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DINO VILNIAUS KLAUSIMA
Pilsudskis Jaunos Lietuvos 

visai nepažįsta
SVARBUS PROF. BIRŽIŠKOS 

PAREIŠKIMAI SPAUDAI

KUN. P. VAITUKAITIS 
PASKIRTAS KLEBONU AUSTRI

RYMAS, vos. 29. — Italijos 
premjeras Mussoliniu, dirbda
mas už Austrijos nepriklauso-

AVASHINGTON, vas. 20.—A . •*
Buvęs prezidento Hooverio 
administracijos paštų depnr-

ATSAKYTA PAŠALPA KATALIKŲ 
MOKYKLOMS OHIO

■nALsnoBflail

Dabar dar sunku būtu apie mano gyvybei nuo įvairių “Al•< rvi* * ‘ * • 4’« . ■' | f • ; > - v, 4
I/enkijos — Vokietijos sujtartį, ;(’aponių” apsaugoti, nes mano 
kų nors konkretaus pasakyti J didelis su savim paimtas kapi-
y v y ■ • - • . ■»• ' * *. i * . ■ *
— aiškina p. Biržiška. — Tiek talas galis būti tiems visiems 
tegalima pasakyti, kad tas pnk 1 plėšikams . geriausias aksti- 
tas buvo sudarytas ne tiek. nas...
Lenkijos, kiek Vokietijos nau-1 Pabaltijo 'Bloko Idėja — 
dai. Kokie bus tos sutarties' profesorius, — tokios sųjui.- 
vaisiai, vargu ar galima dabur .gos sudarymas yra geras ir 
numatyti. .Jei Pilsudskis ga- sveikintinas darbas, deja ma* 
Įėjo susikalliėti su Vokietija, nau, kad Lietuva*- tik tuomet 
tai gal būt ir su Lietuva ras turi įeiti į tokių sųjungų, kuri 
bendros kalbos ir norės susi- būtų sudaryta savitarpiško su
taikinti. Artimiausia nteįtis sipratiino pagrindu ir savaran 
visa tai parodys. į kiškumo dėsniais. Turime tarp

— Ar nemanoma kokiais savęs gerai susiprasti. Nerei- 
nors būdais su lenkais susi ta r- J<ia staiga tokion sųjungon 

šokti neišaiškinus, kokios nau-

Atsisakius nuo klebonavimo 
kun. Urbai, jo vieton į ftv.
Juozapo parapijų (Srtuth Si
de) klebonu 1 paskirtas kun.
Pranas Vaitukaitis ligišiol bu
vęs klebono asistentu Sv. Kry- i kėsinosi prieš Austrijos nepri- 
žiaus parapijoje. .. j klausoihybę/ri , .

Kun. ‘Vaitukaitis turėjo ul-t Mussolinis tuo tikslu sku- 
delio pasisekimo pastoracija- blai pasiuntė ^Vengri j o n užsic- 
je Šv. Kryžiaus parapijoje,
tat parapijiečiai, ypač jauni
mas, su skaudama širdimi D-
girdo žinių apie jo iškėlimų; 
kadangi kardinolas kun. Pri 
Vaitukaitį paskyrė klebonu, 
tat, sykiu ir džiaugiasi jojo 
paaukštinimu, kurio pilnai už
sipelnė.

rockfomF klebonas
EINA SVEIKYN

ROCKFORD, vas. 20. — 
Kun. Antanas Andriušis, M.I. 
C. kuris praeitų savaitę »mar

mybę, imasi liauju priemonių jtainento sekretorius W, F. 
prieš Vokietijos nacius, kurie Brown specialiai čia atvyko 

ir liudijo senato komitetui oro 
pašto reikale.
' A r \*A •*/

Ęuvęs sekretorius griežtai
. ~ nuginčijo visus prieš ji iškcl-

-U^ \ retornl ‘ ur ,pls kaltinimus darant koatrak-
M»h. Narima ir vengrus pat-/ .... ,
raukti Italija- putfn, kad han * ’n,."r" «¥*-

,____T*__ ______________ h11*- J*8 sake, kad niekas su
nieku neturėjo nė mažiausio

.drai kovoti prieš 
narius. ; ,

Italijoj slopinama visokia 
prieš Austriją vedama propa
ganda. e t

Vokietijos

PRANCŪZUI NETEKO 
TALKININKO

ti!
r- Mes tik tių^net sppiŲir- 

sime. sn lenkais, kai jie mums
atiduos iš mūsų pagrobtos že- i jungų, kuri buR visai svetimos jant raf5ta appn<įį^as jau kėlė
mės. Vilniaus klausimas, —'riš šalies jėgos L vaiandų trūkęs, tačiau ligo-

sako profesorius, — jau per- Mes norim patys galvoti bcįnis, ačiū Dievui, eina sveikvn. 
nai pavasarį buvo išjudintas
iš savo mirties taško. Ir šį

Legislatorių dauguma pritarė, 
brt trūko reikalaujamą 

skait Ii aus - '**
(’OLCMBUS, Ohio, Yhs. 20.,talikų mokyklos

—• Obio valstybės legislatūrn, gauna 2 milijonus 
antrąkart nepripažino katali-„L ** > «
kų parapijų mokyklom* val
stybinės pagalbos. Tačiau ta

. . . pati legislatura priėmė bilių,' Priedo pravedimui
susitarimo, kad išnaudoti 'r>'[j.uriuo pripažįstama reikalui- kalinga (B balsai, 
riaa-yhę, knd paaipinigauti ir'pilligisu

[gauti pirmenybę pašto vėžio-1I sioms mokykloms.
Tokių būdu katalikų moky k- 

i kims atsakyta pagalba. Ohio 
valstybės katalikų paraplįu 
mokyklose mokosi apie 171, 
000 vaikų.

Viešosioms mokykloms pri

Katalikų mokyklų pagalbai 
buvo pagamintas prie viešųjų 
mokyklų biliaus priedas. Pa
žymėta, kad iš pripažintos vie
šosiom* mokykloms suipoa ka- pažinta 5 milijonai dolerių.

SNIEGO PO GOS SUSTABDĖ 
JUDĖJIMĄ NEW YORKO

APIEL1NKĖJE
* • _ ■ .... .______

NETY YORK, vas. 20. — jama nuvalyti, tuč tuojau vėl 
ftį miestų netikėtai ištiko ne- užpustoma. Pūgai draugauja 
numatyta sniego pūga, kokios r,<i šaltis.
per ilff... .....lūs čin neturite.’ Vi,i »pylinl<i'! vieškeliai ne.
... ,. . • . <• 1 pravažiuojami. Visur daug
Mieste sustabdytas visokis i_

. i automobilių užpustyta. Ir po-
trafikas. Priemieščiai izoliuo-iv ■ ; • __i -• i r • « ii žeminiais geležinkeliais iš pat 
fr. Ten gyvenantieji darbiniu- ‘ follvo trukdomas susisie-
kai negalėjo atvykti čia į dar- kinia8> '■> 
hų. Atlantikas baisiai įsisitv

tgime.
1 { tai Atžvilgiu*, sakė Brown?
J I*’ (a
kontraktų sugriovimu yra nu- 

, skriausta visuma ir krašto avi 
acijos pažanga. Kų yra atsie-

~—-------- kę civiliniai lakūnai,' šiandien
PARYŽIUS, a vas. 20. * —;taft viskas sugriauta. Nereikia 

PraiŲcuzijos diplomatai ir vai- np Dketis ir lankti, kad krašto 
stybės vyraį pareiškia, kad .vyriausybė su savo kontrole 
mirus belgų karaliui Albertui,įgalėjų aviacijų pastumti pir- 
prnncūzai neteko ištikimo sau mya . ' .

Senato komiteto judrus pir
mininkas sėti. Black, dem. ii 
Jla., išklausinėjo buvusį paštų 
viršininkų, norėdama# jį nu
tverti painiotai* klausimais.

^daa mama iš to Įkiš. Ypač, ma- ujuį susirgo, tebeguli vietos 
Indu, neturime eiti į tokių ligoninėje. Operuok talkininko ir draugo. Jam mi-

tvirta Pabaltijo valstybė, Suo- 
pavnsarj galima ko nųrs Vii-pnija, prie tokios sąjungos irgi 
niaus atžvilgiu sulaukti. Da- j prisidėtų, nes Suomija dnu- 
bartinė Vilniaus visuomenė, giau negu kitos Pabaltijos val- 
nėra savistovi ir savarankis- J stybės veikia savarankiškai ir 
kni neveikia. Jai trūksta kaip! nemėgsta kieno nors svetimos 
visuose klausimuose, taip ir iš šalies jėgos būti rikiuoja-t » f • . i •
Vilniaus klausime, savo iui-, ma. Antra, tokia sųjunga tu- 
ciatvvos. Ji vis laukia direk-Į rėtų pasisakyti dėl Vilniaūs 

pa

komajidų. Gerai būtų, jei kfe- Nors ,jffOa is dftr npffaIi atsi.

sėsti, bet - 
zis praėjo.

manoma kad kri-

PANAIKINTA NACIU 
ORGANIZACUA

tyvų iš kitur, iš aukščiau, iš klausimo, kitaip sakant, 
Varšuvos. O Varšuva tuo tar-[reikšti savo nusistntymų.

“5c A-m/pu tyli. Pilsudskis jaunos Lie- 
tuvos visai nepažįsta. Jota tik\ 
jlra žinoma dvarininkų Lietu 

W2>' Vihiian.s m i ešelonus.
—t Reikia taip pat pabrėžti, 

kadSietuviai Vilniaus krašte 

turi gerų vardų kąip geri kraŠ 
[to šeimininkai. Būdamas Vii-

SUSITIKS PABALTĖS 
MINISTERIAI

RYMAS, vas. 20. — Italijos 
vyriausybės įsakymu Trieste 

> panaikinta nacionalsocialistų 
(naciijj organizacija, kuriat 
priklausė daugiausia austrai, 
Hitlerio sąjūdžio šalininkai.

ftis vyriausybės įsakymas

rus gali susilpnėti bendrasis 
prieš vokiečius turėtas fron
tas.

Oficialiuose sluoksniuose 
reiškiama vilties, kad naujas! Tnp nOpasisekė. 
jaunas belgų karalius laikysis!
mirusio tėvo^ nusistatymo ir1 e IU 'ar,U0I4en*!R a‘
Kri-itai priešinai. Vokieti jos I ltoa-‘ 1>a"t’ty,i ve*.ot.

. vi' • • ' ' Kai kurios oro linijos visiškaiginklavimuisi. .. , . . - .< į.
, Prancuzija ^jaučiasi rami, • • . T ;*

, » •- *• ;. budu didinimas beilarbių skai-kad ji pakankamai nuo vokie- R 1
čių apsidraudė visu Pareihiu. čius.,

įvyko tuoj po to, kada italu • 
policija Trieste uoste sulaikė 

Pabaltė* valstybių politiniai | atvykusius vienų vokietį ir du 
sluoksniai, kuriems jau virto austrus. Jų valizose ir dokno 

^Yliuje pastebėjau, kad lenkai’ visaj aktualiu Pabaltos Vai-'se rasta šimtai revolverių, aša- 

ir lenkiukui kalbtenti visuome-, st.vl>ių Sųjungos įsteigimas, rinių ir dūminių bombų.
' pradėjo rūpintis, kad artimiaunė .Vilniaus krašte labai domi

si Nepriklausomąja Lietuva ir 
labai mažai apie mus iš geros 
pusės žino. Vietinė lenkų spau 
da visokius .niekus apie mus 
ir mūsų Nepriklausomųjų Lie
tuvą prirašo. Ijuilp}. spauda 
savo melagingomis ir visai 
pramanytomis žiniomis apie 
Vilniui Vaduoti Sąjungos vei
kimų mums geriausių reklamų 
daro. Yra žmonių, kurie į vi
sų tai ir tiki. Pavyzdžiui, Vil
niuje pas mane atėjo keletas 
žmonių ir pasiūlė man nupirk
ti jų namus, nes girdi, pasak 
lenkų laikraščiai, Vilniui Va
duoti Sųjunga surinkusi daug 
pinigų iVihiiaus miestui nu
pirkti. Tr net Vilniaus “stn- 
rostvoje” man pasiūlė poil

siu laiku susitiktų trijų Pabal-L*
tė* valstybių, Estijos, Latvi- i 
jos ir Lietuvos, užsienių rei
kalų ministeriai ir aptartų są
jungos sudarymo plonų. WIESBADEN, Vpkietija, 

vas. 20. — Vokiečių golfo kliu 
hų nauja* viršininkas Kari 

iHenkel paskelbė, kad golfas

VIETOJ MIŠKO —

OBLIGACIJOS

Žemės ūkio ministerijoj iš-Į daromas tautiniu (nacionaliu) 
keltas sumanymas mokėti dva- vokiečių sportu ir kAd Sis spor
rininkams kaipo atlyginimų už 
nusavintus dvarus Žemės Rau
ko įkaito lakštais.

Kun. Jasui ir kun. Makna- 
vičiui Kauno miesto ligoninėj 
padarytos operacijos.* kun?

tas ko plačiausia bus populi- 
arizuojamas visam krašte.

ftis golfo reikale nuospren
di* padarytas sutinkant Hit
lerio vyriausybei, f 

Pranešta, knd golfo žaidi
mo sportas yra

Įr jeiTbelgų parieniu tvirtovės .
neatsilaikytų prieš vokiečių^ RYTOJ LAIDOJAMAS MI“
briovimųsi, vokiečiai jokiu bū
du nepereitų prancūzų gele
žies ir konkreto sienos.
' Kai kurie laikraščiai pažy

mini, kad naujas karalius iš pat 
jaunatvės užgrudentas pasau
linio karo veiksmais. Jis pats 
pergyvenęs nepatogumų ir 
matęs žmonių kentėjimus, ku-, 
rie pasireiškė iš karo.

Prancūzai tiki, kad1 jų ru 
belgais brolybė pasiliks pa
tvari. •

BIZNIS NUOLAT GERĖJA
AVASinNOTDN, vos. 20. — 

Baltuose Rūmuose lankėsi 
Amerikos bankininkų sąjun
gos prez. F. M. Law. Jis pra
nešė prezidentui Rooseveltni, 
kad visam krašte biznis nuolat ■ 
gerėja, bankai atsigaivelioja 
ir jau gali daugiau <footi pa
skolų.

WASHINOTON, vas. 20.— 
Senatas pripažino vyriausybės 

karališkas I bilių, kad AVest Virginijoj, vy-
Maknavičiui apendicito, kun. (Rportas. Golfas norima tad daugybė įsteigs valdiškų dirb-
Jasui, Lapių klebonui — skran patraukti kariuomenę, laivy-

eijos “sustiprintų apsangų’’ niai jaučiasi gerai.

tuvę, kurioj bus dirbami paš
to tarnybai reikalingi baldai 
ir kiti dlaiktai.

RįS BELGĮI KARALIUS

bavęs, Spėjama, kaiį. nebus 
apsieita be žmonių aukų. Apie 
medžiaginių nuostolių didumų 
pėra nė kalbos.

— «/.
BRIUSELIS, vas. 21. — Va, 

knr ir šiandien dešimtys tūk
stančių žmonių aplankė vietos 
karališkus rūmus, kurių kop-’ 
lyčioje yra pašarvotas miręs 
belgų karalins Albertas I, kad 
paskutinį kartų pasižiūrėti į 
savo mylimų valdovų, kaip 
belgai velionį vadino. Iš tik
rųjų, mirę* karalius buvo ne
paprastai demokratiškas. Ne- 
sklžiavo savo kilme ir užima
ma aukšta vieta, kaip tai daro 
kai kurie kiti valdovai. Dėl to, 
dauguma taikingai nusiteiku
sių belgių velionį mylėjo ir ger
bė. a-

Velionio karaliaus palaikai 
ryt rytų iŠ rūmų bus nulydėti 
į ftv. Ondulės katedrų, kur 
įvyks gedulingosios pamaldos. 
Po pamaldų palaikai bus nu
lydėti į Laekbn rūmus ir ten 
palaidoti koplyčios kriptoj..

ORAS .
CHICAGO LR APYLINK. 

— Šiandien debesuota; numa
toma* sniegns.

Sutrukdytas geležinkeliais 
susisiekimas su Bostonu ir ki
tais miestais. . feį

Pranešta, kad visų Naująją 
Angliją plaka sniego pūga.

Daugiau kaip 35,000 darbi-; Atlaųtiki pakraščiais yra pn- 
ninkų pastatyta, gatvių ir gat-hojaus laivams, rie vienas jų 

vekarių liėgių valymui. Nespė bus sulamdytas.
..........

SV. KRYŽIAUS PARAPIJA SU
KRUTO “DRAUGO”VAJŲ 

KARŪNUOTI
Veikėjai ir biznieriai pasikėsino 

pralenkti kitas parapijas
Pirmadienį, vasario 19 d.,gas” perėjo į WeRt Škic, į

įvyko “Draugo” jubiliejinio 
vajaus susirinkimas ftv. Kry
žiaus parapijoje. Sodaiyta 
planas kaip pasidarbuoti šioje 
kolonijoje. Nutarta išleisti • 
specialų “Draugo” numerį 
kovo 3 d., kuriame bus aprašo
mas Sios kolonijos lietuvių vei 
kimas ir visi lietuviai biznie-' ' * Za*’/** 4
riai.

Ai kolonija vra viena iš se
niausių lietuvių kolonijų viso
je Amerikoje, taigi čia medžią 
gos randasi užtektinai, ftv. 
Kryžiaus par. pasiryžo pavy
ti ir pralenkti ftv. Jurgio par. 
Sakosi, kad žut-but “Draugų” 
reikia remti, nes kadaise bū
davome artimiausi kaimynai 
ir drangai. Dabar nors “Drau-

AuŠroR Vartų par. ribas, b» t 
tarp ftv. Kryžiaus par. ir di< n 
raščio “Draugą” draugišku 
mas nė kiek nesumažėjo.

“Draugo” jubiliejinio vn 
jaus komisijų sudaro sebnntie 
ji; gerb. kun. Pr. Vaitnknitis, 
garbės pirmininkas, V. Stan* i 
kas, pirmininkas, E. Ogentaitė, 
sekretorė, P. Doršn, B. 
vaitė, M. Sudeikienė, A.
Saitė, E. Gedvilienė ir S 
kienė.

fti komisija šaukia svarbų 
susirikimų — penktadienį, va 
sario 23 d. po pamaldų vak ri
te ftv. Kryžiaus par. svetainė
je, į kurį kviečia visus šios kn- 
lolfijos lietuvius • atvykti, nes 
bus labai svarbių pranešimų.



Tneciadienin, vasario 21, 15)34

Vpup 1. MauMK apnuanimi
narsiai kovojo ir išgelbėjo, sava valstybes ne 
priklausomybę. Po karo jis aplankė Jungti 
nejji Valstybes ir kiius pasaidro kraštus. Vi 
sur buvo sutiktas kaipo* pasaulinio karo kar-A «■* At1*' "y/ _ ■»■ * *

nimas susigyvenęs su dabartį > Yru slaptų organizacijų, kų- 
nėm bolševizme skiealžiaiuoiu [rių tikslus — plėšikavimas. Ir 

idėjom, ar jas tik aklai seka Petrapily buvo įsikūrusi tokia 
ir realizuoja

lįain* kaddian, ftskyras sekipac'lenlu*
PRKNI'MEHATOS KAINA: Metams — Pa

ti tuefu — 13. iO; Trims mėuesiaioe — ISO t; Vienam 
■Mnelbi w- 76c. Knropoje — Metams (7.-00; Pusei ma- 

Kopija .Olt. Į ’
t . Skelbimų kainos prislutiči'amoa pareikalavus.

.« Bendradarbiam* Ir korespondentams rastų negrn- 
Įaa, jei neprašoma tat padaryti Ir nepnblundlama tam
gEg"* •**’*• , >/

KedaMtorius priima — nuo 11:00 Utį 11:00 vaL 
JBkelmmai sekančiai dienai priimami iki 
/v/*' 5 vai. po piet. ;>,«• , v į

gimnazistų organizacija.. Šios 
ur ve- organizacijos nariai nužudė 

jas pučia, ten ir linksta. Ka- j net vienų draugų, norėdami 
dangi toks režimas, tai bijo jį apiplėšti. , •
ir pasiprieSinti. Jei kas pasi- _ -gįįį

priešintų iš anakstaiviu - lvtuIilėte aukujilu0
imtų paSalpas, nubaustų ir ne-| gaire5
beis si galėtų toliau mokytis. , , . . . . .i . . ., . -. | — Jausimas yra labai jaut-Tiesa, yra slaptai veikiančių' v. . .. ~. .. . ... . rus. Norėdami u kukleti, visųorganizacijų, kurios labai pnet . .. ... •** .w. . .
s. .. .x. . . . .. I pirma reikia pamilta ir linkė-singos šiam režimui ir non ji . .. 1 jT_, • .' i . ti jutais gero/- Prie 'jaunimo nuversti, i ra studentų, kurie .. . ... ,

... . ,, reikia ety'ne šūkaujant, betpriklauso Pkonisomolų” orga- • *
nizacijom, tai jie parvažiavę j pavyt
kaimų turi skleisti bolSevizmo Jiems reik tik iš šalies pa- 
idėjas. Žinoma, tų daro ne iŠ dėti, o jie foM imasi
širdies, bet iš reikalo — jei iniciatyvas veikti, tada išmoks 
nevarysi propogandos, būsi iš savarankiškumo ir bus *daųg 
organizacijos pašalintas. Jie naudingiau.
gausiai apginkluojami ir šios >unimo
rūšies literatūra. eitį * kit(> Rurie
- Ar studentų medžiaginė tolutępuo religijos, reik nj

bukit- pakenčiama? pamokslais tuoj šaukti į bąz-
— Studentų ĮMC&taginė bf- n y čių, bet nejučiomis juos pa-

klė labai sunki. Batais neap- įmukti į padorius pasiiinksmi 
jūpinti. Kartais reikia mok y- nįrtmę tarp religingų draugų, 
tis neturint kėdės atsisėsti. pagvkęsti Į katalikiško jauni- 
Mėncsiui teduoda 50 rublių vakarus h panašias jrnvy- 
Pracitų vasarų, Sibiro viena-1 ^jiais. Tas’jiems gali pačia
me universitete, nepamenu ar ^ros įt duosis
taį Tomske ar Jrkutsky, riu-‘tgrgiaw prieiti prie savo sielos, 
dentai net kėlė maištų dėl „ Koks įapatlis iž
nepakenčiamos medžiaginės Lietuvos jaunimo ir kų tikitės 
būklės. . * iš jo ateityje?

— Kokios* Rusijoj jaunimo
organizacijos, kas jom vado- ®®an 1X14310 gTįftttienu 
vauja ir kokie iu tikslai? i draugams Lietuvos jaunimas
- Svarbiausios organini £"* .“*»» ‘”,4d»-

. . , - Jer jaunimas ir toliau eis to-jos: “pionieriai” (musų ange * j .
... , .,, kiaos keliais, tai laukia šviesiliukai) ir “komsomolai . r , -.... , ,, . ateitis Jaunimas — tautos vd-“Koinsoinolams vadovau- ..... ,

..... ... >. -tis. KOKtan idealais gyvenaja centralims komitetas Mas- . , - ,. t _
, • a i i iu-a ■- jaunimas, tokiais ir tauta. Sekvoj. Man teko kalbėti su jų
centralinio komiteto nariu a- U

. .. ., , , Tkatp matau, labai skinasi nucpie organizacijos reikalus, tai Į"*
. , a , . ; mano laikų jaunimo. Bendras. pabrėžo, kad doroves zvdg ^Tįerai ilailavi

: smu jie jau kyla. Jei taip eis t - - Z , ..i . .. . v . , ne ir mandagus. Juos ne kokiai toliau, jie patys šioj organi- T .. . ° • .
u • * karjiera čia atviliojo, bet pazacijoj neberas vietos. Žymu, J J ’ f.

. , . . . .o sisventnnas dirbti Bažnyčiaikad pats jaunimas jau iš sa- . . . J
..... ... , „ , ir Tėvynei. Ištikrinu dvasis-vęs imasi keisti veikimo kry- S „ ...» h a a-a v JC « » AI aA Vv, A I* * a aa> «

BeHevIkų Kankinto Vyskupo 
P a r e i t k t m a i

— Kokie Rusijos jaunosios 
ir senosios kartos santykiai?

— Santykiai nekoki. Jauno
ji karta žiūri į senųjų, kaip j 
atgyvenusių; Jos negerbia. Ži 
uoma (Ekscelencija nusišyp
so), senoji karta jiems taip, 
pat moka atsilyginti.

Dažnai maži vaikai senus 
vyrus, moteris vadina “tava- 
riŠč”, o seniem tas nepatinka 
Tėvai nusiskundžia, kad vai
kų mokykloj neišauklėja. Mo
kykloj moko, kad vaikai ne
sektų senų pavyzdžiais ir jų 
nepasisavintų. Su kultūros pa 
žanga progresuoja jaunoji ka
rta, senieji jiems tik duoda 
tenų ir nukreipia jų veiksmus 
kultūros sritim ,

j\ •

—Kokiomis priemonėmis 
Rusijos jaunimų būtų galima 
prikelti iš to religinio letar-
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&SSOI4UCIJA L. R. K. g A. REIKALU

NEPAPRASTAS VALDOVAS - KA 
RALIUS

Jau kelinta diena, kaip spauda plačiai netrukus įveda! 
rūšo apie Belgijos karalių Albertų 1, kuris Payment Life”, 
užsiiųųSė vaikščiodamas po adkštus Alpų kai- “Endowment a 
nūs. Jii/btivo 59 -metų amžiaus. irti vaikams, jaiT y T į * *■ ’ J*'* T » -y.« <-<r- «>' '.į

Bel&j oš karalius*-buvo i nepaprastas- vai- Chicago je ir a| 
.dovas. Savo valdomoje belgų tautoje’jis bu- kuopos silpnai t 
vo įsigijęs pagarbų ir meilę rte žiaurumu, skelbti naujų n 
kaip paprastai atsitinka su monarchais, bet jų —ž konfėrenc 
darbštumu, sunutnumu ir prisirišimu prie lykus apsvarstę 
savo žmonių. Jis buvo tikras savo įgautoje vajaus pasiseki 
vagas,. gyveno s'u žmonėmis ir dėl žmonių • tis prie Sus-mo. 
gefotfės. Dėl to jis ir buvo tarp tų nedauge; tarta kreipti į1 
iio monarchų, kurių nepalietė pokarinių su- Sus-mo. Pašaipi 
mišiiųų ir 'politinių krizių banga. gali, pataria in

. i - • S'' A ” 'Karalius Albertas buvo krikščionis vai- 
p dovas pilna to žodžio prasme. Tas. jam ir už- Įvedimas n
į tikrino pasisekimo sunkiose ir atsakdmingose turėtų įnešti ne 

pareigose. Pavaldiniai jį gerbė ne vien dėl organizacijoj, b 
to, kad jis buvo valdovas (daugumoje atve- talikų visuoiuei 
jų valdovai monarchai yra nekųnčiami), bet ant naujoviškai 
kad drauge buvo ir darty) žnipjus, įhoksli- L. R, K- S. 
ninkas, kareivis, inžlnįer|uniiif'.;profesoriųą,« i iTaternądinianis 
Nuo pat jaunyšlės jis sunkiai dirbo, mokėsi, m&ms. Ligšiol 1 
stengėsi kuo geriausia pažinti žmonių reika- nimps į Sus-mų 
lūs, nes geraį suprato/Kad būti g0tu Vadu ri jaunimui tii 
reikia patyrimo, mokslo ir darbštumo. Tad skytjaĮ bus įv 
ir netenka stebėtis, kad Albertas I dažnai masns nebebus 
nusileisdavo Į anglies kasyklų gilumas, kad Tačiau m°
patirti ar nėra ten i»vojų gyvybei ir kokio- .

' se sųlygose dirba darbininkai.
- ' \ . i Aišku, kad tai

Kinbi pasaulinio karo- metu Belgiją ne- 1 j^|p gug 
tikėtai užpuolė gausingoji Vokietijos ljariuo- ’ / 
menė, žudė nekaltus žmones, naikino kraštų, r*tl 'U-1U1 Pa 
Belgijos karulius pasirodė esųs didis patri- hei
jotas ir narsus kareivis. Jis pasakė, kad tik ^4, kad apdra

R* ' '-z ; * t .' z* ®-J*-i • , ",ar

pet jo lavonų vokiečiai tepereie. Tauta, pa- mo ne tik gyv 
mačiusi savė vadų karniomeriės priešakyje, tybę.

žino

Gausingose lietuvių kolonijose vakaruo
se ir patį Chicagos miestų inimant, Sus-mo 
reikalai yra apleisti. Dėl to skelbiant naujų 
narių prirašinėjimo vajų daugiausia dėmesio 
dr \teks kreipti tęn, knr mažiausia Sus-mo na- 
irių tėra. Prie to darbo iš anksto reikia ge- 
ra?prisiruošti.

Čia sapne pamatė Jonas, 
kad šarvai jo kūnų dengia 
ir lyg uždangalas plonas... 
Kažin kur koks garsas spengia.., 
Tai — Liet ava! Tai juk vyčio 
narsus stojasi jojikas...
Pasirodė Jonui tyčia, 
karstų savąjį palikęs!..
Taip, tai — kovai garsas šaukia 
Jonas sapnų tų suprato,..
Ir pašokęs mato: lauke 
jau kulkosvaidžius išstato, 
doko Jonas į grandinę — 
čia ir puota prasidėjo, 
ir paleidus pirmutinę 
kulkų, petį suskaudėjo...
Bet dar Jonas priekin šaudė,
(už akmens jis nusirito): 
ir staiga: ranka suspaudė 
sau krūtinę, ir parkrito...

Sužėravo liepsna akys... 
Sapnas!.. Jonas pažiūrėjo... 
“Vyti, tu?!..” — tyliai pasakęs 
jis jms jį ramiai nuėjo...

Taip Lietuva atsistojo 
kaip numirėlis Iš karsto... 
Tiems, kurio už jų kovojo, 
veidų žemės apibarsto...
Jonas šaltas ir sustyręs 
su draugų savu daugybe, 
kraštui aukų savo skyręs, 
jam išpirko ir gyvybę!..

Niekas nieko nematė. Dėlto sekreto
riai mirktelėjo vienas antram, supratę, 
jog jų viršininkas jau “gavo” ir veikti 
čia nebėra ko. Ir visi išbildėjo, labai 
griežtai įsakę bent viršuje lentos padėti 
rusiškų iškabos vertimų ir būtinai tokio 
pat dydžio, kaip ir lietuviškas, jei nega
lima didesnio; stulpų gi pervarsoti bal
tai juodoirtis dryžomis, kaip “kaziennle- 
ji” varstai ir būdelės. < *

Bet kad lentoje daugiau nebuvo vie
tos, tai lenta ir stulpas taip ir paliko, 
kpkie buvę, visiems pasidžiaugti bene tuo 
vienu visuose Žemaičiuose žemaitišku pa
rašu. ' - ' <

tokiems žmonėms nusidėti valdžiai!
“Kas parašė ant ptulpo lietuviškai!” 
“Aš!” liepė Darata vertikui, kad pa

sakytų. J,'''"

* “Nelzia, nelzial”
“Kodėl gi? Juk tai kad žmonės ži

notų ’čia daržininkus gyvenant”.. 
“Nelzia, nelzia! Reikia rusiškai”. 
“Niekas mūsų nemoka rusiškai pa

rašyti! Ir kmhgi būtų tasai parašas, kad 
nei paskaityti beveik niekas apylinkė.je 
nepaskaito?”

“Nelzia, nelzia! Užginta! I^enta tuo
jau reikia numušti.”
- ‘ “O kai.užaugs daržovių, tai ir ponui 
antstoliui bus gerai...” ; "

Nebeiškentė senis, neburbtelėjęs ant
stoliui, jam pro šalį praši laužiant. Darata 
jau laikė kumštyje sugniaužusi raudonąjį 
poperėlį, tik vis nepadori*jusi inteligen 
tui, suprask, aukštesniam valdininkui pa- 
slapčioriii* pakišti. Dar supyks ir skan
dalų iMilavys... Pagaliau, tasaį atkaklus 
“fiebtia” jų įtikino, nedavus neapsieisiant, 
jei policija tyčia atvažiavo. Ir pakratė ant
stoliui rankų, lyg atsisveikindama.

Antstolis meiliai žvilgterėjo jai į a- 
kis, lyg niekur nieko, ir tol minkštesniu 
bal/u l»«karto.įo sak ramentai tųjų rasų pl>- 
licijos formųAį:

“Nelzia, nelzia... ”

buvo Jį patyrę, kasdietių Kuosomis valan
domis bevaikščiodami Sakaiyne pasigro
žėtų, su jos šAmininkais ir darbininkais 
pasikalbėtų: pulkas žmonių vis traukia. 
Nusigando ir saigas, kurs buvo gavęs iš 
Vidmanto rublį, ir tų pat vakarų davė 
žinių Vidmantams nuimti lietuviškų pa
rašų, nes lygtoj dienų atbildėsiu visi po- 
licistai to stulpo griautų. Senis, gražiai 
'padėkojęs pasiuntiniui, jau buvo beeinąs 
lentos nudaužtų, tik Darata sulaikė.

“Tegu, tegu!”, sakė. “Ir kas čia blo

gi y (IŠ Vaižganto “Pragiedruliai”) 
v?f Miela malonu tajio ir patiems Sakaiy- 

p nėlgyventojams apsidairyti aplink, kaip
B visi i»ašal<Miai ėmė šviesti, lyg iššluoti;į , »»• ‘ /s* kali) visjiiį,.ėmė;matytis pridėta ranka;

ne betkaip, tik pridėjus ir padirbėta ligi 
P tinka<iio garo/() pačiame santime ties 
k. vieškeliu, kur kelias išsimėtą į kiemų, da- 
I ba’r , stovėjo raudona ir žalia varsa dry- 
| žai rtudažytas puikūs stulpai* su lenta, 
b., taisyklinga lietuvišku parašu:.

A Sakalynė
R Vidmantai

• fotorži atakai.Ha ’ ' j1’ - >Žinančiu eidami pro" šalį ar į Kūkaly; 
iię, siekite ir gerai nemokėjo ' tfslhiišk inti^ 

į - kas tie ^Vidmantai”, fine manyti tai 
į businn'. naujoviškai praminta .Šakalinė ir 
lį. jų tan i ardu bevadinti. Taip ir mes 
R. jų b Vardifisimn — Vidmantais.

Stnėph? su parašu jau kokįų savaitę 
kį buvo b'-slovjs. kaip kaiinkas davė žinių 

4- nil tttoTmi apie neregėtų ir .negirdėtų tame 
kioūtb ^Pttnšų, kum bene tjk koki revo- 

< liurniį dalykų reiškia, nes nieko nvguli- 
Hk mn eriį: siipiasfi. Išsigamfh antstolis, ne- 

K žinojęs, kas jo m ovalioje nauja atsitiko; 

išsigando jo raštininkui, kad ir senai jau

Arėjas Vilkautas

(Pabaiga)

kai nubudo. Gyvas, 
rodoR, atsikėlė
žmogus koks, ar gal dievybė, 
(tik jis gyvas, o — at^vūlė), 
o aplinkui Jį šviesybė 

r Huspimlėjo. Atsikėlęs 
jis iš karsto kėlė kojas.„ 
Ir-paliko> jaunutėlis,
(lyg stebuklas tikras sstojos!).

/ti
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ĮVAIRUS KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
* • V * n'
Klausimas. Esu savininkas tiems reikalingiems pataisy- 

mažo namo, bet gyvenu kito-juanis, bet pinigai vis tiek pri- 
je vietoje mokėdamas randą. Į skaitomi prie to 80 nuoš. Kur 
Ar aš galiu prašyti morgičiui • nėr. egzistuojančių morgičių,

].askolos tokiems tikslams ga
li siekti 50 nuoš. įkainuotos

paskolos?

Atsakymas. Nedaro skirtu
mo, jeigu namo savininkas gy 
vena kitoje vietoje, bet jo tas 
apsigyvenimas kitur turi būti 
tik laikinas ir jis ateityje tu
ri persikelti į savo namų. Sva
rbu, kad namas Imtų ‘.namai’, 
kitais žodžiais, kas nors ten 
turi gyventi.

Paskolos taksams ir patai
\ symams

»
Klausimas. Per pereitus du 

metus negalėjau mokėti namo 
taksus ir kai kurių mokes
čių: dabar nataą reikia
šiek tiek pataisyti. Ar galima 

di paskolą namo pataisy-

MARGOS NAUJIENOS

-

REKOLEKCIJOS - MISI
JOS IR 40 VAL, AT

LAIDAI
Jška-

Atsakymas. Galima 
grynų pinigų taksams, 
kesčiams apmokėti

gauti

ir
mo

ki-

TĖVŲ MARIJONŲ 
MISIJOS

turto vertės. Bet tas paskolas 
negalima vartoti gyvenimo iš
laidoms arba bizniui.

Skubūs atsitikimai pirmiau 
svarstomi

Klausimas. Suprantu, kad 
ima ilgą laiką kol Žmogus gą- 
1i gauti paskolą nuo Namų Sa 
vininkų Paskolos Korporaci
jos. Ką galima .daryti, kuo-

Racine. Wis. — Vasario 11

ziukas lanko aukštesnę moky
klą. Dėl to ir nestebėtina, kad 
turi tiek daug draugų ir prie-

surnošė vaidinimą “Jono ftir- 
dis’’J 5 aktų,.kuris gerai pa
vyko. Žrtonių atsilankė daug, 
mat pelnas skirtas naujam ar
notui nupirkti.

Po vaidinimo gerb. klebo- 
mot-m»rgičio skolintojas jaunas kun. A. Balinskas lošėjus

telių. Jubiliatai dėkingi rųn- 
d. Altorių Puošimo draugija gpjanis, taip pat viaienjs už

grąsina atimti namą?

Atsakymas. Paprastai, svar
biuose atsitikimuose, kur įsa
kyta jau išsikraustyti arba 
kur turtas paskelbtas parda
vimui, centro ofisas tuoj sva-Į 
rsto tuos atsitikimus. Visuose 
tokiuose atsitikimuose reikia 
tuoj pranešti Namo Savininkų 
Paskolos Korporacijos

pakvietė į Mihvaukee veikalų 
pakartoti.

Vakaro vedėjam buvo A. 
Gališanskas, Marąuette unive
rsiteto studentas.

Užgavėnių vakarą Šv. Ceci
lijos choras buvo suruošęs šo
kius jTąrat). svetainėj. Pavyko.

niam ofisui, 
laišką.

vieti- 
geriau parašyti

I

Namai ir biznio vietos 

Klausimas. Turiu mažą d vie
Vasario 12— US dd. — She- jų aukštų namą. Pirmam au-

boygan, Wisc. (Kun. A. Pet
rauskas, M. T. C.).

kšte yra Vnaža krautuvė. Ar 
tas reiškia, kad šis mano na-

Vasario 19 — 25 dd. — An-; mas skaitomas biznio vieta?
sonia, Conn. (Kun. A. Petrau
skas, M. I. C.).

Vasario 19 — kovo 4 dd. — 
Aušros .Vartų parap., Worces- 
ter, Mass. (Kun. A. Cikota, M. 
I. C.).

Vasario 26 — Kovo 4 dd. — 
Athol/ Mass. (Kun. A. Petrau- 
skas, ,m. ,,^nrw>4

Vas. 27 — kovo G dd. — 
Mt Carmel, Pa. (Kun.’J. Vait
kevičius, M. I. C.).

Nes tokioms vietoms paskolos 
neduodamos.

Atsakymas. Jeigu yra na
mai, tai paskolos duodamos
nors jame 
krautuvė.

puikias dovanas.
Vasario 11 d. savo namuose 

pp. Jurgaičiai suruošė pietus, 
kuriuose garbės svečiu pakvle 
stas ir gerb. kleb. kuh. A. Ba
linskas ir -surprizo yengvjal 
bei- vietos veikėjai.

Ilgiausių metų jubiliatams’
Racino lietuvių tatpe veiki

mo netrūksta. Parapijos sto
vis geras.

Mount Carinei, Pa. -
lbingas misijonierius, 
kun. Dr. Vaitkevičius, M. 1. 
C., Sv. Kryžiaus bažnyčioje 
sakys pamokslus pradedant 
vasario 27 d. Pamokslai bus 
sakomi kasdieną, 8 vai. ryto 
ir 7 vai. vbkare.

Per gavėnią kas - trečiadie
nio vakarą 7:30 vai. šv. Ka
zimiero bažnyčioj bus stacijos 
ir palaiminimas Šv. Sakraiheft

Prieš kiek laiko R. Gaiišau- tlK.- 

skaitė .sukvietė kai kariuos 
vaikučius ir išmokino lošti 
gražų veikalėlį. Vakaro pelnas 
paskirtas moterų Rožančiaus 
draugijai.

Draugija labai dėkinga R.J. . .**■>,
GališaUskaitei už pasidarbavi
mą. f' > x

Vasario S11 d. užsidarė vi 
sos „ pramogos ir pasillnkshil- 
nimai. Mat, gavėnia — atgai
los laikas, ft. V.

I KENOSHAM

Kadangi Jubiliejaus metai 
(1900 nuo Kristaus mirimo 
ant kryžiaus) dar tebesitęsia, 
tat visi Mount Carmelio ir 
apylinkės lietuviai pasinando 
kitę tomis Misijomis; ateikite 
pasiklausyti pamokslų ir eiki
te dažnai prie Šv. Sakramen
tų.

Misijos baigsis 40 vai. at
laidais, kurie prasidės Šv. Ka 
zimiero dieną, y— kovo 4. Pei 
keturiasdešimta valandij atlai 
dus pamokslus taip pat sakys 
Tėvas Marijonas, kun. Dr. 
Vaitkevičius. J. B. K.

i --------------------- „

P. K ra ūse yra vyriausias 
užvaizdą Rochoster American 
Rrewery ir didelis lietuvių 
prietelis. Jis jier vakarienę pa 
aukojo $25.90 naujos bažny
čios fondui. ' >•

raįniečių kun. B. Turula, aps
kr. teisėjas 1*. DonneHy, po
nas ir ponia P. Predmore, adv, 
ir ponia F. ScuUy, ponas Ir 
ponia P. Krausę', ponia C. 
Kessler ir kiti. Vakarienėjea* . '
dalyvavo ir ukrainiečių,

prof. Į Ukrainiečių kun. B. Turula
trumpai- pasveikino lietuvius.

Teisėjas Donnelly pasakė 
gražią kalbą apie “Catholle 
Heritage”. Reikia pastebėti, 
kad teis. Donnelly yra vienas 
Žymiausių ir aktyviausių dar
buotojų Katalikų Akcijos dir
voje. Mums, lietuviams, rei
kėtų sekti to aukšto žmogaus 
pavyzdį ir rimtai susidomėti 

^klausimu: kuo aš, kaipo ka 
talikas, galėčiau pasidarbuatį 
savo Bažnyčios ir tautos gero
vei?

P. Predmore taip pat yta 
žymus veikėjas ir Colniubo Vy 
čių sekretorius. Jis ragino lie
tuvius priklausyti šiai garbin
gai katalikų organizacijai.

Adv. J. Scully taip pat yra 
žymus veikėjas.

Klebonas kun. Jonas Bak
šys džiaugėsi matydamas tiek 
daug atsilanknsh) jiarapijonų 
ir svečių; ragino visus rimtai 
pasvarstyti ir sekti gerb. tei
sėjo pareikštąsias mintis, ir 
darbnotis vienybėje kataliky
bės it lietuvybės gerovei ir 
šviesesnei AVnerikoje ateičiai.

Vakaro vedėjum buvo Jonas 
Oellcys Morkūnas.

Vakarienėje dalyvavo daug 
žymių lietuvių biznierių, ku
riems teikia nuoširdžiai padė
koti už jų nuoširdžią paramą 

parapijai įvairiomis aukomis, 
ftočesuuiečiai lietuviai biznie

riai yra stipriai susiorganiza
vę į “Lithuanian Business 
Mehs Association”, kurios pi- 

(Tęsinys 4 puslapyje)

DIDŽIULĖ PARAPIJOS 
VAKARIENĖ

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!. f i ’*'••*. * , . ” ” • • •_ o A .

Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio 
moksliškas knygas, vardu:

'K ATAUK KYBĄ’Rocheiter, N. Y. — Vasa-j 
rio 11 d. suruošta Šv. Jurgio 
parapijos vakarienė, į kurią 
atsilankė tiek daug žmonių ir 
svečių, .kad^jdaugeliui neteko ’ 
vietos ir neteko paragauti ska 
nios vakarienės, kurią paruo-

Joro nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip -jos yra įšskaitliuotos Apaš
talų Sudėjime — “Tikiu į Dievą Tėvą'’.

KATALIKŲ TIKYBA, t tomaa — TIKIU Į DIEVĄ. 
Turinys: Tikėjimas. Netikėjlritas. Yra Dievas. Dievo eR- 
rnė. Trejybė. IJievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Ąngelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, ti Uffih — JAZUS KRISTUS. 
-Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimą. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jannystė. 
Kristaus viėšojojo‘gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrirtias. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBĄ, ttl ŠVENTOJI DVASIA.
Turinys: Šentoji Dvasią yra Dievas. Paeina iš Tėvo t»r 
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malottė; Bhr. Dva?nos <lo- 
vortOa•
tvbės ir Šventųjų Bemlraviintis Nttodėinių 
Sakramentai—Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtiui- 
mgB, “ ‘ .............. ...
Mirti?
Gyvenimas.

X -L ♦ AVisus tris tomus gurkiu
rals trys tiomai sykiu “imkutiajns- _ -r, .
daro 1025 pusinius. Begalo svarbios ir reikaliūgos moks
liškos knygos labai pigiai. Pašyk tnojaus.

Cla nuplfftk

Sekmadienį, vasario 4 d. Šv, 
Petro parap. salėje įvyko vie-, 
nos dienos bazaras. įmonių 
atsilankė pusėtinai Padaryta 
gryno pelno $100. Tai grąžus 
pelnas.
^Musų parapijoje klebonauja 

gerb. kun. M. Urbonavičius, M- 
I. C. Jis yta jaunas it ener
gingas klebonas, kuris moka 
gražiai sugyventi ir puikiai

Neseniai pas mus buvo at
silankęs Karuža su savo ma
giškom štukom. Pelnas ėjo pu 
siau sn parapija. Magijos žmo 

ir randasi maža J nėms patiko, ypač; vaikams.

Vasario 10 d. surengta sur- 
prizas įžymiems parapijonams 
ir biznieriams A. ir E. Jurgai- 
čiams jų $0 m. vedybų suka-

Paskolos lėšos

mūsų parapijosšė darbščios’ C’1 ‘ M ♦
šeimininkės.

Jš tikrųjų, mums, lietuvia
ms, reikėtų kas norR daryti; 
kiekvieną kartą mūsą svetai
nėj tiek priftikemša žmonių ir 
svečių,- ir gražaus jaunimo, 
kad nėra kur nei apsisukti. 
Kiekvienas iš musų turėtu
mėm pagalvoti: kaip ilgai mes

Klausimas. Kiek reikia mo
kėti už gavimą paskolos nuo 
Namo Savininkų Paskolos Ko
rporacijos?

Atsakymas. Pirmas mokės- 
tis iš $6.00 už apkainaviiną ir 
kredito raportą (jeigu pasko- 

18 dd. Pitts-1 Ja neduodama tai mokesčio

Kovo 5 — 11 dd. —Provi
dence, R. I. 
M. I. C.).

(Kun. A 'Cikota,

Kovo
ton, Pa. (Kun. A. Būblys, M.. nereik mokėti), kitas mokės-* 
T. C., ir kun. A. Petrauskas, tis $25.00 už savasties išegza- 
M. I. C.). . . ’ -

kties proga. Pramogą rengė, dartraotis. su savo partpijo- 
vietos žinomi veikėjai P. ir-E nąifS toi fr parengimai at
liekai, A.- ir O. Vasiliauskai, ,’neŠA puikaus pelno.
B. Zizmil&kienė, O. Gečienė, * Pirmadįenį it antęulienį, va 

P. divieno ir J. Ventis. Svečių lWjo < pas buv0 
susirinko daug. Vakaro vedė- atvykęs'iš Chicagos A. PeJ- 
.iuru buvo A. Vasiliauskas. Ka (įžyjs su k m taniaisiais pavei- 
ibėjo *M. Gasparaitis, J. Zalec- kgjJi8 _ “Liurdo Stebuklai”

Kovo 12 — 18 dd. — Šv. 
Kazimiero parap., Worcestef, 
Mass. (Kpn. J. Navickas, M.
tq.,.

|B» < ’ • S* • . 4
Kovo 12 — 25 dd. — Kings 

ton, Pa. (Kun. A. Cikota, M. 
I. .C. ir kun. J. Vaitkevičius, 
Aį. I. C.).

Kovo 19 — 25 dd. — šv. 
Jurgio parap., Brooklyn, N. 

(Kun. A. Petrauskas, M. I.

Kovo 19 ~ 25 dd. — šv. 
'Jurgio parap., Detroit, Mich.

Kovo 19 — Bal. 1 dd. — 
Brėckton, Mass. (19 — 25 dd. 
kun. A. Būblys, M. I. C. 26

— bal. 1 dd. — kun. A. Pet
rauskas, M. I. C.).

Kovo 26 — Baland. 1 dd. — 
, Tiochester, N. Y.', kun. A. Ci

kotą, M. I. C.

Kovo 28 — Bal. 17 dd. — 
Apreiškimo parap., Brooklyn, 
N. Y. (Kun. A. Būblys, M. 1. 
C.).

Balandžio 23 — 29 dd. — 
Ufica, N. Y., kun. A. Cikota, 

S M. L C. s

minavimą ant paskolų mažiau 
<3,000; advokato $10.00 ir ki
tos mažos lėšos nį užrekordą- 
vimą dokumentų.. . •

Kur reikia siųsti paskolų 
aplikacijos

Klausimas. K&ip ir kur ap
likacijos padaromos? Ar pats 
aplikantas turi asmenini susi
tarti ru skolintoju ir su juom 
derėtis apie morgičio permai
ną?

AtsaJcymas. Aplikacija turi 
fn'iti pasiųsta vietiniam Home 
Owners Loan Corporation (Na 
mų Savininkų Paskolos Kor
poracija) skyriui. Yra specia
lu aplikacijos forma, Icnrią ref 

•kia. išpildyti; ji duodama dy
kai, už tai nereik mokėti pi
nigų.

Nereikia aplikantui tartis su 
skolintoju kas link užtvirtini
mo permainyti morgičio ant

• 5'' r t -i +*• c,

bono. Viršininkai Home Own- 
ers’ Loan Corporation viską 
atlieka. , ’ TLIB. '

kis ir F. Stęponafris. * 

Pp. Jurgaičiai yra i
Pirmą vakarą žmonių prisiri
nko beveik pilna salė, antrų 
vakarą kiek mažiau. Bet saly- 

i jonai ir jos lėmėjai, taip1 ginamai, atsilankė nemažai 
neatsako reikale ir drau-j žmonių. Paveikslui labai vi- 

gijų paremti. Augina dn rū- Į šiem* patiko, nes tai retenybė 
pus. Jonap jau lanko Marąue--tokius paveikslus matyti./ / 
tte universitetą. Jaunesnis Kai

pasitu
rintieji biznieriai, geri para-
Prie
pat

0*1—1

Arėjas Vitkausku.

TUR BŪT, TAIP AMERIKOJE YRAih

Balandžio 30 — Gegužės 13 
dd, — ftv. Kazimiero parap., 
Pliiladelpliia, Pa. (Kun. A. Ci
kota, M. I. C.). j . •

I

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

- Ar ’ 1--Ž. „
AtC-M tn

(Nebuvo taip su manim —- bet aš tikiu 
> tokiom mintim).

Ji man apie meilę kalbėjo — 
žadėjo mylėt amžinai...
Širdį žadėjo kūrenti karštai — 
į ugnį net eiti žadėjo... ’

Klausiausi, kaip šišo* pagautas, 
keletą aš valandą...
Tiek juk idėjų, jausmų!..
Kritau, aš vilyčios pašautas...

Amūras tupėjo kažkur pasislėpęs 
ir džiaugėsi darbu savu, 
kai aš įliepsnotu jausmu 
užkūriau širdyje palėpes...

Po ilgo žadėjimo meilės ugningos — 
meilės gilios, nepaprastos!.. 
Paklausė: kiek gaunu algos 
lūpytės joą tokios vylingos...

Alga pasirodė per menka...
Tr meilę atsiėmė ji..
Ach, kokia ta meilė graži 1 
Juk aiškinti žodžiais netenka!..

Chicago, Hl., 1933..XIL 3O d.

dėti pastangų, kad ne 
užilgo sumilauktumėmnaujos 
bažnyčios ir didesnės svetai
nės? šį užkimo jimųgalėtumėm 
šiąis metais įvykdyti, jei visi 
sukauptumėm savo vieningas 
jėgas ir dirbtnmėm pasišven
tę. Rimtai pagalvokime ir va
rykime darbą didesne energija 
ir kilnesne dvasia. Viskas pri
klauso nuo mūsų pačių, tat 
pasiryžk i me iš naujo rinkti pi 
nigus, daryti įvairins paren
gimus naujos bažnyčios fon
dui.

l’arapijos vakarienėje daly
vavo daug įžymių svečių: uk-

NBailpiiijųt, Visai be Ūpo?
metų atgal |4ymu» Gydytoj— 

Sp^rtalUtoR ISrado komhtnaclj* rai
nių. knrto dnrA ntobuklnn dėl llgo- 
nuį, kurių'organlnman būro nuglAbta 
ar Ilk vtntomln arkyvun, ir kurlemn 
refltijo daurlan kaip tik paprnrta to
nika. *i pmakrikcija dnbar yra par- 
dartnėjama rlooae ralntlnyCIonn Uk u4 
Poteri ui pilno m^nenio treatntenta. 

i Jeigu po drldeMmtn dienų jfln nebfl- 
I nite u4ganAdlnton. JOnų Poteriu Jutnn 
i bun augrųtfntan. Eikite J novo valn- 
l tlnrčių Ir paklaunklte buteli tiki* 

NTOA-TONK ~ ilftrėklte. kad ant 
. lalbalio J>ūtų ui

Nusa-Tone
10 PtECE COSMETIC 

SĖT >1.97
Iki* la a Vamasa Ttveal Sat aaS Is- 

elnSaa tara povdar, |I.M; Maega, t»«, 
Tlaaua Cream H M, DapllaUMy ll.aa. 
Pačiai Aa,ringam |1.„. Oath sali I.M, 
Tallat Watar 91.H. Parfama (CtA **!- 
Ilaatlaa TU*. RMn Whlta«ar Ma. Totai 
reisą NS.ee. epaalal grtoa. H M far all 
tea eleaaa to latradaae thla Ita*

VerMto ,,*•••••••••••••

•oo
M

Ben V« %O itb A Ne* Ye

*«** ■ y
Gerb. ••Draugo" ndmi'trtdti-acIJOl:

Siunčiu t............ n* kuriuos atsiųskite man Vyskupo Bflčio knygas
"KATALIKŲ TIKYBA". .

I tomų — TIKU’. KlMtl.M: apdaryta 
H tomą — JI*ZITS KHIrTDS. Kaina vi.60; apdaryta U.#0 
III tonui — AV- DVASIA. Kaina apdaryta fl.tR.

arha: , • . k
Stungiu S2.R0, kn<l stalųntumHe be aptaisu.
SlunCIu tS.<5, kad atniunturh.? te audeklo apdaraln vietų, tris vyskupo 

nOCto knygas "KATALIKŲ TIKYBA”.

Vardas, TavardC ...............................................................

Adrewin .................................................... ............................ .Street

M«tMCa.D»t.H.L,»a.Oauai.

am

Maria* eolą. Bvelnlaa
Lvojaua. Jos J*

Society’s favorite dessert

Tik atvyniokite ketvirtai- 
ntlke. balta kaip Mtlejra 
"Pblladslphlk' *
Cbeeae — 
iit.kandj ai

Brand Cream 
duokite JJ kaipo 

. au m n m, n Ha deni i m. 
NBtMukaia Ir kava! ''Phtla- 
delphla”, darytas M aatdttea 
grtettnAa, grynos. Ir dellkat- 
nlu-akonlu. Lobai setlnantis. 

labai naudCngaa valku- 
Valgyklte jj tabklal!

yra la 
dilimą.

Prmb ln O* 1 oa. advar- 
a MaaaraaMto todl



ES

Trečiadienis, vasario 21, 1934

savo valstybe nepasitiki, tam 
dažnai tenka nukentėti.

Teisėjas, vadovaudamas į- 
statymais, ieškinį atmetė ir 
amerikietis sumokėjo skolų do 
leriais. *Tsb.-

Už tų pieninę sutarė 1,090 nkai patrauko Stravinsku tei- 
dolerių. Pagal sutartį įmokė- smo atsakomybėn. Stravins- 
jęs 300 dolerių, Stravinskas kas atsinešė sutartį, o be to 
pradėjo darbų. xJįs pasąnidė atsivedė liūdininku savo senų 
naiijus darbininkus, pieninio- draugų Ruožų.
kų, parsigabeno keletu gėrės- _ Kodėl .tamsta nemoki li- 
nių,mašinų ir po pusmečio jau dais 1 —.paklausė teisėjas a- 
pradėjo gauti neblogo pelno, merikonų. „
Atėjo šiemet vėl terminas me ‘ ,
keti. Stravinskas buvo punk- . . .. ’
. i , -i * pi ramuli pareiškė Stravinskas,tualus, jis laiku atnešė liku- ,

.v .. . i moku -pagal sutartį. Jei norišių sumų, tačiau senoji pienį- ‘
, t , „ . . , - , , • • litais, galiu mokti, bet dole-nes valdyba atsisakė doleriais ... ’

i t! -i -i ' n - ' no kursu...imti. Ji reikalavo litais, nes' % • •
doleris jau buvo’ kritęs. Stra- — ArKį kuojom, pone
vinskas, žinoma, mokėti litais •’**>«• P«s>kai«ittvo ieško-

^ . . . . . v vai, kad toks stiprus pinigas
atsisakė, nes sutarty buvo ai- , . , , . .

Ikns. Juk mes dabar turime 
ėkiai pažymėta, kad reikia ra«..didelili lluosMių -
keti doleriais. Pieninės savini- ' *

_— Kas gi kaltas, vėl ramiai 
atsakė Stravinskas, — aš gi 
norėjau mokėti litais, o jūs

■i ■ jokiu būdu nesutikot. O kas

LAIKYKIS SUTARTIES

Pralaimėta byla dėl kritusio 
dolerio(Tųsa iš 3 puslapio)

rmininku yra George Savage, 
o sekretorium J. Rieki.

V iši jmrupijonai turėtų re
mti lietuvius biznierius, kurie 
remia parapijų

Be to, daug matėsi mūsų se
nų ir jaunų žymių visuomenės 
veikėjų.

Didelė garbė priklauso dar
bščioms vakarienės šeiminin
kėms, kurios rūpestingai dir
bo, būtent: P. Norkeliūnienė, 
C. Zlotkienė, V. Vilimienė, A. 
Greizienė, F. Alalinauskienė ir 
J. K,ovienė. Sunkiai dirbo ir 
Šie vakarienės komiteto na
riai: P. Norkeliūnas, F. Gry- 
baitis, J. Levickas, S. Kaza
kevičius, J. Kavoliūnas^ S. 
Valiukevičius, K. Slevas, V. 
Butrimas, 1. Vilimas, S. Sed- 
liekas ir kiti. .

Visiems susipratusiems pa
rapijonams, kurie atsilankė ir *
savo auka parėmė parapiją, 
gerb. klebonas kun. UonasBa- 
kšys ir parapijos komitetas 
taria nuoširdžiausiai ačiū.

J. C. M.

KIEK MOKAMA UŽ VA 
2IAVIMĄ LIETUVOS 

GELEŽINKELIAIS

AKCINIS KAPITALAS 
KLAIPĖDOS KRAŠTO 

ĮMONĖSE

LIETUVOJE DAUG VILfcŲLietuvos geležinkeliais' va
žiuoti keleivis moka-už kilo- į’ 
metrų važiuojant 1 klase —' 20 i 
cent., II klase — 12 centų ir s 
III klase — 8 cent. Tolimes- n 
niems važiavimams, virš 50 4 
kilometrų, kainos mažinamos, t 
Į kai kurias miestų artimes- B 

j nes stotis veikia taip vadina- k 
: mi priemiesčių tarifai, kurie H 
j važiavinių žymiai papigina. Ii 
Taip pat, tam tikru laikotar- 1 
piu, nuo gegužės 15 d. ligi ru- 
gsėjo 15 dienos veikia specia- 1 
lūs keleivių pervežimo į ku- ' 
i ortus ^ei vasarvietes tarifas. * 
Šis tarifas daro net ik į 40 — 1 
50 nuoš. nuolaidos nuo papra- 1 
sto tarifų. Nuo pagrindinio 1 
tarifo kainos duodama asine-! * 
nims bei ekskursantams šito- * 
kia nuolaida: 50 nuoš. nuolai- 1 
da naudojasi moksleiviai, skau 1 

Kuojaiitiėji į Lietuvos * 

ūkio bei pramonės pa- I 
maldininkai į atlaidus, |’ 

organi laeijų bei draugijų eks-j* 
kursijts važiuojančios mokslo,

*, kultūros ir sporto tiks- 1 
tdatrų organizacijos, žur- ' 

nalistaa, asmenys važiuoju gru 1 
pėmis turizmo tikslais, užsie- • 
n iečiai ir vietiniai. 25 nuoš. 
nuolaida naudojasi — sveti- 
mų valstybių'moksleiviai; sve 1 
tinių valstybių piliečiai,važiuo 
jų į Lietuvos, ar užsieni© pa- 1 
rodąs beį muges; svetimšaliai 
turistai; šiaip įvairios *musų 
piliečių ekskursijos bei emig- 
rantai grupėmis ir važiuojan
tieji iš Lietuvos į užsienio že- 

įinės ūkio ir pramonės parodas 
bei mages. 75 nuoš. nuolaida! 
naudojasi — Lietuvos skautai T 
važiuodami grupėmis nc‘ ma
žiau 3-jų žmonių; Lietuvos 
sportininkai važiuojantieji į > 
rungtynes grupėmis ne mažiau 
3-jų žmonių ir šauliai grupė
mis nemažiau 3-jų žmonių va- 

j žiuojų j. Šaulių Sąjungos ren- 
i giainus karinio parengimo pra 
tinius, sporto rungtynes bei 
dainų šventes.

Moksleiviai, valstybinių ir 
savivaldybinių įstaigų tarnau 
tojai ir darbininkai važiuoti iš 

(gyvenamų į užsiėmimo vietas, 
{pirkdami nuolatinius bilietus,j 

gauna 50 nuoš. nuolaidos.
Krizės laikui irfšitokie ta- 

j rifai yra dar peraukštį ir ruo
šiamasi juos mažinti, nes ki-i 
taip labai su geležinkeliais J 
konkuruoja autobusai.

Medžioklės sezonui prasidė
jus, medžiotojų sąjungos na
riai jau pradėjo darbų. Nese
niai medžiotojai Ukmergės a- 
pskrity tik per vienų dieną 
nušovė 5 didelius vilkus, S 
lapes. ' , - /

Kituose apskrieiuose lobis
taip pat nemažas. Netoli Ke- ■ «•' ’ *
dainių neseniai nušovė 6 vil
kus. Žinovų manymu, Lietu
voje labui daug vilkų. Ypati
ngai daug jų atbėga iš Len
kijos, Augustavo imskų. Tsb.-

Telefonas YARds 1138LACHAWICH
IR SONOS

lietuviai graboriai ' GRABORIUS 

Turiu -^utombbilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

. STANISLOVAS WALLENT WAUNTANAVIČE

4 ‘ • Jį *'š-- ’ Vi , * • RT ,
Persiskyrė su šh#o pasauliu vasario 17 a., ’J.-įO 

jval. ryto, 1934 m., sulaukęs 41 na. amžiaus, gimęs Pa
nevėžio apskričio, Upitės parapijas, Vaišvilčių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 24 riietus.

Paliko dideliame nuliūdime moterį Oną, po pirmu 
vyru Ežerinskienę, po tėvais Kutuliutė, brolį Juozapų 
Granu1 Rapids, Mich., švogerį ir švogerkų Kazimierą 
Miliauskius, švugerį Kazimierų Kutulį, dėdę ir dėdienų 
Rokus, dėdę ir dėdienų Eringius Springville, IU., dėdę 

į Jonų Valaiitinavičių, pusseserę Veroniką Erengikę, 
l>usbrolį Steponą Roką, pusbrolį Antaną Grigaliūną, 
pusseserę ir švogerį Uksus, pusseserę Zaurienę, pus
seserę Kueene, pusseserę Ulenę, ir švogerį Ulį, ir gi
mines, draugus ir pažįstamus; o Lietuvoj tėvų if ’ mo- 

, tinų, keturis brolius, tris seseris ir gimines.
‘Kūnas jmšarvotas, randasi 2455 W. 43rd St.
Laidotuvės įvyks ketverge, vasario 22 d., 8 vai. 

ryto iš namų į Nekalto Prasidėjimo Pan. Šv. par. baž- 
į.nyčių, kultbje atsibus gedulingos pamaldos už velionio 
sielų, o iŽ&el^bitfc nulydėtas į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A.A; Stanislovo’ Walfeiit tValintanavičiaus 
giininės, draugai ,ir pažįstami- esat nuoširdžiai kviečia- 

į mi dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam paskutinį pa- 
tarnavinip.rir atsisveikinimų. , <

Nuliūdų. liekame: Moteris Tėvai, Seserys, Uruliai 
r ir Gimiyės. • . ' .

1/aidotuvėse patarnauja graborius S. M. Skudas, 
Tok Monroe 3377,

darbu1 būsite užėlltėdi'nti 
Tel. CANai 2515 arba 2M8

2314 W. 23rd PI., Chicago
žemes
rodąs,

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI
Tel. CICERO 6827

meno

GRABORIUS
Koplyčia Dykai 

4830 WE8T 15th STREET 
Cicero, Illinois 

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

Ino.
LIETTTVIU GRABORIUS 

Palaidoja už 126.00 ir aukščiau 
Roderniika koplyčia dykai.

««S W. 18th St. Tel. CANai 9174 
Chicago, Iii.

A, MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Ave. 
Tel. Bonlevard 4139’

▼SDRlAfl ____
1646 WEST 46th STREET

Tel. BOCIenud MOS—8411

ORABOROM
Laidotuvėms pUnaa patarti avi m aa 

gaHmaa ai |U H 
KOPLYČIA DYKAI 

1344 S MHb La . Pinom. Tll

J. Uulevičius
GrahorloaKALINIUS MOKINS 

AMATŲ RalMmuotoJaa
Patarnauja Chi

cagoje ir aplella- 
kSJa.

Didelė lr sražl
Koplyčia dykai 

ana-t Archer *»<•

GRABORIUS IR BAIBAMUOTOJA8 
Patarnavimai) (eras tr nebrangus

718 W. 18th Bt.
> Tel MOWw» 8(77

Visi Telefonai
v įjfik- A v » ' j, t . y. .»• / į '»- *• ■

Išdirbėjai aukitesnPs rūšies Paminklų 
. Ir Grabnamlų

unlnklų dirbtuvė 
ilcagoj

Didžiausia

Suvirš 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 

onai Dykai!Modemiška KoplyMes atlikom)! darha daugi-lliil žymes 
nių Chicagos Metavhj.

Tik atsiminkite šitą. Reika 
laukite ir gaukite Genuine Ba 
ver Aspirin. v

Tikras
Baytr

Aspirin
Nekenkia
Širdžiai

Narys N. R. A.

arti Grand Ave,

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

Telefonas SEEiey 6103
? ’’ Chicago, IllinoisREMKITE KATALIKIŲ 

KĄJĄ SPAUDĄ

,IN OUR OFFICE
OO J’. X KNOCKSbN 

NWE I MIC AU- OMCR. 
NUET Eiosses 
ų PAPefts —

'TUKT S N HU
T UI R-b TINIF TMKI 

CAT «ASNlt»ptt>
’ OšieK <AX| y
\ Inkilui y

-Ž- | Neatraplak MeMJI' 
L J n ma. ptalakanomui 

» vįf.*"1 *,,fl tlbėrlmaU^ ap uoga ta 
tr kitais odos aegarumala. Tik 
gauk gydaotj antiseptika Zatao— 
nahguu Aptlekoaa. ISo., t to..
St 00

_____________________________
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LABDARIŲ DIRVA
CHICAGOJE

“UEIUVOS ŪKIMAS”
Praėjusių savaitę labdarių pikniko Vytauto parke. Šie 

organizacijos centro sekreto- yra dideli darbai ir dėl to nu
irus P. Kabi Jonaitis paskelbė j kalingi gero, rūpestingo pri

buvusio centro susirinkimo nu sirengiino. Labd.
tarinius. Malonu pažymėti fa-
ktų, kad tais gražiais nutart- 

. niais gyvai susidomėjo ne tik 
labdarių kuopos, bet visa pla-

7 KUOPA VEIKIA

Labdarių 7 kuopa turėjo
čioji lietuvių katalikų visuo- kauliukų žaidimų sekmadienį, 
menė. Nustatytieji planai a--vasario 18 d., parapijos salėj, 
teities veikimui visur randa j Vakarus gražiai pavyko. At- 
gvvo pritarimo. 0 kur toks silankė daug žmonių ir visi 
nuoširdus pritarimas — ten ir praleido smagiai laikų. Visi
pasisekimas.

Ko reikia, kad nustatytieji 
planai visoje pilnumoje būtų

gavo dovanas, nes- buvo jų 
užtektinai. Tariame širdingų 

, ačiū vardan l^abd. 7 kp. tiems
,. .. . ,, , J kurie kuomi nors prisidėjo:

įgyvendinti ir kad sunaudoti. . . . , , . ,
.... i pirmiausia, kurie davė dova- 

erganizacnos gerovei įgijama- , . . . ,
_ ..7 nas, rengėjams, darbininkams

jį visuomenes pritarimų t Nie- . , ’ . , .I , . ir rėmėjams, ls to v&kArelio
ko daugiau nereikia tik vieni
ngo darbo centro ir visose 
kuopose. Uentras turi didinti 
savo pajėgas, kuopos privalo 
dirbti artimiausiame kontakte 
su centru. Prie visų darbų rei 
kia išanksto gerai prisiruošti, 
sumobilizuoti reikiamų skai
čių darbščių, pasišventusių la
bdarybei darbininkų.

rėmėjams, 
labdarybei bus gražaus pelno.

Valdyba

................... - ......... -
DAINININKŲ IR MUZI 

KANTŲ KONTESTAS
. ------------ &I *• ■ . I ,

I Trečiadienį, • vasario d.,

7 vai. vakare vėl bus didelis
Į mūsų dainininkų ir muzikantų 
bkontestas Mark Wbite Sųuare

Pinniausias labdarių kuopų! sveUįnėje, Halsted ir 30 gat- 
darbas — kų nors surengti saj vgt Kaip pirmesniuose, taip
vo kolonijoj: kauliukų žaidi
mų, prakalbas su programė-

ir- ši»ne konteste dalyvaus 
' daug lietuviško jaunimo, daug

liais, ar kų nors panašaus. Vi- talentų. Kontesto rengėjai Jos. 
sus parengimus reikia tinka- ]? Budriko korporacija yra 
mai išnaudoti naujų narių pri- paskyrus daug brangių dova- 
rašinėjiiaui, nes kuo gausin- nų, kurias gaus visi gabesni 
gesnės bus įnųsų kuopos, tuo dainininkai ir muzikantai. Dar 
daugiau veikimo jose atsiras. ’ nėA vChl įstoti j kontestų. Jie 

Jau laibas pradėti ruoštis bfina kiekvienų trečiadienį mi
prie pavasarinių jlarbų: rink- dėtoje vietoje; įžanga 
liavos “Vainikų Dienoj” ir'dykai.dykai.

visiems
Dalyvis

r

AR KELIAUJI ŠIEMETI 
LIETUVĄ?

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos/ ke
lionės reikalus, ilgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivai?,. 
Per “Draugo”'agentūrų bile kada galite važiuoti-į 
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

KOVO 1 T D., Švedų - Amerikos 
lira jos laivu “DROTTNINGHAM”

GEGUŽES MEN. 26 D. Scandi- 
navian-Amerikos linijos laivu “FRE-
DERIK VIII

BIRŽELIO 16 O., Cunard laivų 
linijos laivu “BERENGARIA”.

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos į LIETUVOS kXlUHABISTINf KON
GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kteipkitės į .

North Side. — “Lištuva 
kuomet tu karštai meldeis 
prie Dievo; kuomet kniupš- 
čia, akyvaizdoje Jėzaus, pas 
lėpto Svenčiausianie, ašaras 
liejai, kuomet šaukej užtary
mo Motinos Šv. ir mano; kuo
met nuliūdimas gniaužė tųvo 
širdį, tuomet tvėrėsi tavb tau
tos likimas... Dievas prašalino 
nelaimę”. , * «.

Tokiais, maž daug, žodžiais 
kalba Šv. Mykolas į Lįetuvų, 
tik kų prikėlusių iš ilgo ir kie
to vergijos miego. Toliau 
daug, daug nurodymų teikia 
ŠU. Mykolas Lietuvai, kaip 
turi tvarkytis, kų daryti, ko
kiu būdu veikti, kad būtų di
dinga, laiminga ir galinga.

Vasario 25 d. (ateinantį se
kmadienį) parap. svetainėj 
bus atvaidinta veikalas, kuris 
vaizduoja Lietuvos likimų, ku 
rios nelaimei buvo sumanyta* 
sutraukti visos pragaro galy
bės, kad jų, tik kų prabildu, 
šių, pakldpdžius. Bet gerasis^ 
Dievulis paskubėjo atsiimti 
Lietuvai globėjų ŠV. Mykolų, 
kuris visus pragaro užmany
mus niekais pavertė.

Veikalas labai gražus, už
imantis. Šį veikalų turėtų pa
matyti ne tik ncrtlisidiečiai, 
bet ir visi katalikai veikėjai.

Be to, bus atvaidinta ir kį 
tas trumputis veikalėlis (‘Nau 
jas Kelias’), kuris vaizduoja 
bajorijos smukimų, šis taip pat 
pilnas gražių minčių, kilnių J 
idėjų pasišventimui žmonijos 
labui. Pelnas skiriamas gra 
žiam tikslui — vietos knygy
no naudai. Todėl, visi kam lai- • -
kas leis, kviečiami ateiti tų 
vakarų į parap. svetainę pasi-, 
žiūrėti gražaus vaidinimo, pa-, 
remti kilnų darbų ir pasiseui/i 
ti reikalingų Žinių k,bvai už 
lietuvybę su mūsų tautos prie
šais. Tikietų kaina pigi: iš 
anksto perkant — 25c, prie du
rų — 35c. Lietuvytia

mus ir įteikė gėlių, ltoselando 
komedijantai: Jogminas ir bro 
liai Girtautai prikrėtę daug 
r‘foniy” ir publikų prijuoki
no; Paskui kalbėjo p. Račkie- 
nė M. S. Ch. Apskr. pirm., ir 
M. S. centro ruŠt. Vaičiūnie
nė. Vaizdžiai išdėstė, kaip 
naudinga moterims ir mergai
tėms priklausyti Moterų Są
jungai. Trumpai kalbėjo ir 
Statkienė, M. S. 20 kp. pir
mininkė. Ant galo kalbėjo kun. 
A. Linkus; dėkojo M. S. 7 kp. 
už atmintį ir gėles.

Šų-gos 7 kp. dabar pradės gy
viau veikti ir augtinarių akai
čiuni. . • Rep.

' T i
' — ., . ____

SKAITYKITE IR PLATIN 

KITĘ “DRAUGĄ”

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

ENGIewood 4441
Office 
TRInagle 0044

BU. A. 8. McCfiADIE
.GYDYTOJAS tr CHIRUROAS

7850 So. Halsted Street

vai.:
ROOM 119

1-4 Ir 7-» vaL vakare

LIETUVIAI DAKTARAI:

Reikia tikėtis, kad Moterų

Ofiso Tel. 
Res. Tel.

O 49 
RO 8484

1’eL LAFsyette 8057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

A—SPINDULIAI
3051 West 43rd Str.

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero 

miestelio pir
mas Sveikatos 
Komlaljonle- 
rlus (tr laikė 
tį garbės ofi
sų per 19 me
tų) yra gerai 
Ctcenfeėlams 
žinomas per 
27 metus. Da
bar Speciali
zuoja gydyme 
Plauktų. Šir
dies ir Reu
matizmo ligų. 
Valandų?.*

Nuo 10 Iki 13 vai. ryt®: nuo s Iki 4 
vai. popiet Ir 7 Iki 8 vgl. vakare; 

ftvenUdi'e&tais pagal sasitarkjn*. -1 

*4930 West 13th Street
CICERO, ILL.
»»■*> i - <■ .i i.mm......

*

(Prie Archer Ava netoli Kedsle) 
Valandos: nuo S Ik* S vai. vakaro 

Seredomis lr nedėliomis pagal
sutarti

GROvehill 00X7 
V Valandos: 3-4: 7-9 P. M. 

Trečiadieniais Ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

•359 SO. VVESTERN AVĖ. 
Cbicago. R1.

DR. A. P. GURSKIS
<>; D E N T I S T A S 

4204 ARCHER AVĖ.
/ corner Sacramento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
1 PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Rosclll, pres.

...

Speda'.lslal iškalime tr išdtrbl- 
me visokiai rūšių paminklus lr 
grabnamlus.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe p»-r šešias kartas.

Veskite paralnklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas j rytus nuo 
(Ihlžiiillų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 0011 
RKLMONT 8485 

Office: HILLSIDE 8865 
Vincent Roeelli, secr.

GRABOIMAI:

SU UNG1EČ1Ų VAKARĖ
LIS PAVYKO

MM

/■P 9

, -T
West Pullman. — Vasario1 

18 ii., parapijos salėj, Moterų 
Sąjungos 7 kp. buvo surengus 
gražų vakarėlį, kuris gerai pa 
vyko. Vakarėlis turėjo dvejo
pų tikslų: kad atgaivinuš kud 
pos veikimų ir įrašius daugiau 
narių ir kad pagerbus M. S. 
Centro dvasios vadų kun. A. 
Linkų. Kuopa laimėjo šešias

u jas nares; kitos žadėjo įsi
rašyti kuopos nusirinkime.

Po užkandžio, sekė progra
ma. Programai vadovauti pa
kviesta “Moterų Dirvos” re
daktorė S. Sakalienė, kuri j» 
sakė gražių įžanginę kftJbų ir 
perstatinėjo programos daly
vius. Gražiai- dainavo vytų 
kvartetas, vad. varg. & Rai
los, (P. Milašius, V. pailgin
ti*, V. Savičius ir J. Peredna). 
Duętas Juškaitės ir Kastanti-1 
navičiūtės taip pat visiems pa 
tiko. Pritaikintų kun. Linkui 
eilėraštį padek lemavo A. Rim- 
kaitė; be to, gražiai padaina
vo porų duineiių Zubiūtė ir 

i, Perednytėi Moterų Sųj. 7 kp. 
(vardu klebonui sudėjo linkėji-

IIOZAPAS EUDEIKĮ
■■IR —

IjOTVAS . ' ■
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE........ PAŠAUKITE....... .

RE Public8340
5340 So. Kedzie Avenue

' '' t Neturime sųryėių su firma tuo pačiu ardu)

JJ. BAGDONAS
' •/ \

Gia •• l a, ' J ‘ Z • ,• J’ -. • ' * ‘4'•’jA- . \ iii ė» -a ' i - (| • » • *4 f * ' * . *• 4' »*r *1* ' MS. '.*>/• . * .*■*
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pasaukite:

Tel. REP. 3100
lr 4* ; 'i .• W

Z -2606 W. 63rd St.

TeL GROvehiU 1595

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

VaL: 9-11 ryto 3-4 lr 7-9 vak. 
BeredomU po pietų lr Nedėldleulaė 

tik susitarus

9481 W. UARQUETTB ROAD

Tel. LAI'ayette 7150

DR. F. C. WDISKUNAS
GTDTTOJAS tr CHIRURGAS

<110 Archer Avenue 
▼nl.j 1—t V t—9 vaL vakare

Res. 2136 W. 24th St, 
TeL OANal U409

Office Pbone 
PROspeot 1VXS

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAS 

144S SO. 49 Ui CT., CICERO, ILL 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 19—9 vai. 

1147 SO. HALSTED ST., CH1CAOC 
Paaed.. Bered. Ir 8 ubą t 1—9 vai

----------------- ---------------- ■
Dienoms TeL LAFayetee 5791 
Naktimis TsL CANal 0408

DR. A. J. JAVOS
Office: 2643 W. <7th Street 
Vai.: 1 Iki » popiet. 7 Iki 9 vak.

NedėUoje pagal sutarti

Res. and OfKoe 
•159 60. Ueavltt SU 

CANAL 9794

DR. J. J. KOWARSKAS
PHT8ICIAN and SURGEON

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

S to 4 and 7 te 9 P. M., 
Sunday by Appotntment

1

Offtso TeL REPubllc 7694 
Rus. TeL GROvehiU 0417

•917 S. WASHTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRUGAB 

2421 W. MAR<JUETTE ROAD 
VaL 8-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-1S rvlft 

NedėlioJ suslūu-us

CANal 1181

DR. S. BIEŽIS
GYDYTO J At, H- CHto.URGA*

2201 W. Cermak Road

Ik. M. T. StrikoTis
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
<645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDO8:
Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 iki t vak. 

Nedėliomis pagal sutarti 
Ofiso telef. BOlIevard 7«2O 

Mautų tel. PROspeot 1980

Valandos 1—I lr 7—4 vak.
Seredomis lr Nedėliomis pagal b u Lai.'

-»
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
i'

Telefonas REPubllc 7848

Tel. BOUIevard 7048

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTI8TA8

<645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare
Seredoj pagal sutarti

Ofiso: TeL CAUumet 4010 
Res.: leL HEMloek 4284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

3147 8o. Halsted St
Ofiso valandos: 1-4 lr 4-1 vaL vak. 

Reafcfencijos Ofisas: 1454 W. 69Ik 64
I Valandos: 11—11 ryto

Seredomis lr Nedėliomis pagal sutar<

TeL OANal 0257
Ros. Pfiospect 6059

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH UAUS^ED STRERT

Mvezldenctja 6000 So. Artelia® 
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

• lkf 8:80 vakare

. DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 ĮVEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMloek 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENŪ1
TeL VIRglula 6U8S

• TeL OANal'4118

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8 

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Eeavltt 80 

Valandos: Nuo 9 Iki 18 ryto

Nuo 1 (kl I vakare 

BeredoJ pagal sutarti

TeL Ofiso BOUIevard 5911—14 
Rea. VICtory 2a4J

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

Ofiso vaL: nuo 1-1; nuo 8:30-814

I KAIRUS DAKTARAI;

DR. CHARLES SEGAL
r . OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

». CHICAGO. ILi-

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vaL po pietų ir nuų 7 iki 1:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 lkf 12 
vnjandal dienų.

Telefonas MIDuray 2880

Office; Rea:
PROąpect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
2355 West 63rd Street
VaL: 8 to r Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. lr Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vaL 6v. Krytiaue Ligoninėj

x Cbicago. Iii.
Phone: HEMloek 6700

Daktaras U

Ofiso M. Victory 4818
Bes. Tol. DltEzei 9191

DR. A. A. ROTH
b • • »- * 4Rusas Gydytojas ir Chirurgus 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų a 

visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St 
Kampas lįst Btrset

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak.
Nedėljomls lr ivsntadlenlals 10 - ik

DR. MAURICE KAHN /
» GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4631 SO. ASHLAND AVA ’

TeL YABda 0994 
R«.: Tel. PLAzo 3200
y VALANDOS:

Nuo JO-12 v. r/to: 3-3 tr 7-1 v. a. 
Nedėldienlals nuo 19 iki 13 dleng

Kapitonui 
Fasanllnlame kare

WISSIG,
Specialistas Iš 

Rusijos
PER 81 METUS NF11' HIMV

KAIP UTMIMBNlhfCsiOS ir N 
Speotallrikal gydo figas pllvty, plandių. Inkstų Ir pūslės, užnuodijir >. k raa. 
Jo. odos. Ilgas. Inisdas, reumatlsmg. galvos skausmus, sk. . 
roję, kosėjimų, gerklės ekaodėjlmų Ir paslaptingas llgae. Jeigu kiu ap
galėjo Jus lėg-dytl, ateikite čia ir persitikrinkite kų Jis Jums l*-1 
ryti. pmktlkuoja per daugėti metų Ir lėgydd tukstenėlus IIk u'.i j r »ieijt 

OFISO VALAN DOS i Kaadie nuo 14 valandos ry»o Iki Į 
dai vakare. Nedė"omle nns lt ryto tki i ^K 

Ava. XeL CRAwfo»d MI

GYDO VJHA8 LIGAI VYRE IR MOtlCRUPL jjLg------------ Tjjįjfjyyfjg MRfitGYDOMnR JOS YRA

maa dykai. OFI6C
valandai tr n«e 5—d 

90th gj).
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C H I C A G O J E
ŠVENTAS KONCERTAS

Cicero — Smagu prane-|noB įrengį,nų. 
sti Cicerus lietuviams rimtų ži 
nių — ftventą Koncertą. Kon
certas bus kovo 4, Dakare, Šv.

I Be to, kitoks veikalas reika
lingas didelės scenos, tinkamos 

1 scenerijos ir ubelnai gerų see-

Dėl to viskas turėjo būti 
labai suspausta. Ypač scenose, 
kur kazokai susitinka su mi-

Antano bažnyčioje. Koncertą . aja| tnip buvo ankšta, kad 
rengia ftv. Grigaliaus choras, Į buvo pavojaus — sugriauti 
vadovaujant varg. A. Mondel-

Koncerto turinys bus rimtas 
ir gausus gera muzika. Be ftv. 
Grigaliaus choro, dalyvaus 
choro jėgos: — K. Malinekas 
— solo, M. Kutaitė ir A. Ja
nušauskas — duetas, taip pat 
B. ir Fr. Jurgelaitės' — dne-! 

’ V'
Be vietinių jėgų, dalyvaus 

iv kitos žymios muzikos jneno 
jėgos, būtent J. Kudirka, K.! 
Sabonis ir IMT. Janušauskienė.

Cicoriečįams nepaprasta pfo 
ga bns išgirsti garsųjį vyrų 
Kuapątifyka chorų, kuris giedos 
PaieKtriiios ir kiti; bažny ti- 
Jtius muzikos kurinius, Ištik
rųjų bus tikra dvasinė puota.

— reikalinga operaci- mėn. 2<> <U žydui Alfonsai >R il
tis bon ne |MKi,rodžįusi Dievo 
Mothia. Po to jis atsivertė ir 

X. L. kartu sų atsivertusiu broliui

vojtlje
ja. ' •-!<?.

liftkime. Lenkauskienei svei
katos.

lt
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GAISRE
lWoni Uatisbonne jsteigė į BROOKVI LLK, Po,, • vas. 
draugijų žydų atvertimui f ku 20.— pennsylvania Memorial 
talikų tikėjimą. Dabar ta .Irau! jjoine ^privačioj prieglaudoj 

T. . 2 g‘ja įvairiose futsaubo vietose' l0g6 vienas gyvenamaH tro-
Amenkos Lietuvių Daktarų Uri .Ravo „^Hus. Amerikoje gyveno 15 senų

Draugijos mėnesinis 'susirinki-ĮBtQivortp, 4vdna r>ftVvri ««>„/_ L

PRANEŠIMAI

TOKST ANČIAI ARESTtfO-1k,t* *** prn*°« k^iaukiu/ara <u«iri«
. a lietuvių e k lirai Ja! Paratt iUnViklte,

i |AMA - [kaip .vii greita Ir patogu keliauti
I * 1 ftv'dij Amerikon Unija. IA N»>w Yot-
I , Į kO i Klaipėdą per Gotrbuma. ive-

* •“ * - t •’«. f'-, j;* /•"’
Su Ma fik»kurttj.i keilaua J Lietu

ve gera? žinomai. Jūrų keleivio p.

seeftorijų.
bet bežiūrint to reikia ati

duoti pagyrimas artistams, 
nors, kaip jau minėjau, dau
gelis jų, Rcenoj buvo išėję pi
rmu kartu, Vaidino gerai įdė
dami daug natūralumo.

Vaidinime dalyvavo šie as- 
tnetivs: gnb. Klinkenlx‘rgo ro
lėj A. Vaicekauskas, sprauni- 
nko — J. Brazauskas, dakta
ro — A.' Ajtutis, urėdninkų 
— Jušas, Kryževičius, Mote- 
kaltls, Kazokai — vaikinai iŠ 
Antros Vartų parap. ehbro ir 
Brighton Park’o, Jono — M. 
Kadniaiiskas, Petrd — A. ftrn- 
pSa, Baltraus — S. Barkaus
kas, bajoro Gelumbausko — 
H. Brikas, kunigo — Dambran

Vimsdifl vienuolių virš. — J. Če-

•-pu) lene, Marijonos — M. Ai- 
I o tienė, žydo — J. Parkaus- 
kas; kaimiečių — minių suda
rė br igb ton park ietės moterys- 
vyral ir vaikai* ir Aušros Va
rtų parap. choro nariai-ės.

Pertraukoj tarp veiksmų, L. 
B. K. Federacijos Centro yni

. , • nn j , ! atsivertęs žydas Dovydas' moterų, daugiausia pilietinio
mas ;vyks vasario 23 d., (pen-;(tniMei pritariant kardinolui karo veteranų nafilii; ir ji; du- n,ua- 
ktadiomo vakare) pono M?an-|0.Cmln(,|i Bostono gatvės.- kter,;. Gaisro žuvo 10 luote- 
lia svetainėje, 6M1 So. West-1 saM jįyjgn,,, pamokslus ir da- nĮ „ kitos vos išgelbėtos. '

Avė. Sus.nnk.mas pras,-įiij^apėiius. Nuo 1SI1T m. Lon j .. ___ -
valandą lygiai. plono veikia katalikiška drau-i AlunšAA TIIDrO OCDCO
Dr. T. Dundulis. |pija .V(hJ „ikal|U11B „ jn tarCHiCAGO TURĖS GERES-

Amorikos Lietuvi,; Daktnn; ,niRija8. „ • J , m.a piram
Draugijos Rašt [pigoje praėjusio Šimtmeti * ' N’U rlt"U

susiorganizavo maldos apašta
lavimo draugija, kuri meldžia- . .

. v . , . . ;. pramone nusprendė sukelti ko
si už žydų atsivertimų. I909'y ______  _i.
metais popiežius Pijus X tų
draugijų pakėlė į Arki brolijų:

1 Dabartinių popiežius Pijus X1 
i taip pat rūpinasi žydų atsi
vertimo klausimu ir 1934 me
tų sausio

Vakar Chicagoj daugiau 
kaip 2,000 automobilininkų a- 
reštuota už neturėjimų 1934 
metų savo automobiliams val
stybės ir miesto “laisniij.” ,

Automobįlininkui įspėjami, 
kad įsigytų 1934 m. “lals-

K*
C

em 
dės 9

IŠ POLITIKOS LAUKO
' * *-*4

ORGANIZUOJAMA JAU 
NŲJŲ LIETUVIŲ DEMO

KRATŲ LYGA

Chioagoš organizuota pieno

vų prieš nepriklausomas pie
no kompanijas, kurios piginu 
parduoda pienų. x

fti kova bus vedama makalo

KONCERTUOS
gfc ___________

; Bronė Draugelis, operos dai 
ttininkė, žada sužavėti chica- 
giečius savo būsimam koncer
te, kuris jvyks sekmadienį, ko- 

i vo 4 d., 7 vai. vak. Koncerto 
vieta bes vėliau pranešta.

P-nia Drangclienė yra dai
navus operoj, kur pasižymėjo 
savo gražiu balsų. Vėliausias 
jos pasirodymas buvo C’hiėe- 
gos operoj.

Jaunųjų lietuvių demokratų 
susirinkimas įvyks vasario 27 
d., Lietuvių Auditorijoj, 3133 
So. lfalsted St., Chicago.

Susirinkime bus organizuo
jama “Jaunųjų lietuvių De
mokratų Lyga”. Kviečiame vi 
sus Chicagos lietuvius demo
kratus, kurie tik domisi poli
tika, ypatingai kviečiame jau

l>agrindu. Bus pagerinta piė-
mėnesiui t Maldos Bo k“kyhė ir tu0 bildu P’eno 

Apaštalavimo meldimosi inte.,', vartotojai įtikinti, kad jie pri
rija paskyrė žyd,; atsivertimą. va'1 '“''"K""1 ®* W>-

Žydų atsivertimo skaitlines
paduoti kol kas sunku. Pas
kutiniaisiais metais Anglijoje 
tokių atsivertimų buvo apie 
150. Paryžiaus'vyskupas 1933 
metaia taip pat patvirtino 150

nimų susidomėti politika. ^dų atsivertimų.

Laikas nusikratyti visokių 
geradarių, kurie naudoja mū
sų balsus savo naudai, o mes 
nieko iš to neturime ir negau
name. Tvaikas susiorganizuoti į

2nlų tarpe

ę “KRAŽIŲ SKERDYNĖS”
Vasario 18 d.

lt

dylms pirmininkas Dr. A. O. vienų stiprių piliečių 6 r gan k
llakauskas skaitė įdomių pas
kaitų apie Kražių Skerdynes.

Nors salė gana erdvi, liet 
buvo sausai -prikimšta publi
kom •' A.

IET0/0 MOTERYSTtN

1 Town of Laks. — ŠV. Kry
žiaus parapijes bažnyčioj priešvak. L B. K

Fiiderae-ijos vakarinių valstijų gavėnių Moterystės Sakrame- • 
XI -. ii.1,1... progų, N. P./P.ir,t,> priėmė sekantieji: Petras jj,., 
ftv. parapijos salėj, Brighton įsu Brone Dočkaite, Jo-' 
Parke, pastatyta 3 veiksmų nas Saurgot su Elena Ginele- 
dpuna “Kražių Skeidynės”. .viČiūte, Liudvikas Bundzinskis 
Veikalo lošėjai - mėgėjaiJr^’’ Anele Marozaite ir Stasys 
daugelis jų valilino pirmn ka-'.Vitas.ap Brone Žėkaitė. Visus 
rtu. PaU vvikiilus - yr«-,-senas moterystės ryšiu surišo gerb. 
(parašytas prieš 30 ,thetų). ka ^u<1- ^*r- Vaitukaitis.

zacijų ir vieningai veikti, kad 
politikieriai negalėtų pasaky
ti — “Lietuviai neorganizuo
ti ir nieko nereiškia politiko-

Organizuokime, statykime 
kandidatus į politines vietas 
ir duokime jiems visokeriopų 
paramų. Vienybėje veikdami 
vėliau ar anksčiau laimėsime.

Taigi, jaunime snbruskime 
su senesniųjų pagalba, pra 

skinsime lietuviams taką į 
politikų. Rinkimės į Lietuvių 

i Amiitorijų, vasario 27 d.
Demokratas

APIE VIENĄ TEMA 
POETUI”

iba Uoga.. Naujoms šeimynoms linkime 
gražaus gyvenimo ir laimės

misijonoriauti 
yra nelengva, nes juose lafiai 

išsiplėtusi liedievybė ir per
daug didelis prisirišima^ prie 
pinigų. Žydus tnip pat masi
na ir prolestantai. Jungtinėse 
Amerikos Valstyliėse tam tik
slui yra įsikūr*A8 draugijų, 
tuyįnčių.' (iU* skyrius. Didž. 
Britanijoje ir Irlt^idijojo dar
buojasi 15 draugijų su 75 sky'- 
riais. x

------------- .r-y---------- . 1

ĮSAKYTA AREŠTUOTI
STREIKININKf VADUS

 ■«

Anglių vežiotoji) streikas iš 
Chicago praplito’ po visų Coo
ko apskritį.

Vežiotųjų strėikjį sukėlė 
'“TN3”’ (Trucking and Tran- 

i sportntion Exchange) vadai 
rnkieteriai, kuriu tikslas yra 
pagrobti vežiotoji) nnijos va- 

j dovybę ir išnaudoti anglių pir

brangiau mokėti už. ge
resnį pienų.

Pieno gerinimas bus daro
mas nesenai išrastu saulės 
šviesos procesu, ftiuo procesu 
pienas įgys daugiau vitaminų 
UD,” fti vitaminos‘rūšis yra 
reikalinga vaikams.

Pasirodo, kad didžiosios piej 
no kompanijos būtinai nori nu
stelbti mažasias kompanijas.

FIRMĄ SYKJ AMERIKOJE naujaine luome.jHH
. BUS RODOMI JUDAMIEJI

Paveikslai

* UURDO STEBUKLAI
Ati)f j Mnos parak hii pam&ty 

aito ų laraųji Tiuate pasaulyj* | 
Franco™ Jos miestu LTUBDĄ, kar 
ttM matais SktoC. Pamala apairaU- 
ki Ar. Bernadetai Tenai suvaiiuo 

ii riao pasaulio ligoniai nepa<y 
daaoaais ligoinia sargantieji, kad 
gaott stoMkUngų par Areni. Pan«- 
Ua oHaiymų Ugydymų.

BUS IR JUOKŲ
Taipgi, bos parodyto labai Jao- 

kiagg komedija, kurioje dalyvauja 
p&sanlinii juokdaryi — 

IHARIJE CHAPL1N, karia didžio 
Ja karo meta pateko j PrandtoijoaĮ

“Draugo” vajus šioje kolo
nijoje einą yisu smnrkiunu.
Žmonės supranta spausdinto I kliu oro apimtas, 
žodžio įtakų ir galybę*

JTUMOO DARIAUS GIRĖ
NO PAMINKLO FONDUI

BBktoaa Ir Jia paimi į
gOtj Vokletijoi anai* liakUs 
▼4 — Kaiaarį. Jaokų btta iki

PARAPIJŲ PIKNIKAI VY
TAUTO DARŽE HM

* i ' r \.» a. n, • • ?rr ■ — * - •<.
ftv. Jurgio parap. — gegu

žės 27 ir rugpiūčio 19 d.
ftv. Kryžiaus parap. — lie

pos 8 ir rugsėjo 23 d.
Nekalto Pr. P. ftv. — birže 

lio 24 ir rugpiūčio 26 d.
Qimimo P. ftv. — birželio 

10 ir rugsėjo 2 d.
Sv. .Antano — birželio 17 ir

rugsėjo 9 d.
• " ' A *

Visų ftventųjų paiap. — lie. 
pos 22 ir mgsėjo 16 d.

Dievo Apvaizdoj parap. 
birželio 3 ir rugpiūčio 12 4.

- ftv. Mykolo— liepos 39 d.
Aušros Vartų- parap. — ge

gužės 20 ir* liepos 15 4..;
ftft. Petro ir Povd© parap, 

r- rugpiūčio 5 d.
ftv. Kazimiero parap. Ke

po*1 d. '•?, r .
Jaunimo liepos 4 d. > •
“Draugo” dienraščio — ru

gsėjo 3 d.

aiy« I Alkilu, kuria nuo IJet u von 
pprikltueoniyb^a paskelbimo 191X 
L, bevelk kiekvl<>niUs molais via. 

plaukęs per atlantiką (vairiom llnl- 
Jotu. Jis rdplneiN. kad keleivi** ko
rida k-’tuseje j|„ bevali įeiti). bOlij savo 
kellofitje patenkintas Ir, kad turk
ių daug (vairumų Ir, tuo būdu, ke
lkit! A Jam biltų poilsis. Kivianid *n. 
I.ukAls y>a lleinv^kų kalbamųjų fi'.- 
(nų ramintojas ir rodytojas, kollon^-

Sjls pagamins Alos ekhk,irai los fll-
». Urtfęa atgal į Amerika. Ala fil

mų tedvs Amei-tko* Lietuvių koloni
jose. M»t vk save kalbamuose paveiks
luose fe hfls matomas draugų, Ame
rikoje Ir Lietuvoj!

finikai*, Stos lr kitų Švedų Ameri
kos Unijos, ekskursijų j Lietuva, krel 
pkltėii J arčiausių lietuvių Taiivakor- 
či'ii Krentu Sąjungos Amerikoje narf. 
arba ) autorizuotų lietuvi laivakor
čių {urentų., arba | bet kjM-lų Sv*.\ų 
Amerikos linijos raktinę. fcroMilrėlč 
“Bendros JnfonnaciJos. kelionėje ( 
KCalnida” lr |* Klaipėdos Švedų A- 
merikOR linija, valiausias laivų Ik- 
plailkltnu tvnrkrnfttls ,r lalvak«*rėlu 
kainos. < Tamstai, him sutelkta veltui 
nqt pareikalavimo.

gWBDISH AMERICAN 
LINE

Sl Slgle R|eeet, Nesą
’Anril ekfckvrslja M. -fj.’ 

gegutės Sto. toU T?, tleskų 
dg tame paciaiiie latve. : ■ ■

Tredla >4cskiMvdta M. I,. Grlpeholm 
liepos X ll»34/»n. į /Kmpėdų per (k»- 
IrbuiMų, _. ..

Orgontfta tortas

ti
Nvo Pežių Skaudėjimo

“g,kada* praialinimoi pečių 
ta papraiyti ka nors, kia 
ų pi ANCHOK Pais-Ez- 

. indam* vkt* — kur pat*
y/a. Paio-Exptil«ri>

Ita | pačias acamatomų
tat palengvinimai arti

laikykite bonkat* Ex-■ Tata
lamanė ir naodokiu ji neati-

. kaomet tik p*jaučiat akaasm*. 
vSUtlnčae kaina 11c. ir 70c.— 

_ > didumo bonkutča 
Bkraal* tari inkaro vaiabaženkli.

PAIN-EXPELLER
■mki.ų, ię lai ‘|

VELYKlm BUKUISUA 
IUBTUV4!

Rengia Lietuviu Lųiv&karft. 
Agentų SųjBUffM Am«Ųp>jtf J

SANDERS PUOLA 
VYRIAUSYBĘ

tST. IZJUlft, Mo., vas. 19.—
Respublikonų partijos krašto 
komiteto pirmininkas Sanders 
pareiškia, kad demokratų par
tijos vyriausybė per daug ki-
susi į visokj biznį ir net į at- nrintvta ••pro'itntnoholM''. is 

<hirų žmonių veikimą. Toksi n d.ivst m. ekskursantai atvyk* j 
vyriausybės žygis visus 
nervuoja ir stato rimtų kliū
čių gerovės grįžimui.

Anot Saoders, vyriauRyb*- 
’tnosb biznniosę neturi patyri
mų. Darydama bandymus pa

į Geteborgu, Švedijos dlditaurių norių. 
UK traukiniu pervedami’ j Kalmflr (ke, 

llanėa laikas apie fi vai.). IŠ čia fcvs- 
<]ų Amerikos, Linijos lpJvO* "Bo 
bolm“ T.'itoritas nurota, tiesiog j Kl
tt&,dSiVAcaadf&par.*
ga pnAUrtl (rrai»ų.ift svcdlja v4afcajan< 
jmtrtlnkell" M>'«yteed.’ūbaio'l ktt%: 
Nereikia, ftvefll.loft v j'zos. nėra mtlHo 
perflflrėjime, nėra ekstra INlaMų, n|-: 

, rn, trukdymų Uėtpvos kMMviftma 
bidftujnutiemš tranzitu peė ftv ėdi Jų

PAKVIETIMAS
Širdingai kviečiu visus Chi- 

eągftR ir apielinkinių miestelių 
lietuvius, draugus is senus pa- 
ijstąrrnis atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių degti
niu; visokių rūšių vyno ir 
alau*. Prisfatome aludėms.

Dovanos visiems, atsilanku-
•'*'V, •

' Jūsų ŽYDUKAS pątarnnus- 
jums mandagiai.

Reikale esant, atsiminkite 
žydelį.

tlaa-
NATHAN KANTER
«« 80 HALSTED ST.

G&: YARda 0801

■ .. .:■?

“Drauge” buvo rašyta apie'j,pn)S,
rūtas, augančias Ch i cagoje i ' ' ,

v . .v . | Apskrities prokuroras ištikę iprie vieno šaligatvio, ir įsrei- * ....
, v, , j i savo policijai areštuoti strei-ksta noras, kad kas nors ap-' ... , _ ,
, . . »• , i kininkų vadus. Prokuroras padainuotų-jas, esančias skordv-i <vt . , , ..

'reiškia, kad anglių vežiojimas

daro daug klaitlų ir už tai pri- KioZ?*
valo ats.nkyti mokantieji mo- ’%^a,^vykM į imtuvų vohkrtūt
kėsins

ElittrikiR
REFRIGERATORS

TAS f
106 W. Monroe S- prie Clark

' f r ^tatožį' WAta i«m

HhftdMta -
vakarai* a t 

Teletoaaa CAltal SI 
L: 6458 R 1

fr Pėtnyfttac
Iki »

Rockweą Bt 
ratoka. Katv«vg« tr Subat 

Vakarais 1 Iki • a

. , ... l»ri būt ųtnanjultaR. Jei ne,
Arėjas Vitkauskas, kuris \lo J . . . . . .tai unistų vieton bus pakvies

ti neųnistai darbininkai. Jie
. Įdirbs policijos apsaugoje/ O

tn tn vaizdų nialvti. Ganntie-s ...... - .,T. , .. ,v. Jjei kaip, tai bus pasaukta Ir
jv ii jam parodyti gali susizi- . . . , . . -. . ; .1 c į kariuomene. Kakieteriai turi

r'bnt išnaikinti.

Raportais; misi visu gyvenimu čia, susi
domėjo ir ta žinele. Jis norė-(

0. ln<lewooi. — Lietuvių 
draugijos rengia buneo ir eard 
party vasario 25 d., T. Pet- 
roko svetainėj, 8462 Vinepnnes 
avė., 4 valandų popiet. Bus

siisizi
not i su Arėju Vitkausku 
per “Draugo” redakcijų.

ŽYDŲ ATVERTIMAS ŽUVO ANT GELEŽINKE
LIO

Fartiluhia rody* A PBLDtTUB, 
•akaa&oM parapiją rretalnito:

Nedėlioja, Vuzrio-F«b 26 A 
8 vai. po pietų ir 7:00 v, vak. 
lUrųvette Park Gimimo 0r6. 
Pan. parap svet

Panedėlyje, Vu&rioPeb. 26 
d. 7:00 vai. vak. Bo. Chioago, 
•v. Juozapo par. svet.

Nedėlioję ir Paned. kovo 
4 ir 5 d. Rockford, DI. 4v.

gražių dovanų ir užtektinai. 
Kviečiame vietinius ir iš apy
linkės atsilankyti.

Visas pelnas skiriamas Da
riaus - Girėno paminklo fon
dui. Komitetas

Viu kaskart didėja snsirū- 
pinntmas misijonorinvimn žydų 
Yarpe. Pirmoji organizacija,

1 besirūpinant žydų atvertimu į 
kotoltk,, tikfjimą/įBilfūr,-. 1842 0,"^mnWli- 8nvft ”7» vyrai
metais. Tais metais sausio >s Llgino.

Ant Chicago and North Wes 
tern geležinkelio, netoli 
Knlb, UI., traukinys sudaužė

MODERNIŠKAME gyvenime yra rrikalingos kiekvienoje 
Šeimynoje. Maistas nesngenda, ne reikia ledo pirkti. Sutau
pysite tiek kiek išmokėtnmėt. už ledų. Refrigetratoris pats per 
save apsimoka.

BUDRIKO krautuvė yra auto
rizuota parduoti geriausius Refri
žeratorius Amerikoje, katrie yra ga
rantuoti daug molų ir elektros visai 
apašai tesuvartoja. — WESTING- 
HOU3E. Ne tik Westinghense, bet 
ir kilų žjmių ifitlirbysčių Refrige- 
raturius jits galite pamatyti Bud
riko krautuvėje Norge-Rolator, Iie- 
ohard, Apex, ftpnrton ir kitokius.

PARSIDUODA ANT LENGVŲ 
IftMOKfclIMŲ i Dienų ,

Crane Coal Cq. 
5832 So. Long Av«.

Chfcago, ]U.

Kairia perkate anglie M dral 
jerta. ■•V’t'tle Juoh Į ORANI:CO ' Gausite <ereane»
apglla, ui mažiau plaišų 
PVMklMMiMft N. R. tikto! U7 OO

J

SERGA

Ponia S. Tx»nks - Lenkaus ! 
kienė, 5801 S. Sangamon St., 
Women’» Auailiary ftv. Kry-

______ . _ žiaus ligoninės ir **Lietuvos'
Petro ir Povilo par. svet. 7:00 ūkininkas** dr-jos narė sorgai

voa« i J >“ ',Mario 7 d- G.yd<> '
VImt praHUa 7:60 tm! rak. I F. C. Winskunas. Sveikata pa

INSURANCE
NOTARY 

. PUBLIO
UetuvUkns

BONUS

i»

n R A I, F. STATU 
• , STIJMČIAM PINIGUS I MKTTTVĄ

LA1VAKOR0IV AOENTCnA 
rniSIRAlTKITE I MOŠŲ SPULKĄ ,

TKisnenrMr PAMATrrrrAs nrzNis 
2608 WS8T 47th STR. Tel. LATayette 1086

JOS. F. BUDRIK, Ino.
3A17-21 So. Halsted 6t.

Tel. Boulevard 4705

Nusistatykite savo radio Nedėlioję 1 vai. po pietų ant 
VVCFL, 770 k. Išgirsite gražų Budriko radio programų.*

geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS COAL GO.
12182 UNION AVĖ.

Chioago, III.

Phone PULhnan 8206
Dabar laikas prisi pirkti 

anglių dėl žiemos

Ul 10742 S. Wahash Avė.
Phone PULLman 8092
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