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Vasario K! d. Lietuva atšven kis.

tė diib-lę šventę.

Kušti-1

aukštuosius įskilimų

Į

atvykusius

Kaunas .jau svečius,

karius,

nūn pat ryto buvo pasipuošęs šaulius ir tūkstantines susirin
tautinėmis vėliavomis, o lan- kasių minias

teisingumo mi

guose ir vitrinose tarp gėlių nisteris Al. Žilinskus

ir vainikų daugelyje vietų iŠ-i kalbą.

Po ministerio

_j
pasukt

kalkis,

statyti Vytauto Didžiojo, Kęs-; paveikslais, Vytimi ir Gediniituėio, P.r. J. Basanavičiaus, ir į no stulpais išsipuošęs Karo
kitų visai
Lietuvai brangių Į muziejus sužėrėjo iliuminaci
asmenų paveikslai.

Šventės iškilmės
maldomis.
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suskambėjo
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varpa:

ir
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iškil

Naujuose Vytauto Didžiojo
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jokiu būdu neįvykdo-

PAMALDOSE

MOS PRAKTIKON

Paskirtas gubernatorius tvarkyti miesto reikalus

PI KURE, S. D., kovo

VARŠU VA, kovo 4. —Len
o pasaulinio karo South Da- ...
• • ,
iv ,
1
...
i kijos ministerių kuhuict o nuo-!
nin teisman Ims statoma 23
kotą
valstvliės soeialistišku
sprendžiu jKišalinta šio mie
I
socialistu vadų. kuriu
tarpe1
\VASII INGTON. — Nekal-' pažiūrų žemieji piliečiai su-1 ,
• •
.• . .
.
i
1
...ii
; sto municipaline taryba, kurią
yra pirmasis Austrijos res-įlo Prasidėjimo bažnyčioje —[galvojo valstybės kaštais so.sudari 120 narių ir kurie bupublikos prezidentas ir kan-1 Amerikos katalikų šventovėje,1 cialistiškas teorijas paduoti
Iš Lake apskr. kalėjimo,
o pasiskirstę į aštuonias ta-eteris Ir. K. Renner ir šio mie įvyko gedulingos pamaldos už praktikui.
.Jie
samprotavo
Ind., paliego
msuviai kovojančias partijas. Croivn l’oint.
sto pašalintas majoras K. S.-i-j mirusio belgų karaliaus Alber kad tas valstybei bus iiaudin-1
Ministerių kabinetas pasky garsus plėšikas žudikas J. Ditz.
Į to siidą. Iškilmingąsias gidu-' ga, nes Ims nusikratyta priva-Į
rė
Baltstogės
gubernatorių llinger, kurs nesenai su keliais
Šie visi kaliniai iš centrali- j lo šv. Mišias laikė apaštališ-, č-įų kompanijų išnaudojimu.
j laikinuoju Varšuvos guberna- savo sėbrais
buvo sugautas
nio kalėjimo nukelti į krimina įkas delegatas Amerikai, Joj Tad valstybė ėmėsi biznio,
! toriurn ir jį įpareigojo peror A rizonoj.
linio teismo kalėjimą.
i J<se. arkivyskupas A. G. (i-i kaip nurodyta Marso teorijo- ganizuoti ir pervalyti miesto1
Pranešta, kad žudikas parįeognani. Dalyvavo keletas vy-! ,nis. Įsteigė valstybinį
ūkio
Kai kurie jų yra kaltinami
valdžią prieš ateinančius rin-, bloškė vieną kalėjimo sargą,
'skapų ir daug kunigų.
kredito biurą, bondų departa- kinius.
išdavikiškumu, kiti gi — gel
[atėmė jo raktus, pagriebė sar-

čią savaitę viet<v

kriminali

bėjimu socialistų

ginkluotam

sukilimui prieš vyriausybę.

pernešimas j naująsias Y. D.

pats arkivyskupas - metropo

A

Telefonas: Canal

NIEKAUS SOČIA- PILSUDSKIS PASALINO VARŠUVOS
LĮSTŲ TEORIJŲ
MIESTO TARYBA

.- — —

Vasario 16 iškilmėse Vytauto i
Didžiojo paveikslas perkeltas

3c

MARCH SI, 1816. AT CHICAOO. lI.I.INdlB UNDER THE ACT OE MARCH «, 1879

UŽ

ŽUDIKAS DILLINGER VĖL
PABĖGO

MIRUSI KARALIŲ

Pamaldų

metu

j buvo prezidento

bažnyčioje j menbą, ‘derliaus laukuose drau
žmona Mrs. [dimą, di lelį cemento

----------------------- i Roosevelt, o prezidentą repre- *r is'W° anglių kasyklą.
i zentavo valstvliės sekretorius'

Ši ministerių kabineto akci-[ gu kulkasvaidį, aštuouius sar
fabriką j ja vra sunkus smūgis soeiali- gus suvarė į vieną kamerą ir,
stums ir iš dalies tautiniu juos užrakinęs, su vienu juo-

trylikai kams, kurie visą laiką buvo dūkti kaliniu išsilaisvino.
llull. Be to, buvo visa eilė metų, iš tų visu valstybinių priešingi Pilsudskio vadovau- j
ti, patalpas.
Paveikslas nu
I
.
..
IŠ kalėjimo išėjęs puolė pamaldas atvyko valstvliės pre
aukštųjų krašto valdininku, pnsiryzimų pasiliko tik vienas jaučiam vaidmeniui.
neštas didele ir iškilminga ei
lšalinį garadžių, iš kurio pazidentas
Antanas
Smetona,
fabrikas.
Nesenai
kariuomenės ir laivyno virši- cemento
sena. Nunešė V. D. komiteto
TOKIJO, kovo 4. — Atsis-«grobė automobili, įvarė jin du
ministeris pirmininkas Juozas
Komisija, kuri dirba pavar į nįnųaj, įvairių kraštų diplo-j valstybė nusikratė anglių katarybos pirmininkas švietimo
tatydino japonų švietimo mi-; tarnautojus ir paspruko ChiTūbelis, visi ministerių kabi
I džių atlietuvinimo
pnruosia- ,natai ir daug žymiųjų pili
sykla —
pardavė privačiai
ministeris inž. K. Šakenis ir
nisteris lfatovaina.
| cagos link.
neto nariai, diplomatinis kor
' iną.įi darbą, šiomis dienomis i fį,,
kompanijai.
pirmininko pavoduotojai J. Vi
[painformavo vyriausybę apie J
pusas, vieeministeriai, aukšto
Šių soeialistišku teorijų vyk
leišis ir Toliušis. Vytauto gar
ji kariuomenės vadovyL'*, sve
tai, kas šioje srityje jau pa-;
dymas
praktikon
valstybei
bei atminti knygą pernešė Ei
timų valstybių Lietuvai akre
daryta, kaip sumanymą suti-Į
kaštavo milžiniškas sumas ir
line Lithuaniae korporantės.
dituoti karo attaebes, Kauno
ko visuomenė ir ką komisija
šiandien
ryšium su tuo valstyBaigtas Įrengti Vytauto D.
AVASHINGTON, kovo 2.— ir kaipo tokia ji turi būt koĮgulos kariuorpęnės dalys ir
mano
artimiausia
laiku
dary

Į muziejaus’ patalpas pašvėnti’bP dar įsiskolino apie 40 mili Kongreso žemesniųjų rūmų ordinota su kitomis kariuomelabai daug žmonių. Po Mišių
I no V. D. komiteto tarybos na ti. Medžiaga pavardžių atliemilitarinių reikalų komitetas nes dalimis. Tik tuo būdu gaLietuvos
bibliotekininkų jonų dolerių sumai.
atgiedota Te Deum landumus.
tuvinimui jau baigiama pa
rys Vytauto Didžiojo univer
i' turi du bilius, kuriais siekia li būt daroma krašto saugumo
draugijos susirinkime prof. V.
Pamaldos praėjo iškilminga
ruošti. Taip pat baigiamas
siteto prorektorius kun. kan.
Biržiška laikė paskaitą apie
ma oro korpusą išimti iš ka pažanga.
nuotaika.
ir lietuviškų pavardžių sąraprof. B. Česnys ir pasakė šiSekretorius Deru
pripažį
riuomenės, padaryti iš jo at
Valančiaus arkyvą. Paskaito
Pavakarėje iškilmės buvo i
Į šas.
Visuomenė sumanymą
i tokių minčių kalbą;
skirą krašto saugumo militari- sta, kad oro korpusui yra reije profesorius nurodė, kad Va
tęsiamos Karo muziejaus so
atlietuvinti pavardes sutiko
nę vienatą ir pripažinti .jam kalinga daugiau Įvairios rūlangiaus laikų jiarapinės mo
— Aukščiausiojo vardu šian nevienodai.
delyje.
Vieni nudžiugo,
įsigyti apie 4,000 lėktuvų dau šies lėktuvų, tačiau ne tūk
dien palaiminu šitą vietą — laikydami jį būtinai jvykdin- kyklos nebuvo grynai lenkis- i
Lietuvos vidaus ir užsienių
Iškilmėms prasidedant
iŠ
stančiai. .Jei 4,(KM) lėktuvų bi
Vytauto Didžiojo muziejaus tinu, panaudojant net prie jkos, kaip kad daugumos iki skolos šiuo metu siekia 118 giau.
Karo muziejaus buvo iškilmin
Karo sekretorius Deru pa lius būtų pripažintas, užsienis
rūmus, tas patalpas, kurios vartą, kiti gi įžiūrėjo jame s>rtl buvo manoma. Klebonai milijonų litų. Skolos praė.ju
gar išneštas 1930 Y. D. m. vi
, . sumažėjo
»-• oa
. -r ! k'lo kovoti prieš
šiuos bilius gautų įspūdžio, kad
ligi šiol baigtos Įrengti.
Ši pasikėsinimą j grynai asme atsiųsdavo 2 kart per metus siats metais
30 mili-1
Į
są Lietuvą apkeliavęs Vytau
diena yra susijusi su mūsų tė niškus interesus. Kokiu būdu žinias apie mokyklas ir besi jonų litų. Tai įvyko dėl to. Minėto komiteto posėdy pa rengias karan ir tada daug nu
to Didžiojo paveikslas ir Vyvynės atgimimu — JicGmO
įssivanavi- bus vykdomas pavardžių at- mokančius vaikus. Vysk. Va kad, Amerikai atsisakius nuo ’ reiškė, kad sumanvmas vra he- kentėtų pasaulio taikos
tauto Didžiojo garbei atminti i
"-Knli"'- t" siausvyra.
mu. Yes gražiai pagerbėme lietuvinimas, dabar neaišku. lančius šitas žinias tikrinda aukse stanrtar.1.., nukrito du-1
., , .v v- T,.......
knvga. Paveiksią įsnese \ . D. , .
.
.
kili
bildu
oro
korpuso
gloriti
Sekretorius yra patenkintas
vo. Iš vieno klebono praneši
. ' . .
. .
,
... .įkritusius uz laisvę, žinome, Yra du keliai.
lerio kursas.
Adenas lietukomiteto
nariai
karininkai
kuoti, o kitas kariuomenės da šiandieniniu oro korpuso
kad tik per tų karžygių pasi vinti pavardes, nežiūrint žmo mo matyti, kad vaikai išmoko
pik. Braziulevičius, pik. ltn.
Beveik
visos
skolos
yra
už

lis neigti.
viu ir kariuomenės tvarka
aukojimą mūsų tėvynė įsten gaus noro, antras gi — palik lenkiškij poterių, liet jų nesu
sieninės.
Vidaus
skolų
tėra
Augustauskas ir trjr. Ardic
Sekretorius fm reiškė, kad pertvarkymas, anot jo, yra ne
gė atsikratyti jungo ir laisvai ti viską pavardės savininkui, prato. Kitoje vietoje, tėvams
kas. Šalimais P.L.P. kaio mo- j
l,e')9,801 litas. \ ienam Lietu- Oro korpusas turi būti neat- reikalingas.
Būtų be galo
atsidusti.
Tačiau visuomet tik paskatinant, kad pasi reikalaujant, berniukai moko
kyklos kariūnai
ėjo gai lies i
j! mi lenkiškai, mergaitės — lie- vos gyventojui tenka valsty-. skiriama krašto saugos dalis brangus ir nenaudingas.
privalome
atminti, kad ne stengtų kitatautiškas priemai ,
Švietimo statistikai [
sko1'-1 48
lyginus Į
-----------------------------------sargybą.
Vytauto Didžiojo į
tuviškai.
vien kardo ašmenimis laikėsi šas nuo pavardės
nuvalyti.
garbei atminti knygą, nešė Ei-J
NUSIGINKLAVIMAS
šios žinios yra labai brangios, j pu kitomis valstybės, musų įsi
ŽUDYNES SINKIANGE
ir laikosi musų šalis, yra ir Kuris tų būdų bus pavartotas,
line Litbuani? korporantės.
Arkyvo bylos nušviečia liau- skolinimas nėra didelis,
kitų svarbių dalykų, šitie rū- paaiškės ateity. Pats darbas
LONDONAS,
kovo 3. —
PKTPINGAS, Kinija,
Gerbiant žuvusius už Lietu-) mai yra laisvės prisiminimo | bus pradėtas
gyviau varyti, džiavos galą, paskutinį jos de-1
ŽEMES DREBĖJIMAS
. Grįžo namo specialus Angli-; 4. — Kashgar miestą, SinkiBaudžiauninkams
vos laisvę ir iškilmingai skani-Į simbolis, jie simbolizuoja mū-Į priėmus šių metų
valstvliės šimtmetį.
ČILĖJ
jos pasiuntinys Eden. aplan ange, rytiniam kinų Turkes-.
bant Laisvės varpui, prie pa-įsų pasiryžimą kartu su mūsų biudžetą, nes jis gali pareika vyskupas buvo paskutinė vil
kęs Berlyną, Rymą ir Parv- tane, užplūdo žiaurieji tungatis. Daug baudžiauninkų skun
S ANT I Ai o 0, Čilė, kovo 3.
tninklo kritusioms uždėjo vai laisve gerbti ir mūsų kultūri lauti šiokių tokių išlaidų.
dų arkvve rodo, kad žmonėms — Čilė respublikos pietų rlaly žiu. Jis ten lankėsi nusigin- nai ir išžudė daug savo prienikus krašto apsaugos mini- nius lobius. Tegul jie būna pa
šų turki.
buvo trukdoma atlikti bažny- į kelinta diena pasikartoja ke klavirno reikalais.
steris pik. B. Giedraitis ir ge-.laiminti Dievo, tegul jie pri
Jam grįžus paaiškėjo, kad
.................................„
neralinio štabo valdybos vir-|mena visa, kas yra kilnu tautines pareigas. Be miglotų at inps drebėjimas. Valdivia mie
1
’
i
I nuganai pirmiausia įsiver,
,
siminimtį mes neturime seno Jo gyventojai gyvena didžiau jo kelionė buvo tuščia, kad iv.
šininkas gen. Gerulaitis, pik. toje.
ze liritij konsulatan, manyda-.
nnatsinkta.
_
ŽENT7VA, kovo 3. - Tarp- sios literatūros apie baudžia si,, hnimf. ypa.- naktimis. Pa-) ni,'k"
mi, kad ten slepiasi daug tur
Prancūzija žadėjo į visus
daro apie 45 milijonus asine- [tautinis darbo ofisas randa, vą Lietuvoje. Jxmkų istorinė-!daryta ir nuostolių,
ki. Nužudyta du britų valdi
nusiginklavimo
reikale
klausikad
įvairių
kraštų
išeiviai
gnu
je literatūroje susidarė legen
mi.
niai.
da,
kad pas mus Lietuvoje, Į kai kurių autorių bijografijas mnp atsakyti rastu ir prisių-j
j»asi<ni tunganai ėįo per visingai
grįžta
namo
—
j
savo
Vyskupas nurodė, kad prez.
muziejaus, jau baigtas įreng

litas Juozas Skvireckas. Į pa

PAVARDŽIŲ ATLIETUVINIMAS LIETUVOJE

Šiandien,

praėjus

KARO SEKRETORIUS DERN KOVOJA
PRIEŠ ATSKIRĄ ORO KORPUSĄ

VYSK. VALANČIAUS ARKYVO MONOGRAFIJA

LIETUVOS VALSTYBĖS
SKOLOS

Amerika

.j

,

pu

sto

ir

kovo

IŠEIVIAI GRĮŽTA NAMO

SOGIALĖ TARNYBA TURI
BŪT TĘSIAMA

vadovaujama vy gimtinius kraštus. Ypač žy baudžiava buvo lengvesnė, ne- ir biblijografiją.
Kruopščini surinkęs visus
riausybė per vienerius metus mus skaičius išeiviti apleidžia gu Rusijoje, štai ištrauka iš
ST JOSEPir, Mo. — Vy
duomenis,
prof. V. Biržiška
Amerikos Valsty skundo: “rašome skundą miš
padarė toli daugiau gera, ne Jungtines
skupas C. II. Le Blond vie
plačią
monografiją
gu kitos kurios vyriausvličs bes, Argentiną, Meksiką ir ki ke. Jei kas sužinos, tai mus ruošia
nam susirinkime pareiškė, kad
tas.
mirtinai sukapos...’’ Iš bylų apie vysk. Valančiaus arkyvą.
per eilę metų.
šiame krašte greitai nebebūti!
(Biuras aiškina, kad tai svei aiškėja paties vyskupo ir ku
Ynlančiaus arkyvas saugoVyskupo manymu, krašto
jokios vyriausybės, jei ši pa
Kauno
metropolijos
vyriausybė nenutrauks šio so kūjų ekonominiu sąlygų grįži nigų pozicija baudžiauninkų .jamas
staroji
nesnkubtu pagalbon
arkvve.
ir dvarininkų atžvilgiu.
cialiu darbo. Socialė tarnyba mo ženklas.
bedarbiams.
Lietuvos literatūros istori
visados turės būt palaikoma.
------------------------R5 MAS, kovo 4. — Kovo
Tai gerai suprato prez. Roo
Nežinomi žudikai Chieagoj jai vysk. Valančiaus arkyvas

seveltas, karia jis ėmėsi pir

Roosevelto

PA.RYZn’S,

bedarbiu ; Taxlcab vežėjų
miausia
rūpintis
12,000,000 šeimomis, kurios su 1 pasibaigė.

kovo
streikas

sti Anglijos vvriausvbei. Si,
,
. ..
•'
•
•
! sus namus ir randamus turki
vyriausybė laukia to ntsakvzuoe.
.Ino- Kiek žinoma, tas atsakyTungnnų gentis yra apvalmftR nr>
g»'ra lemia. Prnndžius visą Sinkiango pietinę
j c,*z’-ia nemano keisti savo po- dali.

^jeijos.
M A NAGE A, N i ka ragua, koDIDINA ORO JĖGAS

i vo. 4. — šios respublikos prerf

'
drūtas Sacasa išleido ekzeku-LONDONAS, kovo 3. — An tyvį nuosprendį, kuriuo ji^'

nušovė T. M. Borders Adver* brangus. Susirado daug iki 15 d. Čia atvyks Austrijos glijos vyriausybė savo oro remiantis konstitucija, pabna^
ku kancleris ir Vcngri.įos prem- Į laivyno jėgas padidino ketu savo kontrolėn visą kariuonrtft-į
čia tising Agencv prezidentą Eli j Šiol nežinomų rašytojų
nigų, be to, tenka atitaisyti jerns oficialiais reikalais.
riais skvadronnis
Daiebes.
ne.

4. —

i

l’ii mudiciiis, kovo 5 d., 1934
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KATALIKIŠKO DIENRAŠČIO
REIKŠMĖ
Daug Amerikos lietuviu katalikų ir
žinot nežino, kad Šioje šalyje yra kasdien
einantis lietuvių katalikui laikraštis, var
du “Draugas." Kasim nemaža ir ncpribrendėlių katalikų, kurie nesugeba at
skirti katalikiško laikraščio nuo nekatalikų. Tai — žmonės, kurie jokio nusi
statymo neturi ir yra tik dalis tamsios
palaidos minios; tokiems nesudaro dide
lio skirtumo, kas leidžia laikrašti, arba,
kokią
pasaiiliožiūrą b a n d o ]>askleisti skaitytojuose.' Nemaža yra ir
tokių neišmanėlių, kurie tauškia, kad kito
žmogaus kalba, ar raštas .jokios Įtekmės
j juos nedaią, kuomet ii' aklas kasdien
gali patėmyti. kaip nuo negerų drauga
vimų genda jaunimas, arba kaip nuo
tvirkančių raštų žmonės netenka doros

bei tikėjimo.
Blogieji
žmonės
plačiai
naudoja
Spaudą savo nedoriems tikslams. Kiek
tai yra prispausdinta begėdiškiausių pa
veikslų!
Kiek
prirašyta
nedoriausių,
gašlių, knygų, kulias per kiaurą dieną ir
per naktį mėgsta skaityti geiduliams ver
gaujanti žmonės, ypač karštokraujai jau
nuoliai! Kiek pragaro dvasios laikraš
čių, su begėdiškais .juokais, šlykščiais
aprašymais, nuolatiniais
padrąsinimais
neiti gimdytojų pareigų, ar gyventi be
moterystės sakramento, neatsižvelgiant
nei j Dievo imi j ateinančio naujo žmo
gaus teises! Nedidelė An.etikos lietuvių
saujalė leidžia tris kasdien
einančius
laisvamaniškus laikraščius. Ir j-eigu jie
gali išsilaikyti, tai tik dėl to. ka i juos
skaito ir daugelis tų. kurie tik iš vardo
yra katalikais.

Kaip ta katorga atsi ado?
(Tę.'-iny<)

Pri ver-t ini.- g: los I orias
(ai miš
,1-7
kai. Did žioji Sula
lai miškai be galo,
be krašto, išmaigint i ežerai.'. Auga dauginusia eub-. puši.'. beržą.' ir apušė. Miš
ko dalimi
'\arbįaii.'ias Solovkn pa ja
mų šaltini-. I žlat Iii' darbas ten ir varo
mas laukiniu imi Ital išku būdu
nepra
eis tie kcliobka melų. ir iš gau-ans miško
liks til: ai minima.'.
Išnaudodami :a,it<" ir vabtvbf:-. laip
pat ir gan.l e : m I n.-. I...ė'<•' 1 l.a 1 nė kiek
besivaržo; je-iii' beniĮii pri.'igi 1 bt i, o po
jų... tebūnie r.m- ir (valia anot patarlės.
Mišką 1 m- ieni - k-p irtuoįa im pati
DPI ir m ios lilija I SI/'N
p tiktai
atln 1 1 (laibu- n pri'lalo mi-ko medžiu
gą valst v biiiianis tre-tani-. šiai r-s b’usijoj tokie Itr-lai tai

vego'i- . K i'ebal'

Bažnyčia šie žymesni jos prie- ,
Dievas ne tik apreiškė didelių tiesų,
M.i.-ų simpatinga pažinia i
\pie pirmųjų amžių krikš-. tiesų, kurias moko katalikiška,
Aigens, loussamt, Man
bet jas savo pranašams Ind apaštalams
ioilis kažin kas yra pasakęs, | apaštališka ltomos religija, aš | 1H
Mittiii, Kobinį t, artistus naikina jų ambicija.
įsakė surašyti, kad visi norintieji galėtų
Boulaimvilleis, Soulavie, l’ali- Mes bijome pripažinti, kad jų
jomis naudotis
Kristaus paskelbtasis kad jie gimė pančiuose, augo | nuoširdžiai pasmerkiu
savo,
saulė leidžiasi, dėlto, aprašy
žavėjantis šv. Evangelijos mokslas ketu kalėjimuose, gyveno katakom-' anksčiau skelbtąsias nepakeli ssot, De> Burrcauv, Mez.crai,
dami jų veikimų, visuomet ra
rių mokinių tapo užrašytas. Patsai Kris bose. Tačiau netrūko persekio- • eilinius tiesas ir absurdiška; Latlarpe ir daug kitų.
šome “kuogei iausiai atlikta";
tus mokinant. žmones ne sykį, — kaip
Taigi net ir tie, kurie dirjiinų ir vėliau. Krikščionybės j nuomones. Dabar ir prašau at
ba pragaro vartų tarnyboje,1”'1 kalboje teisybė išeina aik
skaitome Evangelijose, — paimdavo Šv.
išviesa perdaug įkyri patamsių leidimo Dievą ir žmoiie?
štėn.
Rašto pranašų knygas ir iš jų pamoky
gaivalams, kad jie pakęstų su D inos papiktinau. Aš noriu gy- j ku^a hl°jasi Didžios likiovesl
davo minias. Aj>aštalas šv. Paulus rašo:
Artistai, ar jie būtų meni
kada labiau susiukvv,
i
ju
nekovoję,.
Tik
Dangaus
švie
venti
ir
mirti
apaštališkoj,
ka
“.Raštas yra naudingas mokiniui ui.”
Bažnyčioj, j kaul,ia’ lvnkia Salvas
prie įlinkai ar muzikai, yra tautos
Bedieviai daug raštų leidžia ir bru- i sos ir Dievo meilės vilvčia ne tai i k iškoj Romo.'
I turtas, nes jie parodo tautos
‘ |,(ia., Bažnyčią.
ką, kad tik juos skaitytume. Susipratusių 'kartą perskrodė .jų protus ir Aš tikiu į visas jos ske
Ar bereikia didesnio Bnžnv i kultūrą. Taigi, kultūra turckatalikų yra pareiga pagaminti gerų raš j širdis,
suklupdyduma juos mas tiesas ir noriu. Dievo ma- i
leios galingumo įrodvmo, kaipĮ1'-1 au-li- ° ka‘* •>'' a"-,'b J1
tų, kurio artintų žmogų prie Dievo ir do I prieš tą, į ką jie vakar spiau- lonei padedant, pagu
'tas, kad
Jos priešai, išmetę'1111'1 1,1,11 laviaal“aKiio.i.tt
ros, kud norinčiam būtų kas skaityti ne
dė. Ypač dažnai tas pasitaiko, venti”. Ar bereikia nuoširde iš ranku kaulą, ima k.vžiu ir' ‘“V.n.mas pasibaigia, tuomet
kenksmingo ir taip gelbėtume tiems, ku
kai mirties angelas, paguldęs snio ir aiškesnio savųjų klaitaria “Veltui mūsų kovota”. I kultl"a nebeauga, bet pasibe
rie ligi šiol tokio dorinio įsisąmonimo
į sunkios ligos patalą, patie- dų pasinei kimo! Ar bereikia
dar buvo nepasiekę.
ka toje pačioj vietoj. Jeigu
ls viso to darosi supranta
kia puikių meditacijoms temų j giažesnio Bažnyčios patvaruartistas, kas jį ar jis nebūtų,
Popiežiai ir vyskupai nuolat prime
ma, kodėl taip drąsiai pušku
nio įrodymo.’
ir laiko.
na apie būtiną reikalą katalikiškos spau
tinėmis dienomis galėjo pra nesilav ina, jo artistiškumas ne
Sakvsim,
kas
gi
nebūtų
gir-i
štai
vėl
naujas
faktas.
Kiek
dos platinimą. Net sako,- kad bereikalin
bilti Vienas garsiausių naujų-! uuga’ l,vt eina
Ei'la’
gai statytume bažnyčias, jeigu neplatin dėjęs apie baroną Charles de i žalos Bužnyčiai buvo padaręs .įų laikų istorikų, net nekala- j 1,11
ant savo “praeitume katalikiškų laikraščių. Ir kaip, deja, Seeomlat Montesąuieu, pran- | Napoleonas I. Jis atėmė Baž- likas, Maeaulav: “Katalikų ,t,es brm bės” jie niekina, save
tas pasitikrina. 'Tose parapijose kur ka cūzų revoliucijos pirmtakūną, nyčios žemes, jis senelį popieBažnyčia matė visų dabar e-111 i>arodo savu ^»i'l»ičjusią
talikiški laikraščiai nėra uoliai platinimi,
kurio raštai nekartą buvo pil- Žiu l’i.jų Y11 uždarė Fontene- sančių valstybių it- bažnyčių
0 silpnybes reikia slėpti,
lenui — visokios doriškos ligos ir tiky ni pagiežos prieš tikėjimą. Ta j hle. jis Bažnyčią norė jo pajo
pradžią ir, reikia manyti, ji ne '**k^ Ju> ostiadon. ( ia iibinis apsileidimas; girtuoklystė, pasilei
čiau ne visi yra girdėję, kad pigti savo tarnybai. Ir tačiau
gi atsiranda paniekinimas tau
dimas, bedievystė tokios parapijos šei
matys bei pergyvens ir
jis
gvvenimo
pabaigoj
(mirėlprieš
mirtį
nulenkė
ir
.jis
gal-.
mynose — tai paprastas apsireiškimas.
tos kultūros, nes mes tuos ar
x »
ii
i
•
la. Ji buvo didelė ir gerbia
vą
prieš
tą
galybę,
su
kuria
*
*
17oo
m.)
išpildė
savo
tikybi

Ligi šiol mes lietuviai turime atvirai
ma pirmiau, negu saksas savo tistus įx r.-latoiue kaipo •cream
atliko išpažinti,
jnisipažinti, kad katalikiškos
spaudos
nes pareigas, priėmė Yiatiką jis kovojo:
koją į Britaniją įkėlė,
pir- oi our mitute’, o kaip dažnai
smarkiai iierėmeme. Daugeliui mūsų, at
iŠ savo klebono rankų ir mi priėmė Komuniją. Kai iš to jo
pasitaiko, kad svetimtaučiai,
... i, i
,i - : v
i
į.iiau, negu frankas Reiną pmrodo, kad katalikišką spaudą platinti tai
•
.
i,
rė kalbėdamas: “Aš gerbiu gydytojus juokėsi. Napoleonas
' žengt', kai dai- graikų iškalba
a - ‘
a
1 ■ ta silsi Ikunigui darbas, lyg mūsų kunigai būtų
religiją. Evangelijos dorovė v-įkalbėjo: “Tamsta, Pone, gali j
dar l”"’-lusia
.juokiasi iš mū
kitoki katalikai. Kiekvieno kataliko yra
ra kilni. Tai geriausia dova-pmti bedieviu. Aš gi noriu pil- Ajitioeliijoj žydėjo, kai
sų kultūros iš mūsų artistu!
pareiga daryti gerus darbus; tani jis ir
Mekoje stabus garbinta.
yra katalikas. Katalikas neturi būti žiop- Dia, kokią Dievas galėjo sutei- dyti visas pareigas, kokias re
Ir Ji gali įstengti nesusiIp-,
Hlll>11 l’a,‘ių kalte,
ligija uždeda, ir naudotis visa
sotojas, lx*t kovotojas. Dievui ištikimylię i kti žmonėms”.
nėjusi išlikti, kai kada nors
liipažinkime tuos artistus
privalome rodyti ne gražiais žmlžiais,
O kaip karingai Bažnyčios pagalba, kokią ji suteikia”,
koks keleivis iš Naujosios Ze-I ir g(’»’kk"»<’ J<> praeitus darbet <!arbais.
atžvilgiu buvo nusiteikęs Yol-' įsidėmėtina, kad didysis pa- landijos perėjęs plačią dyku-! b"D >”‘t smerkime jų tingėji
Amerikos lietuviai tik turi vieną ka taire. Jis laikė save pašauktu1'deizmo sulas Seliopenliauor mų atsistos ant Londono tilto 1 lll,‘1 lollau lavintis.
Duokite
Bažnyčią numarinti. Jis kai-j 1"les mirtį, berods,
Šaukėsi
talikiški). kasdien išeinantį laikraštį. J r
griuvėsių, kad pažiūrėtų lie- j .j1111111111'1* pavyzdį, kuris ženkas gi jį leidžia? Nu gi, vienuoliai — bėjo: “Pagaliau man nusibo-1 krikščionių Dievo. Tą išginlęs
kanų šv. Povilo bažnyčios. Kai, £ia P*1,n>n *)(d neužsnusta ant
broliai ir kunigai Marijonai. Pas kitas do klausy ti, kad dvylika žve-ĮKD'L'dojas, greit paklausė filoaš prisimenu tas baugias aud- ' Piat‘‘l*V!s gai bės, o tas jaunitautas dienraščius, paprastai, leidžia pa
jų yra Kristaus Bažnyčią Į sofo: ‘‘Argi Tamstai ir Tams ras, kurias katalikų Bažnyčia !nias’ su^'a'Ctas ambicija, irgi
sauliniai katalikai, pas mus gi vienuoliai.
tos filosofijoje būtų dar
ir,
Kodėl? Juk vienuoliams dienraščiai nė kūrę. Aš noriu pasauliui įroyra pergyvenusi, tai man da sieks aukštesnės kultūros tuuDievas?
”
Iš
Keliopenliauer
’
io
!
jdyti,
kad
manęs
vieno
pakaks
ra reikalingi. Tas tiesu, bet, kaip matė
lūpų
pasigirdo atsakymas:' rosi sunku įsivaizduoti, kad ‘ab
me, visuomenei laikraši'iai yra labui rei ją sunaikinti”. D vis tik sun
Bonifacas
galėtų rastis, kus Ją sunaiki- '
kalingi: ir kadangi pasauliniai katalikai
kiai susirgęs jis šaukėsi kuni “Be Dievo juk negalima iš
dienraščio neleidžia,
todėl,
aukštosios go. Jį apianki' kun. (iautliier. kęsti šitokių kentėjimų, as ntų”.
.
.
......
.. 1 .
i
i,
1
,
Taip kalba sni dienu lieku-'
vyriausybės liepiami, tą darbą varo vie \oltaire
jau
kad mano
padaręs tikėjimo is- J*
111 matau dabar, l<ud
.*
. •
j
.. .
..
D ,
I tulikas mokslininkus. Mes gi, 1
nuoliai Marijonai.
'pažinimą pareiškė, kad is no-1 ‘ ilosot ijo.- toli gražu iidizten1
1
'
į,
,
... pasiremdami Dieviskuoiu ApDidelio laikraščio leidimas lietuvių iri mirti katalikų Bažnyčioje,
•J1 ka mano skausmuose;
skausmuose: ir im- •1
voelicster, N. Y. lietuv iui vei
reiškimu, galime šaukti: “Ir
kalboje Amerikoje nea[)simoka. Kas me ! kurioj,-jis yra ir gimęs. Tiesą, gu pagyčiau. turėtų būti
kėjas Antanas Žiemy.' rašo;
pragaro vartai Jos nepergatai priėjo reikia daug pridėti. Ir juo pa v ėliau pagijęs jis vėl leidosi, taip“.
“Bavęs “Draugą” jį skai
' ' ............ .
!
šaliais stovintieji katalikai mažiau pri 1 .
lės’'.
čiau su nepa-otinomis akimi'.
įsukamas į gyvenimo sūkurį,į Baisus vadas ir politikas
sideda, juo daugiau reikia pridėti. M ūsui
Kun. J. Prunskis
INlio Naujų Metui kiekviena nu
mirties
katalikiškas dienraštis “Draugas“ dar į l>et aukščiuu minėtas įvykis į bediev is Clemeiiccau
į nierį atydžiai perskaičiau. YI valandoje užklaustas, kaip sunėra išplatintas, kuip yra reikalas ir kaip vis tiek daug pasako.
SLAPTA LENKIŠKA
' pač redakcijos straipsniuose
jis to vertas. Užėjęs pas apšviestesnius
galybę,
O štai patiekiu ištisai pran grąžinti Prancūzijos
MOKYKLA
lietuvius daugelyje vietų dar jo nerasi; ne cūzų mokslo vyro, helenisto, atsakė; “...Vienintelė galybė,
1 suradau daug malonumo savo

j

pas kiekvieną gydytoją ar advokatą jį
užtiksi. Dar daug pal mus religinio ne-

pribrendimo vra ir pas tuos, kurie ture- ,
tų tautos katalikiškame veikimui vadovam !

Valstybės saugumo polici-.dzūkiškai širdžiai. “Draugas”
susitaikymo su Bažnyčia do- kuri gali išgelbėti Prancūzij'ą,
kumentą: “Aš žemiau pasira- yra Evangelija; ir norį gelbė- ja susekė Klaipėdoje slaptą nors ir nesivadina darbininki.
,
1111
l-an'lier pri- ti Prancūziją tegu savo gyslo- (lenkišką pradžios mokyklą, ku- sku laikraseiu, o vi> dėlto ra-

i

ti. Lietuviu tauta neturi tvirtų religiniu
sipažįstu, kad, susidėjęs
su lse turi sv. Pranciškaus Asižio- 11 mje mokytojavo kažkoks Zu- r,du reikalo daug piiia>yli vatradieijų inteligentų luome. Sąmoningą^ !l<ai kuriais save laikančiais fi- j čio kraujo! Aš manau,
kad I visa. Moky klą lanke apie 1> rgstančių darbininkų naudai,
katalikas
inteligentas
lietuv ių tauroje ! )osofaįS( buvau pasiryžęs kar- Prancūzija atsikels tik Evan-j vaikų. Moky tojas suimtas.
Nuosekliai rašoma apie Lietu
' tu su daugeliu iš jų. kiek ma-j kr,'1'j<’s pagalba”.

viu tik augančioje stadijoje.
Katalikišką dienraštį

prenumeruoti.

„Kauti katalikų!

|

gč'kutniii^'žL»dl»u''wd?bliXra^
ir la

varbu reikalu vvkinti i "vveriiiną.

1

Nors ir jau suminėtųjų

Kuriems galams

Klaipėdo- vos užsienių politiką ir kitus

pa-į je reikalinga lenkiška mokyk- svarbius tautos ir visuomenė-

tikslu .,5 ir di-į vyzdžių liu.liji.uas stiprus, tn-)lu.’ Juk l..„kų K lai,Suloju vi- n ik,,lūs. Jud l„ dblrlū g«,l».
Įsitikinęs teisingumu ta č,au dar galime pažymėti, kad siskai nėra.
“ Draugo
redakcijai,_______
T,,.,

Diau.

rūbai menki, b-ng

ir ten!: Isakovo, Krasrio.je, Sosnovaja. šč-iije
krauju aplietas
miškas eksportuojamas ir t h slanka. Visose tos,, komandiruotėse
miško kirtVųjų grūste prigrūsta košmaridaugiausia ; Angliją. Vo kietiją. Lenkiją,

Įėjimuose ar čia pat. Dažnai siunčia silp

barakas nešildomas

nus ir sergančius, ypač iš “kamerų“, di

vi.

niuose antisanitarinėse ii antihigijeniško-

paskyrė į tuos darbus tik už tai, kad at

greičiau!".
.Nenoro
“Kelkimis, stenėdami sukyla “darbininkai"; vi

sc sąlygose. Kerta mišką žiemos perijode.

sisakiau parašyti savo memuarus Sovietui

si .jie nešvarūs, su

apdirbama-, nei tvarkos ir darbu organi

Vasarą miško medžiagą plukdo per kana

žurnalam- Solov kitose. Reikalauti nuo iš

kais. Kai kurie dejuoja iŠ -kaustau, gan

zaeijos. ne- ši techniškoji pusė mažai ką

lus ir ežerus į jūros krantus, o ten krau

vardintų

plačiau išsitarsiu tik d< | -ą

na į garlaivius — eksportui. Dviem kirti

skiltą sveikiems žmonėms,

ninku

kaliniui

ašaromis

aplaistytas

Prancūziją. Daniją ir Olandiją.

Čia neaprašinėsiu vietų, kur miškas

domina, -

! lygų, kuriose gy vena ir dirba nelaimingo
: sios stovyklęi aukos. Miško kirtimas nor
nialioniis sąlygomis nėra jau taip baisus

' darbas
daug kas jį dirba ir nesiskun
1 džia. Eizims darbas imt naudingas svei
1 katai... Bet lai' kita čia. Solov k uose, kur

kams duoda v ieną pjūklą ir du kirviu, ir

t

bausmei

ir kančioms.

patį

Mane

finalas įvyksta dėi šių priežasčių. Dfiei-

jaliai darbo diena laikoma

K* valandų.

elgesio -elvgos vi-ai nežmoniškos.

mis

Ryto 4 tą

vai.

dežurnotnjni

Šaukia:

jlldillkis

pa.-isiaušusiais

plau

įvykdyti “uždavinį”,

tui vakar di« ną nuo smūgių. Gyvesni bė

jau savai

ga į virtuvę gauti verdančio vandens —

me žiaurus 1 eikalavimas. ()ro sąlygos vėl

vi-iems, mat. nepakaks, nes katilas nedi

žmonių

| šiurpio-: sniego pūgos, žvarbūs vėjai, diVisas tragizmas ir glūdi šiame “pa ! (lieji šalčiai — daugelis atšaldo sau ranros uždavinyje“. Liūdnos darbo dienos 1 kas, koja.-. įleidai net visiškai sušąla.

Išskaičiuotas atliktina- darbas nurnialio

tanias Did. Salos jH'iikiuose rnjouuose, Bū-

desnei

jie turi atlikti “paro- uždavinį",

gyvenimo, mitinio, rūbų štoko- ir žiauraus

Būtu sąlygos čia sunkesnės, negu K re
iiiliuje; miško barakai be krosniui, dažnai
md be l.-aigųt. ir tai esant poniai žiemai!..
V algis lyg geresni3 -varai juodos
duonas r daugiau viralo. I /.tat adiuinis1 (racijos elgesy- daug žiauresni-, sniarkes! uis. negailestingas.
Siev ieroles. Nor
Mano buv nno metu miškas buvo ker-

Kamile-. Ta- .-<>!<>v ki

MŪSŲ ARTISTAI

DŽIAUGIASI “DRAUGU”

Ir kas iŠ to išeina.’ Ugi tas, kad
tamsieji katalikai pirkdami bedievių lei
džiamus laikraščius jiems gelbsti prieš
Dievą ii- .Jo įsteigtąją šv. Bažnyčia kovo
ti; tat tampu tamsybių sandai bildukais,
už. ką turės atsakom) Im; prieš Dievą ir
prieš savo sąžinę. Nesusipratusių kata
likų bendradarbiu'imas laisvamaniui spau
dos išlaikyme ir platinime. apsunkina ko
vą ištikimiems Kristaus išpažintojams.
Nes jei žmogus gina savo turtų, namų,
gerą vahlą, gyvybę, arba savo gimdyto
jų, ar vaiki.i, ar lik prigimto krašto teises.

SOLOVKAI

Ir Pragaro Vartai Jos Noreles!...

I prieš mirdami atšaukė savo
klaidas ir susitaikė
su kat. j

Kaip nuvargę kaliniai kankinami,
išniekinami ir mušami

delis, tad laimingi pirme.-aieji.

( ia pat

užkanda juodo- duono-

-11

verdančiu vandeniu, o pavėlavę teiikina-i

I šaltu vandetičliu. 4 .-u puse vai. nauja ka| mauda; “ Rikiuokis!

Su-kiislo grupė

atsižvelgiama į oro sąlyga- įr darbo sri

mis. paskiria dešimtininkiis. o jiems į pa
miško ! gailią porą čekistų “priežiūrai" ir liziš
darbui sbilia-. čia ir aš (Zaicev) buvau 1
kai paraginti darbininkus. Ceki-tųi kon
i.šsin-ta- adikli bausmė-. Žiemos vidurys I
troliav imiii vėl skiriamas v yresny -i- pri
vasari-. Žiami poliaė naktis. Iš vaka žiūrėtojas, ai ba vadovas. Mano laikai- lo

čių patogumą, kaip. ar neapnešta sniegu,

ro prasidėjo pūga. Pučia žvarbus šiaurys.

netoli kelių ete...

Vidunakt) pūga smulkėja, virsta audra,

ronia

kuri lekia medžiui vidųnemis ir įvairiais

mo" prieiuones bus toliau.

sąlygomis, būtent: dai bildukams

e

šaut sveikii uis, stipriem.-, su getais rū
bais n- esant sotiems, su aštriais įrankiais,

t) čia

Visį

Solov kuose

šiai kaip yra.

kaliniai, skirti miško darbams, at

vyksta čia, iškankinti, išvarginti, siisilp

uinti ilgamečio kulinmio kontinento ka-

isaknvo komandiruotė

-

lai

ki žvėry- buvo Voronov. Kniirriov

api-- .jų vartojamu- “paragini

balsais slaugia miško gilumoj.

Diliu miegu sumigę išvarginti

kirti

kai. < dili jiri-i-Įaiudę v ien- prie kito —

ir Y o
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Juokis, jei patinka
1/,J. ,il,,jti
Ką žyilai veikė, kaip per
c|(» Kainlutiąsias jūres ’
I-<idži<<\ iuo.
Maiviė (Onutei)

tau

Ką

-

pasakyti)

iiiaiaa, .pa pamatyti) šioj trumpoj dresėj?

Išbartu,kam aš jos dresę ap

(hiiiiė
- ii likau.

išvažiuoju

Kitą savaitę

i kelionę.

Ko'vo-Marc’n 5.15?4

iMutįdxl

skundžiasi niamvtei, kad jam pilvas skau
da.
“Tai bus dėl to, kad tavo pilvas
tuščias,” - sako motina. — “Jei jame
būtu kas nors, — neskaudėtu.“
I’o pietų atėjo Jonuko dėdė, moky
tojus, kuris skundėsi, kad
jam galvą
skauda. Jonukas šoko jį paguosti, saky
damas:
“Žinai ką, dėde! Tas galvos skau
dėjimas pareina nuo to, kad galva tuš
čia. Jei kas nors joje būtu -- neskaudė
tu!”

?m t*c
No.

5.

Kovo Mare h !>, 1031

ucns

Norėčiau kelionei pasiimti gerą knygelę.
Patark man vieną, kitą...

Ar Verta?

Mįslės

• - Geriausia kelionei — čekiu knygelė.

Mama —

Kodėl šiandie m ini i mokyk

lą?

Jonukas —

O ko man ten eiti. Kad
pats mokytojas nieko nežino.
Mama — Kaip tai?
Jonukas — Kad jis mūs vis apie viską
klausinėja, klausinėja.

Molina —

I’ronytė, kidė'l nesistengi bū
ti gera mergaitė?
lironytč —
Aš labai stengiuosi, mainy
te.
Malina —
Prastai tau sekasi?
lironylė —
Bet tik Įsivaizduok kokia
aš būčiau negera, jei visai nesisteng
čiau. -

-S'ūaa.s' — Mamyte, turiu gerą sumanymą.
Motina — Koks gi tas tavo sumanymas?
Sūnus — Paskolink man $10, bet duok
tiktai $o; tada aš būsiu kaltas $."> ir
mamytė būsi man skolinga $o. 'Ta
da galėsimi* sakyti, kad esame ly
gūs ir nei vienas nebūsime skolingi.
Mažas Jonukas nežinia
kaip, bet
greičiausia iŠ tos baimės, kad nepasivė
luotu į mokyklą ir negauti) pipirą, pa
miršo pusryčiu pavalgyti.
Per pietus

įo<j
.u

•smofo?Į

sofoĮBif

posjisnd

suwisn8jRARd

inpiRj

pnuisnu

snjnq

nuionij

pi)

į>r\į
oiiriu

-oįir.kI nnf sofop
-\| jiisia siAiojspoiu

ipso)o.id

‘pjop

jop

snm

s.iou
of

‘ouiof

‘oumfo

2. Turi kojas, bet nevaikščiojau turi
plunksnas, bet nelekia; turi sielą, tik nevisuornet.
3. Diena mėsą ir kaulus nešioja, o
naktį žiopso.
4. T’gnvje užgimęs, ant galvos vaikš
čioja.
5. Visi joja, niekas nešeria.
Kuris iš vaikučių šias mįsles atspės
ir į “Mažąją Draugą’’ prisius, tas gaus
dovanoms gražia knvgute.
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Tr eilių nemaž prirašo
Tūtas studentukas.
Vis rašvk, rašyti prašo
Tas pats jūsų Viliukas.

0.1 UJ —

SAS.I0A0A

sopioj

šiliniu

ūa

spnid

snqou

t(’SIIIRpiRA-OAUS

-------

-Rf,,

SĮAIOJspoiU

SRlUR)SlZRtI

Jei tave vargu vargeliai
Žiauriai kankina,
Tat Pilypo Plepalėliui
Tave tedžiilgina.
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Jeigu norį gilią minčių —
Imk apysakas.
Gal bandai atspėti mįsles,
Painią painiausias?
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Pažiūrėkim, ką mes randam’
“Mažąją Drauge,“
Kurį su pamėgimu skaitom .
Laisvame laike.
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Pas lietuvius taippat randas
Gan gabią plunksną.

Raštus skiriamus “Mažąją Draugui“
ir mįslių įspėjimus siuskite redaktoriui,
adresu: Kun. Dr. Petras Biskis, M. J. ('.,
Marianapolis, Tliompson, Conn.
Pinigus už. “Mažąją Draugą ir laik
raščio siuntinėjimo pakeitimo reikalu rei
kia rašyti spaustuvės adresu: “Mažąją
Draugas,’’ 2334 So. Oaklev Avė., Cliieago. UI.
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Kiekviena tauta gerbia savo gloliėjus. Mes, lietuviai, irgi turime danguje
vieną ypatingą šventąjį, kuris nuolatos
stovėdamas prie Viešpaties sosto išmel
džia mums reikalingų malonių. Tasai
šventasis ne kas kitas, kaip šv. Kazimie
ras, Lietuvos kunigaikštis. Jis yra sykiu
jaunimo globėjas, skaistybės pavyzdys.
Šventasis gimė Ir gyveno karaliaus
rūmuose; buvo karalaitis ne tik žemiš
kas, be ir dangiškas. Nerūpėjo jam pa
saulio linksmybės, smagumai; jo rūpes
tis buvo, kad patikti Dievui. Todėl savo
dangiškam Tėvui jisai paaukojo visą, ką
brangiausio turėjo — savo skaistybę, o
su ja ir savo gyvybę.
Jaunuoli, kiek atsirastų iš mūsų
tarpo, kurie paaukotų savo gyvybę, kad
išlaikius skaistybę! Kuomet jis sirgo,
gydytojai patarė jam vesti, nes tiktai
tuo būdu jisai būtų galėjęs išgelbėti sa
vo gyvybę. Šventasis atsisakė, nes ne
norėjo laužyti Dievui duoto prižado —
pasilikti skaistus per amžius.
Tokios kilnios dorybės, kaip skaistybė, negalima išlaikyti vien žmogaus jė
gomis. Yra tai Dievo dovana, kurią te
galima išlaikyti kreipiantis prie Jo kar
štomis maldomis. Mūsų šventasis gerai
tai suprato. Todėl jisai meldėsi ne tik
dienomis, bet ir naktimis. Vilniaus mie-

patinka jums šitas
laik raštėlis ?
jūs manot, ar ne tikras
draugužei i s ?

.Tau nebreikia pas svetimus
Ieškoti raštą.

VAIKUČIAI, DĖMESIO!

‘i)sjip

Sv. Kazimieras

Kas savaitė jums parašo,
Jauni lietuviai.
Tik skaityk, skaityti prašo
Šie rašytojai.

ATSPĖTOS MĮSLĖS No. 3: 1. Var
pas, 2. Lazda, 3. Žvakė, 4 Smuikas, ū.
Spyna.
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1. Auga medis su dvylika šaką, ant
kiekvienos šakos keturi lizdai, kiekviena
me lizde septyni vaikai.
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sto naktiniai .sargai dažnai užtikdavo
jauną kunigaikštį
naktį besimeldžiant
prie uždarytu bažnyčios vartų.
Marija buvo jo Motina. Jisai išsi
rinko sau už gloliėją skaisčiausiųjij šio
je ašarų pakalnėje (lėlę ir Jai pavedė
savo nekalto širdį. Šv. Kazimieras daž
nai Jos garbei giedodavo giesmes. Mir
damas įsakė, kad Marijos garbei gies
mės nuurušą įdėtų į jo rankas.
C. J. (L.K.)

Sūnaus Meilė
Seniai, prieš šimtus metų, kada dar
Lietuva giriose glūdėjo, Prūsų pasieny,
tarp pelkių, aut kalnelio, niūksojo Ra
mūno pilis. Tvirtos, aukštos mūro sie
nos budėjo kelią į Lietuvą. Aukštame
pilies kuore dieną ir naktį budėjo išti
kimas sargas. Pasirėmęs ant pikės, jo,
sakalo, akis raižė tolimą mėlyną hori
zontą. Jo širdis smarkiai plaka. Kiek
vieną valandą kryžiuočiai gali pasiro
dyti ir vėl aukos, kraujas... Todėl kiek
vienas taškelis, judėsis iš priešų pusės
kėlė nerimą jo širdyje. Žemiau, po jo
kojomis, aplink pilį, jis mato iš savo
bokšto linksmą Ramūno liaudį triūsian
tį laukuos**. Vaikai žaidžia ant pievos,
t) ten, pakrūmiais piemuo raliuoja. Čia
vėl ties pilies sienomis ežere žąsys ir
ančiukai nardo, plaukioja. Gegutė links
mai sau kukuoja. Kaip gražu, žavėtina,
linksma! Kas galėtų sudrumsti šį že
mišką rojų.’ Mirtis tam, kuris...
Staig.f jo mintis trūko. Jis pastebė
jo toli, toli juodą tašką, kuris kas kart
artėjo. Pasirodė, tai būta raitelio iš Tra
kų, pasiuntinio Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio. Atjojo pas Ramūno valdovą
Švainą svarbiais reikalais. Gal rinkti
vyrus į karą!
Nekantrauja Švainas vaikščiodamas
po kanibalų nuo kampo į kampą. Sūnus,
Butautas, išjoja j Trakus; Didysis Ku
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MAŽŲJŲ DRAUGAS
nigaikštis

reikalauja. Dėlkof Nežinoma!
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provincijoje, yra kaimas, kurio

narnai

Sunku yra tėvui skirtis
su vienatiniu
mylimuoju sūnumi. Tas “aras” Ramūniečių numylėtas, priešų
“Baisiuoju”
pramintas, turi skirtis, gal, amžinai su
savo draugais — žilu tėveliu. Jis irgi
nuliūdęs, pasirėmęs ant alkūnės sėdėjo
pats vienus kitame kambaryj**. Mylėjo
jis Ramūno liaudį, bet už visus labiau
siai mylėjo savo tėvelį. Bet ką padary
si.’ Didžiojo Kunigaikščio įsakymas, rei
kia pildyti, lr taip vieną grąžą rytą sun
kios Ramūno geležinės durys sugirgždė
jo ir Butautas iškeliavo į Trakus.
Džiaugėsi priešas. “Baisiojo aro”
nėra namie. Sunki jo runka buvo kry
žiuočiams. Drebėdavo sužinoję, kad Bu
tautas su Ramūniečiais švaistosi apy
linkėje. Ne veltui priešų pramintas “Bai
siuoju.” Neumburgo pilies viršininkas
Groeningen nedrįso stoti su Butautu į
atvirą kovą, bet tik iš pasalų, kaip ka
tinas, tykojo ir laukė progos. Laukė ir
sulaukė. Butautui išvykus į Trakus, puėnięs šimtinę kareivių išjojo Ramūno
link.
Laikas ličgo. Dienos, savaitės, mė
nesiai slinko; Butauto kaili nėr, taip
nėr. Tik, štai, vieną gražų vasaros po
pieti sargas kuore pastebėjo ant kelio
vedančio į pili dulkių stulpą. Dulkių sukuryj pasirodė šarvuotas raitelis, kuris
atjojęs prie pilies vartų suriko:
“Ei jūs, Ramūno didvyriai, ar nebepažįstate manęs!”
“Butautas!” — sušuko nustebęs pi
lies saigas ir aky mirksnyje su dideliu
trenksmu nupuolė sunkus pilies tiltas.
Raitelis įjojo į pilies kiemą.
(Bus daugiau)
J. Slankus (E.K.)

pastatyti nesuvartojant nei vienos vinies.
Garbingo asmens mirtis. Generolas
G. Morton, kuris dalyvavo trijuose ka
ruos** ir už pasižymėjimą mūšiuose buvo
apdovanotus meduliais, mirė
1033 m.
mirtinai sužeistas paprastos vaikų Imhiibos sprogimo.
Kumįiozitoi mus gndrgbi. \ ienas žy
nius kompozitorius, paėmęs vestuvių
maršą ir sekdamas jo gailias nuo pubaigos iki pradžiai, parašė gedulo maršą.
Halso galia. Žmogaus balsas L\lpių
kalnuos** išjudino sniegą, kuris leisda
masis visu smarkumu iš aukšto patį žmo
gų nutrenkė ir užmušė.
Arte’ lork'o įmest o gusižgntėjimus.
Ilgiausia visame pasaulyje gatvė randa
si New York’e.
A laidingo išsireiškimo
pataisgmas.
Vienybė — tai silpnybė!

Kas dilba, tam ir Dievas padeda.
Meilė kaip seilė — veikiai pragaišta.
Šarka nuo mieto — kita į vietą.
Geros akys dūmų nebijo.

Gerbiamieji. Aš esu “Mažųjų Drau
go” skaitytoja ir labai mėgstu skaityti
tą laikraštį. Tokių gražių pasakų ir po
ezijų ir juokų! — Gira Budžiutė, 709 W.
10 Place, Chicago, lll.”

Iš Pašto Dėžutės
Gerbiamas “M. D.“ Redaktoriau.
Pradėjus gauti Jūsų malonų “Ma
žųjų Draugas“ laikraštuką, širdingai nu
džiugau. Sveikinu sumanytą darbą, rem
siu jį visomis pajėgomis. Dievas telai
mina jį ir “M. Draugui” širdingai lin
kiu surasti tūkstančius naujų draugųskaitytojų.
Su aukšta pagarba. — Kan. S. J.
Vembrė, \Yestfield, Mass.”
širdingai tariame ačiū aš ir mano
broliukas ^Alfonsas už “Mažųjų Drau
gą.“ Skaitome ir džiaugiamės su savo
*1 raugučiu. — .1. Mickaitė, 4G37 S. Tol
inau avė., Chicago, lll.

DRAUGAS

Gerb. Kun. Dr. P. Binkiui, M.I.C.
Gerbiamas Tėveli!

Šiuomi sveikiname Tamstą ir visus
“Mažųjų Draugo” bendradarbius bei jo
sumanytojus užsimojime daug nuveikti
pradinių mokyklų mokinių tarpe. Tikrai
Tamstų darbas yra girtinas ir labai rei
kalingas. I^ai gyvuoja “Mažųjų Drau
gas” ir j*,jo leidėjai!
Su pagarba, 6r. Kazimiero Seserys,
M c. Kazimiero Akademija, Chicago, ĮL. J

Kas savaitę Jūs man prisiunčiat
pundą Draugų, o aš pranešu Jums, kad
neturiu kur jų dėti, tad už juos neatsa
kau. Geriau man jų nesiųskite.
Linkėdamas Jums viso labo,

Kun. I. Kelmelis,

Newark, N\ J.

Brangusis, aš skaitau tavo draugą.'
Dorota Zayolskgtė, 4421 S. Marslifield,
Chicago, lll.
Didžiai gerbiamieji. Aš myliu “Ma
žųjų Draugą.” Mes visi jį mylime... Maa
patinka, juokai. Beveik visa mūsų klasė
jau užsisakė “Mažųjų Draugi}.” Morta
Gaacaitė, šv. Kazimiero mokykla, 4-tas
skyrius, Chicago lleights, lll.

Didžiai gerbiamieji! Mpn labai pa
tinka “Mažųjų Draugas,” nes jis nėra
persunkus skaityti kaip didelių žmonių
laikraščiai.
Bronislara Bružaitė, 4-tas
skyrius, Šv. Kazimiero mokykla Chicago
lleights, lll.
Sveikinu vaikų laikraštį kaip tokį,
nes Lietuvoje jų išeina senai, o čia rei
kėjo.
Arėjas L i t kaus kas.

Sveikinu kilnų užsimojimą linkėda
mas geriausio pasisekimo. Girtinas ir
remtinas dalykas. Bravo!
Kun. Vai
tekūnas, l’rovidence, R.I.
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l’iiiiiudiviii.", kovo 5 d., 1934
ha r jis av o kančias aukoja
už parapijų labą ir gerovę,
prašvdainas Dievo, kad visi
suprastu savo pareigas para
p'jos reikaluose.

R0CKF0RD0 LIETUVIŲ ŽINIOS
l\lcl>ona> tini ."linkiai šurga,
l’o antro." ir labai pavojingos
oĮiuracijos jau urna kiek gė
ją n. Žmonės labai buvo siisii upine klebonu sveikata.

į

svelauie nėra didele. Sekma
oieiii sodalietes susiliejo ir pa
Pasakysiu ••sekretą", liet i
aukojo Alisias UŽ klebono sVei
katą ir v isos eis prie šv. Ko <ad kas neišgirstu. Moterėlės
rengia klebonui •‘surpraizą ,
munijos.
I
kada grįš iš ligoninės. Žada
nupirkti
arnotą ir kopą. PiniI /.praeitą savaitę buvo pa-1 Neikiu,:
įėjau išgauti i
lapijos vakariene, kuri labai laikinai pa vai luojajH i o k lėlio- t,al iau readv

pasisekė. Ačiū klebonui, kuris
taip daug dirbo, tas, gal, ji
ii paguldė į Sv. Antano ligoiiinę. Klebono liga Imv o taip
visu dėmėsi nukreipusi, kad

5

I) R A U G A S

nu kun. \ itkaiis žinią apie
pampi,lu būkle. Tik t iek pa-■
•
1
i
-aki', kad siais metais pampi i
i jonai susirūpinę parapijos bū-'
Į kle. Aiškiau pamalę, kad duu-1

net u reporteris pamiršo sa-; gelis galėjo geriau sav o pajeivo darbą, liet ateityje žada 1 gils at I i k t i. 'Ikit, šiais metais
pasitaisyti. Komitetas dėkoja <
visiems, kurie pasidarbavo dėl
parapijos, padėjo surengti didėlę vakarienę. i h ieni atvejais
seilinta žmonės
prie
stalu
ir dar visi nesutilpo.

j

pasiryžo visi pilnai užsimoki’-:
t. savo mokesčius. Pasiryži- į
mą giažmi indo, prikdiimi šuo
|ą kerteles. Klebonas tikisi.
kad greitai visi bus jau užsi
,
mokėję.

M

J

llaakaiv.

.1
-V
11

1 >ei .-šk. \ lėiiit.
fa H lu usklflli .
Ra į sa uskas,
Kailis,
Raėi.s,

I
.1

Bruzdžms.
Girilu UNku.s.

V

Kijiionviis,
Lutus,

K
.1

Bvii.iui uitis,
švvokas.

V

Mi

Milinio,

V

Butėnus.

Jonin i, uis,

Ie
J

Murk, liūlia.Živa Uis,

J

Buvęs cicero
pir

mas Sveikatos I
Komisijonierlus (Ir laikė

MONTREALIO, KANA
DOS, LIETUVIU
PROTESTAS

Kinionėtis,
Čižiūnus,

V. Kinidi i”Rn,
V. Kajaekas.

J.

Vaikis.

J.

BagdoniūlC.

DAKTARAI

Cicen'ečlams
27 metus. Da
bar
specializuoja gydyme į
Plaučių,
Air
dlcs

Ir

DR. A. RAČIUS

4729 So. Ashland Avė.

DR. A. A. ROTH

2 lubos
CHICAGO. 1LU.

Rusas Gydytojas Ir Chirurgas

(l’rle Archer Avė. netoli Kedzle)
Valandos: nuo 2 Ik* 8 vai. vakaro
Seredomls ir nedėllomls pagal
sutarti

per!

žlnoBHta

Re*.

OFISAS

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4
vai. po pietą ir nuo 7 iki 8:30 vai.
vakaro.
Nedėliotais nuo 10 Iki 12
valandai dieną.

Telefonas MIDway 2880

DR. A. P. GURSKIS
D L N T J S T A S
4204 ARCHER AVĖ.

Meili realiu lietuviui I S
eorner Sucraniento
4930 West 13th Street
vasario 1934 iii., susirinku.
*
Vai.:
nuo
9 v. ryto iki 8 v. vak.
CICERO,
U,L.
• i
i Šv. Kazimiero parapijos sve
tainę, kad paminėti lti Yasa
G RA BO R IA I :
ne. šešioliktus metus Lietuvos į
LACHAVVICH Telefonas YARds 1138
džiaugia j
liiižęs iš ligoninės klebonas nepriklau-oinvbės,
mės atgavę laisvę, siunčiame,
IR SŪNŪS
(iiiilejau,
kad snilalietės turės džiaugsmo. Niekas negu
gilius sveikinimus pavergtie- j
"markiai rengiasi prie veiku Ii jam t iek džiaugsmo padary ms broliams vilniečiams įr Ii-Į LIETUVIAI GRABORIAI
GRABORIUS
Patarnauju
laidotuvėse
kuopigiausia m
.
.....
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano llUllU automobiliUS Visokiems
lu “I 'uncija''. \ aidi n ima" Į- ti, kaip kad parapijiniu gera
darbu būsite
užganėdi'nti
.
. .
vyks už trijų savaičių. Matyt, valia. Tas jam daug ir svei likime darbuotis, nežiūrint su '
Tei. caniii 2515 arba 3518
reikalams. Kama prieinama.
tikies žiauraus lenko,
kuris
2314 W. 23rd PI., Chicago
3319 Lituanica Avenue
veikalas g'ražiis, kad /.menes katos priduos. Buvęs daugelio
via
didžiausias
mūsą
laidosi
leikaki'tja re/.erv neti.i sėdviiiii; aieileii I i imis, sunkus darbas ir
Chicago, 111.
1439 S. 49th Ct. Cicero, 111.1
priešą.-,
priespaudos.
lite, kad v i 'tos neužtek", nes vargas pakirto jam jėgas. Da
Tvl. CICERO 5027
Mes, .Monli'caiio lietuviai,!
LIETUVIAI
DAKTARAI.
protestuojame
prieš lenku ;
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai
GRABOBLUS
.kraugerišką žygi - atplėšimą ;
GRABORIIT8 IR BADSAMUOTGJAH
Koplyčia
Dykai
mūsą trečdalio teritorijos su i Patarnaviina» geraa Ir nebrangu*
Tel. GllOtclilll 1505
4830 WEST 15th STREET
718 W. 18th St.
t sostine Vilnium. Šaukiame vi-j
.
I ___________ Tel. MOMroe 8377__________
Cicero, Illinois
D E N T I S T A S
so pasaulio akyse ir šauksime I
Tel.
CICERO
2109 ir 859-J.
144(1 SO. lUIli CT., CICERO, 11,1
m nutilsiančiu balsu tol, kol
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
btar.. Ketv. ir I’etu. 10 — 9 vai.
nebus
1147 SO. HALSTKD ST„ CU1CAG4 ' mūsą sostinė \ dilius
Ine.
Vai.: 8-11 ryto 2-4 Ir 7-8 vok.
LIETUVIŲ GRABORIUH
Paned.. Barad. Ir 8ubat S—9 vai
Seredc mis po pietų ir Ncdi ldleuial
A. MASALSKIS
grąžintas Lietuvai ir kol ne
Palaidoja ui $26.00 ir ankėčiau
tik susitarus
Moderniška koplyčia dykai.
GRABORIUS
bus mūsą trispalve vėliava Ge «S8 W. 181h St. Tel. CANal 0174
2422 W. MARUI Kr IK KOAD
dienoms Tel. LAFajette 6701

Offlc*

Re*. Phon*
EBGlewood 4641

Phon*

Tltl&uglc 04144

DR. A. R. McCRADIE
ROOM
Ir

Kampas Slst Street

DR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB
Tel.

Rcu:

vai.

YARds

Tel.

U90I

PLAz*

8300

a

VALANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-9 v.
Nedėidienials nuo 19 Iki lt dleng

219

7-9

ii

Ofisas 3102 So. Halsted Sk

7850 So. Halsted Street
1-4

0101

DRKiol

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų
visų chroniškų Ligų.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

vai.:

T*L

Valandos: 2 — 4 popiet, 7 — 9 vai. vak.
Nadėll'oml* Ir iventadienlals 19^-11

Reu

matizmo ligą.
Valandos*

Tol. VlClorj *M00

DR. CHARLES SEGAL

A—yrus BULIAI
3051 West 43rd Str.

tą garbės ofi
są per 10 me-j
tij)
yra
gerad

o f l*o

Tel. LAFayette 8067

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Nuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo z Iki 4
vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vakare;
gventadi'eniais pagal susitarimą.

Mes,

L.
Ii.

Nargelo),
Nagi ve,

LIETUVIAI DAKTARAI:

miestelio

*3-

M.
.V.

Katinas,

JOS. SHINGLMAN, M. D,

■f

S Šimutis,
V. Rūbelis,

IV1IB08

Ofiso Tel. CICERO m
llez. Tel. CICERO 3656

t. Čepuliene

zui a Uis,

M

I*. Bukimus.
B. Klemkas,
A. Katinavtėius,
K. Klemka.

O,
Bobinaitė.
O.
Lok.-luitė,
f.
Kugieuiūtė,
A. Ruzgaitia,

Bandžius,

S

K šareRu.

VV

I..
.1

vakar*

STANLEY P. MAŽEIKA

SIMON M. SKUDAS j

DR. P. ATKOČIŪNAS

DR. A. L. YUŠKA

J. F. RADŽIUS

Tel. C AK ai 0403

Naktimis

Tel.

DR. F. G. WINSKDNAS

Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet, 7 iki 9 vale
Nedėlioję pagal sutarti

GYDYTOJAS tr CHIIIUKOA3

4140 Archer Avenue

Offlse Tel. Rl.Public 7806
Urs. T« I. GKOveblll 0817
11917 S. WASIITENA\V AVĖ.

Val.: I—— 4 Ir 7—8 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel.

C AJi ai

DR. J. J. SIMONAITIS i

0403

GY DYTOJAS

CANAL 070*

DR. J. J. KOVVARSKAS
PHYSICIAN

Phoue

8133

CANal

Kini, .linas Dubinus, blcl.uhus,
V
Baris,
K. ž.ižiūnas. Mii'Ruiiiiiinkus,
<>
Bandžiui', mokytoja.
I’. Jusiutis.
M. A i I.i u.shuit
mok) loja.
K. A m brosiiK.
M. Biiūdzius.
V.
Mat uLi i’l is.
M įkal i uskas.

.1

2201 W. Cermak Ro&d
1—3

Valandos
Oercdomls

Dr. M. T. Strikolis

Ir

vak.

7—8

ir Nedcliunla

pagal autai

KEŽI I iENCIJA

6631 S. Califorma Avė.
Telefonas

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
OFISO

VALANDOS:

(ei. I’HOspect

Ašmy

DENTIHTA8

I

4645 So. Ashland Avė.

DR. T. DUNDULIS

arti 47th Street
Vai : nuo 9 tkl 8 vakars
earedoj pagal sutarti

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI!

4142 ARCHER AVENUB
Tel.

I

Tel. CANal 0257
l’.i-.

I’ROsįh . t

DR. P. Z. ZALATORIS j
1821

ir

i II I Ri: RGAS

s>*. m IIALMEO STKFKd

I

,

9Vr/i<leur-l|s fi'ino N<» Ar(<—lnn - vr
Valandos: 11 r, e. ik. 4 popiet

Ik. t I# vakar*

(

CANal

DR. J. RDSSELL
<

Ii e 11 I

-

ii

I i \ e ' I«IJ IH

2515 u ĖST 69th ST.
i
Of ir Rez Tel. HEMIock C141,
Valandos:
Į
2 - 4 popiet; nuo
8 vakarais i

(i -

8123

DR. G. I. BLOŽIS
It

E N

T

I H T

A

3

2291 W. Cermak Road
(Kampas lagvitt Ht )

Valandon: Nuo 9 Iki
Nūn

Lietuvis

(H>3«

R650
Tel.

GYDY'l'dJAS

VIRglnla

.Iri

1

Rere.leJ

1J ryto

« vakar*

pagal nutarti

Trl. <»fl-o IUII Irvard 5013—14
lt.-*. VU tory 2XI;t

DR. A. J. BERTASH
Oflso TaJ.

35th Street
nuo j.j. nuo « t*.a t*

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

MOUNT CARMEL
KAPINĖSE

RalMmuotojM

Patarnauja Chlcagoje Ir aplell*k«Je.

ISnorn

Vienas blokas Į rytus nuo
didžiulių vaitų

Didelė Ir grsdtt
Koplyčia dykai

118 99

Yards

M. Kontautas,
J. Vasiliauskas,
A. Pundžius,
J. Džirva.
B. S m ik una “.

Ttl

HILLSIDE, ILLINOIS

<•»•* Archer Are

IŲz. PEVSACOLA 0011
BEL.MONT 3185
, Office: HILLSIDE 3865
Vincent Roselll, seer.

1741-1742

GRABORIAI:

Frodun'-f ia.

V’.
A.

A m Krosu H» .

LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

K. A liausi is
I. . M a ksl ma \ irius.
V. \omfika.
Rodis.
GelgotaS(

J
J.

UOZAPAS EUDEIKI
- I R -

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį
Moderniška Koplyčia ir Vargpnai Dykai!

J. F.EUDEIKIS

3147 So. Halsted St.

DR. C. Z. VEZELTS

Specialistai Iškalime Ir išdirbi
nio visokių rūšių imnitiiklus ir
grabuamlus.

Al treti Roselll, p res.

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

T. l. I’.OI Icvard 7012

i ;

Visi Telefonai:

DR. A. G. RAKAUSKAS
Oflao valandos: 1-4 Ir 8-8 vai. vak
Krildriirljoe (tfleas: 285(1 VV. 80Lh Si
Valandos: 11—13 ryto
ritredomla Ir Nedėllomls pagal sutari

PAMINKLŲ DIRBĖJAI

G ra bortu*
Ir

304

< *o

ROSELLi BROTHERS, INC.,

0673

Yidmmitas.

Ofiso: Tel. CALiimet los*
Ko,.: lel. ilE.MIOik G2H6

1930

-JHr

nu

Trys telefonai:

4645 So. Ashland Avė.
Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak
Ncdeliomin pagal Kiitartj
Ofiso ulef. BOCIevard 7820

tl

ii

GYDO VYNAS I.IGAN VYRŲ IR MOTERŲ PER 28 METUS MEMURUTl
KAIP LAKlKENfcJLSIOS Ir NEIŠGYDOMOS JOS YRA
Speclallškal gydo ligas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmą krau
jo. odos. Ilgas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nuga
roje, kosėjimą, gerklės skaudėjimą ir paslaptingas Ilgas. Jeigu kiti
galėjo Jus lėg-dytl, ateikite čia Ir persitikrinkite ką jis Jums gali pada
ryti. Praktikuoja per daugeli metą Ir ltgydč tuketančlus ligonių. PatM®.
msa dykai.
OFISO VALANDOS: Kasdie nuo 19 valandos ryto Ikll
valandai Ir nuo B—• valandai vakar* N*dė*<oml* nuo 11 ryto Iki 1 9w
4SM WBtra 0«Ui 879.
kaan<*a* Keeler Ava
T«L CRAurford NM

J. Liulevlčius

KOPLYČIA DYKAI

78A8

K E Public

LAFayette

GRABORIUH
laidotuvėm* pilna* patarnavimas

J’. Jurkštas,
A. Dagilis,

GYDYTOJA* p CH1»URQA»

OFFICE HOUR8:
2 to 4 and 7 to 9 P. M.
dunda/ by Appolntment

Tel.

SYREWICZE
|9dd

Specialistas
Rusijos

Veskite padinklų reikalus tie
siui su pav'lals Išdlrbėjals

Tel. BOCIevard 6203—0410

rni'm..

Kapitonas
Fasaaliuiame kare

Tel. Boulevard 4139

1646 WEST 46th STREET
CICERO

WISSIG,

3307 Lituanica Avė.

I.J.ZOLP

•J. I >anism i< ius,

DR. S. BIEŽIS

2403 W. 63rd St., Chicago

i

GRABORIUH IR LAIDOTUVIŲ
VSD&JA0

Tel.

J. Arlauskas.
< L A i . i u.s k l* U' .
A. Saka Lis,
I ‘ J tiška.
A
I ’ I. i 11 z 111 ,
AI ,\ «»r 11 i s,
I’
K ,i i .• L \ r jus.
I’ S.ih įūnas.
<). Simonu \ n' i u -.
A. Mo.roz.as,
J
Rimas.
J. \ izha i .i.
A. Kajokas.
J
\’> šnia uskas.
A.

SURGKON

and

ir l'HIRI GAS

2123 \V. MAllŲbbTIU KOAD
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 nyk į
Nedalioj susitarus

Res. and Offl'c*
3350 So. Lcavllt St

Office Phon*
PltOsyect 1O2H

Chicago. I1L

dimino pilyje.

DR. A. J. JAVOIŠ

7 <150

LAF*yctte

ANTANAS PETKUS

Daktaras

\ l.b’tiMKA .ILKToMS
(po

i

K 11 \ u k.ut i

. u is

t

ko\ <»
d . 1
I
4 .:•> \
|»o|i|(i. su Inu i. t j.s puKurrižjo m* li.l Kilo iš MlaullŲ Jipsl.L, SluliLi'j j..ii.«|>. ruvrkšmų i.iiltti(>.
(Mik riKoj*
r<K>'V‘tiu 2. im tus.
r.iliko (Jid< liaiuc nuliudiuf
' > 14 A itin m,. <1 u su n n .
1.1
\.iru;j. 2" m • -\Uoiis.> 13 ui..
• 1 ukt• rj X •' !• ' '.!<•
I >
m
i»rol.i
Kuzim p r j. K ir. u K. .š\ (,£• rj l’o
\ iLj J uk 'nu;, l-i oi i ik
< • pu i Iru-. | iunLi «»l j
\ i tu < 111.3 K 11 \uk.j. j. 11 nn* n
.1 moži pi iij >\rliki' iK. . piiNN’ n* ri,
I loz 11ij./ < irinu ik;. š\oK,,fi Jonų (iriu/, pus
broli Kunsbintj Kii\k ki. pusbioij Kdzirnb r.j Iii Luu.su.p pu
sbroli I *t Iiks.7 Klivifk-r o Ii' *
tuvoj. si si r j < >n;| I ..1 m \ 11« ik.
jus dūki' ris. s-uiiij. br oi \ u ik 1 “-s
n Ir i< k rs tr riiiiiik s.
Kūnus pišiirv iiL.n J«u.-,;, So
M..y St. I • I- IbA. r ly 1..J I

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

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

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue
(Neturime

sąryšių

su

firma

tuo

pačiu

vardu)

ti lt-

I .1 rloiu'« s pyks n ui r.olK n 1.
I o\ o •» <1
Iš n.i m ij s P' ' hl
bi;s ull\‘bLi. 1 Visų S\(Ulupn
rupijos l-nžiiy ii-. kurioj' pyks
t?'lininiuos pMinublos uz. viliu
ii^jj sb»L>. f’o pninnblu bus nu
h'biji. j S'
Kuziiub ro l.upiU'u
\ uosi r«l žiu i k k u i ui r k- visus
irlmiiK s. ilrnuKiis
s Ir pužys
kimus mus <l;ily\;iuti sius-' I.i 1
>!ul u \ i sc
Nuliinb.
yrąs, 'sutini. Ibik-

(<

h* (ihnhics.

I airiui ir • uis

puLirnuui-i

J .1
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VENETIAN MGNUMENT Cū.. INC.
Išdirbi jai aiik-lcsnes rūšies Paminklų
ir t.iiibuaniiti
o ---------

J.J.BAGDONAS

Diil/.iiiii'in paminklą dlrl.tiivė
( iii. agi.J
Stniiš 50 melą prityrimo
Pirkile lie-inl iš dirbtuvės Ir
taupykite pinigus

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs
savo rūpesčius. Pašaukite:

■Mes atlikoiiii- darbų daugeliui z) mesulą Clticagos Lietinių.

527 N. WESTERN AVĖ.

Tel. REP. 3100

arti (.rami A»e.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

,

2506 W. 63rd St.

G

ngą įstojo naujas narys
M. | tą taksus ligi 1 nuoš. Tuo bū-,
Kiras. Prieš susirinkimą da-jdu daug laimėsim, nes nepa-

LIAUDIES KURSAI NUKE
LIAMI Į KETVIRTA
DIENIUS
Praėjusi

pi iiiuidieiij

levini gardžiai

nkę 1 i ji inlics kursu klausylonukelti

kursu’

toriaus vardą ir jmvardę:

West Side.

Mėnuo, diena, metai.

,\. I,. B. K. Moterų Sąjįm

Metinė - tra

metui.

kolonija yrti įstojus lan Į

dideliu darban: pasirūpinti iš

leidimu lakūno J. Janušausko

Praėjusį sekmadienį
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I

via

tos sumos
KLAIDOS

šaukiamas

j v ieną

vieną

’ rimus

beini i n

žinau lik
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ATTENTI0N: PEOPLE 0F

11 i- bis p i 4
olfmiiil jet iii vvorking for lite

MARQUETTE PARK

vvrll'aie antį biippilless of llm

all, I

I .ii įmaniau people iu t Im \lar-

sutiko, kad pramoga įvyktu ko, Cbieagos Lietuviu Piliečiu
£v Kryžiaus ligoninėj.
Tat klūbo; pinigai prisiusiu nu ,

l'or tlie l'i r-t t iuie ln

Im Iii- oiifilf

i

1‘iiik distriet.

\ viii I v mirscl f of 111 is opportory of polit io III tbe ei, V of
menerengišokiu
vakaro,
4
<1.
šio
tiiėum
(
į
,
lh(
.
|
j,
|
lli;ill
į
;III
Apskričio valdyba bei
1 iinily litui Jo imt licsitate to
v
mo komisija širdingai prašo sto.
p|(. bav<‘ gaiiicl t-ecogiiil ion of l i'itig von,- probleins Ior soluvisu kuopą sąjungietės į dar-j
pinigai yra prisiųsti
per tbe lea,bu- o|' tbe Denmei.'il ie ; I ioll. Tildo v\ j|| be iiniiollliee-

l.ą: platinti bilietus ir aukoti Marąuette Park Lietuviu Am. partv. The len,leis oi llm Be

iii' uis

of

evenls

importam

tiovanas. Be tu, kviečiama lie- Piliečiu kiniui is -ukiu vakar*/ mociutu* Partvv ar,'
M ateli
ar. comii/iial f' iiiii t i um lo t ’mm.
liiv iu visuomenė skaitlingai i surengto minėtam fondui va- of ;i politienl streiiglb and so 1 1 lieso t-l ,1 lllllim.
atsilankyti. įžanga tiktai 2.x’. j sario 4 d., jatrapijos svetain
Marąuette Pk. Correspond.
lidarily oi our people, aml as
i I /.tikrinam gražiu dovaną ir
A.
J. Malinskas,
jii result, thei'-of. headą lia l'ters
(A,Iv.)
iš

komisijos,

K.

M'e.-tern Avenue. The-e liead-

'

P;is i rašyt i vardą ir adresą.

LIETUVIŲ

AER0

NAUJOJ

KLūBASj

VIETOJ

have been opcned at 9823 So.

’irm. if reng. koto. na ry.

S.

Verv trulv voiirs

Nuo Peršalimą Krutinėję

į,lėtame p-nios ouarters vili be opeli Irom
A. Nausėdienės 25 metu vi 9:99 A. M. to 10:99 P. M. eve
siioineiiiriio veikimo aprašyme ry d;iy, and all Ibe people of
Sestad icnv jt

VirnaM skubu* Ltida* «ulau/ytmn p*ršalimo krūtine)?, tai gera* išsitrynimas
su ANCllOK l’aiti hxji?llcriu vivis
krutinės ir po to apdengiant krutinę
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito
kis gydymasis pahuo>uoja susikiinšiui4
krutinėję visokių glitumą ir skreplių.
Neapleiskite ]»eršalimtis krutinėję, nes
dažnai jie priveda prie pavojingų ligų.
kaip plautių uždegimas, influenza, gri
pas ir kt. Tuojau* išsitnukite Painl.xpe,leriu. Visose vaistinėse kaina 35c.
ir ?0c. — skirtingo didumu bonkutės.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

pasakyta, lite Marąuette Purk distriet
kad ji baigė lietuviu šv. My- are invitevl to mukę tise of
kolo parap. mokyklą, kurios tbese faeilities. Tvvo plotumklaida:

padaryta

dar tildą nebuv o. P nia Nausė | cnt liįvv vers vv ill be iu attenIšklausytas raportas vaka Dabar klubas persikėlė į gra dienė vrn įmigusi \Vells J u i danee to ;nlv iee t be people
Sąjungietės ir parapijos ro', vasario 4 d., Dariaus - Gi- žia vieta: 3718 S. Halsted StJaior Iliglt School if nazarie vvitli their legal probleins, und
‘'bonis rengiasi
prie Į
paminklo fondo naudai. Į Yra gražus ofisas, dideli kam-iėiit akademiją.

viu veikėju susirinkimas, pp. ,1 >^k1,-

ii |'e Opeli III I lie i nl'T-

Mani < 'oiniiii 11 eeiiiiia o f

noru!imta $00.00 iš Marąiielle Por

mielu

W 111 be

eb:if| J. 1’lviiH as Pniiori:iim

(ii'fiii.'ini įn ( V<,kii i i j:i ) "

Pilėno po
sekmad., kovo 1 I d., 7 vai. va skaitoje Uminus
karo. Seserys Kazimioriotos, Ii minklo fonde pažymėta: pri

Viena

li,j u į savo vaklHA1- ku,'u' 1,us P° Ve‘ < Irym> pelno liko $(i(>.00.

M'esfSidės

PATAISYMAS

i\ airiu ,

išsi?.,-u I u

! poli) iui u | m rl i ją į r

914 IJ u biri M.

Atstovu vardai ir pavardės:
1 tą. kurion buvo pakviesta gi— Lietuvon šią vasarą.
lininės, draugai, bičiuliai netik Stati* Kepresentative, Spring-------------1
l'ield,
III..David
J.
Svvanson,.
YVest Side iki šiol dar ne- į; \\est Šitie, bet iš Mnrepiette,
Kadangi daug rašosi nariu
buvo prisidėjus.
i Cicero. Svečiai 1< negražiausiai George A. Pitzgerald, Mielinei į klubą, tat prisėjo ieškoti di-Į
L. llannigan.
desnės vietos susirinkimams.
Bet Mest Si,licėjai jokiu bū Į Pavaišint i.

du nemano atsilikti nuo kitu i
koloniją ir štai ateinantį pir-i
madienį kovo 5 <1. S vai. vak.

1 reiškimu aš

912 Petrauskui V.

giama buneo bei eard pinty,

support of t liesi

Įname buvo .-tiruošę metinę puo

pi I

iml iu

II'

' tu iit'guiiizaei j;i i, šilu, •;i\" pa

905 Knsteekui Juozui

\Ve are counting <ni y.uir Į v aisią.

Loeliavičiui gražiame savo

pi o pert v tavęs.

‘ ' I-.Sll V'okiet \

PAšTF.

gražu darbą, tam tikslui ren

iri parduoti 400 tikietą. Vakario-|a|, Į>|.op(.,.1 y

Beveik jau kiekviena lietu-j

laiku, žymi

kiųjų

CHI

klausyti S:i:ii'ii gei iii:mn Ir,m į

dalis atmokėta. Kad baigus tą

įdomios, liūtu gera, kad kiekį nėj iu eorpoit* dalyvaus visos
Piotb real arui personai antį
galima daugiau žmonių jomis draugijos. Bus atskiras stalas
also
getieral tavęs of 1928,
naudotus.
ir gerb. mūsų biznieriams, šei
1929 mui 1930 to be Įiayabb
iniiiinkaus sąjungietės, kurios į.
in installment vvitboiit l'ities
jau tariasi
apie nepaprastą
and interese

WESTSIDIEČiy DOMEI!

CAGOS

seina 590 dol. Nežiūrint sun

li.-l.l, III.
į kelvirtndieiii. Dėl tu paskui ! dicinė Aušros Vartą parapi I
tos ivyks ne šiandien, bet ket-j jos vakarienė bus per ntve|y-į Pear senator:
virtadienio vakare, 7:3u vai.,1 kį, bai. S d. I> siisiiinkiino,;
\Vo respeetfully rerpiest that
Aušros
Vai tu parap. salėj.! p
(|
kuris tuo reikalu neseniai T»’-|XOI, S|jppotT njid vote for pas
Taigi, kursu
vedėjai
prašo .
mauktas «lr .įu valdybų, L.^,, of ,|1(>se ViII
|1ie geneklausytojus rinktis ketvirta- 1 galima spręsti, kad vakarienė i ra, (axes jn jl|inois (o h(l
dienio vakarais. Paskaitos ku bus šauni. Užsimota iš anksto
)() ,,, (>n r|||| va)ll(

vią

CENTRALINIAM

i:o*-n 5 J, ifič.t

tlie lavv oa real atiil personai

privalo raštu pareikšti:

TIKSLUI

j laiško anglu kalboje, kaip mes nusilitręs jrengli kambarį šv.į
.turime rašyti, pridedant sena-i Kryžiaus ligoninėj, kuris at

ISeiiator J,Jin Lee, Spt'ing

į patogesnę dieną

rsuose yra pamokinančios

GRAŽIAM

--------------

pavakarienin- | rnirškim, kad šiemet bus rin

ŠAUNI BUS PARAPIJOS
VAKARIENĖ

LAIŠKAI

LIETUVIAMS

BUNCO

i kiniai, Žeminu paduodu kopiją g,>s ( biengos .Apskritys

susiri

jni vienbalsiui iiiibuė

P; mm Len L,

as

..PBAPr,

■Ti«O«

*£O>

,-----------Daba»- yra geriausia proga SAARE NACIAI

PAIN-EXPELLER

j bariui pamokoms.

Klubas reiškia širdingą pa-J

ORGAN1-

ZUOJA GERMANŲ
dėka biznieriams už aukas: P. i įsirašyti į klubą ateinančios i
Atgijusį Vyčiu kuopa rodo Bartkui, P. Bubliui, J. Vakari- vasaros veikimui. Susirinki-Į
FRONTĄ
St). Susirinkime Ims suorgaskridinio 'li'l0'10 veiklumo. Kas susiri- linui, A. Rakauskui už orkos- niai laikomi kiekvieną pirma/
nni rojo
nizuota
BERLYNAS, kovo 3. — Na
nauju
nariu.
(Allass) West Sidės skyrius, i nkilll:)
trą. Reikia pažymėti, kad klū- 'benį, S vai. vakare. Pamokusi
Veikėjai prašomi atsilankyti! jKuopai gražiai vadovauja
bas sparčiai auga. Kiekviena- duoda žymūs lakūnai, armijos! ciai ėmėsi sudaryti “germa
A rm. J. Petraitis.
ną frontą” Saaro teritorijoje.
me susirinkime įsirašo daug kapitonai ir mekanikas instru-j
Spauda
entuziastiškai
rašo
nauju nariu. Rašosi vyrai, mo ktorius Jesulaitis, Bariaus - |
apie šį žygį. šiuo sąjūdžiu 110
terys, merginos, vaikinai. M a- Dirėno orlaivio statymo pririmą laimėti toj teritorijoj ple
rketparkieėiai didžiuojasi tu- >-iūrėtojas ir kiti.
biseitą 1935 metais, katla te
Marąuette Park. - Lietu -Į rėdanii tokį stipru klubą, kuLietuviii .\ero Klūbo pirm., ritorijos gyventojai pasisakys,
į viii Am. Piliečių klubas dabar ris jau daug gera nuveikė.
kuriai valstybei — Prancūzi
■ smulkiai veikia. Praėjusiame' \'i<-iiyl>ėj — galybė.
ltep.
jai, ar \'okietijai. jie nori pri
susirinkime padaryta
daugi
---------------------klausyt i.
Šiomis dienomis Cbiea •l n' naudingu nutarimu.
j
Marketparkiečiai susilaukė
Pranešta,
kad “germanu
plaukė p. J’. Zndeikis, Lietu
1
\dv. C. P. Kai pasiūlė- re-, pavyzdingos parapijonkos l$oĮ fronto” organizaeijon priima
vos generalinis konsulas Ne\v i zoliueiją prieš fuiklozerius nia Jrinos Lukošienės, musą geWest Side.
Šiuorni prane mi visi Saaro vokiečiai, išė
Yorke.
Ta proga svočias ,la-'
nnmlJ
h|-|(|| prai|gin. | rb. vikaro kun. P. Lukošiau'..'
šu, kad Nekalto Prasidėjimo mus socialistus ir komunistus.
lyvavo Lietuviu Biznierių ir1
bus Į u,oliuos asmeny. Apsigyveno;
()r
5„.
I las laika? Rozolinciju
Kiekvienas priimamas narys
Profesionalu Sąjungos susiriųul.er- nnu.,.... name, 7137 Ko. "'ash-J
jvyks nntrn,|i(,nii
, *
*
#
e I J '<»•' 1 U-'« «< Į I ipringfieUa
’» » « 'K ' ' ’ ” ’
nkime, kuris Imvo ketvirtndie-1
. • .
. .
.;3n vn|. vakar(,. )>|n.
t «na \v Avė. Xn.no savin,ūkė ,
i rulonui ir atstovams.
juo •vakare, 1 niversal klube.
(;,i<b niniūlė rezo I
Pat
nauja parapijonkn. v
.
i i
, .
j;o A.,>1:.,
1...11-;
• 1
*’ '''įsu pasiute r< zo-1
11
’
. .
somos visos nares atsilankvti
Jis susiimk..,,u, kalliejo
••
n„ « fl vvri.ni.v,H-.Q “Draugo” išnešiotojas džiau- .
zVoIn
vėlia,,.-;..
r 1;
lll,l,l-IO
ptnsvii \\naus>i»<s
r,
1,, a(s,skaityti uz šokio (valė
Clark
liau. ,u> unputon Lulmo>1)(iisk(lfs tliorgi,-.iams atmokė-,
ffalė,lamas joms pat a r- nf|np) 1ik-lt.tus

Gera Muzika Reikalinga Namuose

č'ižzmską luite (2322 W. 24tli

CHICAGOJ LANKĖSI LIE-M VEIKLA
TUVOS GENERALINIS
KONSULAS

A.

Ar jūs žinote. k:el sll m,ule,'nišl>;i finlio su plionoįjrafii - kom
iu,nui ja jus Iii,i,e muziku visados koki:. Iii. muile, ir \ iso pasau
lio a , l is, u i jums ! a niauja
Jūs Kali,.- palinksmini i svečius, .lraiik'iis ir tureli šoku, mnziki,
visados Kalasi, kada ūpas užeina šokli. Ar jūs žinote, ka.l yra ra
tilo koml.inacija i kuria jūs palys jtalitr įkalbėti ar įdainuoti rekor
dų ir jt pasiūs,i savu draugams pasiklausyt i ’’

Ar jūs palys girdėjole kaip skamba radio programai iš kili,
krašii,: Londono. Ibrlino. Maskvos? Ateikite , Budriko krautuve.
Jums visados Ims suteikia proga pamatyti mus naujus ra,lio išraliuius ir savo ausimis išgirsit muzika iš užjūrio.

Kiela

Pranešimai
—

JOHN B. BOROEN

I

ADVOKATAS

105

ti. Jis pranešė, kad neužilgo I na’di
kūnas J. Janušauskas, L. ši- į
Draugą”.
f* A. V. vyriausybė suteiks
niutis, dr. Dovitlonis, A. Dlis, 1
j paskolos visoms ‘‘spulkoiiis’’
konsulas A. Kalvaitis, p. Var
: be nuošimėiii — doleris už. do
kala. Vadovavo sai,ingos pi- [
lerį.
rm. p. J. Maekevičius. | sąju-j
M Dilgelis pranešė, kati kle
yra

greras

n»

vvrnins

Kąrespondentė

Nusa-Tone

prie

2201

W.

Cermak

Road

Panedėllo, Beredon fr PėtnyčliK
vakarais « Ikt 9
Telefonas CANaI 6133
Namai:

AKINIŲ

6459

S.

Rockivell

St

Utarnlnko, Ketverto Ir 8ubatos
Vakarais 7 Iki 9
Telefonas ItRPnbUe »<IOO

IŠPARDAVIMAS

bonas kun. A. P. Baltut is duo- j
ir <ln dykai svetainę vakariniams Į

moterims, kurion**; gfol.oin cvvii•»•<> Ir
Rpėky — vrn lik ntjMiau ti«k tvirti.
kl**k iio tnri'fij Lflfl

St..

Monroe

Telrfonaa KTAle f«<I0
Valandos 9 ryte Iki 6 popiet

reikalus. Taip iiat kalbėjo ln-,

Stambus Nebojimas

W.

Crane Coal Co.

kursams. Adv. C. B. Ka.l pa
aiškino, kad miesto švietimo I

So.

5332

Long

Chlrngo.

Avė.

III.

TFI,. REPI BLIO S403

kordas apmokės mokytoją, kil
tį mes patys pasirinksime, ži-

yra Ovdytolmis Spprlnliato

prpttkrlp-

noilia,

DIDELIS

Balansas turi Imti
m maži.oi ^llKf
l'AP, \NKl S BBAt (.IsKAs
lA IK TAS

PASIRINKIMAS

JtnIrliĮ Mvll,, RNmj. Tikri Torio Aliruntl Stiklai

PRITAIKINTI Jl'SV AKIMS NE ŽEMINTOMIS KAINOMIS
Patenkinimas Barant uotas

nkytojai. l’žsiregistiuoti gali
mn šiose vietosi*: J. Juozaitis,!

Dr. G.

791.5 So. Rnckwell

S E R N E R

LIETUVIS AKIŲ GYDYTOJAS

(>822 So. Roekwell st., A. OŠ-,
keliūnas,

$7.50 up

Ofisas Ir Akiniu

756 YVest 35th Street

Dirbt, iU*

Telefonas Yards 1829

si., V. Birgelis, G739 So. Rock-

Katrie perkate anglis I# drnl
vertų, slųskfte Inos j CHANE
CX>. fin ilsite Korcsnes
anglis, ut mažinu pinigų
Po,-ali<intas .M. lt. liktai $7.00
tonos.

Talman avė. Kursus lankyti
galės seni, .jauni, vyrai ir ,no- Į
terys, vaikinai ir mergaitės. Į

Geriausios Anglys Už
^Žemiausias Kainas
12132

INSURANCE

PIRKAM

N0TARY

HALSTED EJCHANtE
NATIONAL BANK
Halsted St ir 19th PI.
\.ms I EDEII SI.
i .st U \M L hokl'OK U ĮJOS

i

PUBLIO

Nuta,rta, kad kiekvienas pi-(

stą keturis laiškus į Spring-'
, fieldą: senatoriams, atstovams Į
2608

'su prašymu, kari jie sumažin-1

BONUS

n r A I, ESTATE
siunčiam piNinrs j i.ietitvą
I, A I V \ K O R f I V A O F. \ T C R A
rniSIHAAYKITE J MCSŲ SPTTLKĄ
TEISINGI'MIJ
I’AMATI’OTAS
BIZNIS

i lietis namą savininkas pnsią-!

WEST

Gulbransen
5 tūbų

UNION

-

Grand
I?

Midge,

tūlai

po

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

Chicago, Tll.

Tel. Bmilevn rd 4705

47th

STR.

Tel.

LATayette

BUDRIK JEWELRY STORE

8296

Dabar laikas prisipirkti
anglių dėl žiemos

3343 S. H&lsted St.
l;i i b rodn i um

Res.

10742

Phone

S.

Wabash

PULLman

Avė.

I\i. tlim-l.i

:»!•. lni*t«»

T**r1<n

v>n-i

nubari

nnbn. c;ish

8092

I.iotuvlij
1088

Radio

Radios po

Radios

padaro

1 49.00
69.00
*20.00
*69.00
12.00

Iž

laikrodžiu

-

I'MISIDIODA l'l I.IM.YI, IŠM(»b f-.inil
s|\\ IIADIO.
Pl\\\ \l:r.\ l'H, >\< H.ltAI Y l'llllMY'l 1 MAIMS.

AVĖ.

PULlman

Naujas.

su

Lietnviikrui
Phone

Mokslas dykai.

Ral.y

Kišenines

TUMONIS COAL CO.

v:ell st., A. Malinskas, 6839 S.

l'hilco

flO

pašau-*

Naujos l'hlleo 11 iiiodtlis. paga mm n, is viso
lio s,o,Is
Globas ir Radio l.og.
Viskas už

lietuvi. Pamokos HllStluĮ

ci’ja, kuri suteikia poro^no sveikata.
dau gia 11« spėkų, ir dauginus gvvirno ' sykius I SHVHltP. BllS inokillA-*
tūkstantiovvr», i* motoru virS ko-;
tnrtaRdoAimtR nrbn kotiir»flsdeftimt» po- Hl<l pi 11 <‘t yIk‘S, skuitVIUO, THSVnkly motu amžinus Jftutj mistiniu- i
.
.
/
kas parduos
v»mo mAnosio va- 1)10, Sijskii 11 VI)OS IT t.l.. Ai)P|O I
rtoiimui
NITU TONE tnhlotku
\\1. I
vVoną dnlor). iiUrie«i vrn pilnnl pt»- se kalbose. Reikės tiktai, kad į
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