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Mirė kun. Pranas J. Jurgaitis Chicagoj
MIRUS PAKIRTO JAUNA KUNIGĄ 

$V. KRYŽIAUS LIGONINĖJE
Pereito šeštadienio 9:30 rytą Šv. Kryžiaus ligoninė

je mirė a. a. kun. Pramas J. Jurgaitis, kurs Ilgą laiką sir
guliavo ir buvo gydytoją, patariamas sveikatos atgavi
mui išvažiuoti kur nors j gydyklas. Tačiau jaunajam 
levitui nebuvo lemta tas padaryti.

Velionis kun. Pranas buvo gimęs Chicagoj. Ola jis 
•paliko motinėlę, brolį, seserį ir gimines. .............

Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio mėn. 10 d. Ry
toj, sausio m. 9 d. vakarą velionio palaikai iš motinėlės 
namą, 4644 So. Wood gat., bus nulydėti į šv. Kryžiaus 
bažnyčią.

KONGRESAS VIENINGAI DIRBA SU 
PREZIDENTU

KUBOS PREZIDENTAS PASIRYŽUS 
PASITRAUKTI

, AVASIIINGTON, sausio 7. svaigiųjų gėrimų biliaus klau-
— Pasirodo, kad šių 73-iojo 
kongreso sesijų prezidentas 
Rooseveltas perdėm kontro
liuoja. Tas reiškia, kad kon
gresas yra nusistatęs vienin
gai dirbti su prezidentu, kad 
tik ko geriau pasisektų kraš
tui grąžinti gerovę.

Tai džiuginantis pasireiški
mas. Jei nebūtų tarp šių 
dviejų vyriausyliės šakų vie
ningumo, tada ir krašto atsta
tymo programos vykdymas 
neturėtų pasisekimo. Tik 
vieningu darbu gali būt at
siekta gerovė.

Kitaip ir būti negali. Kon
gresų sudaro demokratų at

simu. Tas birius yra vy-
riauivbės indorsuotas birius. /
ši bilių žemesnieji rūmai pri
pažino 388 bąlsais prieš 5. 
Vadinasi, ir dauguma respulv 
likortų remia prezidentą.

Viii aišku, kad kongresas 
praves ir kitus prezidento su
manymus ir reikalavimus. To
kiu būdu atstatymo progra
ma bus sklandžiai vykdoma.

PASIRYŽĘS PASITRAUKTI

HAVANA, Kuba, saus. 7.— 
Laikinasis Kubos prezidentas 
San Martin parnešė savo jx)- 
litininins priešams, kad jis

stovų dauguma. Jei to» .lauj ka<1 ir
gumos nebūtų, prezidentas Į « Rezidento vietos,
nebūtų galėjęs nė užsimoti,
kad grąžinti kraštui geres
niuosius laikus.

Nepaprastas kongreso at
stovi) vieningumas su prezi
dentu pasireiškė balsuojant

jei tai vietai rasis tinkames
nis už jį respublikos prėzi- 
tas.

Dabar jo priešai turi tarti 
savo žodį.

“SAUSIEJI” ATKIUNTA
LIETUVIŲ LAIK- 

s RASČIO SUKAK
TUVES

(Vilniaus rietuvių laikraščiui 
“Vilniaus Rytojus” gruodžio 
niėn. 1 d. sukako šešeri me
tai. Pirmasis jo numeris iš
leista 1-928 m., gruodžio mėn. 
1 dieną.

“Vilniaus Rytojus” Vilniu
je yra didžiausias lietuvių lai
kraštis. Skaitytojams duoda 
du nemokamus priedus: ūki
ni nikams— “Mūsų Artojus,” 
o jaunimui — “Aušrelė.”

“V. R.” leidžiamas dukart 
per savaitę.

PIENO GAMINTO
JŲ ŪKININKŲ 

STREIKAS

Streiką neparduoti pieno
Cbieagai ir apylinkėms sukė
lė pieno gamintojai ūkinin
kai, priklausantieji Pure 
M ilk organizacijai.

Streikas vyksta. Ukinin-
, kai pikietuoja vieškelius. Ve- 
Į žarną t rokais pieną naikina. 

Streikas pakilo, kada Chica-

NE VIENAI SUOMIJAI SIŪLYTAS 
NAUJAS PAKTAS

TAS BUVO DAROMA IR PABAL
TIJO VALSTYBĖMS

VARŠUVA, saus. 7. — Aną tvbėms. 
dieną iš llcb 'n’iio, Suomijos, Suomija atmetė tą pasiulv-
pranešta, kad lenkai sovietai 
pasiūlė Suomijai pasirašyti 
naują paktą, kuriuo norėta 

gos pieno trustas pasiryžo Suomijai garantuoti neprik-
sumažinti ūkininkams kainas 
už parduodamą pieną.

LĖKTUVAS NUKRITO 
GATVĖN

PITSBl’RGII, Pa. saus. ,G 
— Vakar čia vienon gatvėn 
nukrito skridęs per miestą 
lėktuvas. Vairininkas G.

lausomvbę.
Dabar sužinota, kad lenkai

mą ir tada lenkai atsisakė tą 
idėją toliau vykdyti.

Suomijos ir Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybės apsau 
gos idėja pas lenkus ir sovie
tus pasireiškė, kada Vokieti-

sovietai tos pačios rūšies pak- jos hitlerininkai pradėjo liau
tus pasiūlė ir Pabaltijo vals- giau veikti tose valstybėse.

, i VILKAVIŠKIO REGIJONO PAVASARI
NINKŲ KONFERENCIJA

VILKAVIŠKIS .(per paš- derinusiomis ovacijomis.
Yesclike, pamatęs neišvengti- U). Šio regijono pavasari- I lėmimo posėdy buvo is-

■ ną pavojų-, suspėjo iš sugedu- ’rinkų konferencija praėjo su rinkta nauju regijono valdy- 
sios ofo mašinos iššokti su dideliu pasisekimu. Dalyvių ba, Į kurią įėjo kan. Stepo- 
parašutu. .lis laimingai nu-.^”vn įsiregistravę 344. Vy-inaitis, Grigaitis, Petraitis,

A. a, kun. Pranas J. Jurgaitis, 
miręs Šv. Kryžiaus ligoninėje

NUMATOMAS AMERIKOS RUSŲ PRA- 
VOSLAVŲ MASINIS GRĮŽIMAS 

KATALIKYBEN
BALTIMORE, Md., sausio sekruoti vyskupu. Tad 1933 

G. — Kad daug J. Valstybė-. m., kaip sakyta, Gravmoor, 
N. Y., jis perėjo Romos Ka
talikų Bažnyčion ir dabar ar
timiausiuoju laiku pasiryžo 
vykti Romon — vizituoti

se gyvenančių rusų stačiati
kių (pravoslavų) netolimoj 
ateity pasiduos Romos Vysku
po — Kristaus Bažnyčios ma
tomosios Galvos globai, šian-' Šventąjį Tėvą.
dien jau nėra paslaptis. Šie 
rusai stačiatikiai šiame kraš-

.lis sako, kad štai jau da
bar Amerikoje apie 14 šventi-

te taip pakrikusiai ir palaidai' reiškė noro susijungti su 
gyvena tikėjimo atžvilgiu,, tikrąją. Kristaus Bažnyčia, 
kad jų vadams priseina ja^ Paskui juos, suprantama, Ro- 
rimčiau imtis darbo, kad pa- mon pasuks kiti šventikai, o 
statyti juos ant dorovės kelio. pagkui juoa ir daugelia pa- 
Kitokio pasirinkimo neturima,
kad tik grįžti Romos Katali
ku Bažnyčios vienvbėn.\VASHINGTON, saus. 7.—

Prohibicijos atšaukimu par- Į ,•' 1 I okios nuomones yra buvu-
btokšti “sausieji pagaliau1 - . ». .... , - .d 1 sis stačiatikių cerkves skirtas-
ima palengva atkmati. Jų nrkivysk„pas Vladimiras Ale-j GYDYTOJAI LIETUVOJE
Anti-saloon lyga ima tvarky
tis, kad neužilgo ir vėl pasi
rengti naujon kovon prieš 
svaigiuosius gėrimus.

Kol kas sausieji pasitenkins
“saugoti” nuo svaigalų tas Į miras Aleksandrovas <teologi-

ksandrovas, kurs 1933 m. bir
želio mėnesį priimtas Katali
kų Bažnyčion.

Buvusia stačiatikių cerkvės 
skirtas arkivyskupas Vladi.

valstybes, kurios 
džia pasilikti

apsispren-
“sausomis.”

KAIP APSISAUGOTI 
DUJŲ

sileido ant vieno tilto.

MOKESČIAI UŽ SVAI
GALUS

IVASHINGTON, sausio G. 
— Kongreso žemesnieji rūmai 
priėmė birių, kuriuo degtinei 
skiriama 2 doleriai * galionui 
valdiškų mokesčių, o alaus sta
tinei — 5 doleriai.

KAMPANIJA PRIEŠ 
HITLERININKUS

irų' ir mergaičių posėdžius 
lankė J. J4]. “Pavasario” pro- 
tekt. vyskupas Reinys, Fede
racijos garbės pirm. prof. dr. NUPIAUTOS KOJOS 
Eretas, Fed. pirm. dr. J. bei- Tryškių geležinkelio stoty 
monas, Kauno regijono direk- iš važiuojančio į Telšius ke- 
torius kun. -Telksnys. Taip leivių traukinio paslydęs iš- 
pat atskiruose posėdžiuose krito Šiaurių stoties vyr. kon-
Federacijos centro atstovai 
laikė paskaitas. Ypač įdo
miai vyrų posėdy buvo išklau
sytos prof. Ereto ir dr. Lei- 
mono paskaitos. Vyrai ir 
mergaitės, pabaigę savo posė
džius, su vėliavomis ir orkes-

BUKARESTAS, saus. 6.— tru žygiavo per miestą į baž- 
Naujas Rumunijos premjeras ny(‘>Q ’r PaR Nepriklausomty-
Tatnrescu paskelbė, kad jo 
vyriausybė be jokio pasigai
lėjimo kovos prieš fašistus 
hitlerininkus.

NEDIDINS MUITŲ AME
RIKONIŠKOMS PREKĖMS

bės paminklą.
Po pietų ėjo plenumo posė

dis. Didžiausioji Vilkaviškio 
salė plenumo dalyvių visų ne
talpino. Į plenumo posėdį 
atsilankė J. E. vysk. Karosas,

Ugalikaitė ir Bankiūtė. Į re
vizijos komisiją išrinkti prof.

duktorius J. M i kabiusiais ir 
pakliuvo po ratais. Abi ko
jos nelaimingajam nupiautos. 
Skubiai nuvežtas į Telšių li
goninę ten mirė.

Šių metų pradžioj sušau
kiamas Kaunan Lietuvos res
toranų savininkų suvažiavi
mas. Bus svarstomi bendrie
ji šių verslininkų reikalai.

Krupavičius, prof. Dambrau
skas, kun. Šilingas.

Plenumo posėdis baigtas .T. 
kurį pavasarininkai sutiko di- E. protektoriaus kalba.

aaul iečių stačiatikių, kurie
dar nėra 'permirkę komunizmo 
, ... Prancūzijos vyriausybė prn-dvasia, kuri rusus stačiatikius; _ ,.,.

čia labiausia smaugia.

Prieš porą dešimčių metų 
Lietuvoje buvo vos 130 gydy
tojų. Šiandien Lietuva turi 
jau daugiau kaip 700 gydyto
jų. Šiandien kiekvienam gy
dytojui tenka apie 4,000 žmo-

i

PARYŽIUS, sausio 6. —

nešė, kad ji daugiau nedidins 
muitų importuojamoms iš J. 
Valstybių prekėms.

TAIP REIKĖJO IR 
TIKĖTIS

REIKALAUJA ATSI
PRAŠYMO

Kelinti metar Cbicagoę gy- DUBLINAS, Irlandija, sau- 
ventojai šaukia, kad būtų pa- šio G. — Du Irlandijos kata- 
pigintas gazas, kurio kaina likų vyskupai nesenai kritika

LOS ANGELES, Gal., šiais blogais laikais yra lygi, vo de Valeros vyriausybę. Šio
šio 7. — Pieno pramonėje 
vyksta streikas.

NEI SMUKLIŲ, NEI 
ŽYDŲjos mokslus ėjo Rusijoj ir nių.

caro laikų šventasis sinodas i ----------------
jį pasiuntė misionieriauti į J.l VARŠUVA, sausio 7.— Tx>- f Tjaikrašeiai rašo, kad Lie- 

. Valstybes. Stačiatikių vysGdzinje ilgą laiką vargęs ir tuvoje yra vienas miestelis,

pokarinei gazo kainai. j pastarojo laikraštis karčiais
Valstybės prekybos komi-. žodžiais atsiliepė į vyskupų 

sija kerinti metai šį klausimą kritiką, patardamas nesikišti
Rvarsto ir nieku būdu neran-j valstybės reikalus, 
da priemonės, kaip papiginti j Katalikiškas laikraštis “The 
Ka74- ^atholic Standard” reikalau-

Pagaliau komisija rado, ja, kad de Valeros organas 
kad dirbtinas gazas skiedžia- atsiprašytų vyskupų. Sako,

kilpas Tichonas jį įšventino į ubagavęs mirė rusų caro sar-
, ----------- . šventiku San Francisco mies-' gybos pulkininkas I. Knrilov,
Plečiant Lietuvoje prieška- te. Per 38 metus jis Šiame' G9 m. amžiaus.

rinę it nuo nuodingųjų dujų krašte ir Kanadoj dirbo tarp! --------------—
LIETUVOS SUTARTIS SU apsiantgojinio propagandą, rnvo tautos išeivių. Paga-i BERLYNAS, sausio 7. — 

OLANDIJA Knuno puolimą iš oro su du- liau karo metu jis skintas sta- Vokietijoj vartojami astuonių
---------- • jodu* bumatoma suorganizuo- čiatikių arkivyskupu Alaskai, skirtingų rūšių pinigai.

ti įeinantį pavasarį. Miesto Hawaii ir Australijai. Kadan-' ----------------
ntojamR bus nurodyta, gi greitai po to Rusijos sta-' LONDONE staiga mirė

Pirmomis pereito gruodžio 
dienomis Kaune pasirašyta

kuriam nėra nei smuklių, nei mas ”u natūraliniu gazu^ kurs vyskupai kaipo paprasti pilie-
iš Texas valstybės pumpuo- ėįaį turi teisę kritikuoti vy- 
jamas per vamzdžius, yra ne- riausybę, jei mato jo« blogus 

! tikęs. Gacp kompanija ir darbus.
žmonės blaivesni, negu kitur ( Šiuo atveju rado išeitį. Ji pa- • ---------------
ir girtų beveik niekad nema- statė inžinierius patikrinti se-i 1932 metais Lietuvos vy- 
tyti. j nojo gazo ir atskiesto gazo riausybė numatė iš muitų gnu

Visame miestely amatai ir gerumą. ti apie 44 milijonus litų pa-
Dabar inžinieriai raportuo- jamų. Bet sumažėjos impor- 

ja, kad atskiestas gazas yra tni, tikimasi surinkti tik ikį 
kiek geresnis. 33 milijonų.

žydų. Tas laimingas mieste
lis, tai Kurtavėnai.

Nesant smuklių, ten ir

prekyba yra rietuvių žinioje
Lietuvos Olandijos nusikalė | kai h praktiškai reikia saugo-' Čiatikių cerkvėj įvyko suiri- Chieago Daily N«ws vicepre-į Tari viskas eina ko puikiau 
lių išdavimo sutartis. ti t įi^du jįjį pavojaus. ' mas, nebuvo kas galėtų jį kon- zidentas T. T. Ellis. šiai.

-—k
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“DRAUGAS”

l&tlna kasdien, į'Sskyrus sekmadienius
PRENUMERATOS KAINA: Metams — >6.00, Pu

sei metų — >3.50: Trims mėnesiams — >2.00: Vienam 
mėnesiui — 7 5c. Europoje — Metams >7.00; Pusei me
tų — ><.00. Kopija .03c.

Skelbimų kainos prisiunči'uiuos pareikalavus.
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrą

žina, jei neprašoma tai padaryti ir nepn'siunčlama tam 
tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 
kasdien.

iki 12:00 vai.

Skelbimai sekančiai dienu? priimami iki 
5 vai. po pięt.

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FR1END

l’ublishcd Daily, Eiccpt Sunday.

SUBSCRIPTIONS: One Ycar — >6.00; 8ix Months 
— >3.50: Three Months — >2.00: One Month — 75c. 
Europe — One Year — >7.00; Six Months — >4.00; 
Copy — .03c.

Advertising in "DRAUGAS” brings best results.
Advertising rates on application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

čiausias atskiro žmoguus ir tautos gyvenimo 
tikslas. Kaip naujam tautininkų partijos sta
tute- taip Prez. Smetonos kalboj perdėm reiŠ 
kiama tendencija viskų suvalstybinti, už- 
gninužiant privatinę iniciatyvų pačiose žy
miausiose valstybės vidaus politinio ir net 
ekonominio gyvenimo srityse. Su tuo daug 
kas nesutiks, nes smaugiant privatinę inicia
tyvą, mažinamu tautos ir valstybės pažanga.

Prez. Smetona savo kalboj lietė’ ir religi
jų. Tik stebėtinai trumpai. Išrūdytų lyg mū
sų tautu nebūtų religinga, arba ji jai mažiau 
reikalinga, taip kad užtenka lik pro šalį pra
einant apie ja prisiminti. Tuo tarpu religija 
visos žmonijos ir atskiros tautos gyvenime 
patį svarbiausią vaidmenį vaidina. Reikia 
nepamiršti, kad mūsų tauta yra katalikiška. 

P

VARGONININKU ORGANiZACUOS DARBUOTĖ
Kunigų Vienybės Seimus, į-jiuą ir tolesnį veikimų. Dabar 

vykęs Čikagoje, rugpj. 22 d., j viskas aiškiai stovi unt kata 
1933 m., įdomiai klausėsi ra-jlikiškų dėsnių pamato ir kas 
porto apie vargonininkų - mu neprijaučiu tiems principams, 
zikų ir parapijinių chorų vei- nebus priimtas į Varg. Sąj lin
kimą ir išnešta maž-daug aiojgą.
turinio rezoliucija: Į Kunigų Vienybė ir Vargo-

Kudangi Vargonininkų Są
junga, ypatingai pastaraisiais
metais glaudžiuose santykiuo
se darbavosi su Kunigų Vie
nybe;

Kadangi* Vargonininkų Są
junga rūpinasi sužinoti koin-

PREZIDENTO SMETONOS KALBA

Praėjusį mėnesį Lietuvos tautininkų par
tija turėjo savo metinį suvažiavimų. Suva
žiavimas buvo tuo ypatingas, kad jis priėmė 
naujų partijos statutų, pagrindinai pakeisda- 
Inas kai kuriuos jo punktus.

Steigiamojo Seimo priimtoji valstybės 
konstitucija prasidėjo Dievo vardu. Tai la
bai tiko, nes lietuvių tauta yra katalikiška 
tauta. To nėra tautininkų partijos programoj. 
Dėl to galima tikrai nusistebėti ir apgailes
tauti. Tautininkų partija stovi ne kokios pa
goniškos ar masoniškos tautos priešakyje, 
bet krikščioniškos. Rodos, turėtų būti natū
ralu, kad tokia partija savo statutų ir veiki
mo programų pagrįstų tikėjimo ir doros pa
grindais. Tuo tarpu ji pusitenkino pažymė
jimu, kad “valstybės "ir bažnytinės veiklos 
santykis būtų abyšalės pagarbos ir paramos 
santykis”.

Tarp kitų pažymėtinų naujojo statuto 
punktų yra, kad vyriausiu partijos vadu ap
šaukiamas Valstybės Prezidentas, rkuris su
lig <ivo nuožiūros skilia partijai pirmininkų.

šiame tautininkų partijos •suvažiavime 
ypatingai ilga kalba pasakė Prezidentas A. 
Smetona. Toji jo kalba ir formos ir turinio 
žvilgsniu yra ar negeriausin kalba, kokių 
kuomet nors p. Smetona yra pasakęs ar pa: 
rašęs. Joje nėra nieko tokio ypatingai naujo, 
galime su kai kuriomis mintimis nesutikti, 
bet jų perskaičius vis dėlto susidaro toks 
įspūdis, kad kalbėjo ne šiaip jau koks pa
prastas partijos žmogus, bet jos vadas. Jis 
padarė ilgokų gana Įdomių pasaulio įvykių 
apžvalgų, padarė kai kurias savo išvadas, 
plačiai palietė parlamentarizmų, jį kritikavo 
ir ilgai aprištojo prie besireiškiančio tautose 
kraštutiniojo nacionalizmo - fašizmo ir mėgi
no taikinti jį prie Lietuvos gyvenimo, lyg ir 
norėdamas įrodyti, kad fašizmas yra aukš

LIETUVOS KARIUOMENĖ - LIE
TUVOS LAISVĖ *

(Tęsinys)

Kulkosvaidis už 10 kiaušinių

Lietuvos kaiiuoiuenė pradėjusi orga- 1 
niziiotis pajuto didelį ginklų truki mą. Vo
kiečiai, nors dar ir šeimininkavo Lietu
voje, bet buvo baisiui pakrikę, be jokios 
drausmės. Lietuves kariuomenės vadovy
bė matė tą jų iškrikimą ir sumanė išnau
doti, turėdamu galvoje ginklų reikulą. Vo
kiečiai giuklų jau nebehrangino, b rūpi
nosi tik kaip čia daugiau pasiplėšus tinto.

Kartą vienas lietuvis, žinodamas kari 
ginklai yru didžiausįps visų rūpestis, su
manė tokį dalyką. Girdi, kulkosvaidis at
stoja kelias dešimtis šautuvų. Imsiu štai 
ln*nt porą ir išlošiu iš vokiečių. Vokiečių 
ginklų sandėlio vedėją jis truputį pužino- 
jo ir/nutarė kaip lik pradėti nuo jo.

Nutaikęs progą, kai vokietis valgė 
sausą duoną su silke (vokiečiai ne visuo
met gaudavo gerai pavalgyti), jis prise

ninkų Sąjunga

Šv. Tėvas Pijus XI ragina 
auklėti didesnį pasauliečių vei 
kimų Bažnyčiai, reiškia Kata
likiškoje Akcijoje. Vargonini
nkų Sąjunga yra vienata ka
talikiškų organizacijų, kuri rū 
pinasi parapijų chorų gerbu-petetingumų savo narių, vely- Smetona. Dėl to, jei įįnės išoažintie< atlikim-i taio

religija būtų jam nuoširdžiai rūpėjusi, jis tąpazinties atlikimą, Uip Viu; chora8 gl yra rinktinas
Pat reikalauja biograiinių zi- branduolys susipratusio para
mų, apie muzikalinį išsilavi-, pįjoje jaunimo. Ši organizaci- 
DLra{U .ja pilniausiai pasiduoda Kun.

Todėl Kun. Vien. Seimas pi-1 Vienybės vadovybei ir yra vei 
Iniausiui užgiriu Vargonininkų i klumo šaltinis, per kurį iške-

Negali to nežinoti

savo kalboj jai būt davęs bent tiek vietos, 
kiek davė kitiems reikalams, kurie yra daug 
menkesnės reikšmės.

Prezidentas apie religiją lik tiek tematė
reikalo pasakyti: ... ... ..1 J , Sąjungą, ragina kunigus - kle

“Religija v isose tautose auklėjimo pa-Į bonus duoti Sąjungos nariams
grindas ir sau'tikslas. Tai didžiausia žino-J pirmenybę vakuojamai vietai 

ir pripažįsta Varg. Sąjungągaus teisė, ji įgimta jam, kaip tiesos sieki
mas ir menas. Bet kaip pasitaiko žmonių, 
klausos nustojusių ir spalvų nebeatskirian- 
čių, taip netrūksta ir tokių, kurie prarantla 
religijos jausmą. Kaip suprantame ir nebau
džiamo vienų, taip nenuosaku būtų bausti 
ar varžyti ir tie. Taigi religija - dėsnis, o 
areligija išskirtis. Lietuva iš senovės buvo 
religingu, gerbė skirtingas tikybų pažiūras. 
Tokia ir šiandien ji pasiliko. Bet duodama 
daug laisvės religinėms organizacijoms ir 
bažnyčioms, ji teisingai reikalauja ir sau,

kompetetinga įstaiga duoti ve

liama sumanymai ir projektai, 
Liet. Kat. visuomenės Ameri
koje gerovei, gali rasti greitą 
ir užtikrintą išpiklymą. Todėl, 
vargonininkas priklausantis

komendacinius laiškus iš savoI prie Sąjungos, pasireiškia
Centro apie savo narius, kuo
met kreiptųsi tuo reikalu ku
ris - nors kunigas.

Tas prielankus Seimo atsi
liepimas turi džiuginti kiek
vieną, ar jis būtų muzikas, ar
ne, nes daugelio parapijų va- i
rgonininkai, ypačiai kur nėra' 
nei mokyklų nei kunigo - vi

kad jis yra lietuviškos visuo
menės sądarbįninkas, kadangi 
jo priklausymas priduoda Są- 

1 jungai ir jos idealams gyvy
bės. Toks asmuo yra vertina- 

i mas kur kas daugiau negu tas, 
kuris nemato reikalo priklau
syti. Matydama

Prez. Rooseveltas įteikia garbės medalį lakūnui M. B. 
Freeburg’ui, kurio nepaprastas sumanumas išvengė lėktuvo 
katastrofos ir išgelbėjo savo ir kitų 8 keleivių gyvybę. Skren
dant jąm iš Minneapolio į Cliicagą, staiga sugedo jo lėktuvo, 
vienas šalinių motorų. Lėktuvas pasidarė invalidu. Nežiūrint 
to, jis laimingai pasiekė Chicago, tik nusileidžiant sugadino, 
susuke ratus.

savo valstybei pagarbos. Teisė turi atatikti į karo> yra k]ebonų “dešinė'ra 
pareigą ir čia”.

Tai tik tiek. Bet, mūsų manymu, ir šie 
keli žodžiai tik tam pasakyti, kad priminti 
organizuotai katalikų Visuomenei uebreika- 
laut'f sau daugiau teisių ir veikiam laisvės,
išsižadėti visokios iniciatyvos irA’jgbįtybės į- 
vairius reikalus palikti tik tai partijai, ku
rios galva yra pats Valstybės Prezdentas.

Religija nėra vien tik auklėjimo pagrin
das, bet siekimas amžinojo išganymo. Kata
likų Bažnyčia, tiesa, rūpinasi ir žemiška žmo
nių gerove, tačiau vyriausias jos tikslas yra 
steigti Kristaus karalystę žemėje ir ganyti 
žmonių sielas. Taigi, Katalikiškos Lietuvos 
Prezidentas, kuris anais metais leido tikin
čiuosius persekioti, ir dabar, matyti, nedaug 
tėra susirūpinęs tais dalykais, kurie yra ir
tautos pagrindu ir galutinu žmogaus tikslu.

• « •
Probibicija šiame krašte panaikinta. Bet 

valdžia vis dar negali sugalvoti, kaip leisti 
žmonėms legalizuotųjų gerti: prie baro, prie 
stalo, atsistojus, ar atsisėdus. Tai irgi galvo
sūkis.

• * •
Šeštudienyje mirė kun. Pr. Jurgaitis. Tai 

dar jaunus žmogus, daug žadėjęs, tačiau vos 
pradėjus dirbti liga pakirto sveikatą ir pa
guliau -* .gyvybę.

lino artyn ir nuduodamas kaimietį, išsi
traukęs gabalą dešros ir porą kiaušinių? 
pradėjo užkandžiauti. Kiaušinių kvapas 
pasiekė vokiečio nosį. Priėjęs artyn, jis 
paprašė šio ar negulįs jam duoti kai ko
kio kiaušinio.

Kodėl ne.' šyptelėjo lietuviukus. 
— Prašaiu z

— O ja, — nudžiugo vokietis, — ga
rdu. Senui bevalgiuu. Nebėra kur gauti, 
paslėpė žmonės viską, ką turėjo.

— Šitaip.' Bet aš tau galiu kiaušinių 
pristatyti, kiek tik tu nori.

Vokietis, išgirdęs tokią žinią, ko ne 
padvėsė iš nustebimo. Lietuvis, matyda
mas, kad vokietis kiaušiniais susižavėjo, 
tarstelėjo, jog dykai juistutyti negalįs. 
Prasidėjo derybos. Vokietis pasiūlė pini
gų, bet.lietuvis pareikalavo ginklų, o pir
moje eilėje kulkosvaidžių. Vokietis iš ka
ito nesutiko, sakėsi negalįs, nes ginklai 
ne jo, kad gresia baustu?, bet vėliau nu
sileido. Susitarė abu viską daryti slapta 
ir sulygo už kulkosvaidį dešimtį kiauši
nių.

Tas lietuvis savanoris lokiu būdu iš

nka”, ir neša žymią pagalbą 
parapijos darbuose*. Varg. Są- 
ga organizuotu būdu kėlė baž
nytinę muziką ir,'Vaginami sa
vų narių - kompozitorių, auk
lėjo lietuviškos dainos meil-ę. 
Ypatingai susitvarkymas var
gonininkų iš vidaus daug į- 
spūdžio padarė dVasiškijai. Vi 
si elementai ir priežastys pri
kaišiojimo rūpestingai išski
riami; visos kliūtys pilnai ka
talikiškai dvasiai stropiai nai
kinamos. Ir tai pačių narių'

už ribų lietuviškų kolonijų, 
šį dalyką,'suteiktų lietuviškam vardui 

Kun. Vien. ir pareiškė prie-i garbės ir žavėjimo mūsų kai
mynams nelietuviams. Rezul
tate būtų tas, kad savo jau 
nimui palikti didelį įspūdį lie

lankumą organizacijai ir ra
gina savo narius, duoti pirme
nybę V. S. nariams užimti va-

tingai tarpininkaujant mūsų chorų, vaidina vadovaujančią 
chorams. Tik gaila, kad ta žy- šiame reikale rolę, 
mi pajėga dar nesuliejama į
vieną galingą sritį, kurios di
dumas nuneštų galingą gaisą

Todėl, Kun. Vienybės Sei
mas užgiriu Varg. Sąj. proje
ktą pavadintą * ‘ Parapijinių 
Chorą Sąjunga”, kurį vieny
tų parapijos chorus į milži
nus Apskričio chorus, kad tuo- 
ini papuoštų išimtinai svarbes
nius katalikų įvykius ir ap- 
vaikščiojimus, ir

Todėl Kun. Vienvbės Seimas
kuojamas vietas. Tai visai no- tuvvbės labui. Apylinkių su- 
rmalus reiškinys, jei Kunigų1 jungti chorai darė įspūdį Vy-i 
Vienybė panorėtų, kad Sąjun- tauto metais įvairiose Lietu kviečia savo uanus raginti sa
gą, kuri glaudžiai sądarbinin-' vių Dienose ir t.t. Ne vienas vo vargonininkus prie sekimn- 
kauja, būtų stipri ir skaitliu, mąsĮtąs lietuvis panorėjo. AadįMO. j^yk^inuųo srn .projekto.

tas reiškinys būtų pastovūs • S’uun kartui užteks šių kc-ga nariais.

Vieninga Programa
Beveik drąsiai galima tvir

tinti, kad parapijų chorai yra 
tos parapijos veikimo širdis. 
Maža tų parengimų ar teatrė- 
lių, kur choras nedalyvautų ii

iniciatyva, jeigu ir su pagal-!nepriduotų “tono” visam pa
ha savo Dvasios Vado. Todėl 
Kunigų Vienybės seimas ma
loniai pritaria tai programai 
ir užgiria Sąjungą bei jos da
rbuotę. Kuriems gal keista at
rodytų kad panašus veikimas 
būtų taip varomas, tarsi be
reikalingas, kadangi kiekvie
nas Bažnyčios tarnas privalo 

I pildyti pagrindinius bažnyti- 
jnius dėsnius. O vienok reikia 
! pripažinti, kad ilgai buvo įsi
gyvenusi abejonė, nepareikšta, 
kuri trukdė Sąjungos gyvuvi-

: nuolatinis.-Todėl ir Kun. Vie
nybė užgyrė chorų Sąjungos 

projektą, sulig kurio chorai 
vienijasi kaip Katalikiškos O 
rganizaeijos vienijasi prie Ka
talikiškos Federacijos. Tas 
projektas jau buvo paskelbtas 
laikraščiuose ir aprašytas ge 
rb. mūsų muziko - kompozi
toriaus Juozo Žilevičiaus. Du

lių bruožų iš vargonininkų da
rbuotės. Vienok, jie labai sva
rbūs ir neatidėliojami, ypač 
kadangi daug gali pasitarnau 
ti 'Jaunajai Lietuvos Ameri
koje. Ištautėjimas smarkiai 
veikia ir nemažu auką sau 
skaito mūsų apgailestavimu. 
Šiuo raštu Lietuvių lt. K. Va- 
įgoniuinkų Sąjungos Ameriko 
je nariai raginami pradėti nau

rengimui. Organizacijų seimai 
susilaukia ūpo ir kilnumo iš
šeiminių programų, kurių pa- bur gekančia Kun. Vienybės
mate stovi vietinis choras. Pra; gęimo- reZoliuęįja> chorai ragi. ją, glaudų, intensyvį veikimą 
eitis apie tai liudija, nemažiau nami giog p mQ?. virš minėtais keliais, kad šiuri
ir dabartis. Gi ir vienas cho-• 1 - • ’
ras labai daug šaunių ir dide
lių dalykų pastato. Nėra tos
apylinkės, kur neįvyktų did
žiuliai koncertai ir neatkreip
tą svetimšalių dėmesio į lietu
višką meną. Radijo, rekordai 
ir kiti šių dienų išradimai pra-

didesni
darbai negu iki šiol. Paauko- 

“Kadangi parapijiniai elio-1 kline aH,neniškus išskaičiavi- 
rai lošė ir lošia žymią rolę A-Į mus visuomenės gerovei. Gi 

Į mer. lietuvių visuomeniniame* jaunimo globėjai rikiuokite

nurodytais keliais: "lctuis bM'< atsiekti

gyvenime;

Kadangi kunigai "klebonai.
blįsta lietuvišku gaisu, ypa- kaipo šefai ir vargonininkų ii

gavo iš vokiečio ar ne tris kulkosvaidžius. 
Panašiai lietuviai iš vokiečių gavo daug 
ginklų. L’ž kumpį, lašinius, kiaušinius, de
šras aiba ir už kelias markes vokiečiai 
nešė ginklus glėbiais. Reikėjo tik apsu
krumo, o apsukrumo lietuviams tuda ne
trūko.

Kareivio Eimučio mirtis 
Pirmomis tik ką atgautos nepriklau

somybės dienomis Lietuvą laukė daug vi- 
šokių misijų. 1919 metais kuriais tai rei
kalais atvyko į Kauną viena ir Amerikos 
Jungtinių Valstybių misija. Ji apsistojo 
pačiume miėsto centre “Metropolio” vieš
buty. Lietuvos kariuomenė, misiją pager
bdama ir norėduma, kad tais neramiais » • 
laikais kas nors į jos būstinę neįsibrautų,
prie viešbučio pastutė sargybą.

Vokiečių tada buvo dur pilnus Kau
nas. Jie matė, kad čia šeimininkauti nebe
ilgai teks, ir šėlo lyg žvėrys. Ypač ne
kentė jie visokių misijų, kurios trukdė 
jiems dirbti, o tuo labiau nekentė- Ame
rikos žmonių, kurie Vakarų fronte sutriu
škino jų galybę.

IK'gdami neapykanta, vieną kartą vo

kiečiui ėmė ir sugalvojo Amerikos misi
ją užpulti ir išblaškyti. Tui buvo 1919 m. 
kovo mėn. 18 dieną. Sargybą prie vieš
bučio tuo kartu ėjo Eimutis ir dar vie
nas kareivis. Apie pusiaudieni, prie vieš
bučio atsirado daug vokiečių, kurie nu
manė kas atsitiks ir buvo pasiruošę bet 
kokiam įvykiui. Mūsiškiams nieko nemi- 
jaučiant, staiga iš už kampo išnėrė auto
mobilis, privažiavo prie viešbučio ir su
stojo. Iš jo iššoko vokiečių puskarininkis, 
išsitraukė revolverį ir puolė pro duris.

Sargyba, iš karto supratusi ko tas 
vokietis nori, tarp durų sukryžiavo šau
tuvus, užtverdama kelią. Vokietis tuo 
kartu iš revolverio paleido keletą šūvių, 
kuriais Eimutį nukilto vietoje.

(Daugiau bus)

Arėjas Vitkauskas

SNAIGIŲ SOKJS

Už mano lango keistas šokimas! 
Baltų šokėjų ten milijonai:

savo jaunimą į chorų narius 
ir daug pagelbėsitc tume dar

(Tąsa o pusi.)

’ Nauji ir nauji -- iš kur tiek ir imas; 
i Baitrūbiai ponaičiai, panelės ir poliai...^

1 Dienų surengę eia jie maskaradą,
! Pabaigti kaip matosi vis dar nenori:

Dūkti ir dūkti be galo jie žada,
Į Kol žemę nuklos kilimai balti, stori.

i !1 ž mano lango, sakau, maskaradas — 
Pinasi šokyje ponios ir ponui;
Dvasioje man jau senui yra badas — 
Ilgesį kalba lųinčių milijonai...

Et, pasilsėti taip nuo |«idangių,
Kad kristi kaip snaigė - su šokiu galėtum, 
(iul — su jausmu pasiilgtu ir brangiu, 
Kaip snaigė ant balto kilimo gulėtum!

Bei nenutrūksi nuo pančių, tu žmogus: 
Ūokių bepročio ne ką laimėsi —
Tiesa, ramus būsi: guolis patogus...
Bet - šaltas, kaip snaigė, ant balto gulėsi...
Pu.-kiL. vėjai, snaiges siųiuokit — ,

Aš dtr gyvenimui nepasiduodu!
^įjuti po erdvę plačiai išžarstykit,
Lit i pMenglas vidus bu- audeklu juodu!



Ilgų Metų Rietuvių Svajonė Išsipildė
Su kokia ugninga lietuvjstės meile, 

vos tik keLi metai atgal, šios Šalies lietu
viui tik svajonėse vaizdavosi aukštesnėj 
mokyklos — lietuvių kolegijos — įsikūri
mą Amerikoje. Ir karštuolių studentų 
užsimojimai, ir jaunųjų — veikliųjų ku
nigų pastangos ir Katalikų Kongresų bei 
Susivienijimų seimų vienbalsės rezoliuci
jos, ir metiniai visos Amerikos lietuvių 
kunigų suvažiavimų pageidavimai— įkur
ti Amerikos lietuvių jaunimui* kolegiją— 
subyrėdavo į nepermaldojamas negalės 
uolas. Visos esamos lietuvių organizaci

jos atsisakė ir bandyti lietuvių kolegijos 
kūrimo darbo, išėmus Katalikų Federaci
jos Tautos Fondą, kuris tam tikslui te
surinkęs keletą tūkstantėlių ir jis ran
kas nuleido.

Kitų buvo lukuriuojama, kad įvai
rios vienuolijos, tikybiniais suiųeti- 
mais, imsis lietuvių kolegijos steigi
mo darbo, juo labiau, kąd tos pa
čios vienuolijos siųsdavo savo narius j 
svetimas šalis, kame jie pramokę sveti
mos, dažnai labai jiems tolimos 
kalbos, per įsisteigtas mokyklas ir 
liažnvčias skleisdavo išganingą Kristaus 
.mokslą. Taip padarė ne viena vįenuolija 
itkeliaudama ir mūsų neprikjausomon 
aetuvon, ir tenai labai gražiai darbuoja

si šviežiai ir prasimollytioje lietu
vių kalboje. Amerikoje nuo senai dar
buojasi daug senų ir išbujojusių vienuo
lijų.' jėzuitų, pranciškonų, domininkonų, 
augustijonų, redemtoristų ir daugyliė ki
tų, tačiau tik viena, — sulyginant jauna, 
— lasaletų kongregacija buvo pasikėsinu
si įkurti lietuvių kolegiją. Tačiau ir 
toji, išauklėjusi keletą lietuvių 
jaunuolių j profesorius, nuo lietuvių
kolegijos kūrimo sumanymo atsisa 
kė, gi išmokslintus lietuvius, vienuoli
niais tos kongregacijos įžadais susivaržiu
sius, paskyrė darbuotis jų bendroje — 
anglį; ir prancūzų kalboje veliamoje — 
kolegijoje.

Gailestingasis Dievas, kuris prikėlė 
mūsų mažą, amžiais pavergtą, tėvynę į 
nepriklausomą valstybę, ir išlaikė jos ne
priklausomybę štai jau šešiolikti metai, 
ne tos šalies piliečių galingumu, tik savo 
Dievišku gailingumu, pamaldžių lietuvių 
troškimams turėti savo katalikiškš mokslo 
židinį palaimino ir jo įkūrimui panau
dojo silpną įrankį, kad būtų aišku, kad 

4-ionai veikia Dievo gailestingoji ranka... 
Wuomi lietuvių kolegijos kūrimo įrankiu 
Dievo Apvaizdos buvo parinkta šviežiai, 
prieš pat didįjį karą atgaivinta, Tėvų Ma
rijonų kongregacija.

J šią šalį Marijonai atvyko karo pra
džios — 1914 metais. Buvo jie našliait- 
lingi, tik trys pradžioje; tėvas Kudirka, 
tėvas Kazakas ir tėvas Kulikauskas. Ne
mokėjo dar jie nei šalies kalbos, nei ži
nojo šalies papročių. Šventos atminties 
šviesus kunigo Antano Staniūkyno pata- 

j rimu, a. a. arkivyskupo Quigley įiviečia- 
mi, jie apsigyveno Chicagoje. Skleidė jie 
čia Dievo ir artimo meilės mokslą bažny
čiose ir per tam tikslui įkflrtą savo mė- 

( nesinį laikraštukų: “TIKYBA TR DO-
' RA.”

Šviesa ne tik yra žavinti, bet ir- pa
traukianti į save. Trijų Kristaus tylių 
-^ramių darbuotojų šventas darbas ir dir
vos platumas paskatino į Marijonus dė
tis du šioje šalyje gražiai lietuvių tarpe 
Aarbuojaučiu kunigu: tai a. a. tėvas Se
rafinas ir tėvas Meškauskas.

Tuo laiku parapijų kunigai, kurie be 
sunkaus parapijos darbo, dar buvo aplin
kybių priversti darbuotis visuomenėje ir, 
— kaR svarbiausia, — savo lėšomis leisti 
katalikų dienraštį “Draugą,” džiaugėsi 
susilaukę vienuolių kurie jiems įvairiais 
būdais gelbėjo Kristaus idealų paskleidi
me tautiečių tarpe. Laikraščio “Drau
go” leidimas jau tuomet buvo pasidaręs 
persunki pasaulinei dvasiškijai našta. 
Daug prakilnių kunigų į tą laikraštį bu
vo sudėję aibes triųRO, laiko, sveikatos ir

siems tėveliams. Bet ir kitais rytais bei 
vakarais rinkdavosi pusėtinai. Į talką 
suvažiavusieji kunigai, aš pats girdėjau, 
kaip gėrėjosi New Haveniečių uolumu.

Jaunimas taip pat neapsileido. Mok
sleivių, jiems specialiai daromose misijo
se dalyvavo apie 78 asmens. Tokiai ne
didukei parapijai, kokia yra New Have- 
ne, tai ‘tikrai gražus skaičius. Daugelis 
moksleivių pasirūpino misijų metu keletą 
kartų priimti šv. Komuniją. Čionykštis 

inigo. Užtrauktoji iš šalies $15,090 pa- j jaunimas yra dideliai gerb. klebono glo-
skola greitai išėjo, bet dienraščio bėdos 
nesibaigė. Tuomet dvasiškija puolėsi į 
jaunutę, silpną Marijonų kongregaciją, 
kad paimtų “Draugo“ leidimą, žadėdami 
dar didesnę dienraščiui paramą, finansi
nę ir moralinę. Kol buvo galima Mari
jonai kratėsi nuo paėmimo dienraščio į 
savo rankas, nes gerai žinojo, kaip nedė

kingas yra laikraštininko darbas lietuvių 
tarpe, bet kuomet “bankrotas“ pabeldė į 
to laikraščio duris, vienuoliams ne bu
vo kitos išeities, kaip eiti ir gelbėti viena
tinį katalikų dieninį laikraštį niro pražū
ties... Ir perėmę dienraščio spausdinimą 
savo atsakomybėn įsitikino, kaži jo vertė

bojamas. Jis nieko jam nesigaili. Pa
žiūrėjus tik į įrengtąją žaidimams ir pa
silinksminimams salę, galima suprasti, 
kiek klebonas rūpinasi jaunimu. Kiek 
man teko važinėti po lietuvių kolonijas, 
tokios patogios, didelės, aukštos žaidi
mams salės, ir taip gražiai įrengtos — 
nežinau, ar kur teko regėti. Nebent Ma
rijonų Kolegijoje, Marianapolyje, Conn., 
ar Waterbury, Conn. Daugiau nieko 
panašaus man neteko lietuvių kolonijose 
regėti.

Dar daugiau pastebi kun. Karkausko 
palankumą jaunimui, kuomet tenka kelios 
valandos, pasėdėti popietę klebonijoje ir

nepadengia skolų. Žadėtoji gi finansinė 
pageltai buvo trumpa ir neskaitlinga ir 
daugumoje, buvo tik prie bankruto pri
vestos bendrovės Šerai... Naujas, didelis 
dienraščio leidimo darbas, mažam vienuo
lių būreliui buvo persunkus darbas, bet 
jis reikėjo atlikti, skolininkų bilos ir no
tos reikėjo patenkinti, laikraštis reikėjo 
leisti... Ir leido. Dirbta ne aštuonias 
valandas dienoje: dirbta imt dieną ir toli 
Į naktį.. Ne vien viennolijos broliukams, 
bet ir kunigams tekdavo juodojo spaustu
vės darlm. Dinluo, vargo) ir laimėjo! 
Dienraštį nuo bankrutavimo išgelliėjo ir 
jo gyvavimą užtikrino ilgesnei metų ei
lei. Bet, kokia kaina? Keletos žmonių 
sveikata tapo palaužta, gi vienuolija tik 
po kelių metų tegalėjo pagalvoti apie sa
vo kongregacijos auginimą, naujokyno 
įsikūrimą...

Vos tik tėvai Marijonai spėjo įsikur
ti savo naujokyną Ilinsdale fanuose, kaip 
Amerikos lietuvių kunigų ir pasaulionių 
organizacijos užsipuolė, kad jie imtų ant
rojo seniai pribr -ndusio, net kiek pavėlin
to sumanymo, — įkūrti lietuvių kolegiją.

Netvirtomis rankomis ėmės vienuo
liai didelio darbo, pasitikėdami Visagaliu 
ir gerų žmonių parama. Tvirtybių Die
vas palaimino šventą jaunos kartos auk
lėjimo užsimojimą: tris metai atgal tėvai 
Marijonai, nors ir apsikraudami skolo
mis, įgyjo lietuvių kolegijai labai puoš
nius mūrus žavinčioje Connecticut valsti
joje, aprūpino ją su aukšto mokslo laips
niais pedagogais ir į tą trumpą laiką 
Marianapolio lietuvių kolegiją išvystė li
gi to, kad Connecticut valstija ją inkor
poravo ir pripažino lygiateise senoms 
tos rūšies įstaigoms. A'. ,1.

--------000--------
MISIJONIERIAUS ĮSPŪDŽIAI
NEW IIAVEN, Conn. Po poros me

tų aš ir vėl aplankiau su misijomis New 
llaveno lietuvius. Jų gražus pasinaudo
jimas misijomis anais metais niekuomet 
neišdyla man iš atminties. Vaizduoda
mas todėl ir šiemet aš tikras buvau, kad 
misijos čionai pasiseks, kaip ir anais me
tais. Tą virtį manyje palaikė ypatingai 
gražus oras, kurį aš turėjau per visas mi
sijas Luzerne, Pa. ir kurį tikėjausi turė
ti ir New Havene. Dievo tačiau kitaip 
buvo surėdyta, negu aš maniau.

Dar man tebesant Luzerne, oras pra
dėjo kiek darkytis. Jau po misijų pabai
gos kiek-ne-kiek pradėjo prunkšti smul
kus lietutis, kuris per visą naktį nesiliovė 
Rytmetyje, man išvažiuojant iš Luzerne, 
pradėjo ir visai lynoti. Vidudienyje 
kiek prasiblaivė. Maniau — tuo ir baig
sis, rytoj turėsime geresnio oro. Mano 
apsirikta. Oras pabiuro. Ir toks tęsė
si beveik per visą savaitę. Į pabaigą 
kiek prablaivėjo, bet dėl to pasidarė la
bai šaltas. Taigi per visas misijas New 
Havene gero, visai tinkamo misijoms oro 
kaip ir neturėjome.

Žinant New Haveno lietuvių padėtį, 
t. y. kad jie išsisklaidę po visą miestą, ir 
visiems beveik toloka ateiti į bažnyčią, 
suabejojau, ar susirinks į misijas kiek 
daugiau žmonių. Kun. klebonas — Kar- 
kauskas nė valandėlės nealiejojo, kad at
eis užtektinai. Ir atėjo. Kasdien, kai 
kuriomis dienomis itin, atėjo į bažnyčią 
tiek žmonių, kad nieks to nesitikėjo. Ant
radienio, pavyzdžiui, ryte buvo tiek žmo
nių, kad iš šventadieniais tiek nesusiren
ka. Tą rytą laidojima buvo jauna mer-

Broliai-Seserys jūs esate kviečiami 
įsirašyti į vertingą Tėvą Marijoną Ko
legijos Bėm-yą Draugiją.

Draugijos tikslas — aukomis, pasidar- 
buvimu ir maldomis gelbėti Broliams ir 

gėlė, netikėtai mirties išplėšta nuliūdu- ‘ Kunigams Marijonams jų visuomeniniuo- j

prisiklauRyti nuolatinio skambučio virpė
jimo. Virpa ir virpa. Kas? Ko? — 
Nuolatos tas pats; jaunimas su savo rei
kalais! Vieni ateina “bolių” pasiimti; 
kiti — vėl jas atneša atgalios. Vieniems 
reikia to, kitiems kit ko... O visi pas 
kleboną. Ir taip nuolatos varpelio vir
pėjimas, nuolatos klebonui ir jo seselei — 
klelmnijos šeimininkei, “baderis ir bade- 
ris...” Kas galėtų tai visa iškęsti, jei 
neturėtų prisirišimo prie jaunuomenės ir 
jos nemylėtų?

Kitas dalykas, kuris mane sudomino, 
tai svetimtaučių pamėgimas mūsų baž 
nytėlės. Jau anais metais aš pastebėjau, 
kad šventadieiains podvylikinėse šv. Mi
šiose dalyvauja tokia daugybė svetimtau
čių, kad bažnytėlė esti kimšte užkimšta 
žmonių, o aplink visą bažnytėlę ir aplin
kinės gatvės užstatytos suvažiavusios 
miesto “smetonėlėfl,” kaip paprastai 
tuos vėlyvų šv. Mišių mėgėjus vadina, 
automobiliais.

Šiemet taip pat aš pastebėjau ir šio
kiadienyje, kada įsakyta yra katalikms 
klausyti šv. Mišių. Per Hvč. Marijos Ne
kaltą Prasidėjimą, kuris šiemet buvo 
penktadienyje, tokia suplaukė daugybė į 
popietines šv. Mišias, kad beveik nedaug 
kuo skyrėsi nuo šventadienio.

New ITaveniečiai didžiuojasi savo 
inteligentais katalikais, kurių tarpe turi 
vieną net Yale universiteto profesorių, o 
antrą taip pat baigusį aukštąjį Šveicari
jos universitete mokslą dailininką. Abu 
juodu yra geri lietuviai ir geri katalikai, 
stropiai pildą savo katalikiškas pareigas.

Taigi, New Haveniečiai juda—kruta, 
kaip skruzdelės. Dieve, jiems padėk!...

Kwi. A. Petrauskas,
T. Marijonų Misijonierins.

A. A.
Kunigas Pranas 

J. Jurgaitis
z

Švento Kryžluas l.hrmihiėio mirė Sausio (I <1.. l#:ll m.. #:SO vai., 
29 meili amžiaus gimęs Chicagoji*, luilandžlo 2 <1., 1901 m.

Paliko dtilrtiamr milMilimc, moliną Onų. hrolj Amaną. se
serį Sopi it Jų, brolienę Onų ir brolio vaikuM Ih-aną Ir Itielianlų 
Ir gimines.

Nedėlioję, 4 vai. mrvcšla:-) Į šv. Juozapo |>ara|)ijos bažnyčią, 
South Clik-ago, III. HniiailieiiĮ Ims iiaiualilos Ir Kkzekvljou su 
šventomis Mintomis 10 % a landų, o po Mišių apie 12 ve.laiulų Ims 
l»arvešias | motinos namus |x> adresu: 4641 So. M'ood Si., Tel. 
Ijvfayelle H9S4.

Antradieni, sausio 9 d., valu re 7:SO valandų Ims nulydėtas 
| švento Kryžiaus hcžnyčlų. kurloie treriadlenj, sausio 10 <1., 10 
valandų rvlo |rvks gedulingos ivamnldos už velionio sielų. Po 
{vanialdų bus nulydėtas į šv. Kazimiero .kapines.

Nuoširdžiai kvlcs'iame visus glmineis. draugus ir paiysiamits 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: 'Motina. Brolis, Sesuo, Brolienė ir Giminės.
laidotuvėms ivatariuiiiįa gralHvriiis Kžerskls, Teleplione llou- 

levard 9*277. .

DUOKTT SPAUDAI LAISVES 
Vokietijos kardinolas Bertramas pa

skelbė atsišaukimą, kuriame reikalauja 
visiškos laisvės katalikų spaudai, apsau
gos ir galimumų nekliudomai veikti kata
likų organizacijoms. Kardinolas pabrė
žia, kad vokiečių katalikai nori paklus
niai tarnauti naujai valstybei, bet prašo 
vyriausybę palengvinti kentėjimus žmo
nėms, kurie, būdami nekalti, smarkiai nu
kentėjo nuo priemonių, buvusių perorga
nizuojant valstylię.

PROTESTANTE—MTSIJONIERE 
SIAMAS, Indija. — Iš protestantų

•tėvų gimusi Marija Ona Carter, lft me
tų amžiaus atsivertė į tikrąjį tikėjimą ir 
priimta į Kristaus Bažnyčią. Sunku jai 
buvo gyventi tėvynėje — Anglijoje. Ji 
atvyko į Prancūziją, 1881 m. įstojo į Kar-J 
meličių Seserų Vienuoliją. 1898 m. vy
resnieji ją pasiuntė į Saigon vienuolyną, 
į Čochinchiną. Nuo 1902 iki 1918 m. ji 
buvo to vienuolyno vyresnioji. Paskui 
1919 m. įkūrė seserų vienuolyną Pnom- 
penh, Combogijoj; 1925 Bangkok’e. Šie
met jai sukako,35 metai kai Siame misi- 
jortieriauja. Jos sukaktį pažymėjo ypa
tingu būdu Anglijos ir Prancūzijos įga
liotieji ministeriai, dalyvaudami bažny
čioj ir iškilmėse. Pažymėjo jos 'tylų, bet 
našų veikimą visuomenės labui bei pasi
aukojimą Dievui.

PAKVIETIMAS

se darbuose Katalikų Bažnyčiai ir lietu- į 
vių tautos naudai, vpač: remti jų įsteigta 
LIETUVIŲ KOLEGIJĄ MARIA NA PO
LIS, platinti jų leidžiamus katalikiškus 
laikraščius ir knygas.
METINIAI nariai kasmet moka po $3.00. 

Amžinas narys tik vieną sykį aukoja 
$50.00. Kurie paaukoja išsyk, arba dali
mis $100.00 — gauna GARBES-AMŽINO 
NARIO diplomą.

Broliai ir Kunigai Marijonai mel
džiasi už gyvus ir mirusius vienuolijos 
geradarius ir kasdien. Broliai komunijo-1 
se,.gi Kunigai šv. Mišiose, meldžia Die- Į 
vo gausiai jiems palaiminti. Didesnėse 
šventėse už visus Marijonų Kolegijos Rė
mėjų narius aukojamos šv. Mišios. Už 
kiekvieną mirusį narį dar skyrium atlai
komos dvejos Mišios.

Visi Rėmėjai gauna, Tėvų Marijonų 
leidžiamą tikybinį laikraštį “LAIVAS” 
kas savaitė.'

Koliai gyvas esi daryk gerus darbus, 
kurie ir numirus tau gelbėtų. Dėkis į 
Marijonų Kolegijos Rėmėjų Draugiją.
Marian Fathers, 2334 So. O&kley Avė., 
Ohicago. Illinois.



draugas ienis, sausio’8 d.,’ 1934

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LIETUVIU 
KOLONIJAS ROCKFORDO LIETUVIU ŽINIOS

•uarbiĮ samumui ir gabiai tva-; MINTYS APIE SPAUDI .Tik visas savo pareigas, ypač 
rko gerb. kleb. kun. Ant. An i .. . Ispaudos atžvilgiu, atlikdami

putrieksime ir sielos išganymą.
, . m i , ,. i Dubai- per "Draugo” vajųdilusis, M. I. U. Jo dievota. . ........

. . ... * pasirodys aiškiui, Kokiu spuu-. malonų ir draugiškų būda y . . * A . . .. .. ... da musu nanmo.se, tokie nra sunku išreikšti. nes tam* I * H O | ŠVENČIŲ ĮSPŪDŽIAI ži ir jauki šv. Petro ir Pusi- j ra ,unkll iSreįkšt1, nes tam-' 'TIT’- I. Hteinbergas daro Holi-
--------- ■ ROCKFOKDE lo bažnyčia teikia malonaus į- trūksta žodžių. Per tų trumpa 1 J’1? vutle filmą “Be garbės“. Ku
minkite, kad tie įgaliojimai ----------- spūdžio. Po bažnyčia yra mo- laikų teko pastebėti, kad pa ? ’ lw ttUT° k* U lk“sL,| austrų fronto pirmomis ka-
ic.kia patikrinti su esamais. Daug malonumo suteikė at- derniška ir švari mokykla se-i ,-apijonai jį labai pamylėj. Tiro dienomis scenose bus užim
centro rekordais, o tų pačiij silankynias j Koekfordų. Gra-‘sėlių KazimierieČių veduma.: kaipo tikrų savo dvasios va u \ .-‘“.'.’l’ * ‘ 1 ,'itu 2,500 žrn. Vyriausius vaid

PITTSBURGH’O IR APY
LINKĖS DRAUGIJOMS

dienų to negalima bus padu-,— i ,. i
Lietuvių Paminklinio Kam-' 

bario Komitetas išsiuntinėjo
laiškais kvietinius visoms Pi- nemanote seime dalyvauti, tuo rūmų, galėsime padaryti rudi-' kiu priskirt Tėvam

jaus atsikreipkite Į centrų; kales permainas. Nepraieiski-',lUins, kulių pastangomis yrattsburgh’o ir apylinkės lietu
vių draugijoms. Bet, esant a- 
bejonių apie kai kuriuos ad-'jiniui kito asmens, kurie sei-

kome nekatalikiškų spaudų,1
ryti ---------------------------------- 'tokius totakos i'11-'- t;""- "''ie '«'kuri putoiku ir i jaunimo ro-,’""n>' v“i,li"a M Uitrlhas “

I Kl >™ l-*«kutittS P"* su-įt0,““a lsta‘l>JS- gurkiamo klula.au tuko ir aam'akia. mus palys Line Kris- '•
Kanu lar.lu Igula.jmn), u knisli visiums, „ saduif kvo- Daug auu|a.lau n-garbūs rui. j ,„.t pas kulis lamingus' tau-, priešui.

Mūrijo-
I | »V» 1 K l/I.IV/I* UDl

f . _ . f . ! Atminkime kad rūpiuimasis'
bus prisiųstos blankos įgalio- te progos.

Gurbe roekl'ordieeiams turėti

ręsus, prašome draugijų ne
paisyt, jeigu negautumėt laiš
ko: pasitenkinkit šiuo kvieti
mu per jūsų gerbiamus laik
raščius.

Kviečiama, kad siustumėt 
- . isavo atstovus i visuotinų su- • 

sirinkimų, „kuris Įvyks 25 d. ! 
sausio, 1934 m., Lietuvių pi- Į 
liečiu svetainėje, 1723 Jane Si. 
Pittsburgli, Pa., lygiai 8 vai. 
vakare.

I
Draugijų atstovai nesivėli- ’l 

likite.

Dalyvaus Pittsburgbo Uni
versiteto atstovybė, tautinių 
kambarių viršininkė Mis. I{. j 
C. Mitebell. Tolymesnių apy
linkių atstovai, jei atvyktų, ' 
būtų taipgi karštai priimami. 

.-.Atstovų skaičius nėra apri- į 
lietas.
Liet. Kamb. I- onuo Komitetas 1

I

Spaudos Komisija

me tikrai dalyvaus.

A'Vš'-; ■ i .

I:--:-č'-

tas padarvta ir toliau gražio-! Gerb. klebono ir roeklordie 
A. B. Strūnaitis, 1 je tvarkoje darbas varomas j' 'U vaisingumo niekad nepa 

Sekretorius 'pirmyn. Tų gražų ir šventų i mirsiu. Svečias

•» 1
Pt'.\ 1Zi-••'i-'.-'ū-g

-.v.-.

gera spauda ir platinimas jos
yra vienas iš geriausių darbų.

, ,r ..■.

Blogas Skonis Burnoje
V ra iKKl.vit'ij. lta-l negeru! veikla vlc. j 

. nas u.r daugiau :;vai biuusii.i organų. | 
tiali virSkimaiįis .via negeia-. apeti
tas blogas, silpna eliuilnaelju. vklu- 

Į riai nct-pguliarūB net.aturulus miegas 
J nerviškumas, ir t.t. viskas tas pai-odo :

rcikulingun ų gero ir tikro Toniko

LIETUVOS ATSTATYMO 
BENDROVĖS ŠĖRININ- 

KAMS PASKUTINĖ
PROGA

Praslinko metai štai ir vėl 
jau rengiamasi prie L. A. B- 
vės seimo. Per visų tų laikų 
buvo dedama pastangos surin
kti reikalingų balsų skaičių, 
kad būsimam seime galima bū 
tų turėti reikalingus kvoru
mas. Tos pastangos davė ne
blogų sekinių, ‘nes iki šiam
laikui jau susirinkta 15,000 

balsų. Bet dar trūksta 2,500 
balsų, kas visai lengva gauti, 
jei tik jūs panorėsite. Tie, 
kurie prisiuntė savo įgalioji
mus, pakalbinkite kitus, kad 
prisiųstų. Kurie dar neprisiių j 
ntėt, pasistengkite prisiųsti ne ; 
vėliau sausio 25 d., nes seimus 
įvyks sausio 30 d.

Kurie turite sulinkę įgalio
jimus, nelaikykite pas save iki 
paskutinių dienų, ar kurie ma 
uote atvažiuoti šeiniau ir sy
kiu įgaliojimus atsivežti, atsi-

P

Jersčy City, N. J., majoras 
F. Hague. demokratei šulas, 
numatomas kandidatas į J. A. 
.Y. senatorius iš N. Y. valsty- 
lx's. Noniinavimas bus pava-! 
sary.

saugus.
11.00.

trupink nležčjl. 
mn. pleiskanomis,
Išbėrimais, apuokai. 

Ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydantį antiseptiką Žemo— 

Aptiekose. 16c., Ht,

-FEB 
1934

Visi Rezervuokite

DRAUGOii

■'.ų ęj

-1f>7-*’.*. "-7

A-V: i

iii*''

žemo
FOR Sk;n iP.TiTATIONS

R

Lieluvių Auditorijoj
3133 So. Halsted Str.

Bus išpildyta nepaprastai įdomi programa, kurioj dalyvaus 
įžymiausios Chicago’s lietuviu meno pajėgos.

Iš anksto įsigykite bilietą iš savo kolonijos kontestinin- 
ku. xta

PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ

■rfUt'

SOUIRE EDGEGATE- - - Alcrandcr Would Losc the Case B v Pefault!
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LaUr-natn Cartoon Co„ N. Y.
------—.i,—.

T»6Hr 
&1VOPCE CASt1

1 buvo rekoniendu--li.inas Gydytojaus 
SiMH-ialisto Kaip tik tokiame nesvet- 
ksivimę. NVUA-TONE į pastebėtinui 
trumpą laiką pataiso sveikatą ir at
veda organizmą prie natūralaus sto-

’ kfo. Ni-kankinkit«s patys fr nekan- 
kin tltc savo draugą. Nueikite pas sa-

’ vo vaistininką ir už Vieną Dolerį 
j nusipirkite mėnesini Ireatmentą —! 
1 Nt'UA-TONE parduodamas su pilna

garantija. p.>. dvideši’.nts <l:ertj, gra
žinsime pinigus, jeigu būsite neuž-

Į ganėdlntl.

10PIECE COSAiETIC 
SĖT $1.97

TbH n Kam^ur Virini got pnd 1n- 
-•Iu.Ii-h fu.-.. j.nw.;.r, $1 ibi; Rungi., 75c, 
TIk-uo t,--.am Jl.mi, Dcpllntury li.on,

I Karlai Astringėm JI.75, Bath Salt t.00. 
Toli,-t tVati r JI.3S. pi rfuoie J3.75, Hrll- 
llanlln.. 7.'.r. Skln TVIiūi.nor 75c. Totai 
Valu.. J12.0II. Spcdal prlce, JI.97 for all
ten plcees to Introiluee tl:is line./ .

Vardas ..................................
Adresas .......................
Siunčiame per paštą COD 

Pinigai grąžinami, Jei
nepatenkintas.

Bca Van 58O-5th Avenue, New York

TOLOSEFAT
Wm M. Katncr of Brooklrn, N. T. 

vrites: "Hare used Kruschrn ter the 
pait 4 mnntht and hare not only lošt SI 
pnnnda bet frcl so much better ln rrery 
way. Even for penate «ho don’t care to 
redace. Krnsehm is wnnderfi,l to keep 
the system bealthy. 1 beiną a narse 
ahoald kno* for I’ro trled ae many 
tblnys bot enly Krusrhen anseered all 
purposes." (May 12, 1932).

TO lose lat 8AI-ELY and HARMLES8- 
LY, tako a half teaspoontul oi Kruachen 
8alts ln a glass of hot vater ln the 
morninz before breakfast—don’t misa a 
morning—a bottle that lasts 4 veeks 
vosta būt a triSe—get Kruschrn Salta at 
any drugstore ln America. If not Joy- 
fully aatlafled alter the flrst bottle— 
money back.

'RINE^

TOIJR
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 B. Cbio St.. Chtcas"

Sore Musdes
Stifl joanti, in&uumatMvi,
Nraralgu and Spraina 
tJiUkd by Ltirtion or £a> 
p<wur« qaucfc|y rdieved by 
“R. R. R.” UmcI for 
90 ycars to sUmuk te 
locil circulatioa, to gtva
romforting wartntb and to tootb tnuacvUr 
achaa and paint. Pc.-ie<ratca; Doan’t Ohatcr. 

A TIME TESTED LINIMENT

Radwuy s Ready Relief

for Fatioue
1 by mnstipotioM, uh

RADWAY PILLS
die voeetAU luabve. to

"/ (lame inlabn.1 Cnct of
impuritier. Yoor paiaon fr« blood vili 
fiv. you n«w ‘*Pep.**

Srnd Po^nrd for FR£E SAMPLE te 
n.AI>WAY A (O.. Inr. (Kat. 1H47) 2OS Cmtr. S(.. Nrv York City

cm
BOBUTt
ATEINA

VARTOK. WE1jJ)ONA TABLETl 8 
Aptiekose. Knygutė su paveiks

lais 24 puslapių “History ot Khe-
umatism" dykai. Kreipkis }: 

HELDONA OOKP.
Dok 8, Atlantic City, N. J.

Tyras, AUklos, Hrelkos 
ORAŽIOS AKT8

Yra didelis tartas
Murinę valo, Švelnina gaivina 
be pavojaua Jus Ją pamėgsit# 
Knyga “Eje Care” arba “Eje 
Beauty" ant pareikalavimo.

Tik ąl vyniokilc kclvirląl- 
nišką. balių kaip sniegą 
■'l’hlludelphta" llrand Gresir, 
f'lii-.-so dunki'te ji kuipo 
užkandį su fiiarinnliadortiis. 
keksiukais Ir kavai "I’hila- 
di ipliiu", darytas Iš saldžios 
terletinės. gr ims. Ir >lelika‘- 
niu-skoniu. I.abai sntinsnlls 
yra labai naudi’ngus vaiku
čiai.m. Vulgvklte jį lankiai:

Frrsh . . . ln thM S or silver-
(oil package f/rrr, loid in MA

Society’s favorite dessert l

BY TOFIS RICHARD

&

Ff6HT? >V>/Y 
T>6T

UP.BiAC* 
BE**V *DĄSMr 
COAdE /At X>£ 

IKHAR *lH

nanmo.se
klula.au


Pirnindieiris, sausio 8 d., 1931
' VARGONINKŲ ORGANI

ZACIJOS DARBUOTI
Visus Mtit'oa bus laikomos 7:45

nniitBT8

C H I C A G O J E į pasiryžo dur duugiuu veikti. • rė ir visos pakeltu ūpu išsi- 
l Visos narės mielai žadėjo da- skirstė.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

AMERIKOS LIETUVIŲ 
DAKTARU DRAUGIJA

rbu ir sumanymais prisidėti. 
Pradžia padurytu metiniame

(Tęsinys iš 3 pusi.)

be, kuris galutinai džiugins
jūsų širdis ir pripratins mūsų i -----------
augančių kartų toliau vesti ir! ^a* >,a viena iš ramiausių 
globoti visus jūsų darbus, j-?r patarnaujanti visuomenei 

kurtus garbei ir tarnavimui draugija; gan duug pusidar- 
obalsiui “Dievui ir Tėvynei” J,UVUi' lietuviu naudai. Čionai

Kun. Juozas Simonaitis,

Amerikos Lietuvių lt. K. 
Vargonininkų Sųjįuigos

Dvasios Vadas.

Prierašas: Kadangi tenka da 
lvvauti Kūn. Vienybės Centro 
posėdžiuose, kaipo Valdybos 
narys, žinau kad kol kas Sei
mo raštininkas neprisiuntė pro 
tokolo. Visas veikimas priklau 
so nuo to. Vienok, viršminė-

Labai linksma ir malonu 
priklausyti ir veikti dr-gijoje, DR. P. ATKOČIŪNAS

DENTI8TA8 
1446 SO. 49 Lh CT., CICERO, IH 
Utsr., Ketv. Ir F e tn. 10—9 vai. 

3147 SO. UALSTED ST., CH1CAG4 
Paned., Sered. Ir 8 ubą t. S—i tat

Tek CnOvchUl 1595

OR. A. L. YUŠKA
GYDITOJAS ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 1-4 ir 7-8 vak. 
Seredomis po pietų Ir NedėldlsnlAl 

tik susitarus
2422 W. MAltytKTlK ROAD

daug narių ir visi gražiai su
gyvena. ,

Praeitais metais kai kurie 
gydytojai dar nepriklausė A.
L. D. dr-jui, bet šiemet jau 
tik vienas, du yra nenariais.

Linksma žiūrėti į laikraš
čių špaltas, kur sudėti Lietu-

ir Lietuvoj. Dabartiniu laiku |vi« daktarų skelbimai antga- ..........
d r-ja rašinėja straipsnius jvai dvtn: Lietuviai Daktarai Ame-'y^ 
riems lietuvių laikraščiams rikos Lietuvių Daktarų Drau- 
kaip užlaikyti sveikatų.

Per pereitus du metus d ra u- 
gija rengė Sveikatos Savaites.
V isuomenė prelekeijomis, arba
tomis Sveikatos Savaitėmis la- piimininkas, Dr. V. S.
bai patenkinta, ypatingai pir- Naris (Nai ijauska_) \ i< t vjsaĮ.uo perviršytų visas kitas 
maja 1932 metais. Mat, buvo Peilininkas, Dr. T. Dundulis iR g 

— raštininkas, Dr. K. C. Kliau į 
ga — iždininkas.

Socialėn komisijon įeina: dr.
G. 1. Bložis, dr. C. Z. Vėzelis, 
dr. Fr. Venskunas.

Apšvietus komisijon 
Dr. S. Biežis, Dr. G. 1. 
zis, Dr.
Juozaiti 
ir Dr. J

susirinkime, kuris įvyko suu-1kurioje yra vienybė ir seseri- 
sio 2 dienų, kuriame naujoji ška meilė. Už tat, lai gyvuoja
valdyba užėmė vietas: pirm. - 
II. Statkienė, viee pirm. — J. 
Baliūnienė, nut. rast. — M. 
ŠruĮtšieuė, ižd. — M. Dzimi- 
dienė, iždo glob. —, Kelpšie
nė ir Baršėienė, koresp. — O. 

j Zylienė, maršalka — O. Stir-

gijos Nariui.
Praeitam susirinkime buvo 

valdybos ir komisijos rinki
mas. Išrinkta: Dr. V. A. Šim

Linkime naujai mūsų pirmi
ninkei H. Statkienei laimin- 

'gai vesti kuopos reikalus per 
ištisus metus, kad jai pirmi
ninkaujant kuopa augtų narių 
skaičiumi, kil'tų darbštumu ir

□a 
dauji 
bos.

Mat,
įvairumo; ne vien kal

bėt ir įvairūs atvaizdai,
tas reikalas taip svarbus, kad nemažai buvo ir judamųjų pa
ilginu atidėlioti negalima. To- veikslų. las, suprantama, pri- 
dėl, rezoliucijų turinius susta-, ^laus<> 11110 komisijos ir jos 
eiau iš asmeniškų užrašų; jei sugebėjimo tame darbe, 
ir žodis į žodį neatitiks, vie-l Gruodžio 29 d., Masiulio 
nok visa prasmė ir mintis nu-'real estate name, 6641 So. VVe- 
tariuių yra tokia kaip para-' stern avė., įvyko Am. Liet. 
gyta. 1 J. S. Daktarų draugijos priešmeti-

------------------ , nis susirinkimas, į kurį atsi-
SKAITYKITE BIZNIERIŲ lankė 30 daktarų (dentistų ir 

APGARSINIMUS IR I medikų). Linksma lankyti lo- 
BARGENUS I kius susirinkimus, kur lankos

Kuopa turi siuvimo kursus. 
Narės susirenka kas dvi sa
vaitės, kur viena nuo kitos 
mokinasi visokių rankų dar- 

įeijia-^eį siuvimo. Dabartiniu 
■i laiku visos siuvinėja gražiau-Blo-I
sius dovanas dėl card ir bun-

GRABORIAL

LACHAWICH 
IR SUNOS

LIETUVIAI GRABOEIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdi'nti
Tek CANul 3515 arba 2516

2314 W. 23rd PI, Chicago
1439 S. 49th Ct.~ Cicero, UI. 

Tel. CICERO 5927

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB0RIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
Chicago, UI.

J. F. BADŽIUS
, Ine.

LIETUVIU GRABORIU8 
Palaidoja už 225.00 ir anksčiau

Moderniėka koplyčia dykai.
668 W. 18tll St. Tel. CANal 6174

Chicago, Iii.

ANTANAS PETKUS
GBABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

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

Mot. Sujungus 20 k p., jos va
ldybų ir lai darbuojasi vieny
bėje ir būna pavyzdžiu visoms 
kuopoms.

Koresp. Ona Zylienė

• DRAUGAS’ ‘

Katalik iškas!

Lietuviškas!

Patriotiškas!

Teisingas!

Naudingas!
«

Pamokinantis!

įdomus!

Draugiškas!

LIETUVIAI DAKTARAI:

TeL LAlayette 7450

DR. F. G. VVINSKUN AS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Val.; 2—4 Ir 7—9 vaL vakare 

Bes. 2136 W. 24th St.
Tek CANal 0403

Dienoms Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tel. CANal 0403

DR. A. J. JAVŪIŠ -
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 5 popiet. 7 Iki 9 vak, 

Nedėlioja pagal sutartį

Office Phoce 
PROspeet 1038

Rea. and Office 
8259 So. LeavlU Sk

CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY81C1AN aud 8UKGEUN

2403 W. 63rd St., Chicago
. OFFICE HOURS:
8 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

Offise Tel. ItEPubllc 7090 
Rcjš. Tek GRO veli 1U 0017

0917 S. WUSHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS 

3423 W. MARQUETTE ROAD
Vai. 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryto 

NedAlloj susitarus

T. Dundulis, Dr. A. i
l)r. K. C. Kliaugai00 P“1'1* kuri« kuol,a «reitu 

po-Į<a laiku surengs. Diena dar ne- t
Reikalas buvo dar ir dan- ^askirta’ vėliau bus pa- į 

ginu komisijų rinkti, bet, dėl- bkeV^a-
stokos laiko, palikta vėlesniam Keikia pažymėti, kad tuose 
laikui. kursų vakarėliuose moterėlės

tikimės, kad nauja valdyba,P^^ino visokiais namų da-Į 
stengsis darbuotis draugijos ir rbo patyrimais ir linksniai pra
lietuvių labui.

Dr. G. -I. Bložis,
Am. Liet. Dak. l>r-jos rast.

š N. PRAS. P. š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

leidžia laikų, kas paj vairi na 
ir pagerina draugijos gyvavi
mų.

Ant galo, dar keletą svar
bių reikalų susirinkimas nuta-

’wi»OOfiso Tel. CICERO 49 
Kez. Tek CICERO 3656

Tek LAFayette 3057

DR. A. RAČKOS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Valandos: nuo 2 ik. 8 vai. vakaro 

Seredomis ir nedėliomls pagal 
sutarti

Pbone GROvchllI 0027
Valandos: 2-4: 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

OR. J. W. KAŪZE1VICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

•859 SO. VVESTERN AVĖ. 
Chicago, Ilk

DR. M. T. STRIK0L1S
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir uuo 6 Iki 8 vak.
Nedėliomls pagal sutarti 

Ofi-o telef. BOClevard 7830 

Namų teL PKOspect 1930

Pboue CANal 6123

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* Jr CH»»yUQA»

2201 W. Cermak Rottd
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Seredomis Ir Nedėliomls pagal sutari 
REZIDENCIJA

6631 S. Oalifornia Avė.
Telefonas ItEPubllc 7868

I.J.ZOLP
GRABORIU8 IR LAIDOTUVIŲ▼KDAJAB

1646 WEST 46th STREET
Tek UOUtevard 5208—8418

< ICERO 39 4

YREWICZE
GRABO RIU8

bdotuvėms pilnas patarnavimas 
Kalimas oi |I6.•• 

KOPLYČIA DYKAI
S. btftb Ava^ Cioero. Tli

SIMON M. SKUDAS
GRABOltniS IR BAL8AMUOTOJA8 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 W. 18th St
Tel. MONroe 8377

Tek LAFayette 8573

J. Uulevičius
Gra bortui 

Ir
Balsam uoto Jai

Patarnauja Chl- 
cagoje Ir aplella- 
k«Je.
Didelė ir graži
Koplyčia dykai

40M Archer Ava

Daug rašoma iš mūsų kolo
nijos apie dr-jų veikimų: jei 
ne vienos, tai kitos, bet apie 
Moterų Sąjungos 20 kp. vei
kimą mažai tesimato, nors kuo 
poje yra energingų ir darbš
čių moterų, kurios gali daug 
veikti.

Mūsų kuopa gali didžiuotis 
daugeliu savo narių, nes kuo
pai priklauso žymių lietuvių 
tarpt; moterų, būtent daktarė 
S. Šlakienė, viena Moterų Są
jungos steigėjų, K. Rat'Kienė, 
daug pasidarbavus mūs tautai 
darbais, ir kitos.

JOS. SHINGLMAN, M. D.

7®
Buvęs Cicero 

miestelio pir
tims Sveikatos 
Komisijonic- 
rlus (Ir laikė 
tų. garbės ofi
sų per 10 me
tų) yra gerai 
Clcen'ečiaim 
žinomas per 
27 metus. I la
ba r speciali
zuoja gydyme 
Plaučiu, Šir
dies ir Hcu- 
■ualizino ligų. 
Valandos;

t

BOClevard 7589
Rez. HEMIock 7691

DR. A. P. KAZLAUSKAS
. DENT1STAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 19 ryto iki S vakaro

Tul. BOClevard 7043

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTISTA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
BeredoJ pagal sutarti

TeL CANal 0257
lies. PKOspcct 6656

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 KULTU IIALKTED STUFEOt
Ikczideucija 6000 Ko. ArtesUbi sta 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
6 lkf 8:39 vakara

Tel. Ofiso BOUlevard 5913 
lU z. VICtory 2343

-14

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

Ofiso vai.: nuo 1-2; nuo 6:20-8:39

Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo ~ Iki 4
I vai. popiel ir 7 iki 8 vai. vakare; 

fiventadfeniais pagal susitarlihų.
4930 West 13th Street

CICERO, ILL.

Su Naujais Melais kuopa —■

10 Metu Sukaktuvėa

Office Phone Res. 6107 S. Franclsco 
Prospect 2230 Phone Grov. 0951

DR. J. SZUKIEWICZ
PHYSICIAN and SUHGEON

5058 KO. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M.

Kunday by Appolntment

TeL CANal 6123

DR. G. I. BLOŽIS
DE N TĮSTAS

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt St.)

Valandos: Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 fkl 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Ofiso: Tel. CALumct 4039 
Kca.: Tul. HEMIock 6286 ,

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St
Ofiso valandos: 1-4 Ir 9-9 vai. vak. 

Reaidcncijos Ofisas: 2656 W. «9tU S4, 
Valandos: 16—13 ryto 

Šaradomis Ir Nadėllomis pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUR
TeL VlRginla 0036

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

GRABORIAL

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDE1KIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų reikmenų ir už tų 
patarnavimų jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs kų pirkaite, ar ne.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKį pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABO L i JS 

Didysis Ofisas I

4605-07 South Hermi(Ific Avenue

GSN03 DAINELIŪTtS
Jau HUkaltp (lcAimta metų 

kut ni'galleHtingu mirtis utuky- 
rė Ih iii Ori; tarpo mylimų duk
relę Ir metele.

Netekome nava dūktam fr 
«c»»em rhuhIo 9 d., 1924 m.
.¥orx laikau (ęntuHl, inea Joa 
niekudon negalėHlmo iižmtržti. 
U.i gaileMingnH Dievan HUtclklg 
jai amžinų alilH).

Atmindami tų Jos tffldną pra- 
sMaliiitmų ifi mOsų tarpo, yra 
užprašytos trejos gedulingos Av. 
M i Alos už Jos .sielų, antradieni, 
sausio 9 d., 1934 m.. Sv. Ąnta- 
ho purap. hužnyčiojo, (Tcero. 
Visos MIAlos bus Inikolhos 7:4 
Vai. ryto.

Kvieč&mo visus gimines, 
draugus Ir pažystamus daly
vaiti Alose pamaldose.

Nulindo liekame; Motina, Tė
vas. Brolis, Kesci*)*, nvugcfbi Ir 
Glntinės.

UOZAPAS tUDEIKl
- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVtSE..... .. PASAUKITE......

RE Public8340
. 534-0 So. Kedzie Avenue

 (Neturime aųJ'yftių su firma tuo pučiu vardu)

J.J. BAGDONAS
J

X I

Liūdnoje valandoje paveskite.dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

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

Ras. Phone Office Phona
ENGletvood 6641 TRlangle 0044

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7650 So. H&isted Street
KOOM 219

vai.: 2-4 Ir 7-9 vai. vakara

OfJao TeL VICtory 68M
Uea. Tet, BRJEael 9181

OR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų & 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted Sk
Kampas 31st Street

Vai.: 10—H v. ryto, 2—4. 7—t v. » 
Nedėliomls Ir Aventadleniaia 10^-lt

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
OFIRO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte. nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomls nuo 10 lkf 12 
valandai dienų.

Telefonu MIDway 2880

DR. MAURICE KAHN
OYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVR
TeL YAItda 099 4

Ra.: Tel. PLAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-2 ir 7-9 v. « 
Nedėldlenlais nuo 10 Iki 12 dienų

Office: Rea.:
PROspect 2011 BEVerly 0081 

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 Weat 63rd btreet
▼ai.: I to 4 Ir 7 to 9 P. M.

Ketv. ir Sekmad. pagal sutarti
Ryto vai. 8v. Kryžiaus Ligoninėj 

ChlcM°. Nl
Phone: HEMIock 6700

Skaitykite platinkite
dienraštį uDrctigf” ii 
remkite v-sus tuos pro 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Daktaru
Kapitonu 

Puauliui&me kare
O wissig

Specialistu iš 
Rusijot

GYVO VIHA9 LIGAS VYRŲ IR MOTI KŲ PER 98 METUS NF.MCRin 
KAIP UttlHKNfcJUSIOS Ir ME18GYDOMOK JOS YRA 

BpectallAkal gydo Ilgas pilvo, plaučių. Inkstų Ir pustės, užnuodljlm* kraa- 
jo. odos. Ilgaa fatsdaa, reumatizmą, galvoe akausmus. skausmu. nuaa> 
roja, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ilgas. J«;gu kiti a*- 
gaTėJo Jus l«r*dytl, ateikite čia Ir persitikrinkite kų jis Joms r* i pada
ryti. Praktikuoja par daugeli matų kr «gyd6 tuksu.nčlu« i v ,mų. PataMs 
ma* dykai. OPI8O VALAHDOHi Kaadla nuo 19 vųlaado- ryto iki Ą 
valamUi r .. t. - vakar* Ms-K- '• mis nuo 11 ryto liti I Uš

4100 tttvi aath bT. kamstaa Me^er Av. 1>1. ( RAw«v4 U
r
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Pirmadienis, sansio 8 d., 1934

ŠIANDIEN ATIDAROMI 
LIAUDIES KURSAI

šį vakarę, 7JTO vai. atida
romi Chieagos lietuvių liau
dies kursai Aušros Vartų pa- 
rap. mokykloje, NYestsaidėjc. 
Kursus steigia A. b. 11. K. Ee- 
deracijos apskritys. Klausyto
jais kviečiami visu Chieagos 
parapijų lietuviai, šio vakaro 
kursų programa: gerb. kun. J. 
'Jakaičio, M. I. C., Įžangos ka
lba, Pranas (indas kalbės apie 
mokslų bendrai ir L. Šimutis 
apie kursų programų. Prašo
me gausingai susirinkti, pasi-l 
klausyti ir jei laikas leidžia, 
užsiregistruoti kitais pirma
dieniais įvykstančioms paskui 
toms. i

; mažas būdamas, juo esu ir da
bar, ir jeigu vien tikt dėl to Į 
manęs neprileisti prie vahlv 

, bos, tai lik jau yra perdaug 
Man rodosi, kad jeigu aš jai 
esu šiaip geras kaipo papras 
tas narys, tai jau turėčiau bū 

i geras ir dėl jos valdytais 
Bet man rodosi va kūme dn 
lykas: kad jau katalikas, ta
jau pačiu sykiu esi piekšaa, i 
minėtos draugijos valdybai n 
tinkas. Jeigu jau yra taip, ta 
tas parodo, kad kataliko tik 
doleris yra geras, bet ne kaipo 
narys.

Kazys Rugis,
Iii 14 N. NV’incbejjter avė., 

Cbicago, III.

RADIO
REIKALINGA 30 KRAŽIE- 

ČIU - KRAŽIŲ SKER
DYNĖMS ATVAIDINTI

PEOPLES FURNITURE 
KOMPANIJA NAUJUS 

METUS PRADĖJO 
GRAŽIA RADIJO 

PROGRAMA

Plieniniai griaučiai statomojo J. A. Valstybių karo laivo U. S. S. Porte

lijos linkui; šaldytuvai dirba tuvos ekonominiam gyvenime.
Ir klaipėdiškiai aukštai ver
tina ir junta aiškių naudų H 
tų didelių įrengimų. Tsb.-

sviesto, kiaušinių, mėsos išve
žimui į užsienius. Šių skerdy
klų, vadinamų “Lietuvos Ek
sportu”, pastatymas 'kaštavo 
apie 6 milijonus litų. Jos įre-j
rigtos labai modemiškai. TŠ | ST\ATTYKTTE “ DRAUGĄ*' 
penkių Lietuvos bekono fab-| 
rikų, tik Kauno skerdyklos y-Į

1 ra didesnės už Klaipėdos. Šian 1 
liuose, Tauragėje ir Panevėžy 
gerokai mažesnės. Per penk-1 
mėtį Klaipėdos skerdyklos su- i 
pirko ir apdirbo į bekonus a-1 
pie 600,000 kiaulių, už kurias 
ūkininkams sumokėjo (55 mili
jonus litų. Per šablytuvus pe
rėjo į užsienius apie 750,000 
statinaičių sviesto. Iš to jau 
matyli, kad “Lietuvos Ekspc- 
ttas” varo stambia vaga Lic-

Nuo Persalimų Krutinėję
Vienas skubus budus sulaužymui per

lai imo krutinėję, tai gerus išsitrynimas 
su ANCHOR Pain Eapelleriu visos 
krutinės ir po to apdengiant krutinę 
su flaneliniu ar vilnoniu audeklu, šito
kia gydymasis paliuosuoja susikimšimą 
krutinėję visokių glitumų ir skreplių.

Neapleiskite peršalimus krutinėję, nes 
dažnai jie priveda prie pavojingų ligų, 
kaip plaučių uždegimas, influeuza, gri
pas ir kt. Tuojaus iisitrinkite Pain- 
Rxpelleriu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.'—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai til^asis turi Inkaro vaisbaienklį.

PAIN-EXPELLER

Ml). Buvo gražios muzikos ir nkant, gyvenimas gerėjo ir monės propagandos mėnesį nu 
j pranešimų. Be to, pastebėta,'pramonė pradėjo kilti. Tačiau1 tarė suruošti ateinančių metu1
) kad sausio mėnesį eina išpar
davimas Peoples krautuvėse, 
kur randasi daug gerų progų 
ką nors nusipirkti. Taip pat 
pranešta, kad programos bus 

j leidžiamos .ir šiemet, kad jos 
į bus dar gražesnės ir įdomes- 
i nės. Smagu buvo tai girdėti.

Sausio 2 d. klausytojai iš-l 
girdo pirmų šiemet lietuviui 
radijo programų iš stoties- 
WGES, kurias jau 5 metai: 
nuolat leidžia Peoples Kurni- i 
ture krautuvės.

Programoj buvo žinomas1 
Peoples radijo kvartetas, ku-i

LIETUVOJE
SAVOS PRAMONĖS PRO 

PAGANDOS MĖNUO

visuomenė, įpratusi į užsienio’ nuo kovo 15 iki balandžio 15
gaminius, i savo žiūrėjo su 
nepasitikėjimu: greičiau grie
bė užsienines prekes, nors ir 
brangesnės.

dienos. Tuo laiku bus išleista 
keletas specialių atsišaukimų, 
šiaip literatūros, bus pasklei
sta obalsių, raginančių varto

K tikrųjų betgi daugelio sn ! U ,ik savo kra5to Kam’n,nft " i 
v.j gaminių rūšis per kurį lai-!v,s"r l"™'0J<‘ b,ls >“ i

}ką taip pagerėjo, kad pradė- 
B'^ijo nuo užsieninių niekuo be-'

I siskirti. Reikėjo tik paskatin
ti visuomenę juos vartoti.

Tuo tikslu prieš porų metų) 
"buvo suruoštas savos pramo- į 
nės propagandos mėnuo. Tas

siūlvta vietos gaminiai.

KLAIPĖDOS SKERDYKLĄ 
IR ŠALDYKLŲ PENK

MĖTIS

Suėjo penkeri metai, kai 
I mėnuo davė gražių vaisių. Da-i Klaipėdoj pradėjo veikti dide- 
1 bar kilo sunianvnias suruošti

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefonas STAte 7080 

Valandos 9 ryte Iki 6 popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredos fr Pėtnyčloc-. 
vakarais 0 Iki t 

Telefonas CANal 0123
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko. Ketverto Ir Subatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas REPub'.lc 9000

Paskelbus, kad reikalinga 
30 kražiečių, kad atvaidinus 
Kražių skerdynes, kurios įvy

ko prieš 40 metų, Cbicagoj 
gyvenančių kražiečių tarpe ky- 
lo didelis bruzdėjimas. Jie 
ruošiasi net klubų organizuo
ti. Be kitų, jau pasižadėjusių
atvykti į West Side, Aušros ris buvo parinkęs keletą gra- 
Vartų parapijos salėn, 7:30. žiu dainų, pritaikintų laikui, 
vai. vak. kviečiami dar šie Bartnšienė dainavo solo. Kal- 
kražiečiai: Ambrozas su žmo
na, Leščauskai, Jesulaičiai,
Jesys ir jo žmona Kejalkaitė,!
Pilitauskis, Norkus, Zalandau- 
Skas, Dirgelis ir sesuo. Minio
tas, Purvinskai, Petkai, Par- 
kauskas, šimulis, Šveikauskai,
Kalvaičiai ir kiti, kurių neži
nome pavardžių.

Visi kviečiami suvažiuoti.
Ig. Sakalas.

“Kražių Skerdvniu” rez.

ės skerdyklos ir šaldytuvai 
| vėl panašų prępagandos mene- pastatyti Lietuvos valdžios lė- 

Atstacius nepriklausomų Liei^į Pramoninkai padarė jau ke šomis. Skerdyklose daugiau- 
tuvos valstybę, savo pramone į pasitarimų ir savo pra-lsia apdirbamas bekonas Ang-
buvo visai menka. Dauguma)____________________________ . ______________________
fabrikinių prekių reikėjo gebėjo A. L. D. draugijos pir

mininkas, dr. P. Zalatoris, | bentis iš užsienių. Laikui sle-

Knygos
SKAITYKITE

BERU’YN, ILL.

Šaunios kūčios buvo pas 
Dr. J. Liuką, GSOO W. 26th 
Street, Bcruyn, III. Puotoj da
lyvavo ir būrelis svečių, kurie 
buvo vaišinami ir dar suteik
ta Kalėdų dovanų. Svečiai už 
tai labai dėkingi 'daktarui ir

KOMEDIJOS, DRAMOS ETC.

Aušrete. Dramatiška vienoje veikmėje operetė. Parašt 
Pranas. Pilsi. 14. Kaina ......................................................  10c.

Baltakė. 3 veiksmų Sulietuvinta drama. Parašė Vikto
ras Dineika. Kaunas 1924 m. Lošime dalyvauja apie 16 as
menų. Pusi. 71. Kaina ...................................................... 20c

Betliejaus Stainelė. Drama keturias aktais. Parašė Kun 
šnapštis. Antra laida. Kauna 1920. Pusi. 46. Kaina .... 20c.

Dešimts Metų Smuklėje. Penkių aktų drama. Veikia 15 
asmenų. Vertė .Tonas M. Širvintas. Pusi. 1(M). Kaina .... 40c

Gyvų Rožių Vainikėlis. Drama 4 aktų. Dalyvauja 15 ypa 
tų. Pusi. 64. Parašė Gėlėlė. Kaina.................................... 20c.

Graži Mageliona. Melodrama, keturių aktų, šešių atiden-
jo žmonai. girnų. Lošime dalyvauja 11 asmenų. Pusi. 63. Cbicago 1920.

Dr. (denlisto) J. Linlia žmojKaina .......................................................................................... 50c.
na yra lietuvaitė Marijona - Desftnzano Mergelė. Trijų veiksmų drama. Vertė Kun

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
fr LAIKRAŠČIUS:

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinųs 2334 S. Onkley Avė., Cbicago, III. Me
tams $6.00.

/‘DARBININKAS’*, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukųrt į savaitę, 36(5 W. Broaihvay, 
So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.

“GARSAS”, savaitinis Amerikos T,. R. K. Susivienijimo or
ganas, išeinąs 73 E. South St., AVilkes-Barre, Pa. Me
tams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams $2.00. 
J užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

“LATVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Onk
ley Avė., Cbicago, Illinois. Metams $2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2322 W. ^4th St., Cbicago, III. Metams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeina dukart į mėnesį, 
4736 S. Wood St., Cbicago, 111. Metams $2.00.

Šneiderį fd ė, duktė ponios Šnei V. Kulikauskas. laibai graži liaudies mėgiama drama. Daly-
derienės, kuri ciceriečinms 
nomn, kaipo visuomenės dar 
bnotoja.
Puotoje dalyvavusi kaiminki

SKAITYTOJU BALSAI

žį. \vauja 19 ypatų. Cbicago 1919 m. Kaina...........................20c. į
Dolpelis Miinsterijoje Tarnauja. Monologas ir laiškai I

Tinka dėl lošimo. Parašė Sofija Čiurlionienė. Pusi. 23 Į 
Kaina ....... 7.......................................................................... 10c )

“DRAUGO” KNYGYNE
334 South Oakley Avenue Cbicago, T11.

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuvišku*

BONUS

STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAITAIORCIŲ A G B K T U R A

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄe
TRISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

Atsakyittes “Kaip ir Dnkln- . 
rui” dėl įlipusios žinutės Į 
“Naujienose”, No. 303 ir dėl I 
primetimo, kad aš netikęs į j 
Savitarpinės (bieagos Lietu
vių Draugijos valdybą. Man 
rodos, kati bereiknlo “Kaip ir 
Daktaras” mane niekina ir 
vien tik dėl to, kati esu ka
talikas. Nesibijok to. Pats 
pasisakai, kad prieš mane nie-' 
ko neturi, o aš dar pridedu, i 
kad ir turėti nieko negali, nes j 
mane pažįsta visi, kas aš per 
vienas. Niekam bloga pirmian 
nesu padaręs, ir dabar jo nie
kam nedarau, kad praktikuo
ju katalikybę. Kataliku buvau

1N OUR OFFICE
NhO ? TH& MM4 XH0 U5OKS 
•SOVMOfefeieCt t> OR : THKn 
MR DOU&RGBV'Tei^.HE’S 

į'NORTH A LOT OP'la

100
NAUJŲ SKALBYKLŲ 

1934
Budriko krautuvė tuįi 

parduoti po

$29.00 I 
$39.00 
$49.00 i 
$59.00 
$69.00 i

iš-

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Cbicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

DYKAI elektrikiųis prosas 
ir muilas. Įmokant $5.00 
l)own, po tam tereikia mo
kėti tik 75c į savaitę, taip 
kad mašina pati per save iš-, 
simokės. Bet pamintykite, 
kiek sutaupysite laiko ir 
sveikatos. Drapanos būna 
daug baltesnės ir „ t Veria 
daug ilgiaus, tai kodėl nepa
šaukti BOVlevard 4705 ir 
dasižinoti dauginus apie tas 
naujas skalbyklas?

Jos. F. Builrik, Ine.
Rakandų, Radio ir Muzikos 

Krautuvė.
3417-21 So. Halsted St

Iš stoties WCFL., 970 k., 
nuo 1 iki 2 vai. po pietų duo 
dnme gražus lietuvių radio 
programas. .Inu šeštas me
tas kai Budriko Muzikos, Ra 
kandų ir Radio krautuvės 
leidžia lietuviškus progra

mos.

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicngo, III.
TF.Ti. REPUBIjIC 8403

Katrie perkate anglis IS drai- 
verh,. siųskite juos ) CRANE 
COAL CO. Ga tįsi te geresnes 
anglis, už mažiau pinigu 
PocalHintas M. R. tiktai >7.00 
tonas.

PEOPLES COAL CO
Visados garantuojame ko- 

kybę ir teisingų vogę.
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ 
Tel. PULlman 5517
West Pullman, III.

Galite nusipirkti daugi 
anglių žemesne kaina
Peoples Coal Co.

I, 2, or 4 tona 
S tona or more

Pochy M. R............. |7.75 >7.25
Kent. M. R. .... 05.75 >5.46
Lunųt ..............  >8.76 >0.25
Black Itancl
E«g ........................... >8.60 >8.00
Ijiitnp ...................... >8.75 >8.25

T)




