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PAGONYS SAVO KAIMO VARDfl 
PAKEITĖ KRIKŠČIONIŠKUOJU

ARKONAN, Indija, sausio Hm pranciškonai broliai. No
1G. — Netoli čia pagonų ap
gyventas kaimas Lakshmivi- 
lasaparam patiems kaimie
čiams sutinkant jmvadintas 
“Bosko — palajam” ty. “Bo- 
sko miestelis.”

mažas žmonių skaičius priim
ta Kataliku Bažnyčion.

Madraso vyskupas Į kaimų 
atvyko ir naujiems katali
kams suteikė šv. Patvirtini
mo sakramentų.

Šį naujų kaimui vardu pa- Pranciškonai broliai su 
sifilė [Madraso arkivyskupas • kaimiečių (ir pačių pagonų) 
K. Mederlet pal. Don Bosko' pagalba sugriovė senų pago-
pagarbai. Nė vienas valstie
tis nesipriešino vardo keiti
mui.

Kelintas mėnesis kaime dir-

niškų maldnamj ir jo vietoje 
pastatė Šv. Juozapo koplyčių, 
kurių arkivyskupas pašventi
no.

ITALIJOJ ĮVEDAMA GILDIJŲ 
EKONOMINE SISTEMA

Clevelando miesto lūšnos — seni, apgriuvę gyvenami namai. Nutarta šiuos namus nu
griauti ir pastatyti moderniškus.

Verslininkų 
skaičius didėja

Kaip gyvena 
Plečkaitis

ROMA, saus. 1G. —- Prem-' siems laikaus.I
jeras ^ussolinis įveda Itali- šeštad. senatas pripažino 
joj naujų krašto pramonėje ir naujai sistemai įstatymų. Pats'dyba šiuo metu renka žinias 
ekonomikoje sistemų. Tai premjeras Mussolini kalbėjo apie paskirus savo skyrius, jų 

narių skaičių ir veiklų. Kiek 
jau iš gautų pranešimų aiš
kėja, lietuvių verslininkų, pri

bus, taip vadinama, korpora- senate. Jis aiškino, kad ka- 
tyvė santvarka, kuri užims pitalizmo ekonomiškos siste-
kapitalizmo sistemos vietų. 
Dar daugiau. Ši gildijų sis
tema bus pačios vyriausybės 
vadovaujama. Iš buvusiojo 
Italijos parlamento palieka
mas tik pertvarkytas senatas. 
Parlamento žemesnieji rūmai 
panaikinami. už
ims minėtų gildijų ekonomikos 
sistemos krašto taryba.

KAUNAS. — Lietuvos ver
slininkų sųjungos centro val-

mos istorija užbaigta, prade
dama ųauia. Kapitalizmo! klausančių savo sųjungai, 
sistema pasirodė, netinkama, skaičius 1933 metais yra pa- 
Nauja sistĄna, sakė Mussoli- Į didėjęs 390-400. Naujų skv-
nis, bus ištnėginimas. Tad 
atsargiai bds vykdoma.

Mussolinii kalbėdamas pa
lietė ir pteajdenfo Rooscyelto’ 
ekonominiu.^ dygius, ypač mo- 

klaiisitaų. <notarinį sake,
Šio naujo Italijoj ekonomi- kad prezidentas Rooseveltas

kos perversmo įstatymų se
natas patvirtino po keletos 
dienų diskusijų. Dabar įsta
tymas pateikiamas parlamen
to žemesniems fūmams. Tai 
bus paskutinė šių rūmų legis- 
latyvė funkcija. Jis patvir
tins įstatymu ir iškriks vi-

daug kų skdinasi iŠ italų fa 
šizmo tvarkos. Peikė dole
rio papiginmų ir pažymėjo, 
kad tuo būdu negalima at
siekti prekėįns didesnių kai
nų.-
nigii

riu yra įsisteigę astuoni.
Atminus, kad iš viso Lietu

voje lietuvių verslininkų pro
porcingai gyventojų- skaičiui 
yra ne per daugiausia ir įsi
rašiusieji j savo sųjungų nere
tai svetimtaučių įvairiais bū
dais yra Imikotuojami, toks 
prieauglius laikomas dideliu.

Dabar sųjunga skyrių turi 
30 ir jai priklauso netoli jau

Tik galima sulaukti pi- pusės visų lietuvių prekybi- 
infliacijos, o ši kiekvie- Į ninku, pramoninkų ir amati-

nam kraštui yra kenksminga, ninku.

Darbas ir N RA KUBOS SALOJE KULKOSVAIDŽIAIS 
washinoton, 8auX 16.! VAISINAMI DEMONSTRANTAI

— Amerikos darbo federaci-Į HAVANA, sausio 1G. — linus, įsigalėjo radikalų jun-
jai priklausančių* unijų virsi-1 Kubos saloje nėra reikalingos ta. Ji pašalino konservatyvių 
Minkai šio sausio mėn. 24 d-į tvarkos ng ramybės, nes nėra: pažiūrų preziden-tų ir pastatė
čia turės suvažiavimų. Pasi
dalins raportais apie tai, kas 
su NRA pagalba nuveikta ir 
kas naudinga atsiekta. Be to, 
sūVažiavirnas pagamins naujų 
darbininkų reikalų apsaugai 
programų ir reikalaus, kad 
kongresas tai pravestų, o vy
riausybė vykdytų.

Kiek atskirų unijų viršinin
kai, tiek pati Amerikos darbo 
federacija programos prieša
ky stato: trumpesnes darbo 
valandas, didesnį už darbų 
atlyginimų ir kompanijų uni
jų panaikinimų.

Amerikos organizuotas dar
bas daug susirūpinęs kraš
to bedarbiais, kurių šiandien 
vis dar yra daugiųu kaip 10 
milijonų vyrų ir moterų. NRA 
programa milijonams darbi
ninkų davė darbų, bot tie lai
mingieji sudaro tik mažų be
darbių dalį. Štai ir yra ne- 

Araerikos darbų

atitinkamo v 
visas politin 
kti krūvon, i; 

Prezidentų Macbado

ado, kurs galėtų 
s sroves sutrau-

pasa-

NORl LIETUVOS VILNO- 
NIŲ MEZGINIŲ . ’

savo srovės žmogų, mažai su
prantantį apie krašto reika
lus. , 1 i : f

Kada tomis dienomis jun- 
tos priešai jį pašalino iš pre
zidento vietos, ta pati radika-

Paskuttaiu laiku Austrijos 
firmos ėmė domautis pasiūly
mais iš Lietuvos rankų darbo 
ar namų pramonės vilnonių j Jas 
mezginių. šiuo reikalu ati- mus.
tinkamos Lietuvos gaminimo i pasireiškė riaušės

KONGRESAS TVARKO NAUJA MONE 
TARINE SISTEMA
z ____________

SENATORIAI RESP. NUTARĖ TRUK
DYTI DARBĄ

WASHINGTON, saus 
— Kongreso demokratų at
stovų vadai skubiai tvarkosi, 
kad ko veikiau pripažinti nau
jų prez. Roosevelto monetari
nę sistemų. Ši nauja siste
ma, tai dok-ri > aukso pagrin
do sumažinimas tarp G( 
centų šiandieninės dolerio ver 
tės.

ŠIURPI PRANCŪZŲ LĖKTUVO
KATASTROFA

Garsus Plečkaitis šiuo me
tu apsigyveno Vilniuj, Soko- 
lovo viešbuty, kur, kaip geras 
savinipkės pažįstamas, gauna Į keleivinis lėktuvas. Jis lai
veliui butų. Be to, kaipo be-. mingai pasiekė Prancūzijų.
darbis gauna apie 50 zlotų Lyons nusileido ir ne

PARYŽIUS, sausio 1G.— |į žemę ir panėrė liepsnose. 
Iš Saigon, Indo Kinijos, į Pa- j Visi juo skridę žmonės žuvo. 
ryžių skrido didelis naujos i Tarp žuvusiųjų'yra Indo Ki- 
rūšies trijų motorų prancūzų nijos prancūzų gubernatorius 

Pasųnier, valdiškas civilinės 
aviacijos direktorius Cliau-

užflgo pakilo skristi j Pary
žių.. Jame buvo V) asmenų.

Arti miestelio Corbignv, 
eičiai, vaikščioja kiaurais ha-, skrindant snieg„ viesul,,

mėnesiui ir skursta l>e jokių 
džiuginančių perspektyvų at-

tais, nuplyšusiom kelnėm, nu
trintu švarkeliu. Valgyt ei
na į kariškų valgyklų, kur pie
tūs ir vakarienė kaštuoja po 
10 groŠų.

TIKRINA KLAIPĖDOS 
UOSTO naująjį 

BASEINĄ

Jau praėjo metai, kai susi
siekimo ministerija iš Hoj- 
gard ir Schultz firmos per- 

j ėmė Klaipėdos uosto naujai 
pastatytų baseinų. Pagal su
tartį po vienerių metų tam 
tikra komisija turi patikrinti, 
ar tinkamai baseino įrengimo 
darbai yra atliktu Tam pa
tikrinimui padaryti susisieki
mo ministeris paskyrė komi
sijų, kurių sudaro Klaipėdos 
uosto direktorius inž. Vysoc
kis (pirmininkas), susisieki
mo ministerijos inspektorius 
inž. Tamoševičius, inž. Skar- 
dinskas, inž. Stonis ir valsty
bės kontrolės atstovas. Ko
misija patikrinimo darbų

lų junta tuojau pakišo vėl ki
tu nuosavų žmogų preziden-,JWUM,U*,U” u“‘ 
tautj ! pradėjo gruodžio 18 dienų.

Suprantama, kubiečiai su
kėlė milžiniškas demonstraci- 

priešais prezidento rft-i
Įsikišus kariuomenei raS°’ kad scnas ^raaia ame’

PARYŽIUS, saus. 17. —
; Vienas prancūzų laikraštis

ši oro mašina staiga

organizacijos dabar 
nėja su Austrijos 
riais.

snsirasi-
importe-

I

KAS BUS KLAIPĖDOS 
PROKURORU

Tada ka
reiviai nusuko prieš riauši
ninkus kulkas valdžius. Ke
liolika žmonių užntušta ir 
daug sužeista.

Sis atsitikimas dar daugiau 
išjudino gyventojus prieš ne
kviestus salos valdovus. Vyk-

rikoniškas doleris jau 
ręs.”

Į pasiliuosarnsio Klaipėdos sta nepaprastas bruzdėjimas, 
krašto Vyriausio 'Valstybes Numatomi nauji gyventojų 
Gynėjo Svrinteko vietų iŠsta-Į sukilimai ir kraujo pralieji- 
tomos dvi kandidatūros: da- mns.

ginčijamas Amerikos darbų bortinio Klaipėdos krašto! -----------------
federacijos argumentas už! Valstybės Gynėjo pav. von WASHINGTON, saus. 17. 
darbo valandų sumažinimų. Roppo ir Vjrr. Trib. Valsty-'— Vidaus reikalų išlaidų aų- 

bės Gynėjo pad. p. Žalkans- mata sumažinama daugiau 
ko. kaip 50 milijonų dolerių.PLATINKITE “DRAUGĄ**

K5. doleris yra pigus — apie Gi) 
centų, tačiau jo pagrinde yra. 
HM) centų aukso. Dėl to ir 
sakoma, kad šiandieninis do
leris nėra pastovus, ty. nesta
bilizuotas. Kada gi jam pa
grindas bus sumažintas tarp

501 G0—50 centų ir tas įstatymu
bus paremta, tada doleris

Nors šiandien pirkime| skaitysis pastoviu doleriu, ty.
stabilizuotu. . ,

Kada vyriausybė visų at- «
sargos auksų paims savo ži
nion, už tai atlygins aukso 
certifikatais pagal sumažinto 
aukso pagrindo. Tuo būdu 
vyriausybė pelnys daugiau 
kaip du bilijonus dolerių. Iš 
to pelno sudarys fondų įvai
riems reikalams.

mie ir kiti trys valdininkai. 
Oro ministeris Got su pa

lydovais tuoj išvyko į nelai
mės vietų, kur bus dedama 
pastangų rasti katastrofos

smogė ■ priežastį.

NAUJA TVARKA PER 
KVOTIMUS

Ghicagos universitete per 
studentų kvotimus bus įvesta 
nauja tvarka. Studentams! 
bus leista per kvotimus su sa- tmnobilį. 
vimi turėti kokias tinkama 
knygas ir vadovėlius, -taip 
kad rašydami atsakymus jie 
turėtų progos teisingai atsa
kyti pasižiūrėjus į knygose 
nurodytus faktus.

RASTAS PLĖŠIKŲ 
AUTOMOBILIS

Albany Parko policija va
kar rado plėšikų pamestų au- 

Vakar buvo paduo
ta žinia, kad East Cbicagoj
plėšikai apiplėšė bankų, pa
grobė daugiau kaip 20,000 do
lerių ir paspruko nužudę vie
nų poliemona.

Tos rūšies kvotimai bus iš!^ atliko policijos visur 
visų humanitarinių kursų — 
istorijos, filosofijos, litcrttū- 
ros, meno ir religijos..

Kai įcurie profesoriai pa
reiškia, kad iš galvos daromi 
kvotimai yra niekam tinkami.
Pažymėti faktai greitai už
mirštami. Kaų kita yra ko 
aiškiausiai matant visus rei
kalingus faktus. Sako, jei 
studentas žino kaip iŠ knygos 
rasti reikalingi) faktų, toks y- 
ra gabus, nes supranta dalykų 
ir žino, kaip orientuotis.

Kongresas imasi svarstvti 
i prezidento sumanymų, kad jį 
suimti Į įstatymo rėmus. Tuo 
tarpu biržose Šerams kainos 
ima kilti. Visam krašte pre
kės brangsta. Artimiausio
mis dienomis tas skaudžiai 
atsilieps j visų kiŠenius. Dau
giausia "nukentės darbininkai, 
kurių atlyginimai visados vel
kasi vėžlio žingsniu.

RESPUBLIKONAI TRUK
DYS DARBĄ

AYASHINGTON, saus. 17. 
— Senato atstovai respubliko
nai. vakar turėjo susirinkimų 

Patirta, kad tų plėšinio dar- j ir padarė rezoliucijų, kuri į- 
ieš- duota senatui.

komas desperatas Dillinger Respublikonai senatoriai 
*su savo dviem sėbrais. , reikaaluja, kad dolerio aukso

Į klausimas būtų neskubiai ir 
atsargiai svarstomas, kad tuo 
reikalu komitetas turėtų vie
šuosius išklausinėjimus.

Be to, senatoriai respubli
konai reikalauja, kad vyriau
sybė grųžintų karo vetera
nams pilnų kompensatų (atly
ginimų) ir vyriausybės tar
nautojams sumažintų moka
mų atlyginimų.

Rastas automobilis kelio
mis kulipkomis suskylėtas ir 
viduje kraujo klanas. Vadi
nasi, vienas plėšikų sužeistas.

__________ I
INpIJONAMS PALENGVI

NIMAI

Garadžiuje, 4340 So. Fair- 
field avė., policija užtiko su
krautų daugybę vogtų auto- 

Vienas asmuo i“mi- mobilių daliu. 
I suimtas.

CHICAGOS ALDERMONAI TURI RASTI 
PINIGŲ

1932 ir 1933 metais Gbica- įspraudė tų algų mažinimų,
gos rinktiems ir skirtiems vai-’ municipalinis teisėjas Lyle
dininkams sumažintos algos. *uo rciMu kreipės į vyresnį-
ekonomiškais sumetimais. Kai &io teismo 'teisėjas

. . j Sullivan rado, kad algų ma-
kune valdininkų reiškė nepa- ... ....* 1 . žinimas yra neteisėtas ir nu-

J sprendė ir įsakė, kad miestositikėjimo ir priešinosi. Įs
tatymais uždrausta mažinti 
algas valdininkams jų tarnybos motu. Tas negelbėjo.

Kadangi miesto taryba ir 
1934 metų išlaidų sąmatoje

IVASHINGTON, saus. 17.
—Indijonų reikalų biuras pra
neša, kad indijonams Kis grų- 
žintą daug jų prarastos že
mės ir jiems bus leista dau
ginu rūpintis savais reikalais.

Šį vakari), sausio 17 d.
PERDĖTOS ŽINIOS APIE * va,an< Sv- Mykolo parapijos

“LIURDO STEBUKLAI”

BEDARBIUS

Pasirodžiusios . spaudoje ži
nios, būk Kaune yra net 3.- 

į 500 bedarbių, kaip aiškėja, y- 
ra perdėtos.

Ikišiol Kauno savivaldybė
je įsiregistravusių bedarbių 
yra 1,300 žmonių. Iš šio 
skaičiaus apie G00 priimta į 
viešuosius darbus.

Darbas duotas visiems 
tiems bedarbiams, kurie turi 
šeimose 4 ar daugiau narių 
ir kurie buvo įsiregistravę sa-

aldermonų taryba rastų pini
gų ir visiems miesto vaidinta- 
kams grųžintų atitrauktas iš 
algų sumas ir ateity algų ne-Į vivaldvbėje iki gruodžio mėn. 
mažintų. 14 d.

svetainėje bus rodomi kruta- 
mieji paveikslai — “Liurdo 
Stebuklai.” Tai laimi reti 
paveikslai ir verti kiekvienam 
pamatyti. Šie paveikslai yra 
nutraukti pačiame Liurde, 
tep, kur apsireiškė Švč. Pa
nelė šv. Bernadetai. Be šių 
paveikslų bus parodyta ir 
juokinga komedija. Įžanga 
suaugusiems 25c, vaikams — 
10c. Paveikslus rodys A. Pel- 
džius. Rap.

oro ^tDvis
CHICAGO IR APYLINKĖS. 
— šiandien giedra ir šalta.
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ISeinu. kanllen, į'šakyrua sekmai ienlus 
I’KENUMEHATOtJ KAINA: Metams — 96.00. Pu

sei metų — $3.50; Trims mėnesiams — 12.00; Vienam 
mėnesiui — 75c. Europoje — Metams 97.00; Pusei me
tų — 9100. Kopija .08t.

Skelbimų kainos prisiunėi'amos pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams raitų negrų-

lina. jei neprašoma tai padaryti ir neprikiunClama tam 
tikslui paito ženklų.

Redaktorlns priima — nuo 11:00 iki 19:09 vai. 
kasdien.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet.

“DRAUGAS”
L1T11UANIAN DAILY FK1END

I'ubllshed Daily. Eacept Sunday.
. SUBSCItIPTIONS: One Yeai — 90.00; Slx Months 
— 93.50; Three Months — 92.00: One Month — 76c. 
Europe — One Year — 97-00; Six Months — 99.00; 
Copy — .03c.

Advertlslng ln "DRAUGAS” bringS best results. 
Advertlslng istes on appilcatloBr

“DRAUGAS” 2334 S. Oaktey Avė., Chicago

juos lietuviais. Ir patys lietuvių “politikių-1 
riai” tuo reikalu turėtų pušidurbuoti. jiems 
tai turi rūpėti, nes kuo didesnį jų tautiečių 
skaičių suras šiame mieste, tuo lengviau 
jiems bus kopti į politines aukštumas.

Šiame krašte gimusieji ir augusieji lie
tuviai taip pat turi užsirašyti tuo, kuomi jie 
ištikro yra — lietuviais.- Jiems irgi nėru iš- 
rokavimo slėpti savo kilmės. Juk mes ne ver
gai ir ne baudžiauninkai. Tai ko bijotis sa
va tautos vanlo. Priešingai, savo tautybe tu
rime didžiuotis, nes būtį lietuviu nėra paže- 

į minimas, bet garbė.
Jei visi Cbicagoj gyvenantieji lietuviai 

bus užrašyti lietuviais, mūsų skaičius ir ofi
cialiai bus užregistruotas toks, su kuriuo ir 
politikai ir visi kiti turės rimtai skaitytis.

PRB2IDENT0 KALBA APIE PINIGUS

LABDARIU DIRVA § fa MIII PlTlltUi

ilNAUfrOftlKE TINKAMĄ džiai sužeistas, labdariai vyko
LAIKĄ

geriausiasDabar yra pats 
veikimui luikas. Jį reikia iš

į Šv. Kryžiaus lietuvių ligo
ninę, kad jį aplankyti ir išrei
kšti užuojautos žodžius. Cent
ro valdyba jam linki kuo grei-

Rašo Andrius Šnipas

MŪSŲ DIENRAŠČIO 
NUOPELNAI

naudoti. Spaudoje pastebėjo- čiausia sustiprėti ir vėl grįžti 
me, kad kelios Lietuvių R. K. prie savo kasdieninių darbų ir
Labdarių kuopos šiomis dieno
mis surengė vakaras. Matyti, 
kad jos žino kų daro. Jei šiuo 
laiku nieko liesurengs, kad pa 
didinti ir kuopos ir centro iž- 

'dų, vėliau tų padaryti bus su
nkiau.

mūsų, labdarių 
veikimo.

organizacijos

A. Dalgis yra senas labda
rių veikėjas. Jis yra vienas iš 
tų, kurie šių organizacijų stei
gė ir nuo pat pirmos įsisteigi-

GYVENTO JŲ SURAŠINĖJIMAS IR 
LIETUVIAI

Chicagos iųiešte yra vedamas gyventojų 
surašinėjimas. Specialiai parinkti valdžios 
žmonės eina per namus ir surašo, kiek jučse 
žmonių gyvenu ir -kokios tautybės. Mes ne- 
abejojam apie tai, kad susipratusieji lietu-

Daug ginčų spaudoj ir gyvu žodžiu bu
vo keliama apie pinigus. Vienį stovėjo už 
auksinę valiutų, kiti už dolerio numušimų iki 
minimuni. Šiame klausime buvo daug netik
rumo, dėl to, kaip finansininkai spėja, tai 
kliudė pramonei ir prekybai gerėti. Esu dėl 
to netikrumo buvo bijoma kų nors didesnio 
pradėti.

Jei dolerio vertės svyravimas ligšioL 
kliudė gerėti laikams, tų kliūtį, mūsų ma-

imo dienos jai darbavosi. Daug 
Ką labdarių kuopos gali vei-j labdarybei darbavosi, kada 

kti F j dar g>veno Dievo Apvaizdos
Darbo yra visokio. Tik rei-1 parapijoj, neapleidžia tų dar-

viai visi užsirašys lietuviais ir prižiūrės, kad Į nymu, Prezidentas Rooseveltas pašalino savo 
surašinėtojai klaidos nepadarytų. kalb* kongresui apie pinigus. Jis dolerio ve-

Lictuvių tarpe dar yra ir tokių žmonių, 
kurie Kažin kodėl gėdisi savo tautąs vaido. 
Bus tokių, kurie kaip kitais metais taip ir 
šiemet nesisakys esu lietuviais, bet kokios 
nors kitos tautos žmbnėmis. Dėl to susipra- 
lusiųjų pareiga jiems aiškinti, kad negraž.u 
yra savo tautystės gėdintis, kad reikia ja 
didžiuotis ir visur pasisakyti esant lietuviu. 
Ypatingai tai svarbu gyventojų surašinėjimo 
Įlietu.

Mums dažnai yra reikalas įrodinėti kieW 
lietuvių gyvena šiame ar kitame mieste. Kiek
vienais rinkimais politinių partijų vadai klau
sia, kiek yra lietuvių Amerikoj, ar kuriata 
nors atskiram mieste ir kiek iš jų yra bal
suotojų. Tuščiais žodžiais jų neįtikinsi, kad, 
sakysim, Chicagoje yra šimtas tūkstančių lie
tuvių. Jie eina prie oficialių šaltinių ir ten 
suranda, kad nėra nė pusės tos skaitlinės, 
kurių mes padavėm. Taip yra dėl to, kad sti- 
rašinėjant gyventojus daug lietuvių užsira
šydavo rusais ir kitokiais, arba pats valdi
ninkas turėdavo lietuvio tautybę išspręsti, 
užrašydamas “polak”, ar panašiai. Toks kai 
kurių mūsų tautiečių apsileidimas daug su
trukdo lietuviams šiek tiek aukščiau iškilti 
politikoje. Dėl to gyventojų surašinėjimo me
tu būtinai reikia padaryti specialų vajų spau
doj, per draugijas ir kitokiais budais, ragi
nant, kad visi lietuviai reikaldutų užrašyti

rtę nustatė tarp 50 ir t>0 centų. Vadinas, 
pasirinkta vidurinis kelias. J r protingai. Do
lerio vertę visai numušti būt buvę pavojin
ga, nes dabar ne laikas tokiems eksperimen
tams. Laikyti dolerį pačioje aukštumoje taip 
pat nėra prasmės. Tas neišeitų į sveikatų nei 
valstybei hėl žmonių daugumai.

Reikia tikėtis, kad nustačius doleriui pa
stovų pagrindų, spartesniu žingsniu pradės 
judintis krašto pramonė ir prekyba ir eko
nominis bei finansinis gyvenimas greičiau į- 
eis į normalines vėžes. Galime būti tikri, kad 
to trokšta aktingasis krašto prezidentas ir 
savo žygiais jis prie to vedai Be abejojimo, 
ir šiame reikale jis šusilattkš Itdttgreso ir vi
suomenės paramos.

kia gerų norų ir šiek tiek dau
giau pasišventimo labdarių vei 
kėjams. Kiekviena kuopa gali 
surengti koncertų, kurį noriai 
išpildys mūsų muzikos ir dai
nos meno jėgos. Gali atvąidin- 
ti teatrališkų veikalų. Juk dra 
mos ratelių nuims netrūksta. 
Ne pro šalį būtų surengti bent 
vienas prakalbas, ar bankietų 
su programa. Nebloga būtų

bų ir dabar, gyvendamas Ma- 
rąuette parke.

Lašas vandens nuolatos be 
taškėdamas ii- akmenyje pra
kerta skylę.

Mūsų dienraštis “Draugas’ 
i nuolatos, po biskj, tyliai, die
na iš dienos siekia savo tiks
lo. Kad progresų padarė, tui 
neužginčijamas faktas. Išgy
vavęs šimtmečio ketvirtdalį ti-
krai gali pasididžiuoti! New Orleans’ Lu-

'prokuroras E. Stunlev, kuris 
Didžiausios komplimentas | patrauk6 tieson virš Uu

“Draugui” neseniai buvo atė-,siana vaL balsavimo komisijo- 
jęs nuo vieno jo bendradarbio! nierių dėl susektų praėjusį ru

denį balsavimuos suktybių.E. J. K., kuris šavo skyriuje 
“Nuomonės”, taip kitko pa-

Tokie žmonės, kurie randa,“tai ačiū ’JPraugui’, kad 
valandėlę laiko nuo savo biz-šiandie skaitau, rašau ir ka

lbu lietuvių, iiian|i gimtąją ka-

S'

Skaitykime šitų knygų

Manoma, daugelis mūsų iš-’
nių visuomeniniam darbui, y- 
ra pagarbos verti. Prie tos 
žmonių rūšies priklauso ir p.
A. Dargis. Jis užlaiko savo prie išlaikymo lietuvybės Ame!lic Spirit in Moderh English 

rikoje, tikrai a 
kslų

biznį, išaugino tris sūnus ir 
tiek pat dukterų, visus leidžia 
į mokslų ir pats dar randa Įdi

lba i,

“Draugas’

Į ei vi jos intel i gentinės klasės v- 
1 ra girdėję bei skaitę anglų ka

ti ip prisidėjęs j lba parašytų knygų ‘Catlio-

eki a savo ti-j Literaiure”. Autorius yra Ge
orge N. Sbuster. Knyga spau- 

“Draugas” šiAndie yra vie- sd5ntu 1922 «»• Macmillon Co-
suruošti vakarėliai su kauliu-j ko labdarių organizacijoj du-į 
kų žaidimais arba bazarėliai| ,-buotis. Gaila, kad įvykusioji 1 .
su dovanomis. Kuopos gali su i nelaimė jį laikinai nuo darbų štls A,ncnkoje jis randasi; Temų knygos galima 
galvoti ir kitokius veikimo bū;sv,iaįkė. B'et reikia tikėtis kad,<laillosios ir šiosios spaudos sti iš antgalvio, t. y. upie ku-

nintėlis lietuvių katal. dienia- n,lKiny

Kun. A. Petrauskas, M. I. C1.

KARO LIEPSNOSE IR GINKLŲ 
ŽVANGESYJ

dus.
'Kada organizacijoj, ar drau 

gijoj nėra jokio veikimo, ji 
pradeda nykti. Taip būtų ir 
su labdarių kuopomis, jei jos 
nesiimtų kokio nors darbo. Ne 
užtenka vien „tik sūsirinkimų 
Įniks nuo laiko atlaikyti. Dėl 
to pasirūpihkuue, kad ypatin
gai šiuo patogiu veikimui lai-

greit pasveiks ir sustiprės.

PIRMININKO SŪNUS 
DAKTARAS

Lietuvių Labdurių pirmini
nko p. A. Nausėdos sūnus Bro 
nius, kaip jau “Drauge” bu
vo pranešta baigė universite
tų, įgydamas dentisterijos da-

kategorijoje. B 
čiai, kurie savo’ LtytojaiUs daugis ilsia duoda ro

gieji dienraš-1 talikų dvasių moderniniuose 
skiltyse skai-j anglų kalba raštuose. Autorius 

labai detaliai, informuojančiai 
manų, sensacingų žinių ir po- išdėsto savo pažiūras. Faktais 
rhografijų, pata kaaja jų (sftai įrodo, kad nors autoriai anglų 
.tytojų) geidul ams. “Drau- kalba literatūros nepripažįsta 
gas” skaitytojų veria prie pro- šventojo Tėvo, visvien savo ra 

štuose įkvepia katalikų tikė
jimo filozofijos ir gyveninio 
nuožiūros. Ypač knygoje auto
rius yra įsigilinęs į Kenelm, 
Digby, Newman, Francis Tlio-

tavimo ir dorui io.

Remkime n 
‘Dm u j. nes

,ku kų nors surengti, kad la- 
‘ jbiau išjudinti organizacijų ir ©figų. Sveikiname dr. Bronių landų pasiskail

Vienas “New York American” laikraš- padidinti jos iždų, kuris yra'Nausėdų, linkėdami jam ge- liai, nuosekliai

ktaro laipsnį. Jau atidarė ir nevien teikdan ;

ūsų dienraštį 
is mus remia 

is brangių va

rio bendradarbis įrodinėja, kad karas Toli
muose Rytuose prasidės šių metų pavasarį. 
Jis pažymi, kad nežiūrint Japonijos ir Sovie
tų Rusijos pareiškimų apie taikų, abidvi val
stybės rinitai rengiasi karui. Anot jo, naujo 
karo laukia ne tik Japonija ir Sovietų Ru
sija, bet visa Europa. Tik Amerikos spauda 
nepajėgsianti įtikinti savo visuomenės, kad 
toks karas netrukus įvyks.

Būtų įdomu žinoti, ar žino apie tai Tau
tų Sųjunga ir ar daro žygius, kad naujojo 
karo pavojų pašalinti ?

reikalingas vargšų šelpimui ir 
labdarių ūkio skolų išmokėji
mui. Labd.

UŽUOJAUTA DIREKTO
RIŲ PlRMlNlKKUI

riausio pasisekimo. Taip pat! uos rodo kėlų
sveikiname ir jo tėvelius. dais iš kasriie linio gyvenime

yniui, bet ty- 
diena ii di'e- '"P80"’ Kuskin- >>otl,r’ B' "• 
savo ntvaiz- lBens0"' «• K- <-'l>«terton,

Labd. Centras į dorų mūsų e rzistavimų.
'laive Kelloc.

Literatūros studentams au
kštesnėse' mokyklose ir unive
rsitetuose patartina įsigyti
Sbtister’io knygų.

1 kurie dėjo padangų pradžio- 
1 je įkūrimo ir (^Uiartiniams vei

----------- J kėjams Dievo j* lai mos. Labai
ir man prisiminti i būtų malonu, kad “Draugas”Malonu ir man prisiminti į būtų malonu, kad “Draugas”! Katalikams netinka ir. lo- 

‘Draugo” 25 metų jubiliejų, rastųsi kiekvietuo protaujančio1 kia spauda, kuri nors nestoja 
Todėl ir aš, būdamas skaity-j lietuvio kataliko namuose. 'atvirai į kovą prieš tikėjimų, 

Kun. Alb. J. Rupšys, bet ir negina tikėjimo-, nei 
Spring Valley, Rl. nesirūpina katalikų reikalais.

Perskaičius dienraštyje 
“Drauge”, kad p. Aleksand
ras Datgis, labdarių direkto
rių valdybos pirmininkas, ta- toju “Draugo” nuo jo atsira-; 
po užpuolikų užpultas ir skau- dimo, noriu palinkėti tiems, '

Įėję būti. į žmonių pramanyta, padidinta, fantazijos-
Jš tiesų: argi galimas, rodos, daik- [ vaizduoklės pagražinta, bet vis dar toli

tas kultūringiems žmonėms nei Tš šio nei 
iš to virsti’nuožmiausiais laikiniais žvė
rimis ir žudytis tarpusavyje sli tokiu į- 

• niršiniu, kad nei Dievas, nei protas, nei 
Šiemet sueina lygiai dvidešimt metų, girdis per ketverius metus nepajėgė jų 

kai silpnoje ir mažai kam žinomoje Sėt- ; perskirti Ir prie taikos grąžinti! Nuosta
bų valstybėje sužibo karo žiežirbų, sūžvan- | ku, kad karo įdūkime žmogus Visiškai at- 
go ginklai. Iš to liematant kilo dldeliftU- ; simaino. Nų taikos metu jis pats brah- 
sius gaisras, kurio kruvinas- pažaras ap- I gino Ir gerbė — dabar nekenčia ir nai-
gaubė ne lik Europos fniriungę, bet Ir vi
so pasaulio apskritai. 9(i procentai visų 
pu-aulio valstybių su milijardu ir septy
niais šimtais mil. gyventojų atsidūrė Šio 
gaisro sūkuryje, o tik vos 4 procentai sti 
vienu šimtu trisdešimčių milijonų gvvetr- 
tojų likosi neva neutralios (šalia katė). 
Ne be to tačiau, kad ir šios nebūtų dėl 
šiokių ar kitokių priežasčių atjautusias 
korij nemalonumų bei skriaudų.

Po dvidešimties metų, kai bent ditb 
y.imuojc užlyginta apkasų bei grunatų su- 

/ raustieji lankai, kai vlegsnyse ir griūvė
sią vietosi* vėl atsirado kaimų ir miešti/ 
pastatui, kai priaugo jaunuomenė, kuriai 
neteko rugauti iiurako dūmų ir klausyti 
anuotų*gi iausmų nei slapstytis rūshope 
ar tamsiuose miškuose — karo baiseny
bes virto paprastomis pasakomis, plačios 
vaizduoklės padariniais. Rodos, kad nie
ko panašaus, kų girdi pasukojant ar skai
to knygoje, niekuomet mbūta ir n»*gn

kinti. Taikos metu aukštinama meilė Ir 
brolybė, o karo metu tai pranyksta. Da- 
bur jtlo didesnis nuožmumas — juo la
biau gerbiamas. Juo daugiau kuris krau
jo pralies — tas juo daugiau bus pasi
žymėjimo ženklais apkarstytas ir kitiems 
pavyzdžiu statomas. Gerai yra išsireiškęs 
apie karų vienas vokiečių armijos karei
vis, Mažosios IJetuvoH žinomas mūsų vei
kėjas — p, Stikl. .Jis, būdamas kartu su 
savo regimehtti per didįjį karų Seinuose, 
besiŠnekučtiKAtarnas su munds apie karų, 
išsireiškė: Katalikai, girdi, negalį būti ge
rais kareiviais, nes jie esu )x*rriaug žmo
niški, per menki žvėrys. Tikrų tiesų pa
sakė. Karo metu žmogus turi nustoti bu
vęs žmogumi, o virsti kuo kraugeresniu 
žvėrimi — taria jis gerbiamu*, brangina
mas, a|»dovnnojainas...

Taigt, kas yra rašomu ar ) atsuk uja
mu apie kurtu-, kad ir daug tume liūlų

ne viskas apie jį bus pasakyta. Reikia 
savomis akimis jis pamatyti, savu kailiu, 
kaip sakoma, iškentėti, tai tik tuomet 
kiek-tle-kiek bus galima aiškesnis supra
timas apie karų turėti, bet ir tai dar bus 
nevisiškas supratimas. Patys kentėdami 
karo baisumus, nesuprasime kaip reikiant, 
kų kiti kentėjo, ką Visuomenė kentėjo ir 
koki iš to ateinančioms kartoms padari
niai reiks ntit savo^ sprahrio vilkti...

Dvidešimties metų nuo didžiojo karo 
pradžios sukaktį minint, aš norėčiau pa
sidalyti su skaitytojais tomis žiniomis, į- 
spūdžiais ir vaizdais, kuriuos man teko 
per šį karų pačiąm patirti, atjausti ir 
regėti,' kad tuo būdu jaunuomenei ir ne
dalyvavusiems kare galėčiau padėti su- Į 
prasti bent dalinai karo baisumus, ku
riuos teko imrgyventi mūsų brangiajai tė
vynei. Tai nebus jokį vaizduoklės pada
riniai. Ne. Tai bus gryniausia tiesa, nie
ko nepridedant, greičiau gal kiek nui
mant. Per dvidešimt metų negalimas juk 
daiktus,kari viskas,' atmintyje gyvai išsi
laikytų. Tuigl daii£ kas bus jau pamirš
ta, įspūdžiai atlyžę — ne toki baisūs, 
koki jie Anuomet buvo. Nieko tačiau nu
pasakosiu, ko būčiau savomis akimis nė- 
regė.įęs, ar savomis ausimis negirdėjęs, 
ar savu kuiliu nepatyręs. (Bus daugiau)

Arėjas Vitkauskas

SNIEGUOLĖS PASAKA
(Pabaiga)

Staiga, viehoje vietoje, prisigrūdo vi
sa krūva tokių pat dųpesų. Jie visi grū
dosi vletlUs ant kito, nes*iš kažkur atsi
radęs šaltas vėjas ėmė juos purtyti. Pas
kui tas vėjas taip visų tų debesų krūvų 
supurtė ir taip šaltai į jų padvelkė, t<a«t 
debesyse esalnos mažytės vundens dalelės 
iš baimės viena prie kitos dar labiau pri
siglaudė ir sudarė atskirus didelius van
dens, dalelių būrelius. Tokie Vandens da
lelių būreliai nebeįšsilaikė ore ir, šalto 
vėjo smarkiai papurtyti, ėmė smukti sta
čia galva j bedugnę...

— Al!... — aikčiojo tie iš debesų' nt- 
slradilsieji krituoliai, kurie af>ačioje ant 
žemės vadinami lietaus lašais.

Bet-tos nelaimės mūsų kriluoluunft 
dar nepakako. Vos tiktui jie spėjo nusi
leisti į bedugnę, kuip — capt! — dar bai
siau kažkas pagavo ir — žnybt! — labai 
skaudžiai sugnybė.

—■ Ai!... Ai!... Ai!... — suvaitojo kri
tuoliai, bet jiems pasigailėjimo nebuvo, 
jie imklinvo | dčdūko .balčio viešpatystę. 
O dėdukas šal< visus tuos, kurie^per

žengė jo viešpatystės ribas, be jokio pa
sigailėjimo smaugė. Tas pats likimas iš
tiko ir iš debesies iškritusius mažus ke
leivius.

Ai!.. Ar!.. Ai!.. — vaitojo jų daugy
bė, krisdami į bedugnę, "ir tiktai visų mi
ntyse kilo dar vienus nords'— jeigu jai’ 
žūti, tai bent pasistengti po mirčiai p 
rodyti tų kraštų gražumų, iš kur jie kilę. 
Jr tas norus visai krituolių daugybei bu
vo bendras, nes kaip tiktai dėdūkas Sul
tis suspaus kurį jų, tai — žiūrėk — jis, 
krituolis tuojau gražiausia žvaigždute į 
šalis ir ištrykšta... ir ištrykšta... O tos 
žvaigždutės nevienodos — kiekvienas kri
tuolis įvairesnes vietas yra matęs ir jo
mis grožėjęsis, taigi kiekvienas Iš jų, Šal
čio suspaustas, savimi kitokį vaizdų reiš
kia. J r pasidarė taip, kad jų daugybė kri-. 
to ant žemės, vis įvairesnį pdviilulų turė- 
dumi. Žeinėji nukęįtusieji rado ,)uu duu- 
gybę seniau nukriluslųjų.

Žmonės, ant žemės, visas tas Iš <lcb<*- 
sų iškritusias žvaigždutes praminė snie
guolėmis. Jų dubai Jauke lubai daug guli. 
Kitos dųr, vaikei, aukštai su debesimis 
teku'keliuuja, lt* Jos kariu nors nukris — 
pamatysi, Jtnip bus gražn žiūrėti...

— Na, ar negraži snieguolės pasaka, 
mano vaikeli!!
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WISCONSIN’O LIETUVIU ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Keno.sha, Wis.

re*-

KAS GIRDĖT SHEBOY- 
GAN, WIS,?

Parapijos sekr. J. Brukto
ms ir iždininkas K. šarauskas, 
žmonių prašomi, liko savose 
vietose. Patirta, kad jų darbai 
parapijos labui neįkainuojami, 
tik vienas Dievas gali tinka
mai įkainuoti. 15 jų ’pngelbi- 
ninku (komiteto) atsisakė S. 
Balys; liko: V. Ališauskas, V. 
Strasevičia, P. Šlekys, .Juozas 
Steponkus. anglių pardavėjas, 
kuris taip pat labai daug dir-

KAS GIRDĖT PO AMERIKOS LinUVIŲ 
KOLONIJAS

<pra-

Susodinta virš 200 parapijo 
nų. Visi žiūri, kas čia bus.

Štai, ir ateina rast. Drukte, 
uis su dideliu glėbiu spausdi- j,a ^■MxrUpijai; gražioj savo kai- j

X Metinis parapijos susiri- nlų lM,lM‘ni; po tris lapus su- j)Oj ju})aį jverti,lo klebono pa
nirimas įvyks antradienį, sau- segta sinulkl ParaP‘j°^ aPN' sišventimų mūsų gerovei. Nau

STAMBI MOTERĮ) DRAU
GIJOS AUKA NAUJOS 
BAŽNYČIOS FONDUI, 

Kį SAKYS KITOS 
DRAUGIJO?

Todėl neabejoju, kad spietis niai šaudymai visokiais 
tųjų veikėjų ir vėl pagarsės: gličiais.

| savo veikimu,kaip tada, kada j Kalė,los čia švenčiamos, kaip 
I jiems vadovu buvo gerb. A. j ir kitur. Nauji Metai nešven- 
! I žumoekis; gerb. Pranas Pu- čiami, tik vyriausybės įstaigos 
kas, kaipo inteligentas ir visų būna uždarytos.

Nutariau Kalėdas praleisti 
ten, kur yra Katalikų Bnžny-

skaita. Žmonės skaito ir ste-šio 22 d. 7 vai. vakare, šiemet jj įt\jo: j Vyšniauskas, J. Po
lius svarstoma daug svarbių busl> nts aiškiai visa pa ory dus, J. Kleviekas, K. Stulgni-
reikalų, kaip tai, taisymas ba-i^a' a *°» ra tinin ui. |jg f>ažnyčioj kolektorini tie
žnyeios šildymo sistemos, dė-l šeimininkės, parapijos ko- patys.
jimas naujų langų bažnyčioj, mitelo narių moterys, neša ir Vargonininko ir clioro rei- 
klebonijos statymas ir t.t. įdeda ant stalų skanius valgius. kalu pia^aį kalbėjo A. Lau- i kb’ba užėmė vietas,

X Dramos ratelis, po ilgo Ateina gerb. klebonas kun. M. raiUs> p Stankus, V. Bitau- j Petrošienė (pereitų 
snūduriavimo, pagalios, grįsta Vibonavičius. Banda atskirai (flp> LemeSig) K siulgaitis. Vi|Pinn-) Ptnnininkės, iš pareigų 

ie savo užsibrėžto tikslo — tfra^*ai papuotų stalelį, su- rį apgailestavo varg. J". Kai- at»i«akė A. Kundrotienė, iš-

Waukegan, UI. — šv. Onos
draugija, kurių sudaro 150 moĮ. 
tern ir mergaičių' laikė metinį 
susirinkimų sausio 7 d., Lie
tuvių auditorijoje. Naujoji vn- 

būtent: O. 
metų vice

rado) balių Lietuvių Audito- mylimas, sugebės pastūmėti vi 
i įjojo, \ .vaiio dienų. Komi- sus pfje jutensyvės darbuotės, 
sijoti įėjo: O. Stanulienė, M.
Bujanauskienė, E. Scdaravl- 
čienė ir O. Bmnšienė. Kviečia-:
me visus lietuvius dalyvauti; KALĖDOS TENN. VALST.
užtikrinama“go,Ml time”. Do-, ■
vanos, kurios bus duodamos už 
įvairius kostiumus, bus vėlinu 
paskelbtos. Komisija jau ♦la
bai- skelbia, kad dovanų bus 
labai daug ir gražių.

, Korespondentė

Korespondentas

PHILAOELPHIA PA.
SVARBUS ĮVYKIS

Pas lietuvius yra sakoma: 
“Kas galva, tai razumas; kas 
šalis, tai naravas”, t. y. kito
kia tvarka.

Taigi ir čia Tennessee vai.
9

šventės švenčiamos ne taip 
kaip Cbieagoj.

čia. Kadangi čia, Dyersburg’e,
i kataliku bažnyčios nėra, tat 
1 . f1 susiradau draugų, kuris važia-I
vo pas savo šeimynų šventėms 
į Memphis, vienų didžiųjų Te- 
nnessee miestų; sykiu nuva
žiavau ir aš.

Miestas stovi prie pat Mis
sissippi upės, ant aukštojo kra 
nto. Kitoj upės pusėj žemu
mos, vadinamos Mississippi 
Valkty ir potvinių metu tas 
žemumas vanduo užlieja.

Mentphis išrodo kaip ir Cbi- 
cago, tik, žinoma, mažesnis.

vaidinimo. Sausio 21 d.* ren- kalba ’nabb> prašo pradėti jiuĮja^i0 vargus dėl ligos. Jam
gia vakarų parapijos naudai. PIC^US- algos daugiau mokėti palikta

oš “Piršlybos”. Mokina ga- Baigiant valgyti sekretorius klebono ir komiteto valiai, 
us scenos mylėtojas Juozas ant kiekvieno stalo galo pa

deda lėkštę ir gražiai papra-
X Pas mūsų klebonų nuo *° kas kiek «;lli iraest|J Para' 

m T, pijos reikalams. Sumesta ne-
' ir.o-'Jot *- diena turi būti istoriška,

Praspalius iš Detroit vysku- mazw- j • • f k • t :r n-ra?llf.
pijos. Žmonės džiaugiasi, kad * P° to gerb. klebonas prane- . , vJ i „„ susirinkimas, kad žmonos ne-dabar ir tais sekmadieniais, ha» ka<t bus parapijos mitui- ._ nori skirstytis į namus.kuomet klebonas vyksta į Pt. £as’ Praso įimtai švaistyti pa-
AVashingtoną, gali išklausyti rnpijos reikalus. Taip pat pra-Į Pietums valgių aukojo mė-
dvejas šxT Mišias. , šo pagerbti šv. Tėvą, visos Ka' sos groserio pardavėjas VI. šimulynienė — nut. rast., S.

X Sausio 9 d. jaunų vyrų talikų Bažnyčios Galva, kuris .Takutis, J. Erupka, duonos ke^utkiūtė — fin. rašt., K. Pa- 
klūbas buvo suruošus šeimy- užmezga tamprius ryšius sn'pėjas Al. Mockus ir Šlekiai, jlnckaitė — fin. rašt. pagelb., 

O. Žigienė — kasos globėja,

tarnaudama tris metus; B. Na 
godienė vice-pirm. (Petrošie
nės vieton), J. Kundrotienė.

Jau prieš Visų šventę matė
si skirtumas. Spalių mėn. 31 <1.
\ akai e į miestelį privažiavo £,ja Vra jr nema£ų dirbtuvių. 

I daugybė farmerių apsiskar.ua VaikSto ,,atvėkariai. ir busai.

Baigus sus-rnų žmonės dar

Sausio 10 d. šv. Kazimiero davusių, sykiu su vaikais. Vai vidlirmiesty vra aukštų nannp
mokyklos svetainėje, tarp‘sau.kni.ir ->a^imas apsimaskavę KataliUų bažnyčių yra devy- 

prisipirko Šaudyti priemonių nios. Sv Snkr0,)wnto> gv. Sir- 
ir vaikščiojant šalygatviais dies> flv Brigyto«, Šv. Juoaa- 
dann spragyt, Šaudyt! Didės- po Nl,ka|t0 Prasidėjimo, Šv... 
uis buvo triukšmas, negu Clti- PatrikOi Sv. Tomo, ftv. Mari.

svarbiausiu dalyku buvo ™*°j >*‘r 4 ,4 ll<!I>os- 
i, ii- • • i i - s- 'no iki vėlumos. Senesnieji ai,"Draugija dėkojo sioms na- |^aS kad pirmininku skyriui is- į

kasos globėja, iš kurios O. Bau tiečių’ įvyko katalikų veikėjų 
jotienė atsisakė; A. Taučienė buvusio sąryšio, o dabar Fe-tPnknol i s~ ’ in Vna bioV „.Ii iniocJn rm.-n kalbėjosi. Seni parapijo-1 g Jonaitienė maršalkų, iš deraeijos skyriaus metinis su-

• • *ii o j. naį sakė, kad, iš tikrųjų, ši'Kalėdij švenčių vieši kun. L. P'jos reikalams. Sumesta ne- + K_t; .ofm.;SVn nps kurių A. Kaminskienė ir 
Petruškaitė atsisakė.

T. sirinkimas, kuriame tarp kit
ko,. jos ir Šv. Petro.

Trijose jų ir man teko per

\5

H

I

—
.—

rems už^ pasidarbavimų. Senos 
valdybos narės, kurios ir šie
met patarnaus dr-jai yra: S.

riųktas labai pasižymėjęs vei-isus^^. ^l^kais’ z’°Pf!O-io Kalėdas’būti. Piemenėlių Vil
kėjas ir karštus Lietuvos pa- I gėrėjosi. šios buvo 5 vai. ryto visose
trijotas - tėvynainis, bei uo-! Prieš Kalėdas, per aštuonias bažnyčiose. Aš per tas Mišias 
lūs katalikas Pranas Pūkas, dienas, taip pat buvo nuolati-' (Tęsinys 4 pusi.)

nišką vakarėlį savo nariams., Lietuva, kuris pakvietė pas 
Dalyvavo daug narių, kalbėjo save Skvireckų, kuris,
vietinės vidurinės mokyklos pasak spaudos, busiąs pakol- rašt. dukrelė, Šiaulienė, Vi 
profesorius. Klubo besket bąli ^as i kardinolu-?. Taip pat tin- jj(* kienė ir kitos. Geri), klebo- 
rateTiui vis dar gerai sekasi, kainai pagerbtas Wis. arkivy- nas ;r parapija ačiuoja joms.

X Sausio 6 d. moterystės Rl<upas J. E. Strich, gražiai j • Beje, nutarta surengti dvie- 
Inoman Įėjo Norbertas Jocis ’ pagerbti Tėvui Mariionai ir dienų bazarėlį vasario mė-

Valgius gamino O. Ališaus
kienė, E. Šlekienė, Duktenie- B. Lušienė — kasininkė. 

Užėmus naujai valdybai vie
tas, sekė nauji reikalai. Ka
dangi visiems rūpi naujos baž
nyčios statymas, ir kadangi 
moterys labiau atjaučia šį sva

provinciiolds k tn. J. Jakaitis. nesjo pėdžioj: šeštadienį ir I rbų reikalų, nutarta paaukoti
Gerb. klcb. t-iio pat pareis- sekmadienį, nes nuo didžiojo .500 dol. tam tikslui. Dabar nib

Juozas ir Vincas ir Aleksoto ka« ka,d parai) "fonu prašymu, bazaro yra likę daug gerų dai- terys žiūrės j vytų draugijas,
dras Skeris. Pamergėmis B. ^Tariionų vvria isvbės taDo r>a- ]4(ų. ^ja bug prašomos ir drau- , kurios gyvuoja po 20, 25 ir 30
Dobravalskaitė, A. Cenelylė ir liktas ir toliau dirbti c-ia Die- gi jos.
A. Cižauskaitė. Stasių Dobfa- 'v0 *arbci ;>ara^- gerovei. Į -------—
vaiskių Karolina buvo gėlių įmonės gausiai nlco. Gražiai Sunkiai buvo susirgęs para- 
mergaite. Jaunojo tėveliai iš- knlbcio P. Deš-is. kad reikia pijos dženitorius P. Venckus.

su Kastancija Mickaite. Liu
dininkais buvo jaunojo broliai

kėlė puikų vestuvių bankietų Įnešti gilios ladėkos' rezobu- Dabar ačių Dievui jau geres- 
Paikausko svetainėje. Jciia Tėvams iN|.iriionanis, falo njs Parapija linki jam pilnai

Laimingos kloties jaunajai gerb- Mebonui. kad sidiu- pasveikti. J. T.
porelei! , j ka su mumis vargti. Žmonės

X Sausio 7 d. pas mus kai- vis’ kė,s rank^ ta'n • Tai 
bėio gerb. kun. Sugintas iŠ padaryti įgaliotas .T. Trakše-1 
Braziliios. Pietinės Amerikos, l’-s. # ,
Pannsakoio dang įdomių ir Sekr. J. Dnktenis pe^skai- 
liūdnų dalykų iš vargingo Jie- i tė nutarimus li.raėmsiu metu 
tuvių gyvenimo Brazilijoj. Bu f?us-mo. Priimt Taln pat 55- 
vo renkama aukos. j duota nnv«kait. i5 in1a«ku ir

X Sausio 10 d. palaidotas i^tnidn. P««irnd .. kad kun. M. 
parapijos kapuose Jonas Dau- TTrbonavičmi jk f» mėnesius 
girda, 51 m. amžiaus. Buvo ki- klebonaumnt F mokėta visos 
lęs iš Lietuvos, Simno para- uT.siliknsios nlgrs ir visos smu į

L

PIRMĄ SYKĮ AMERIKOJE
Bus Rodomi Judamieji Paveikslai

LIURDO STEBUKLAI

metų. Kiek jie aukos. Gėda 
būtų vyrų dr-joms nepaaukoti 
mažiau, kai 1000 dol. Žiūrėsi- 
rtie į mūsų IVaukegano “did
vyrius”.

Draugija taip pat nutarė su
rengti didelį kaukių (tnaska-

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAS6IUS;
“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien

raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Cbicago, III. Me
tams $6.00.

“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broadway; 
So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00.A ' . «Į užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20e.

pijos, Aleknonių kaimo. She- lkios bilos. Tat, ne tik kad pa-.,“LATVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 S. Oak- 
boygane išgyveno 24 įdėtus, rnniios įstaigos gražiąi ntnau- ! ^ey Avė., Cbicago, Illinois. Metams $2.00. 

k Paliko nuliūdime sūnų Joną jintos. bet ir finansai Dulkiai “STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur- 
m. ir tris dukteris: Eleną, sntvarkvti. Už lat klebonas ir nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams $2.00.

Marijoną ir Oną. Velionis pri- visi nnrnniios darbuotojai su 
klausė prie trijų draugijų, ku- silaukė didelės padėkos, 
rios suteikė jam grožiį pasku
tinį patarnavimą. Amžiną at
ilsį lai suteikia jam Viešpats!

t. p.;

GRAŽŪŠPARAPIJOS 
SUSIRINKIMAS

Kenosha, W'is. — Sausio 7 
d. įvyko metinis parapijos su-1 
sirinkimas.

Tuojau po sumos žmonės bu 
riais pradėjo rinkti^ į svetai
nę. Svetainėj pristatyta gra
žiai papuoštų stalų. Parapijos 
sekretorius Jonas Druktenis 
bėginėja tarp žmonių ir ma
loniai prašo sėsti prie stalų.

Aš Esmi Nekaltas Prasidėjimai 

■N , (Kovo 25, 1858) 

vWhMniMr-.«r.- fily?

Švenc. Panelė apsireiškia 
šv. Bernadetai, 1858 m.

Įžanga 25c ,* < Vaikams 10c
Visur pradžia 7:00 vai. vak.

Gerbiamieji:— a

Atėję į šiuos paveikslus pamatysite tą 
garsuji visame pasaulyje Prancūziios mies
tą LIURDA, į kurį 15 višu pasaulio kraš
tu suplaukiu per metus virš milijono žmo
nių. Pamatvsite ligonių minias, kurios lau
kiu stebuklingo išgydymo... Pamatysite 
Liurdo Groto, kur Švenčiausioji Panelė 
apsireiškė šventai Bernadetai... Pamatysi
te tūkstančius lazdų, paliktu stebuklingai 
pagilusiu ligonių... Pamatvsite milžiniškas 
maldtniuku procesijas... Pamatvsite ligo
nių Kiminima Švenčiausiuoiu Sakramen- 
1u... J’aniatvsito staiga pagijusią ir iššo
kančia iš savo vežimėlio ligonę ir daugybę 
kitokių vaizdų kurių savo amžiuje nesate 
matę.

BUS IR JUOKŲ
Taipgi bus parodyta labai juokinga 

komedija, kurioje dalyvauja žinomas, gar
sus pasaulinis juokdarys — CHARLIE 
CHAPLIN. kuris karo metu patenka j 
Prancūzijos apkasus ir jis paima į ne
laisvę net patį Vokietijos anais laikais 
valdovą — Kaizerį. Juokų bus iki soties.

Paveikslus Rodys A. PELDžIUS 
sekančiose parapijų svetainėse:

šv. Mykolo Darap. North Side, 
SAU3I0-JAN. 17 D.r

šv. Kasimiero Darap. Oary, Ind., 
SAUSIO-JAN. 19 D.

Šv. Jurgio parap. Bridgeporte, 
SAUSIO-JAN. 27 ir 28 DD.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2322 W. 24tli St., Chicago, III. Metams $2.00.!

I
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apsiskar.ua


sausio

prie įvykdinimo to taip svar- jos, kol nebus atitaisyta klai-, Buvo gera muzika, visi sma 
baus istorinio žygio, kuris tu- du, visos druugijos bei organi- giui linksminos. Nemaža suai- 
rėtų būti vykdomas tik jung- zaeijos, kuripmis teks panašūs rinko šilališkių, bet, turėjo 
tomis Amerikos lietuvių jėgo- reikalai turėti su minima sų-' daugiau. Pelno, nors nedaug, 
mis. Bet, kadangi mūsų druu- jungu, nes čia ne vienos k u- liet liko.
gija, žincnlama socialistų (nuu rios nors partijos reikalus, bet 
jienieeių) politikų, kurį tų žy- visos'mūsų tautos ir visi turė- 
gj pasigriebusį j savo rankas tų į tų darbų įeiti 
nori išnaudoti savo partijos ! Draugijos valdyba
reikalams, nesiskaito su visuo-1 Pirm., F. WaAkūnas
mene, mūsų draugija tų kvie- llašt., V. Rėkus

ATMETĖ ALI S KVIETIMĄ
ATVIRAS LAIŠKAS 

SUOMENEI
Sausio 2 d. įvyko šilališkių 

susirinkimas toje pačioje sve
tainėje. Padaryta baliaus apy
skaita. Nutarta surengti bunco 
Cicerojc. Į komisijų įėjo Jonas 
Brazauskas, A. J. Janušauskus 
ii O. Niell. Bunco turės įvyk
ti sausio 28 d. Kviečiami visiu 
šilališkiai ir pažįstamieji kai
mynui atvykti. Grieš muzika. 
Dovanų bus daug. A. J. J.

Kas nori šunj mušti, tas norėtų tiarninmaų organizaci 
ir lazdų randu — sako senas jas matyti pakrikusiomis. Pa 
lietuvių priežodis. galios tardytojas pareiškė, ka<

Panašiai pastaruoju laiku darbininkų organizacijos, ku 
dedasi Chicagoje su darbiniu- rios utkėlė sunkių 4 metų tie 
kų unijomis. 'piesijos naštų, užsitarnauji

Didieji Chicagos laikraščiui kaip vyriausybės, taip ir vi 
pakartotinai savo skiltyse de-1 Stonienės paramos ir linkėji 
da straipsnius įvairių darbi-į1110 šviesesnės ateities, 
ninku užtarėjų prieš unijas ir į &tui, vėliausias ecdių dar 
jų agentus, nuo kurių darbini- bų administracijos parėdymas 
likai civiliniuose darbuose ne-(“On projects whicli normali] 
va kenčia žiauriausius perse- would entail tlie ūse of unioi 
klojimus ir išnaudojimų. men, sucli men be employetl

Pastaruoju laiku ir lietuvių and tliat, after tlie supply o 
laikraščiai ėmė jailiesti šį kinu union men lias been eshausted 
ainių. nonuuion workers sliali be cal

Štai ‘‘Draugo” kalėdiniam lcd”.
numeryje ant pirmo puslapio Matome, kad čia nėra uniji
tilpo žinutė antgalviu “Civi- užsispyrimas ir sauvaliavimas
Juliai darbai”, kurioj skaito- bet vyriausybės parėdymas
me: “Savo keliu federaliai o- kad organizuotiems darbiniu
rganai veda tardymus dėl kailis duodama pirmenybė, y
.unijų įsigalėjimo civiliniuose pač uniutninkanis.
darbuose ”► • I - . , .

į Itegistruojantiea darbams 
Bet bešališkai pažvelgus i kai k,„.ie lwžylll;.j0> kad pri

VM, dalykų, pumai,rime, kad kl.lus,.. pri(. u„iioS) |ik jų ,||(,
unijos yra ant tiek Įsigalėjo. k,,s-iai (|p| ^misijos užvilki 
sies, ant kiek jos nekliudo fc-.ja„ 4 , „„.,ai; ji(. ,ap
deralnu vyriausybei., vykinti pa8aukli j kaipo ,lni
jos programų. jistai. •

Antra, unijų vadai nėra ant ,
v , Duodant organizuotiems d

tiek žiopliai, kad juokus krė- .... . .
.... . , . rbmmkams pirmenybe, ledelistų su tederate vyriausybe. , ....-v ■, .. . . . le vyriausybe nedaro kokio tiUžpraeitų savaite tardytojai • . . t

...... ' . pataikavimo, bet tuomi raguiaplanke jvainų amatų unijų,. .... . .. ,.. . , .v i darbininkus organizuotis loofisus ir po nuodugnaus isty-1 . , .. v vai su bendruoju priešu — <hrimo pasirodė, kad visi užmė- .. . , /m •.. ... . . , . . presi a ir kapitalizmu. Cbies
tinejmiui ir garniui apie imu .. v ,
• • ,, . &os unijose yra nemažas skajų “bosavmių” CHA dm- ... . , *
, ....... cius lietuvių; daugelis jų tatbuose yra nepamatuoti ir sklei

ŠILALIŠKIŲ KLUBO 
VAKARAS

Uždarykite duris nedorovin
gai spaudai,-saugokite šeimos 
tytuiuų.

SKAITYKITE IK PLATIN
KITE^ KATALIKIŠKĄJĄ 
SPAUDĄ.

Buy gloves with what 
it savęs

Nerelk. mokėti 69c. ui 
tentų moetį. Llsterina To- 
oth Pašte raunama po 2So. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kta. J* vartotadaraaa per 
metus sutaupei 11.01. Visi Rezervuokite

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE 

25‘ DRAU
Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?

K< lėtas metų atgul įžymus (lydytojus 
SpeelulMuu išrado kotiiltiuuri.ių vai
stų. kurie dūrė stebuklus dėl lt ga
li Uų. kurių organizmus buvo suKlėb^s 
ur tik vietomis arkyvus, ir kuriems 
reiltėjo (latu'iau kaip l:k paprastu to
nikų. šį proskrlpcljk dabar yra par
davinėjamu visose vuistlnyėiosc tik už 
Dolerį už pilno mėnesio treutmeotų. 
Jeigu po dvidešimts (dienų jas nebū
site užganėdintas, jūsų Doleris jums 
bus sugrųžintas. Eikite į savo vuis- 
tlnyčių ir paklauskit^ butelį tikro 
NVGA-TONE — žiūrėkite, kad ant 
laibello būtų' užrašyta ________

KALĖDOS TENN. VALST

(Tęsinys iš 3 pusi.) 
buvau Hv. Marijos bažnyčioj.

Kalėdų apeigos kiek trum
pesnės negu pas mus, lietu
vius. Prieš Mišias buvo proce
sija, per Mišias nemažas cho
ras giedojo kalėdines giesmes 
ir su smuikų orkestrą. Malo
nu buvo klausytis. Kadangi 
čia yra nemaža italų, tai pa
mokslai buvo du: angliškai ir 
itališkai. Parapijų valdo kuni
gui pranciškonai. ,

9 vai. nuėjau 7 airių ?,v. Pa
triko bažnyčių. Ši stovi juodu
kų apgyventame dijstriktę. 
Žmonių buvo nepefdaugiausia. 
Užsilaiko tik 1 kunigas. Mi
šios buvo skaitytos, vargonais i 
grojo ir giedotu kalėdinės gic- i 
smės. Vargonai pasižyriii savo 
gražiais balsais.

Po Mišių norėjosi da kitur' 
nueiti, todėl, sutikęs komitetų 
paklausiau, ar nėra arti dar 
kitos bažnyčios. Jis putarė i 
man nueiti — netoli į Hv. Pe- Į 
tro Bažnyčių. Nuėjau. Mišios 
buvo ir 12:15. Bažnyčia
graži ir nemaža. Prie bažny
čios daug triobėsių: kleboni
jų, seserų namas, club house 
su svetainėmis. Sckmudlenj J 
diena buvo graži ir šilta, tat' 
pavaikščiojau ir apžiūrėjau, 
kiek galėjau, miestų, gi per
Kalėdas burvo gana šalta ir /
lijo, tat tik bažnyčiose dau
giau kaip pusdienį pralėkiau,'. 
o,- dėl biunmus oru, negavau 
nei kitų bažnyčių bei tmtuli- 
kiškų įstaigų jamiatyti.

. J. Markevičius 1

’lrynniK ^rtlmnas Z«uo iMjst&trlo 
niežėjimų ot|ofl| penktas sekundas 
—• Ir iiaafėJhlforas plis Kc žemos, 
purkų. d*‘<loixlo*s. Ir lAltėrhry Že
me bevelk atebuk Ilonai praAaKna 
visokias odos ■’lrltaoljan. kadangi 
t<» gydymo ypatybės ratai rauda
mas kitose r>d uolėte, Visos vaistl- 
nyčios užlaiko—loc, SOc, |1, Ypa
tingai tvirtas Z ©tuo. Du syk ge
resni rezultatai

Lietuvių Auditorijoj
3133 So. Halsted Str

Bus išpildyta nepaprastai įdomi proj 
įžymiausios Chicago’s lietuvių meno 

Iš anksto įsigykite bilietą iš savo

SuIUh krūtinėj arba gerklėj guli būti 
pavojingas. Palengvinkite jį J C rnl- 
nutea ku MuKterole, “erzinimo stab
dy toju"! Vartojunt vU-nų knrtų va
landoje per penkias valandų*, atne
ša palengvinimu. Vartotas milijonų 
per 25 melus. Kckomcnduotas gy’ 
dytojų ir staugtų.

PRADŽIA 5:00 PO PIETŲ
I SAMI FRICE 1 

toclcui
' AS42YEARSA60 1 

25ounces for254
Fu// Pac/f . No Shck FH/ing

I HEAfcD ALL AI5CX)T 
IT— THAT UTTLE 
AD.T. BCN TOLO ke 

HE GAVĘ THE 
v BLACKE'fE-y 
L '—1 wow

-.G>f J
T

TH» INITH
TUtS E T t — 
hc ul (eiME ne m 
ou

RlGHT

HE S A ABBEfeS- \ 
’ HAD THE EYE ALbEAW 
HE ^UST LMD ON
. couoą y.

r Stop 
Itchlng 
Skln

Nusa-tone
Don’t 

neglect 
. Colds

f FOR BETTER BAKING 1 
Al LESSCOSTUSETHE 
ECONOMICAb'dEFF!CIENT

BAKING
POWDER

I MIUIONS OF POUNDS USED 
BV OUR COVERMMCMT
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'•p'i iiliciils, sausio 17, 1934

C H I.C A G O J E ALDERM0NA8 T. DOYLE

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
T0WN OF LAKE

ra sir p rugiai na ir vakttViviie,
I kovo 11 d. J komisiją tiems į 
j vukaituns iiigli Įėjo: E. dėti-, 
Į vilionė, ,J. Gedvilus, E. Ogin-'^ 
; tieiiė, E. Ogintaitė, p. Pilipa-' 

Al. Laurinskuitė, J.
i<»- ’

X Šv. Pranciškaus Vicnuo- 
, -• ; vieline,lyno Kenieju 3 skyr. rengia a- 
rbatėlę su programa sausio 28 
d., Šv. Kryžiaus patup. salėje,
7 vai. vak. Visi prašomi atsi- ,...................... .....
, , • •vo E. Gedvilieno. 1 skvr. te
lankyti. I . , • . . ....| mėjos darouojusi gražioj vie- 

X Sausio 8 d., įvyko iškil- livbėj. X. Y. Z.
m ingos laidotuvės a. a. Kaži- j ._________ __
miero Bartkaus, kuris ilgai j

Moterų Sąjungos 21 kuopos

Bazbailauskaitė, A. BagdonieI
nė, M. Su,Likmiiė, O. Srubie- 
nė ir B. Kalvaitė. Pirniiiiiiikn-

sioje parapijoj gyvena ir jų Į 
rėmė. metinis, susirinkimas įvyko

re n j ren y m

tinkamai atsilankusius parai-: kai kurie jau yra išdirbę po, 
sinti. Stengkimės pripildyti 4U - 43 metus toj kompanijoj.

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

*

Liet. Auditoriją. Šokiai Įvyks 
žemutinė j salėj. Bus nuujany- 
l,ė: dalyvaus prol'esijoaalai, 
(Fluor Danėms) šokėjui, kurie 
per vakarienę šoks aplink sta-i 
Įlįs.

Bankietas su šokiais įvyks i
į sausio 27 d. Įžanga perkant iš,

ui i, m. rn ikalno tik 65 centai, prie durųAldennonas 11 tvardos l.| * 1
75c. Pradžia šokių .8 vai. vak

Yra keliolika šimtų ir lietu
vių. Kitiems jau laikas gauti 
pensijas. Vadinas, senatvė bus 
linksmesnė. Mctormonas

TeL GllOvchIU 1596

DR. A. L. YUŠKA

Doyle, kuris įteikė prašymų

TYRINĖTOJAS GRĮŽTA 
GARLAIVIU SCAN- 

MAIL’’

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
▼ai.; 9-11 ryto 2-4 Ir 7-9 vak. 

seredomiu po pietų Ir Nedėldieulat 
tik nusitarus

3422 W. UARQU£TT£ ROAD

Tel. CANal 61X3

DR. G. I. BLOŽIS
dentistas

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavltt S t.)

Valandos: Nuo 9 Iki 13 ryto 

Nuo 1 (kl S vakare 
BeredoJ pagal sutarti

Peter Freuelien, narvš žv-
Vakarienė — 10 v. v. Tikietų! mios (ireenland Tlmle ekspe-miesto tarybai, kad Auburn

avė. būt,, pakeista į Lituaniea! B“1""" «“““ , , .
. , . . - - • (“Sandaros redakcijose,avė., (pagerbimui musų pir-l . ... T T
... . • /.- x (komisijų ir L. M. P. Lygos vas ėsk,įuosti gyvenimo, sce-mųjų lakūnų Dariaus ir Gire-Į 4 - 1 .....

------- uos lošėjas ir teknikos advoka-

“Draugo’’ ir tlicijos, tyrinėtojas, pasaulinis 
pas keliautoja?, pasižymėjęs žino-

no). Jis dalyvaus L. M. P- Ly
gos bankiete, sausio 27 d., Lie
tuvių Auditorijoj.Velionis buvo pavyzdi-,

ngns parapijomis. Paliko liū- j saU!'*x) d- Euopon įsiiaše nau, 
dincių moterį Barborą, dukre- J“ narė* -įklausytas raportas(pjjos naudai tuoj po Velykų..

Kazimierų. ! ** rengto bunco, kuris davė Susirinkimas baigtas pasi- 
gražaus pelno —- $37.70. Iš-!meldus ir už a. a. K. Bartkaus 
klausyta raportas iš* kepimo, i sielų.

les Zofiją ir

X Šv. Kazimiero Akad Bė

r arės.

gatvėkarių ir ELEVEI
TERIŲ REIKALU

tas neseniai išleistoje fiimoje 
l “Eskimo”, grįžta į Daniją S.

S. “Scunmail”, Scantic Ame
rican Linijos, kuris išplaukė

Tel. LAFajette 7650

DR. F. G. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CH1IIURUAS

4140 Archer Avenue
▼ai.; 1—4 Ir 7—9 vai. vakar*

* Res. 2136 W. 24th St.
* Tel. CANal 0403

Office Phoce

DENTISTAS 
1446 SO. 49lh CTT., CICERO, HA
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

>147 SO. HALSTED ST., CHICAGC 
Paned., Sered. Ir Subat S—9 vai

Dienoms Tel. LAI'ayette 5793 
Naktimis Tel. OANal 0403

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

Nedėlioję pagal sutarti

Res. and Office 
3359 So. Leavltt St. 

CANAL 0709
iš New Vorko į Copenhagehų rRO“»eot 10,8 
sausio 13 d.

Teisėjas James (1. AVilker- 
son sausio 3 ii, peržiūrėjęs or
dinansą, pastūmėjo dalykus, 
kad miesto taryba (City coiin- 
cil) greičiau ištirtų ir sujung
tų gatvėkarių ir eleveiterių

Sunkiai sirgusi B. Pivarū-1kompanijas. .Miesto taryba,

»,ūjt, 1 skyr. susirinkime įvy-' irinl0 u..Kiuvim<> UurslJ. Kul, 
ko sausio 7 ,1. įsirašė nauja \„s ga|i h„,|.vti jr ,R. Sljjun.
nare V. Panavienė. IK-mėjos; prašyta šv. Mišios: darbuoja,
reiškia širdingiausią užmojau- ■. .... ,, , '* ‘ . i uz a-, a. Kazimiero Bartkaus
ta skyr. pirm. S. dargaitei dė- . • ,- - , • • - , . . . , ,‘tėvelio musų abiejų rastinin- į mene jau parvyko namo iš h- Į apsvarsčius ordinansą, atiduosliai mirties jos brangaus bro- , . . , *._ J . i kių sielą. Mot

narė. Sajmlio a. a. kun. Prano Jurgai 
č.io; rėmėjos užprašė šv. Mi
šias už velionio sielą. Nutar

ma tau) pat yra 
ietės per susirin-

Moterų Sąjungos 21 kuopa 
gražiai ‘gyvuoja ir sutartinai

LIETUVIAI DAKTARAI:

goninės ir pamažėl sveiksta, jį teismui. Dalykas bus nagri-
B. Pivarūnienė yra daug pa

kinių parei ki- gilios u/.uojau ' sidarbavusį šelpime suvargu-
nėjamas pabaigoj šio mėnesio. 
Tuo dalyku buvo )»ulsaviiiiaiCine ti/i » viiuiin) civili. uiiu - , .. . .. .

... , . . .. • tos vėlumu, žmonai ir dukre- Lsių seimų ir bendrai vargšu. I 1930 m., liepos m. G prieš 1ta įuosti vakarą su šokiais,1.. . Į, . ,. .... . . .7. ’ 1 ’
... ... ‘ • ,n E'ins: Zotij. i ir Kazimierai. (JjiuKinie L. Pi\arumenei bra nubalsuota ir i onlimuisa ira-J įlipnvicių svet., vasario 1U, : v 1

d.; taipgi rengti vajaus vaka- ; Nutarta i ‘iigti vakarą pura-

G R A B O R I A I :
LACHAVVICH 

IR SŪNŪS
LIETUVIAI GRABORIAI

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

ngaus turto

Sausio 21 d. 
vakarienė su

l’alarnanjn laidotuvėse kuoplgiausla ' n,.. •............ , i;i-...........i.:............... ..
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano lutill dutolliobi11US \isoklllllS

darbu būsite užganėdi’nli 
Tel. CANal 2515 arba 25t«

2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, III.
Tel. JJ1CERO 5027

J. F. RADŽIUS
Ine.

LIETUVIŲ GRABORIUS
Palaidoja už 926.00 Ir ankščiau 

Modemiška koplyčia dyka).
668 W. 18tb M. Tel. OANal 6174 

Chlcago, UI.

——

I.KZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ

VRDftJAS
1646 WEST 46th STREET

Tel. UOUlenurd B»O»—8413
- -

Tel. CICERO 304

SYREWICZE
GRABORIUS

Lai įlotu vėmė pilnas patarnevlmae 
galimas ui 919.9* 

KOPLYČIA DYKAI
13A4 R fiOth Artu Oiearn. Dl

reikalams. Kaina prieinama.
3319 LiUanica Avenue

Cbiago, ,111.

ANTANAS PEIKUS
GBABORTUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

CiceTo, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-.T.

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BAI KAMUOTO JAS 

Patarnavlinaa geras Ir nebrangu*
718 W. 18th St.
Tel. BORroe 3877

DR. J, J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HO1JRS:

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

Offlse Tel. REPublie 70*0 
lies. TeL GROvehlll 0017

0917 S. WASHTENA\V AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUGAS 

2423 W. .MAKQUETvrE ltOAD
Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-13 rytai 

Nedėlioj susitarus

Tel. LAlayette 3057

DR. A. RAcKUS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

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

Šaradomis Ir nedėllomls pagal 
sutarti

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

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR, J, W. KADZEWIGK
Lietuvis Gydytojas (r Chirurgas 

6856 SO. U'ESTERN AVĖ. 
Chlcago, 111.

vJ
DR. M, T. STRIKOL'IS

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.

Ncdėllomis pagal sutarti 
Ofiso telef. BOl levard 7820 

Nauių tel. PROspect 1630

Phone CANal 6123

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS, CHU>VRAa« 
2201 W. Cermak Rėftd ' "
Valandos 1—3 Ir 7—8 vak. 

Šaradomis ir Nedėllomls pu£al šutau
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.♦
Telefonus REPubUc 7868 -*

Ofiso: Tel. CALumct 40S»
Itcs.: Tel. UE&Dock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
i GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiso valandos: 1-4 ir •-# vai. vak, 

RealdcncUus Ofisas: 2656 M,, eom si 
Valandos: 16—13 ryto 

8*redomla Ir Nedėliomi* pagal sutarti

sveikatos. syta.
Alma Darbininkams turi būti svei 

katos apdrauda, pašelpa ser
gant ir pensija senatvėj. Clii- 
eaga, gal, susilauks geriausiost
transpoitaeijos visoj Ameri
koj. Apie 20,000 darbininkų 
šeimynų sulauks džiaugsmo.;

įvyksta šauni 
gružia progra-

ma. Tą vakarą kun. B. Sugin- 
tas atsisveikins su cliicagic- 
ėiais, giminėmis ir draugais.
\ isas vakaro pelnas eis staty
mui bažnyčios Brazilijoj.

Teko girdėti iš paties kun. 
'B. Suginto, kad Brazilijoj a- 
pie dvidešimts tūkstančių gy
vena mūsų tautiečių, kenčia 
dideli ne tik medžiaginį, bet 
ir tlvasinį skurdų, neturi Die
vo mimo — bažnyčios. Tat,
kas atsilankys į tą vakarą, pri! 
sidės prie kilnaus darbo. y 

L’enginio komitetas iš ank
sto žada visus svetelius jni- 
imti ir pa vaišinti. Įžanga vi
sai pigi.

Tel. LAFayeUe 3573
J. Uulevičius

Gra bortus 
Ir

Balsam uotojaa
Patarnauja Chl- 

caigoje Ir aplella- 
k<Je.

Didelė Ir graži
Koplyčia dykai

40*6 Archer ASe.

Visi Telefonai: YARds 174J. ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
ŪFtABORIŲ ĮSTAIGA

LIETUVIŲ
EUDEIKIS 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 germenų. Pasaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Ofiso Tel. CICERO lf) 
Ilez. Tel. CICERO 3050

JOS. SHINGLMAN, M. D.

/

ROClcvard 7686
Rcz. HEMlock 7691

DR, A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

ėvarST 5*13—14

Tel. llOCIevsrd 7012

DR, G. Z. VEZEL1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland. Avė.
s m 4’th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare
Šaradoj pagal sutarti

Itez. VICtory 2343

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

Buvęs Cicero 
niiesteiio pb-.
•mis Sveikatos 
Koinlsijotiic-
rius (ir laikė 
t-l garbės ofi
sai per 10 me
lo) yra gerai 
Cicerfečlams

|( žinomas per 
t 27 (ni lus. Da

bar speeiali-
• auojn gydymo | ________________

Pluuėln, .šir
dies Ir Iteu-i'JfBce Phone Res. 6107 S. Franclsco 
nializmo ligų. | Prospect 2230 Thone Grov. 0951 
Valandhss

Ofiso vai.: nuo 1-3; nuo 6:30-8:39 •

TeL CANai 0257
ltes. PROspcet 665»

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

1821 SOUTU HALSTED SThSliTK
ttezideucija 6000 So. Artesia. m va 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet 
9 iki >:80 vakar*

DR, T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER A VENŲ!
TcL VLRglnla 0036

BANKIETAS

Nuo 10 ik, 12 vai. ryto; nuo ~ Iki 4 
vai. popief ir 7 Iki 8 vai. vakare; 

šventadieniais pagal susitarimų.
4930 West 13th Street

CICERO, 1LL.

I DR. J, SZUKIEWICZ
PHYSICIAN and SURGEON

5058 SO. ASHLAND AVĖ., Chlcago 
Hours: 2 to 6 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appolntment

IV A 1 B 0 8 Oltlllll!

Liet. Moterų Piliečių Lyga 
deda pastangų, kad surengus 
bankietų, kad pagerbus mies
to tarybos narius už pasidar
bavimų pakeičiant Auburn a-, 
ve. į Lituaniea avė.

Į Visi, kurie jaučiatės ir did- • 
ižiuojatės mūsų laimėjimu, kvie , 
eiami įsigyti bilietus kuo an-1 
ksčiaiisiai, kati galima būtų1

GRABORIAI:
R**. Pboa* 

KNGlcwoixl 6641
Offic* Phon* 
TRlaogl* 0044

STANISLOVAS
RAGAUSKAS

l’cr.HiHkyrė nu šiuo puKniillti 
S.IUM1O H ,1 5:80 vai. vak. 1 »31 
m.. MiilaukyN »i mėly amt,aus, 
girnę.s Lietuvoj.

Amerikoj Išgyveno 22 notos.
I’uh'ko dideliame nullfldlmc 

wivo mylimų moterį .luzcfų po 
lėvuls Lcškaltė, 2 silnu .Stanis
lovų Ir Jonų. diikl.T) <»nų, 2 
IKMlukriiM llcrnici- tr Ktolln, 3 
pusbrolius Ir gimini s.

Kilnus pašarvotus rutulusi 
C052 So. Ijifuyųtio Avė. Laido
tuvės Įvyks ketvlrtailicnj, suuslo 
18 d.. 8 vai. ryto M nu»nų Į 
šv. Kryžiaus purupljos bažny
čių, kurinio alNibiis gedulingos 
put.labins už. t.llonlo sielų, o Iš 
ton bus nulydėtus ) Šv. Kuzi- 
mlcro kupinos.

Visi •«. ii. blunlslovo ltaguus- 
ko .giminės, drungni Ir pužys- 
tatni ••imt nuoširdžiai kviočfa- 
ml dalyvuutr luhlotuvėso Ir su
telkti Jum paskuiln| pulurnuvl- 
mų Ir ulslsvolklnlm*.

Nuliūdo ,f<-kumo; MiHcrls, Kū
nui, l’crtlukros, Pusbroliui Ir Ki
mbu'*. 4

I/ildo, u vėso pft tarnu uja gra- 
borlus J. F. Eudeikis. Telefo
ną* Yard* .7741.

UOZAPAS EUDEIKI
-- I R --

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE.......PASAUKITE........

REPublie8340
5340 So. Kedzie Avenue

DR, A. R. McGRADIEI
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

• vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakar*

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, 1LL.

OFISO. VALANDOS:
Nuo 10 ii.i 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Ikt 8:30 vul. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 Iki' 12 
valandai diunų.

Telefonas MlDway 2880

J.J.BAGDONAS
♦ ¥ f . ’

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP.3100
*

2506 W. 63rd St.

Offlc*; Re*.:
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RLJZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 VVest 63rd Street.
▼ai.: I to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal autartj 
Ryto rak 8v. Kryžiaus Ligoninėj 
V Chlcago. III.

Phone: HEMlock 6700

OUao XeL VICtory 6863
Rea. Yei, DRKzai AlSl

DR, A. A. ROTH
Rusa3 Gydytojas ir Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų k
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted 3k
Kampas 31at Street 

▼ai.: 10—11 y. ryto, 2—4. 7—9 f. 
Nedėliotais ir Sveutądieniais 10—..19

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AV<v
TcL YARdg 066 4 

Hc>.: Tel. PLAza 3200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. r/to; 2-2 ir 7-9 v. < | 
Nedėldicnlais nuo 10 Iki 12 dieog

Skaitykite ;r platinkitt 
dienraštį “Draugę” ii 
remkite v-sus ttios pro 
fesionalus ir biznierius, 
kurie garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonu 

Pasauliniame kare

WISSIfi,
Specialistas U 

Rusijos
uRuniGYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR AdltlERV PER 38 MKniSJTKfl 

KAIP tlfcMHENfcJU8IOS Ir NEIMlYDOMOS JOS YRA
SpeciailAkal gy<*o Ilga* pilvo, plaučių. Inkstų ir pūslė*, užnuodljlmų kita- 
Jo. odoe, Ilga*, lalidae. rnumatlamų, galvos skausmus, skausmus nuga-

mu dykai OFIBO VALANDOS: Kasdle nuo 1* valandos ryto iitit^ 
ėaiandal ir nue t—I r a landai Vakar* N«<1ė'<otnK nuo 11 ryto Ikt 1 HK. 

A3M WKITX Mik tnc. kampas K<m4er Ava. Tai. GRAwford BM
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C H I C A G O J E
ĮDOMIOS PASKAITOS 
LIAUDIES KURSUOSE

Kuip praėjusį sekmadienį 
laukianti lakūnų minia nega
lėjo suvaldyti savo džiaugs 

1 mo, luip dabar ta pati minia

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAPm CICERO
Sausio 7 d. dr-jos Dievo Mo

tinos Sopulingos vakaras vi
sais atžvilgiais pasisekė. 2mo-

Širdiiigai dėkojam P. Mas- 
kutaičiams ir visiems jų artis
tams; linkimo geros sveikatos.

*jnių laivo gana daug. Progra-! kad dar daug kartų į Cicero at 
>,ma visiems patiko, tą parodė, važiuotų ir tokių gražių pro-

Lietuvių liaudies kursų klau ^a,llc l,a< aeiodiome au* gausus delnų plojimus. Pirmų'gramų suruoštų.
«y tojai praėjusio pirmadienio k*aM^*1 Pa<-ių didvyrių 'perstatymų “Našlaitė Pėrga- Dėkojam Jos. F. . B

tik negyvų, negalėjo suvaldv-
leido porų valandų. Jie klau-i^"1 asanb 
■ėsi‘dviejų rimtų paskaitų a-l Tai buvo Padienis - lie
piu astronomijų ir tikėjimo 19 .‘k AI,ie 4 vaL P* ab

ja- i • skrido iš Vokietijos didelis lė-pradzia. Apie astronomijos mo •'
kslę kalbėjo pj Pranas Gmina, k",vus lakl'n'-1 kilnais- 1Z'k- 
bnvos “Parb.” nHlaklorius, ir "1'"’* "Psk‘'id'-‘«
apie tikėjimo pradžia - knn. K,,"n'> “ is ka,laa- 
prof. .1. Vailk,‘virius,* M. I. C.,'.*'“ J<'">6n- Arrodroine buvo

., . „ dar didesnė minia, netu pra- versiteto. » t

vakarų tikrai naudingai pra
udrik.

Įėjo”, vieno veiksmo vaizdelį Ine., už pugarsinimų per radi- 
lošė: Antuno Gerulio, rolę — jo ir už patarnavimų su auto-' 
P. Maskolaitis, Onytės, jo <lu- mobiliais: grab. A. Petkui, J. 
kters — A. Pociūtė, Allierto Mockui ir Bložienei.
Primskio — V'. Rėkus, Kainu-

NAUJAS FILMININKAS

l\

buvusia Lietuvos umv 
profesorius. Geri). Profesorius 
labai vaizdžiai ir įsitikinan
čiai įrodinėjo, kad nebuvo ir 
nėra tautos pasaulyje be ti
kėjimo. Jis taip pat papasa
kojo apie laisvamanių pažiū
ras apie tikėjimo pradžių ir 
moksliškai įrodė, kad tos jų 
pažiūros tai pasakos, kurios 
nėra-- ir negali būti moksli

ais faktais paremtos.

Paskaitomis klausytojai bu
vo labai patenkinti. Kitų pir- 
tnadienį taip pat įvyks paskai- j buvo.

eitame sekmadienį, bet tarsi 
stabo ištikta stovėjo ji. Mir
tina tyla užviešpatavo. Tik 
didžiojo lėktuvo, atvežusio la
kūnų kūnus, motoro burzgi
mas ardė tų tylų.

Visų ašarotos akys buvo at
kreiptos į tų lėktuvų. Atsida
rė durys, ir laukiantiems gra- 
bnešiams į rankas perduota du 
ąžuoliniai grabai.

Karo orkestrą užgrojo Lie
tuvos himnų...

Jaudinantis momentas tai

Komisija dėkoja narėms, k u 
rios prisidėjo prie vakarienėj:

. . , , ..... ,K. Zvibienei, Vailnuskienci.Antro perstatvmo ‘ NesipnoL, , . . . . ...__  ___  ,,, | luibieiiei, liakauskienei, Rim
kienei, Juknienei, Juozai!iėnei. 
Šileikienei, Vasaitienei, Bru
žienei, O. Miliauskienei, Fei- 
zienei, Kaminskienei, Mažonų 
nei ir ČJerauskienei; taip pat 

Fei-

nkos
tarno

E. Maskolaitienė, jo 
‘A. Salakas.

šink”, vieno veiksmo komedi
jų, kuri gana daug publikų 
prijuokino, lošė: Kepurinskio 
rolę — p. Maskolaitis, Mag
dės, jo žmonos — B. Masko-
la it ietie, Barboros, ai dukters v ...., .. ... ... L. seimininkėms: kmienei,— A. Pociūte, Balandžio, sniu-i .... ... . r. i , zienei ir Bružienei,klės savininko — A. Salakas,

¥ rV

Vieni nariai norėjo kad dr-ja 
prisidėtų su aukomis, kiti bu
vo priešingi. Nnbalsnotn ne
prisidėti.

Valdybon 1934 m. išlinkiu: 
pirm. — Blumas, pagelb. —- 
Giplinskas, rušt. — C. Stencel,

! finansų rašt. — W. Zlobis, ko- 
int rolės rašt. — F. Opulskis, 
kasos globėjai — Razminas ir 
Martinkienė, maršalka — S. 
Žukauskas, kasierius— J. Vu- 
šk ienas, ligonių glob. — Ke- 
turakienė, teisėjas — F. Auš
ra, teisėjo rašt. — Ona Ale
li ūnienė, koresporf.lentas S. W.

Vijūnas

KAS PAMETĖT L. V, 
"DAINOS" CHORO 

TIKIETŲ

tos Aušros Vartų parap. salėj, 
lygiai 7:31) vai. vakare. Kur
sų vedėjai prašo gausingai su
sirinkti. Kl.

PASIKALBĖJIMAS SU 
P. NELSONIENE, KAP, 
S. DARIAUS SESUTE

Po jausmingų ceremonijų, 
prasidėjo liūdnoji kelionė 
Kauno Bazilikų.

(Daugiau bus)

1

KAS GIRDĖT AUŠROS
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE
I —

Marijonų Kolegijos Rėmėjų
19 skyriaus susirinkimas įvy
ko sausio 7 d., parapijos mo-

Jurtas Po^ka
(Tęsinys)

Jei visa Lietuva, mes, lų 
kūnų giminės laukėme jų, tai 
su ypatingu nekantrumu lan
kė kap. S. Dariaus žmona ir 
dukrelė.

Kap. S. Darius išvažiuoda
mas Amerikon paliko dukre
lę visai mažų.

Koks buvo jos džiaugsmas 
išgirdus kad tėtis skrenda )>er 
Atlantu, skrenda jos pamatv-

mėlio Renginio Komiteto. Sei- sausio
mėlis įvyks vasario 18 d., Ne- šio 23 d., 8 vai. vakare. Bilie- 
kalto Prasidėjimo P. šv. pa-jt-V galima gauti kiekvienam 
l apijos svetainėj. Laiškas pri- Į vakarui.

Adomo jų darbininko — V. R? 
kus, Mortos, tarnaitės — K. 
.Jasavičiūtė.

Visi savo roles labai gerai 
atliko. Ant galo padainavo ke 
lias lietuviškas daineles E. Ma 
skolaitienė, O. Salukienė, A. 
Srubienė, O. Valatkienė; pija
mi akomp. P. Maskolaitis.

rodžiusių savo talentų, ir juo
kų, kurių lietuviškoji publikai 
dar nėra girdėjusi. Vakare iš
girsite senio juoduko pryčerio 
pamokslų. Taip pat atvyks ga
rsi ]Tollywood kompanija fil
muoti vienų garsių Amerikos 
juodukų gyvenime dramų — 
“Uncle Tom’s Cabin”.

Kad visiems davus progos 
pamatyti šį programą, Šv, Vd-

Komisija: 0. Rimkienė E. 
Bružienė, E. Varaitienė

Antanas Peldžius pradėjo 
nuosavų biznį. Įsitaisė reikn Į 
liūgus filmoms nulyti prietai
sus, nusipirko garsųjį filiuose 
veikalų “Liunlo Stebuklai” ir 
jas rodo parapijų salėse, šia-1 
nie darbe turi gero pasiseki
mo. A. Peldžius vra senas die- , - “į— , . , ....• Kas pametet Liet. Vyčiųnrascio “Draugo” bendradar- ,.1A . ,, , ... . ,,. ,7 . . . . . .“Dainos” choro tikietų, ma-bis. “Draugo” adnumstraci- ,” lonekit kreiptis šiuo adresu:joj išdirbo 13 metų.* Linkime 
jam geriausio pasisekimo nau

jame užsiėmime ir tikimės, 
kad
bų pnrems

Labdarių 3 kuopos valdybos 
ir komisijos knygoms patik
rinti sus-nias bus pas pinu. K.
Sriubienę, 1315 So. 50 Avė.,
ketvirtadienio vakare, 7:30. pedėjum buvo varg. N. Kulys 
Nepamirškit. A. Valančius Ant galo kalbėjo A. Kupris ir j _

E. Kuprienė. Džiaugėsi svečių Į Marąuette 
būreliu, kurie nepasididžiavo Furniture Co 
juos aplankyti ir sykiu jų jau-
kioje pastogėje su šypsena su

Jonas Sliuinakarb, 1334 S. 48 
Ct., Cicero, III., 5 vai. vak., 3-

visuomenė jo gražų dar-,
cios lubos.

ŽINIOS IS SV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

SVEČIUOSE PAS PP. KU 
PBiuą

tikti 1934 metus.

Bridgeport: Jos. F. BmLik, 
~ 3417 S. Ilalsted SI., Lietu
vių Amb, — B. Jakaitis, mgr., 
3133 S. Ilalsted St., Jos. Sau- 
ris — 46.35 S. Ernernld Avė.

Brighton l’ark: A. Preein 
— 4309 Archer Avė., 36 tos 
kuopos Vyčių narius, kun. A. 
Valančius — 2745 W. 44th St.

West Side: “Draugas” Pub. 
Co., Ig. Sakalas — 2322 W. 
24th St., A. Aitutis — 2203 
\V. Cermak Rd., 24-tos kuopos 
Vyčių narius.

Town of Lake: “Vytis” pu- 
bl. — 4736 S. Wood St.

Cic-ro, III.: Dlga Diržius -- 
1416 W. 49tb Ct., 14-tos kuo
pos Vyčių natins.

18th Street: Petras Varaku- 
lis 724 W. 18th St., 4-tos 
kuopos Vyčių narius.

North Side: 5-tos kuopos 
Vyčių narius, Al. Manstavi- 
čius — 1615 N. AVood St.

Tikietų kaina 50e.
Dainos choro tikietų tvar

kytojus: S. Šimulį, 2150 So. 
Hoyne Avė. Canal 5474. B. Po- 
liliūnaitę, 6149 S. Washtenaw 
Avė. Prospect 9573.

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailsę ir persidirbę mus

kului gražinanti. į normali gyvumą ir 
iitvertnę iitrinant juos ANCHOR Hain- 
Exp»llrriu.

Kunmrl ju«ų muskulai yra skauda
mi, kuomet jūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gčlimų nuo 
r rdidilitt fizinio iisitempimo, gerai ia- 
Ritrynkite su Pain-Expelleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
išsi.lrvnimtt pasieksit palengvinimo ken
tėjimų. Visose vaistinfse kaina 35c. ir 
7 c.—skirtinio didumo bonkutes.
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklj.

KUR GALIMA GAUTI TI
KIETŲ VYTAUTO DID

ŽIOJO KANTATAI

Peoples 
Gervilis —

2614 W. 71st StJ R. Andreliū- 
nas — 2650 W. įlrd St., Pud- 

LietuvytiaĮ.;ve1ls 2648AVĮ 69tli St., 112
kuopos Vyčių nlrius.

PAIN-EXPELLERAUKOS Į DARIAUS - OI ' 
RĖNO PAMINKLO FON- į 

DĄ PLAUKIA

Sausio 10 d. įvykusiame Da-1 
riaus - Girėno paminklo fon-,i . ... ■1Llo komiteto susirinkime p. A. 

'Kalvaitis, fondo globėjų pirm.,
! pranešė, kad fonde jau yra 

Ne kiekvienų ji paguodžia.! ^84.19. Pranas Mikolaitis
Praėjo senieji metai, misi- surinko asmen^;

įvyks »imts centų- Tų pat sekmadie- nešdami su savim visus gerus S A- 260 kp. $103)0, A. Kui 
nį vakare, 8 vai. bus suaugu- įr blogus pergyvenimus, palik-, z'no $2.00, And rosi unienes, K.

Nauji metai, naujos bėdos, 
Žmonės sveikindami šaukia, 

ir kiekvienas, kas tiK gyvus, 
Naujų metų laimės laukia.

rdo draugija, kuri ruošia va-Į Bet ta Laimė laukiamoji 
kykloj. Susirinkimų atidarė l'arQ, statys jį scenoje keturis |Xe į kožno eina grįčių, 
pirm. A. Grvbas. Pirmiausiai sykius. Pirmų kartą vaikams Xe kiekvienų jį rtiniina 
nutarta surengti kauliukų žai Į sekmadienį, sausio 21 d., 3 va
dimo vakarų neturtingųjų klie *Jan<^Q P°P*ėt. Įžanga tiktai de 
likų naudai. Vakaras 
kovo 11 d., parapijos sveta*-

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė. Kaina visai pigi. At
sišaukite: 3401 Lituanica Avė., 
CUicago, III.

parapijos
7 vai. Į komisijų išrink - sienis. Įžanga 50c. Bilietų iš darni vien prisiminimus, k ' Kalicko, 17 Tlevičiaus, Jokrt-
I. Šiaulienė, E. Pocienė,' anksto galima gauti pas Šv. pinos prisiminus širdis džiau-jbausko 0° $1-00;

I .. • • I.......................... ...... ... . 'Žirnis .T llnviėinn
K. Jurevi-

A. RadzeviČia. Toliau skaity- į Vardo draugijos narius arba Igiasi arba liūsta. Užstojo nau-/',aas’ J> Ilev,c,ans’ 
tas laiškas Fed. Cliic. Apskr.' parapijos ofise už 40c. Ta pa- ji,‘ kurių žmonija pasiilgus lan!uz ‘otogralijas gavo $l.o(). \i
L. K. Vakarinių Valstybių seU' programa bus ir pirmadienį, kė, kų sako ir viršui parašy

22 d., ir antradienį, sau

Pirmadienį, liepos 
pie 4 vai 
žinia, km

17 d. a- 
f). p. r.tėjo pilnoji 
Liluanica sudužo

tos eilutės. Bet ar jie atneš Į 
visiems laimės, tai priklausys 
nuo mūs pačių.

Sena liaudies patarlė sako:

so fonde yra $4,462.69. 
Kas daugiau?

RŪTOS NO. 1 DR JA

Soldino tniSkuoso. Bet n(.btlvo ""tas vienbalsini. Atslovain i5. Praeityj®, kas atsilankė jl«.kBip prtK,w metw<j ,oip ,r
Brighton Parko vakarus, ne-' 
užsivvlė. Ir šį sykį neužvilsi- 

bns. • line publikos. Popiet, vietoj iš-
Į Valdyba pasiliko toji pati ir siųsti savo vaikelius į šiovus.. 
į 1934 m. dvasios vadas kun. A. atsiųskite į parap. salę. Už 
1 Jeskevičius. dešimtukų jie gaus “daugiau
1 Visi skyriaus narini džiau- teatro”, negu pačiame did- 
gčs, kad pasveiko ir grįžo sk. miestyje.

A. Grybas, kuris buvo i Visas tas šiirum-burum bus a,nain

‘rinkta: M. Stumbrienė, F. Šlicžinomas lakūnų likimas.
Tik 8 vai. vak. gauta galu

tinas pranešimas, kad Litua- 
nica susidaužė, o lakūnai —

Stžmušti.
Mūsų irJįiip. S. Dariaus ar

timas djOTgjis, inž. Bulota, bu 
vo pirmutinis iš Lietuvos, ga
vus pirmąją' žinią, išvykti ne
laimės vieton. f

. • • i - - pasižada darbuotis, kiek apli--lis pasakojo, apie nelaimes 1 . .. .*
u i • -i , »- nkybės leis kolegijos labui,vietų ir kaip viskas rasta. Kn- 3 n ’’

gerienė, I. Šiaulienė, A. Grv-f
ri t ui i nosies per ištisus metas; 
kokiame ūpe ir su kokiais 
draugais patiksi Naujus Me
tus, prie tokių būsi palinkęs 
lygyje visų metų”.

Liet. Teat. draugija Rūta 
No. I laikė susirinkimų gruo
džio 13 d., naujoj vietoj Ilolly- 
wood Dine, 2417-19 W. 43rd 
St. Vieta puiki susirinkimams, 
baliams ir tam panašiai.

Rūtos draugija buvo suren-

NAUJOS RA UOS su trum 
pūjų ir ilgi’ jų bangomis. 
Vertės $29.50 už

$19.50 -
Pigiausios ra Uos pasilink
sminimui tai; ra gera radio 
su gramafonu krūvoje. Nan 
ja radio kombinacija, vertės 
$100.00 už I

$49.00
Dykai 6 rekordai. 

Elektrikinė ledaunė vertės 
$95.00 už

JOHN B. BOROEN
ADVOKATAS

100 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonaa sTAtc reto 

Valandos t ryta Iki S popiet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo, Seredoa -fr Pėtny£loc 
vakarais « Iki •

Telefonas CANal <133
Mamai: 6459 S. RockweU St.

Utarnlnko, Ketvferfo Ir Subatos 
Vak arais A? iki »

T^efooas RMPnbllo S«OO

JOHN SALZAK 
FIRST CLASS 

SHOE REPAIRING
6349 S. MOZART ST.

Pataisome čeverykus gražiau
siai ir geriausiai — už ma
žiausių kainą.

pinn.
Į pasidavęs operacijai. Jis ir vėl Nekalto Prasidėjimo P. Šv. pa

• v i i i i • i • i i •   * * i • • 4 a • rv i • a •

pitonas S. Darius išmestas iš 
lėktuvo. Daktarų spėjimu jis 
turėjo mirti staigiai.

"-•Lak. S. Girėnas rastas lėk
tuvo lauže -- sėdintis prie ko
ntrolių.

Jo rankos buvo stiprini įsi
kibę į vairų. Daktarai spėja, 
kad lak. S. Girėnas, dar galė
jo gyventi apie 3 valandas jio 
sudužimo.

Bet nuo manęs (p. Nelso

Į Federacijos Chicagos Ap
skr. paskirta atstovais: A.

Žinoma, daugelis pasitiko balių su dovanomis gruo- 
Naujus Metus .įvairiose drau- džio 2 d., toj pačioj salėj. Ba-

ūpe, bet aš 
džiaugiuosi, kad turėjau pro-

rnpijon salėj, 44 ir Oliforni. ROS l’"k,i Melų gražia-
gatvių. B. P. Ž.

Šį vakarų, sausio 17 d., į
,, , _ .. . ,, „ . kvyksią t-ard ir lmnco partv šv.Grvbas, T. Šiauliene, E. Pocie- _ . r •. x . i Teresės draugijos. Bus dar irn®. Antanuke

narės žada į vakarą atsivesti

me inteligentų būrelyje pas 
vaišingus pp. Kuprius, kurie 
turi savo puošnų bungaloiv Ri- 
ver Forest, gražiausioje Clit- 
eagos priemiesčio dalyje. Pp. 
Kupriai yra mūsų parap. cho
ristai ir pavyzdingi parapijo-š N. PRAS. P. $, PARAP., ™ vynis. Dovanos giliu- Inai. Per puotų pasidalinta grn

BRIGHTON PARK
MINSTREL SH0W

kingiems labai puikios. Taip 
pat tą vakarų kam nors teks 
puikus šilkinis užklodas, tikin
tai seniai pardavinėjami.

V Visi kviečiami atsilankyti

žiomis mintimis, kurias išrei
škė northsidieč.iai ir svečiai, 
kurių nemažai buvo. Vaišių

liūs pasisekė. Draugijai liko 
pelno apie $60.00. Per balių 
dr-jon įsirašė 6 nauji nariai.

Rūtos draugija dar gerai 
stovi. Ji buvo nuskriausta ba
nko, kuris nunešė pinigų. Ta
čiau susitvarkius vėl pradeda 
geriau gyvuoti. Rūtos draugi-! 
jai gali priklausyti vyrai ir i
motervs. Dr-ja neužsiima nei I * •
jokia politika, vien tik shvo 
reikalais. Praeitam susirinki- j 
nie buvo skaitoma du laiškai;' 
vienas nuo lak. Janušausko.

MAYTAG skalbyklos, 
Modd 10

Ir vėl Brighton-Park’as že- Užtikriname, kad linksmai lai 
nienfs - J. P.) žinia apie tra- ngia pirmyn draikoje, šį kar- ką praleisite.

tų, .jau iš praeities pasižymė-1 Vakaras įvyks parapijos sve 
;ję artistai, patięks kitokios rfl tainėje. Pradžia 8 vai.

*'W.H.Y.”

gėdiją buvo slepiama. Tik an 
tradienį, liepos 1(3 d. ryte, pa-

INBŲBANCE
NOTARY 
PUBH0 BANKERSj

PERKAM
Lietu višta* 

BONUS

MAYTAG, Model 30 ketur- 
kampe, verti’s $133.50 ,nž

$89.50
Vartota Mavtag skalbykla 

;>ž ' *

$29J)0

los. F. Brink, In.
Rakandų. Radio ir Muzikos 

Krautuvė.
3417-21 So. Halsted St

Tel. Boul. 4705

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chlcago. *111.
TEIa REPUBI.IO MOa

Katrie perkate nnjftls 1* dral- 
verb,. siųskite juos J (TRANE 
COAL CO. Gausite geresnes 
anglis, ui mažiau pinigu 
Pncaltontas M. R. tiktai *7.00

mačinu per langą, visus na Sies pasilinksminimo, šiame 
mus papuoštus vėliavomis, po- vakare bus daug netikėtų ‘su
rištomis gedulo ženklais. In- prizų’, pavyzdžiui: vyrų ir be- 
stinktyviai supratau, kad tai rnaičių choras, dešimts mm 
lakūnų garbei... Jie žuvę... J orkostra, solistų ikišiol nepa-

GARSINKINTFS
“DRAUGE1'

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVilORCIŲ AO1ITCRA 

PRISIRAŠYKITE I MŪSŲ SPULKĄ 
TKIBniOVMU PAMATUOTAS BEEVU 

2608 W18T 47th STR. Tel. LATayette 1088

Nepamirškite atsukti savo 
radios Nedėlioję, 1 vai. po 
pietų ant etoties W.C.F.L., 
970 k., ir pasiklausyti Lietu
viško prograjtm.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVĖ.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Bes. 10742 S. Wabaih Ava. 
Phone PULLmaa 8092




