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LIETUVIŲ ANGLU DERYBOS VYKSTA 
PATENKINAMA!

Yra vilties, kad susitars ta ar 
kita kryptimi

LON DOMAS, E. — Lietu-»
vos delegacijos sluogsniu-ose 
patirta, kad per anglų vyrinu- 
sykęs suruoštus priešpiečius 
pareikštas nuoširdumas ir 
šiltumas, su kuriuo Balutis li
jo kolegos buvo priimti Lon
done, labai teigiamai atsiliepė 
padėčiai. Lietuvos delegacija 
ligšioline derybų eiga yra vi
siškai patenkinta. Jos sluog- 
sniuose pareiškiama, kad pre
liminarinis parengiamasis dar 
bas vyksta labai patenkina
mai, kas teikia vilties, ka^l pa
vyks galutinai susitarti. *

Suprantamas dalykas, vi
sos derybos sukasi apie an
glų vvriausyliės politikų var-1 
žyti užsienių bekono ir kitų 
ūkio produktų importų. Dele-

DUS PAllKBINTAS ORO 
KORPUSAS

ROOSEVELT KAL
BĖS PER RADIJU

PRANEŠ KAS NUVEIKTA, 
KAS BUS VEIKIAMA

I
WASHLNGTON, kovo L — ! 

Ateinantį pirmadienį čia pra 
sidės kodų reikale konferenci
ja. I’nz. Rooseveltas kailis 
į suvvkusius įvairiu krašto 
pramonių atstovus. Jo kalba 
l us transliuojama per radijų.

UNI- MAfflA AMERI
KOS EKSPORTAS

BALANSAS VISVIEN 
NEPAKIRSTAS

J VVASHINGTON, kovo 1. — 
il’rekyl-os departamentas pa- 
j skelbė, kad per pereitų sausio 

..'mėnesi 11

YVASHINGTON, kovo 1. —
Kongreso žemesniųjų rūmų 
pirmininkas Rainev pareiškia, 
kad armijos oro korpusas ne
turi reikalingo tinkamumo ir 
prastai išlavintas. Į tai atsi
žvelgus jis rems M(S\vainoĮla Pvr pirmuosius 
rezoliucijų, kad pravesti tyri
nėjimus karo departamente.

“Tai susekėme, kada armi-

JŲ VIETĄ .TURI UŽIMTI 
TIKROSIOS UNIJOS

\VASHlįflį'TON, kovo 2. -
Senatorius Wagner, dem iš’inif‘"es! 11 «™ažė-
N. Y., krašto (nacionalio)! J° lS »*° kr^ 
darbo boardo pirmininkas, se
natui įdavė bilių, kad pataisy- 

Nėra žinoma, apie kų prezi-į ti krašto pramonės gaivinimo 
dentas kalbės. Reikia spėti,: akto dalį, kuriuo nustatomos

lyginius tai su gruodžio mė
nesiu. O importas per sausio 
n ėn. 4 nuošimčiais padidėjo. 

Nežiūrint to, eksportas vis
kad jis pasakys visuomenei,! darbininkų- teisės -organizv.o-i 41 milijonu dolerių pervir-
kas jo vyriausybės yra nuveik . tis ir kolektyviai derėtis su 

metus ir
kas toliau bus daroma krašto 
gaivinimui.

šijo importą. O tas kraštui 
vra svarbiausia.

Kalbama, kad prezidentas

darbdaviais. I
Šen. Wagner savo pataisy-i

mu nori panaikinti kompani-J KAIP SUMAŽINTI DIDE-
jų unijas, kurių šiandien visuo

lakūnai pašaukti vežioti I šiandien pasiųs kongresui dar i fabrikuose priorganizuota. įjos
paštą,“ sako pirmininkas. 
“Šie lakūnai nėra tinkamai 
išlavinti. Ir jei, saugok Dieve, 
mes pakliutumėm į kitų karų, 
oro korpusas būtų be reik
šmės. Jei šie lakūnai neturi

Tas padaryta po minėto akto 
pravedimo, kai apsidrausti

LES ALGAS

gacijos sluogsniuose nurodo-' paštų, kaip jie gali vežti oru 
yna, kad jei Lietuvos prekybi-; bombas 
niai galimumai bus suvaržyti,
aiškus dalykas, ir Lietuvos 
angliškų produktų perkamoji 
galia taip pat nukentės. Reu- 
terio atst. kreipiantis j Lie
tuvos delegacijų buvo pareik
šta, kad lietuviai neketina vy
nioti dalyko į pakulas. Lietu
viai i.c-da savo kortas ant sta
lo atvožtas ir tikisi, kad pa-Į 
vyks galutinai susitarti ar 
viena ar kita kryptimi. Vis
kas, kaip aplink ašį, sukasi 
apie Didž. Britanijos politikų 
varžyti importų iš 'užsienių.

“Atrodo, kad demokratų 
vyriausybė turi naujų darbų 
dėl trijų buvusių respubliko
nų administracijų apsileidi
mo, ar netinkamumo. “

McSwaino Rezoliucija, kuri 
tomis dienomis bus Įduota 
kongresui, reikalauja tuos vi- 

, sus dalykus nuodugniai ištir 
ti. Bus paskirtas komitetas.

vienų reikalavimų, kad būtų
skirįama du bilijonai dolerių

. -• . , , i nuo tikrųjų darbininkų unijų,viešiesiems darbams. * t
j Senatorius ramia, kad kom 

Taip pat kalbama, kad prez. j panijų unijos yra fabrikantų 
Rooseveltas siandien įduos padaras, jos nieku būdu nega- 
kongresui pranešimi} nuiito
tarife) reikalu. Jis reikalaus, 
kad muitų tarifo klausinių 
kongresas pavestų išimtinai 
jo vieno nuožiūrai.

li atstovauti visų darbininkų, 
nes sudaro mažumų. Dėl šių 
unijų negali veikti tikrosios 
unijos ir šiandien dauguma 
darbininkų turi suvaržytas ko

10,000 ŪKININKŲ NETURI 
SĖKLOS LAUKAMS 

UŽSĖTI

Kongresas turi monetarinį 
bilių, kuriuo norima krašto 
monetarinę tvarkų 'pavesti 
paties kongreso skirtam boar
dui. Iždo departamento sek
retorius Morgenthau kreipės 

i į kongreso monetarinį kornite- 
! tą, kurio rankose yra tas ln-
į liūs, kad jis bilių atidėtų. Sek

9 ŽUVO PAVALGį NUO - Į rotorius pareiškia, kad pati
Į vyriausybė ieško tinkamiau- 
siojo monetarinio nusistaty
mo. Kol tas nebu8 rasta, bus 

SAN LLTS OLISPO, Cal.,'veltus darbas skirti boardas. 
kovo L—Daugiau kaip dvide- Anot Morgenthau, už vieno

DINGŲ GRYBŲ

šimts daržų darbininkų filipi- 
nų po kelių lietingi} dienų pri- 

Kaip žinia, kai kurias Vii- sirinko nuodingųjų grybų ir
niaus krašto sritis pernai iš
tiko nederlius. Daugely vietų 
ūkininkai jau dabar neturi 
duonos ir pavasarį neturės 
kuo užsėti laukus.

Tam tikra lenkų komisija
Trati

kito mėnesio, gal už pusės me
tų, nežinia kas galės įvykti su 
šiandienine monetarine siste- 

Gal ji bus tinkama

neseniai važinėjo po provinci 
jų ir rinko žinias apie nuken- 
tėjusius ūkininkus. Vilniaus 
laikraščiai rašo, kad pavasari 
neturės kuo apsėti savo lau
kus apie 10,000 ūkininkų. Dys
nos apskr. yra apie 2/000 ba
daujančių žmonių, kuriems 
reikalinga škulį pagaliui.

pasitaisė iš jų vakarienę. Bu
vo pasikvietę dar ir kelis ame 
rikiečius.

Pavalgius grybų visi susi r- j ščiai. Tad kongresas turi pa; 
go. 9 valgiusiųjų jau mirė, o I likti vyriausybei šį klausimų. 
15 serga. Gydytojai neturi

: vilties nors kelis jų išgelliėti.

VASARIO MĖNESIS 
PER ŠALTAS

ma. ir
naudinga, ar gal bus atvirk-

PLATTNKJTr; “DRAUGĄ*

Oro biuras Chicagoj skel
bia, kad pereitas vasario mė- 
nesis pasižymėjo su nenormn- 
liu šalčiu.

Bendra tam mėnesiui kas- 
1 dieninė normali temperatūra 
turėjo būt apie 25 laipsniai

KITAS DIDELIS STREI
KAS KENOSHOJ

, KENOSHA, Wi»„ kovo 1. 
— Trys tūkstančiai darbinin
kų šiandien sustreikavo Nash 
Motors Co. fabrikuose. Rei
kalauja 29 nuoš. atlyginimo 
padidinimo.

Visi fabrikų vartai pikie-

ŠIANDIEN RENKASI ŠV. KRYŽIAUS. 
PAR. SPAUDOS PLATINTOJAI

Jie sako: Vienas vyras ne talka* J 
“kur du stos, visados darbą;

padarys”
Mūsų dienraščio lėmėjų sky 

riaus Kv. Kryžiaus par. pirm. 
V. Stancikas ir sekr. E. Ogin- 
taitė šaukia svarbų dienraš
čio “D’-^nero” talkininkų ir 
rėmėjų susi:d:', imu. kuris j- 
vyks šį vakarą tuoj po pamal-
dų

“M es be “Draugo“ nenurim
sim,“ gerai įsiskaitė ir į A.| 
Jakšto reikšmingus žodžius: 
“Vienas žodis nešneka, vie
nas vyras netaiką; kur di 
stos — visados darbų padt 
rys.“ Dėl to jie pasikvietė

Kryžiaus mokyklos, talką visas tos kolonijos idėji
kambary. J susirinkimų kvie
čia ne tik “Draugo“ rėmėjų 
skyriaus narius, bet taip pat 
ir visų draugijų bei kuopų vai 
dybas. Laukiama, kad susirin
kimas bus gausingas. Jis nus
tatys planų ateities darbams

NEW YORK, kovo L — Se 5r apkalbės spaudos vakaro 

rengimo reikalus.

nes draugijas, kurių reikalt 
“Draugas“ neskundžia vietos. 
Bendrai dirbant, neabejojamoj 
mūsų vienintėlis tautinės iri 
religinės minties dienraštia- 
plačiai pasklys po- Šv. Kry-| 
žiaus par. Chicagoje.

Rytojaus dienos dienraštis i
natorius Gore iš Oklahoma 
valstybės, senato finansų ko
miteto narys, randa priemonę 
kaip sustabdyti diažiųjų ben- |< 
drovių (kompanijų) skiria-i 
mus milžiniškus atlyginimus' 
savo viršininkams.

Šis senatorius parūpino I 
priedų mokesčių biliui. Jis i

lektyvio derėjimosi teises, reikalauja, kad tie visi kom- 
Fnbrikantai gi jokiu būdu ne- panijų viršininkai, kurie per
nori pripažinti tikrųjų unijų.

Krašto pramonės gaivinimo 
akte padaryta klaida ta, kad 
darbininkams pripažinta teisė 
■organizuotis, 1x4 ta teisė ne
apdrausta.

Senatoriaus Wagnejio biliu 
mi nekliudomi tie fabrikai, ku 
riuose veikia “open shop.”

AMERIKOS AMBASADOS 
ŠTABAS MASKVOJE

metus gauna, daugiau kaip 
75,000 dolerių algomis, arba 
bonusais, už tos sumos per
viršį privalo vyriausybei mo
kėti 80 nuošimčių mokesčių.

^Minėtas priedas perduotas 
senato finansų komitetui ir, 
anot šen. Gore, šis komitetas 
reiškia palankumo priedui.

Šen. Gore sakosi, kad jis 
gavo daug telegramų ir laiškų 
nuo kompanijų šėrininkų ir 
kitų suinteresuotų šiuo reika
lu žmonių. Visi karštai remia 
jo sumanymų.

ISPANUOS KABINETAS 
ATSISTATYDINO

“Draugas“ skiriamas Šv. į 
Mūsų dienraščio rėmėjai į Kryžiaus parapijai. Town-of- 

Town of Lake parapijoj, iškė- lnkiečiai, visi įsigyk it ryt die- 
taip reikšmingų obalsį: nos numerį.

GUBERNATORIAUS ŽMONA AŠTRIAI 
KRITIKUOJA NRA B

......•- - . T
WA»$HINGTON, kovo 1.—, kęs, kad darbininkai nereika- į 

lingi kelti streikų, nes jo ad
ministracija globos juos. Taip į 
nėra. Kada plieno trusto dar
bininkai imasi priemonių or
ganizuotis, trustfcs jų vardus 
pašalina iš darbo ir tie žino- 1 
nės nesulaukia jokios admini- 1 
stracijos žadėtos globos. Pa- j 
si rodo, kad NRA nesirūpina, j

NRA administratorius John-
'son, kurs sukvietė čia kritikus, 
kad jie asmeniškai nurodytų 
NRA administracijos progra
mos vvkdvmo trukumus, susi- » » / 
laukė to, ko nesitikėjo. Jis ma 

'nė, kad kritikai reikš jo admi- 
! nistracijai užuojautas, jam pa 
įčiam gi pasigailėjimo, atsi-
, žvelgus į tokį milžiniškų eko-! darbininkų būties gerinimu, 
nominio atstatymo darbų.

'Taip nėra.* Be pasigailėjimo

MASKVA, kovo 2. — Ame
rikos ambasados štabo dalis 
atvyko ir apie 16 narių laiki
nai apsistojo Savoy viešbuty.

Artimiausiomis dienomis 
čia atvyks pats ambasado
rius Bullitt su didesniu skai-t MADRIDAS, kovo 1. —Vi- 
čium štabo narių. Nuolatinės sas Ispanijos ministeriu kabi- 
patalpos bus parūpintos vi- netas su premjeru Lerroux 
sieme štabo nariams ir tada šiandien atsistatydino, kad su 
Amerika bus pilnai reprezen- daryti naują kabinetą be ra
tuojama aovietuose.

Naujiena Kovo Men.
GYVENIMAS SV JUOZA

PO, parašė palaimintas kun. 
Jonas Bosko. Vertė* Jurgis Ba
ltrušaitis. Puslapių 56. Kaina 
15c.

SV JUOZAPO N0VZNA,
sutaisė kun. J. Navickas, M. 
T. C. Puslapių 32. Kaina 10c.

DRAUGAS“
2334 So Oakley Avė,

Cbicago, Tll.

aukščiau 9. Tuo tarpu buvo, tuojami, darbas nutrauktas, 
apie 23 laipsniai. j Kol kas jokių demonRtraci-

T-oks nenormalus šaltis va- Jų neįvyko, 
sario mėnesį įvyko 1930 me
tais. SUDEGĖ GARADŽIUS

GARY, Ind., rastas nušau- Vakar vakarų Bridgeporte 
tas alkoholio pirklys R. Trex-| sudegė J. Mažeikos garadžius,
ber, 25 m. amžiaus. 3232 So. Halsted ga*.

BROOKLYN, N.Y., kovo. 2. 
— Vienų namų gaisre žuvo 
motina su 3 vaikais.

AVASHINGTON, kovo 2.

NAUJA IMPERIJA

IISINKTNG, Mandžiūkuo, 
kovo 1. — Buvusi Mandžiūri- 
jos provincija pagaliau pa
keista Mandžiūkuo imperija 
ir jos imperatorium karūnuo
tas H. Pu-yi, 23 m. amž., bu
vusia Kinijos imperatorius.

Tai japonų padarinys. Nau 
ja imperija ir imperatorius 
yra japonų globoje.

dikalų ministeriu.
Sudarytais iš anksto pla

nais, premjeras Lerroux po at
sistatydinimo grįš atgal savo 

, vieton ir naujų kabinetų su- 
J darys iš dešiniųjų partijų va
dų.

Prieš tai nepaprastai daug 
triukšmauja socialistai.- Pasik- 

ivietę talkon kitus kairiuosius 
Ijifc grasina sukelti maištus
prieš naujų vyriausybę, kuri j ninku susirinkimuose, 
bus tikra ir teisėta, nes ats 
tevaus gyventojų daugumų.

akėjamas jis ir pati krašto <vy- 
riausyfcjė. *

Daug kas pareiškia, kad 
NRA yra ne., kas daugiau, 
kaip tik kapitalistų ir mono- 

ipolistų įrankis, kad sunaikinti 
I mažąjį biznį, pabranginti gy
venimų l>e atlyginimo didini
mo darbininkams. Kiti pa
reiškia, kad NRA yra biuro
kratinio radikalizmo centras, 
kad sovietinti pramonę. Kiti 
rimtai susirūpinę krašto atei
timi.

t z

Tarpe kritikų visiškai neti
kėtai atsirado ir Mrs. Pinchot, 
Pennsylvanijos gubernato

riaus žmona. Ji yra pasižy
mėjusi. kovotoja už geresnę 
darbininku būtį. Retkarčiais 
ji vadovauja darb&inkų strei
kams, kai kada gelbsti pikic- 
tininkanis, dalyvauja streiki-

tik kapitalistams tarnauja.’* * j.*-
Darbininkų pasitikėjimas „ 

prezidentu Rooseveltu neišny
kęs, pareiškė M rs. Pinchot. i 
Bet jie jaučias, kad juos ap-J 
vylė tie, kuriems pavesta įstai 

i tymai vykdyti. Tarp šių ank
štųjų vietų užima Johnson.

KONGRESAS NEPRIPA
ŽINO BALDŲ DIRBTU

VĖS

Mrs. Pinchot pareiškė, kad 
pli eno trustAs nugalėjo ne tik 
NRA administracijų, bet ir 
krašto vyriausybę. Toliau pa
reiškė, kad NRA adm’nistra-

5 NUOŠIMČIUS LAIMĖJO PALEIDŽiA VAIRININKUS

TOLEDO, O., kovo T. —Į -------- -—
Pasibaigė 3,500 darbininkų KANSAS CITY, Mo., vas., .

, . . . , oo m .. . - , icija išdavė šiam trnstni darhi-streikag keturiuose fabrikuo- 28. — Transcontiflental and į . 
se. Darbininkai laimėjo 5 AVestern Air linija paleidžia

\VASHINiGTON, kovo L —1 
Kongreso žemesnieji rūmnL 
nepripažino reikalaujamų iŠ-} 
laidų vyriausybės projektuo
jamai federalinei baldų dirb-“ 
tuvei W. Virginia valstybėje. 
Prezidento Roosevelto žmonai 
karštai rėmė šį projektų. Sa
koma, kai tai jūs pačios sa,| 
manymas.

Pereitų savaitę senatas 
projektų pripažino. Bet po 
kongresas gnvo daug prote* 
tų.

ORAS
ninkns.

Čia panaikinta per 17 metų * nuošimčius daugiau atlygini-(dalį savo vairininkų, o liku 
veikusi prohibicija. J mo. Įsiems mažina ntlyginimų.

NRA administratorius John
CHICAGO IR APYUN1 
ftiandien debesuota; numrf^

son ne vienų kartų yra paša- tomas lietus.; kiek Šilčiau..
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DIENOS KLAUSIMAI

TAI KAD U2GIKDOJO

jiems ski-iuudos nedaro. Bet lietuvių Žemi j, 
lenkų okupuotam Vilniaus krašte, daug lie
tuvių kraujo lenkai praliejo, lietuvius kalėji
me pūdė, ištrėmė, lietuvių mokyklas uždari
nėjo. Tik prieš keletu dienų paskelbėme ži
nių, kad lenkų valdžia 30 lietuvių veikėjų 
areštavo ir be jokio reikalo juos žiauriai ka
nkino.

Bet kaip su Vilniumi “Dziennik Zjed- 
noczehia” tų klausimų lengvai išriša. Tas lai
kraštis pasako, kad lietuviai tiek bendro te
turi su Vilnium, kiek lenkai su Berlynu. O 
jei lietuviai Vilniaus reikalauja, tai, anot “D. 
Z.”, jie tik sau daugiau priešų įsigyja ir dėl 
to tinkųs posakis: “Litwin chytry, ale glu- 
pi.”

Nejaugi lenkų visuomenė yru taip akla, 
nekultūringa, kad pakenčia savo laikraščiuo
se tokius melus ir skleidžiamų baisų kerštų 
prieš tautų, kuri jiems nieko blogo nėra pa
dariusi. Jei lenkų visuomenė būtų kultūrin
gesnė, ji netoleruotų tokios savo laikraščių 
ir vadų taktikos. Ji priverstų savo ponus

Kybartų “Žiburio” Gimnazija

Speeijaliu šviet. ministerijos 
raštu sausio 27 dienų uždary
ta Kybartų “Žiburio” 8 kla
sių aukštesnioji komercinė mo 
kykla. Uždarymo motyvai: e-

pacinės valdžios 6 kambarių 
butas, kuriame ir buvo pralie
tas ir ilgų laikų varomas mo
kyklos darbas. Atidarius gim
nazijų, tuoj į tris klases įsto-

sų mokykla nesilaikiusi reikia jo 101 mokinys. Pradžioj gi 
mos drausmės, mokinių auklė-1 mnazijos išlaikymui lėšas su 
jinius, esu, buvęs srovinis ir (darė Virbalio “fciburiu” dr Į 
pan. _ ‘jos skyriaus pašalpa, aukos ii1

Žinia apie šios gimnazijos • mokinių mokesnis už mokslų. Į 
uždarymų greit aplėkė Kybą- Taigi ir lėšų buvo mažu, dėl 
rtų miestų ir apylinkes. Šiuo to kurį luikų matytojai —Jo- 
nepaprastu įvykiu tiek moki nas prapuolenis ir Ter. Pra- 
nių tėvai tiek šiaip žmonės puolenytė — dirbo veltui; bu- 
labki susirūpinę. Kad supras 1 vo šiek tiek apmokami tik 
tumėm šitų žmonių sujudimų, j mokytojai atvykę iš kitur. Tai 
tenka žvilgterėti šios gimnazi-1 buvo sunkūs gimnazijos gyve- 
jos atsiradimo praeitin. niuro laikai; jie pagerėjo, šiek

Pačią mintį Kybartuose stei 
gtį gimnazijų iškėlė 1918 met.

skaitytis su istoriškais ir gyvenimo faktais. . , ... .. .Vienas Cbicagos lenkų dienraštis tikrai i ,, , . , • . . , . • . atvykęs j Kybaitus dabartinis>. _ 1 . v i Bet, kokia visuomene, tokie vadai ir tokiu
HBfražiai puola mūsų tautų. Prirašęs visų 
■’eilę melų dėl studentų demonstracijos Kaune 

irie.š Lenkijų, daro savotiškas ir labai keis- 
išvadas. Tas laikraštis melagingai infor- 

ynuoju savo skaitytojus, rašydamas, kad de- 
yIttolisbracijų metu studentai puolę lenkų na! 
J?)Us ir po tų “barbariškų įvykių” griežtai 
''iėik alave uždarytį visas Lietuvoje esančias 
lenkų mokyklas ir deportuoti Lenkijos pilie
čius.

spauda. “Sulig Jurgio ir kepurė’
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pa-

tiek gavus iš šviet. ministeri
jos pašalpos.

Kun. P. Karalius, tuometi- 
pulk. St. Zaskevičius ir p. M.' nis direktorius, iškėlė klausi-
Guldikienė ir tuo reikalu da
rė nemaž žygių į Lietuvos Ta
rybų Vilniuje ir tuometinę vo
kiečių okupacinę valdžių.

Šiuo reikalu 1 šavaitrastis “Laivas” 
darė lokių pastabų:

4‘Šios šalies — Amerikos— lietuviai pra Kybartuose idėjų lealizavo 
ilžioje metines Lietuvos nepriklausomybės die v*J*au vietos inteligentai, 
nas minėjo regulariai ir didelėmis iškilmė- ** Rusijos sugrįžę, Jonas Pra- 
mis. Ne taip buvo šiais 1934 metais. Buvo Pnt>,enis’ Teresė Prapuoleny-

Studentų demonstracija Kaune buvo. Ta-J betuvių .parapijų, kur vasario 16-ta visai ne- tė> Virbalio parapijos kleb. 
Wu nė vienas lenkas nebuvo užpultas ir ne- . ,ninėtaL. Buvo, kur paminėjimas daryta ke- kuH- Naujokaitis, vietos kape
iReikaiauta uždaryti lenkų mokyklas. Jei bu- • jjQS 1..... z* A:‘
TO išnešta rezoliucija reikalaujant, kad vy- I

mų paversti gimnazijų į ko
mercinę mokyklų. Šitų mintį 
palaikydama, šviet. ministeri 
ja 1923 metų gegužės 23 d. da-

Tačiau gimnazijos įsteigimo leidimų šioj gimnazijoj dė
styti specijalius komercijos 
dalykus.

ar
dienos prieš, ar po šventei... (Žiūrėkite, lionas k>"1- CcPulis ir kiti- ei,I 

Amerika kilnoja savo ”4 Jnly eelebra- pastangomis

PRIE TtVO KARSTO MINTYSE
Tolį už jūrų yra kraštas —
Jisai vadintis Lietuva;
Iš teu atėjo trumpus raštas —
Jame liūdna, skaudi žinia.

M očiutė sengalvėlė rašo:
“Sūnau, tėvelio netekai!
“Jis mirė... ir maldos mūs prašo...
“Našlaitis tu pasilikai...

Lyg žaibas sukrėtė ti.an širdį,
Krūtinę suėmė skausmai,
Riedėjo ašaros per veidų,
Užplūjo liūdesio jausmai...

Ak, skrysčiau ten, jei būč sparnuotas, 
į tėviškėlės namelius,
Kur tėvo kūnas pašarvotas —
Bučiuoč raukšlėtas rankeles!

si * r. v. . • ' 4 ižatf*Sakyčiau: “Ačiū tau, tėveli,
Už viską ačiū'širdingai!”
Ir žilų glostyčiau galvelę —- 
Nebspaus jūs žemiški vargai...

Deja, vėlu, jau jo nebėru:
Žemelė užbėrė akis...
Ir lūpas amžinai užvėrė,
Sustojo plakusi širdis.

Žinau, tėveli mano mielas:
Mirtis tik skilia laikinail 
Ir vėl suves krūvon mus Dievus —
Drauge gyvensim amžinai!

Šauksiuos, kol gyvas aš į dangų!
Padėsiu viltį Difevuje!
Aukščiausias bus mulus gailestingas —
Suteiks mums vietų danguje!

Tinkamesnio gimnazijai bu į ' L Bitelis
to reikalu, kaip pirmieji dire
ktoriai, taip pat ir direkto
rius kun. Karalius su “Žibu ! tvark>^ aūkajs, o visuomenė, nazijps vadovybės atskiriems 
rio“ dr-jos centru darė daug į neišskiriant ir tautinių mažu-i skautams darytas pastabas dėt 
žygių į šviet. ir žemės ūkio nub gausiomis aukomis šį da-! jų. kaip mokibių, —

ministerijas, kol pagaliau Ky- rbų rėmė.
Prieš Kybartų

netikusio
' elgesio, ir iš to išvedė skautų 

Žiburio“ i P^'ėkiojhnų, kai tuo tarpu■fcusybė sulaikytų lenkų mokykloms pašai- „ttugeiy vi<,tų paminėjimas sugadytas 1918 m- >»Pkr- 21 raštu 32
kol lenkai nesustos ui,larinėti lietuvių ' ,j ,ž ,ė ir tan, Wdimu tas nr. šviet. ministeriu davė lei : bartuose buvo gautas 2 auka- . . | skautai Kybartų gimnazijo,

MMtykl.s Vilniaus krašte, toks reikalavimas (į Sven!iln0 turinį PalrijotemaS, «. «»>• «k«rt atidaryti 3 kta-jH apdegs „„iras su 9100 kv. glmaaztjų jau buvo kestntns, I ■ visiška •'
‘ . .. d . ?es. metrų žemės sklypu. Kalba-i 192b m., tačiau vėliau, pasi-' 4““ v-vynes mede neparemta religija — tai tik lai- * 1

kinas pasikarščiavimas. Kas atsisako nuo au- Gavus leidimų, tų pat metų
kštesnių žmogaus siekimų į savo Kūrėjų - gruodžio 15 d. rt\irbaho

)rta teisingas ir, mūsų manymu, turėtų būti 
i; vykinamas.

Šiais klausimais savo skaitytojus jau esa
me gana plačiai informavę. Bet tik skaity

si kit, kokių giesmelę lenkai ^ieda apie lietu- 
vjus. Girdi, lietuviai esu'nėpapfastai nesu- 
kalbami žmonės. Lenkai net su rusais ir net 
vokiečiais susikalbėję, tačiau jokiu būdu ne- 
galį susitarti su lietuviais, kurie “kanda ran
kų savo geradariui“. Mat, jei ne lenkai “to 
ctois nie bvloby jm> nicli ani sladu”. Tai ot 
kokie jie mūsų tautos geradė-jai! Amžiais lie
ta vių tautų lenkino ir visokiais būdais smau
gė, stengdamies jų pavergti, o šiandien pa- 
sauluuiori įtikinti, kad jei ne lenkai lietuvių 
nė ženklo nebūtų likę. Vadinas, jie davė Lie
tuvai ne tik kultūrų, bet ir lietuvybę išgel
bėjo. Ar bereikia didesnių “nuopelnų”!

Toliau tas pats laikraštis primena: “Nie 
powinni zapominac o tom, že na ziemi pol- 
skiej takže mieszka.jų Lirivini i nikt im 

r. krzywdy nie robi“. (Neturi pamiršti apie tai, 
kad lenkų žemėj taip pat gyvena lietuviai ir 

r nieks jiems skriaudos nedaro). Taip, gal būt

mųjį namų teko įrengti pačiai į keitus politinei santvarkai; mo! ^atys Kybartų skautai yra ka 
“Ži- gimnazijai. Kun. Karalius, j kykla ramiai savo darbų va-j^1' *at^ juose pradėjo rodytis

Dievų, toksai neilgai sieks į tėvynės meilės būrio” d-jos s&r. susirinki j I923 uietų vasarų gavęs iš'rė iki šio momento. Per tų lai-: “X"’9 C‘ ” 8“h'
idealų. Nuo bedievybės į bolševizmą tik ma- mas galutinai nutarė 1919 m. i“Žibuno” dr-jos centro suti-Įkų išleido 7 laidas, kurių dau-, ' ■ . . .

1 pradėti mokslų.-. Tuo reikalu • k>n,U Padėti nėmoritų, tuoj | gelis, baigę mokytojų semina- >«.tei»i^goniis zimomis apie 
ėmėsi darbo, kasoj teturėda- (rijas, karo mokyklų ar univer- skautU būklę gimnazijoje pa
ntas tik 187 lt. Sitų “Žiburio“ Isiletų, jau dirba naudingų val

stybės ir visuomenės darbų.

žutėlis žingsnis.
“Gal dėl tos pačios priežasties — pa-į iš vietos inteligentų buvo šu

ntakių už tautą apleidimo — daugely vietų darytas komitetas surasti mo-, 
vasario 16-tos salių parengimai buvo labaijkyklai butų ir parinkti moky- j dr-jos ir direktoriaus sumany- 
skysti, lankytojų maža, be lietusių “smeto-,tojus. Didžiojo karo žymiai a-|mų vietos visuomenė labai pa 
nėlės”, l>e jaunimo, tik programo vaikučiai pgriautas Kybartų miestas ta- lankiai sutiko ir todėl gmina

da vos tvarkėsi, tad supranta
ma. buvo labai sunku gimnazi
jai surasti tinkamų butų. Ta

ii tik tol. kol savo dalį atliko... Tai šventimo 
parodija. Ne taip sąmoningą tauta švenčia 
nepriklausomybę!

“Jei daugelis parapijų atsiliko Vasario lb^uu didelėmis pastangomis gi 
šventime, tai apie lietuvius laisvamanius, o innazijai atidaryti komiteto
jej sykiu ir socijalistus, ar bolševikus, tai nėr
ko gero nei tikėtis. Jei lietuviai socialistai 
kovojo prieš Lietuvos nepriklausomybę, at
kalbinėjo nuo pirkimo Lietuvos Laisvės Pas

zijos namų remonto reikala
ms tuoj buvo sudarytas iš 
vietos inteligentų 17 žmonių

Kybartų “Žiburio” gimna
zija netiko grupei Kybartų a- 
snienų.

Negalėdami kitaip gimnazi
jai pakenkti, jie pradėjo spau

komitetas. Komitetas rinko išjdoj skelbti apie tariamų skau 
įvairių įstaigų, bankų ir vi į tų persekiojimų mokykloj.

buvo gautas iš vokiečių oku- Į suomenės gimnazijos butui su-1 Tam gudriai panaudojo gini-

sinaudodami tie asmenys per 
įstaigas rinko tarnautojų pa
rašus, siuntė šviet. ministeri- 
jon delegacijas ir taip vare 
akcijų prieš gimnazijų.

Kybartų smarkuoliai rado 
reikalo pulti lietuvių vedamų 
mokyklų, kuri, sukurta visuo
menės pastangomis tada, kada 
valstybė dar tebesiformavo, at 
liko didelį Lietuvai darbų,

met įsikišo į valdžios ginčus su kompani jo- Nuostabu, kad tie patys “pa
nūs dėl oro pašto išvažiojimo. Jis užstojo ko- triotai” nemato tų įstaigų, 
mpanijų ne dėl krašto gerovės, bet dėl kom- kuriose lietuvybė yra fomia- 
panijos ir savo biznio. Prezidentas ne be rei-Į liai draudžiama, naikinama,

nepriklausomybės šventės nei nepastebėjo. 
“Mūsų įvairių izmų bedieviai tik tuomet 

kolos Bonų, jei lietuviai bolševikai su savo 1 atsimena esu lietuviais, kuomet užsimano lie- 
vadu Kapsuku ir Ko. atsivedė rusų armiją
užimti Lietuvos it atidarė ugnį prieš Lietu
vos savanorius ginančiu^ savo šalies rube-

tuvių dolerių pasišienauti”.
• « • : kalo pavedė kariuomenės lakūnams oro pas- nors jos veikia čia pat Kyba- 

1/akūnas “Lindy” žymiai pagadino sa- Į tų. Jis žinojo kų daro. Smurto jis nepakenčia Į rtuose, taigi Lietuvoje, 
kad lenku žemėj lietuvių gyvena ir niekas ’ žiU5> tai nestebėtina, kad jų spauda Lietuvos vo vardų ir sumažino savo populiarumų kuo- ! ir dėl to yra pagarbos vertas. j Suvalkietis

-e

SOLOVKAI
Kaip ta katorga atsi' ado?

(Tęsinys)
Kas paskiriamas Į kokių nors tarny

bų, tas išvengia sunkių bendrųjų darbų. 
1- Vžtat ru išpasakytos Varžytinės kyla. ypač.

t<rp kriminalistų, kurie, įgavę valdžios, 
|P&*odo visą savo “uolumų“, atsidėjimų, 

Redami laikinai sau pavestuosius kali- 
liits rinktiniais rusu keiksmų žodvno |»*ii- 
lais. Kartų įsistvėręs kurios nors'tamy- 

I bos, laikosi jos visomis keturiomis, kad 
jas nenustotų ir ncpuklifitų į bendruosius 
dErijųs. I š <in ir kyla norus prisigerinti 
viržūnėms ii išjudi jų norus — taigi, ir 

‘ elgiamasi nežmoniškai, kad tik atrodytų
lojalūs valdantiesiems.

• • T*’«k(ęi tam m šviesti via daugybė. 
Taip ekou.-komei’c. dalies virš-kas Uren
ki}! buvo j,rn<lžioj GPU pasmerktas snšau-

’4yti, pnskjii baušmė jiakeista j lū melų 

►lovkt) katorgas, čia išbuvo lik 3 nie- 
«, bbvo jrtiliuoluotas ir galop paskirta? 

ftVatdngų vi(*<ą. Jo pavaduotojas E. S.
Barftbv. vietoj skutų 1C išbuvo tik beveik

5 metus. Jų žiaurumai eksploatuojant ka
linių jėgas ilgai ilgai bus atmintyje išli
kusių gyvų kalinių.

Centrinė GPU duodu stovyklos virši
ninkui direktyvas ar tai išpildyti tam tik
rus darbus arba pritaikyti tam tikrų bau
smės sirtemą. Tas savo ruožtu, bijodama? 
keršto nž netikslų įsakymų vykdymų, v<d 
kitam savo žinion pavestam virš-kui duo- 
tla įsakymą smarkesniu tonu ir jiadidin- 
tu darlm mastu. Pastarasis dėl dilinėtųjų 
priežasčių vėl įsakinėja sau pavestam — 
liejslainas kvogiiežčiausiai išpildyti nuro- 
dytų.įų normą ir be jokio pasigailėjimo 
spausti kalinius. Tuo būdu įsakymas, kol 
(Msiekia betarpiai vykdančius darbą, vi? 
smarkėja ir darosi žiauresnis, o jo auko
mis lieka vargšai kaliniai, kurių svvikata 
ir gyv\bė išperka aukštesnių “jkuuį“ kal
tes!...

Pv., 1926 ih. UWZ)N sudarė kontrak
tų pristatyti miško ekspertui. Reikėjo 
daugybės rąstų eksportui ir malkų sto
vyklai. Reikėjo surasti energingų wdėjų 
miškų eksploatacijai. Buvo tai tūlos Se- 
leekis, seiliau getui pasižymėjęs čekistas, 
bet už nežinomus darbelius nubaustas ,0 
metu į Solovkus. Jis apsiėmė atlikti sun

kų uždavinį, norėdamas įsiteikti Užsirūs
tinusiems viešpačiams ir gauti dovanoji
mą. Jaru vykdant darbus, buvo leista ne
klusniuosius šaudvti. Jo uolumo rezulta- 
tai greit paaiškėjo. Žiemų anksti rytą, 
Krenily dar visiems tebemiegant iš miš
ko darini grįždavo tunsportas su aukomis.

Su šiuo transportu miško paruošimo 
adm-ju 2—3 rogėmis veždavo krūvas la
vonų, neva mirusių, bet tikrumoj mirti
nai užmuštų arba sušalusių darbininkų — 
kalinių. Kartu vežė ir grupę kirtėjų su 
atšalusiomis rankomis ir kojomįs, o iš 
paskos — \ likdavo partijų kruvinai su
muštų ir sužalotų kirtėjų, išgyvenusių vi
sas tortu ras.

Kai kuriems “laimingiesiems’'’ pasi 
sekdavo surasti virvagalį kilpai padary
ti ir pasikarti. Kiti vėl gudriai prasiskver
bdavo pro sargybinių grandinę ir. nubė
gę j ežerą, prakirtų eketę, pasiskandin
davo.

sritis, taip ir jo miniatiūra — Solovkai
panašiai suskirstyti į 6-skyrius. Pirmasis,
svarbiausiasis, yra Kolovkų Krcmly, btiY.
vyrų vienuolyne. Antrasis — D. ir M.
Muksolmo salose. Trečiasis —- buv. Sab-
batijaus vienuolyne. Ketvirtasis — štraf-
izoliatorius — ftiekiros kalne. Penktasis ♦

■— Anzer saloj ir šeštasis — Kondostrovo 
saloje.

Kiekvieno skyriaus kaliniai suskirs
tyti į kuopas, kuopos.gi į grandis. Kuopų 
priešaky stovi stovyklos seniūnai. Skyriui 
vadovauja skyriaus viršininkas. Mano
laikais žiauriausi čekistai buvo štraf-izo- •
liatoriaus virš-kas Antipov, žiaurus sadis
tas, ir VI sk. virš-kas Kondostrovo saloj

Ruiva. 192G—7 met. per žiemų (b niėn. 
laikotarpy) iš 560 skyriaus žmonių į anų 
pasaulį nukeliavo 350, t. y. 62 nnoš. Žie
mai praėjus, Kondostrov buvo pavadintas 
“Mogilevskaja gubernija”, atseit kapų 
gubernija... I>arl»nms einant, kalinys ant

Pasilikę gyvieji pavydėjo atlietus ‘lai- ' savo galvos tūri begalę viršininkų — do
mės', vadino juos “laimingais”... Ktai ko- 1 šimtininkų, paskirstytojų, techniškų vadų, 
kias siaubingas scenas tekdavo matyti ir darbų vedėją, Įmonės viršininką... Grįžęs 
išgyventi tėti. kur GPU savivaliauja ir į kalėjimo kareiviaes, esti apsupamas vėl
tyčiojasi iš žmogaus asmenybės!.. įvairių: komozvodų (grandies virš-kas)

Kaip SSSR padalinta į autonomines : kuopos vado, batnlijono vado, kuopos de-
i

žuruotojo, stovyklos dežuruotojo, stovyk
los seniūno, jo pagalbininko ir atstovų 
administr. dalies (Solovkų GPU agentų!)..

Visi, norėdami pasirodyti viens už ki
tų aukštesni ir įtikti, stengias kaip galė
dami kankinti kalinius; tie, kurie gaunu 
iš namų šiokį tokį siuntini, turi duoti gau
sius kyšius, gerintis ir nors laikinai įsi
gyti trumpų malonę ir atsikvėpti valan
dėlę...

Miško darbai

Solovkų stovykla' turi pati save išlai
kyti — apsitarnauti ir išsimaitinti. Sovie
tų vnMžia 1925—8 m. joms paskirdavo 
tiesiog ubagiškas sumas — po 45 kap. i 
dieną vienam areštuota jam. GPU centrine 
pasistatė uždaviniu USLGN’c kalinių dar
bo pajėgumų, išnaudoti knointensyviau; 
nori ne tik, knd jo išlaikymas neapsun
kintų valdžios biudžeto, bet priešingai, 
kad dar duotų jai pelno. Tam tikslui 
USLON (Solovkų administracija) ne tik 
plečia senas vienuolyno įmones, bet dar 
atidaro naujas. Pabrėžtina, knd visas tos 
lmtaforinės įmonės vra absoliučiai nepel
ningos.

(Daugiuu bus)

Z S
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
Euisn

PAMINĖJO VASARIO 
ŠEŠIOLIKTĄJĄ

Užgavėnių vakare pdrapija nų. Jaunimas ir angusieji pra 
surengė jiusilinksniinįnią. Mi-jšomi dalyvauti.
nėtą vakarą parap. choras tu-į ----------
rėjo speeialj priėmimą. Visi, Kovo 6 d. jvyks Vyčių 102 
buvo patenkinti. Choras dėko-Į kp. svarbus mėnesinis susiri-

savo dalį puikiai atliko. K. 
Metrikiūtė parodė išsilavinimą 
skambinti pijami. Šv. Petro 
juunimo choras padainavo ke 
lias dainas, pritaikintas šiai 
dienai. Vietinis klebonas kal
bėjo apie reikalą laisvės kal- 

“Tų mažutėlių vardu, ku-.lhai ir spaudai Lietuvoj. Kun. 
rie yru bejėgiai kreiptis iri čižauskas savo kalbą sutrum- 
prašyti jiems padėti, juos su-'pino, palikdamas daugiau lai- 
ftelpti, VVSC Moterų Sekcija ko kalbėti gerb. svečiui. Arti- 
kreipiasi į Jus Broliai Ameri- Štai čižauskai gražiai padai-

ja kleb. kun. J. ČiŽauskui 
Širdingą priėmimą.

u^'nkimaa. Kviečiami seni ir nau
ji nariai.Sekmadienį, vasario 18 d.,

Sv. Jurgio parap. paminėjo
Lietuvos Nepriklausomybės lfiį 'J“l «v. Antano parap.ja

vyskupas Bueys ų- kleb. kun.Jsniarkumu rengiasi iškibnip- 
J. Čižauskas buvo užkviesti gaį paminėti Kražių skerdv-

Sekmadienį Jo Ekscelencija i šv. Antano visu
sukaktuves. Tai buvo pirmas 
toks paminėjimas Detroito lie 
tuv
buv
nkė garbingas
seelencija vvskupas Bfičv.s. . vv. . .... ... ,J 1 • Į rasciai įdėjo paveikslą su pla-

Tą dieną prie bažnyčios ple-: ’iais aprašymais apie svečio
vėsavo Lietuvos ir Amerikos' mjsįją 
vėliavos. Sumą laikė gerb. kle 
bonas kun. J. Čižauskas. Įspū- 

ngą, iškilmei pritaikintą pa 
kslą pasakė garbingas sve- R(a 
s, J. E. vyskupas Bfičvs. .To 

žodžiai ilgai pasiliks klausy
tojų širdyse.

Parap. choras, ved. muz. J.
Čižausko, giedojo “Mozarto“
Mišias. Per Offertorium muz.
J. ir M. Čižauskai jausmingai 
sugiedojo duetą “Crucifix”.
Šių artistų giedojimas visuo
met puošia mūsų bažnytine 
muziką. Choras taipgi galin-

kiečiai, padėkime jiems!

“Mūsų surinktomis aukomis^ 
toli gražu nebuvo visi reika
lingi pašalpos paremti. Dau
gelis dar laukia, kad ir jų 
neužmirštumėm. aprengtumėm 

Artinasi Ve
,. - Į /11 111111* I1J1Itl.j I/V v 1 Lr l i I 11. . , T* T T * C

•in istoriioie Paminėjimas P,etuins pas p. J. L šorių, Spau nj^ 40 metų sukaktį. Tai bus įr pramaitintume. A 
vo nepaprastas jo- atsila do? d'"j°S P''™“ink«-1kovo 18 d.. Lietuvi,, svet. Ruo'lykos, galvojame k,
ė garbingas avrfias Jo Ele X R vyskllpui. BWi“ ba-į«ia.uos atvaidinti veikai, iš fti rr kuo padėti ti

navo. Teisėjas Moinaban išau- 
[kštino Lietuvą ir jos nepri
klausomybę.

Šv. Petro parapija džiaugia 
si gražiu sukaktuvių paminė
jimu ir širdingai dėkoja tie
ms, kurie prisidėjo, ypatingai 
Šv. Jurgio parap. klebonui irkaippaguo,.

tiems, kurie;30 pa,ap'Jos ve.Mjains.
nant Detroite, visi anglį, laik-J,, šimtmečio ‘Šv. Elzbieta”,! dar mūši} paramos nesulaukė.

veiksmų drama. Bus įžymių VVSC Moterų’Sekcija žinoda-

<

Z)

K. Svabūnui padaryta pavo
jinga operacija. Ligonis sveik-

Tylutė

kalbėtojų ir kitokių pamargi- 
nimų. Apie tai daugiau bus 
sekamam numery.

ŽINIŲ ŽINELĖS

Detroito katalikų savaitraš
tis The Michigan Catholic į- 
dėja gražią žinutę apie Mote
rų Sąjungos 54 kuopą, taip 
pat pažymėjo, kokios narės y- 
ra Centro Valdyboj.

LIETUVOS MOTERŲ 
BALSAS DETROI- 

TIEČIAMS
Detroitiečiai, nepraleiskite 

neperskaitę žemiau dedamo 
Lietuvos moterų sekcijos prie 
Vilniui Vaduoti Sąjungos bal
so, kuris šiomis dienomis mus 
pasiekė. Br. Biržiškienė, sek
cijos pirm., ir F. Grigonienė, 
sekc. sekretorė, rašo mums:

“Vilniaus krašte badas. A-

Svetimtaučiai Detroite do
gai sugiedojo kun. J. Čižaus-į niisi Lietuva ir jos praeitimi. J 
ko (5 balsų) “Kripe me Do 'pas Harold Stroll (register | 
mine’’. - . ‘Į of deeds) norėdamas susipa-'

Kalbos tr koncertas žinti BU lietuvių tautos praei- Ple tfti praneša laikraščiai ir
G vai. vakare, parap. svetai- t5nii’ pasistengė gauti knygą, asmenys atvykę iš Vilniaus

nė buvo prisigrūdusi žmonių, Sakė niekad nesitikėjęs, kad kra5to- Tūkstančiai alkanų
arti 600. Į iškilmes žmonių lietuvių tautos praeitis būtų žmonių skursta neturėdami is
privažiavo iŠ visų parapijų: -iam tiek užimanti, kaip iš ti ’ " ...
buvo net iš Grand Rapids ir kraJ4 pasirodė.
Saginaw.

Programos vedėjum buvo 
kleb. kun. J. čižauskas. Prieš 
atidarant programą, gerb. kle 
bonas pasakė įžanginę kalbą, 
pasveikino atsilankūSius, paai
škino programą.

.Pirmiausiai Šv. Petro parap. 
choras, vedamas K. Smalio, pa 
dainavo keletą dainelių. 

Toliau programa ėjo

ma, kaip visada, Broliai Ame
rikiečiai nuoširdžiai atjaučia, 
rūpinasi ir padeda reikale pa- 

| galbos, prašo ir šiuo tarpu ne- 
I atsisakyti sušelpti aukomis pa 
vergtuosius brolius. Padėkime 
tiems, kuriems už vis sunkiau 
šia. Keletas centų ar menkas 
•drabužėlis tikimės Jūsų per
daug neapsunkins”. ?

Draugijos pakelkite tą Lie
tuvos moterų balsą savo susi
rinkimuose. Kad ir nedidelė 
auka, Lietuvoje bus didelė pa
rama vargo ir bado prispaus
tiems Vilniaus krašto lietu
viams. Aukas mielu noru pri
ims ir persiųs mūs kleb. kun. 
lg. Boreišis, arba West Side 
žinių skyrius.

Vasario 18 d. Andrius Seklu 
seris, kuris šiame miesto kra
šte ilgą laiką eidavo per na
mus pardavinėdamas krienus, 
vasario HS d. sau galą pasida
rė, nušokdamas po smarkiai 
einančiu keleiviniu traukiniu. 
Priežastis savyžudybės 
noma.

nezi-

S. Buknis džiaugiasi ’ ir jo 
artimieji taip pat, nes gavo 
paskolos iš Valstybės Namų 
Paskolos. Per didelę nelaimę 
finansiniai nukentėjo ir į ako 
lą įbrido. Dabar žmogus džiau 
giasi, kad galės atsilyginti su 
visais, kurie jį nelaimės metu 
gelbėjo. Ypatingai dėkingas 
Alkevičių šeimai, kurie jį dau 
ginusiai gelbėjo.

REMIA ANTRĄJĮ 
SKRIDIMĄ

Cicero. — A. K T. A. S. S. 
čia dar neįsisiūbavo, bet die
na. iš dienos eina pirmyn. Vis 
ram laši daugiau pritarėjų, o 
pritarėjais turi būti visi lie
tuviai, nes lai visų reikalas.

Mūsų kolonija ne per did
žiausia ir taip pat paliesta de
presijos, vienok iki šiol jau 
sukėlė suvirš šimtą dolerių. 
Pirmas aukojo $5.00 Frank 
Danauskas, Raudonos Rožės 
klūbas $25.00, N. Janukaitis 
-25.00, Lietuvių Kareivių drau 
gija $10.00, Liet. Trnprove- 
ment klūbas $5.00, S. L. A. 301 
kuopa $5.00. Pavieniai dar ne 
visi žinomi, liet ir jų yra de- 
sėtkas, kitas. Tai tik pradžia.

Dabar jau pradėjo judintis 
ir katalikų tvirtovė. Federaci
jos 12 skyrius tai širdis kata
likiškųjų draugijų. Ji nutarė 
kilnų tikslą — antrąjį skridi
mą remti.

Bendras susirinkimas bus 
kovo 11 <1., 2 valandą popiet, 
Šametų svetainėj. Būkite visi, 
Tarkimės, dirbkime. D.

PRAMOGA GRAŽIAM 
TIKSLUI

Moterų Sąjungos Cliicngop 
Apskrities buneo ir card par
ty Šv. Kryžiaus ligoninės ka
mbario fondui jau visai neto
li, nes įvyks kovo 11 d., Šv. 
Kryžiaus ligoninės kambary
je, 7 vak vak. Komisija deda 
pastangų, kud vakarėlis pavy
ktų. Publika nebus užvilta. 
Bus gražių dovanų.

Sųjungietės, parduokite kny 
gutes ir tikietus, nes norime 
sukelti reikalingą sumą, kad 
užbaigus pradėtą darbą.

Lauksime visų kovo 11 d.
Komisijos korespondentė

Užuojauta

Leonardui šimučiui, dienra
ščio “Draugo” redaktoriui, 
dėliai mirties jojo brangaus 
tėvelio, skaudžiojo valandoje 
reiškiame nuoširdžiausios už
uojautos. B. Yufaitienė

-

I

■•i

ko pramįsti,, Septyni metai iš 
eilės javai neužderėjo, o šie
met nėra net bulbių. Ypatin- 

Apaštalystės Maldos susirin -ra sUnki lietuvių liau-
kimas įvyks tuoiau po pamal
dų sekmadienį, kovo 4 d.

Detroito žiedas

Iš ŠV. PETRO PARAPIJOS
11.-

Yasario 16 Šv. Petro para
pija gražiai paminėjo Lietuvos 
nepriklausomybės sukaktuves. 
Garbės svečiais buvo: J. E. vy-

Red. prierašas: ši korespon- 
dencija turėjo tilpti praėjusį 
penktadienį, bet iš priežasties 
Yašingtano dienos per vėlai ją 
gavome.

WES1 SIDE

dies būklė. Ji kenčia ne tik 
materialinį skurdą, bet kartu’8kupas Būcyš, kun. Valaitis^ 
ir moralinę priespaudą. Lietu- kun> Čižauskas, Circuit teismo 
vių mokyklos uždaromos, lie
tuvių kalba persekiojama. Jau 
nimas visaip viliojamas ir 
traukiamas į lenkiškas moky
klas, organizaeiias kur iie vi-

GUTTEMPLtKIEČIŲ
SUVAŽIAVIMAS

BOK PROTAUJANČIU KATALIKO!
įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio 

moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talu Sudėiime — “Tikiu į Dievą Tėvą”.

KATALIKŲ TIKYBA. I tomas — TIKIU Į DIEVĄ. 
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Y’ra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus.sutvėrimas. Angelai,,Poslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS. 
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimą. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus vieSo.jo.jo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimus. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1 .90. , •
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVĄSIA. 
Turinys: šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš TėVo ir 
Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė, šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasią. Bažnyčios esmė.-ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija. Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis • 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos ru- 
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks- -, 
liškos knygos laimi pigiai. Rašyk tuojaus.

čia nuplSAk

O***-*, “nriigo" admi’nlRtrarUal:
Siunčiu «................. u». kuriuos atsiųskite man Vyskupo Būčlo knygas

‘•KATALIKU TneYBA”.
t fo-ua — TtKir’. Knlna Ul.00: apdinrvta SI S5 

’ II tonui — jr7.US KRISTUS. Kaina vl.R0; npdarvta *1.00
III tomą — hV. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta *1.35.

arba:
Stungiu *2.R0. kad ntaiuatumėt^ bo aptaisu.
Siunčiu >3.65. knd atsiimtunruMa and«klo apdarais vlmia tris vyskupo 

nndlo knygas “KATALIKV TIKYBA".

.■
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teisėjas Moinahan ir Šv. Jur
gio parapijos artistai. j Tarptautinis priešalkol iškas

J. R. vysk. Bučio atsilan- guttempleriečių ordenas kas 
Rymas suteikė mūs parapijai trys metai šaukia savo atsto

vų suvažiavimus. Pastarasis 
toks suvažiavimas įvyko lie
pos 29--rugpiūčio 3 d., 1933 
m., Olandijoje, Haagos mies 
te. Nežiūrint sunkaus laiko

didelės garbės. Savo kalba pa 
darė žmonėms nepaprasto į- 
spūdžio.

Nors programa buvo ilga, 
bet žmonės rodė patenkinimo.

L. Vyčių 102 kp., patariant pu smarkumu nutautinami. Vi- 
tvarka: kalba kun. V. Mase- <lvasios vadui, kun- Boreišiui, lniaus krašte lietuviu mokvk- 
vižlus, polo — muz J. čižau pri'n'e Vy{iy aeim0 n“tarim? M® Dauuinu dar
skus, duetas - p-l«s V. Čepe- .,r pra,lojo vykintL Vas' 25 d> vra vaikn darželiy- i5ti' 
lionifttė, M. Petrokaitė kalba per pirmas Mialas kuoPa ėjo kus sunkiems metams ir lietu-,l z tat esame pirmiau atstovai buvo beveik Lš visu 1
— kun’ S Kučas duetas — P" corpore Prie 8v- Komuni vius kas kart labiau spaud- ■siai J- E- vygk- Būčittt, artis- šalių net ir iš už vandenyno. 
muz. > ir M Čižauskai ako- °* ir Ui daryS kas h™’10 žiant» daugelis tėvų nebišsiga Itanis čižauskams, Šv. Jurgio Daugiausia išsiplatinęs orde- 
mp. kiin. J čižauskai kalba paskutini sekmadienį. , ų aprengti savo vaikų, kad'choro dainininkėms, Šv. Pet- nas'yra Europoj.

Gražus pavyzdys visam jįc galėtų lankyti mokyklas ro abieni chorams ir visiems, _ Q7449f) .
West Sidės katalikiškam jau- ar darželius. Vaikai priversti kurie dalyvavo programoj ■ “ ’ *

šia,

— kun. J. Lipkus, duetas — 
S. Bukšaitė ir A. Juodsnukai
tė, kalba — Mr. Creedon 
(Wayne County Sberiff’a Of
fice), duetas — B. Petkienė 

O. Zygmantienė, monologas 
ponia M. Aukščifinienė, so- 
— J. Valiukas, kalba — 

Harold S. Stoll (Register of 
Deeds), deklemacija — J. Vai 
t kus.

Kalbos ir muzika išpildyta 
kuopuikiausiai.

Kallsjo J. E. vyskupas Bū
čys. Jo kalba buvo visiems į- 
domi. Gražiai apibudino Lie
tuvą, ragino čia augusį jau
nimą sekti pėdomis sa,vo tėvų 
lietuvių, gyvenant čia mylėti 
tėvynę Lietuvą, nepamiršti ir 
gerbti savo tėvynės kalbą.

Programą baigė mišrus pa- 
jap. choras, veri. muz. J. Či
žausko. Dainavo: “Gedimino 
maršas”, “Lietuvos preziden
to maršas”, “Nulavė dukre
lė“, “Palankoj, palankėj” ir 
“Varpas”. Ant galo Lietuvos 
himną.

nunui. Kiekvienas gali sykiu skursti namuose negaudami 
dalyvauti toje dvasinėj puo- šviesos, negirdėdami pasako- 
tog. '

Programą atidarė šv. Pet
ro didysis choras, ved. varg.

jimų apie brangią tėvų žemę Smalio, lietuviškomis patrijo-
> ----------- — Lietuvą. Tenka tuos vaiku- tinėmis dainomis. Duetus dai-

Kovo 4 d., Šv. Kazimiero čius sušelpti drabužiais jr pri navo Šv. Jurgio parap. daini- 
šventėj, vakare Vyčiai Lietu- maitinti, nes dažnais jie ateina ninkės Bukšaičiūtė ir Juod- 
vių salėj turės pramogėlę bu- į mokyklą ar darželį nepapu- snukaitė. M. Zaveskiūtė, šios 
neo žaidimą. Bus daug dova- srvčiavę. ' parapijos radijo dainininke

6,192 skyriais. Kitas iš eilės 
suvažiavimas numatytas šau
kti 1936 m. Šveicarijoj, Ciuri
che.

"•RSINIINTES
"nRAUGF”

Vardas, Pavnrdd ......................................................................................
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SEKMADIENI BAŽNYTI
NIS KONCERTAS

Cicero. — Sj sekmadienį va 
kare 7:30, Kv. Antano bažny 
čioje bus ncpąprastas turinln 
ga> bažnytinis koncertus, kn 
lį išpildys Kv. Antano parūpi- 
jos didžiulis choras, vedamas I
varg. A. Mondeikos, Sasnaus- i 
ko vyrų choras, vedamas ko
rių). A. Pociaus. Bus daug j 
Žymiu solistų: K. Sabonis, ,1 i 
Kudirka, Al. Janušauskienė ir į 
kiti. į

Pamokslą pasakys inisijonit 
rius Tėvas Vilius, C. P. Įžan 
ga vijomis dykai.

Šį sekmadienį, 3 valandą po 
piet bus moterų savaitės Ali 
sijų užbaiga. Visos moterys ii 
merginos prašomos dalyvauti.

se S&L

Pav., Brigliton Parko kolo- tojai ir rėmėjai. Augina skai- 
nija galėtų pralenkti visak ki tlingą šeimyną — 2 dukreles
las ln-tuvių kolonijas Chica
goje. įteikia tiktai pasidarbuoj 

grėbliais, o 
i'yrains su špatais. Tada gulė-'

n ,) sūnūs.

Sveikatos į r laimės pp. Do
čkums. Ten buvus

•ti: moterėlėms su 
tyrams su špatais.

I tumėm uždainuoti: 
j “Kaip gį gražus, gražus mū

sų Brigliton Paikas,
j Pilnus jau prisėtas žalių Žuly-į --------------

u ų! įeitus North Side. — K ovo 4 d.
------ ----------- - t per sumą iškilmingai prasidės

SURPRIZAS M. DOČKIENEI Ketuiiasdešimts Valandų at-
-------------- ' laidai Šv. Mykolo bažnyčioje.

1 Wisi. Pullman. Gražiai I r| a'Mh liažančiuiiH draugi* 
irengtame name, 1242b So. L-l.i11’ norėdama pasinaudoti Die 
nion Avė., vusurio 25 d. su-|v0 malonėmis, nutarė bendrai 
ruošta surprizas Al. DočkieneiJ eiti prie šv. Komunijas per 
Netikėtai susirinko daug t»Ve-Į pirmąsias šv. Mišias.

' 1 Visos

BENDRAI EIS PRIE SV. 

KOMUNIJOS

Vyrams misijos prasidės pi
rmadienio vakare, 7:30 ir tę
sis per visą savaitę. '

Sekmailienj pripuola . mū*ų 
tautos Globėjo, Šv. Kazimiero 
šventė. Cicerieė.iai Šv. Kazi
miero šventę gražiai švęs. Ry-

Garsusis Sasnausko vyrų choras, kuris susideda iš įžymiausių Chicagos dainininkų, dalyvaus bažnytiniame 
koncerte, kovo 4 d., Šv. Antano bažnyčioje, Cicero, 111.

RĖMĖJŲ VAKARAS 
PAVYKO

Cicero. — Vasario 18 d. Šv.

i darbuotis, kad mūsų dvasios 
• vadai visame padeda ir sykiu 
. dalyvauja. Vakarienėj dalyva 
: vo ir kun. J. Kiuris.

Š. K. A. K. 0 skyrius širdi
ngai dėkoja, sesutėms, gerb.tų bus iškilmingoji suma įr į Kazimiero Akud. Rėmėjų sky 1 

pamokslas, kurį sakvs misijo-l r*us surengė metinę ėaKane- oaub ' įsiems piogtamos 
nę, kuri gražiai įasisekė. Veik gyviams, kalbėtojams ir pu

Pilnas jau prisėtas žalių' žo-j 

lynų!
“Kaipgi gražus, gražus rū-lbailiui apt''fl'6 ",uno !

Įeitų darželis, J Užtat jaut vanilių įtupint kt-
Pilnas jau prisėtus žaliu žo- J ^uu '

lynų“ A. Viencžinakio Tr Amerikoje mes galime
Pavasaris jau nebtoli. Sau- tą dainelę dainuoti, tik reikia

lutės spinduliai kas kart da-Įsavo darželius žalių rūtelių

TUOJ GANDRAI PARLĖKS

menus.
Popiet moterims misijų už

baiga ir Šv. Kazimiero relik- publikos. Programa taip patj — av.u.o.rj v. , kailinu> j(.(fus ,uaino j vande. f,
vijos adoracija. i buvo labai graži. Dalį išpildė [^rasauskl_ene, v- Mockienė, | Rag Rart (Jarosi žnčian J

Vakare 7:30 vul. bažnyčioje1 Sv- Antano mokyklos vaiku- iįSlieputienė ir Kasulaitiene. V 1
bažnytinis koncertas. |fiai» rūpestingai seselių prire-;SOi5 gražiai darbavos, todėl

ligti. ir vakarus Įiasisekė.
Vakarą atidarius skyriaus v T ric P10g°s pranešu, kud 

šeštadienį visos rėmėjos atlik-

pilna svetainė buvo rinktinės * y 9* losi šiltesni, kas kart labiau i prisodinti, tvorele jas aptver

Rengimo komisijoj buvo: A.!.......... . _________ ,

. Toliau nuo vidunniesčio 
jaukiau. Ii gandrai jau parle- prje kiekvieno namo randasi 
kia ir sa\o lizduose snapais j sklypas žemės. Daugelis be jo

Nuoširdžiai raginu visus 
naudotis Dievo malonių pro
ga, tinkamai pagerbti savo P’1111, A- Krasauskienė pakvie 

tautos Globėją, Šv. Kazimierą

kalena.

tė kleb. kun. II. J. Vaičūną 
sukalbėti maldą, o V. Mockie- ^4 7.3Q Mišiose skyrius ben- 

, nę vakarui vadovauti. i
Per vakarienę prie stalų pa

ir pasinaudoti Misijų atlai
dais.

Kun. h. J. Vaičūnas,

Klebonas I tarnavo jaunametės rėmėjas. 
________________ 1 Per vakarienę griežė P. Alb-

►bekmadienį, kovo 4 d., įvyks reikaitė iv S. Bemadišiūtė. 
svarbus mėnesinis susirinki Programa ėjo šia tvarka: I. 
mas Šv. Antano draugijos pa- Mažyčių skyriaus (berniukų ir

Ar atmenate kaip Lietuvoje 
tų išpažintį; sekmadienio ry- dainavote:!:

Kaip gi- grąžus, gražus rū
telių mįfžjlis, ‘

“i

mergaičių) dainos.
2. Vėliavų drilius.
d.- Piano trio — L. Jukniū-

tė, E. Benveniūtė ir J. Pate-

rapijos mokyklos kambaryje,
1 vai. popięt. Visi nariai pra
šomi atsilankyti ir naujų at- j 
suvesti.

Dabar eina nauji; narių įra- lebaitė. 
šymo vajus. Visiems gera pro1 Amatai. ,
ga įsirašyti Šv. Antano drau-Į Bukrėlės klausimai ir 
gijon. i motinos atsakymai — O. Na-

Šv. Antano draugija rengia vurskaitė ir V. Navurskaitė.
G. Piano' duetas — A. Stan-f

kiūtė ir A. Ementaitė.
7. “Trys sesytės’’ (panto 

minas).
8. Dainos — Aštuntasis sky 

r i u s.
9. Bruno Lauraitis mariui- 

i»n jtagriežt'j, Rosary; I’ll be 
Fuithful; Shanty Tonin. Pu
blikai jis labai patiko; net ke

įlotą sykių įšauktas.. Mat, plr-

vakarą (balių) parapijos nau
dai, balandžio 22 d., parapi
jos svetainėje. Muzika paimta 
gera..Senį ir jauni galės sma
giai išsišokti.

Labdarių 3 kuopos bunco 
party įvyks kovo 27 d., para- 
liijos svetainėje. Dovanų bus 
daug. Visi kviečiami nepamir- 
šti atsilankyti.

Anlradienį, kovo G d., po 
misijų pamaldų mokykloj sky 
riaus sus-mas. Bus patiekta 
raportas iš vakaro ir svarsto
ma, kokiu būdu geriau prisi
rengti prie kito vakaro, kuris 
įvyks kovo mėnesį.

B. Rimkus, koresp. 

j Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
I Koletas metų algai įžymus Gydytojas 
Specialistas iSrado kombinaciją vai- 

! stų, kurie darė Stebuklus dėl ligo- 
I nUj, kurių organizmas buvo suglebęs 
! ar lik vietomis arkyvus, ir kuriems 
reikėjo daurlau kaip tik paprasta to
niką. šį preskripcija dabar yra par
davinėjama visose vaistinyčiose tik už
Dolerį už pilno mėnesio treatmentą. M |trt „ val nuo f ,kl 4

kio medelio, gėlės, rūtelės. 
Kiek apylinkė pasipuoštų, jei 
kiekvienas namo savininkas, 
ankstį pavasarį užvestų dar
želius, prisodintų medelių, gė
lių, ypač rūtų!

Ofiso Tel. CICERO 40 
Rez. Tel. CICERO 3A56

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero 

miestelio pir
mas Sveikatos 
Komlsijonie- 
rius (lr laikė 
tą garbės ofi
są per 10 me
tų ) yra gerai 
Cicen'ečiams 
žinomas jfer 
27 metus. Da
bar speciali
zuoja gydyme 
Plaučių, šir
dies lr Rcu- • 
matizino ligų. { 
Valaadoyi

LIETUVIAI DAKTARAI:

Jeigu po dvidešimts dienų jūs nebO 
site užganėdintas, Doleris jums
bus sugrąžintas. Eikite į savo vals- 
tinyėlą ir paklauskite butelį tikro 
NUOA-TONE ,— žiūrėkite, kad ant 
laibelio būtų Užrašyta

Nusa-Tone

Dominkime Muvpne i'n;j sykį ,nf,HU tan*‘ grwtu t0' nLlKALlilbUO KllIUUv jkiu muzikos įrankiu. 
NAUJASI TESTAMENTAS 1 Kalbėjo kun. prof. J. Vuit- 

arba Evangelijos — Apaštalu [ kevičius, J. Viterna, Ciceros

10 PIECF, COSMETIC 
SĖT «1.97

Tblf. Is a Farucus Vlvanl R*t nnd ln* 
’-ludct. ftv-., poauler. 11.01*: Rotign, 76*ų 
Tl«*ue Crcom tl.CO, Dftpllntory ,1.00. 
Faclnl AstrhiERn, ,1.75. Bath Salt 1.00. 
Toilet IVstnr ,1.25. Prrfurae ,3.75, Brll- 
llnntlnr "S--, Pkln tvhltcnnr 75c. Totai 
Volu,, ,12.00. Spėriai prlce, ,1 97 for all 
ten ptecca to Introiluoo tlila lino.

Vardai) ....................................
Adresas ....................................
8lunClaro* p«r paštg COD 

Pinigai gražinami. Jai
.Darbai — Apaštalų Laiškai—!1,1 "‘slo klerkas. (Puoton atsį-J nepatenkinto.

Sv. Jono Apreiškimas. DusUk lankė ir,poniu J. Viterna), A. j b«» Van 5ao-5th Av«iU«, n*w York
pių 620. Kaina, su aptaisais Nausėdiette, Centro pirminiu- -...........- ----------—---------- -
.31.25. ; kė.

-j Tomo iš Kempio APIE SE TaI'"‘ tarpe sekė aukų rin-
KIMĄ KRISTAUS iš lotyną k i mas; surinkta $31.30. 
kalbos vertė Jurgis Baltrnšai- Paskui kalinėjo Jos. Becker

tis. Puslapių 384. Audeklo up 
taisai*. Kaina — $1.20.

Kino Picininnį Įaidainavo an- , 
gliškui, Skiriūtei akompanuo- 1

Vyskupo J. Pelčaro TIKĖ jtant. I ššauktas net keletą sy 
JIMAS. VILTIS IR MEILĖ. I kių.

I’uslnpių 2G7. Kainu 45c.
KATALIKIŠKAS LA1D&

Tolinu gerb. klebonas kun. 
lt. J. Vaičūnas savo kalba dė-

JIMAS. puslapių IG, kainu 10c ( bojo visiems už atsilankymą.
Visus šias knygas galinta 

įsigyti:
“DRAUGAS ’,

2334 So. Oakley Avė,

Chicago, 111.

Tel. EAFayette 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI

3051 West 43rd Str.

(Prie Archer Are. netoli Kedzie) 
Valandos: nno 2 ik. 8 vai. vakaro 

Seredomla lr nedėliomia pagal
•u tartį

va), popiet lr 7 Iki 8 vai. vakare; 
tvantadfenials pagal susi tarimą..

4930 West 13th Street

L CICERO 11,1,

pagyrė rėmėjų darbą ir ragi- ,r 
no toliau ulurbuptis, o visuo-

Nestruptnk nlcžėJD 
mu. pleiskanomis, 
lAbėrlinala, spuogais 

kitais odos nsgorumals. Tik
gauk gydantį antisvptlka Žemo— 
•augna Aptleko**. Mc.. 44a..

menę prašė paremti tą darbą , 
dirbamą šv. Kazimiero Vie-
uuolyittu. Itėmėjonib malonu Į

žemo
LRtRi' ir* ■-1 n n tTATdBilsilo

is draugijos nares priva- 
susirinkli ne vėliau kaip\ aka ras

.daug linkėjimu ir gražių do -7 40 vai. lyto mokyklos kam- 
vanų }). Doekienei sudėjo M.; baryje, su draugijos ženkle- 
Lauiinskaite, J. Razbadans- bais. Iš čia eisime į bažnyčią, 
kaitė ir šeimynos J. Mondzi- Aria
jauskų, A. .Jenčatuskų ir T. P.
Kalvaičių.

J. Dočkus yra š. Petro ir 
Povilo parapijos komiteto 11a-

gražiai praleistas,

Kiekvieno kataliko turi 
ii didžiausias rūpestis, kad 
tų stipri katalikiška sphuda, 

rys, kuris per daugelį metų . Į<ad ji pasiektų visus tikin- 
eina tas pareigas. 1 čiuosius ir kad nekatalikiško-

Pp. Dočkai yra pavyzdingi f ji spauda būtų išmesta iš ka 
parapijonai, “Draugo“ sknitykalikų tarpo.

LIETUVIAI DAKTARAI

Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

Tel. GROvehUl 15»5

DR. A. L. YUŠKA
GTDITOJA8 lr CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak. 
Seredomla po pietų ir Nedėldlealai

tik sualtarua
Ž4aa W. MAKQ( ETTU ROAD

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1440 SO. 4»th CT., CICERO, IIA. 
UUr.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

1147 SO. HALSTED ST., CU1CAGC 
Paned., Strod. lr Subat. I—9 vai

Tel. LAFayette 7«50

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue

Vai.; •—4 lr 7—9 vai vakar*
Res. 2136 W. 24th St.

Tel. CAMal 0408

Dienoms TeL LAJFayette 87M 
NakUmla Tel. CANaI 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street

Vai.: 2 tkl 9 popiet. 7 Iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutarti

Office Phou* 
PROspeet 1OJ H

Rea. aud Offic* 
885« SO. Leavitt Sl

CANAL 0704

OffltM) Tek RLPubliC 7«»fl 
Rus. TeL GRO veli III 0617

0017 S. WASUTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS

2423 IV. A1ARUCETTE ROA1> 
Vai. 2-4 lr 7-9 vaY. Ketv. 9-13 ryla

Neddlloj sualtarua

DR. A. P. GURSKIS
D E N T I S T A S 

4204 ARCHER AVĖ.

corner Sacramento 
į Va!.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

BR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago

OFFICE HOUR8:
2 to 4 and 7 to 9 P. H. 
Sunday by Appolntment.

IVAIRŪ8 DAKTARAI

DR. CHARLES SEGAL
OFI3A8

4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO. 1LL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Utį 12 vai. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Ned&Uortūs nuo 10 iki' 12 
valandai dieuą.

Telefonas MIDway 2880

Ofiao TH. VIC tory «aa> 
Krs. TaL DHE] >1 8,81

DR. A. A. ROTH I
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų b 
visų chroniškų ligų.

Ofisas 3102 So. Halsted St

Kkmpas 3 tat Street 
| Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak Į

Nedėliomis lr šventadieniais 10—U

Dr. M. T. Strikol’is
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.

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

Nedėliomis pagal sutartį 
Ofiso telef. BOUIevard 3820 

Mautų teL PROspeet 1930

Pkone CANaI 8122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA^ lr CHt»URQAJ» 
2201 W. Cermak Road4

Valandos 1—3 lr 7—S vak. 
Seredomla lr Nedėliomis pagal autai.

REZIDENCIJA X
6631 S. California Avė.

Telefonas REPubUo 7848

Tek BOUIevard 7048

Ro* Pitono 
■MGIewood 4441

Offlea Phon* 
TRIangle 0044

DR. A. R, McCRADIE
OYDTTOJA8 lr CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

ROOM 114
vai.: <1-4 lr 7-9 vai. vakar*

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVB

Tel. YARd, OPO t 
Rmt Tel. PLAza S2OO

VAIaANDOS;
Nuo 10-12 v. ryto: 2-8 lr 7-9 v. v 
Nedėidlsnlais nuo 14 Iki 12 dien*

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

arti 47th Street 
Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 

HsredoJ pagal sutarti

Ofiso: Tel. CALumet 4088 
Res.: Tei. HEMIock 6284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.

Ofiso valandos: 1-4 lr l-l vai. va 
KealilmeiSos Ofisas: 2656 ». I»U> 

Valandos: 1*—13 ryto
Ueredomls lr Nedėliomia pagal sutarti

TeL CANaI 0257
Ree. PROupect OO.-.P

Daktaras
Kapitonas 

PaMaUniame kars

IVISSIG,
Specialistas U 

Rusijos

DR. P. Z. ZALATORIS
OYDYTOJAH lr CHIRURGAS

1821 SOUTU HALSTED KTLFbH
pM-zidcoctla teou Ho. ArtONia* n ve 

Valaudoe: 11 ryto Iki 4 popiet
t iki 1:84 vakarą

UIUO VISAS LIGAS VYRU IR MOTERŲ PER 28 METUS ICESIURIMT 
KAIP US8I8KN<k»US|OB Ir NKIAGYDOMOH JOS YRA .

SpactaIMkal gydo Hgas pilvo, pigučių, Inkstų Ir pūslės, užnuodljlmg kra«- 
Jo. odoa. ilgas, žaizdas, reti r* a tis m ą, galvon skausmus, skausmus nu,* 
rol*. kesėjlni*. gerklės skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti a* 
salėja jus Mgydytl, ateikit* Ci* tr p«rsltikrtnklt* ką lis jums gali padh. 

> oru. Praktikuoja a*r daugeli metų lr Hgydd tukatanClus ligonių. PataM 
OFISO VALARBOHi Kasdle nuo II valandok ryto tkt M 

Ir b*o I—I valandai vakare Nedė"omla nuo 11 ryto tkl 1 VlK 
a* m. *1—p— K«ėar Ava. Te*. CMAvvtoM
—*»■! I »!!»»»■» II — I M. I.tis *|'« ...... .. F—*.U,I»

DR. J. RUSSELL
: Lietuvis Chirurgas ir Gydytojus

2515 VVEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMIock 6141

Valan d o b :

12 - 4 popiet; nno 6 t 8 vakarais

OR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAM

4142 ARCHER AVRNUB 
Tel. VlKglnJa 0084

Tet OANal 8128

DR. G. I. BLOŽIS
DBNTI8TAS 

2201 W. Cermak Road 

(Kampas Laavttt Bt.) 
▼alandoe: Nuo • Iki 13 ryto

Nuo 1 fkl » vakar*
•srodoj p ag* 1 sutartį

Tei. Ofiso IM>Ul«vard 8818—14 
Rea. VlCtory *843

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

Ofiao vai-: auo 1-1; auo »:»4-l.l4



Penktadienis, kovo 2 d., 1934 J2JL*

KAULIUKŲ ŽAIDIMAS
“LITUANIKOS II" 

NAUDAI

; A. K. D. 1 sk. užprašė mc- 
Į tinęs Mišias šv. ir in corpore 

vis prie šv. Komunijos kovo 
4 U.,. 7:4.', vai. ryto. Visos rė- 

1 įnėjos prašomos laiku susirin-
-------------- jkli ir sykiu dalyvauti dvasi-

Town of Lake. — AI/TANK llėJ
skyrius rengia kauliuku žaidi'
mų antrojo transatlantinio | Lėmėjų metine kolekta šie 

skridimo naudai. Tai pyks s--1 "let 1,us kovo 11 <*•> bažnyčioj, 
kmadieni, kovo 4 d., (i:3() val. Vokeliai ,Hls išdalinti kovo 4 

L'nity Club salėj, 4Gtli įr Ma
rsld'ield avė. Bus teikiamos 
dovanos — giliukingieji lai
mės už dyką pasivažinėjimą 
antrąja Lituanica. \ isi nuošir
džiai kviečiami atsilankyti.

ŽINUTĖS Iš ŠV. KRY
ŽIAUS PARAPIJOS

Kovo 11 d. įvyks rėmėjų 
vajaus vakarienė J. Kreneiaus 
salėj, 4600 So. YVood St. Ren
gimo komisija daro planus, 
kad vakaras būtų kuo gra
žiausias. Ypatingai tuo rūpi
nasi E. Gedvilienė.

šv. Pranciškaus Vienuolyn'o 
Rėmėjų 3 sk. rengia bunco pa i 

i t y kovo 4 d., 2 vai. popiet, 
miero Akademijos Rėmėjų l , PP- Sudeikių name, 1632 W. 
skyriaus mėnesinis susirinki-Į ^th St. ,

mas įvyks kovo 4 d.,- 2 vai. Visi nuoširdžiai kviečiam; 
.popiet, šv. Kryžiaus parapijos atsilankyti ir paremti seseris 
'svetainėje. Kviečiame visas na Pranciškietes. M. Sūdeikiene 

res skaitlingai atsilankyti ir, visus atsilankusius maloniai 
priims ir pavaišins. Lauksim 

svečių ii- iš kitų kolonijų.

Town of Lake. Šv. Kazi-

nauju narių atsivesti.

Ar Važiuoji Į Lietuvi) ?
Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau

go” laivakorčių skyrius aprūpins visus- Tamstos ke
lionės reikalus, išgalįs . reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais. 
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti j 
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

KOVO 1 7 D., Švedų - Amerikos
GEGUŽĖS MEN. 26 D. Scandi- 

linijos LAIVU “OROTTNING 
HOLM”.
navian-Amerikos linijos laivu “FRE-
DERIK VIII”.

BIRŽELIO 16 L)-, Cunard laivų 
linijos laivu “BERENGARIA”.

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESĄ, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės j

VENETIAN MONUMENI CO.. INC.
Išdirbėjai aukštesnės rūšies Paminklų 

ir Grahnaodų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Cliicagoj

---------- o-----------
Suvirs 50 metų prityrimo

Pirkite tii''*,ai ti dirbtuvės ir 
(aiMOkitc pinigus
——o----------

Mis atlikome darbų daugeliui žymes
nių Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Graml Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Komp, Antanas S. Pocius vadovaus garjdąm Sa

snausko vyrų chorui ir .solo vargonais išpildys 

šiuos įžymių kompozitorių kūrinius: Wagnerio 
l’itgrims chorus; Nevįno The Rosftry ir Bacho To- 
ecato, kovo 4 d., Ciceros, Šv. Antano bažnyčioj.
............... . ■ . ■■ ■■ II 111 I m. Į M ' <*' Įtltl ■■

Darbuotojai pp. Ogintai ra
ngia bunco party savo namuo
se, 3648 So. Justine St., kovo 
18 d., 2 vai. popiet Šv. Kry
žiaus mokyklos mokytojų se-

BANKIEf AS JAU PRI 

RU06TAS

llios Nausėdienės draugai, ge- ,Vebtts kurie *« | “Fontanu legenda“. kuri* seka
° ° i nuoti operas ir taip duoti Jiems dalį1 “tjuundo rupita” ir Lucijos Ir Ed-

■ savo pelno už jų operos naudojimų?” ganiu duotas.
I Ir tai ai raudu vienlntėlį blogumų A„lr0 v«,lk8n, o pirmame vaizdo oš

*°»<w«*wr© sopranu, kadangi mū- dainuoju, Išreikšdama. savo sielvarto. Iki lllulonUUS p&SiniHl\n)O taip mažai tyru*. Ir neabejotinu, galvojant apie Kdgardo neištikinybe.
jog visuomene visur mėgsta š| *»u- Anlrtls vltUda, to akl0 bvvolk 14lnL 
sų dainavimų. Lai tik žios rūšies dai
nininkė įsigyja visuomenės pamėgi
mų. Jos populinriškumus ir atlygini
mas'bus didelis, ir kaip aš norėčiau 
dainuoti modorniškų operų, kūrins 
vadovaujajiia rolė būtų tokiam bai- j 
sui kaip muilo. ;

“bitcla” Pilna .Malonių Melodijų 
Patrukite pavyzdžiui Donizettio "Lu 

čia di Lammermoor", kurių Metro-, - , -
polltan Opera Association šį šešta- j Oopolitan, dutnuos Edgardo. Uiusep- 
dienį popiet transliuoja įr kurioje aš Pe di Luca bua Enriko Ir beon Ro
domuoju vyriausių rolę. Nekurte kri-. tbler — Raimondo. Kiti lošėjai bus 

i tikai sako. jog ji yra duodama tik Flda Vettorl, Angelo Badą, Alfio Te- 
kėulrinn. i tam, kud ketbraturo sopranas galėtų i d esc o ir k. Vincenzo Betlezza jai va- 
OPKlilll ; narndvti savo li&lnnvinin ealniiniia . doVaUS.

i bėjai bnnkiete dalyvauti.

Akademijos nūditorijoj, sek
madienį, kovo 4 tt., 7 vai. va-Į 
kare. Vera

PAMATYKITE • LIURDO 

STEBUKLUS”

tinai pavestas "Pastuti'mo Scenai*' 
Trečiame ir paskutiniame akte ' Ed- - 
gardas dainuoja gružių “Tu rhe a 
Dlo spiegusi! Vali."

Metropolitan paskiria šios j Oštęs «- 
poroms taip gerus lošėjus, kaip i'r 
Wagnerto bei Verdi. Niuo Martini, 
kurs yru žinomas radio dainininko, 
ir kuris pirmų kartų randasi su Me-

Brighton Park. -

,dienį, kovo 4 vi. 7:30 vai. va
parodyti savo dainavimo gabumus 
"Pasiutimo- Scenoje”. Tas tiesa, bet | 
ši opera turi ir daugiau epizodų, kur ’

kare Nekalto Prnsidėiimo pa-i raIK,asl d»tigybė puikiausių moiodi-, 1 .Ifivanu t ttiMuejuuu tu ( ir ulpgl “sekstetas", kuris yra I
neles Šv. parapijos svetainėj garsus savo operos grožybėje

t t ” "i Vargše l.ucy Ashton yra viena iŠ
ir 'To akto antrame vaizde aš dainuoju 

labai užuojautų patraukiančių asme
nų, kaip operoje, taip tr Sir VValter 
Scotto novelėj, kuria ši opera yra 
paremta.

Apsak; nas "Geras Teatros”
Operos apsakymas yra labai pa

prastas ir tinkamas "geram teatrui". 
Neatsižvelgiant .ilgų metų Lucijos ir 
Edgjirdo šeimų nesutikimo, jie įai- 

i myli vienas kitų ir kada Edgardas

bus rodomi labai gražūs 
; naudingi paveikslai “Liurdo 
Stebuklai”. Paveikslai nutrau 
kti pačiame Liurde, kur apsi
reiškė Švč. Panelė šv, Berna- 
rdetai 1838 m. Verta kiekvie-

B, , . lyra priverstas išvykti i Kmneiia. jievSIUS pamatyti. Į- pasižada vienas kitam. Enrikas I.u- 
i z..... : i _ i n i cijos brolis, sužino apie tai, jis nori
i Zailgd —OC., vaikams 10c. , jų apvesdinti su Arturu. šk >ty lordu,
į f Tai .Jvykdinti, jis perima Edgardo

Zm%S i laiškus į'r įtikina jų, jog jis nėra
I

PONS DAINUOS “LUCIA 

ŠIOS SAVAITĖS 

OPEROJE

Donizetti muzikais drama, ga,- 

rsi savo "Pasiutimo scena” 

ir “Sekstetu”, bus trans 

liuojama Metropolitan po

pietiniame perstatyme

Poniai A.* Nausėdienei, 23
metų visuomeninio darbo ju-

serų naudai. Visi prašomi j hiliejaus ir 15. metų sukakties
skaitlingai atsilankyti ir pa-' pirmininkavimo , Ąkadvniijojs
remti pramogėlę kilniam tika-j Rėmėjų draugijas bankietas

‘ui. X Y. Z jau priruoštas, tierb. seserys pozi'toriuus, Maestro Giordancč kodėl
v 1 jis neparašo operos dėl koioraturo

I.II.Y PONS sako:

Kuomet pereitų metų aš buvan Ro
moje, paklausiau didaus italų kom-

Lily rons

Nuo Sustingusių Sąnarių
Niekas taip nepadarys lanksčiais ju

tų sustingusius, skaudamus sąnarius, 
kaip geras, vikrus išsitrynimas su 
ANCHOR PaMExpelleriu. įtrinkite 
užtenkamai Pain-Exuellerio ir apriskite 
flaneliniu bandažu. Pačiais blogiausiais 
atsitikimais ištrinkite Pain-Expelleritt 
vakarais ir rytais iki palengvės.

rain-Expe.’leris yra labai persisun
kiančiu per odą ir jus galite patirti su 
kokiu greitumu varomas skausmas lauk. 
Visose vaistinėse kaina 35c. ir 70c.-— 
skirtingo didumo bonkutčs. •
Tiktai tikrasis turi Inkaro varsbaženkli. H

PAIN-EXPELLER

RĖMĖJOS IN CORPORE

ruošia piogrtniių. Banginio ko
jini tetas tųlp pat dirba.

Kvietiniai niekam nebuvo 

siųsti. Tat kviečiami visi po
Dievo Apv. parapija. — šv.

Kaz.imiero Akademijos rėmėjų 
3 skyrius eis bendrai prie Šv.
Komunijos kovo.4 d., 7:30 vai.
Mišiose. Visos narės privalo 

i susirinkti 7 vai. ryto svetai
nėn. Čia kiekviena gaus nau
jus ženklelius. Vakare skyrius ip,““"kwopirtausla

Reikale moldžiulalsišaukti. o mano 
darnų bdatfe u.žganėdi'ntivažiuos į bankietų Šv. Kazi

miero vienuolyno auditorijom

Šv. Kazimiero Akuti. Rėmė
jų 3 sk. vajaus vakarienė į- 
vyks kovo 11 d., 7:30 vai. vu-

Ij kare, parapijos svet. Visi pa-; 
k rapijonaį kviečiami dalyvauti’ 

ir tuo paremti Šv. Kazimiere 
Vienuolynų. Ce to, praėjusį 
sekmadienį buvo išdalinti tam
tikri vokeliai. Parapijonai pra 
šomi aukoti sulig savo išgalės. 
Vokeliai su auka reikia grų

||žinti kovo 4 d. bažnyčioje per 
kolektą. v

Šiomis dienomis sunkiai bu
vo susirguaios AI. Kavaliūnai
tė ir O. Zdanevičiūfcė. Dabar 
ačiū Dievui, jau eina sveikyn.

Sunkiai sergu Bndreckiai, 
1726 Sa. Halsted St. Pažįsta

is mieji prašomi atlankyti.

«>»

soprano. "Kur yra tas koioraturo 
sopranas", jis paklansė. Aš jain pa
dariau savo geriausi ir giliaus) trum
pų atsakymų, po kurio, bučiuodamas 
mano rankų jis išsireiškė:

“O taip. Madame, bet jūsų yra 
taip mažai. Kompozitoriai turi gy
venti’ ir kaip jie gatės pragyventi,

jai ištikimop,
I.ucija. norą nenoromis sutinka te

kėti už Artūro Ir kaip tik ceremo
nijos užbaigiamų, pasirodo Edgardas, 
pilnas didžiausio pykči’o ir šaukian
tis keršto. Jis iškeikia savo numy- | 
lėtinę ir iššaukia jos brolj dvikovop, j 
kuri įvyksią sekantį rytų bažnyčios 
kieme. Visa tai priveda prie didžio 
seksteto, kuris yra antrame akte. Bet 
•visa tai nepakeliamu, Lucijui. Ji sa
vo jaunųjų miegamajame kambary
je pasiunta, nužudo savo vyrų ir at
bėgus į vestuvių svečių tarpų, dai- I 
nuoja savo “Pasiutimo Scenos” dai- j 
nų. Jos kaltus brolis pabėga. Gi Ed-i J 
gardas, eidamas į bažnyčios kiemų su 1 
juo grumtis, vietoj jo sutinka fluido- , 
tuvių procesijų, nešant jo nunyle-1 
tosios lavonų į kapus. Netekęs vil
ties, jis nusiduria save.

I,oš dideli Artistai
“Lucia” turi daug įdomios ir gra- | 

žios muzikos bo "Seksteto” ir “Pa
siutimo Scenos". Pirmo veiksnio pi- | 
riruame vaizde baritonas Enriko dai
nuoja “La pietadu in šuo guvore“. 1 

------------- ------ • 1

PINIGAI DE^BIZNIfl
KUMUHGIN'ES PASKALAS 
I DUODA ,
HLMIAN I ILS Ą REKDMM

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th Fl
Narys FKDERa£<

IN SUK NCE K OK POR A CI JOS

GRABOR IAI

IR
LIETUVIAI CKtABORTAI

rnu
Tel. CĄ

2314 W.
Artt* 2516

Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, DI.

Tel. CJGg:tU> 5927

SIMON < SKUDAS
*IUB m B.

»uV
GRABORIUS

Patam avi

Tei.

A.L8JDfUOTOJA£
u Ir nebrangiu 

18th Bt. » MOMrotf O7T

J. F. BADŽIUS
Ino. •*

LIETUVIŲ ORAJBORltTS 
Palaidoja už $2 6.00 ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykai.
<68 W. ISLh Ht. Tel. OAMal 6174
.....-----------------

GRABO RIUS
1646 WEST 4<5tfa STREET 

TeL BOCIevOrd *9O»—«4tt

Tei. CICERO 994

SYREW|CZE
GRABO RtcU 

Laidotuvėms

1944 Awta" fUea** Tll

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUB

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Atenue 

Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia DjRi 
4830 WEST 15th STfflŽBT 

Cicero, Uliaofei 
Tel. CICERO 2109 ir 0694.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Boulevard 4139 j 

------ H m nni I « mw<a»w—OO,
Tek IjAFayettft *576

J. Uulevtčtai

k tarnavimo*
lt.M

Kovo 23 d. įvyksta Šv. Kaz. 
Akad. jnunamečių rėmėjų bu-

»
i'co purtv. Kviečiami visi at-j 
silankyti ir paremti pramogų.,

Balandėlis

DVAįSINĖ PUOTA

Marąuette Park. — šv. Ka
zimiero Akademijos Rėmėjų 
S skyrius eis in corpore pri« 
šv. Komunijos K vai. Mišiose, 
sukmatlienj, kovo 4 d.

Visos narės privalo susirin
kti svetainėn 7:36 vai. ryto. Į 
f’ia kiekvittna gaus ženklelį ir 
visos sykiu eisime j Imžnyėių.

Valdyba

BIZNI KUTAI, GARSINKI- 
TĘS “DRAUGE’ '

— X

patamanjo Cbt- 
cagoje Ir optoMa 
klfa.

Didelė Ir *to»
Koplyčia Arkai

V»i Telefonai:

4r»4y»*

1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU IflII

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605*07 So. Hermitage Avenue

ROSELLi BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime ir išdirbl- 
rae visokių rūšių paminklus Ir 
grabitamius.

Mūsų šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kketas.

Veskite paminklų reikalus Uo
siai Su pačiais lšdirbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas į rytus nuo 
didžitdlų vartų z' <

HILLSIDE, ILLINOIS

Alfred pres.

•I
Trys telefonai:

y f
Rcz. PENSACOlA 9011 

BELMOKT 3485 
Offtee: HILLSIDE 3865
Vinccnt Roselli, secr.

0 k A B O R 1 A Ii

UOZAPASEUDEIKI
- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUM0 

LAIDOTUVfcSE........ PAŠAUKITE.........

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturimo nųrySlų su firma tuo pačiu vardu)

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
3506 W. 63rd St.

■■
■■

■

■Mi

*
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Penktadienis, kovo 2 d., 1984

Antras tomas bns galima inėjai! bendrų dvasinę puotų

Sekmadienį, kovo 11 <1., Chi) 
cago VVomcn Club teatre, Mi-j 
chigan ir 11 gg., įvyks p-nios‘ 
Barboros Draugei ienos (Ihir- 
lys) koncertas. Tai bus jos de
biutas lietuvių tarpe. Be abe
jonės, mylintieji dainų gausi
ngai į Šį koncertų atsilankys.

Ii namo' ir pasffiu vėl grįžti 
antroms Miškinis, per kurias

. . Kurie persikėlėt į nauja g\
ateinanti sekmadienį, kovo 4 - • , ■, J" . 1 „ . „,,n veninio vietų ir užmiršot užsi-
d. \i*i prajMHin susirinkli 7:.i(l i|;, sykj

A. A. A, P. kitfl pus Dargužiūtę, 331C W. k.'.ti: duobiu viršui —IIOo., pu*įr^° °'s _a,n. ttr ’ ^tlnirškiti
55tli St., kovoj? d., 7:30 vai. siau odk«K -r 1,28c., odos —j 

2,40c. <
J. Krii&ūnas,

917 W. 34th Str.,
Į Chicago, III

Vįsi artistai-ė# veikalo ‘Gra' gauti ir apdarytas, tik už vir
prasidės 40 vai. atlaidai. jj Mageliona’ būtinai susirin-* Sus reiks ekstra kiek primo-

Brighton Park. — S. L. R. vakaM? l*aikas jau trumpas, 
K. A. 100 kuopos sus-mas bus turime gerui prisibengli. Vei- 
kovo 4 J., 12:30 popiet,'Nakai kalas butt statomas scenoj ko
to P. S. P. parapijos mokyk-

Pranešimai

i lo.j. Prašomi visi nariai atšpj Ifonore St: 
lankyti.

arenoj
vo 11 d., -School, Hali* 48tl.i ir

I Pirmininkas

V. Paukštis, rašt.

kus išdalinti ženkleliai n- ii»
lė.ia eisime i bažnyčia. Šv. Mi- 1 .! šios rėmėjų yra užprašytos ŠI
vai.

VVest Side. — Visos Šv. Ka
zimiero Akad. Rėm. 10 sky
riais narės prašomos eiti in 
corpore prie šv. Komunijos se
kmadienį, kovo 4 d., S vai. ry
to, Aušros Vartų bažnyčioj.

Skyriaus susirinkimas bus 
kovo 7 d. (trečiadienį), po pa
maldų, parap. mokyklos kam
bary. Valdyba

Town of Lake. — ’ Draugija 
Šv. Agotos moterų ir mergai
čių laikys mėnesinį susirinki
mų sekmad., kovo 4 d., 2 va 
landų popiet, Šv. Kryžiaus pa 
lapijos svetainėje. Narės kvie 
čiamos kuoskaitlingiausiai at
silankyti. Valdyba

Marquett$..Parki — šv. Ka
zimrero/A kabiem i jos Rėmėjų 
S skyriaus mėnesinis'susirin

PADtKA
—

Brigtflton Park. — šv. Ka-
kiinaė. jvyksžinanti sekma'* T*'"*’Ąk’<&t"5jOK 
- - • - skyrius, dėkoja Visiems, kurie

kuo notrs prisidėjo prie bunco 
iams už

namo užteidihių, už dovanas 
ir vaišes, Jotkanis, kurie ne

dieni, kovo 4 d., Ivgiai 2 vai 
. popiet, <limi.no Panelės ftv. pa n** P'1

lapijos svetainėje. P*8 *e 1W>. .Fatll

Tų pačių dienų tuoj po su 
mos bus susirinkimas mokyk 
los kambaryje. Visų rėmėjų , 
susėjimas yru labai reikalin
gas, nes turime svarbių rei-j 
kalų svarstyti, ypač kas link' 
vajaus. S. Junokienė.

užsiregistruoti kovo 
13 d.,nes ši bus paskutinė pro 
ga. Neužsiregistravus, ncbu.-> 
galima balsuoti ntcinančiiios,') 
rinkimuose. B.

LIETUVOJ MIRĖ 190 M. 
AMŽ. SENUTĖ

Iš POLITIKOS LAUKO

Brighton Park. — Lietuvių 
Keistučio Pašalpos klūbas lai 
kys mėnesinį susirinkimų ko
vo 4 d., Liberty Grove svetai
nėj, 4615 So. Mazart St. 12 v.

T.

North Side. — Sekmadienį, 
kovo 4 d., Šv. Vardo draugija 
eis in corpore, prie šv. Komu
nijos per pirmąsias Mišias. Po i dienų. Po susirinkimo Dr, 
Mišių bus duodami skanūs pu-* Dundulis duos iliustruotų pa-

Kvieflįaiųe visas nares atsi
lankyti ir atsivesti naujų na
rių. Taipgi prašome grųžinti 
tikietus beį pinigus nuo įvy
kusio vajaus vakaro. Svarbu 
kad visos tai padarytų, nes 
komisija nori baigti raportų.

Valdyba
---- — - -— I

Jau baigiama spausdinti an
trasis tųmas Lietuviškosios R-

tik aukojo užkandžių ir> dova
nų, bet, netilpti svečiams pas 
Dauliuįs, užleido savo kamba
rius žaidimui, P. Lindžienei 
už daugelį dovanų, Girdžienei, 
T*-- Anužienei įr jos dukrelei, 
T>- Rudokienei; kitai P. Rudo
kienei, Norvilienei, Greibienei 
!r kitoms, kurios kuo nors pri 
Ridėjo. "i. . -

VISI UŽ VIENĄ

Cicero. — Ciceros lietuvių 
veikla žinoma ne tik Chicago- na 
je, bet ir plačiame lietuvių jm- 
saulyje. Ciceros lietuviai yrn

Raguvos valsč. Krityžiaus 
! vienkinnyje n.irė HM) metų 
senutė Žvirblienė. Senutės | 

Į vardas jai netiktų, nes ji tik 
Į paskutiniais metais pasijuto 
Į sena. Taip visų savo amžių 
buvo stipri ir apsukri. Vai
kus išleidusi gyveniman, vie- 

šeimininkavo savo ūkyje.

Po 1863-4 metų sukilimo ru
sams išdalinus konfiskuotų

pasižymėję darbais ir aukomis)^*įrajevj(vįaus Raguvos dvarą 
Lietuvai, darbais ir aukomis) įr apgyvendinus čia už įvai-
Bažjiyčiai ir lietuvių katalikų 
visuomenei.

ILGIAUSIŲ METŲ!! 
KAZIMIERUI TIRILIUI

Jo varduvių dienoje linki Jam Mo
lina ir Seserys.

Kazimieras gimė rugpjūčio (Au
gusi' 14 d., 1913 tn. Buvo pakrik- 

Kazlmlero bažnyčioje. 
Pa., 2 2 gat. ir Sora

Šlytas šv 
Pittsburgh 
St.

Šia paveikslas pasako geriau negu dariniai lapai yra supiauatomi į
žodžiai apie jūsų Lucky Strike 
gerumą. Luckiea naudoja tiktai 
vidurinius lapua. Ne viršutinius 
lapus, kadangi anie yra nedasivyatę 
— nenunokę. Ne apatinius lapus, 
kadangi tie yra žemesnės kokybė* 
—jie auga arti prie žemės ir yra 
kieti, atambils ir visuomet smėlėti. 
Viduriniai lapai yra lengviausi 
lapai, puikiausi kokybėje. Šie vi

ii gus, lygius pluoštus ir yra gerai 
sukemžami į kiekvieną Lucky — 
patiekiant jums cigaretę, kuris vi
suomet yra apvalus, kietas ir visai 

iosq galų. Taigi 
Luckiea yra taip 

tikrai lengvi ir švelnus? Ir prie to 
jūs žinote, kad MIt*a toasted”—dėl 
gerklės apsaugos, dėl puikesnio 
skonio. ,

suomet yra apvalus 
‘tpripildytaa}-be ly>c 
jpr stebėtini, kad L

Viauomet Puikiautiai Tabakai

U *M.1
tz

ir tiktai Viduriniai Lapai

TIKTAI
VIDURINIAI LAPAI DEL

Šiuo metu ciceriečiai laip 
pat bruzda. Dedama pastan
gų, kad energingasis lietuvis,

rius nusikaltimus ir rusinimo 
tikslais atsiųstus burliokus. 
Žvirblienė su savo vyru Ado
mu l:mvo paėmę nuomoti arba 
pusininkauti tų tinginiaujan-

Nanių Savininkų dr-jos pirm. (čių valkatų valdomas žemes.
A. F. Pocins būtu išrinktas ji ... , .... v ‘ ' Mirdama senute daug ver-
viešųjų mokyklų trustisus. Jok- .... . .r - Itingų atsiminimų nusinešė į
lamlulatūrę užgyrė visos l»lkapwl Tipsa, kai k:Į „iįpįr„W 

tuvuj drauguos, išrinko komi- ,,, Aj,>111(miSi ,.ink,|a,„as mP.
tetų, kati padėtų kampanijų Į 
varyti. Grant ir Parkholmei 
Business Men’s League ir ki-

Bnigė Hlgh School mokslą bir
želio 10 d.. 1933 m.

Gary. Indianoj. Kazimieras turi 
tris seseris; Onų, Marijoną t*r E- 
leną. Visi sugyvena maloniausia
me sutikime.

Kazimiero a. a. tėvelis yra (mi
ręs. Mirė rugpjūčio 10 d., 1933
m., ir tapo palaidotos šv, Kalva
rijos. kapinėse. Gary, Ind.

PARDAVIMUI KEPYKLA.
džiagą savo istoriniam romu-j Lietl,vil! apgyventoj apylinkė

je, 69-tos gatvės. Gera biznio 
proga lietuviui kepėjui. Atsi-

tos svetimtaučių organizacijos 
taip pat. užgyrė Pociaus kan
didatūrų.

Vakario 3 d. Lithuanian Im 
provement klūbas Liberty sve 
tainėj buvo surengęs vakarų

• Pociui pagerbti. Vakaras pa- 
i si sekė. Svetainė buvo pilna 
j žmonių. Pelnus bi s panaudo-) 
į tas kampanijos reikalams. 0-
• rganizacijų atstovai nutarė re
ngti dar kitų vakarų, bunco1 
party, balandžio 4 d., pampi-) 
jos svetainėj. Ti kietai 25c.

, Dabar keli žodžiai apie pa- 
i tį kandidatų. A. F. Pocius yra
i eicerietis. Būdamas jaunas la-• #
nkė Chicagoje komercijos ir

‘ amato mokyklų. Vėliau Cice- 
roje užsidėjo laikrodininkvs- 
trs biznį. Biznis gerai sekėsi.

' 1917 m. buvo pašauktas į
J. A. V. kariuomenę, pasiųs
tas į Camp Grant, Rockford,
Ui. ir paskirtas į artilerijos 
skyrių. Vėliau iš Camp Grant 
pasiųstas į VVashington, D. C„
ir pakirta. mžmien\ skyrm. Pai?ikaa E-.jlio Kortam,

•I 1918 JO hatalijonas paaiija-1 Oenc|rJn0. 7.g „„.tai, kai

nui “Bedalių aušra,’’ bet dau 
ginusia tik sau reikalingas šaukite: 2613 WEST 69th St.

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W Monroe St.. prie Olark 
Telefoną* KTAte 1#OO 

Valandos 9 ryte Iki S popiet
2201 W. Cermak Road

Pa.n«dėlio, Seredos fr Pėtnyčloc
vakarais • Iki 9 

Telefo«»«i» CANaI 6129
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

U ta minko Katvergo Ir Rubato* 
Vakarai* 7 iki t 

Public MTelefonas HEI •eoo

Crane Coal Co. 
5332 So^Long Ave.

Chlcago. III.
TTL. KEPIBI.IO 840

Katrie perkate anglis ift drnl 
vertą, Hląski'le tuos j CRANI 
COAIj <*<». Gausite gerpsnet 
anglis, už mažinu ptnigą 
PocaIhhiIus kl. 11. liktai (7.OU 
tonas.

tas į Prancūziją. Ten Pocius j 
paskirtas prie spausdinimo žc 
mlapių. Karui pasibaigus, su 
grįžo į Camp Grant ir 1919 m 
garbingai paliuosuotas iš ka 

į riuomenės. Grįžęs namo dirbo 
Marshall Fields’ krautuvėj.

1920 m. vedė žmonų P. Bu- 
dreckaitę, kuri taip j>at yra 

į Ciceroj augusi. Baigusi prad
žios mokykla, lankė Chicago 
Business College. 

į 1922 m. A. F. Pocius sugrį- 
įžo atgal į laikrodininkystės bi- 
, znį. Dabar turi gražų nuosa
vų namų ir jamp gražių auk
sinių bei sidabrinių daiktų 
krautuvę. Augina dvi dukre
les. Abi lanko lietuviškų mo
kyklų.

Pociai yra simpatiško būdo

jokių žinių apie jį neturiu. Ži
nau, kati gyveno Chicagos a- 
pylinkėj ir dirbo restorantuo- 
se. Kas praneš bent kokių ži
nių apie jį, ar kur jis randa
si, gaus dovanų $5.00. Turiu 
labai svarbų reikalų' su juomi. 

ANTANAS GENDRENAS, 

13 Lake Avenue. 
Binghamton. N. Y

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVI.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Ave. 
Phone PULLman 8092

INSURANCE
NOTARY
PUBLIC

-O ' 15 k> -’ Z7 *PlUKIlWIC7čztS’

nORTGAGE BAHKFRS,

PERKAM

Lietuvišku!
BONUS

R E A V, ESTATE
SIUNČIAM PINIGUS J I.IKTTTVĄ 

I, A I V A K O R C I p AGENTŪRA 
PRISIKASYKITE J MOŠŲ 8PULKĄ 

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS

2608 WEST 47th STR. TeL LATayette 1088

—

limi.no



