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CHICAGAI
Vyriausybe pasaukė visas gink

luotas jėgas prieš sukilėlius
VIENA, Austrija, vas. 12.-| Policija ir kariuomenė užė- 

Cia ir kituose Austrijos mie-Įmė visus sovialistų centrus, 
stnose vyksta kruvina kova su < kuriuose rasta tikrieji ginklu 
sukilusiais socialistais. ir amunicijos arsenalai.

Visoj Austrijoj paskelbta Prasidėjo įtariamų socialis- 
iro stovis. Prieš sukilusius tų areštavimai. Socialistai j 

socialistus vyriausybė pašau
kė visų kariuomenę, policijų 
atsargas ir savanorius. • Daug darbininkų paklausė ir

Šiandien pranešta, kad kiek ’ socialistų sukeltas streikas vir 
čia, tiek| kitun yra 117 už- to stačiai sukilimu prieš kan- 
muštųjų. Sužeistųjų tūkstan- clerio Dollfnsso vyriausybę, 
čiai. šiai ^pastarajai nieko dauginu

Tomis' dienomis Austrijos ' neišliko, kaip tik gintis, 
vyriausybė susekė čia įsigalėjo' Dabar vyksta pražūtinga su 

šiųjų socialistų sankabų prieš socialistais kova. Numatomas 
vyriausybę. Į hitlerininkų įsikišimas.

POPIEŽIUS PAAUKŠTINO TOMO, 
PtĖTIMfl DRAUHJOS PIRMININKĄ
Vyskupas O’Brien ir toliąp 

pirmininkaus, j

RYMAS, vas. 12. — Minė-1 RYGA, vas. 12. Ameri- 
ta Jyaterano sutarties penke- ,kos prekių eksporto agentai 
rių metų sukaktuvės. ‘‘kreipės j latvių importo komi-

Vatikano laikraSti8 pa<lavę P"*™' k,,ri,H

NEW YORK, vas. 12. - 
kūnas pulk. Lindberghas pa- (
siuntė prezidenfui Rooseveltui) ; ~ 'jie turėtų importuoti Latvijon,
protestų dėl panaikinimo i»aš- į va^ore Romano ir tasistų
to vežiojimo kontraktu su pri- ’Pauda P^ėžia, kad Vatiku-1 Komisija atmetė agentų ap 
variomis oro linijomis. .ho Padaryta sutartis su Hali- Hkacija pažymėdama, ar ne-

Lakūnas Lindberghas pa-' > turi bftt pavyks visam pa- būtų galima tų prekių impor- 
brėžia, kad kaltinamųjų suk-. kaiP reikia 8«* tuotl Vokietijos, ar Anglijos,
tvbėse kai kurių oro linijų nie' tarti« ir kaiP vykdyti. Tik Šie agentai, kurie dėl J. Vai 
kas negali ginti. Bet dėl anų, ^kalinga, kad visų sutarčių stybių eksporto dirba nuo 
negali nukentėti visos oro lini- į W*"de būtų brolybė, ištiki-j 1921 metų, pareiškia, kad tuo 
jos, kurių dauguma nieku ne-H1* it * ^ikSHonybė. Tuo.bfi&i Latvija nepildo preky- 
nusikalto. Be to, kontraktai /pantis būtų apturimos ko bos sutarties su Amerika.

< panaikinti be pavienių oro li- grasiausios pasėkos. Tos ru
pijų viršininkų išklausinėjimo, taikingom ir abi puses pa
tik remiantis penato komiteto tenkinančios pasėkos šiandien 
radimais. apturimos iš TAtternnn sutar-

Tos rūšies procedūra yra ne ^,P8‘

SOCIALISTŲ VADŲ
• ' ' 1 . fc. L, '■ ‘ ' ■ *

Suimtieji kaltinami valstybės

KLAIPĖDA, vas. 12. — Lie 
tuvos saugumo policija bręsta 
vo daugiau kaip 29 liaudies so 
cialistų partijos vadų. Areš
tuoti kaltinami organizavimu 
Klaipėdos krašte sukilimo, pa
našaus nacių įvykdyto perver
smo Vokietijoj.

Klaipėdos gul icrnat orius 
pareiškia, kad jis turi doku
mentalius įrodymus, kad minė 
ta vokiečių, partija veikė rem
damosi gautais vokiečių nacių 
iš Karaliaučiaus įsakymais.

l.a

ABEJOJA APIE NRA 
TEISĖTUMĄ

teisinga, pareiškia lakūnas. 
Tuo labiau, kad tas sustabdo 
krašto aviacijos pažangų ir vi
sumai daro nuostolius. Komer 
cine aviacija gi šiame krašte bu 
vo didžiai išvystyta ir nuolat 
daugiau vystoma, ačiū priva
čiai iniciatyvai. KeuOraktų pa
naikinimu ši pužanga sustab
doma ir aviacijos ateitis bus 
apsiblaususi.

iŠ JOGAMASTO ATĖMĖ 

DAUG LIETUVIŠKO

‘.fcAšTŲ

Subnrban Motor Service 
Corporation, Chicagoj, gazoli
no pirkėjams dalijo premijas. 
Tuo būdu bendrovė peržengė 
petroliejaus pramonės koio 
sąlygas ir patraukta teisman.

J. Valstybių prokuroras 
teisme reikalavo “injunctio-

Sausio 19 d. pas Jagomas
tų Tilžėje padaryta krata 
truko apie parų valandų. Kra 
tų darė pats •policijos ! no” prieš bendrovę, kad ji pa-

Iš Uy»vn pranešta, kad Šven
tasis Tėvas Popiežius Pijus 
XI paskyrė Chieagos arkivys
kupijai antrąjį vyskupų pa- 
gclbininką.

Nauju vyskupu pagelbinin
ku yra Amerikos Katalikų 
Ražnyčios Plėtimo draugijos 
prezidentas monsign. W. D. 
O’Brien. Jis paskirtas Galin
da tituliariniu vyskupu.

Tuo pačiu laiku iš Rymo 
pranešta, kad Žiemių Ameri
kos kolegijos Ryme dvasios 
direktorius mons. M. K. Kiley 
paskirtas Trentono. N. J., vy
skupu.

Vyskupas elektas O’Brien 
gimęs Chicagoj. Po įšventini
mo kunigu per ilgus metus jis 
dirbo įvairiose parapijose, o 
paskiau buvo pagelbininku

monsignorui Kelley, kurs bu
vo Amerikos Katalikų Bažny
čios Plėtimo draugijos prezi
dentu. Kada mons. Kelley pa
skirtas Oklaboma City vysku
pu, mons. O’Brien užėrrtė mi
nėtos draugijos prezidento vie 
tų.

Vyskupas elektas sakosi, 
kad ir toliau pasiliks Am. Baž 
nvČios Plėtimo dr-jos prezi
dentu.

Numatoma, kad Jo Emin., 
Kardinolas Mundelein konsek
ruos mons. O’Brienų vyskupu 
už kokių keturių, ar penkių 
savaičių.

Jo Eminencija turės sau pa
galbon du vyskupus pagelbi- 
ninkus. Pirmasis vyskupas pa 
gelbininkas yra Jo Eksc. R. 
J. Sheil, žymusis jaunimo orga 
mžuotojas.'

schaft (Krikščionių Socialistų 
Darbininkų Susivienijimas) , 
savo veikimu rungtyniavo su I 
Neumanno partija panašia nu-1, 
sikalstama linkme. Tų Taktų 
akyvaizdoje saugumo policija, Į 
norėdama likviduoti pragaiT'
Stingų darių, šiandien suėmė 
Neumannų, I^ippinso partijos
raštinės tarnautojų Lemmų ir . _ , , .

, . Liejimas. Tuo naudodamies kojaunimo skyriaus narj Minge- ... . ,. . .

KOMUNISTU RIAUŠĖS 
PARYŽIUJE

Į --------- '.»
I PARYŽIUS, vas. 12. — 
Įvyksta prancūzų darbo fėde- 
j racijos vienos paros streikas. 
Mieste sukonevpiktas visas ju-

torius su keliais polit.-polici- 
jos komisarais ir valdinin
kais, iš vėso 10 žmonių. Iš p. 
Jagomasto atimta daug lie
tuviškų raštų, spausdintų, 
priv. korespondęncijų etc.

[SIUNČIAMOS MOKESČIO 

, ’ . SĄSKAITOS

Cooko apskrities ofisas pra 
dėjo išsiuntinėti 1932 metų ne 
kilnojamų savasčių ir perso
nalių mokesčių sąskaitas. Su-

TARP VOKSTUOS KATALIKU « 
NACIU NESUTIKIMAI DIDĖJA

MUNIC’ITAS, vas. 12. — An kai kad su komunistais ir žv-
• . • • M '***•’> f’’

dai naktį paleistas šūvis į kar- (tais. Padarytas Vatikano Vo 
dinolo Faulhaberio, Municlio kietijos konkordatas (sutar-
arkivvskupo, rezidencijos lan-į tis) pas nacius neturi reik-

• • • • * • • i *' . # c
gų išjudino ne vien Bavarijos, šmės ir nevykdomas.
bet visos Vokietijos J r pašau-' „ , , , , A . ...

. t Pagal konkordato, katalBcn
no katalikus. Katalikai paty-. . . ...

. , , . . . Ivvskupai pnvalomr prisiekti
re, kokiomis priemonėmis na- A.. . , .

. . • , . . . B : Vokietijos vyriausybei įstiki-
ciai ima kovoti prieš tuos žy-! • , . , , » t

, . . , 'tnybę, o vvriausvbė už tai ga-
miuosius vvrus, kūne turi dra-' . . , , ... , .

. v .• , .... . . rantuoja katalikams laisvų ir
s-os viešai nurodyti hitlennin-• . , , - , • >• .. . -, . nieku budu nevaržomų veiki-
kų daromas paklaidas ir smer-: x _. ., xt -| mų Bažnyčios ribose. Naciai
kia jų piktus darbus. ' . . ...

1 'šių sąlygų nepildo. Jie non,
Šie tarp nacių ir Katalikų kad katalikai daugiau pasian- 

Bažnyčios Vokietijoj pasireiš- Rotų ne Bažnyčios ir savo ti
kę nesusipratimai yra tiek rim kėjimo, bet valstybės reika- 
ti, kad netolimoj ateityje jie i lama.
turės nulemti nacionalsocialis-1 Kaip matosi, katalikai iššau 
tų partijos likimų. kiami tautai prnžntingbft ko-

Šovimas į kardinolo reziden- • von su naciais.
cijos langų yra negirflėtas ir, i--------------------
nepaprastas įvykis. Tuo būdu j 
kėsintųsi prieš patį kardinolų 
tik dėl to, kad jis viešai smer
kia nacių nedorus darbus, kad WASHINGTON, vas. 13.- 
griežtai gina katalikų teises Karo departamentas paskelbė, 
ir įspėja Vokietijos visumų kad kariuomenės lakūnai oro 
prieš nacių keliamų^ ir ugdto- pašto vežiojimų pradė< atei- 
mų pagpnizmų. jnantį pirmadieni.

Reikia žinoti šį faktų, kadi Ta,n tlk*hu kraštas 
pereitais metais Vokietijoj a- i tris zonas, rytų, ceu
reštuota daugiau kaip 200 ka- vak*?'. Kiekvienai paskir-
..... , . .. . tas viršininkas. Centro zonos

talikų kunigų, kurie nepntana P
, . . XT.tl . v, vyriau moji būkle bus Cnica-kanclerio Hitlerio vyriausybės, .
nusistatymui. Su kai kuriais 
areštuotais kunigais be galo 
žiauriai pasielgta. Katalikų 
bažnytinėms organiaacijoens
suvaržytas veikimas. Ant go-' CHICAGO TR APYLINK.-Z rv t s
lo pasirodė, kad naciai ne kiek Šiandien numatomas pragied- 
gerian apsieina su katalikais, rėjinias ir šalčiam

liautų dalijusi premijas.
Federalinis teisėjas Barnes 

nusprendė, kad jis reiškia nbe 
jonės dėl NRA teisėtumo ir 
atsisakė išduoti “injunetion.“ 
Teisėjas pareiškė, kad pramo
nių kodai yra priešingi krašto 
konstitucijai. Ir pats kongre
sas neguli visako spręsti, bet 
turi prisilaikyti konstitucijos 
dėsnių.

Šis svarbus klausimas, rasi, 
paragins vyriausiąjį krašto 
teismų, kad jis veikiau paskelb 
tų savo nuosprendį dėl NRA 
akto legalumo.

ri

n ,. .. , . . .. munistai ru socialistais atnau-rj. Policija taipogi iškratė pa- ... . . . _ _
minėtų partijų ir Kulturbundo 3,no krnv,na* riaušes. I Pa' mokėjimui be bausmės laikas 

ryžių sutraukta daugiau kaip *
20,000 kariuomenės. Kol kas 
tik viena policija kovoja sn 
riaušininkais.

(Kultūros Sąjungos) raštines 
ir eilę žymesniu tų partijų vei
kėjų.

Lie tuvos Pasiūti t inyhė.
Boulogne priemiesty komu-

SUOMIJA IR VOKIETIJA

pas

bus nustatytas paskiau — bai 
gus sąskaitų išsiuntimų. O tas 
darbas ims ilgiau knip vienų 
mėnesį.

Daug žmonių yra nemokėję
mistai pasidarbdino barikadas 1931 metų mokesčių. Laukia

AVAKHINGTON, vas. 9.—
“Eltos” iš Kauno pranešimu, 
saugumo policija, pirmiau ga
vusi žinių apie vokietininkų 
partijų priešvalstybinį veiki-
ma Klaipėdos krašte, doku-j Vokietija neįsileidžia 

įentaliniais įrodymais nusta- ( save Suomijoj ūkio gaminių.
kad Socialistische Volks- Nepaisydama sutarčių mažina 

Jemeinschaft (Socialistų Liau įvežamuosius kiekius. Tų patį
įlies Susiyien^nuas) partijos |<ovos būdų pavartojo Suomi

ja Vokietijos prekėms. Sau-vadas Neupronuns, padedamas 
los partijos jaunimo skyriaus

gatvėse. Tačiau barikados vei
kiai sugriautos ir komunistai 
Išblaškyti.

Visose miesto dalyse gau
singi policijos būriai sėkmin
gai blaško raudonųjų gaujas.

Prancūzų darbo federacijo
je vyrauja socialistai. Jie pa-

šių mokesčių sumažinimo, 
čia jau kiti mokesčiai.

O

PAGERBTAS A. LINCOLN

T . •• . . šio 10 d. uždraudė apie 40% . ,7. . . ..a:.'o bappinso, susižinodami. 1 ' Iskelbė vienos paros streikų,
su užsieniu sistematingai rcn-.v’8° skiečių importo į Šuo 
gė valstybės išdavimų. Taipo- m’j4- Tai sieks apie 400 mi
gi nustatyta, kad Christlichso- suomių markių, šno-
cialistiscbe Arbeitergemein- ‘miai reikalingų sau prekių ras 

ten, kur pirks jos ūkio gami

Graudūs Verksmai,
STACIJOS

IR

Kai Kurios Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jums”
KAINA 10c

“DRAUGAS” PUB CO.,
2334 So Oakley Avė.,

Chicago, TU.

nius. Reiškia, su Vokietija ei- 
' na ekonominis karas.

COLUMBIJOJ IŠRINKTAS 

NAUJAS PREZIDENTAS

BOGOTA Columbia, vas. 12 
— Šios respnblikoH prezidentu 
išrinktas Alfonso Lopez. Pre 
zidentu bus inaugnruotas rug- 
pinio mėn. 7 d.

kad tuo būdu užprotestuoti 
prieš pasireiškiančių fašizmo 
dvasių naujoje vyriausybėje.

UŽ NORĖJIMĄ NAUJOS 

PARTIJOS

Vasario m. 12 d. visam kraš
te minėta A. Lincolno 125 me
tų gimimo diena.

Chicagoj buvo uždarytos mo 
kyklos, bankai ir miesto įstai
gos. Patriotinės organizacijos 
turėjo gausingus A. Lincolno 
pagerbimni susirinkimus ir va
karus.

STREIKUOJA KENOSHOJ 
1,800 DARBININKU

Į KENOSHA, Wis., vas. 13.- 
j 1,800 darbininkų sukėlė strei
kų Simmons Co. fabrikuose, 
kada kompanija atsisakė di
dinti 25 nuošimčiais reikalau
jamų atlyginimų.

Streikuojantieji darbininkai 
Inoj ėmėsi pikietnoti fabrikus.

6 ŽUVO KALINIŲ RIAU

ŠĖSE

SUIMTI DU GROBĖJAI

ORO PAŠTO TARNYBOS 
ZONOS

RYMAS, vas. 12. — Emilia 
provincijos 17 priešfašistinių 
asmenų specialus teismas nu
baudė kalėti įvairiems termi
nams. Du iš jų po 10 metų ka
lėjimo.

Jie nusikalto tuo, kad mė
gino padaryti naujų politinę 
partijų.

Baltimorės mieste policija 
suėmė Touhy grobėjų ganjos . 
du ieftkotus narius — B.It.Ban 
ghartų ir T. Costnerį. Abudu 
bus gražinti Chicagon.

Z . v
Pas areštuotų Banghartų 

rasta 12,495 dolerių vienomis 
penkdolerinėnais.

AVALLA - WALLA, WaRh., 
vas. 13. — Vietos valstybės 
kalėjime įvyko kalinių riaušės. 
Žuvo vienas kalėjimo sargas 
ir 5 kaliniai. 8 kaliniai sužeis
ta. Ne vienas kalinys nepabė-

NEPAPRASTA LEG1SLA- 

TUROS SESIJA

Šiandien Springfielde atida
roma trečioji nepaprasta 111- 
inoiso legislatnros sesija.

..... ■ - __ _ ___________

P«J-
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__



mokslo plėtimų pagoniškuose kraštuose ir 
šioje dirvoje milžinišku pažanga yra padary
tu. , . v

Pasaulis pergyvena didelį ekonominį ir 
finansinį krizj. Milijonui žmonių pateko j
vargų ir skurdų. Šventusią Tėvus tai skau
džiai atjauto. Ji* šelpė ir kilus ragino šelpti 
nelaimės ištiktuosius. Taip pat žinodamas, 
kad toji baisi depresija kįlo dėl socialinių 
neteisybių, dėl darbdavių gobšumo ir darbo 
žmonių išnaudojimo, dėl valstybių vedėjų ne
sirūpinimo tas ekonomines pasaulio žaizdas 
gydyti, dėl to išleido savo garsiųjų encikli
kų “Quadragesimo Anuo”, kurioj nurodė ke
lius, kaip atstatyti pasaulyje socialinį teisin
gumų ir išvesti pasaulį iš to baisaus krizio. 
Ne veltui Jį pasaulis vadina socialinio tei
singumo vykdytoju ir darbininkų užtarėju.

Popiežius dabar jau nebėra “Vatikano 
belaisviu”, nes Pijus XI pasekmingai išriš- 
damas senų ir opų “Komos Klausinių”, at
statė Bažnytinę Valstybę ir popiežiai jau 
laisvai gali iš Vatikano išvažiuoti.

Pijų XI' galima vadinti ir “Katalikiš
kos Spaudos Popiežium”, nes Jis labai daž 
nai ragina dvasininkus ir visus tikinčiuosius 
rūpintis katalikų spaudos platinimu, pabrėž
damas kad tai yra pati svarbiausi katalikiš
kos akcijos dalis. Tuo reikalu Jis yra pasa
kęs: “Kų gero jūs padarysite katalikiškai 
spaudai, aš skaitysiu, kad tai man asmeniš
kai yra daroma".

Septyniasdešimta septintuosius metus ei
damas ir daug dirbdamas Kristaus Įpėdinin- 
kas Pijus XI tebėra sveikas, darbštus ir e- 
nergingas. Dieve duok, kati dar ilgai Jo šve
ntenybė pagyventų ir taip sėkmingai krikš
čioniškajam pasauliui vadovautų.

gesi karo metu Lietuvoj; o ta į žemių. Amžiams slenkant j»o 
da puikiai suprasim, dėl ko jie sumarmėjo į miestus, palikti* 
ir šiandien nebrangina sutar j n ii ūkius apdirbinėti slavams, 
čių ir nenaikįna uoro savo šir- prūsams ir kitiems vergams, 
dyse užgrobti svetimas žemes, kurie suvo prakaitu ir krauju

Tų nocijonalę Vokietijos žy tukarS j*“"8 ,livlžiul« ~ K“11
mt pluktai charakterizavo ka •«» Me. lietuviai sa
1-0 motu pataai vokietis .„ujo ™ krūtlnft.iia mokėsimo alio
ras generolas lJiefurtli laikra te"‘on1 kolonr
Styje ‘-Hamburge,• Nacliricl, i“”“ tSv’''* Vokietijos

ten”. Tame' laikrašty jisai perteklium, kūno
taip kalbėjo: •• Vokietija pat. “iundien Prtaltaitota. « ta. «•
atsako ui savo kare vartoja I r5unl ,nUij°n»- W.“ k“reivl1
mas metodus. Nieko nereiškia, iif P1**“* 0*™ «-

, • .. kapuoti, bet mes jų nenorim.jeigu taps sunaikinti visi pui- ’
, . ... • • ~ „ •, . Mes žinom, kad Komos kultu-kus paminklai, visi paveikslai, ’ .
rūmai, pastatyti pasaulio ge i * . . , .
nijaiių artistų - architektų 1 torlJ» "‘u'"s f™*™’ kad «e'

{Svarbu tik, kad tuo panaiki i . , ,
, .. . . . i tas miestas buvo gražus. Mūsųnuiiu butų palengvintas \ o j ... ........ . ... .. !vakarų kaimynai, veidniainis-kietijai karo laimėjimas. Ka J - : ’ .

. _,. . . kai darydami su Lietuva sulas yra karas. Bjauriausias a . . ....
k,nuo, pastatytas ant vokiečių tUrhS lr J“’ P“1“1““. P'«*

. , , mai progai, savanaudiškai laugrenadiero kapo, mums dau- „ , . ’
... . • . ,, zydarni, viduramžiuose naiki-ginu reiškia, negu visos Kuro- , .. . , no slavus ir prūsus, nes nepos katedros. Jie mus pravar- , .. r

.... , , , r • buvo jiems per ramus. Halisdziuoja barbarais: kų tai ... . . . . . , .... . . ... ' medžiotojų ir kariautojų, anotflmums reiškia! Mes niekinant, _ M. . , ... lesario, n* vėl užsigeidė s\O
juos ir jų kvailybes... Man as . x- » • ■

• o, . r .. / tuno kraujo, svetimų žemių ■
meniskai atrodvtų, kad mes , • i
... , .... ... . naujų vergų, kurie jienis savouzsitarnavoin titulų “barba-» , .. ......,, .... prakaitu didybę kurtų.rų ... Lai jie liaujasi kvailai

kalbėję apie Rcimso katedrų Didžiausias Vokietijos geni- 
ir įvairias bažnyčias bei rfl- .1U8 Goethe vienų kartų, rody
mus, kuriuos palietė likimo damas pasaulio mapų valsty- 
ranka. Mūsų kariuomenė pri patarėjui von Mueller, pa
valo laimėti karų. Visa kita'sakė: "Vokiečiai nuostabiai 
— niekai”. (Žiūrėk, S. S. Mc. >ra panašūs kiniečiams”. Dėl 
Clure: “Obstacles to Peace”, ko? IX‘1 to» kad vieni ir kitl 
1917 m., pusi. 340—341). Kad daugiau garbina raidę, negn 
vokiečiams galima vogti sve dvasių. Vieni jų savo dvasių 
timas turtas, tų puikiai paro nuodija opijumu, o kiti alum. 
dė pasaulinis karas. Jie su. Cesaris sakė, kad germanai 
laužė Haagos konvencijos 53 Per d*eniI dienas siurbia gėri- 
punktų, draudžiantį konfiskuo vardu Meth. Mūsų tauta 
ti privačių nuosavybę be atly- purtosi panašių tipų ir jų kul- 
ginimo užimtoj teritorijoj. Jie tūros. Mes patartume mūsų 
naudodavo okupuotoj teritori kaimynams savo gyventojų 
joj žmonių turtų ne tik savo miesčionių perteklių pasiųsti 
armijos reikalams, bet jį iš- Kinijon, kur milijonai žmonių 
veždavo į Vokietijų be atlygi miršta kasmet nuo opijumo ir 
nimo, išduodami fiktyvius že kur y1*8, puikios vietos koloni- 

• nklus. Naikindavo mašinas, zaeLa*- lik tokiu būdu bus 
kad jomis nebūtų galima nau sėkmingai išspręstas hitleriš- 
dotis po karo. Veždavo Lietu kos Vokietijos problemos, 
vos miškus, siųsdavo mil i jo Mūsų tauta privalo pamirš, 
nūs gyvulių Vokietijon — ii H tarpusavius ginčus, kurio 
tai vis be atlyginimo. Jr šian I skaidė iki šiolei mūsų jėgas, 
dien tie “barbarai”, kaip juos A telktis krūvon, kad atrėinus 
vadina Tacitas, nesigėdina ro- priešų pastangas — mus am 
dvti kumščio silpnutei Lietu- Hains pavergti. Mūsų valdžia 
vai, naiviai manydami, kad privalo pašaukti darban visas 
mūsų tėvynė išsigąs jų terorų kūrybines tautos jėgas, nežiū- 
ir paskelbto boikoto. Ne mūsų rodama jos nusistatymų ir par 
kaltė, kad šiandien vokiečiam! žiūrų. Daugumas Lietuvos in- 
tvanku savo šaly, kad prieau-1 tdigentų, net valdininkų, dar 
glis žmonių reikalauja naujų} (Tęsinys 3-čiame pusi.)
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Ne nuo šiandie vokiečių lai- Panašių nedžentelmeniškų prie 
kraščiai ir jų radijo mūsų vai- monių Vokietija griebiasi ne 
stybę pravardžiuoju sezonine vien tik su Lietuva. Jinai jas 
utėlių valstybe, jie mūs tautų vartojo plačiu maštabu prieš 
vadina liliputų-karliku tauta, kuru su caristine Rusija. Po 
Per ištisus vienuolikų metų karo panašių metodų laikėsi 
Klaipėdos prisijungimo prie Lenkijos atžvilgiu. Neseniai 
Lietuvos Vokietijos slaptos o- dar jas taikė Latvijai, Estijai 
rganizacijos varė čionai pro ir šiomis dienomis taiko Šuo 
pagandų. Terorizavo mus eko- inijai. Kumštis — tai Vokie- 
nomiškai, finansavo Klaipėdos tijos argumentas. Jėga prieš 
krašto laikraščius, organizaci teisę — tai jos amžių obalsis. 
jas, bankus, rėmė valdžios ir Sutarčių nepaisymas — tai jos 
žmonių separatistinius norus, 1nelaimių šaltinis. Vokietija 
demoralizavo jaunimų mokyk nieko nepamiršo ir nieko ne 
lose ir už jos sienų. Mūsų “bi išmoko. Kryžiuočių ainiai su 
čiulių” nieko nesigailėta. Įsa- pyko, kad jų galybė rytuose 
kyta Bažnyčiai-Valdžiai kuo- pradėjo braškėti, kad Rusiją 
greičiausiai suvokietinti lietu- Suomija, Estija, Latvija ir Li? 
vių vaikus, gudriai apeinant tuva galutinai praregėjo,- ko 
net Klaipėdos statuto nuosta nori Rytuose germanai ir Hit- 
tus. lerio Vokietija. Ne be reikalo

Vokietijos valdžia ir jos j Hitleris savo knygoje: “Mein 
sukurta Vokietijos rytų sųju- Kampf ’ kalbėjo apie Vokie 
nga be paliovos skelbia Kiai- tijos Išganymų, įvyksiantį ry- 
pėdos irridendų ir naujų, že tuose. Jo įgaliotinis Hugenbe 
mių rytuose užgrobimų. Tų r8as Londono konferencijoj 
patvirtino neseniai įvykęs p^'as*ė Vokietijai laisvų rankų 
Wasserkraute Schillerio ope- Pabaltijy ir Rusijoj. Hitlerio 
ros rūmuose rytų sujungęs su- jaunimas nori joti į rytus. Po 
sirinkimas, kur jų vadas Den- karo, per derybas su Antante, 
newitz’as, anot “Hamburger 30S garsiausi generolai von 
Fremdenblatt’o”, gyrė vokie- Kluck-Iloffnian’as, ir Luden- 
cių jaunimų, kuris ne be rei- d°rfas siūlėsi jaį sutriuškinti 

Į kalo dainuoja: “mes norime Husijų’ ir jos bolševizmų ir iš 
joti į Rytus”. Vokietijos ir- > padaryti sau kolonijų. Sa 
ridenda, jos nesilaikymas nei vaiine aišku, jie būtų prijun 
minties, nei šutančiu raidės su , £** tada prie Reicho ir mūsų
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DIENOS KLAUSIMAI

POPIEŽIUS PIJUS XI

Vakar suėjo lygiai dvylika metų nuo ap 
vainikavimo dienos dabartinio Popiežiaus Pi 
jaus XI. Jo šventenybė popiežium išrinktas 
1922 m., vasario b d. Gimė Desio mieste, į 
netoli Milano, 1857 m. gegužės mėn. 31 d.S“ t
Jis yra 26b-sis Romos Popiežius.

Mes, lietuvįaį, galūne didžiuotis, kad Po- 
piežius Pijus XI ir mūsų reikalus gerai pa- 
kįata ir jais rūpinasi. Tai vienintelis Popie
žius, kuris ir Lietuvoj yra buvęs ir daug 
kartų lietuvių tautai prielankumo ir tėviško 
Mbšlrdunio yra parodęs. Prie Jo lietuviai 
fiįfšilaukė trijų arkivyskupų; sutvarkyta Lie- I 
tavoje bažnytinė hierarchija; kun. prof. Pr. 
Ūpčvs pakeltas vyskupu ir jam pavesta svar
ba misija vesti rusų tautos žmones prie Ka
talikų Bažnyčios; sudarytas konkordatas tarp 

•.Vatikano ir Lietuvos.
Katalikų Bažnyčios priešakyje yra buvę 

daug maldingų, šventų, darbščių, aukšto mo; 
kalo pi •piežių. Popiežius Pijus XI turi savv- 

visas* tas aukštas ypatybes.. Jis pasižymi 
■Bmaldumu, gyveninio šventumu, niokidyigii- 
IKti ir nepaprastu darbingumu. Pijus XI pa
skelbė daug reikšmingų enciklikų, kurios ne 
Vien į katalikių iiet į viso pasaulio žmonių 
gyvenimų įnešė naujos dvasios ir vilties. Da 
partinis Bažnyčios ('.aiva vadinamas “Kata
likiškosios Akcijos Popiežium”, nes Jis ir 
eheiklikų šiuo ssarbiu klausimu yra išleidęs 
if daug gyvo susirūpinimo parodęs, kad vl- 
m krikščioniški kraštai įtrauktų j apaštala- 

' vimo darbų kuo daugiausia pnsaulininkų žmo- 
^iiių. “Popiežium Knygininku” vadinamai 

dėl to, kad didesnę savo amžiaus dalį yra 
praleidęs prie knygų ir oficialiai buvęs gar
nių pasaulyje knygynų (Ambrosiano ir Vati- 
k«no) knyginiu. To» pareigos Jo aukštų mo- 

d^blų dflr labiau pagilino, išmokė daug kalbų 
Įr dėl to Pijui XI tinka “Poniežiaus moks
lininko” vardas. “Misijų Popiežiaus” vardų 
gavo dėl to, kad visų savo viešpatavimo lai- 

labai daug dėmesio kreipia į Kristaus

KLAIPĖDA VALOSI

Klaipėdos krašte nuo senų laikų veikė 
Vokietijos šnipai, kurie turėjo artiniuf, ry
šius su Berlynu, vedė ir palaikė vokietinimo 
darbų. Vokietininkams netrūkdavo nei litera 
tūros, nei pinigų dirbti prieš Lietuvos vals
tybę,-. Gaila, kad Lietuvos vyriausybė, niaty 
dama kas dedasi Klaipėdos krašte, nesiėmė 
griežtesnių žygių. Bijodama supykinti savo 
pavojingąjį kaimynų, nenorėdama nutraukti 
prekybos santykių, viskų leido per pirštus. 
Bet kada vokiečiai pradėjo Lietuvą iš visų 
pusių atakuoti, sulaužė prekybos sutarties dė
snius, paskelbė viešų boikotų ir grųsina, ta
da ir Lietuvos vyriausybė ėmėsi griežtesnės 
politikos, ftiomis dienomis atėjo žinių, kad , 
Klaipėdoje suimta suokalbininkų vadai, ku
rie planavo peryersmų. Be abejonės, kaltinin
kai bus tinkamai nubausti. Nors dėl to san
tykiai su Vokietija laikinai dar labiau pa
aštrės, bet vokietininkai pajus, kad jiems 
Klaipėdos kraštas ne vieta ir dėl to greičiau 
iš jo išsikraustys. Pradėtas Klaipėdos krašto 
valymo įlarbas neturėtų būti dirbamas tik 
paviršiais, bet įš pačių pagrindų. Kuo grei
čiau Klaipėda apsivalys, tuo sveikiau bus 
Lietuvos valstybei.

Bello Gallico, kalbėdamas a 
pie germanų papročius, tvir
tina, kad jų dorovė leido jiems 
vogti, tik, žinoma, už ribų sa 
vo valstybės. Tų tvirtino ir 
Tacitas. (Žiūrėk: Tac. Geriu 
XIV 4—XV. 1). Anot Cesario, 
germanai, leisdami vogti sve 
timus daiktus, norėjo sutvir 
tinti jaunimo būdų prietykia 
ms ir apsaugoti juos nuo tin
giniavimo. Vokietijos istorija 
tų teisingų Cesario pastabų pu: 
kiai patvirtino. Prisiminkirr. 
tik kryžiuočių žygius j Lietu 
vų ir jų plėšimus: prisimin
kim, kaip vokiečių armijos ei

bo dėka, traukiniai laksto visur ir viso
mis kryptimis. Jo darbo vaisiais šiandienų 
naudojamės mes, net nepagalvodami, kad 
kadaise dėl to daug vargo kažkoks ang
las Stefensonas.

pritaisė prie jo ratus, pridėjo kitus įren
gimus, ir vežimas buvo gatavas. Tai bu 
vo 1814 metais. Paleistas vežimas va- 
žiavo nors lėtai, bet vistik> važiavo. Iš
radimas buvo baigtas, reikėjo jį patobu
linti. Žmonės į vežimų be arklių žiūrėjo 
kraipydami galvas ir pranašavo, kad nie
kas iš to neišeis Stefensonus tačiau ne
nusiminė, o dirbo toliau. Po 9 metų bu
vo pratiestas tarp Stocktono ir Dariingto- 
no pirmas viešas geležinkelis ir buvo pa
leistas pirmas traukinys.

Žinoma, pirmas traukinys buvo ne
koks. Garas iš garvežio veržėsi švilpda
mas pro visus plyšius, tačiau Stefensonas 
nenusivylė. Jis vis dirbo ir dirbo, tikė
damas, kad jMivvks. Ir Įiavyko. 1829 me
tais jo išradimas buvo piijmžintas naudin
gu ir pačios anglų vyriausybę.

Kaip kiekvienas išrmlinias, taip ir ši
tas iš karto žmonių buvo sutiktas nepa
lankiai. T geležinkelį ir į vežimų »be ark
lių žiūrėjo kaip Į velnio pramoga*. Tei
čiau nežiūrint to, geUkelis užkariavo visų 
pasaulį.

Jurgis Stefensonas mirė 1848 metais.
Ir šiandieną, tik jo nenuilstamo dar-

patyręs apie nelaimę, išsikalbėjo su ang
liakasiais ir pasisakė mašinas galįs sutai
syti. Angliakasiai upie tai tuojau pranešė 
kasyklų savininkams. Tie iš karto neno
rėjo nieko nei girdėti, i»askui tačiau suti
ko, ir Jurgis mašinas per [Kirų dienų pa- 
tainė. Po to jis metė pirmykščių savo 
vietų ir gavo naujų.

Nuolatos susidurdamas su mašinomis, 
su garu, Jurgis Stefensonas įstebėjo ši
tokį dalykų. V’ūmlens kibiras, pavyzdžiui, 
sveria 15 kilogramų, tai tas jmts vanduo
jmverstas garais, arba geriau sakant, ga-•
rai sveriu ilgi tiek pat. Bet jei vanduo 
telpa kibire, tai garai kibire jau nebesu
telpa, o reikalauja vietos 1653 kartus di
desnės. Iš to jis padarė išvadų, kad van
duo, kaitinamus uždaram inde, virsta ga
rais, o tie garai laimi pJečinsi ir besi
plodami gali nudirbti milžiniškų i laibų.

Kupgatęs garų, y palytas*, Stefensonas 
paairyžo padaryti tokį-dalykų, kuris jo 
vardų įamžino. Jis sumanė padaryti gar
vežį.

Sumanęs tai, jis difbo 10 mėnesių, 
tų pačių kasyklų savininkų remiamas pi
nigais ir ntedžingn. Jis paėmė katilų,

mašinas taip smulkiai išžiūrėti, kud ne
trukus žinojo kiekvieno ratuko veikimų. 
Bagaliau gavo mašinų prižiūrėtojo vietų.

Šiuo maždaug laiku jis pajuto esųs 
tamsus kaip naktis ir panūdo mokintis. 
Birma mokinosi pats vienas, paskui, pra
dėjo lankyti mokyklų. Turėdamas^ jau 
dvidešimts metų, Jurgis sėdėjo laisvu nuo 
darbo laiku kartu su mažučiais vaikučiais 
ir kantriausiai klausė visko, ko tik buvo 
mokoma.

Netrukus suaugęs moksleivis galėjo 
jau m* tik skaityti, tat ir rašyti, tačiau 
mokslo nemetė, o mokinosi pats vienas 
iš knygų.

Uždarbis kasyklose buvo nekoks -— 
pinigų buvo maža, jiragyvenimui ir kny
goms neužtekdavo.

Nors ir gabus buvo Jurgis Ktefenso- 
nas, tačiau jo plačiau niekas nežinojo. Ir 
būtų gal nežinoję, jei ne vienas atsitiki
mas. Kartų gretimoMe kasyklose sugedo 
vuAdeniui traukti mašinos. Visas dferhas 
kusyklose si.stifjo ir kasyklų savininkam* 
gręsė bankrotas. Mašinų laisyti buvo iš
kviesti geriausi inžinieriai, tačiau tie nie
ku negalėjo padaryti. Jurgis Stefensonas,

k Bpvųik prieš pusantro šimto metų, ne
mirtingoje anglų Sti’fensonų šeimoje gimė 

yąįkas, per krikštų gavęs Jurgio 
vantų. TevaX; &tefensonns', ilirbęs anglių 
kasyklose pečkuriu, iš karto nusiminė, 
nes tarėsi, kad užauginti dar vienų šei
mos narį kažin ar bepavyks. Tačiau ma
žytis Jurgis, kad ir blogai prižiūrimas, 
nemirė, o migo ir užaugo.

Stefensonų šeima taip buvo neturtin
ga, kad J m gini, einančiam dar t ik sep- 
tintus metus, teko jau ganyti ir tokiu bū
du duonos pasirūpinti pačiam. Apie mo
kyklų negalvojo nei tėvas, nei pats Jur
gis, ji buvo visiems tc-lima svajonV

Kiek vėlom Jurgis Kfcl'ansonas metė 
ganyti ir pradėjo dirbti laukų darbus. 
Jamulumr.sis jlhi vyru, metė j ingai i ai i ir 
lar.kiiK, ga ūda n in s. durltff tose jmčios • ang 
lių kasyklos^*, ktu-iose dirbo ir tėvas. Čia 
ij perskyrė tėvo jiugelbininku.

- Kasdien^ trindamasis apie mašinas, 
kiurioiuis bt.vo įraukiamas iš kasyklų ten 
sudriskęs vąndtio, Jurgis turėjo progos

Gyvenu už jūrų, toli nuo savąjų,
Širdis išsiilgo brolių mylimųjų.
Mes, broliai lietuviai, tėvynę mylėkim, 
Gerbkim savo šalį, neišsižadėkim.
Ten mūsų tėvynė, Lietuva brangioji,
Ten žalios jos girios, gegutė raiboji.
Ten sriaunūs upeliai ir lankos žaliuoja. 
Ten mūsų broleliai daineles dainuoja. 
Ten gražūs darželiai, rūtos garbiniuotos, 
Ten mūsų sesutės gražios, vainikuotos. 
Ten miela močiutė sūnelį lioliuoja, 
Džiaugsmų ir vargelį dainoje rokuoja. 
Ten bočių kapeliai, žemelė šventoji,
’fen mūsų tėvynė, Lietuva brangioji.
Ten mūsų didvyriai gyvybę aukojo 
Dėl tėvynės laisvės, kol jų iškovojo.

Kariūnė
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
afls gali taip jiat pemaža pasl , lauks nemaža naujų rėmėjų 
darbuoti. Perskaitę laikraštn į bei talkininkų. Remdami krik- 
ką tepaduoda jį kitam, kuris Į žčionišką spaudą, rinkdami jau

Vas. 5 d. pilim} kartą pasi
rodė “Mažųjų Draugas”, lie

tuvių pradžios mokyklų savai- 
‘traštis. Jį leidžia Marianapo
lio Kol^įija; redaktorium' yra 
kun. dr. P. Biskis, M. I. C., 
administratonum-gi, J. Ove> 
ka. ftis laikraštėlis leidžiamas 
kaipo dienraščio “Draugo” 
priedas.

I
Pirmasis leidinys labai įdo

mus, rimtas ir tvarkingai su 
statytas. Ypatingos išvaizdom 
priduoda pirmo puslapio gra 
žiai nupiešta vinjietė, kur: 
kaip tik atvaizduoja mokslą 
dnančios studentijos simbolį.
[Laikraštukas, kaip žinome, 
ra skirtas pradžios mokyklų 

vaikučiams. Todėl, jie gali jį 
ne tik skaityti, bet jam ir ra
šyti savo mintis, troškimus, 
mįsles, pasakėčias ir kitas į-
vairenybes. Jie gali naudotis 
šiuo laikraščiu kaipo savu*, 
didesnė šio laikraštėlio pasise
kimo dalis priklausys nuo pra 
džios mokyklų prisidėjimų — 
bendradarbiavimo.

Prie šio lietuvybės propaga 
ndos skleidimo ypatingu būdu 
gali prisidėti pradžios mokyk
lų mokytojos (seselės), mok y 
tojai, parapijų klebonai. Jie 
gali vaikučius su laikraštėliu 
supažindinti, skatinti, kati ji 
remtų ir prisidėtų prie jo pa
laikymo. Vaikučiai iš savo pu

dar nėra skaitęs, rasit, jis pa 
norės jį užsisakyti.

naujų prenumeratų ar šiaip jai 

kokiu būdu skleisdami jos pro

r «
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L. T. P.-klubą pyragą, kuri viai yra čempijonai. Mokyklos ram lietuviui turi būt brangu i leidžiama “Pažangą” ir»Ma- 
tymui vadovauja “Boley” Jo- 
kubauskas. t

Mirė

Šiomis dienomis "VVaterburyj 
mirė: Kapočienė, Jenelionis,
Sniokienė ir Senietienė.

Amžiną atilsį duok jų sie
loms, Viešpatie!

Studentų Roller Skating 

Party

Party įvyko užpraeitą pir
madieni. Plangiūtė parūpinę 
vietą Chase park rinks’ėse. Vi 
si turėjo “good time”. Stude-

kstančių dol. nuostolių, nes su r,^lĮ sus*r>nko virš oO. Paeiuži- 
degė kai kurie jos namai. p^ję, visi gardžiai valgė ir 

LaSalette kunigai pataman, linksminosi iki vėlumai. Tarp 
ja Conn. valstybės lietuviams, Įkalentų matėsi ir kunigai. Rii 
ypatingai tose vietose, kur tuo Į '^dis, Kripas, &dv. Balanda 
tarpu nėra lietuvio kunigo. Į chemikas Kankelis ir k.

Pasveiko

klubas dovanojo Šv. Juozapo 
našlaitnamiui.

Paskui visi linksmai šoko, 
Žodžiu, L. I. P. klubo bankie-

viskas, kas lietuviška; tikras j ri jonų Kolegijos Studentų lei» 
lietuvis myli savo tėvynę, | džiamą “ Mažųjų Draugą”. A-

Tik šiuo budu, dirbant iš pagandą, tapsime spaudos a- tas visapusiškai nusisekė!
vien, bus galima jaunąją kar 
tą supažindinti su visa, kas 
lietuviška, kas sava ir įdiegti 
šios dvasios spindulius, kad 
vėliau užėmę* senesniųjų vie 
tas, kitiems žibėtų ir išlaiky 
tų tai, kas kiekvienai tautai 
brangiausia — kalbą- ir papro
čius.

Pradėtas kilnus darbas, pa 
daryta atsakanti ir daug ža
danti pradžia. Belieka tik jį

(Tęsinys iš 2 pusi.)

ir po šiai dienai leidžia savo 
vaikus į vokiečių mokyklas 
gimnazijas. Tam reikia pada
ryti galas, skelbiant laikraš
čiuose jų vardus.

paštalais. Tokių mums šiandie 

daugiausiai ir reikia, kuomet

Lankėsi kun. Abromaitis ,M.S.

AVaterbury lankėsi misijo-
is visų pusių siaučia įvairios nierins ir rašytojas kun. Ab-
laisvamanybės bei pagonizmo romai!is. Gerb. misijonierius 

audros. Įrašinėja į “Vytį”, “Studentų

Būkime spaudos apaštalaisI ^i” ir kitos l’etnviSkua lai- 

Vžsibrėžkime siu Ūksią n«0-!krašSns' Dabar gyvena Bloo- 

latos. ypač ii mėnesį, uoliau mfWd’ '“'loli 'r«nfor<l’o. kur

rūpintis savos spaudos reika 

lais. Patys užsisakykime viena 

ar daugiau katalikiškų laikra

ščių, o jeigu jis jau lanko mūs

visomis jėgomis palaikyti ir, namus, mėginkim paraginti sa

lasalietiečiai turi naujokyną. 
Pasakojo, kad neseniai LaSn- 
lette kongr. turėjo apie 10 tfl-

kiek galima, tobulinti. Galinu 
tikėtis, jog šis sumanymas su

vo kaimynus, gimines bei pa 

žįstamus, kad visi išvien re

silauks reikalingos paramos it į mtų įr platintų katalikišką 

atneš gražių pasėkų. spaudą!

Spaudos mėnuo

. džiaugiasi jos džiaugsmais, liū 
di dėl nepasisekimų. Tikras 
lietuvis myli savo kalbą, skai
to lietuviškus laikraščius; ti
kras lietuvis priklauso prie ku 
rios nors lietuviškos draugi
jos, laikosi savos lietuvių baž
nyčios ir niekuomet nebijo pa
sisakyti, kad jisai yra nors A- 
rnerikųs pilietis, bet lietuviš
kos Kilmės.

Taigi, lietuviai, visi tą die 
ną dalyvaukime šventės pami
nėjime.

Du vaikučių draugu

Gavom naujus laikraštukus: 
kun. Urbono iš Du Bois, Pa.,

bu sukėlė daug malonumo. Ir 

vienas ir kitas reikalingas bei 
naudingas Amerikos lietuvia
ms. Reikia vaikučius pratinti 
skaityti laikraštukus. Jie įdo
mūs net suaugusiems. Juoso 
randama juokų ir rimtų namo 
kininių.

Linkini tiems laikraštukams 
gyvuoti ir užimponuoti vaiku
čius. Kur randasi lietu
viškos parapijinės mokyklos 
tenai ypatingai t mėtų rastis 
tie laikraštukai.

iro.
Dabar visur Conn. daug snio 

Daug įvyko nelaimingų 
(Tęsinys t pusi.)

Praloš©

Spauda yra galingiausia pa
saulyj jėga. Ja galima padary
ti tai, kas kitomis priemonė
mis neįmanoma. Turime ir ki
tų įtakingi} šaltinių, kuriais 
galima daug paveikti į žmo 
nes, pav. radijo, telefonas, į- 
vairios mašinerijos ir t.t. Ta 
čiau, per radijo galime pasie
kti tik tuos žmones, kurie klau 
sosi siunčiamos programos, iš 
lavinta ir smarki kalba gali 
me pritraukti tik tuos, kurie 
jos klausosi. Spauda gi gali 
nia pasiekti kiekvieną. Spaus 
dlntas žodis daro įtakos ne tik 
I tą, ^uris jį skaito, bet jos 
aidas, “atsimušęs” ųuo skai
tytojo, ir toliau atsiliepia.

Katalikiškoji spauda ypač 
daug kuomi padeda palaikyti 
tamprius santykius tarp tiki- 
nčiųjų, padeda jiems išrišti Į- 

'vairius tikėjimą -liečiančius 
|klausinius, prašalinti nesunkai 
tomus gyvenimo keblumus ir 
suteikti stiprinančių jėgų bei

Šiomis dienomis Sv. Vineen-
,. . . . r , Ta Vyčių komanda pralošėto ligoninei \Voreester, Mass.,' .__ Įbasketball žaidimą Red DcviIrtolimesniam sustiprėjimui ra

ndasi klierikas Jonas A Ilgū
nas, M. I. C., ir studentas A.
Savickas. -

Kolegijos mokiniai linki Ii-1 • i
goniams kogreičiausia sustip
rėti ir toliau varyti pradėtą 
darbą.

A. J. Miriūūas (L. K.) • Bet ant. rytojaus mus para 
pijos mokyklos vaikučiai su
pliekė garsiosios ftv. Marijos 
parapijos vaikučių tymą. Da
bar iš visų ’VVaterbiirv’o ]»ara- 
pijinių mokyklų iki šiol lietu-

iš New llaven’o. Lošimas bu- 
labai smarkus. Publikosv o

susirinko daug. Po lošimo visi 
linksmai šoko, griežiant N. A- 
leksio orkestrai.

Tai pirmutinis ‘geimis”, ku
lį mūs Vyčiai pralošė.

VVATERBURY, CONN.
Iš L. I. P BANKIETO

Praeitą savaitę buvo susir 
gę kunigai Gradeckis ir Pan Į 
kus. Kun. Pankui per Grab
nyčias padėjo kun. Kripas. A 
biem linkini stiprios sveika
tos.
Keletas žodžių apie Vasario 15

Vasario 10 d. sukaks 10 me- 
Jtų nuo Lietuvos nepriklauso 
nivbės pask< lbimo. Tai minė-! 
tinos sukaktuvės ir dėl to lie- Į 
tuviai visur jas paminės dai
nomis, koncertais, kalbomis. 
Turime neužmiršti, kad tik

AR KELIAUJI ŠIEMET | 
LIETUVA?

. "J

įtarimų tvirtai laikytis tik- 
Reikia mūsų valstybei naujų'rojo tikėjimo.

rinkų, kad visiškai atsipalai 
įlotume nuo ekonominės pri
klausomybės Vokietijai. Ne 
pamirškime, kad ekonominės 
represijos — tai Vokietijos ka 
sdieninė duona. Mūsų valdžia, 
patyrus -paskutiniais metais 
tiek smūgių priešvalstybinio 
veikimo Klaipėdos krašte, tu 
rėtų iš pamatų patikrinti šio

Motina Bažnyčia, matydama 
didelę geros spaudos įtaką bei 
naudą, skatina tikinčiuosius 
daugiau susirūpinti katalikiš
kos spaudos palaikymu bei 
platinimu. Kiekvienas, katali
kas privalo ’ pasirūpinti, kad 
nors vienas katalikiškas laik- 
raštis lankytų jo namus. Per 
skaitęs jį, tenemeta šalin; te

krašto ekonominių organizaci^ paduoda savo artymui, kaimy 
jų, bankų, teismų ir mokyklų Į nui. kurs, rasit, neišgali jo už

rbus. Tiesa, šioj paskutinėj 
[y centro valdžia jau 1929 
buvo pradėjusi darbą, ji©

siųsdama p. Mačernį iš Tau 
ragės peržiūrėti mokyklų būk
lę. Bet nežinia, dėl ko jam, at
lankius 100 mokyklų iš 400, 
darbas buvo sustabdytas. O 
daviniai surasti pasibaisėtini.

• Reiktų kuogreičiausiai įsteigti 
prie direktorijos mokyklų re 
ferento vietą. Be to, jau lai
kas atpalaiduoti mūsų gimnaz 
zijas nuo priverstinos vokie 
čių kalbos, pakeičiant ją an

< glų bei prancūzų kalbomis. 
Mūsų kartai likimas lemia

išrišti istorijos mazgą, kurio 
nesugebėjo atnarplioti mūsų 
tautos genijus Vytautas. Nuo 
mūsų priklauso Rytų Locar 
nas. Tad ruoškimės visi žūt 
būtinei kovai. “N. R.”

sisakyti arba dar nežino dide-

Yasario O d. visa Waterbn- 
rv’o lietuvių smetonėlė (kimi 

i gai, advokatai,daktarai, biz
nieriai, inteligentija) susirin 
ko į L. I. P. klūbų, 48 Greene 
St., į hankietą^ kad paminėjus 
L. I. P., arba Lithuanian ln 
dependent Political Club 31 
metų sukakti. Susirinko virš 
300 žmonių. Dąlvvavo ir mies
to majoras Krank Itayes, tei 
sėjas John J. McGratb, poli
cijos virš. Mr. Miner ir kiti. 
Patsai majoras vadovavo 
“grand mareli”.

Vakaro vedė jum buvo šeri 
fas J. Jenušaitis. Kalbėjo mie 
sto majoras, teisėjas McGratb, 
policijos \*irš. Miner, gerb. kl< 
bonas kun. Valantiejns, adv. 
Bobbinas ir Broniška, alder 
menas Bendleris, gydyt. Dili 
ir Colney, L. T. P. klūbo pirm. 
T. Matas, Jakubonis, kun. Kri 
pas ir kiti.

Rrooklvn Baking Co. (lietu

Jei taip, tai neužmiršk, kati dienraščio “Drau
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais. 
Per “Draugo” agentūrą bile kada galite važiuoti į 
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

GEGUŽES MEN. 26 D. Scandi- 
navian-Amerilęos linijos laivu “FRE-
DERIK VIII”. r*j.

lės laikraščio namlos. ftiuo bū i viai) jiadovanojo didelį lietu 
du spaudos platinimas susi- viškomis raidėmis sveikinantį
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Greičiausia Kelione į Lietuvę

. BREMEN 
EUROPA

EKSPRESINIS TRAI KINTS laukis prie laivo Brenier- 
havcac lr ufttikrina patogų nuvyk Inu, j KLAIPĖDA.

Arba keliaukite, populiariais ckaprcalnlals laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN 

DEUTSCHLAND
0170.50

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų 
linijos laivu “BERBNGARIA”.

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos j UETŲVOK EUCHARISTINĮ KON

GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių
. S - ■ ■ * —, z z 4 4 »< 4   

informacijų kreipkitės į

TREČIOS Kf.ESOS LAIVAKORTES IS 
NEW YORKO f KLAIPĖDĄ IR ATOAL

ir <bu,g:ati > S < a A -5 o > v 2 « KJLS

3

Taipgi nuolatiniai išplaukimai gr- 
ral žinomais kablninlaln laivais. —
Patogus gcIcžInkcIi'Sla suslslrkimas 

'Iii Bremeno ar Hamburgo.
Informacijų klauskite pas vletlnj 

agentų arba

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

177 N. Mlclilgan Avė. — 1»O W. Randolph St. 
chicago, ill.
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VASARIO 16
šiandie miesteliuos, kaimuose, kilimuos 
Lietuvos žemelė džiaugias.
Ir net užsieny — svetimuos laukuos 
Nuo paprasto, kasuienini-o darbo liaujas 
Visi lietuviai —
Nes atėjo Jai
Tėvynei Lietuvai 
Laisvėn Aukso Valanda 
Taip ilgai svetima!
Ir užbūrė lietuvio krūtinę 
Mylėt — svajot apie Tėvynę 
Kuri skausmuos nusipelnius dideliai, 
Kuri džiaugias, kad ir Jos vaikai 
Kaimo ir miesto gauna patirt,
Kaip saldu Jai gyvent, kaip saldu mirt! 
Darius - Girėnas... tokie vaikai 
Kuriuos nors sugniaužę turi kapai,
Bet dvasia jų pakvipo 
Ir jau visiškai kito 
Krašto jaučias lietuviai...
Nes sugrįžta Vytauto laikai!

A* v n ’A S

ši'EIKAIUi-lLAIMiėssaLT INI5
j . ’ Rašo Dr. A. G. Rakauskas, g

Chicago,.
ydytojas ir chirurgas,
fu.

CUKRALIGĘ (DĮABETES 
MELLITUS)

a

=====
Antradienis, vasario 13, 1934

Plytaitin

NAUJOSIOS ANGLUOS ŽINIOS
W»IERRURV, MN.

(Tęsinys iš 3 pusi.)
atsitikimų su automobiliais. 
Reikia atsargiai važiuoti. Tė
veliai įsakykite savo vaikams, 
kad jie .apsižiūrėtų, kaį čiuo
žia ypač ant Gi'eene, \Vasli- 
ington ir Sunnyside Avenues. 
Daug ten pavojaus.

lietuvių katalikų. Tas pats cho
1 ras vėliau buvo nuvykęs į New 
llaven’ų.

HARTFORD, CONN.

NEW HAVEN, CONN.
1 I

St. Francis Orplian Asyliuni 
įvyko metinis Conn. valstybės 
labdaringųjų visų tautų ir ti
kėjimų įstaigų įgaliotinių sėl
inąs. Katalikai išdavė gražiau 
sius raportus. Pasirodė, kad 
katalikai užlaiko didžiausias 
meilės įstaigas ir jas pavyz
dingai veda. Seime dalyvavo ti 
ktai du kunigai: Daly ir Va

Užpraeitų šeštad. New Bri 
tain’o bažnytinis choras, ve
damas Zalnieraičio, sulošė Ii-. lantiejus. Be daugelio katali 
nksfnų komedijų Uartfordo Jie kų, dųug buvo ir protestantų
tuvių parapijos inokykloš mo 
Rytojų sesučių Pranciškiečių 
naudai. Komedija visiems pa
tiko. Žmouių atsilankė daug.

Labai gražus dalykas yra 
— remti lietuvaites mokyto 

jas. Tai darbas susipratusių

bei žydų.

DRAUGAS’

Katalikiškas!
Lietuviškas!

Patriotiškas!
Teisingas!

(Pabaiga)
Gydymas. — Cukraligės gy

dyme svarbiausiu principu y 
ra žiūrėti, kad ligonio slapu
me nebūtų cukraus. Seninus 
lai būdavo atsiekiama dideliu 
maisto aprubežiavimu ligoniui, 
laikant jį pusbadžiu, kas ne
kartų atsiliepdavo į ligonio 
sveikatų. Prie tokių aplink y 
bių ne visados būdavo galima 
pašalinti cukrų iš šlapumo, y- 
pač tokiuose ligoniuose, kurie 
būdavo paliesti aštriosios cu
kraligės. Šios ligos gydymui 
padaryta svarbi pažanga, kuo 
met 1922 m. Banting’as atra
do insulin’ų. Įšmirkščiant po 
oda šių vaistų reikalingoje kie

z 1 *
k y bėję- ligonini gali gyventi 
normalų gyvenimų, priimdami 
maistų tokioje kiekybėje, kad 
jiems nereikia badauti ir pu 
lt i svoryje, o prie tam ir sil
pnėti. Ne kiekviename atsiti
kime yra reikalinga insulin’ų 
vartoti. Lengvojo pobūdžio cu
kraligei kontroliuoti pavyksta 
su dietos aprubežiavimu. Ne 
visados insulin’ų yra galimy
bės pavartoti -aštriojo pobūd
žio cukralige sergantiems. To
kiuose atsitikimuose ligoniui 
mažinama sureguliuoto maisto 
kiekybė laipsniškai per kele
tu dienų ir po to žymiai su 
mažinta porcija teduodama 
per savaitę ar daugiau laike- 
iki cukrus iš šlapumo prapuo
la,. Kartais ligoniui priseina ir 
visiškai papasninkauti keletu j 
dienų, jei aprubežiavimas mai 
sto porcijos neduoda teigiamų i 
rezultatų.

1P l*JWiuscUBl ‘sinusu)
dinama ligoniui maisto porci
jos,. kjekvięnų syk jas alsve- 
rįąut, ir po to flriaina ar nė- 
įa įvykusių permainų šlapu
me. Jei randaina cukraus, vėl
grįštama prie pagrindinės malagos stovio patikrinimui 
sto porcijos, o jei cukraus ne
siranda, bėgy savaitės vėl 
porcija didinamai. Tai daroma 
iki ligonis gauna reikiamų mai 
sto kiekybę. Bet reikiamos 
maisto kiekybės ligonis negaii 
priimdinėti delko jo svoris 
puola’ ir jis silpnėja, tuomet 
priseina pavartoti insulin’ų.
Reguliuojant ligoniui maistų 
priseina padaryti kartais ne
maža zigzagų ir nekartų Ii 
genis išeina iš kantrybės, ma 
įlydomas, kad nieką gera ne 
bus galima pasiekti. Ir tik

JUZEFĄ VALTERIENĖ 
(po tėvais Lapinskaitė)

Mirė vasario 10 d., 1934 m., 
8 vai. vakaro, sulaukus puses 
amžiaus. Kilo 1S Tauragės aps
kričio, Kaltinėnų parap., Nunu- 
ninkų kaimo. Amerikoje išgyve>- 
no 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdima- 
vyrų Vincentų, dukte.rj Onų, že
ntų Chiis.. Linhart, du anukus 
Charlotte ir Charles, brol) Ale
ksandrų Izaplnskį ir broli'enę O- 
nų ir gimines; o Lietuvoj sese- 
rj Marijonų ir brci.| Petrų.

Kūnas . pašarvotas 4067 So. 
Richmond Si. Prašome nesiųsti 
gfilių. Laidotuvės Įvyks ketvir
tadieni, vastulo 16 d., iš namų 
8 vai. . bus atlydėta Į Nekalto 
Prasidėjimo Pan. 8v. Mar. pa
rapijos bažnyčių, kurioje Įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielų. Po pamaldų bus nu
lydėta Į Sv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visut 
gimines, draugus-gee ir pažys< 
t&mus-mas dalyvauti šiose lai', 
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Duktė, žen- 
•tas. Anūkai, Brolis, Brolienė u 
O rainės. *»

Laidotuvėmis patarnauja gra- 
borlus J. Fj Eudelkis. Telefo
nas YARds 1741.

KODĖL SKYSTI
LIUOSUOTOJAI 

VĖL YRA MĖGIAMI

Žmonės vėl grįžta prie vartojimo 
skystų liuosuotojų. Žmonės suprato, 
Jog tinkamai prirengti skystus nuo
motojai išvalys vidurius be jokių ne- 
Smagumų laike išėjimo arba vėlikus.

Kiekis skystaus iiirosuotojo gali 
būt pamainomas žiūrint pagal atski
ro asmens reikalo. Jo veikimas tuo 
budu gali būt reguliuojamas. Kttdi- 
kiui lengva nustatyti tinkamų doza. 
Ir švelnus, skysti lluosuotojai ne įri
tuoja Inkstus.

Gydytojai abetnai pripažino. jog 
semia yra geriausias I mosuoto jas dėl 
kiekvieno. Senna yra naturallšk.i-i 
liuosuotojas. Jisai ne džiovina siste
mos, kaip, kad kiti liuosuotojaj, ir 
padaro Jus ištroškusiais. Dr. Cald- 
weU's Syrup Pepsin y.ra skystas lluo- 
suotojas, kuris atsideda ant senna 
kaipo veikiančio Ii'uosuotojo. Jisai 
sureguliuoja ' žarnas vienos savaitės 
laiku Ir Jos veikla taip reguliariai 
kaip laikrodis.

Jus vi'suomet galite gauti Dr. Cald- 
well's Synip Pepsin bile kartoj vals- 
tlnyčloj prirengtų vartojimui. Narys 
N. R. A.

Pageidaujamas skonis 
tikro msyonnalse Ir tik
rai senoviškas vlrfntns 
'•dressing" naujoj koin-

» binactjoj!

KRATUS MIRACLEWHtF
SALAD DRESSING

America’s
••

favorite/

po ilgo, nuolatinio, rūpestingo Uždarykite duris nedorovin-, tyrumų.
gydymo pavyksta ligoniui pa- gUį spaudai, saugokite šeimoe SKAITYKITE “DRAUOA’* 
gelbėti. Kadangi nuo cukrali į 
gės parfgydyti nėra galimybės
jo tik jų kontroliuoti, todėl cu- 
Į kralige sergu.-, ligonis turi ne
liki pildyti gydytojo įsakymus, 
griežtai prisilaikant jum nu
statytos dietos ir jei ne daž
niau, tai bent kartų į mėnesį 
turi atsikreipti prie savo gy 
dvtojo bendros sveikatos ir

VENETMNUMENT CO.. INC.

Cukralige sergu ligoniui tu
ri kreipti ypatingo dėmesio į 
burnos, dantų ir viso kūno 
š\arų, ypač turi švariai užlai 
kyti kojas, kadangi jie yra 

1 linkę prie komplikacijų for
moje atvirų žaizdų ir gangre 
nes kaip kojų pirštuose, taip 
ir pačiose kojose. •

Nuga-fone
Stovi už geresnę Sveikatų, Didesni 
Stiprumų — kas reiškia dauginus gy
vumo — Stimūliuoja nervus, raume
nis, ir nusilpnintus organus. NUGA- 

, TONE yVa įžymaus Gydytojaus išra- 
I dituas, jisai siūlo jumk TONIKĄ, ku- 
| ris padarė stebuklus dėl tūkstančių, 

padarydtėmas tuos nusilpnintus tvir- 
vokais. Slo Gydytojaus 

I ręskrip'tUja dabar parduodama vi- 
s )de vkidW4j»čio8e. — trisdešimts die- 
nfųj garantuotas treatmeutas už Vie
nų Dole?) — gaukite butelĮ šių tab- 
letkų šiandien, bet persitikrinki'te, 
kad ant lalbelio būtų pažymėta — 
NUGA-TONE.

Kuomet šlapume nesiranda

Viena iš J. A. Valstybių statomų milžiniškų užtvankų (dam)«

IN OUR OFFICE

Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų 
Ir (.rabuamių

Dldiiuubla paminklų dirbtuvė 
Cliicagoj

Sutirš 50 metų prlijrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir 
tausokite pinigus

Mes atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chicagos LleOuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
ui ti Grumi Ai e.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GR A B O R I A I

LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI OHABORIAI
Patarnauju laidotuvėse k-uoplgteatda 
Reikale meldžiu atsišaukti, o tqan 

darbu būsite užganėdTnti
Tel. CANal 2616 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKĄ
GRABORIUS
ptOrnoTiiliūs visokiems 

ams. Kaina prieinama.
19 Lituanica Avenue

1439 S. 49th Gt. UI.
Tel. CICERO Š»27

.. Chicago, III. /’

New 50/ Size J, F. RADZIUS
LYDIA E. PINKHAM’S 
TABLETS FOR WOMEN

Theey relieve and prevent 
periodic pain and associated 
disorders. No nareoties. Not 
just a pain fciller būt a modern 
medicine which acts upon the 
GAUSE of your trouble. Per- 
sistent ūse brings permanent 
reiief. Sold by all druggists.

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo? Ji pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tų gali pašalinti. 
Gargaliuok su Llaterine Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad šis vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaisiai ne
padaro per 4 dlenag.

LAMRF.KT PUARMACAL 

'į COMPAJtY

Rt. Louls, Mo.

LISTERINE
promptly enda odora ordinary 
antlaeptlca can’t hide in 4 daya

Ino..
LIETUVIŲ GRABORltTB 

Palaidoja už *26.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dyKkl. 

it«H W. 18th bt. ToL OAMai MK
Chicago, III.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VKD2JA8
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOUlevard 620®—MU
TeL CICERO 164

SVREWICZE
* GRABORIUB 

i«tdotuvėmš pilnu patarnavimas
galimas u 416.66 

luoPLZOU uiK-ai
1344 R. MMh Arą.. CiftftTn. Tll

SIMON M. SKUBĄS
1RABORIUS IR BALSAMUOTOJAB 

Patarnavimas geru ir nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MORfoe X»77 |

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

Tcl. UAPayette 1513

J. Liulevlčlus
Graborlus 

Ir
. Balsainuotojas

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplella- 
k»je.
Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

4062 Archer Ava.

Visi Telefonai:

1,741-1742
IAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Voo6 frpMta- -



Antradienis, vasario 13, 1931 nHirniH

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
6į vakarų, parapijos svetai 

nėj Įvyks negirdėtas ir nere
gėtas triukšmas; nešinau uė 
kaip jį pavadinti. Vieni sako, 
kad bus cirkus; kiti, kad bUš 
sorkės; dar kiti sako, kad 
tus kova Jj&šinskio su Kana 
pinskiu; kiti dar kitaip. O 
geriausiai bus, jei visi para- 
pijonai-ės susirinksime j sve 
tainę Užgavėnių vakarų puma

tyti, kaip visa ten atrodys 
Tada galėsime ir tinkamų va 
rdų tam keistam vakarui duo
ti.

Šiandie Cicero j įvyksta ‘pri 
mary' rinkimai. Visi lietuviai 
kokios nebūtų partijos, priva 
lo balsuoti už tuos kandida

tus, kurie, jūsų nuomone, vra 
geriausi. Nėra reikalo bijotu 
pasisakyti kokiai partijai pri 
kluusai. Tik eik ir balsuok; 
jei nebalsuosi per “priniary ”, 
žiūrėsi, kad kiti išrinktų kan 
didatus, tada nerugok, kad 
pateks tokie žmonės, kurių 
pats nepageidauji.

Šiandien mes turime noini 
nuoti viena tiustee ir du kny
gyno bordo direktorius.

Kai kurie mano, kad tie ri 
nkimai yra menkniekis; pa 
moja runka ir neina balsuo 
ti. Tokie turi žinoti, kad vie 
nas trustee gali visų miestelio 
tvarkų j gerų arba į blogų; 
pusę pasukti. Dėl to, labai 
svarbu turėti teisingus trustee.

k

I

MŪSŲ MOTORINIAM 
PAUKŠČIUI

(Išvykstant iš Lietuvos viena 
lietuvaitė karštai jtrašė 
perduoti linkėjimus sėk

mingai kelionei mūsų 
Paukščiui)

Tegul “Lituanica Antroji”

pakelia
nuo
Atlančio pakraščiu smėlio 

dulkes —
ir
palieka
užpakalyje
nesutarimų
sųskaitėles
smulkias!

AR MĖGSTI KELIAUTI?

1

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Būftio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON

GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Būviui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašvti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

II.

Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač. LAISVOJE LIETUVOJE, 

{domių paveikslų net 48. Knyga tūrį pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

IIL
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
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.gražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

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

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

Čia nuplėšti
Gerbiamai "Draugo” Administracijai:

Siunčiu su šiuo laišku $ ........... u4 kuriuos praėau k negreičiausia
atsiusti man sekančias Kelionių knygas;

VYSK. P. P. BOČIO K KUOKAM — S 1.00 
KUN. TK. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

a rba:
Siunčiu $3 50 už kuriuos atsiųskite man rls^s tris Kelionių knygas.
Mano adresas:

Vardas, Pavardė ....................................................... ._.......................
.................................................. Street

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

ii •

Alfrv.l Rnselli, prvis.

Kpectalstai Ifeallmc Ir iAdlrbl- 
me visokių rūAlų paminklus lr 
g ra Imam fu*.

Mūsų Kelmyną specializuoja La
me darbe per Šešias karias.

Veskite pcrvlnltlų reikalus tie
siai su pačiais ILIlrbėJais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienos blokas J rytus mm 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rei. PKKMACOLA .011 
REI.MONT 34HA 

Office: HILLSIDE 3863 
V incent .Kosclll, aeer.

1
--A

Fašizmas » 
arba 
kitkas 
neturi 
vietos
mano galvoje — - 
betvas
neneigiu: 
gimęs 
Lietuvoje.

Tegul 
pakyla 
prie
Atlanvio 
Paukštis — I
ir
tepasveikina 
jb
sveikų,
Lietuvos 
padangių 
aukštis 1

* k

Nes —
vas

užgimęs 
esu
Lietuvoje: 
tegul
“Lituanivos Antrosios” 
sjiarnai 
sujudina 
smilgas 
ten —
margoje lankoje!

Iš to 
aš
nepraturtėsiu, 
nepasidarysiu 
ponu — 
bet, 
kai 
mari') 
gimtinėje 
nusileis 
sveikas 
Paukštis: 
man 
bus
malonu!

Neprikiškitc 
man, 
prašau, 
fašistų —

• I
nes
kiekvienas
norėtų,
kad
ant jo žemės
nusileistų
džiaugsmas,
o ne
mirtis
nukristų!

Arijas Vtkauskas.

Chicago, III., 1934. T L 8 d.

KOVOJU VIENAS

ARTINASI “KRAŽIŲ' 
SKERDYNĖS“ ‘

Artinasi “Kiužių skerdy
nės”. Susirinkę žemaičiai pa
kaitomis dienų ir naktį sau
goja bažnyčių; atvyksta sprau 
ninkas su uredninkais; pers
kaitė gubernatoriaus įsakymų, 
bažnyčių uždaryti. Žemaičiai 
nenori nei klausyti. Spraunin- 
kas muša telegramų į Kaunu 
gub. Klinkenbergui, kuris vi
ekų metęs tuojau atvažiuoja į 
Kražius. Žmonės prašo guber
natoriaus, kad paliktų jiems 
bažnyčių, kad siųstų telegra
mų pačiam varui, pagaliau 
žmonių tarpe prasideda kurs
tymas — išvaikyti carbemius, 
kuiie, it kokie plėšikai, apny
ko šventovę. Gubernatorius pa 
sislepia bažnyčioj ir neva ra
šo prašymų carui, o tuo tur- 
pu mušta telegramų į Vainius, 
kad tuojau pribūtų kazokai. 
Už kiek laiko už Kražių pasi 
rodo dulkių debesis — zovada 
kazokai atlekia ir... prasideda 
skerdynės, paskui žejnaieių pla 
k imas ir kazokų orgijos.

Toks tai turinys trijų aktui 
dramos, kuri bus atvaidinta 
po Liet. Kat. Vakarinių Val
stybių seimelio, vasario 18 d., 
Nekalto Prasidėjimo P. H. pa
rapijos salėj, prie 44 ir S. Faii 
field Ave. Vakaras rengiamas 
A. L. K. K. Federacijos Chi-

cagos Apskr. iniciatyva Kra-. 
žiu skerdynių 40 ni. sukaktu-Į 
vėms paminėti.

Be vaidinimo, apie Kražių 
skerdynes kalbės dr. A. Rakau 
skas, Fed. Centro pirm.; ant 
scenos taip pat pasirodys gy
vieji Kražių skerdynių daly
viai.

{žangu į vakarų tiktai 35c.
Nepamirškite, kuri tik 600 

tegalės veikalų pamatyti, nes 
tiek tik tėra vietų salėje. Pro
grama prasidės 7:30 vai. va
kare. Komisija

PIKTADARIŲ DARBAS

Sekmadienio rytų, apie 2 v. 
nežinomi piktadariai pavogė 
gėlėms pintinę. Ši pintinė, 
nuosavybė graboriaus S. P. 
Mažeikos, bus o pastatyta prie 
namų 3333 So. Halsted St., 
kur buvo šermenys. Pintinė 
buvo verta virš $50.

Kaa Phone 
ENGlevvood 6641

Offloe Phone 
TtUangle 0044

LIETUVIAI DAKTARAI:

Ameriko Liet Daktarų Draugijos Nariai

Tek GROvehiU 1696

DR.A. L YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai.: 2-11 ryto 2-4 lr 7-2 vok. 
Beredonils po pistų lr Nsdėldlaulal 

tik susitarus

2422 W. MARŲLKTIK ROAD

Tel. LAi'ayette 7460

DR. F. C. VVINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Val.: 2—4 lr 7—S vak vakar*
Res. 2136 W. 24th St

Tek CANai 9402

Office Phone 
PKOepeut 1026

Oflso Tel. CICERO 49 
Kez. Tek C1CEUO 2656

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero 

miestelio pir
mas Sveikatos 
Komlsijonle- 
rius (fr laikė 

garhįa ofi- 
per 10 me

tų ) yra gerai 
Ciceri'ečiariiB 
žinomus per 
27 metus. Da
bar speciali
zuoja gydyme

i Plaučių, Šir
dies Ir Reu
matizmo ligų. 
Valandos.

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

Iventadi’uniais pagal susitarimą.
4930 West 13th Street

CICERO, ILL.

Kovoju vienas, 
vietoje — 
jas džiaugsmu paversti.

Kovoju vienas, 
vietoje — 
dviems
ilgesių slibinų paskersti, 
apsiginant,

į Luinię žengti.
Arėjas Vitkauskas

Chicago, III., 1934, I. 29 <1. I

Kiekvieno kataliko turi bū
ti didžiausias rūpestis, kad bū 
tų stipri katalikiška spauda, 
kad ji pasiektų visus tikin
čiuosius ir kad nekatalikiško
ji spauda būtų išmesta iš ka 
talikų tarpo.

R • * o

«------

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO. 49th CT., CICERO, IU 
Utar., Ketv. Ir Fėtn. 10—2 vak 

>147 SO. HALSTED ST., CH1OACM 
Foaed.. Boro* lr Bubak 2—-2 vol

Dlsnoma Tol. LAFajetto 27*2 
gaktlmls Tek OAVal 0462

DR. A. J. JAVMS
Office: 2643 W. 47th Stre<

Vok: 2 lkl t popiet, 7 Iki • vok, i 
Nedėlioję pagal sutarti

Rea and Offfco j
6466 So. Leavitt Sk 

CANAL 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN and SURGBON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOUR8:
2 to 4 and 7 to 2 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. A. R. McGRADIE Or M T StriknllS
nvnVTntis! ir cuiBirnco ■ IvlB .1 ■ OoolllMss WGYDYTOJAS lr CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

vol.
ROOM 212

2-4 lr 7-8 vol. vakare

LIETU Vilki DAKTARAI:

Tel. LAPayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.

(Prio Archer Ave. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 Ik. 8 vai. vakaro 

Beredomia lr nedėliomis pagal 
sutarti

Phone GROvehiU 0027
Valandos: 2-4; 7-8 P. M.

Trečiadieniais tr sekmad. susitarus

DRJ. W. KADZEW1GK
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 

4H&9 80. VVESTERN AVE. 
Chicago. Ilk

BOUlrvard 7M9
Rea HEMlock 7421

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 Šo. Ashland Avenne 

Vai.: Nuo 14 ryto tkl 8 vakaro

GRABORIAI:

UOZAPAS EUDEIKI
— IR —

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMĄ IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE.....................PASAUKITE......................

REPubiic8340
534*0 So. Kedzie Avenue

J.J.BAGDONAS
< •

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
• •

savo rūpesčius. Pašaukite: *

Tel. E P. 3100
2506 W. 63nd St.

f*

Offiee Tek REPubiic 7696 
lies. Tek GROvehiU 0017

0917 & WA8HTENAW AVE.

DU J. J. SIMONAITIS .
GYDYTOJAS Ir CH1RUGA8 

2422 W. MARŲUETTE ROAD
Vai. 2-4 lr 7-2 vak. Ketv. 2-11 ryH 

NeddlloJ susitarus

Pitone CANai 6122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* g CH’oyROAl 
2201 W. Cermak Road

Valandos 1—t lr 7—8 

Beredomia lr Nedėlitauls pagal sutasgi

REZIDENCIJA
6631 S. California Ave*

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4645 So. Ashland Ave.

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

Nedėliomis pagal sutarti
Oflbo telef. HOUievord 7820

liautų tel. FROnpeot 1880

Telefonas REPubUo *868
Ofieo: Tel. CALuiuet 4042 
lies.: Tei. HEMImk 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted Sk

Ofiso valandos: 1-4 lr 6-8 vai. vak. 1

Heoldencljoe Ofisas: 2866 W. i»lfc B* | 
Valandos: 18—12 ryto

Beredomia įr Nedėliomis pagal saiaril 1

TeL BOtlcvard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTAS 1

4645 So. Ashland Ave.

arti 47th Street
Tol.: nuo 2 iki » vakare

Seredoj pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS . j
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE 1

TeL VIRginla 0046
TeL OANal 0257

Kės. PltO«|><.c« 6604

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 IOIJYH HALSTED STHKCZI

Rezidencija 6600 So. Arteeia. av* 
Valandos: 11 ryto iki 4 popiet1 lkf 8:80 vakare

TeL CANai 6122 ' :^9
DR. G. 1. BLOŽIS 1

• ***** I
DENTI8TA8

2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavitt St.)

Valandos: Nuo 9 lkl 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakare

Beredoj pagal sutarti.. DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 ĮVEST 69th ŠT.

■ Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

V alandos:

■ 2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

TeL Ofiso HOllIevard &91S—14
JUea Victory 2»4J

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

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo '6:86-8:82 ’*
JSAIMOa OAKTARAIi

OR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.

2 lubos
CHICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nno 2 lkl 4

Ofiso TeL VICtory 6864
Rea Tol. DJREgel 2121

DR. A. A. ROTH J

Rusas OrdztoJas lr Chirurgas *|| 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų S j 
visų chroniškų ligų.

j vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėiiotnls nuo 10 lkf 12 
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas lįst Street 

Valandos: 2—4 popiet. 7—9 vai. vak.'
Nedėliomis lr Iven tadieniaia 18—-lh

Office: Re*.:
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI
2355 West 63 rd Street

▼0Lt I to 4 ir 7 to 2 P. H. 
Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vai. *v. Krytis,is Ligoninėj

Chicago. 111.
Phone: HEMlock 6700

DU MAURICE KAHN .
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS (

4631 S0. ASHLAND AVM

Tel. YARda 0224 
Rer.j Tel. PLAza 4200 I

VALANDOS;
Nuo 18-12 v. ryto: 2-2 tr T-l v. k, 
Nedėldienlals auo 10 iki 12 dien*

Daktaras.
Z I

Kapitonas 

PsunUdame kare

GYDO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER SS METUS WKMlTUW] 
KAIP l'fcNIHKMfcJUKlOH I* SfclftGYDOMOS JOS VRA

BpeololUkoi gydo Ilgos pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijlmą kr 
JO, ed« llgaa landas, rtumotlamą, galvos skausmus, skausmus nu 
roja. kosėjimą, gerklės skaudėjimą t» paslaptingas liga*. Jeigu kiti 
galėjo Jus tig^dyti, ateikite dla r r«i t. k. t .. s ... m ji. :„m» gali t
ryti. Praktikuoja per daugeli metų lr iėgydė tūkstančius ligonių. Pi 
mat d>ksl VALANDOJ: Kaelle n„„ 12 valandos ryto U
valandai ir nuo f> I valandai vakara Nedė'<omls nuo 11 ryto lkl t

jB- 

WISSIG,
Specialistai U 

Rusijos



■."iri z '«

SSR

C H IC AG O J E
LIGONINĖS RĖMĖJŲ 

TALKA
ftv. Kryžiaus ligoninės r? 

mėjos , rengia “viešų taikę“ 
pagelbėti seselėms darytį ba
ndažus, aplikntųs etc. Talka 
įvyks ketvirtadienį, vasario 15 
d., 1 vai. popiet, ligoninėj.

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

MINĖSIME LIETUVOS NE 
PRIKLAUSOMYBĖS 16 
METŲ SUKAKTUVES

MAMAN
(Marijos

Antradienis, vasario 13, 19,34
II rlll'K-

f
- • t—. , r:

siūloma pavadinti A. KriSčiu 
kaičio vardu. Be to, ten pat 
esanti Sapiegų gatvelė per
vardinta Mažvydo vardu. 
Aukšt

a' ' ' tt"1 $ ”*•** . '** -gkun. A. Linkui pagerbti ir 
vietinei M. S. 7 kuopai susti 
printi rengiama vakarėlis su 
užkandžiu ir programa.

Kalbės Centro Rašt. M. Vai 
čfmienė ir “M. D/’ red.-S. Sa- 
Ralienė. Dainuos P. Milašius,

Į J. Savičius, F. Juškaitė ir EI.
‘ Kastantioavičiūtė, o prie to 
; ir gardus užkandis.
1 Vakaras įvyks vasario 18 d- 

vai. vak., parapijos svetai

1 »-

PRANEŠIMAI SAIJI EJE SUSEKTA 
SIEROS

Bridgeport. — Dr-jos Palai
mintos lietuvos susirinkimas 
įvyks vasario 14 d., 8 vai. va 
kare, Chicagos Lietuvių Au 
ditorijoje. Narinį prašomi lai

PRTNCETON, N. .1., vas. 12. 
Šančiuose siūloma pa j— Prineetono universiteto a-

vadinti visa 17 naujų dau-Į stronomai fizikai paskelbė, 
ginusia Okupuot. Lietuvos Įkąri saulėje pagaliau susektas 
vietovių vardais, kaip štai:. sieros elementas. Kol kas ne- 
Narųčio, Rimties, Brasluujos,' susektas ten aukso, radiiuno 
Ratnyčios, Vileikos, Verkių, į ir kiti keli elementai. 
Vyšniavo, Dianos, ftvencionių, Į Aiškėja, kaiti saulės medžia- 
Ašmenos ir t.t. Karmelitų ra gjn£ sa,,ėtis yra panaši mūsų

Vasariu 11 d., po pistų, su
sirinko čia pusėtinas būrelis 
vienučių Marijęnų rėmėjų,
Keli šimtai kitų rėmėjų su
plaukė hlllėtintais, kuriuos jie ku susirinkti ir atsivesti nau-
buto pirk& fim kad laimėtų, j jų narių. Valdyba
bet labiausiai, kad pagelbėtų 
Marijobų vienuolijai leisti mo- 
kslati didesnį klierikų skaičių.

fti vieta kasdien, q ypač se
kmadieniais if šventadieniais, 
susilaukia nemenko skaičiaus' 
rėmėjų. Atkeliavusieji visuo
met ratui a įvairių būdų padė 

į t i. Jau pats jų atsilankymas, 
pats užjautimas įstaigos ir 
jos darbų yra tos įstaigos ve
dėjams tiktus padrąsinimas ir 
pa rėty iniųs.

Jiems atsidėkodami vienuo-j

b Chicagos namų dženitorių 
unijos loknlo No. 1 mitingai 
įvyks šiandie, vasario 13 d., 
adresu: 3223 W. Roosevelt Rd. 
ir rytoj, vasario 14 <1., adresu: 
1007 W. Divcrsey Pkway. Mi
tingai prasidės 1 vai. popiet.

Vedama kova su unijos vi
ršininkais. J tų kovų įstoja 

daugiau ir dangina unijistų 
dženitorių. Mitinguose koniite 
tas atsakinėja į įvairius klau
simus. Visi dženitoriai kvie- 

Komitetas

Praeitų Federacijos 23 sky
riaus susirinkimų, dalyvaujant 

Sesėlės tikisi, kad į “ talkų“ į visu draugijų atstovams nu
tarta iškilmingai minėti Va 
sario 1b d. Išrinkta komisija, 
pasitarus su klebonu, pakvie
tė parapijos chorų, kuris pasi
žadėjo suruošti tinkamų prog 
ramų. Kalbėtojai bus “Drau
go“ redaktorius L. Simutis, 
klebonas kun. .T. Svirskns ir 
kiti.

Vasario 16 d. paminėjimas 
jvyks penktadienį po pamaldų, 
ftv
kviečiami dalyvauti. Rengėjai

atsilankys ne tik visos narės, 
bet ir skaitlingas būrys sve
čių. Po “darbo“ rėmėjos
sas pavaišins.

vi

Kviečiame visas, kurios ga 
Ii," skaitlingai suvažiuoti.

Alfa
f
&

KAS NAUJO DIEVO 
APVAIZDOS PARAP.

16 D. VASARIO PAMINĖ
JIMAS DIEVO APVAIZ 

DOS PARAP.

į Sekm., vasario 11 d. vaka
re, Dievo Apvaizdos parap. 
salėj, įvyko iškilmingas pami
nėjimas Lietuvos Nepriklauso 
mybės metinių sukaktuvių.

Buvo patiekta graži, nors 
trumpa, tam tikslui pritaikin
ta programa.

Kalbėjo kleb. kun. T. Alba
vičius, “Draugo“ red. L. fti 
nlutis ir adv. Cesnulis.

Po programos linksmai pa 
sišokta. A.

nėj, 12225 S. Emerald Ave. f 
/.anga 35c.

ftirdingiausįai kviečiame vi 
sus lietuvius, kitų kuopų sų- 
jungietes į mūsų rengiamų va 
knrėlį. Visus maloniai sutik
sime ir pavaišinsime.

Komisija

Vasario 3 d. suruošta po
nams (laukiams gyvenantiems 
12037 Nonual ave. 15 m. ve
dybų sukaktuvių paminėji-

Mykolo parap. svet. Visi mas-
Susirinko arti 200 svečių

liai nuolatos juos atn.eba «a-Į(viami dalyvnuti. 
vo ma Iriose,

jone siūloma pavadinti dvi 
naujas gatves: P. Leono ir 
gen. Bulotos variklis.

žemės sudėčiai.

PAKVIETIMAS
Kitam komisijos posėdy bus * . . . y. . .. ', _ ■ Širdingai kviečiu visus Clu-

svarstoma dar 44 gatvėms var PftgOa j,. apiclinkiph) miestelių 
dai. i lietuvius, <1 raugus is senus pn-

„ . žįstamus atlankyti mane mano
Aleksote projektuojamas biznio vietoje. Užlaikau dirie- 

gatves burmistras A. Merkys lj pasirinkimų. Visokių degti- 
komisijai pasiūlė pavadinti n*’D visokių rnšųL.vyno ir
tvagiškai Žuvusių mūsų lakū
nų vardais. Lakūnų vardus 
paprašytas aviacijos viršinin 
kas pasiūlyti.

alaus. Pristatome
Dovanos visiems 

siems.

s.

Vasario 13 d. įvyksta dide
lis Amerikos Lietuvių North- 
West Side Demokratų politi 
kos klūbo Užgavėnių balius, 
kuriame bus galima paskutinį 
prieš užgavėnes kartų links
mai pasišokti Grieš gera or
kestrą įvairiausius lietuviškus 
šokius. Malonu pranešti, kad 
šokiuose žada dalyvauti tr žy
mių politikierių, kurie nori a- 
rčiau su mumis susipažinti. Į- 
žanga į balių pigi. Pamatyki
te bile vienų klūbo narį, gau
site tikietų dykai.

Vienas komisijos

Atsilankiusiems vasario 11 
ir gimimų: iš Chicago ir lla-D1; ir pirknstoms išlaimėjimų 
mmond ir kitur. Griežiant Bu 'bilietiU^ tųrįaruc nuoširdžiau J 
drio orkestrai visi šoko ir dai ačiū ir žadame neužmiršti 
navo lietuviškas dainas. Sve
čiai gražiai buvo pavaišinti.
Rengėjomis buvo M. Zilevičie- 
nė ir Z. AVaicbienė, kurios 
“jaunavedžiams“ suteikė do
vanų “didelį maišų pinigų“.
“Jaunieji“ buvo labai links
mi ir dėkojo visiems už prisi
dėjimų. E. Z.

RADIO
ftiandie lietuvių radijo pro 

visų sfivu ipęd<W. grama. Laikrodžiui išmušus 7
Marijonai per j valandų oro bangosi pasiskleis

Ktud. V. MnHkauska. M.I.u 1 lietuvių dainos, muzika ir ka- 
Tal itai buto gilinkin1,,OP iš stoties WGES, 1360 

gas Marijonų ūky, sdtmadie k,loc>'kles<
nio parengime: j ftį sykį girdėsime Genovai

Apjoti Kazlauskas 3254 So. te ftidiškiūtę-Giedraitienę, A
Mofgaft St. 'Ciapų, “Peoples“ dainų due-

W. liofhbhttiskus 858 W tų ir kitus. Kalbės Dr. S. ftlia-

KUNIGŲ PAKEITIMAI 
KAUNO ARKIVYS

KUPIJOJ

Jūsų ŽYDUKAS patarnaus 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
žydelį.

Tėvas M. Bučnvs atleistas 
iš Vytauto bažn. rektoriaus pa 
reigų, o rektorium paskirtas 
tėvas Benediktas Bagdonas, 
tėvas Norbertas ftvambaris

NATHAN KANTERi
4707 SO. HALSTED ST 

Tel.: YARds 0801

PARSIDUODA namas lietu
vių kolonijoj. Gerame stovyje. 
Neseniai pertaisytas. Kaina 

Skausmingosios viešosios kop j prjpjnaina greitam pardavi- 
lyčios rėkt. pareigų, o į jo vic-1 mui. Rašykite arba vpatiškai 
tų paskirtas tėvas .luoz. Ku- p siundykite su:

atleistas iš ftv. P. Marijos

ftioj parapijoj gyvuoja ke
letas pašelpinių draugijų, iš 
kurių stipriausia yra ftv. An
tano iš Padvos dr-ja.

fti draugija įsteigta birželio 
30 d., 1900 m. Nariams ligoje 
pašalpos moka 5 dol. į savai 
tę, pomirtinės — $200.00 ir, 
be to, duoda grabnešius arba 
jei grabnešių nereikalauja, mi 
rūsio narių moteriai atųioka 
už “karavanų“ $21 00.

Susirinkimai laikomi ka.s 
pirmų sekmadienį po 15 d., 
kiekvieno mėnesio. Susirinki 
mai laikomi parap. mokyklos 
kambary. Ti rtas draugijos šie 
kia $5,000 00, taigi rii-jtf sau 
gi. Turtas visuomet buvo vat 
dylms dabojamas.

Sausio 21 d metiniame dr- 
jos susirinkime nutarta prii
mtį naujus narius nuo 18 iki 
45 m. amž. Irę įsto;amo.įo mo 
keęČio. Tat patartim kiekvie 
naru sveikam vyrui įsirašyti 
į <lj»(Ugi.įų. Tam pačiam susi 
rinki Aie r

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P, ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MARGUETTE PARK
LIETUVIŠKOS UŽGA

VĖNĖS

ftv. Pan. Gini. parap. vyrai 
rengia tikras lietuviškas už
gavėnes antradienį, vas. 13 d. 
Bus puiki muzika Šokiams, lie 
taviški žaidimai, ristynės Ln

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE
Iš priežasties Užgavėnių va

karo, Moterų Sųjioigos 56 kp. 
susirinkimas atkeltas į* trečia
dienio vakarų. Visos narės 
prašomos susirinkti po pamal
dų trečiadienio vakarų, vasa
rio 14 d. Yra svarbių ręikalų

33rd St. .
Helen Barelis, 2543 VVest 

45tb St.
, Brolis Vladas.“’

Anna GuMsta, 4530 Ro. Ca
lifottiia Ave,

Anielė Graibus, 4003 fto. 
Rockurell St. **’

E. Misevicb, 4636 So. Her 
nutage Ave. į-

Paplauskienė, '2321 S. lloy 
ne Ave.

Boria langes, 25U \Y. 45th 
Place. ’ č

kis; bus gražins muzikos, kai 
bų ir visokių kitų surprizų. 
Nepamirškit! Kl.

LIETUVOJE

dirka.
Kun. Jon. Knriiirka atleis- 

(tas iš Krakių vienuolyno ir 
' mažamečių mergaičių patai- 
' sos namų kapeliono pareigi), 
lo į jo vietų paskirtas kun. Ant.

______ _ ! Ozolas, Mohilevo arkiv. kuni-
TUBBRM KRIftCIUKAJ-i^- Kun- A- Jakui’ Tb>tn«vos 

CIO, ^TAŽVYDO, T). IT) GI- vikarui, pavesta apsigyventi

G. F. LaPINSKA 
c o " Draugas ’ ’ 

2334 So. Oakley Ave.,
Chicago

BENO IR K. GATVIŲ prie ftląpabfržėR bažnyčios, 
kun. V. Rud/.inskas paskirtas'

GERA PROGA lietuviui ba
rberini. Moderniškai įrengta 
karbernė geroj apylinkėj, ge 
rai išdirbta biznis. Pigiai. At
sišaukite: 6851 So. Artesian 
Avenue. '

svarstymui. Kp. valdyba
Visi sūriai-ir Hešros laukia 

PAGERBTA KAP. S. DA .! laimingų savininkų, kad fkun- 
RIAUS MOTIJfA - it .'į ‘ - .

‘ • ’• ' ' ‘.••■C ,

Sekm., vasario lt‘fyI. Jyak. 
Lietuvių Auditorijoj^' Bridgešinskio su Kanapinskiu, Tekio 

su Sore ir kiti įvairumai. Už- porte, Liet. Studentų Chicagos 
kandis bus dykai. kuopa surengė Iškilmingų va

Visi parapijonai-ės kviečia- karų pagerbimui kap. S. Da 
mi ateiti ir sykiu linksmai riaus motinos p. Degutienės.

Jai įteikta Lietuvos Stude 
litų dovana — sūnaus Stepo 
no biustas.

J praleisti lietuviškas užgavė- 
i nes. Pradžia 7 vai. vakare. Į

Ta Patžanga tik 25c.

Jafvytrtlj paraignl>c 
ntr. A-. a.. /.'r?i • - . č '. č

NAUJA L. VYČIŲ 0HICA 
ao» aMo valdyba

vikęru į Babtus, kun. V. Stra/j GERA PROGA
das, Viduklės adininist rato-Į Esu priverstus apleisti savo 
riiim. Į fletų. Paieškau gerų rendorių
. ‘ v . ..kurie prižiūrėtų man visų na-

PArendavojimni geras ūkis.'™’-. .R‘iįu'^" P1*!™;
7 Tėv., PrhnciSkon,), prie Ogden ^' „»nkns: 4709 West 12th 

ii - ' A-ve.,-Šlinsdale, Tll. Infonnn-'^1“*- Clc£Tc>- nl- Pirmos Iii-

Skenlyklos gatve komisija palejją teikia ir Marijonų brolis,bos-
tenkino. Toji gatvė Tarvbni Aleksandras/ 
iu

Sausio 16 d. įvyko Kauno 
M. Tarybos gatvių vardų po
sėdis, kuriame buvo išspręs
ti keli klausimai. Vilijampo
lės gyventojų prašymų ]>ft 
geisti tinkamesnių var

&EIMYNISKA PRAMOGA

Ponai Bntkai, 7148 So. Ai 
tesian- ave., neseniai buvo su

ftį gražų skulptūros darbų 
padirbo jaunas lietuvis Stasys 
Pocius, 4014 Brighton Place.

Stasys Pocins yra daug ža

Sekm., vaaafid mėn. 11 d., 
Aušros \\rtų parap. mokyk 
los kambary, įvykusiame įde 
tuvos Vyčių Chicagos apskr. 
susirinkime išrinkta nauja va 1 
hiyba: pinu. — Juozas Poška,
I viee- pirm. ■— J. Raškys, IT 
vice-pimi. — B. Faliliūnaitc,1 
raštininkė — M. Brazauskai-

Naujos Philco Radios

dantis skulptorius, baigęs Chi' tė, iždininkas — L. Antis, ko
pranešta liūdna žinia, > r<’»S? *ftvo dukters gimimo cago School of Seulptnre n

kad po triunpos ligos mirė bu 
vęs dr-jos pirm. P. Baccvi 
čius. Dr ja apgailestavo neto 
kus uolaus per ilgus metus 
veikėjo ir, įvcrtindrfmn pasi 
šventinių draugijai, nutarė au
koti dvejas šv. Mišias už jo
sielų. Mišios bus laikomos va- pianu. Ji yra gerai pnsižymė

dienos proga šeimyniškų poki- stinlįjavęs prie Lorado Soft, 
lėlį. Svečių buvo gražus būre v’eno iš žymiausių Amerikos 
lis. Buvo atsilankęs ir gerb. skulptorių. A.
klebonas kun. A. Baltutis. Į ------ ,----------

Pagerbtoji duktė Onytė y-j PLATINKITE “DRAUGA*
ra ftv. Kazimiero Akademijos "..................- ■ ■ , .
mokinė ir miklini skambina

K A V R A | t

4 sario 15 d., 8 vai. ryto. Drau
gijos vardu kviečiu atsilanky
ti bažnyčion vltbis velionio gi
mines ir draugijos narius pa
simelsti už a. a. Pranų.

Tegul AukSčiausias suteikia 
jam atilsį dangaus karalijoj 
už naudingus darbus Bažny 
čiai ir žmonijai, ir suramina 
jo šeimynų. A. F. B

jus moksle ir muzikoj.
Ten buvęs

LINIOS Iš šš, PETRO IR 
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN
FAGBRBTUVĖ8 IR KUO 

POB 8USTIPRINIMA8
SKAITYKITE IR PLATIN

KITE . KATAIJKTftKAJA 
^SPAITD.I.

\

Moterį, Sųjungos Centro dva 
sios vatini ir parap. klehonui

respondente — AT- Brazauskai 
tė. Atstovai į Federacijų — P. 
Varakulis ir Bj Paliliunaitė. 
Tievizijos komisijon išrinkta
— A. Valonis, Al. Manstavi- 
čius ir adv. K. Savickas. A.
— . ............

Nrnpk&lnuoj.'uno« „eatvon Rytų. HnvlnlnUfu, IMPORTVO-
TVS »*13 BmHng. UU — HUUa« »1.V_«X> chhu«e ftsft _
•xl3 Ilnkhara 94&. fhKInia «ęklyC*n» tU. TkĮmirn, mUipuiM* Um-
harlo maitini PrhaiktMte ttmnfcėjimu*.
MARVI.AND AVK. Pirma* aparti® r n to a, 'i

Taip ištobulintos, kad ga
lima girdėti programus iš 
Europos ir kitų kraštų; 
tai visai paprastas daiktas. 
Gera radro namuose visa
dos apsimoka. Pamatykite 
visas naujas mdins Bud
riko krautuvėje. Jūsų se
nų radio priimsime mai
nai'! j nauja.

PHTLCO - nauja
$20.00

HIILCO Nauja Consnle
$42.50

UNIVERSAL aeroplane
•lial •• $19.50
PHII.eO - Radin ir Vic- 
trola sykiu 99.00 
RTFAVART WARNRR
10 tūbų $49.00

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonas STAte fMO 

Valnndo* 8 rrta Iki t poptrt 
2201 W. Cermak Road

Pan r d Alto. Berado* fr PAtnydoc 
▼akaralr « lkt 8 

Trlefonaa CAMal 6133
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. K et vergo tr Rubato* 
Vakarai! 7 Iki 8 

Telefonas REPnblic MOO

Crane Coal Co.
5332 So. Long Ave.

Chlcago. III.

Katrie perknfe anglie IS drat 
verli,. atkakite Juoa ) CRANt 
PO AI, PO. Ganai ta gereanet 
anglie, uf. mažiau pinigų 
Pneabontae SI. K. liktai $7.<Mi
UlIUIM.

■ke ■» iH'■»»’i A'

IN8UBANCB
V0TA1Y
FUBUO

POUM
Liehritat

BOKVa
n r A 1 F. S T fk T K 

rtlVNClAM PINIOUS I I.rUTVVA 
i v 1 V A K O R C i V AOKNYORA 

PRtfllRAftTKITE J MOaV 
TF.IsntOlIMI’ PAMATTOTAn MBRM 

M08 WKST 47lh STR. , T<
L

F A '■Am.ia. Hk • A** £ ‘ ' fa ♦< 1 ‘ ‘ •»
_____________________________________________________

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

Tel. Bonlevard 4705

Atsukite savo ralio Nedėliomis 1 vai. po pietų ant 
toties W.C.F.L., 970 k. pasiklausyti gražinus lietuvių 
'togramo.

Geriausios Anglys Uz 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVE.

Chieago, III.

Phone PULlman 8296
Dahar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. W&b&sh Ave. 
Phone PULLman 8092

« ... I— - - _______




