaunimo. Metinė parapijos at- mui ir klebono vadovybei. A-

teinančią vasarą, liepos mėne
sį. sueis 25 m. nuo parapijos '• 
įsikūrimo. Nutarta jubiliejų 
iškilmingai paminėti.

.skaita šiemet, kaip ir praei
tais metais, buvo išduota at
spausdintose knygelėse. Be to, 
klebonas žodžiu aiškino apie 
pajamas ir išlaidas. Iš atskai-i X Vasario 11 d. čia prasi-Į
tos pasirodė, kad praeiti me- dės trijų dienų rekolekcijos, j 
tai kur kas buvo geresni, ne- kurias ves gerbiamas kun. A. 
gu 1932. Užsilikusios bilos ap- Petrauskas, M. I. C., iš Clii- 
mokėtos, už apdrandą' taip pat engos.
ir dar kasoj liko keli šimtai į X Sausio 28 d. įvyko ftv. 
dolerių. Įsteigtas statybos ir Mortos moterų altoriaus drau 
bažnyčios pagerinimo fondas, gijos susirinkimas parapijos 
Tam tikslui įvesta mėnesinė svetainėj. Nutarta po Velykų 
rinkliava, ftis yra naujas da- suruošti kortų vakarą. Klebo- 
lykas mūsų parapijoj, bet, rci- nas patiekė atspausdintą drau 
kia tikėtis, bus sėkmingas, nes gijos konstituciją, kurią narės 
visi susirinkusieji tam prita- tuoj nusipirko. Susirinkusios 
rė Parapijos valdyba pasili- narės suaukojo po 25c. gėlė- 

Apie parapijos komiteto pa- Į ko senoji. J ™s altoriams papuošti per re-
sišventimą, biznierių ir žmo- [ X Vasario' 13 d. pas mus kolekcijas. Taip gi pasižadė- 

nių atjautimą, taip pat apie prasidės vienos savaitės misi- jo pavaišint svečius lošėjus iš

Mano adresas:

Vardas. Pavardė

. si reet

Grynam, .^rt luinas Z«mo sustabdo 
nlciėjlrną odoa ) penktas sekundas 
— tr pairelbhijeas prie ttctenios. 
puėku. detlervšiAs. Ir tftbdrlrr.ų Zę- 
ino bevelk stebuklingai praAallna 
visokias odos Iritarljafų kaitanti 
k» gydymo ypatybes retai randa
mos kitose gyduolėse, Visos valstl- 
ny^los užlalkt^ttc, «0č. |l, Y pa* 
tlugat tvirtus Žemo. Da syk ge* 
resni reiultatal $1,2S,

žemo
PQR UIN IRRITATICN'.

Don’t 
neglect 
Colds

Sultis krūtinėj arba ferklėj Rali būti 
pavojingas. Palengvinkite Ji f 6 mi
nutes su Musterole, '‘erzinimo stab
dytoji?'! Vartojant vienų kartų va
landoje per penkias valundas, atne
ša palengvinimų. Vartotas milijonų 
per 25 metus. Rekomenduotas gy
dytojų ir slaugių.

' J5V Ot/S OFFICE'

,„1
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LABDARIŲ DIRVA
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METINIS SUSIRINKIMAS i\ iriems daug ir nuoširdžiai pu< , • . x* . \ • . r . t ■ *-------- -— v ciirbėti. Kad tas darbas eitų
Lietuvių B. K. Labdarių Sų sklandžiau ir vieningiau, apie 

jungos centro metinis susirin-Į tai šio vakaro susirinkime tu
kimas įvyks šiandien, 8 vai. J nešime pasitarti.
vakare, Aušros Vartų parap. j SaVu laiku JUU bavo ragy^ 

salėj. Kviečiami visų kuopų1 Upį0 seimo nutarimų pereiti

riene taip pat visi pasilenki-1
!:«ę- i
I • Vakarienės surengimui daug Į 

prisidėjo biznieriai ir šiaip jau ! 
žmonės. Perdaug vielos lajk-1 
rašty užimtų, kad visus sumi-Į 
nėti. Pažymime tik tris stam- i 
blausius aukotojus, d mažiau1 
aukojusių tik vardus: Tunio- 
nis Coal Oo., 343 W. 107 PI.1,

CHICAGOJE
Trečiadienis, sausio 31 d., 1934 

GRANDIOZIŠKAS ŠIRDŽIŲ . rių kaina yra 35c), galima
ŠOKIS

atstovai, nes susirinkimas yra 
labai svarbus.

visus lietuvių namus renkant 
aukas ir prirašinėjant naujus

Mūsų susirinkimai laikomi į narius prie labdarių sųjungos.

NAUJIENOS Iš VISU 
ŠVENTŲJŲ PARAP,, 

ROSELAND

škų būrį ir sykiu linksminos
•Gražu buvo žiūrėti, 
j Garbė priklauso gerb. kun. 

V. Černauskui, nes jis moka 
■jaunimų organizuoti ir jam va- 
i dovauti.

gauti pas minėtų dr-jų narius.
Tat rezervuokite sekmadie

nį, vasario 11 d. šiam vakarui, 
kuris bus, gal, ir paskutinis

Kada susiburia visos para 
pijos jaunimas rengti vakarų

taį kitaip negalima'jo pa , moj parapijoj prieš gavėnių

Kaip žinoma, mūsų parapi-j ltoselandieeiai džiaugias, 
aukojo tonų anglių už $7.50, jos 1U0terų auxiliary buvo su-j kad nuo įsikūrimo Roselando 
Neusivanger Coal Co. — tonų rengus bunco ir šokius sausio jaunimas nebuvo taip sutinu-
anglių už $o.;i5, .John Epdei- 21 d., parap. svetainėj. Žmo-jklas į vienų būrį, kaip dabar 
kis-- graborius $5.00. Valgo- bttvo labai daug. Matėsi; Nueik į rengiamus jų vaka- 
mųjų daiktų ir gėrimo auko- nemažai ir iŠ kitų kolonijų. | i'us, pamatysi visus jaunuo-

i liūs.
Į

Džiaugias seselės ir labai

_ , SųjUngOS. jo; Zubė, A. Zubienė, ,S. TYnvnnn hnvn
kiekvienų mėnesį. Geras lab-jTų darbų kuopos jau turėtų 1 Zubienė> Sucilienė, K. Raila, L , .. . * .
Arfų veikėj.8 . be svarbios, pradėti. Kolonijų reikia P11-'-'-• Ritz Destributing Co., E .Sta ,”.7.” '"I 6v. Onos draugija rengiasi
Į.nezaerfes nė vieno jų neap-. skirstyti rajonais ir j kiekvle- lkienC> Orungilienė," Eadavi- f’M*“ ! P™ Užgavėnių šokių vakaro,
leidžia. Bet metiniame susin-'na raiona naskirti uo du ar' i r>.. daibavimų. Roselanctietlfi _ .............

vadinti kaip tik grandioziškų ! 
Toks šokių vakaras įvyks va-i 
sal io 11 d. Jį rengia Lietuvon j 
Vyčių 112 kuopa; mergaičių; 
Sodalicija, Sv. Vardo draugija į 
ir parapijos choras. ;

Kadangi vakaras pripuola* 
prieš “Valentine Day”, jis ir į 
pavadintas “Valentine“ arba i 
Širdžių šokis. Bus pritaikin
tas “surpraizas“ ir laiminga 

pora gaus dovanų. Bilietų, (ku

Š ir dūks

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailst ir persidirbu mui- 

Luini grųiinami i normali gyvumų ir 
ištvermę ištrinant juos ANCHOR Pain- 
E.vpell, ris.

Kuorai 1 jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet )ueų vius kiinas pilnas 
s'.audzių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
|- rdidrlro fizinio išsitanumo, gerai ii- 
•ilrytikite sti Pain-Ekprlleriu ir atsigul 
I 'te. Galima* daiktas, kad vienu tokiu 
iUitrvnimu pasieksit palengvinimo ken- 
tėiimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
7 c.-—skirtinio didumo boukntčs. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženkli.

PAIN-EXPELLER
nkime reikia visiems dalyvau
ti, kad išklausyti raportų iš 
praėjusių metų veikimo ir nu
statyti planus šių metų dar- sėkmingiau ir greičiau eis da- 
bams. ! rbas.

nų rajonų paskirti po du ar ėienč, Vaitkienė, Juzefą, Ku
lio daugiau kolektorių. Žino- zįene, Melinauskienė, A. Stra- 
ma, kuo daugiau lokių darbi- z<Jienė, Kvetkauskis, S. Pi- 
ninkų rajonuose turėsime tuo pjužienė, Zalatorienė, Snaide- 

rienė, ir Žitkevičius. ,

Be plano jokio didesnio ir 
svambesnio darbo nėra galima 
nuveikti. Dėl to šiandien gau
singai susirinkime, kad gulė
tumėme nustatyti tokius savo 
organizacijai darbo planus, ku 
riuos tikrai galėtumėme įvy
kinti ir kad tai atneštų didės- 
nę naudų visai mūsų visuo
menei.

Kad turime daūg darbo, a 
pie tai jau buvo rašyta praė ! 
jusį trečiadienį. Centrui reikia 
rūpintis, kad išpildyti laida 
rių seimų nutarimus. Praėju
sių metų keturioliktasis sei
mas nutarė išmokėti labdarių 
ūkio skolas. Tų skolų yra dvy 
likų tūkstančjų dolerių. Jei 
horėsime jų nusikratyti teks

t. y. vasario 13 d., parap. sve-
,lf 'iii, , r painėj. Muzika bus gera. (sa- M&sų gerb. klebonas kun. J. j ,v / 6 v

u v, . • ir i i r viskio p. Balčiukonio). JautriPaskauskas sausio 15 d. kelio-1 1 . .
... .v mas įr visi galės smagiai pams savaitėms išvažiavo svei- .v . .. . r1V .i. . sisokti. \ įsi parapijonai prakalus pataisyti. Parapijonai k v .. . .. ... .somi atsilankytinki klebonui gerai sustiprėti, j *Komisija taria širdingai a-

čiū visiems aukotojams, taip ktuį grįžęs nauja energija da-1 
met skolas išmokėti. Kol to gi šeimininkėms už sunkų da-: rbaotUs Bažnyčios ir visuome-1 
nepadarysime, negalėsime pn-jrbų ir visiems programos da- nės labui.
eiti prie senelių ir našlaičių jvvįaŲ,s Atsiprašome už ris-1 _
prieglaudų statymo. ' j tynęs ir porų dainininkių, ku-

A. Nausėda, į’iŲ nebegalėjome ant estrados gausio 25 d., parap. svetainėj
L. R. K. L. S. pinu. parodyti; taipgi ir gerb. kle- buvo surengęs šokių vakarų su

---- --—----  bono kun. Linkaus kalba liko pamargin indais. Svetainė buvo
| nepasakyta iš priežasties vė- kimšte prisikimšus jaunimo, 
i lauš laiko. Kaip visada, taip ir dabar ne-

Taigi, padirbėkime, kad šie- Roselandietis

PAVYKO

Sausio 14 d., Labdarių va
karienė Šv. Petro ir Pauliaus 
parap., \\ ėst Pullman e, labai Į žmogaus, nes komisija turėjo niniu, kad vieningai veikia, 
pavyko; žmonės netirpo salėj. Į ligonį vesti hamo; dėlto, Va- Visi susirinko į vienų lietuvi-
Daug automobilių ir būriai I Ral ienė prasidėjo valanda vė-1 — ... ■ -—.... . ..
pėsčių žmonių grįžo namo, nes 
nebegalėjo j salę įsisprausti.

Viskas kuogeriausiaį pasise • atsilankymų. Prašoma visuo-' r.gsis kiekvienų patenkinti.

ĮDOMI VAGILKA

Sausio 27 d. pas ponus f'i
, • v • pus netikėtai įsibriovė mote-Musų jaunimus, alummeciai, r *

Vėlė su maža kokių 9 metų 
mergaite ir pradėjo šeiminin
kės prašyti, kad jų sušelptų 
nemažiau kaili $2.

Šeimininkė teisinosi, kad 
tiek negali. Na, toji moteris

Kį “DRAUGAS” JUMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ii 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio kj
. sūnus; I

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dieno?
klausinius;

3. Žinių skyrius iš visų lietusių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai paraitytus “Draugui“;
B. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

Draugas“ metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

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

Ghicago, Illinois

Programų buvo suvėluota iš mažaį uždirbo.
priežasties apmirimo vieno Reikia džiaugtis mūsų jau- j turėdama maišų, kas tik buvo 

ant stalo, viskų susikrovė: ke- 
lisrs varus cukraus, sviesto, ka
vos, pieno, duonos ir pabėgo. 
Ponia Čipienė nustebo tokiu 
pasielgimu nepažįstamosios, 
bet, kaip vargšei, dovanojo ir 

Remisija nieko nešaukė. Rep.

' liau. i lankytis į Labdarybės paren-
Širdingai ačiū visiems už'gimus. Labdariai visuomet ste

kė. Pelno Ims nemažai. Vaka-'menė ir ateityje skaitlingai

ginami

1 DRAUGO”
-J

\

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 S o. Halsted Street

K

%v..

KONCERTAS PRASIDĖS 5 VAL. PO PlfeTŲ

ŠOKIAI 8-tę VALANDĄ VAKARE

Programe dalyvaus įžymūs artistai-es, k. t.,p-nia E. RAKAUSKIENE, p-nia O. JUO
ZAITIENĖ, art. J. KUDIRKA, muz. K. SABONIS, p-nas K. PAŽARSKIS, p-nas A. 
CHAPAS, ir daug kitų. Dalyvaus didžiuliai chorai: SASNAUSKO vyrų choras po 
vadovyste komp. A. S. POCIAUS, AUŠROS VARTŲ parap. choras po vadovyste 
muz. J. BRAZAIČIO ir VYČIŲ “DAINOS” CHORAS po vadovyste muz. J. SAURIO.

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

I • ’t

Po koncerto bus smagūs šokiai prie geros muzikos. Tikietus galima gauti pirkti dabar 
jau visose kolonijose.

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

t jt



Trečiadienis, sausio 31 d., 1034 nnxrnT*j

CHICAGOJE

K N, PfiAS. P. š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

Sv. Pranciškaus Sese r 7 Eč- 
mėjų 2 skyr. įvyko metinis, 
sus-mas mokyklos kambary 
sausio 21 d. Sus-111$ atidarė 
malda vice pirm. Samoškienė. 
Perskaityta praeito sus-mo nu 
tarimai, kurie priimti vienba
lsiai.

Iš įvykusio vakarėlio prane
šimą darė P. Vaickauskienė, 
kad vakarėlis pavyko. Pelnas 
jau pasiųstas seselėms.

L. Račkauskienė komisijos 
vardu darė knygų peržiūrėji
mo pranešimą. Priimtas.

Perskaityta seserų laiškas, 
koja 2 skyr. rėmėjoms bei 

rieteliams, kurie kuomi nors 
prisidėjo prie vakarėlio.

I

B'n

Dvasios vadu pasirinkta 
kun. Valančius. Nutarta su
ruošti vajaus vakarėlį su kal
bomis ir kitais pamarginimais.

Pr. Vaickauskas ir P. Vaic
kauskienė išrinkti

apie svetainę vakarėliui, o L. 
Račkauskienė ir P. Vaickaus
kienė nueiti pas dvasios vadą 
ir išsitarti apie vakarėlį. 

Kvietimas į Federacijos L.

į pranešta, kad kiekvienas sky
rius turi dalyvauti bankiete,

. V —kovo 4 d. ir įteikti savo dar
buotės programą.

Pranešta, kad skyrius ren
gia Vajaus vakarų. Pakviesta 
Šv. Kazimiero Akademijos or
kestrą. Be to, pats skyrius su-

menė, viena iš nurių, kuri dau į Atminkime kad rūpinimasis 
ginusia tikietų parduoda bile gera spauda ir platinimas jos 
vakarui. Išdalinta tikietai ca- yra vienas iš geriausių darbų, 
rd ir bunco parties, kurį įvyks j Tik visas savo pareigas, ypač 
vasario 26 d., Juškos salėje, | spaudos utžvilgiu, atlikdami 
2714 VV. 43rd st. pasieksime ir sielos išganymų.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

20 kuopos narės, ršparduo 
kime tuo« tikietus, kad gale

Km Phnns
MII

Office Phone 
TKIaugle 9944

l\at. Vakarinių Valst. seimelį,! r“nKS ,olt‘o Ti'j tumėm apsimokėti skolas, ku
kuris įvyks vasario 1B d.,.vie-Į hie“ 15 “nksto 25c-> Pri« du' 
ubalsiai priimtas. P. Vaičkau- 2^c'
skieuė i«auko.jo $1.00 rėmėjų K P™”<*huo apie buvusį va
sk., kaipo mokestį Federacl. k“r* kad vakaras
jaį 1 parapijos naudai gerai pavy-

ko. Kvietimas j Federacijos 
seimelį priimtas ir išrinkta at
stovės. Kvietimas į Šv. Roža
nčiaus dr-jos buneo party taip 

Atstovais į seimelį išrinkta. pat priimtas. Narės pasižadė-
Pr. Vaickauskas, P. Vaičkau-! jo dalyvauti.
skienė, L. Račkauskienė, P.

Federacijos sus-mus lanky
ti išrinkta P. Vaickauskienė 
ir L. Račkauskienė.

Milašienė ir J. Samoškienė.
2-sis rėmėjų skyrius, Town 

ot' Lake, kvietė mūsų skyrių 
į vakarėlį sausio 28 d. Kai ku-j to. 
rios narės pasiėmė bilietus.

Ram.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 3 skyriaus susirinki
mas įvyko 18 d. sausio.

Perskaičius nutarimus, sekė
susižinoti! įvairūs pranešimai. Iš centro

GRABORIAI
LACHAWICH 

IR SOMOS
LIETUVIAI ORABORIAI

Patarnauju laidotuvėse kuopigiuusia 
Reikale meldžiu atsišaukti. o mano 

darbu būsite užganėdi'nti
l’el. CANuI 2616 arba 2519

2314 W. 23rd PI., Chioago

1439 S. 49th Ct. Cicero, III.
Tel. CICERO 6927

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

A-4 J.R.RAOŽHJS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIU8 
Palaidoja už 926.00 Ir aukščiau

Moderniėka koplyčia dykai.
449 W. 18th Ht. Tel. OANal 4174

Chicago. III.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VBDAJAS
3646 WEST 46th STREET

Tel. BOUIevard 6209—Mis

Tel. CICERO 294

SYREWICZE
GRASOMUS

Laidotuvėms pliusą patarnavimas 
■atims* Mf 111.09 

KOPLYČIA DYKAI
]'<44 R ftfttb Ava.. fHaarn. Tl».

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras lr nebrangus
718 W. 18th St ’■
‘Tel. MOMroe 1277

rių užtektinai turime. Mūsų 
kuopa šiais metais yra užsi
brėžus daug, daug veikti. Va 
•lio, 20 kuopa! Sąjungietė

Pranešta, kad dienraščio 
“Draugo” koncertas Įvyks va 
sario 4 d., kurios narus netu
ri tikietų, gali įsigyti iš anks-

Viena iš jų

ANTANAS PETKUS
GRABOBIUa 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

ToL LAFayetto S679

J. Uulevlčius
G ra bortus 

If
Balsaninotojaa

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplells- 
kėje.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

4099 Archer Ars.

DRAUGAS’11

Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas!
Teisingas!

Ofiso Tel. CICERO 49 
Rw. Tel. CICERO 3059

JOS. SHINGLMAN, M. D.

Moterų Sųjungos 20 kuopos 
rankų darbo kursų vakarėlis 
buvo pas F. Šatienę. Pasitai
kė sykiu, kad minėta ir kuo
pos 18 metų gyvavimas. Ta 
proga F. Šatienė pakvietė vi
sas prie stalo. Vakarieniaujant 
gražiai pasikalbėta. Reikia pa 
žymėti, kad dalyvavo ir vie 
na pirmutinių sųjungiečių, bū-' 
tent Dr. S. A. Šlakienė, dabar
tinė Centro daktarė kvotėja; 
K. Kačkienė, nauja narė, bet 
energinga, tikimos bus viena 
veikliausių narių; buvusi pi
rm. M. Šrupšienė, kuri per du 
metus gražiai kuopa vedė ir 
nenuilstančiai veikia; Valenti-

‘ . ri •p—

1

y
• <

i
1 s '■

Buvęs cicero 
miestelio pir
mas Sveikatos 
Koinlsljonte- 
rius (tr laikė 
tą. garbės ofi
są per 10 me
tų) yra gerai 
Cicen'ečiams 
žinomas per 
27 mPtus. Da
bar speciali
zuoja gydyme 1 
Plaučių, ftlr- • 
dies Ir Rcu 
mallzmo ligą. 
Valandos.

Nuo 10 iki 12 vai. ryto: nuo s iki 4 
vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vakare; 

šventadi'eniais pagal susitarimą.

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

i

Visi Telefonai: YARda 1741 ir 1742• I Didžiausia Seniausia
GRABORIŲ IŠTAIGA

LIETUVIU
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką sn savo nupigin
tomis kainomis už ankštos rųšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsą įstaigą ii bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsą automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitą reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuri# 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

p 5 .*

A. f
GRASILDA 

CIBULSKIENE
(I^cgecklūtė)

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sausio 28 d. 9:30 vai. ryto, 1934 
iii., sulaukus 4 5 metą amžiaus, 
gitnus Jurbarke, Raseinių aps., 
Batakią kaime. Amen’Koj išgy
veno 30 metu.

Paliko dideliame nullūdlkne 
vyrą Joną, sūnus Vladislovą, 
Aleksandrą ir Joną, 2 dukteris 
Antaniną įr Stanislavą ir gimi
nes. o Lietuvoj seserį Oną Mi- 
liūrdenę fr gimines.

Kūnas pašarvotas randasi 
4 4 36 S. Campbell Avė. Laido
tuvės įvyks ketvirtadienį, sava- 
rio 1 d., 8 vai. ryto iš namų 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės 
Svenč. parapijos bažnyčią, ku
rioje atsibus gedultngos pamal
dos už velionės sieią. o iš ten 
bus nulydėta į šv. Kazimiero 
kapi'nes.

Visi a. a. Grasildos Cibuls- 
kknSs giminės, draugai lr pa
žystam) esat nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti’ jai paskutinį pat&rna- 
vl|-iią ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame: Vyras, Se
serys. Sūnūs, Brolai Ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. M. Skudas. Telefonas 
Monroe 3377.

PRANCS6KUS 
GROCKIS

MLrė sausio 28 d., 1934 m., 
1:45 vai. ryto, sulaukęs 15 me
tų amžiaus. Gimęs Chicagoj.

Paliko dideliame • nuliūdime 
tėvą Konstantą, brolį Povilą, 
dėdę Pranciškų Gurlbska Ir gi
mines. diuvo studentas (’rane 
Hi'gh School.

Kūnas pašarvotas 2457 West 
Riee Street. .Laidotuvės įvyks 
ketvirtadienį, vas, 1. 1 984. iš
namų 8 vai. bus atlydėtas I 
šv. Mykolo parapijos bažnyčią, 
kurtoje įvyks gedulingos pama
ldos už velionio sielą. Po pa- 
(inaldų bus nulydėtus į . Ka- 
zltiu'ero kapines.

NuoMrdtisž kviečiame visus1 
gimines, draugus-ges Ir pažys
tamus- mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas llsolis. Dėdė 
ir Giminės.

Liidotuvėms patarnauja gra- 
borial lAchawteslal. Telefonas 
CANaI 2615.

OR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street

Tel. GROvehiU 1696

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 
Seredomla po pietų lr Nedėldieulal 

tik susitarus

9499 W. MARQI KTTK ROAD

ROOM 210 
vai.: 2-4 tr 7-9 vai. vakare

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAJFayette 3967

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

TeL LAFayette 7060

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
Vai.: 2—i lr 7—9 vaL vakare

Res. 2136 W. 24th 3t.
TeL CANaI 0499

Office Phoue 
FROspect 1928

DR. P. ATKOČIŪNAS
dentistas 

1444 SO. 4»tli CT.. CICERO, IU 
UUr.. Ketv. lr Pėtn. 10—9 ’»1- 

•147 SO. HALSTEl) HT., CHIOAGC 
Paned., Sered. Ir 8 ubą t 2—9 M

Dienoms Tel. LAFayetto 5793 
Naktimis Tel. CANaI 9499

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 popiet, 7 Iki 9 vak,

Nedėlioja pagal sutarti

J

Ree. aud Otffoe 
9369 So. Leavitt SL

CANAL 9794

3051 43rd Str. Į)R. J, j, KOWARSKAS
(Prie Archer Avė. uetpll Kedale) 

Valandos: nuo 2 ik. 3 vai. vakaro 
Seredomla lr nedėliotais pasai 

sutart)

Phone GROvehUl 9927
Valandos: 2-4; 7-8 P. M.

Trečiadieniais lr sekmad. susitarus

DR. J. W. KAOZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

6459 SO. VVESTERN AVĖ. 
Chicago. UI.

BOUIcvard 7689
Rea. HEMIock 7491

DR. A. P. KAZLAUSKAS
dentistas

4712 St). Ashland Avenue
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakaro

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Speclaistal Iškalime ir lšdirbi- 
Mie visokių rūšių paminklus ir 
grabnamlus.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

«-> m Y,-skite |MTr»ink4ą tmikalus tie
siai sų pačiais Išdirbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas Į rytus nuo 
didžiulių varių

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Itez. PENSACOLA 9911 
BELMONT 3485

orrice: HILLSIDE 3845
Alfred Roselll, pres. Vineent Roselll, secr.

PHYSICIAN and SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Apnolntment

Br. M. I. Strikol’is
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS;
Nuo 2 Iki 4 lr nuo 6 iki 8 vak. 

Nedčliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. BOUIevard 7829 

Namų tel. PROspeet 1939

Tel. BOUIcvard 7942

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki « vakar* 
MereduJ pagal autarr'

Tek CANaI 9257
lies. PROapect 446*

Offlse Tel. REPublio 7494 
Res. Tet GROvehUl 9417

6917'S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS

2423 W. MAK4JUETTK ROAJD 
Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ry

NedAlioJ susitarus

Phone CANaI 412«

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS. Jr CH»»U HGAS 
2201 W. Cermak Road

Valandos 1—I lr 7—8 vak. 

Seredomla lr Nedėliosnis pagal autaii \

REZIDENCIJA
6631 S. California Avė.

Telefonas REPublio 7848

Ofiso: Tel. CALumet 4029 
Res.: Tel. HEMIock 6284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 lr 6-2 vai. vak. 

Residencljog Ofisas: 2656 W. 69th SA 
Valandos: 16—12 ryto 

Ssredomls lr Nedėliomia pagal sotarCl

GRABORIAI:

UOZAPAS EUDEIKI
- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANOUMO 

LAIDOTUVĖSE........PASAUKITE.........

REPublio8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sąryšių su firma tuo pačiu vardu)_______

*

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

♦ ’ ’ > ,

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

DR. P. Z. ZALATORIS DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOLIU HALSTED. STRKE7I

hezldcuctja 6609 So. Atloštom av<
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 

t. Iki 8:80 vakar*

Office Phone Res. 6107 S. Franclsco 
Prospect 2230 Phone Urov. 0961

. DR. J. SZUKIEWICZ
PHYSICIAN and SURGEON 

6968 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to 6 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appolntment

DR. J. RUSSELL ”
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 H'EST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

V a 1 a n d o s :
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
įUb« Tel. VIRginia 90M

Tek OANal 4121

DR. G. I. BLUŽIS
DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt 8t)✓

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 Iki t vakare 

Seredoj pagal sutarti

Tek Ofiso BOUIevard 6911—14 
Rez. VlCtory 2343

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

Ofiso ral.: nuo 1-1; nuo 6:80-J:

įVAIiŪS DAKTARAI;

j DR. CHARLES SEGAL
I ' OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

'Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
j vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki’ 12 
valandai dieną.

Telefonas MIDway 2880

Ofiso TeL VlCtory 689>
Bos. Tai. DRRni

DR. A. A. ROTU
r,

1
RUi Gydytojas ir Chlrur

Offlos: Res.:
PROspeet 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: I to 4 ir 7 to » P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. Sv. Kryžiaus Ligoninėj

Chlcaco. Iii.
Phone: HEMIock 6700

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų ii 
visų chroniškų ligų.' 

Ofisas 3102 So. Halsted St,
Kampas 81st Street

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vi
Nedėltomls lr šventadieniais lt-<11

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS I

4631 BO. ASHLAND AVI,
TeL YAIhU 0994 

Ree.: Tel. PI.Azs 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 V. ryto; 2-8 Ir 7-9 v. I 
Nedėldienlals nuo 10 iki 12 dieni

Daktaras
Kapitonu 

PusnUoianie kare

VISSIG
Specialistu it 

Rusijos

I

_______ _ _ ____ PKR 08 RBTU8 NKMUMŪrt j
KAIP UUisRNRJUSIOS Ir M' “

Bpeclsllškat gydo ligas pilvo, plairčhj. Inkstų Ir pūslės, užnuodiji ą krss 
Jo. odos. ligas, iažsdast reumatlsmų, galvos skausmus, sluMtua, 
roja, kosėjimą, gerklėe skaudėjimų Ir paslaptingas Ilgas Jėlgu kiti 
galėjo Jus išgydyti, ateikite čia ir persitikrinkite kų Jis Jum* 
ryti. Praktikuoja per daugeli metų Ir Išgydė tūkstančius ligosiu, ratai 
mas dykai OFIHO VAI.AMDOH: Kasdle nuo 10 valandas l-yto 
valandai ir nuo 6—t valandai vakare Nedėtomis nuo 11 ryto Iki 1 

4000 WKUY aata gyi. ksmoaų Keeier Ava. T«J. GRAufosMI

flVDO VISAS LIGAR VYRŲ IR MOTERŲ L__----------- _--------- lr nEAGYDOMOS JO8 YRA
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n esito w

. ,

laiką, kaip praleis-mi tių erdvioj ir gražioj svotai- Į 
vakare. Malonus ir nin nėj 

priėmimas, malonus
|lbip pat ir patarnavimas, gra

li muzika, įvairumai, žavėto - 
žavės kiekvieną atsilankusi.

Nuvykę ten ras gražų būre
lį žmonių, kurie, nežiūrint už- 
dėmimo ar profesijos, jausis] 
draugiškoj atmosferoj. Čia įla-' 
‘{taras, biznierius, inžinierius, 
larbininkus ar bedarbis susi- 

telks į bemirę pasilinksmini- 
nuotaiką, pamiršdami vi- 
savo rūpesčius.

Visas šio vakaro jielnns eis 
Dariaus ir Girėno paminklo pa 
tatymui. Todėl, tikimės, čika 
pečiai gausiai atsilankys i 
•niaėtą vakarėlį. Tos padarys

Rengimo komisijos narj

KATALIKU KUNIGO 
GAILESTINGUMAS

Tuečiadianis, sausio 31 d., 1934

KNYGA APIE KARĄ
.lau išėjo iš spaudos I*. ir K. 

Jurgėlų (Jurgelevičių) išvers
toji didžiojo karo apysaka W. 
'I'. Seanlon’o “Dieve, Pasigai 

lėk Mūsų!’’ (God, have mercy
----------- . jon us). Įdomi net 400 pt.sla-

Pries trejus metus Mendo-jPių apysaka, kur gyvai aprn- 
ta miestely, Ilk, tuometinis įšvta, kuip Amerikos kareiviai 
metodistų episkėpalų pryče- 'kariavo su vokiečiais 1918 m. 
ris J. R. \Vilson susivaldė su • Prancūzijoje. To karo baisv- 
savo bažnyčios džianitoriuin , bės atvaizduotos geriau negu 
ir pastaręjį sunkini sužeidė Remarko “Vakarų fronte nie

ko naujo’’; taip skelbia anie- 
rikonų spauda, Ši knyga A- 
merikoj laimėjo t-ją premiją

Galingas Vyčių Dainos’ choras, kuris, vadovaujant muz. J. Sauriui, sudainuos gražių naujų dainų “Draugo“ 
jubiliejiniame koncerte, vasario 4 d., Lietuvių Auditorijoj.

DARIAUS - GIRĖNO PA- Į IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
MINKLO STOVIS i TOWN OF LAKE

Per kap. P. Jurgėlą į fondą Sausio 21 d. surengta šauni
aukojo: Dr. A. Rutkauskas i atsisveikinimo su kun. B. Su- 
$10.00; E. Samnšienė, W. Ma-i gintu puota. Vakaras visais 
rozas ir A. Kiela po $1.00; atžvilgiais pavyko. Žmonių bu 
Kap. Turskis, St. Nakrošis, A.

pašaudamas.
Prvčeris \Vilson patrauk

tas tieson ir teisino nubaus
tas nuo 1 iki 14 metų kalėti. į iš did. karo apysakų. Šiurpas,

Įvykio metu Mendotn kata-,0 kai kur ir juokas ima. Ln- 
niagnmo mūsų kuopos naria-1likl* ParaP»joj klebonavo kun. bai įdomus skaitymas, 
as, duos visiems suprasti, kad I H- V- °’Brien. Dabar šis ku-Į Knyga su gražiais, gerais

nigas daro žygių, kad paleis- apdarais, ant kurių matyt ka
ti iš kalėjimo prvčerį Wilso- ro vaizdelis. Ji galima įsigyti 
ną, kurs, anot kun. O’Brien, 'už $1.35 su persiuntimu (siųs-

Dariąus ir Girėno žygis ir jų 
mirtis, tai pirmutinis įvvkis 
oo TJetuvos atgimimo, drūčiai
supurtęs visą lietuvių tautą į >’ra -iau ^3 m- a,n*- ’r pakan-jkit pašto perlaidą — “money

ir mums nepamirštamas, bra 
r.ginamas, aukštinamas ir pa-Į kaitimą 
gerbiamas. Mūsų suneštų do-

kamai užmokėjo' už savo nu- order”;) P. Jnrgėla, G908 So 
, Artesian Ave., (’liieago, III.

7:30 vai. vakare! lintį su čikagiečiafs apie 208 lerių pluoštelis lai su kitomis 
kuopos vakarą, kuris įvyks aukomis stato jiems pamink-

rap. salėj, 
prašomi susirinkti visi “Kra
žių skenlynių” vaidinimo da
lyviai repeticijai. Rez i gorius

Lietuvių Respublikonų Cen
tral inė Organizacija Cook aps
krity laikys mėnesinį susirin
kimą vasario 1 d., adresu 2GCT-? 
\V. 47tli St. Sitam susirinki
me Ims svarstoma svarbūs 
klausimai, taip pat centras re-

vasario 3 d., Congress Kotelio. lą.
svetainėj. į Atsilankę tikrai, kaip ir vi-

Reikia pasakyti, kad svečiai suomet, nenžsivils, šauniai ir
retai vra kada praleidę taip linksmai praleis keletą valan- chyvas.

Šiemet sueis lygiai 350 metų • 
nuo to laiko, kai Kaune įsikū
rė pirmoji spaustuvė. Pirmo
ji spaustuvė buvo Evangelikų. 
Jos spausdinių turi Kauno 
Evangelikų konsistorijos ur

vo pilnutėlė Krcnciaus sve-Į ngia balių. Kviečiami tie klū- 
tainė. Programa buvo graži. I bai, kurie dar nėra Centro na- 

parduota už $4.50. Viso per,J. Čepuliene, paaiškinusi va- riais, kad išrinktų delegatus 
kap. Jurgčlų įėjo $20.00. A-j karo tikslą, pakvietė d-rą A. įr atsiųstų i susirinkimą.

Kartanas po 50c. Paveikslų

tėjo auka iš tolimo krašto. Ją Rakauską programos vedėjum.
prisiuntė Alfks. Kalvaitis nuo J vimipiriua O. Navickaitė ir 
Gedimino ilr-jos iš’Į Noattjs; Q Knatauskaitė padainavo ko

Paul P. Barsheack, rašt.

TVashington. Auka — $5.00. lėtą dainelių; piano akompana-
Kap. Jnrgėla išlaidoms už siu- > vo H Gedvilaitė. Po to, kal- 
Ęit.nėjima laiškų atsiskaitė Run p Vaitukaitis, ku-
$11.(44. Fonde dabar yra gražifti apibndino kun.

į 190. I?08 <iail£*an- ^*Ras i Suginto sunkų paskirtą dar- 
uukas rcikm siųsti p. A. Knl-įbj} Paskui dainavo solo E. Ra- 
\aiciui, Lietuvos konsului, 100. kauskienė. Turiningą kalbą pa 
E. Bellevue PI., (’biengo, III. 'sakė klebonas kun. A. Skrip-

—-------— | ka. Gražiai,-kalbėjo R. Mazi-
linuskienė. .Po jos, kalbėjo 
pats kun. R. Sugintas. Atpa
sakojo v i sns vargus -Lr- sunkią 
Brazilijos lietuvių būklę. Pa

ŽINIOS IŠŠV. MYKOLO 
PARAP., DRTH SIDE

ŽUVO GPnOCKI j

SPORTO BtŽbfcJV 

DĖMESIUI

skui kalbėjo T. Janulis, o po I kiama.

Lietuvių Golfo Sąjunga šau 
kia susirinkimą, kuris įvyks 
antradieni, sausio 30 <1., 8:30 
valandą vakare, Sandaros sve
tainėj, 814 W. 33rd st. Kvie
čiami m* vien nariai, bet i. 
šiaip jau golfo mėgėjai, nest 
čia bus proga tapti nariu. Na
riams svarbu atsilankyti, nes 
bus išdirbta programa, kaip 
ir kas sekantį sezoną Ims vei-[

PLATINKITE “DRAUGĄ“

PARSIDUODA BUČERNĖ IR 

GROSERNĖ

Marqupt'f‘ Parke, im pri'.-žuMtles sa
vininko mirties. Parduosiu pildai. Ga
liu priimti Lr automobili. Biznis yra 
išdirbtu perai* per ilgus metus. Turiu 
parduoti greitu laiku. AtsiSaukile se- į 
kančių adresu-

3411 W. 65 Place

Chicago, III.
TEL. HEMLOCK 0:i8«

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas STAte 18*0 
Valandos • rata Iki B ooplet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos fr PAtnyJtoc 
▼akarali t iki »

Telefonas OANal «1M
Namai: 6459 8. Rockwell St. 

Utarnlnko. Ketverto Ir Subatoa 
Vakarais T Iki B 

Telefonas REPubiic MM

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Ave.

Chicago, III.

, kalbos solo dainavo K. Pažer- 
j skis. Ant galo vėl kalbėjo kun 

I*’ ni-1 B. Sugintas. Reiškė dėkingu- 
amžiaus. 24.i? \V. I’ice St., sau nią už surengimą išleistuvių 
šio 24 <1. ridamas mokyklon vakaro. Aukų tą vakara su

tapo sunkiai sužeistas troko. ] rjnkta $83. Dalyvis
Nugabentas į Wasliington
Blvd. ligoninę. Neatgavęs są
monės sekmadienį, sausio 28 
d., 1:4-5 vai. ryto mirė.

Paliko nuliūdime tėvą ir 
brolį, laidotuvės bus ketvirta 
dienj, vasario 1 d. |jiidotu-| 
vėins patarnauja graboriai La-Į 
ebnvičius ir sūnai.

Pranciškus (iroekis,

PRANEŠIMAI

SĮ VAKARĄ “KRAŽIŲ 

SKERDYNIŲ ’ VAIDI 

NIMO REPETICIJA

Mūsų Sąjunga yra dar jau
na, vienok praėjusiais metais 
suspėjome turėti jau keletą 
išvažiavimų, kurie gana gerai 
pasisekė. Taigi, ypatingai jau 
nuėliai golfo mėgėjai, kviečiu 
mi atvykti į susirinkimą.

Dr g. 1. alelis,

L. (i. S. rašt.

ŽODIS APIE 208 KUOPOS 

ŠOKIUS

Pas BUDRI KĄ parsiduoda daug piginus todėl, kad
BU DPI KAS' importuoja tiesiog iš užsienio.

PIANO AKORDTONĄ gali išmokti groti jaunas ar 
senas. 20 privatiškų lekcijų DYKAI su kiekvienu akor- 
diomi.

BUDRIKAS parduoda ant LENGVŲ TŠMOKĖJT- 
MŲ. Taipgi parenduoja Piano Akordionus.

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

Tel. Bonlevard 4705

Mes užlaikome pilną pasi
rinkimą importuotų ir šios 
šalies vynų ir likerių ir par
duodame nepaprastai žemo
mis kainomis.
Mes kviečiame atsilankyti į 
mūsų įstaigą ir susipažinti 
sn mumis.
Mes esame tiesioginiai da 
stat mėtojai dėl •„„ „
NATIONAL DI6TILLERY 

PRODUCTS

(Mes ]»ar«loo<lam tiktai Wlio|esae)

BRIDGEPORT
LIIĮUORCO.

INCORPORATEI)
3265-7 S. HALSTED ST. 

Tel. Victory 5382-5383

This advert/sement is not intend- 
<M to offėr whiskey for sale or 
dellvery ln any statė or commu- 
nity tvhereln the advertlsing. sale 
or ūse thereof Is unlawful.

K

Katrie perkate anglis IR <Jęal- 
▼artti. siuskite juos } CRANE 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, uf mažiau pinigu 
Pncaltontas H. R. tiktai >7.00 
tonas.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS (
12132 UNIONLlVE

Chicago, Ųf

Phone PULlmąn

Ddhar laikas pri® pirkti
anglių dėl žiemos

-•• ••. j

Res. 10742 S. Wabash Ave. 

Phone PULLman 8092

t

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

Pl&KAM

LietufiSkni
BONU8

8296

šį vakarą, Aušros Vartų pa Šiiiom noriu keletu pasida-

Gražus RADTO PROGRAMAI kas nedėblieni, 1-mą 
valandą po pietų iš stoties AV.C.E.Ia, 970 kilocycles.

R E A I, E S T A T F,
SICNCIAM PINIGUS J LIETITVĄ

I. A I V A K C R C I V A O F. N T IT R A i 
PRlSIRAftYKITK Į MCSŲ SPI’LKĄ

teisingcmv pamatcotas biznis 
2608 WEST 47th STR. Tel. LAPayette 1083

B■ P

LINIOS Iš šš. PETRO IR
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN
X Sausio 21 <1., parapijos. 

svetainėje įvyko linksmas ba-1 
liūs, kurį surengė darbščios 
mūsų moterys: M. Kukalienė, 
K. Jucevičienė, M. Piško, O. 
Savičienė, V. Kleinienė ir ki- 

i tos. Balius puikiausiai pavy
ko; žmonių buvo pilna svetai- 

Į nė ir linksmai leido laikę. Pa
daryta parapijai gražaus pel-

i UX OFFICE

Ino.

USD. i TO «0N6IUTUUkTt^
į ^UONNOUfc. WCNt>Efc,FUL.
1 3AVF5 MBM5H,t» IM SEUIN(, THfcT 

f AP TMPeMMTEfe TO THE 
l'uone post FtseiE FUNoecr

BUT'TiEb'; VOU iNEfeE 
TRUTHFVl k^OUT

OW TUKT VttAtfT 
MOTMlM* “teosr x 

OOOLV’ve TAlkVb 
THKT OUt> feifefe IMTO 
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