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Ruiminga auditorija vos sutal
pino atsilankiusius
“Draugo” metinis koncer sų daina ir muzika, žymiaitas vakar Lietuvių auditorijoj' šiai s mūsų dainininkais, mu
ko puikiausiai pavyko. Didelė zikais ir gausingais chorais.
kriditorija vos sutalpino atsi
Smagu pabrėžti, kad dien
lankiusius “Draugo” bičiulius
raštis “Draugas” turi tokių
ir rėmėjus. Tarp susirinku
daugybę galingų rėmėjų ku
siųjų matėsi daug gerb. kuni
rie dienraščio gerovei aukoja
gų, mūsų profesionalų, daitg
lAikų ir teikia medžiaginę pa
biznierių ir šiaip parinktinų
ramų.
katalikų pntrijotų.
Si gausinga publika ilgiau
Plačiau apie koncertų bus
kai pora valandų gėrėjosi mū parašyta kitaip numery.

LENKU VISUOMENE TROKŠTA
TAIKOS SU LIETUVA
-

I

Jų valdžia nutyli Suvalkų
sutarties sulaužymą
Vilniui Vaduoti Sąjungos
pirmininkas prof. Mykolas
Biržiška štai kų papasakojo:
- Tik .
Yilfihufc
Dziennik Wilemski mane ‘*pa
sveikino,” kaip “didžiausių
Lenkijos priešų.” Toliau teko
nekartų išgirsti “polakoržerM (“lenkij ėdikas)” ir dar
cų"
kitokių epitetų. Nors — visas
lenkų pyktis neturi jokio pa
mato.

ir galicijiečiams, nebeb
giau kas veikti Vilniaus leraš
te. Niekados kitaip, kaip ši
taip, nesu- ic kalbėjęs... _Tfcd
nesijaučiau, kad ir šį kartų bū

čiau sulauįjetf lenkų svetingu
mo dėsnius?'
— Šį kartų būdamas pas
lenkus kaip tik yriškai ven

dabar, atsidūręs Lenkijoje, į valdžios organų biurokratizpamiršo Suvalkų sutartį, nors . ranka valdžia žmogui duoda,
— būdamas Nepriklausomoje i tų patį kita runka (t. y. kitas
Lietuvoje jis jų gerai žinojo I valdžios organas) vėl atima...

ir nekartų yra apie jų visgi
aiškiai ir griežtai kalbėjęs-..
Vilniaus miesto gatvės da
bar tvarkingos. Didelio judė
jimo tačiau nematyti. Auto
mobiliai menkesni, kaip pas
mus. Labai daug vežikų mies
te ir labai pigūs, palyginti su
Kauno susisiekimo kainomis.
Gyvenimas, palyginti, pigus,
bet žmonės skundžiasi vis
vien neužtenku pragyvenimui
lėšų, nes labai dideli mokes
čiai ir iš viso nėra darbo, gy
vumo. Sodžiuje gi dėl bulvių
nederliaus jau prasideda ba
das.
— Žmones tiesiog siaubas
ima, kas bus.
Nesitiki ir iš
lenkų valdžios bent kiek pa
kankamos
pagaltįos.
Ypač
kad jau kai kur bandoma teik
ti pagalba dažnai sudūžta Į

ir naujų pastatyti, negu da
bartinę atrenajutuoti.
— Nors ir i labai didelės
kliūtys veikti, bet lietuvių or
ganizacijos rišame Vilniaus
krašte labai daug dirba. Yra
didelio pasiaukojimo. Tad ir
tautiškasis
lietuvių darbas
eina toliau.
,

STINGA
ŽINTI

ROOSEVELT BANDYS IŠLAIKYT!
TAIKA SU JAPONIJA
Amerika stiprins kariuomenę,
laivyną ir lėktuvus
'VVASHTNGTON, vas. 4. —
Iš Baltųjų Kūii.n sužinota pre
zidento Koosevelto nusistaty
mas Azijos rytų kalusimu. Ka
dangi Azijos rytuose yra ga
limybės pusireikšti
sovietų
japonų karui, daug kas įdo
mavo apie J. Valstybių pozi
cijų ir tvirtino, kad tan karan
galėtų įsivelti ir J. Valstybės.

apie J. Valstybių nusistaty
mą;
Saugotis įsivelti į sovietų
japonų numatomų karų, apie
kurį daug plačiai kalbama.
Kultivuoti draugiškus su ja
ponais santykius, paneigus įvairius nereikalingus prieš ja
ponus išsišokimus.

Sustiprinti J. Valstybių sau
gumų didesniuoju karo ir oro
Prez. Rooseveltas su val
laivynais ir kariuomene.
stybės sekretorium Hull svar
Nesutikti su japonų paduo
WASHIMGTON, vas. 3. — stė Azijos rytų klausimą ir tu planu apie naujų karo lai
Senato įsakymu areštuotas W. teko sužinoti štai šie faktai vynų normavimų.
P. MacCracken, buvęs komer
cijos sekretoriaus padėjėjas
aeronautikos reikalais.
Kitados
senato komitetas
Z „
—
jam liepė pristatyti visus pas
čiančius oro pašto kontraktus.
.Tis to nepadarė ir visus tuos
dokumentus atidavė oro pašto
kompanijoms, su kuriomis bu-

AREŠTUOTAS BUV. VAL
DININKAS

PLIENO PRAMONININKĄ! GRU SAVO
UNIJAS
Jie pasirengę kovon su krašto

Ateinantį penktadienį, va-1 tais rugsėjo mėnesį ir baigsis*
sario mėn. 9 d., Chicagoj bus šiemet prieš pat rugsėjo mėn.
minimos Jo Eminencijos Kari21 d.
,
dinolo Mundeleino vyskupavi
Ryšium su "tomis sukaktuvėmo šioj arkivyskupijoj 18 me
mis ir jupiliejum, ateinantį
tų sukaktuvės. Taip pat šie
penktadienį
arkivyskupijos
met, rugsėjo mėn. 21 d., bu*
organe New World bus pra
minimas Jo Eminencijos si
dėta serijomis spausdinti svar
dabrinis vyskupavimo jubilie
biausieji ruožai . iš Kardinolo
jų8- •
gyvenimo ir jo nuveiktų didėŠio jnMliejans paminijimu.
darbų> yp#č
Cbicagos ar‘
Tiiz>ofrna
npVivveL-nniina
nfl.
Chicagos arkivyskupijos ba
ilgų laikų
kivyskupijoj,
žnyčiose vyksta misijos, ku
vyskupauja.
rios prasidėjo pereitais me

KAS DAUGIAUSIA NU
KENTĖTI! NUO VOKIEČIŲ

I

WASHLNGTON, vas. 4. —
Apie prasidedanti badų gi jau Prez.
Rooseveltas
smerkia
viešai prasitaria ir Vilniaus įvairios rūšies
politikierius,
spauda.
*
kurie visam krašte kai vana
— Labai liūdnų įspūdį4 daro gai siaučia, kad tik daugiau
Vilniaus katedra: baisiai ap pasipelnius
iš vyriausybės
leista iš oro ir viduje.
skiriamų šelpimui ir krašto
— Iš katedros viskas išneš pramonės atstatymui fondų.
Prezidentas įsakė visiems
ta. Katedros rūsiuose tebetelkšo vanduo. O remonto ne vyriausybės organams, kad jie
labai bežymi, nors jau daug vestų griežtų kovų prieš tuos
tam išleista. Kai kurie inži politikierius ir, kur bus ran
nieriai sako, kad pigiau atsi dama pagrindo, juos traukti
eitų visai nugriauti katedrų tieson.

CHICAGOS KARNNLO
JUBILIEJUS

gią^ su bet kuo ir kalbėti po
litiniais klausimais, — sako
prof. M. Biržiška. — Tai, ro
— Kų 1928 m. buvau kalbė dos, kai kam kaip tik ir nepa
jęs lankydamasis Lenkijoje, tiko. Štai lenkų spaudos takti
tų patį anuomet atvirai pasa kos vienas pavyzdys.
kiau ir grįžęs Lietuvoje. Vi
— Varšuvos Ulnstrowany
sados kalbu atvirai, kų manau Kurjer Codziennynį mane, tik
tiek lenkams į akis, tiek ir atvykus Vilniun, Atsiuntė savo
Lietuvoje. Pačių lenkų tarpe vilniškį korespondentų pasi
turiu daugelį gerų pažįstamų, kalbėjimo gautų. Kategoriš
giminių ir prietelių. Ir Ne kai atsisakiau, žinoma. Pasa
priklausomoje Lietuvoje gy kiau negalįs gi kalbėti su taip
vendamas neužsiginu domįsis nešvariai Lietuvą ir Vilniui
lenkų kultūra ir literatūra. Vaduoti Sąjungų nuolat puo
HELSINKIS, saus. 16. —
Lietuvos visuomenė gerai žino lančio laikraščio atstovu. Po
Suomių laikraščiai vis dar
tai ir nesistebi.
to U. K. Codz. tuojau ėmė pul
plačiai rasoj apie tariamusvo— Esu tačiau lietuvis ir dėl ti mane.
kiečių planus išsiplėsti į Rytų
Visnr, kur su kuo tiktai su
Vilniaus visados ^kovosiu, —
Europą. Ta proga pabrėžia
pabrėžė profesorius. — Taip eidavau, pastebėdavau lenkų ma, kad risupirma nukentėtų
pat niekad nepamiršiu lenkų visuomenės norų susitaikyti Latvija ir Estija, kur yra vo
imperializmo, pavergusio ne su lietuviais. Tiktfų lenkų kiškos mažumos su smarkiais
tiktai lietuvius, bet taip pat spaudoje ir suėjus su lenkų palinkimais į Vokietiją.
gudus ir ukrainiečius. Niekad visuomenės žmonėmis paaiš
Laikraštis Helsingin Sanoneneigiu, kad Vilniuje yra kėja, kad nuo lenkų visuome
lenkų. Tr Kaune jų yra. Jie nės tyčia slepiamas Suvalkų mat yra nuomonės, kad pato
giausias momentas Vokietijai
turi ir teisę vienur ir kitur sutarties sulaužymo faktas.
— Lenkai pačioje Lenkijo pradėti žygį į tas valstybes,
kaip lenkai gyventk Kai len
kai sugrųžins Vilnių, Lietu je paprastai stebisi, kodėl lie kur vokiečių baronai yra kita
vos santykiai su Lenkija tu tuviai ligšiol taip nenori nor dos valdę, būtų Rusijai įsivėrės būti geri. Aš džiaugiuosi malių santykių su Lenkija. lus į karą Rytų Azijoje.
Nors sovietų projektas ga
tuo ir pats stengsiuosi pri Kai primeni, gi koki čia gali
būti
santykiai,
kol
negrąžina

rantuoti Baltijo valstybių ne
sidėti prie tų gerų santykių
ma
to,
kas
klastingu
būdu
priklausomybę neliko realizuo
sudarymo. Tad juo greičiau
pagrobtų,
sulaužius
Suvalkų
tas, laikraštis mano, kad sovi
lenkai grąžins Lietuvai Vil
sutartį,
—
dauguma
Lenkijos
etų Rusija ir toliau stengsis
nių, juo geriau bus. Vilniaus
grąžinimas anaiptol nereiškia lenkų nedirbtinai nustemba: vokiečių briorimąsi.
lenkų išvarymo iŠ Vilniaus. “Kokios gi čia Suvalkų su
Vietos gyventojai lenkai pasi tarties būtai” Tenka viską
Kiekvieno kataliko yra bū
liks Vilniuje, kaip buvę. Tik apie tos sutarties sulaužymą
tai dabartinės okupacijos lai papasakoti, kaip tikrą naujie tina priedermė remti katali
kų atėjūnams, varšnviečiams ną. Net A. J. Herbačevskis kiškąją spaudų.

PREZIDENTAS PRIEŠ
POLITIKIERIUS

DRĄSOS

SAVO

PRIPA

vo padaryti kontraktai
AUSTRIJOS

VALSTIEČIŲ

DEMONSTRACIJOS

iVIENNA, Austrija, vas. 3.
—/Vakar čia daugiau kaip
100,000 austrų vokiečių turėsave turimus dokumentus, lie
ju demonstracijas prieši hitle
rininkus. Demonstracijos su
rengtos kanclerio j Dollfusso
pagarbai.
DIDELIS

PLĖŠIKŲ

GROBIS

PRASIMANY

NEW YORK, vas. 3. — Plie
Vedėjai labai apgaili, kad
no pramonės vedėjai paskel NRA darbo boardas be ma
bė bendrą pareiškimą. Pažy žiausio reikalo kišasi į plieno
mi, kad NRA darbo boardas pramonės darbo tvarkų. Tuo
deda pastangų sugriauti iki labiau, kad ši-pramonė su nuo
šioliai sėkmingai ir taikingai savomis unijomis neperžengia
veikiančias kompanijų kontro NRA kodo taisyklių. Kom
liuojamas darbininkų unijas panijų unijų tvarka yra mo
ir ahų vietoje įsteigti pačių demiškas kolektyvio derėjidarbininkų valdomus unijaą. mosi padarinys. Šios unijos
Plieno pramonės vedėjai tad gyvuoja pačių darbininkų ge
reiškia didelį nepasitenkinimą rovei, jos palaiko taikingus
ir pasiryžta griežtai kovoti pramonėje santykius.
Pačių
prieš tos tvarkos keitimą. Jie gi darbininkų valdomos uni
sako, kad kompanijų unijas jos, pareiškia plieno pramoni
reprezentuoja dauguma šios ninkai, siekia tik netvarkos ir
pramonės darbininkų, o kitas stato rimtas kliūtis gerovės
darbininkų
unijas,
kurios grąžinimui.
spraudžiasi šion pramonėn, tik ! tinį įstatymą. Tš to ir rezo
agitatoriai.
liucija.

PENN’S GROVE, N. J.,
vas. 3. — Keturi plėšikai puo
Kai visa vokiečių • spauda lė Penns Grove National Bank
įsitikino gandų apie tariamas and Trust Co. ir pagrobė
“smurto priemones” Klaipė 130,000 dolerių.
/
doje. beprasmiškumu ir pasi
Grobėjo R. Tųahv ir dviejų
juto priversta nutilti, savo ne
draugingu kurstymu prieš Lie jo Rėbrų byla baigės be nieko.
1 ■
tuvą gerai žinomas—Deutsche Prisiekusieji teisėjai negalėjo
WASHINGTON, vas. 4. —
Allgemeine Zeitnng tėbelyir- sutarti nuosprendžio klausi
ST. JOHN, N. B., vas. 3.
sto toliau ir., skelbia naujų mu ir teisėjas palėido juos. Senatas priėmė senatoriaus
Vietos uostan atplaukė gar
gandų iš Tilžės. Šį kartą lai Byla antrąkart biiR nagrinė Boraho įduotą rezoliuciją, ad
laivis Svartisen, kurs per dvi
federalinė prekybos komisija
kraštis tvirtina, kad lietuvių jama.
savaites buvo laikomas žuvu
ištirtų ir senatui praneštų,
“pučas”“ Klaipėdoje esąs ati
siuoju.
kaip ir kokiu būdu plieno pra
dėtas ių kad Lietuvos lementi
Garlaivis Rvartisen su an
monėje nustatomos plienui
esąs tik laikino pobūdžio.
glimis išplaukė iš Skotlandikainos.
Toliau laikraštis konstatuo
jos pakraščių gruodžio mėn.
ja, kad, ris dėlto,, faktiška ga
Krašto vyriausybė nori sa
30 d. Normaliai jam kelionė
lia pasilieka lietuvių vyriau
Liaudies kursų paskaitos vo fondais nupirkti geležinke skersai Atlantiko imdavo dvi
sybės rankose. Todėl atsako
įvyks šiandien vasario 5 d. liams reikalingų plieno bėgių. savaites. Dabar jis kamavosi
mybė nž pučą teks lietuvių
7:30 vai. vak. Aušros Vartų Paduoti plieno kompanijoms apie 35 paras. Audrų meta
pusei, nors laikraštis ir pripar. mokyklos kambaryj. Kaip užklausimai. Kada gauti tų sulūžo vairo aparatas. Ban
kompanijij pasiūlymai, pasi
paprastai du parinktu lekto
gos jį nubloškė žiemių link į
rodė,
kad
jų
visų
paduotos
Didvydžių dvaro centrą, ku rių turės po paskaitą iš skir
ledynų plotus. Vos ne vo®
kainos ne tik didelės, bet dar
rį iki šiol nuomojo ir kuriame tingų mokslo sričių. Apšrietos
vairas pataisytas ir tik ti
ir vienodos.
turėjo įrengusi seneliams prie mylėtojai prašomi atsilankyti.
būdu išvengta katastrofos.
Primename,
kad
paskaitos
Šen. Borah randa, kad kom
glaudą, dabar apskr. savival
panijos
yra susitarusios ir
prasideda
punktualiai
paskelb
dybė varžytinių būdu už netuo būdu peržengia prieštru*- . Remkite katalikišką spaudą.
tn laiku.
peididelę kainą nnpisko.
MUS

PLIENO KAINU KLAUSI- 35 PARAS ATLANTIKO
MAS
AUDROJE

LIAUDIES KURSŲ
PASKAITOS

nH
“DRAUGAS”
ltetna kasdien, i'ftskyrus sekmačlehiua
rUENUMEKATOS KAINA: Metame — *4.04. Pu
tei metų — *1.60; Trims mėnesiams — *2.00: Vienam
mėnesiui — 76c. Europoje — Metams *7.00: Pusei me
tų — *4.00. Kopija 03c.
/
Skelbtinų kainos prislunči'amoe pareikalavus.
Bendradarbiams lr korespondentams raitų ne*rąUna, jei neprašoma tai padaryti ir nepriblunOlama tam
tikslui pašto isakių.

Redaktorius priima — nuo 11:M

Utį

11:66

vai.

kasdien.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. po piet.

r

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FK1END

Publlshed Daily, Except Hunday.
8UBSCRIPTIONS: One Teai — *4.00; Slx Months
— *3.60; Three Months — *3.00; Oas Month — 75c.
Europe — One Tear — *7.00; 8ix Months — *4.00;
Cepy — ,0*o.
, .
Advertlsing m “DRAUGAS” brlng* best resulta
Advertlsing rstes on appilcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ave., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI
EUKARISTINIS KONGRESAS
LIETUVOJE
Niekad Lietuvoje tokio didelio žmo
nių sųplndinio vienon vieton nebuvo, kaip
kad įvyks šių vasarų, kuomet pirmasis vi
sos Lietuvos Eukaristinis Kongresas bus
laikomas Kaune nuo 29 birželio, ligi 1 lie
pos.

Tiesa, praeitais metais yra buvę pas
kyrų vyskupijų Eukaristiniai Kongresai,
kaip Telšių ir Panevėžio, bet visos Lietu
vos Eukaristinio Kongreso ligi šiol mūsų
tėvynėje dar nebūta. Seniaus to neleis
davo pravoslaviškoji tusų valdžia, gi po
karui ėmė laiko koliai mūsų tėvynės kata
likai tiek įsisąmonino, kad pajuto pareigų
viešai Eukaristinį Viešpatį pagerbti, tri
jų dienų iškilmingomis pamaldomis, skait
lingomis puošniomis Švenčiausio Sakra
mento eisenomis, viešoje aikštėje laiko
moms šv. Mišiomis, iškilmingu palaimini
mu, didelio — didelio skaitliams vaikų, vy
rų ir moterų priimančių šv. Komunijų,
paskaitų bei pamokslų klausymu ir tvirto
nusistatymo pasiryžti Kristui Karaliui iš
tikimais pasilikti.
Eukaristiniame Kougrese bus popie
žiaus atstovas, Lietuvos metropolitas, visi
vyskupai; dauguma visos Lietuvos kuni
gų, klierikt| ir vienuolių ir visos Lietuvos
parapijos bus skaitlingai atstovaujamos.
Iš visų Lietuvos kraštų meldžionių ilgos
ilgos eisenos, draugijos su savo vėliavo
mis, procesijų kryžiumi savo kunigų veda
mi patrauks į Kauną. Žodžiu, visa Lietu
va knibždės meldžionimfis. Visos Kauno
bažnyčios bus tris dienai užpildytos kupi
nai. Pačios gi didžiosios pamaldos bus
laikomos lauke. Kaip stovi Kaunas, dar
tokio reginio nėra matęs.

Eukaristinės iškilmės bus tris dienas,
kaip kad priimta; pirma diena bus vaiku
čių diena, antroji moterų ir trečioji vyrų.
Tačiau, kas diena bus minių minios pasau
liečių ir dvasininkų. Ir toje didžioje mi
nioje bus ir iš kitų Šalių katalikų. Iš Ame
rikos bus lietuvių didelė organizuota atstovybė. Priruošiamasis Eukaristininkų
Kun. A. Petrauskas, M. I. C.

ekskursijos darbas Amerikoje jau pradė
tas. Katalikų Federacija ir dieuraštis
“Draugas” padarė ir pirmuosius žing
snius. .Laivas yra jau užsakytas iš New
Yorko tiesiog į Klaipėdą.

LV

Pirmadienis, vasario 5, 1934
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KAIP ELGĖSI VOKIEČIAI LIETUVOJ PRIEŠ 15 METŲ

m MIŠKUS

Lig pat didžiojo karo pra-į d. Vokietijoj buvo atstatytas
laimėjimo, tai yra ligi 1918 m. J kaizeris ir paskelbta respub-

Ligšiol per daugelį Lietuvos
miškų būdavo šlapi keliui, nes
Visi Amerikos lietuviai kunigai ir pa lapkričio 11 d., vokiečiai visai į lika. Išgirdusi apie tuos įvy- aplinkui augantis tankus mi
sauliečiai, kurie tik šiais metais turės ga nemanė, kad jiems' teks atgal' kius, stovinti Lietuvoj vokieškas neduodavo prilytiems ke
limybės lankytis Europoje, neapleiskite pasitraukti iš Lietuvos. Vokie;čių kariuomenė galutinai susiliams išdžiūti, neprileisdavo
progos pamatyti, išgirsti ir atjausti pir Čiai Lietuvą okupavo 1915 m. demoralizavo ir ištvirko.
saulės. Tai matydama, žemės
mutinį Eukaristinį Kongresą Lietuvoje.
rudenį. Jie iš karto pradėjo
Laikraštis “Draugas” ir “Laivas” malo
Buvo suorganizuotos karei ūkio ministerija visiems miš
niai suteiks reikalingų nurodymų bei pa elgtis taip, tarytum jie jau a- vių tarybos, kurios atsidūrė kų urėdams leido šlapiuose mi
tarimų, ir patarpininkaus laivakortės įgy- mžinai pasiliks mūsų krašte. bolševikų įtakoj. Kareiviai menkuose pakelėje augančius me
jimui: ((Laiškais klausiant patarimų įdė Su žmonėmis elgėsi nepapras
tė klausyti savo viršininkų. džius iškirsti per 3 — 6 mėkite 3c pašto ženklelį atsakymui). Kas tai žiauriai, mušdami ir kan
Prasidėjo pačios baisiosios o- trus, skaitant nuo kelio šoni
rengias važiuoti, jau dabar laikas pradėti kindami nieku nekaltus gyve
ruoštis,ypač tie kurie dar nėra Amerikos ntojus. Apkrivė žmones nepa kupacijos dienos. Vokiečiai va nio griovio^ Be to, daugelį ke
žinėjo po Lietuvą ištisomis lių anksčiau per valdiškus mi
piliečiai, turi tuojaus pradėti žingsnius,
keliamomis rekvizicijomis, vi- Į
kad paspėtų grįžimo raštus sudaryti.
gurguolėmis, plėšė gyventojus, skus niekas netaisydavo. Jie
Emest W. Gibson, respubli
Jjsa katalikiškoji Lietuvos spauda su sai nesirūpindami, ar krašte krovė jų turtą į vežimus ir buvo valstybės arba savival
pakaks
valgio,
ar
kils
badas.
konas,
išrinktas į J. A. Vals
atsidėjimu seka rengimąsi prie
skubėjo su tokiu “karo gro dybių žinioje. Dabar jau susi
Pirmojc/Tautinio Eucharistinio Kongreso. Ir iš tiesų, Lietuva per visą
tybių senatorius iš Vermont
biu” atgal
į faterlandą,
į rūpinta ir tokių kelių nuola
^TCuo tarpu paaiškėjo tik šie"dalykai.
vokiečių okupacijos laiką gyvai.
,
. , . ,
, Vokietiją. Nuo 1918 m. lap- tiniu taisymu. Per kurį laiką
. »T• .
.Vaikučių diena bus Šv. Petro ir Povi veno pusbadžiu, o miestai ke«i kricio 11 d., tai yra nuo karo manoma kelius per Lietuvos
.. .
...
.....
,
.... plikų sienų; o kun. Boreišis
lo šventėje. Iš ry to visi vaikeliai atskirose ntė tikrą badą. Ligšiol dar ne- 1
paliaubų pasirašymo dienos, miskus visiškai sutvarkyti ir
bažnyčiose išklausys Šv. Mišių ir eis Šv. ra galutinai nustatyta, kiek
gyvena apsuptas knygų sieno
• Komunijos. Apie 10 vai. prasidės iš bazi žuvo aukų per vokiečių oku lig galutino išsikraustymo, juos sulyginti su geros
mis.
Lietuvoj daugiau žuvo nuo vo vieškeliais.
likos šventoriaus, Šv. Trejybės aikštės ir pacijos laiką.
Nevien privačiuose namuose
kiečių rankų nekaltų žmonių,
Tėvų Jėzuitų kiemo tvarkinga^ eisena Vil
V
turėtų būti knygynui, bet
Jau 1918 m. Rugpiūčio m. negu per visus tris okupaci
niaus gatve, Prezidento g. ir Laisvės Alė
draugijos
turėtų įvesti knyj
ja ligi, Įgulos bažnyčios. Prieš šią bažny pradžioj vokiečių karo vado jos laikus.
Kaip vokiečiai,
čią aikštėje bus atlaikytos vaikučių pamal vybei paaiškėjo, kad karo Vo- traukdami į Vokietiją, plėšė
nūs, kaip pav. turi Chicagl
dos ir pasakytas kurio nors vyskupo pa kietija laimėti negali. {Spalių ir grobė, galima spręsti iŠ to,
northsidiečiai.
mokslas. Per Mišias jungtinis vaikučių
5 d. vokiečių vyriausybė krei Į kad per Kauną buvo matyt
Knygynų savininkai, susi ra
choras giedos lotyniškas Mišių giesmes.
pėsi
į
Amerikos
prezidentą
>
traukiančios
į
Vokietiją
peT
šykime
gal turite knygą kurią
Po to visi išsiskirstydami įvairiais šūkiais
knygynai
lietuvių
Vilsoną,
prašydama
tarpinio'liauną
gurguolės,
kuriose
sėsveikina savo Ganytojus. Po pietų vaikų
aš norėčiau paskaityti, ir gal
NAMUOSE
delegacijos atveš iš Senamiesčio kertinį kauti pas anglus ir prancūzus. dėjo vokiečiai, pasikabinę prie
aš -turiu vieną kurią jūs ne
akmenį, kuris iki to laiko jau bus parvež Tai buvo ženklas, kad vokie ratų, greta kito grobio, net
skaitėt. Pasidalinkime minti
tas iš Jeruzalės ir tą dieną bus iškilmingai čiai galutinai neteko vilties skylėtus blokinius kibirus”. , Labai būtų žingeidu sužino-.
mis.
dedamas į Prisikėlimo bažnyčios pama
sėkmingai baigtį karą. Bet ir Sunku prašyti lietuvių džiau- ti, katras lietuvis - amerikie
tus.
prašydami paliaubų vokiečiai y gemą, kai galų gale iš Lietu- tis turi didžiausį bei rinktiAntrą dieną jau numatytos daryti vistiek nenorėjo atsižadėti Lie vos žemių pasitraukė pasku niausį nuosavą knygyną; bet
jaunimo iškilmės. Iš ryto vėl bus bendros tuvą pavergti. Atvirkščiai, jie
tinis vokietis”. Todėl karo pa dar žingcidžiau būtų sužinoti,
visų Komunijos atskirose Kauno bažny
dar labiau sustiprino okupa liaubų pasirašymo-15 metų su ką tas lietuvis - amerikietis'
čiose. Bažnyčios numatomos paskirstyti
daugiausia skaito.
pagal diecezijas. Po šių pamaldų visi ciją. 1918 m. spalių mėnesį kaktuvės Lietuvos žmonėms
Turint omenyje, lead Ameri
rinksis Ąžuolyno aikštėje. Čia bus Šv. Mi Lietuvos Taryba turėjo krei atminė sunkiai kęstą vokiečių
šios ir pamokslas. Paskui eisena per mies ptis raštu į Vokietijos kanc okupacijos jungą ir tuo dar koje mes lietuviai turime in
Apie Tai Kas Brangiausia.
tą. Nakties metu Švenčiausiojo adoracija lerį, nurodinėdama, kad vokie labiau sustiprino griežtą pasi teligentų, profesijonalų, dvasi Parašė K. V. Kaina........... 5c.
ir naktinė procesija per miestą. Adoraci čių kariuomenės elgesys Lie ryžimą kovoti dėl laisvės iš škių ir taip mylinčių skaityApeigos R. Katalikų Baž
jos metu kalbamasis choras pakartos jau
tuvoj jau yra lygus paprastam laikymo, kad jau daugiau nie mą, galime spręsti, kad yra Į „yčiois. Parašė Gerutis . .59c.
nimo pasiaukojimą Kristui. Be abejo, ši
plėšikavimui ir banditizmui. kados netektų svetimiems ve tarp jų nuosavų knygynų.
Apsvarsty. Knygelė pareng
programa iki paties Kongreso bus dar la
Kiek
laiko
atgal
teko
viešėti
Vokiečių
vyriausybė
smarkiai
rgauti.
Tsb.biau ištobulinta. Bet jau ir tai gania aiš
ta ia Tėvo Kaz. Kapucino pa
Detroit, Michigan, pas kunigą mokslų. Kaina .................... 5c.
kiai parodo, su kokiu rūpestingumu ren užsigavo, nes, jos nuomone,
giamasi prie šio Kongreso.
tam rašte buvo įžeista vokie
Uždarykite duris nedorovin kleboną lyną Uoreišį ir, tiesa
Dievo Akyvalzdoj.
Vertė
pasakius, pamačiau didelį to Byrąs. Kaina ....................... 30c.
čių kariuomenės garbė, bet gy
gai spuudai, saugokite šeimos
gerb. kunigo knygyną. Mes gy
BALUTIS APIE AMERIKIEČIUS
vi faktai rodė, kad tai buyo
Dvasios Vadovybe........... 10c.
vename
kambariuose
keturių
teisybė. 1918 m. lapkričio 9 į tyrumą.
Dievo Stebuklai
Šventose
B. Balutis, Lietuvos atstovas Vašingto- į
Mišiose. Kaina ..............-..20c.
ne, jau Kaune. Apie Amerikos lietuvius p. tuviams, kurie kovoja prie Lietuvos nepri kodėl “S-ra” tiek mažai teparašė apie san
Katalikų Tikyba I to
Atstovas “L. A.” reporteriui taip papasa klausomybę, norėdami prijungti ją prie So- dariečių organizacijos darbus minint jos 20 mas ..........................................85c
ivietų Rusijos.
'
'
metų gyvavimo sukaktį. Ką rašysi, brolau,
kojo:
Dvasiškoji Iškalba.......... 25c
kad
jos darbai yra mikroskopiški.
“Amerikos lietuviai savo senąja tėvyne’,
»
•
•
Gyvenimas Sv. Marijos Pa
•
♦ •
nemažiau domisi, negu tai buvo prieš Lie-!
Nepateko į demokratų “aleitą” (kandinos. Kaina ............................ 20c
Kadaise lietuviuose buvo įsigyvenęs prie
Kristaus Patarimų Ke
tuvai nepriklausomybę atgaunant. Patriotiz-1 datų sąrašą) nė mūsų jaunas politikas Al.
žodis:
“
Siunta,
kai
vokietis
po
pietų
”
.
Hit

nias lietuvių tarpe visai nesusilpnėjo. Ame- Kumskis. Bet dėl fo nei jam, nei lietuviams
liais
$1.00
leriui paėmus valdžią' į savo rankas, vokiečiai
rikos lietuviai, nežiūrint nusistatymų skirtu- < nereikia nusiminti. Pradžia padaryta. AteiSielos Takai Tobulybėn 1.00
visą dieną ėmė siusti ir savo kaimynių ramybę
įno, širdingai sveikina ir džiaugiasi Lietuvos tyje gerai susiorganizuosime taip kad ir seTrumpa Apologetika
.65c
ardyti.
laimėjimais, j^ atjaučia ir jos nelaimes ne- ’ niai politikieriai su lietuviais turės ekaity•
•
•
“DRAUGO” KNYGYNAS
mažiau, negu Lietuvos lietuviai”.
J tis.
'
2334 So. Oakley Ave.,
Ir kita moteris gydytoja įvelta į žniogŽinoma, p. Balutis pamiršo padaryti iš-i
Chicago, III.
initį bolševikų ir jiems panašių grupių lieČekanauskas, rašydamas “A. L.” stebisi i žudystės bylą. Moterėlės, kas jums pasidarė?

vo labai patenkinti, kad viską .vietoje galėdavo apsirūpinti. Ateidavo ir civilių
• daug asmenų, ypač kurie tvirtovėje tuj rėdavo kokių užsiėmimų, kaip: karininkų
’ tarnaitės, darbininkai ir pp.

ĮDOMIAM PASISKAITY
MUI ĮSIGYKITE ŠIAS
KNYGAS

latos norėdavo jas įtikinti, kad nesančios
jokios lietuvaitės, nes nemoką nė Žodžio
lietuviškai. Kai kada išeidavo net tikrų
susiginčijinių, kuriuos išspręsti palikdavo
dažniausiai man. Aš turėdavau surasti to
Man, kaip jaunesniam, dažniausiai te kį neutralų takelį, kad ir .lietuvaitėms pa
Ant prieteli&us kapo
tiktų juo praeiti ir lenkui kapitonui taip
kdavo važiuoti į šią’ tvirtovę. Tuo būdu
Netoliese nuo Varšuvos į šiaurę ten, gavau susipažinti su viena tenai gyve pat nebūtų kelias uždaras.
Kapitonas buyo giliai tikįs žmogus,
khr į Vislos upę įteka Būgas, yra viena nančia labai tauria šeima. Tai buvo kapi
i$ didžiausių Lenkų žemėje tvirtovių, va tono Kolomijskio šeima. Juodu du su sa kaip ir visa jo šeima. Kapitonas bu>vo ko
dinama rusiškai Novogeorgijevsk, o len vo žmona, žmonos senutė motina, ir du plyčios užvaizdą, arba kaip jis sftve va
kiškai — Modlin. Kadangi tenai buvo su dar visai maži vaikučiai. Kapitonas bu dindavosi, o paskui jį ir kiti — poniškas
traukti nuolatos gana didelis kariuome vo tikras lenkas. Net nemaža turėjo len zakristijonas. Baigus pamaldas visuomet
nės skaičius, tai turėdavome dažniau ,ią kiško patriotizmo, bet, Dieve saugok, ne pietūs kunigui ne kur kitur, tik pas poniJL
aplankyti ii kareivių tikėjimo reikalus buvo šovinistas, kaip daugelį lenkų gali kąjį zakristijoną. Pasikviesdavo arti
aprūpintu Dėl parankuino turėjome tenai ma rasti. Jis mylėjo Lenkų žemę ir vie mesnių savo draugų ir mes šioje šeimoje
net atskirą katalikišką koplytėlę su nuo šai lenku save vadinosi, bet neniekino ir praleisdavome keletą valandų linksniuose
pašnekėsima*
latiniu altoriumi ir kitais jiužnytiniais kitu.
i
. Per kapitono šeimą susipažinau ir su
reikalingais daiktais. J kaimynines para
Kapitono žmona buvo kilusi iš Lietu tolimesniais jo giminėmis: su jo seseria,
pijines bažnyčias visur buvo toloka. Ar
čiausia buvo Novy Dvor bažnyčia. Kai viškos Brastos, kuri seniau priklausė Lie ištekėjusia dabar jau neatmenu, į kurią
įtins kas sutrukdydavo, tai katalikai tu tuvos valstybei. Todėl jiedvi abi su savo vietą ir už ko, ir su kapitono brolio aptierėdavo eiti į Novy Dvor. Bet mes jei ne motinu senute vadindavosi save lietuvai kininko šeima, gyvenančia Vladimir Vodažninu, tai kas mėnuo atvažiuodavome tėmis, nors lietuviškai kalbėti nemokėjo Hnskij. Pažintis pasidarė tikrai prietdišir vietoji* atlaikydavome šv. Mišios, pasn- nė žodelio. Jiedviem laimi buvo miela su ka. Aš pamilau Kolom ijs kius, o jie laikė
kyiluvome (nunoksią, pagiedodavome ko sižinojus ir mane esant lietuvį. Kapitonui mane savo nnmo prieteliumi.
ki’
žnytinių giesmių. Kurmiai tuo bu tušui dalykas ne visai patikdavo. Jis uuo-

KARO LIEPSNOSE IR GINKLĮĮ
L ^ŽVANGESYJ

DAROMI GĖRI KELIAI

t

Kurui

kilus,

reik

nehiimėo,

kad

p.

Ko-

lomijskio pulką kaip tik išsiunčia prieš . kuo stipriausiai stovint po Kristaus vėvokiečius į Mozūrų ežerus. Hinderburgui Į liafa. Dabar, nelaimei ištikus, neišlaikė
apėmus vokiečių kariuomenės šioje srity
je vadovybę, kaip visiems yra žinoma, įvyksta dideliausia Rusams nelaimė — ge
nerolo Samsonovo (reik pasakyti, vieno
iš geriausių Rusų generolų) armija paten
ka į užtaisytus jai Vokiečių sląfetus ir be
veik visa nušluojama. Toje armijoje daly
vavo ir p. Kolomijskio pulkas. Vadina
si, ir jo pulką sunaikino. Jį patį gulintį
tranšėjose kulka pagriebia per pečius ir
perskrodžia nugarkaulį. Jį paraližuoja vi
siškai. Negalėdamas pasijudinti, išguli jis
ilgą laiką ligoninėje. Gydytojai ramino jo
artimuosius, kad gal dar pagysiąs. Rami
nimas tačiau nieko nepadėjo — jis mirė
karo ligoninėje prie Ujazdoskie Aleje Va
ršuvoje. Kuo gražiau baigė savo gyveni
mą. Tikrai katalikiškai. Bet liūdesio savieriems paliko tiek, kad negalima nė ap

sakyti.
k r±

’

■

'

j

laiidojunt šį savo prietelių supratau,

suklupo. Ponios pasidavė desperucijos
jausmams. —' “Kodėl Dievas taip leido
įvykti? Jis taip Dievą mylėjo! Netikiu d$
bar aš į Dievą! Nereik man dabar-niekol
Neisiu daugiau į bažnyčią, nepildvsiu jo
kių pareigų...”
Kiek galėdama", raminau. Rodos, da
vėsi kiek aptildomos, bet ar Ilgam f —
Nieko negaliu pasakyti, nes mano parei
gos iššaukė mane netrukus po to iš Var
šuvos į Lietuvą ir taip atsiskyriau su ta
prieteliška šeima, negaudamas su ja lig
šiol pasimatyti. Tikiuosi, jog geriausias
Dievas neleido jiems toje desperacijoje li
ktis. Laikas geriausias gydytojas ir ra
mintojas. Manau, kad ji, toji šeima, nu
siramino įr vėl taip ištikimai Dievui tar
nauja, kaip ir pirtna. Visiems tačiau tus
įvyks duoda gražų pamokymą, kati nesididžiuotuhiėmė savo jėgomis. Jos labai ir
labai silpnutės. Mažas trakštelėjimas gali
jas visiškai jiarblokšti.

kiek daug tiesos yra pasakęs šv. PoviTas:
“Kas tariasi stovįs, teveizi, kad nepultų”
(1

Kor.

1d,

12).

Uimėje

mačiau

tą

Šeimą
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MOŠŲ TIKĖJIMAS
Dievas, suteikęs mums katalikų tikė
jimų, davė augščiausių palaiminimų, bū
tent: pilnus, tikrus gyvenimui nurodymus
ir mokslų, kurį per savo Apaštalus ir jųjų
Įpėdinius perdavė mūsų laikams. Per Ka
talikų Bažnyčių išmokstame viskų, ko Kris
tus trokšta, kad mes išmoktumėm, ypatin
gai tas tiesas, kurios mūsų sielų išgany
mui daugiausiai gelbsti. Kuo daugiau
Kristaus mokslų pažinsime, tuo geresni
katalikai tapsime. Geram katalikui reikia
domėtis katalikiškuoju mokslu, skaitymu,
ir tikėjimo išaiškinimu ligi išmoks ir sti
prus svarbiausias Bažnyčios tiesas.
Katalikas turi dvigubų priedermę iš
mokti savo tikėjimų tinkamai, — prieder
mę ne tik sau, bet ir savo artimui. Pirma,
jis turi priedermę sau, nes jis niekados
negalės vertai mylėti, garbinti ir tarnauti
Dievui, jeigu jis nėra įsigilinęs j Kristaus
mokslų. Tikintysis apsikrikštydamas Ka
talikų Bažnyčioje tampa kataliku, lavindamasis jos tikėjime ir moksle pažino, ką
reiškia būti kataliku, o gyvendamas pagal
jo išsilavinimus eina tobulvstės keliu ir
tampa panašesnis į Kristų.
Kitu atveju Katalikų tikėjimo paži
nimas tampa jam didelio suraminimo šal
tinis. Daugel kartų, kai gyvenimas pasi
daro nuobodus, kai nelaimės iš visų pusių
spaudžia, kai liūdesys it deliesiai, apniaukia jo sielų, kuo daugiau jis žftio apie su
raminančias tikėjimo tiesas, tuo rames
nis, stipresnis, kantresnis sieloje jis taps.
Kiekvienam, kada nors teks kentėti kry
želius, niekas to neišvengs. Gerai išlavin
tas katalikas per apmųstvmų kokios nors
tiesos, pritaikintos jo padėčiai, juos iškęs
vidujine, gilia ramybe.
Antroji priedermė--!iečia artimų, ypa
tingai nekatalikus, kurie turi teisę laukti
iš katalikų protingų atsakymų į jų klau
simus, keblumų išaiškinimų, ir apšviečian
čių pamokinimų. Negali katalikas šiuos
dalykus gerai išpildyti, jeigu jis nėra gana

j'.

TTOTį. ■!„

plačiai apsišvietęs tikėjimo tiesosė. Baž
nyčios reikalavimai yra toki dideli, val
džia jos Dieviškojo ]steigėjo jai suteikta
tokia plati, jos mokinimai tokie autorite
tingi, jogei neišvengiamai netikėliai nuolatosjirieš jų kelia daugelį keblumų, klau
simų, užrnetinėjimų. Neišlavintas katali
kus nemokės kdip atsakyti, paraus, sumi
šimas jame kils, sau kų* nors pramikčios
pusbalsiu ir, kaip daug kartų atsitinka,
patars klausiančiam pasikalbėti su kuni
gu. Iš to nekatalikai padaro išvadų, kad
katalikai nežino į kų-jie tiki, kad jie nega
li savo tikėjimo išaiškinti, kad jie tik aklai
tiki, nežinodami priežasties šios nr tos tie
sos ir t.t.
Kad katalikas, būtų vertas tų vardų
nešioti, privalo visomis jėgomis mokytis
savo tikėjimo tiesas, kad galėtų tinkamai
ir aiškiai jas išaiškinti nekatalikams. lai
bai paranku katalikams pažinti savo tikė
jimų, atsilankant į tikėjimo paskaitas,
skaitant knygas tikėjimo tiesas išaižki**
nančias ir panašiai. Tai reikalauja, žino
ma, daug spėkų, Ljet juk kiekvienas vertas
dalykas to reikalauja. Dievo meilė ir troš
kimas pažinti Jo šventus mokinimus pil
niau, turėtų paakstinti kiekvienų katalikų
nugalėti visus keblumus ir tapti geresniu
kataliku per išsimokinimų ir skleidimų
Kristaus šventų tikėjimo tiesų ir taip pelnijant nuopelnų ne tik sau, liet ir Bažny
čiai.
Andrius Naudžiūnas (L.K.)

JUOKAI
Pardavėjas — Ši knyga atliks pusę
tavo darbo.
Pirkėjas moksleivis — Tai man gali
♦
duoti dvi.
•
•
•
— Ar girdėjai, kad Jonaitis viskų, kų
tiktai turėjo, paliko našlaičių prieglau
dai!
— Ar iš tiesų? Tai kų jis paliko?
— Ugi savo dvylikų vaikų.

DRAUGAS

SKCOND

Redaktortun Kun. Dr. Petrai, Binkis, M. I. C.
Adnitnlatmton'un J uotas Overka.
Raštus šiam skyriui' siųskite a-dresu: Mažųjų Draugas, Marlanapolls, Thompson. Conn.

gai, jums ir leidžiame “Mažųjų Draugų1 m
’ ,
kuris bus išimtinai jūsų laikraštis. Jūs
galite ne tiktai jį skaityti, bet ir para
šyti į jį savo mintis, norus, troškimus;
{sugalvoti iv pasiųsti į savo laikraštukų
įvairių galvosūkių, mįslių, uždavinių. Ku
rie tuos galvosūkius išris, mįsles atmins
— gaus iš Redakcijos dovanų. “Mažųjų
Draugas” eis kas savaitė prie dienraš
čio “Draugu”.

ŽODIS J SKAITYTOJUS ,
Visoje Amerikoje yra penki lietuviš
ki katalikiški laikraščiai ir keturi žurna
lai. Bet nėra nė vieno laikraštuko, kuris
būtų skiriamas vaikams, ypatingai jau
niesiems, lankantiems pradžios mokyklas,
ir kuris būtų pilnai'jiems prieinamas, su
prantamas. Paaugusia jaunimas tuii sa
vo “Vytį”, aukštoji moksleivija savo
“Studentų Žodį”. Tiktai pradžios mokyk
los jaunimas yra visiškai užmirštas.

Tebūna “Mažųjų Draugas” tikruoju
jūsų draugu. Parsinešęs namo, paskaityk
jį kitiems, ypatingai savo geriesiems tė
Ilgiau^.. brangūs pradžios mokyklos veliams. Kaip tau pačiam, taip ir tavie
draugai, mes jus pamiršti negalime! Jums siems, tave mylintiems, bus daug džiaugs
irgi reikia turėti savas laikraštukas. Taip mo. Susipažinęs su savuoju laikraštuku,
mano visi jūsų vyresnieji bičiuliai. Jums “Mažųjų Drangų” paduok ir kitiems sa
reikalingas toksai laikraštukas, kurį pa vo draugams, kad ir jie tų laikraštukų
siėmę į rankas, galėtumėte lengvai pasi pažintų ir pamylėtų. — Taigi visi, jau
skaityti, kuris būtų jums įdomus, kuris nieji draugai, esate kviečiami į talkų ir
supažindintų jus su kitais jums panašiais , darbų.
Redakcija
jaunuoliais, lankančiais panašias pradžios
•
•
•
mokyklas, kurį skaitydami turėsite pro
gos pasilavinti savoje gimtoje lietuviškoje
-— Žiūrėk, Jonai, šuo be uodegos bėga!
kalboje.
Todėl, mūsij brangūs jaunieji drau/

-v.
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— Didelio čia daikto! Būtų kuo ste
bėtis, kati uodega be šuns bėgtų.
|
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AMERIKOS MISIJONIERIAI
Ne vienas guli paklausti — kas da
rėsi Amerikoje prieš 300 metų! Septynio
liktame šimtmetyje čia buvo plačiausi gi
rių plotai, kuriuos valdė laukiniai indi
jonai. Kadangi šie žmonės nuolatos gy
veno miškuose, tai jų pirmas užsiėmi
mas buvo medžioklė. Nemažų savo gyve
nimo dalį praleisdavo kariaudami. Jiems
rūpėjo gerui pavalgyti ir išsimiegoti. Ti
kėjo į visokius burtus ir sapnus.
Kataliku Bažnyčios misijonieriai, su
žinoję liūdnų indi jonų padėtį, atkeliau
davo iš tolimos Ispanijos ir Prancūzijos
jųjų gelbėti. Tačiau, be misijonierių, at
vykdavo ir paprastų žmonių, kuriems ne
rūpėjo indijonams gera daryti, bet prie
šingai, juos apgauti ir visokiais būdais
išnaudoti. Po trumpo laiko indijonai pra
dėjo suprasti, kad jie yra skriaudžiami ir
todėl greitai pradėjo balto žmogaus ne
apkęsti. Jeigu sugaudavo kurį nors iš
baltųjų tarpo, baisiui kankindavo iki mir
ties. Žinoma, Kristaus darbuūtąjams pa
sidarė sunku "ir pavojinga, nes jie irgi
buvo balti žmonės. Tačiau misijonieriai,
nekreipdami dėmesio į įvairius pavojus,
drųsiai ėjo, mokė, kentėjo ir guldė savo
galvas, kad tiktai tų brangių laukinio
žmogaus sielų išganyti. Nukankintųjų vie
tas užimdavo nauji misijonieriai. Prisi
menu čia vienų įvykį, kurį teko neseniai
senoje knygoje skaityti.
Vienų Kartų, pirmųjų į Amerikų at
vykusiųjų misijonierių laikais, žiaurūs
irikviečiai indijonai užpuolė buranus. Pra
sidėjo baisios skerdynės. Vienas misijonierius, vardu Danielius, kuriam tuo lai
ku neperblogiausiti sekėsi tarp liuronų

✓*

darbuotis, nepaisydamas jokio pavojaus,
išbėgo į skerdynių aikštę ir krikštijo
mirštančiuosius, padėdamas jiems susitai
kinti su- Dievu. Paskui greitai nuvyko į
koplytėlę, kurioje isgųsties apimti buvo
susirinkę buranai. Irikviečiai indijonai
nepaliaudami be jokio pasigailėjmo žudė
ir naikino visu, kas tik jiems papuolė.
Pagaliau skerdėjai įsibriovė į koplytėlę.
Kunigus Danielius stojo prieš juos, ragin
damas buranus bėgti. Irikviečiai nustebo,
pamatę kunigo drųsų, ir sustojo. Tačiau
neilgam. Tuoj keletą vilyčių užbaigė
Kristaus tarno gyvybę šjoje žemėje.

Panašiai ir kiti misijonieriai skirda
vosi su šiuo pasauliu. Laikui bėgant, uo
lūs misijonieriai savo nuoširdumu ir gra
žiu pavyzdžiu atvėrė visų indijonų akis,
įgydami jų pasitikėjimo, nes jiems įrad^
jog jie nėra indijonų priešai, bet atžaga
riai? jyjtį geriausi prietelini. Tuomet mi
sijonierių darbas daug palengvėjo.

Sykį suvargęs senelis norėjo perlipti
per tvorų, bet senelio spėkos juu nerėmė;
ir jisai neįstengė perlipti. .
Su juom drauge ėjo, vaikas, kuris
pradėjo juoktis, kad senelis neperlipa per
tvorų.
x

Senukas upguilestbudamus tarė:
— Gėda tau, vaikeli, juoktis. Ne tai
bloga, kad aš senas ir raoerllpu, bet blo
gu tai, kad tu, vaikeli, jaunas ir kvailas.
Vaikelis susiprato negerai padaręs.

MAtŲJ
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* Paklusnus Juozukas

T

napolis, vedama Tėvų Marijonų, Thomp

son, Conn.

Juozukas buvo labai paklusnus vai
kelis, niekad jo nereikėjo barti nei pa
bausti. Kų tik jam tėvas ar motina sa
kydavo veikti, viską duryduvo su ge
riausiu pamėgimu.
Vienų kurtų tėvas liepė jam gerti deg
tinės. Juozuko net veidelis pabalo kada
išgirdo tokį paliepimų — nutilo kaip že
mė — nei žodžio netaręs it apmiręs sto
vėjo.

Visada buvai paklusnus, kodėl dabar
neklausai! tarė tėvas.
Tėte, atsakė Juozukus, aš visada bu
vau ir būsiu paklusnus prie gerų darbų,
bet prie blogų niekad. Degtinę gerti yra
(o da jaunami labai blogas daiktas. Kad
ir tėte mane bortum, net ir muštum —
vistiek degtinės negerčiau.
K. P. V.

.AR ŽINAI, KAD -

J. Kuprevičius (L. K.)

Senelis ir Kvailas Vaikas

L-

— Amerikoje yra 45 lietuviškos mo
kyklos, kurias lanko 11,000 lietuvių vai
kų, kuriuos moko 300 lietuvaičių moky
tojų.

-Tk Amerikoje yra 5 aukštesnės lietu
viškos mokyklos: 1. dviejų metų komer
cinė mokykla — business high scheol —
Dievo Apveizdos parapijoje, Chicago, Illi
nois f 2. mergaitėms Joscpb Maria Aka
demija, vedama Seselių Kazimieriečių,
Newtown, Pa. 3. mergaitėms Šv. Pranciš
kaus Akademija, vedama Seselių Pranciškiečių, Pittsburgh, Pa. 4. mergaitėms Šv.
Kazimiero Akademija, vedama Seselių Ka
zimieriečių, Chicago, Illinois. 5. bernai
čiams bigb school ir kolegija — Maria-

— Pirmutiniai lietuviai lakūnai, per
lėkę Atlantikų, buvo Darius ir Girėnas,
amerikiečiai, pereitų vasarų liepos mėne
syje išskridę iš New Yorko į Kaunu, per
lėkę vandenynų, netoli Lietuvos žuvo vo
kiečių krašte, sudužus jųjų lėktuvui
“Lituanica”. «
,
*
K
. .
M
— Chicago miesto valdyba, norėda
ma pagerbti'Amerikos lietuvių lakūnus,
sėnųjų Auburn avė. pavadino “Lituanica”
avė.

'
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— Susiorganizavęs Amerikos lietuvių
lakūnų klubas — Laka — ruošia naujų
kelionę ateinančių vasarų per Atlantu į
Lietuvų, -norėdami kaip ir užbaigti Da
riaus-Girėno skridimų į Lietuvų.
— 1931 metų Amerikos golfo čempijonas buvo lietuvis Vincas Barkauskas
(Burke), kilęs iš Union City, Conn. ir
1933 metų golfo čeinpijonas lietuvis Jo
nas Gudmunas, kilęs iš Omaha, Nebraska.
— West Point, N. Y., Karių Akade
mijos futbolo komandos kapitonu 1934
metams išrinktas lietuvis Juozas Stankus
(Stancook)^ kilęs iš Detroit, Mieli., kur
jisai baigė pradinę lietuviškų mokyklų.

— Dr. A. Anceravičius stato naujų
ligoninę Kulpinont, Pa., kuri bus jau ant
ra lietuviška ligoninė. Pirmoji yra Chica
go, 111. —- Šv. Kryžiaus ligoninė, pasta
tydinta Amerikos Lietuvių Katalikų Lab
daringos Draugijos lėšomis.
— Vienintelė lietuvių našlaičių prie
glauda Amerikoje yra Watcrbury, Conn.,
vedama ir prižiūrima kun. J. Valantiejuus, šv. Juozapo parapijos klebono.
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Oyvų Rožių Vainikėlis. Dragyvybė tęsiasi, mes nau kia ko kito ieškdti; nuspren- peržiūrėjunu pasirodė, kud per
Į jojaniės ta savo “laisve”. Ię- dė, kad reik visų. pasaulį nu- praeitus metus pajamų buvo ma 4 aktų. Dalyvauja 15 ypaj škom laimės, bet vargiai jų \eikt, o tada tai jau, sakė, $402,43, o išmokėta 1,033.96. 1- tų. Purašė Gėlė. Kulną .. 20c.
randame. Nors, ištiesų, kur- bus pilnai laimingus, Bet is- žde yra netoli devyni šimtui
“DRAUGO*’ KNYGYNAS
tais laimė šyptelėja mūsų n- furija rodo, kad Napoleonas Į dol.
Visiems yra aiškios šios tie
2334 So. Oakley Avė.
kyse, bet kad ji pasiliktų su niekad nebuvo patenkintas,
Nutarta ir šiemet daryti vie
sos, kad visi žmonės yra gimę
mumis visados, tai jau patys Vis ko nors jam da trūko.
Pbon«
Office Phone
šųjų rinkliavų (Tag day). Iš
lygūs, kad Sutvėrėjas mus ap
ENUIewoud 0041
TRIaugle 0044
Turtingieji skaitosi esu ta
žinome, kad taip neįvyksta.
rinkta komisija.
dovanojo ypatingomis perduoda laimingi, kai visi juos ga
Jeigu žmogus turį tai, ko
durnomis teisėmis, kad tarp tų
Kviečiami visi eieeriečiui lie
rbina bei pagiria. Bet matom,
teisių yra gyvybė, laisvė ir jam, ištikrųjų, reikia, o netu
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
kad daug tų turtuolių sau ga tuviai rašytis prie labdarių.
ri,
kas
jam
kenkia,
jis
turėti}
7850 So. Halsted Street
laimės siekimas.
lų pasithiro. 1X4 ko f Dėl to.
ROOM 210
Įtįidėtnk žodį “siekimas”. būti laimingas. Bet, deja, tie kad jie, po įvairių bandymų, TEATRALIŠKI VEIKLAI
▼ai.: 2-4 lr 7-0 vai. vakar*
Siekimus yra vienas dalykas, dalykai, kuriuos turime grei-j
mato, jog jų milijonai negali
LIETUVIAI DAKTARAI:
tai mums nusibosta; , jaučia
o pasiekimas yra kus kita.
nupirkti laimės ir tuip nusi
Dešimts
Metu
Smuklėje,
b
Turime* gyvybės trumpam mės nelaimingi, nes trokštame mena, kad papildo saužudysTel, LAFajette 8057
aktų drama. -Vertė J. Širvin
luikui. Turime, taip pat, tai, naujų.
tę.
tas. Kaina ............................ 40c.
Garsusis Napoleonas manė
i ų mes vadiname “laisve”;
Išskiriant jaunystėje, laimė
Amerikos Dovanos Lietuvo
Nors faktus pasilieka faktu, būsiųs laimingas, jeigu įsigys | tvėrėjas via laimės davėjas.
je. Penkių aktų komedija. 20c
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
kftd kiekvienas žmogus yra'karūnų. |\ai užsidėjo jų ant
X—SPINDULIAI
J neateina dovanose.
pririštas prie kokios privers-! savo galvos, vėl pradėjo aima3051 West 43rd Str.
Gali paklausti, kaip tų lai
Ofiso Tel. CICERO 40
tinos pareigos.
nuoti, kad dar neužtenka, rei- mę užsipelnyti! Kur jų rasti! llcz. Tel. CICERO 3058
(Prie Archer Avė. netoli Kedzie)
Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro
Atsakymas visai lengvas. Su8eredowl» lr nedėliomis paišai
sutarti
Jis reikalauja mažo už jų mo
Buvęs Cicero
kesčio. Ta mokestis yra — su- •
Phone GROvehlU 0027
miestelio pir
Telefonas YARds 1138
nkus darbas.
mas Sveikatos
Valandos: 2-4: 7-8 P. M.
KomisijonieTa viena priežastis, dėl ko
rius (lr laikė Trečiadieniais lr sekmad. susitarus
garbės ofil LIETUVIAI 0RAB0EIAI
turtingi dažnai nėra laimingi;
“T per 10 me
j
GRABORIUS
tų ) yra gerai
jie vengia laimės šaltinio —
Cicerfečiams
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia m
•
„.,fn,nnt,5|:llę v5<nlf i**tn«t
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano
J-llllU aUlOlllOlJlllUS VlSOKieillS
žinomas
per
sunkaus darbo!
darbu
mIIo n^ironėdi
’nH
’
•• ■
■»» •
• •
6858 SO. VVESTERN AVĖ.
27 metus. Da
darbu HA
būsite
užganėdfnti
reikalams. Kaina prieinama.
Chicago. III.
Tel. CAN ui 251& arba 3510
bar
speciali
Voltaire’as, prancūzas, nuo
zuoja
gydyme
2314 W. 23rd PI., Chicago
3319 Lituanica Avenue
Plaučių,
šir
lat sakydavo: “Definissons,
BOUlrvard 7589
dies ir
Reu
Chicago, III.
1439 S. 49th~Ct7 Cicero, DI.
lie*. HEMIoek 7091
nos termos”, reiškia, išaiškin- j
matizmo ligų.
Valandos.
Tęl. CICERO 4*37
kime mūsų žodžius, kuriuos
10 Iki 12 vai. ryto: nuo t iki 1
mes vartojame. Esu davęs vio Nuo
vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vakare:
DENT1STA8
ėventadi'ehials
pagal susitarimą.
nų išaiškinimų, būtent, kad
GRABORIUS
Ine.
4712 So. Ashland Avenue
LIETUVIŲ GRABORIUS
laimė yra pasisekimas visame
4930 West 13th Street
Koplyčia Dykai
Vai.: Nuo 19 ryto Iki 8 vakaro
Palaidoja už 425.00 ir auk&člen
CICERO, ILK
4830 WEST 15th STREET ir kad jų randame sunkiame
Moderniška koplyčia dykai.
098 W. 18th St.
Tel. OANal 0174
Cicero, Illinois
darbe. Pažiūrėkime, kų sako
Chicago, III.
GR ABORTAI:
Tel. CICERO 2109 ir 859-J. apie-tų laimę .“filosofai”.
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MĖS SIEKIMAS

DR. A. R. McGRADIE

i

DR. A. RAČKUS

JOS. SHINGLMAN, M. D.

LACHAVVICH
IR SONOS

STANLEY P. MAŽEIKA

DR. A. P. KAZLAUSKAS

ANTANAS PETKUS

J. F. RADŽIUS

I.J.ZOLP

Aa MASALSKIS

GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ
▼BD*JA8

1646 WEST 46th STREET
TM. BOUIevard 9M» dili

GRABORIUS
3307 Lituanica Avė.

IU

Tel. Boulevard 4139

Tel. CICERO

SYREWICZE
TeL LAFayette *573

GRABORIUS

J. Liulevlčius

Laidotuvėms pilnas patarnavlmaa
galimas aš *14.99
KOPLYČIA DYKAI

1344 R. firttb

DR. J. W. KADZEWICK

Aea.

Tl».

SIMON M. SKUDAS

Patarnauja
Ir

cagoje
k*Je.

GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS
Patarnavimas geras lr nebrangus

Didelė

graH

lr

Koplyčia

718 W. 18th St.

Chl-

aplelln-

dykai

4093 Archer Ava.

Tel. HORrae 8277

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų
ir Grabnamlų

------------- oDidžiausia

paminklų dirbtuvė
Chicagoj

----------- &-------Suvirs 50 metų prilyrihlo

-------- o—»-----

Pirkite tiesiai Iš tlirbfuvės
taupykite pinigus

Ir

------- -o-------Mes atlikome darbų .langeliui žymes
nių

Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Soerates, graikas, taip išai
škina laimę: “Neapgailėtinas
džiaugsmas”. Kitas sako, kadi

“laimė yra sielos rainį saulės
šviesa”, kad “laimė randasi
pirmiausiai sveikatoje”.
Matome, kad laimei apibu
dinti nėra.dviejų panašių iš
sireiškimų. Žemės “filosofai”
neranda likro išaiškinimo, kas
yra laimė.
Bet yra žmogus, kuris vis
kų žino apie laimę, kuris yra
los laimės savininkas. Jis yra
Dievas-Žmogus, Jėzus Kristus.
Jis pats didžiausioje kalbo
je “Astuoni Palaiminimai” yra davęs planų, kuris veda į
laimę.
Taigi, mes turime gyvybę,
turime ir laisvę, galime turė
ti ir laimės, jeigu būsime pa
sirengę mokėti už jų “tų ma
žq mokestikurio reikalau
ja laimės .Savininkas, būtent,
sunkų darbą!
Niekad nepamiršk, kad Die
vas tau davė gyvybę, kad Die
vas tau davė laisvę, kad Die
vas tau duoda ir laimę. Bet
tu turi* Jam pirmiau užmokėti.

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS

Laidotuvių Direktorius per 30 Metą
4605-07 So. Hermitage Avenue

PAMINKLŲ DIRBĖJAI
Spėria Istal
inc visokių
grubnamius.

iškalime
rūšių

Ir

Išdlrbl-

ir

iMiminkliis

Mūsų šeimyna apcelallziinja Sia
me darbe per šcšIbk kurtas.

Venkite* prninklų reikalus
siai su (tūriais išdirlM-jals

tie

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

T

’ - ,

Vienas blokas | rytus nno
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys

į
Alfrcl

Roselll,

pres.

telefonai:

*

Ri-z. PEKMACOI.A 9011
RELMONT 3485

orflee: HILLSIDE 2M5
Vince n t Rosclli, sccr:

Taip pAt dėkojo visiems,
kurie prie to vakaro prisidė
jo darbu ai aukomis.
Kvietimus į Liet. Kat. V. V.
seimelį priimtas ir išrinkti b
atstovai.
Iš metinio kuopos ' knygų

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1449 SO. 48lh CT., CICERO, IU
Ulur., Ketv. lr Leta. 10—8 vai.
>147 SO. HALSTED ST., CH1CAO0
Vaaed.. Sersd. lr BubaL 2—8 vai

OYDYTOJAS lr CHIRURGAS
Vai.: 8-11 ryto 2-4 lr 7-8 vak.
Seredomls po pietų lr Nedėldleulal
tik susitarus

3423 W. MAKQLETTK ROAD

Tel. LAFayctte

Dlenoma Tel. LAFayctte 0791
Naktimi* Tel. CAN ai 0402

t)R. A. J. JAVOIŠ

7050

DR. F. G. WINSKUNAS

Office: 2643 W. 47th Stre<
Vai.: 2 Iki S popiet, 7 Iki 2 vak.
Nedėliojo pagal autartį

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Offlse Tel. REPubUe 7690

Vai.; 2—4 Ar 7—t vaL vakare

Res. TcL GROvehlU 0617

Res. 2136 W. 24th St.

6917 B. WASUTENAW AVĖ.

OANal

DR. J. J. SIMONAITIS

TeL

Office Phone
PROapect iujh

0401

GYDYTOJAS ir OHIRUGAS
2422 W. MARUUETTE ROAD
Vai. 2-4 lr 7-8 vak. Eetv. 8-12 ryt®
Nedalioj susitarus

Res. and Ofh'ce
14359 So. LeavlU St.'

CANAL 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN

and

8URGEON

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO
LAIDOTUVĖSE........PAŠAUKITE........

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue
(Neturima i»ų.ryftlų su firma tuo pučiu vardu)

4122

DR. S. BIEŽIS

2403 W. 63rd St., Chicago

CHi?.URQA»

GYDYTOJAS.

OFFICE HOURS:
2 to 4 and 7 to 8 P. M.
Sunday by Appoiutment

2201 W. Cermak Road
1—3

Valandos

7—8

lr

vak.

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutat<

Or. M. T. Strikolis

'

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

Telefonas

REPubUe

7808

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Ofiso: TeL CALumet 4039
Uea.: Tei. HEMIoek 6280

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutarti
Ofiso tclef- UOLIcvard 7820
Nainy

tel.

DR. A. G. RAKAUSKAS

1930

PUO.-pcct

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
TeL BOUIevard 7042

Ofiso valandos: 1-4 lr 0-2 vai. vaE.
Rezldeueijos Ofisas: 2650 W. 09ih SO,
Valandos: 10—12 ryto
Seredomls lr Nedėliomis pagal sutarti
---------------------------------------------------------------- ^3

DR. C. Z. VEZEL’IS
4645 So. Ashland Avė.

DR. T. DUNDULIS J

arti 47th Street
Vai.: nuo 8 iki 8 vakar*
Seredoj pagal sutarti

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVEHUB
TeL OANal 0257
Res.

VIRglnia

TeL
PROapect

CANal 9122

DR. G. I. BLOŽIS

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

DENTISTAS

SOUTH HALSTED Kl'RKK*

2201 W. Cermak Road

Kczidencija 6600 Bo. Arteaian nt*
Valandos: 11 ryto'lki 4 popiet

(Kampas Leavitt St.)

4 ik< 8:20 vakare

Valandos: Nuo 8 Iki 12
Nuo 1

8 vakare

pagal sutarti

Tel. Ofiso BOUIevard 6912—14
Rea VlCtorY 2343

Lietuvis Chirurgas ir Gydytoja*
2515 ĮVEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIoek 6141

I V A I Jt C a

C.

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street
Ofiso vai.: nuo 1-8: nuo 8:20-1;89

DAKTABAI:

Ofiso Tel. VICtory 6882

DR. CHARLES SEGAL

Rea.

OFISAS

Tel.

DREgai

9192

' DR.A.A.ROTH

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos
CHICAGO, II.L.

fkl

8eredoj

DR. J. RUSSELL

f

0080

0834

DR. P. Z. ZALATORIS

UOZAPASEUOEIKI
- I R --

OANal

Phoue

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

CICERO

ROSELLI BROTHERS, INC.,

1585

DR. A. L. YUŠKA

1821

Telefonas SEEley 6103
kuopos metinis
Labdarių
susirinkimus įvyko sausio 21
d., parap. mokyklos kambary.
Valdyba šiems metams liko
beveik visa senoji. Jš raporto
apie Labdarių 3 kuopos įvy
kusį vakarų, 17 d. gruodžio,
pasirodė, kad liko gryno pel
no $00.20. Kuopa dėkinga re
ngimo komisijai ir North Side
artistams, vadov. Maskolkieių,
kurie visuomet moka gražiai
veikalus atlošti.

Tel. GROvehlU

TeL

J. Sabaliauskas.

Chicago, Illinois

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

DENTISTAS

Visi Telefonai:

a

DAKTARAI:

LIETUVIAI

LAI

G R A BO RIA I :

W

is i

Rusas Gydytojas lr Chirurgas

•

'

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliomis nuo 10 IU 12
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted SU
Kampas Žįst Street
VuliP'lus: 2—4 tioplct. 7- 9 vai. vakj
Nedėliomis ir Iveutadlenials 10— lk

—I
Office;

Res.:

PROspect 2011 BEVerly 0081

•

J.J.BAODONAS
y..

i

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2355 West 63rd Street
VaL: 2 to 4 Ir 7 to 8 P. M.
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutartį
Ryto vai. tv. Kryžiaus Ligoninėj
Cbicago. 111.

Phone: HEMIoek 6700

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AV<
Tel.
Bo.:

YAIUls

Tel.

0994

PLAza

8200

VALANDOS;
Nuo 10-12 v. r/to; 2-2 Ir 7-8 v. 4ų

Nedėldieniaie nuo 10 iki 12 diena

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 6 3 r d St.

takte

WISSIG,

Kapitonas
Pasauliniame kare

Specialistu ii
Rusijos

GYDO V1KAH LIGAS VYRU III MO1I.11V PBH •* METU8 MEMVR1MY
KAIP U-ZKIhENUJUSIUS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
SpeclallUkal gydo Ilges pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, utnuodljlma kra»Jo. odos. ligas, žaizdas, reumatisnią. galvos skausmus, ekatuBnus nuearole, kosėjimą, gerklės ikaudėjlm* Ir paslaptingas liga*. JOBU kl 1
galėjo jus Hg-dytl, ateikite ėlk lr persitikrinkite k« jie Jums gall_pa<M>
ryti. Praktikuoja per duugell^eetų lr ligydč tukstančlua ligonių I sis*
mas dykai.
OFIKO
Kamile nuo 18 valandos ryto
valandai ir nno 4—8 valandHvakare N*dė"OD1:. ,,u.,
i ryto iki L
49M WEST Mik MO.
ludhpM KesSor Ava.
YeL CRAwtoeJ

YALJ^Son:

Ikll

ya

t

Pirmadienis, vasario 5, 1934

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIŲ
'
KOLONIJAS
SPRING VALLEY, ILL.
KEVANIECIAI PAS MUS

Iš ŠV. KRYŽIAUS PAR
T0WN OF LAKE

Metinis 6v. Petronėlės drjos susirinkimas įvyko sausio
Paskui sulošta “GiliukingaR
7 d. Dr-jos valdyba pasiliko
vyras”. Lošė Kevanės choras,
toji pati, išskyrus tvarkdarę;
vad. varg. M. Maršalkienės.
naujoji — A. Dulevičienė.
Visi lošėjai savo roles labai
Iš pranešimo pasirodė, kad
gražiai atliko; visi buvom pa, .. ... ,
, •
, i n serga
dvi narės: F. Jancevitenkinti. Be to, padainuota keh
...
, x
... ,__ 'čienė ir O. Mažeikienė. Lmkilėtas dainelių, kurios darė vi
me joms greit pasveikti.
siems malonaus įspūdžio.
Išduota raportas iš metinio
Po programos sekė šokiai, knygų peržiūrėjimo. Raportą
Griežė- Kevanės muzikantai.
ą. Januliūtė. Pasirodė
\ isi vakarą linksmai pralei-! ^r.ja gerai gyvuoja. Dr-ja kas
dom. Springvalės lietuviai la-l,net duoda dovanas narėms, iš

narėms padeda ir piniginiuo
se reikaluose.
Tą patį vakarą Ežerskio sve
tainėj įvyko Šokiai - balius.
Daugiausiai pasidarbavo: J.
Lukošienė, A. Levanauskienė,
E. Zuris. Svetainė buvo pilnutė ir visi smagiai laiką pra
leido. Duota ir dvi dovanos
dviem porom už gražinusį šokimą. Griežė smagi B. Raeine’s orkestrą. Vakaras davė
gražuj^p pelno.
Komisija dėkinga visiems už
Narė
paramą.

Sausio 28 <1. suruoštaįfvakaras, kurio programą išpihlė
atvykę scenos mėgėjai iš Ke
wanee, lll. Bet iš priežasties
šalto oro, mažai žmonių atsi
lankė.
PUIKUS KONCERTAS
Pradėjus programą, mūsų
parapijos komiteto raštininkas
Antradienį, vakario 6 d.,
Petras Martinaitis svečius pa bai dėkingi gerb. kun. S. Ba- buvusiom dr-joj 10 ir 20 me- 7:30 viii. vakare įvyks puikus
sveikino Springvalės jaunimo rtkui ir visiems lošėjams bei tų ir neėmusioms ligoje pašal
Konservatorijos
muzikantams už didelį pasi pos. Šiemet dovanos bus duo Beetboveno
vardu. Po to sekė mūsų kle
mokinių
koncertas
Mark
šventimą.
damos per kaukių balių, kubono gerb. kun. Rupšo kalba,
AVhite Square svetainėje, prie
Sausio 21 d. įvyko parapi- ris įvyks Užgavėnių vakarų,
kurioje apibudino arkivysku
Halsted ir 29-tos gatvės. Pro
po Jurgio Matulevičiaus nuo jos susirinkimas, kurį atidarė vasario 13 d., Lietuvių Audi gramoj dalyvaus simfonijos
pelnus lietuvių tautai, nes tą gerb. klebonas Rupšis malda. torijoj. /
orkestro, aukštesnių skyrių pi
Merginos arba moterys per
dieną lietuviai katalikai minė Rašt. A. Pilipaičiui perskai
anistai, smuikininkai ir daijo mirties septynių metų,su čius praėjusių metų sus-mo balių galės įsirafiyti dr-jon. nįnįnfcaį J£ariga visiems dykaktį.
protokolų, perskaitė ir metinę nuo 16 iki 25 metų — dykai, kai. Puikų pianų koncertui]
Toliau Kevanės klebonas, ge parap. atskaitų. Pasirodė, danj° nuo 25 iki 35 metų už 1 dol.
malonėjo
_ suteikti $ žinoma Prokun. S. Bartkus su savo gelis parapi jonų nebuvo pilnai | įstojimo. Nepraleiskite geros
gress Furniture Kompanija.
jauniinu paėmė vakaro vado-! užsimokėję mokesčių parap. progos.
A.
Kviečiame visus kuo skaitfvybę. Kun. S. Bartkus savo'Kiek padiskusavus, mokestis
■lingiausiaį atsilankyti į balių.
kalboje pareiškė, kad niekas' palikta po senovei.
DŽIANITORlAI UŽVEDA
Kurie
bus
gražiausiai
pasirė

nesulaiko kevaniškių nuo kil
BYLĄ, KAD ATGAVUS
Į parapijos komitetų išnndę, gaus gražią dovaną. Bus
nių darbų: nei tolimas kelias,
IŠEIKVOTUS UNIJOS
, ,,
„ ,
. .
.kta: rašt. P. Martinaitis; koPetronėlė
nei blogas oras. Sakė, jeigu 1 ...
. .
„
, v.
* gera muzika.
PINIGUS
=
A
. imiteto nariais: P. Stuloms, A.
būtume negalėję važiuoti at- ,. .. ...
.
m
v ...
v- x , .
,\x. ...
‘ Martinaitis, A. Tamošaitis;
Šv. Pranciškos Rymietės drPraėjusį penktadienį, vas.- 2
' važiuot, tai pėksti atėję, nes1 , . ,..
.v - , .
tv
,
....
,
i zakristijonu įslinktas P. Dap jos metinis susirinkimas įvy-jd., byla vardu trijų Chicago
kų užsnnojom, tai ir padarom.
kus; kapinių prižiūrėtojum ii ko sausio 21 d., parapijos mo-ĮFIat Džianitorių local No. 1,
Ragino mus, kaipo artimus
duobkasiu A. Bielskus,
užvesta Superior
teisme, i
kykloj; buvo skaitlingas. Pa buvo
v
:
..kaimynus, palaikyti glaudžius
Reikia pažymėti, kad mūs daryta daug nutarimų, išrink kad privertus minėtos unijos
ryšius. Jeigu vieni negalim ką
nuveikti, tai darykim' susidė lietuviai neužmiršta ir jauni ta valdyba: pirm. — E. Navi- vadus patiekti atskaitų $lr
J. Jesu- 500,000, kurįę, buvo surinkti
ję. Kvietė ir Spring Valleys mo įtraukti į parap. darbuo- Jckienė, viee pirm.
lietuvius su savo klelionu at-į tę. Štai, į komiteto rašt. išri- ilaiticnė, nut. rast.
S. Kana- nuo 7,000 nartų šios unijos.
Tardymai bus antradienį,
vykti į Kevanę vasario 9 .1. į;nktas jaunas aukštesnį moks-,
rašt - A. Lerengiamas nepaprastas Sv. A- , hajgfS p MartinaitiSj ku. 1 vanauskienė, finansų pagelb. vas. 6 d., Culture Center, 3223
ntano draugijos iškilmes. Be! . . .. .
. . . , . T. — J. Lukošienė, kasininkė — W. Rooseveit Rd., 1 vai. po, .
. .
.. ..
.ris ir tinkamas tai vietai. Li- S. Paukštienė, kasos globėjai piet ir trečiadienį, vas. 7 d.,
abejones, jeigu nepasitaikvs J
* Tūrner Hali, 1007 W. Diverblogas oras, daugelis atva-'nkiine nau-ium komitetui sek- — V. Katauskienė.
žinos, kad atsilyginus kevani- niil) darbuotis Bažnyčios it
Išklausius knygų peržiūrėji sey Pkwy., taipgi 1 vai. po
škiams.
(lietuvių labui.
Sargas mo komisijos pranešimo, pasi piet.
*
D ■;
Nariai Fiat Džianitorių unirodė, kad draugija turto turi
•
’ >.: 11 a
t‘
$2,600.00. Vadinas, draugija jos prašomi gausingai atsilan
gerai stovi. Ši draugija savo kyti.

I

CHICAGOJE

AE MĖGSTI KELIAUTI?

dinti su atbundančios LietuI
#
Į vos vargais, t. y. nutarė pa
statyti toki
veikalą, kuris
vaizdžiausiai nušvies Lietuvos Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
pergyventus įvykius. Stato scf
LIETUVC C ATBUDIMAS
Kurie Yra
noje veikalą (‘‘Lietuvos liki
L
Kuomet Lieti va garbingai mas”), kuris jjarodo, kas atė
jo Lietuvai į pagalbą, kuomet j
Vyskupo
P.
P.
Bučio,
M.
I. 0. “KELIONE APLINK
kėlėsi iš vergijos griuvės'.ų,
* IISTI'
PASAULĮ” arba kelionė
į “EUKARISTINĮ
KON
ji kėlėsi iš ilgos verguvės, kas
jos vaikai, pagauti tėvynės
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
drąsino ir nurodė kelius, ku
nlėflė.-, klojo po jos kojomis
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal
riais ji turi eiti, jei nori būti
savo sunkiai u’dirbtus dole
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai
Jaisva ir nepriklausoma. Vei
rius; kiti aukojo savo sveika
aprašvti: Puslapiu 244. Audeklo apdarais $1.00.
kalas bus atvaidintas vasario
II.
tą, o bnvo ir tokių, kurie pa
25 <1., parap. svetainėj. Veika
Kun.
Pr.
J.
Vaitukaičio
labai įspūdinga “KELIO
aukojo savo brangiausi turtą
lų tupėtų pamatyti ne tik noNĖ PO EUROPĄ” ir ypač. LAISVOJE LIETUVOJE.
-- gyvybę. Ir tas jų turtas,
Įdomių paveikslų net 48. Knyga tnrj pusi. 187. Audeklo
. ,
....
rthsidieciai, liet ir patn jot iš
vargus ir brangioji auka ne- ,
_
.
.
aptaisais $1.5J).
'
. , .
,
JV.
.
į fcesne (nieagos visuomenė, ynuėjo niekais. Dabar džiaugia-1
ITT.
pae mūsų organizacijų - drau
Begalo įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “KELIONĖS Įrnės brangiai mūsų brolių at
gijų vadai, nes veikalas pilSPŪDŽIAI*’ Jūrėmis, Azoro Salose, šiaurinėje Afrikoje,
pirkta tėvynės laisve.
nas tikriausių faktų apie Lie
Sicilijoje, Graikijoje, Svrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte,
Mums, Amerikos lietuviams,
tuvos - Lenkijos nesusiprati
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje,
tikrai įdomu, ir nesupranta
Vokietijoje, Lietuvoje.
mus, kuriuos kiekvienas vei
ma, kaip tai įvyko, kad ma
Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai
kėjas turėtų žinoti. Todėl, lan
žutė mūsų tauta numetė bai
gražių ir aiškių 300 paveikslų.
kiame visi vasario 25 d.
Kitas taip gražini ir brangiai išleistas lietuviškas kny
siausius vergijos retežius, ku
Lietuvytia
gas
begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais.
riais buvo apkalta b*nkų ir ru
Kaina
tik $2.00.
Blogas Skonis Burnoje
pų. Mažytė saujelė pasiryžėlių,
Kas pirks visas tris knvgas sykiu, tai atiduosime
įrodymų, kari negerai veikla viegarbingi) savanorių stojo į Yra
nas ar daugiau svarbiausių organų.
už $3.50.
vlrftklnlmas yra negeras, apetižūtbūtinę kovą su daug galin Oall
tas blogas, silpna eliminacija, vidu
Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
ncrcgullarOs. nenatūralūs miegas
gesniais priešais ir privertė riai
nervtftkumaa. Ir tt. viskas tas parodo
kutį
tuojaus siųskie mums.
juos apleisti mūsų tėvynę ir reikalingumą gero Ir tikro Tonika
čia nuplėšti
padarė tai, kad mūsų brangi
Gerbiamai “Draugo" Administracijai;
Lietuva atsistojo greta kitų
Siunčiu su žluo lnlžku I..................už kuriuos praAau kungret'člauaia
atsiųsti man sekančias Kelionių knygos;
kultūringi)jų tautų.
buvo rekomenduojamas
Gydytojam
VYSK. P. P. BOČIO KEUONftR — $1.00
Specialisto kaip tik tokiame nesvelKVN. PR. J. VAITUKAIČIO—
1.50
Kad bent kiek geriau supra kavlme. NVGA-TONE J pastebėtinai
KLN. J. A. PAULIUKO
—
J.OO
trumpą laiką pataiso sveikatą Ir at
arba;
s
tus Lietuvos vaikų kryžiaus veda organizmą prie natūralaus ■to
Siunčiu $3.!>0 už kuriuos atsiųskite man visus tris Kelionių knygas.
kio. Nekanklnkltės patys fr nekan
kelius, kuriais jie ėjo 1918 ir kinkite savo draugų. Nueikite pas sa
Mano adresas;
vaistininką Ir už Vieną Doltr)
1920 metais, mūsų kolonijos vo v«
Irkite mėnesinį treatmentą —
Vardas, Pavardė .................. .......................... .. ............................................
A-TONE parduodamas su pilna
Federacijos vietinis skyrins gVm
ntlja. po dvldeėi'mts dienų gra................... .......................................................... Street
fTnrii
nstme pinigus. Jeigu būsite neuž
nutarė nortlisidiečius supažin- ganėdinti.

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO
PARAP., NORTH SIOE

Toli Keliavę

Nuaa-Tone

m

_____________

-- —

MM

Metinės Mirties
Sukaktuvės

NUTAUTO

VINCENTO

Persiskyrė su ftluo pasauliu va
sario 5 <1., 1938 m., gimęs Lie
tuvoje, ftlaulių Apskričio, Tytcvėnų parapijos.

Paliko dideliame nulludime
moterį Stefaniją, dukteris Ste
faniją (Sklndel),
(Seserį M.
Antonlą Kazltnierlete) lr Ele
ną; du silnu:
Vladislovą
lr
Vaclovą.
Ltddnal atminčiai rnflsi) bran
kaus vyro Ir tčvo bus laikomos
šv. Mišios Šv. Kryžiaus bužnyčfoje. vasario S d., 1934 m.,
8 vai. ryto.
Kviečiame visus
gimines,
draugus lr pažįstamus atsilan
kyti į pamaldas.

Nulitldę lieka
Moteris, Dukterys ir
Sūnus.

Col. ir ponios Theodore Roosevelto duktė Grace kovo 3
į d. susituoks su W. McMillan iš Baltimore, Md.

Ii

HAVANA, Kulia, vas. 2. —
Prezidento Mendieta vyriau
sybė turi tuos pačius nesmoW
gurnus, kokius turėjo buvusios
vyriausybės.
Dažnai sprog
dinamos bombos,
nerimsta
darbininkai ir kiti elementai.
Vyriausybė ima netekti pu
siausvyros.

Leonas Luckus
(Lucas)
Mirė sausio 31 d., 1934 m., 11:20 vai. ryto, su
laukės 30 metų amžiaus.
Gimęs Bernice, Pa.
Paliko dideliame nubudime moterį Antaniną po
tėvais Povilaitė, motiną Marijonų, po tėvais Stačiokaitė, du broliu Vincentą ir Kazimiera, bobutę
Marijoną Stačiokienę, dėdę Adolpbų Stačioką, uoš
vius Juozapina ir Antaną Povilaičius, švogerkas
Stanislavų ir Pelifiną ir gimines.
Kūnas pašarvotas 4605 So. Marslifield Avenue.
Laidotuvės įvyks pirmadieni, vasario 5 d., iš na
mu 8 vai. bus atlydėtas į Šv. Kryžiaus parapijos
bažnyčią, kurioje ' įvyks gedulingos pamaldos už
velionio siela. Po pamaldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.
Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus ir
pažystamus dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuo Peršalimų Krutinėję
Vienai skubus budis aulaulymui peržalimo krutinėję, tai (eras nutrynimas
au ANCHOR Pain-Expelleriu visos
krūtinis ir po to apdengiant krutinę
au flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito
kia gydymasis paliuosuoja ausikiraiims
kratinėje visokių glitumų ir akrėplių.
Neapleiakite peršalimus krutinėję, nes
dainai jie priveda prie |>avojingų ligų,
kaip plaučių uidegimas, influenia, gri
pas ir kt. Tuojaus išsitrinkite PainEapelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c.
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaienklį.

PAIN-EXPELLER

Nuliūdę: Moteris. Motina,. Broliai. Bobutė, Dė
dė, Uošviai, švogerkos ir Giminės.

PARDAVIMUI ar mainymui
grosernė ir mėsos krautuvė, su
kampiniu namu ar be jo. Tik
ra aukso kasykla tinkamam
žmogui. Atsišaukite: 1058 W.
51st Street.

Laidotuvėms patarnauja graborius Ežerskis. Telejjįpnąs Boulevard 9277.
f
,

Išpardavimas
Tarpe šimtų kitų žinomų Standard išdirbyseių skalbyk
lų, Budriko krautuvė parduoda THOR skalbyklas leng
vais išmokėjimais taip, kad skalbykla išsimokės pati
per save.

JEftK.AU BIZNIO, kaipo pusininkas
arba Išpirksiu vt'gą. Susldėslu pusiau
su geros dvasios, rimtai mąstančiu,
teisingu vyru ar motere. Esu bizniui
tinkamas ir .nesibijau sunkaus darbo
ar ligų valandų. Biznio pasekmės priKauso nuo žmogaus sumanumo, darbfttumo fr storonės. Atsišaukite;
“DRAUGAS” BOX »,
23S4 Ho. Oakley Avė.,
Chicago, III.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

THOR SKALBYKLA

Telefonas BTAte 1#«O
Valandos • ryte tkt i popiet

$49.50

Namai: 6459 S. Rockwell St.

Tikra vertė yra DVIGUBA

Utarnlnko, Ketverge lr Subatoe
Vakarais Y Iki •
Telefonas REPnbilc »««O

Muilas

prosas

2201 W. Cermak Road
Panedėllo, Beredos fr Pėtnyčloi
vakarais « tkt •
Telefonas CANal •!»

ir prosinimo

Crane Coal Co.

lenta dvkai.

5332 So. Long Avė.
Chicago, lll.

JOS. F. BUDRIK, Ine.

Katrie perkate anglis lft dral.
vėrių, siųskite Juos į ORANt
COAL OO. Gausite geresne* anglis, už mažiau pinigų
Pncaltontas 51. R. tiktai t’.Od

3417-21 So. Halsted St.

tonas.

Tel. Boulevard 4705

Gražus lietuvių programas Nedėliomis 1 vai. po
pietų iš stoties W.C.F.L., 970 kilocycles.
.
----------------------

Geriausios Anglys Už
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
INSURANCE

PERKAM

12132 UNION AVĖ.

NOTARY

Lietuviškai

Chicago, III.

RUBLIO

BONUS

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti

REAL E 8 T A T E
SIUNČIAM PINIOU8 J "LIETUVĄ

anglių dėl žiemos

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
PRI8IRASTKITE I MORŲ SPULKĄ
TEISINGUMU
PAMATUOTAS
BIZNIS

'2608 WEST 47th STR.

Res. 10742 S. Wabash Avė.

Tel. LATayette 1088

-A- ■

Phone PULLman 8092

