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ITALIJA MOBILIZUOJA 
1911 METŲ ATSARGAS

TRYLIKA METŲ KAI VALDO 
BAŽNYČIĄ

Tūkstančiai kareivių siunčiama 
į Somalilandą, Afrikoj

RYMAS, vas. 11. — Pu- 
-kclbta, kad Italijos kariuo-

RYMAS, vas. 11. — Itali
jos vyriausybė pradeda Klus

niem' iš naujo susik'rto Ktio- ‘ ti tūkstančius kareivių Į Ko
pijos (Abisinijos) pasieny su maKlandą, Afrikoje, kur pasi- 
pastarosios kariuomei '. Bu- reiškę nauji susikirtimai Et- 
vus didelė kautynė, daug nu- iopijos pasieny.
kautųjų ir sužeistųjų. „ .. . , , ...11 , Patirta, kad Italijos vyriau.

Ryšium su tuo įvykiu, J ta- sybė pašaukė tarnybon visas 
lijoj imta mobilizuoti kareivių 1911 metų atsargas, kurios 
atsargos. Nėra tikrai žinoma, sudaro apie 225,000 kareivių, 
kam tas daroma. Kai kas spė- Pati vyriausybė sako, kad 
ja, kad, rasi, Italija imasi di- atsargų mobilizacija paskelb- 
dinti kariuomenę kolonijoms ta tik “atsargumo” dėlei.- 
Afrikoje. Rasi, planuojama j Žiniomis iš Neapolio, iŠ ten
veržtis pačion Etiopijon. keletas tūkstančių kareivių 

'jau išsiųsta karo transpor
tais.

I Visoj Italijoj pasireiškęs 
'nepaprastas tarp gyventojų 
i įspūdis paskelbus atsargų mo
bilizavimų.

Kadangi šaukiami tarnybon 
atsarginiai turi palikti savo 
darbus ir užsiėmimus, vyriau
sybė patvarkė, kad darbda
viai privalo jiems vistiek mo- 

pilnų per

JO ŠVENTYBĖ POPIEŽIUS PIJUS XI
Šiandien sukanka trylika metų kai Pijus 

valdo R. Katalikų Bažnyčia.
XI

AUSTRIJA APSIDRAU
DŽIA NUO RIAUŠIŲ

VIENA, Austrija, vas. 11.
— Rytoj bus vienerių metų 
sukaktuvės, kaip socialistai 
buvo sukėlę maištus ir pilie
tinį karų, kurs jiems labai 
skaudžiai pasibaigė.

Austrijos vyriausybė numa- keti atlyginimų 
to, kad socialistai su nnriai8|tris mėnesius ir pusę per ki-1 
gali rytoj sukelti sumišimus 'tus tris mėnesius. Pagaliau , 
ir riaušes. Tad iš anksto pa- Į grįžusieji iš .tarnybos turil

KARDINOLAS' ANGLŲ SPAUDA ĮSPĖJA V YRI AUS V 
PROTESTUOJA BE KLAIPĖDOS KLAUSIMU 
PRIEŠ NACIUS

NACIAI KURSTO KATALI
KUS TĖVUS PRIEŠ KATA- 

į LIKIŠKAS MOKYKLAS

Apsidirbę su Saaru, naciai nu
sisuko prieš Klaipėdą

LONDONAS. — Evening kus ir artilerijų, prie Rytprū 
Standard straipsnyje antra'- šių sienos. Kas gali pasakyti, 
te “,Dabar jau Klni|)ėda” nu kad šis nervingumas perdė-

MVNIC1IAS, vas. 11. _  rodo, kad užgesus Saaro vul- >tas? Vokiečiai neslepia savo
Jo Emin. Kardinolas Faulha- kanui, Klaipėdos krateris “ro karšto noro susijungti su sa- 
ber, Municbo arkivyskupas, reikšmingus veiklumo žen- vo tautiečiais Klaipėdoje. Bnl 
vakar Šv. Mykolo katedroje klus.” Atpasakojęs Klaipėdos tijos nacionalsocialistas Ro- 

( Katalikų Bažnyčios vardu prijungimo prie Lietuvos is- senbergas yra suradęs daug 
protestavo prieš naciu auto- torijų ir paminėjęs neumani- šalininkų savo idealui išplos 
ritėtus, kurie sąmoningai per ">nkų ir sassininkų bylos Kau ti vokiečių dominijų Šiaurės 
žengia Vokietijos padarvtą n<1 pradžių, laikraštis rašo: LuroĮKis kraštuose, 
su Vatikanu konkordatų. Kar “Šiandien pavojus arčiau, i Laikraštis ta proga prime- 
dinolas pažymėjo, kad už pa- Lietuvos vvriausyb'-, tei- na. kad Anglija yra Klaipėdos 
sikartotinus tuos nusižengi- gindamasi projektuojamo na- konvencijos signataras ir ga
nius Bažnyčia yra pasiryžai- j cionalsocialistų pučo baime. Ii ir gi būti įtraukti į galimų 
si kaltininkus išskirti iš Baž- 'traukia kariuomenę, pėstmin- Europos konfliktų.
nvcios.

Kardinolo protestas buvo 
didžiai įspūdingas, kadangi 

- Popiežiaus nuncijus Vokieti
jai dalyvavo pamaldose ka
tedroje.

Nuncijaus pagarbai buvo

KIEK DAUG MOKESČIŲ 
SUMOKĖTA

Klį SAKO TEISĖJAS 
E. A. JONAS

\

Cooko apskrity (Cldcago si Cliicagos municipaliniai tei-
apylinkėmis) mokesčių už 19- sėjai demokratai nusprendė

. 33 metus sumokėta 71,900,000 įsitaisyti togas, į kurias isi- 
gausingas kataliku supliidi- , , , .„ .. ,- -.. n dol., arba 40 nuošimčiu uz. vi vilks eidami savo pareigas
mas. Apie 5.000 tikinčiųjų bu! . . . . . ... tr ' sus tuos motus. (teismuose. Tai, esu, dėl to,I t

kad prasčiokai reikštu d.au-DVIEM ANGLAMS PRIPA- VYRIAUSYBĖS NESUTi- 
ŽiNTAS KENTĖTOJŲ KIMAI SU 0. FEDE- 

RACIJA
AVASH1NGTON. vas. Įk

iš pasitikimų šaltinių patiria
ma, kad prez. Roosevelto ad

VARDAS
VATIKANAS, vas. 11.

sirengia, kad apsidraudus nuo j būt grąžinti į savo senuosius Popiežiaus Pijaus XI akyvaiz
tų nesmagumų 
mų.

ir nemalonu- darbus ir užsiėmimius. doj Šv. Petro bazilikoj vakar

vo katedroje ir tiek pat ka 
tedkos aikštėje. Minios griaus 
mingais raliavimais sveikino 

Į nuncijų, išėjusį iš katedros 
i podraug su buvusiu Bavari
jos sosto Įpėdiniu princu Rup 
rechtu.

Kardinolų privertė protes-

Iš sumokėtų minėtų mokes
čių yra 44,709,000 dol. už ne ginu pagarbos teisėjams.

kilnojamus turtus (žemę, na- Municipalinis teisėjas Ėd
imus), o kili — personaliai gar A. Jonas, respublikonas, 
mokesčiai (už įvairius daiktus yra priešingas tiems teisėjų 
namuose). parėdams. Jis pareiškia, kad

Už 1933 metus mokesčiai j tuo keliu negalima įgyti sau 
šiemet mokami, kaip papras- pagarbos.

BAIGIASI HAUPTMANNUI 
BYLA

KOVOJE SU PLĖŠIKAIS 
PAŠAUTAS POLIGMONAS

skaitvtas dekretas, kuriuo pri ministracija nusprendė toliau tuoti naciu akiplėšiškumas. .... . . . T i , , • . ■ ..
.. .. . i . . -i i t. • ' -r, •• • . . ! tai dviem atvejais. J r mok.es- Anot jo, teisėjams pagalbų

Keturi plėšikai užpuolė ta
bako urmo parduotuvę — Sa Į įsakymu nukirstos abiem 
muel Cassel Co.,
Halsted gat.

pažinti kentėtojų vardai pa- neleisti Amerikos Darbo fe- Bavarijos miestuose naciai 
laimintiesiems anglams, kar- deracijos vadams vyrauti vi- pradėjo raginti katalikus tė- 1 
dinolui Eislier ir Tbomas sose krašto -tarybose ir boar- vus, kad jie atsiimtų savo 
More. Prieš 400 metų Angli- iduose ir kalbėti visų darbinin vaikus iš katalikiškų mokyklų! 
jos karaliaus Einikio VIII kų vardu. Šieinę vadams bus ir juos siųstų į naciu nioky-j

FLEMINGTON, N. J., vas.
11. — Vietos teisme baigiasi 
byla Bruno R. Hauptmarnui, 
kurs kaltinamas lakūno Lir.d-
bergho kūdikio pagrobimu irjpanijog trokag sn tabaku. Tr(,
nužudymu. jke buvo policmonas Maurice .

Per porą dienų abi pusės Į Cronin> Jig greifai susiorien-1

leista rūpintis tik savo dar- klas. Buvo norėta katalikų 
1423 So. (vos už lai, kad jie viešai reiš bininkų likimu. Kas kitas iū- tėvus sušaukti į mitingus, kad 

kė priešingumo to karaliaus pinsis visais kitais darbinin-

Tuo laiku parvažiavo kom-

pri

išpančiotiems piktiems kūno kais. 
geiduliams ryšium su Mote
rystės sakramento neigimu.

Dekreto skaitvmas vra to-
argumentuos padarys by- |fav0, kad viduje yra kas to- 
los bėgio santraukas, o pas- kjo nej)apra5s,to. Išsitraukė rė
kiau viskas , bus pavesta pi i- vojverį jr dūmė į pardnotn- 
siekusių teisėjų spiendiinui. v^g užpakalį — gatvaitėn. 
ftių teisėjų sųstatan įeina 8 Kaip kartas tpn susidfirė su
vyrai ir 4 moterys. Nuo jų išeinančiais keturiais plėši- 

kaltinamojo liki- ka-g
1j Pasireiškė kova. Policmo

. .. _ nas sunkiai pašautas. Plėši-1 A. J. Valstybių prelatu.VOKIEČIAI LENKAI JAPO- 1 1

priklausys
mas.

NAI TURI SLAPTĄ 
SUTARTI

kai paspruko. Nežinia, ar jų 
tarpe kurs sužeistas. Pabėaro 
su keliais šimtais dolerių.

PARYŽIUS, vas. 11. - 
Prancūzijos vyriausybė, sa 
koma, sužinojusi, kad vokie-1 
čiai lenkai japonai yra pada
rę slaptą militarinę sutartį.

Ačiū lenkų ir japonų eko
nomiškai paramai, Vokietija

BUVĘ POLICMONAI 
TEISMAN

Ryšium su plėšikų veikla 
ant vieškelių Cooko apskri
ties grand jury įkaitino tris 
buvusius vieškelių policmo-

turi galimybės kovoti su sun- nūs: Sam Bucas, Angelo Bb- 
kenybėmis šią žiemą. rella ir James Cantillo.

ŽUVO 7 MAINIERIAI

Aacben, /Vokietija, vas. 11. 
— Vanduo staiga užliejo Lnnr 
weg anglių kasyklą. Žuvo 7 
mninieriai.

SUIMTA 10 SOCIALISTŲ

eių didumas jau žmoniškesnis., galį duoti ne kas kitas, kaip 
įtik jų pačių inteligentija ir 
dalykų supratimas. Vietoje 
togų, teisėjams yra reikalingi 
teisių knygynai’, pareiškia tei
sėjas.

VYRIAUSYBĖ SKIRIA 
ŠELPIMUI FONDį

Bedarbių šelpimo stotys ry

lesni Bažnyčios žygini tų pa
laimintųjų kanonizavimui — 
įskaitymui į Bažnyčios šven
tuosius.

Šiose iškilmėse dalyvavo 
Anglijos atstovas Vatikanui 
ir kiti anglų diplomatai. Bu-/ 
vo daug Airijos, Kanados u

1 Tarp vyriausybės i: A. I). 
federacijos įvyko suskilimas, 
kada pastarosios vadai pradė
jo pulti vyriausybę dėl auto
mobilio pramonės korio pra
tęsimo, neatsiklausus A. I). 
federacijos.

MANDŽIOKAS NETURI 
NEPRIKLAUSOMYBES

ATIDEDAMA BA1NUI 
BYLA

Baino byla federaliniam 
teisme atidėta neribotam lai
kui.

Bain yra buvęs -bankinin
kas, kurio dvylika Įlinkų už
daryta 1931 metais.

Kelis kartus jis buvo nu- 
(baustas kalėti už savo netei
sėtus darbus. Tačiau vis išsi
suka apeliuodamas.

Federalin teisman patrauk
tas už pašto naudojimą netei 
sėtais tikslais. Bet ir čia tasVIENA, Austrija, vas. 11 

— Socialistai sukėlė riaušes pat.
Florisdorf priemiestyje. Šu-i Žuvo milijonai dolerių 
iYnta 10 riaušininkų. uždarytais jo bankais.

Trankydamasis Cliicagoj ja
ponų ambasadorius A..J. Vai 
stybėms llirosi Saito pripaži
no, kari Mandžiūko valstybė 
(buvusi Mandžiūrija) yra ja
ponų kariuomenės globoje.

Jis sako, kari jei japonai 
nebūtų užėmę Mandžiūrijos,
šiandien ten 

1 komunistai.
būtu įsigyvenę

POLITINĖ KAMPANIJA 
JUGOSLAVIJOJ

pareiškus protestus prieš na-: ,
v - v, i- to i nebus uždarytos ( lncagojcius. Vvnausvbc uždraudė tu Į •' ♦ , , - •

... «. ‘ v- i„ki ir visoj Illinoiso valstybėje ireti siuos mitingus Katalikų •' •
t, y y. . -, , . ..dėl fondų trukumo.Bažnyčios autoritetai norėjo į , .
per paSt, „hpti at»iSankinp.S 1 Ill,no,,! I*™-gen<-y Bei,, t 
katalikams tėvon.e, ka.l jie ne komiuos p,rm,n,akas S. rYOA. - Lietuvi, Švieti-
klaasvtu nacių klirstvmų. Vv Rfynolda Rroneee. kad rėdė™- mmiatenjoa generalinis 
riansvbė neleido naudotis ,'m’ 'Tnansyhė tolesniam Se,.. sekretorius Masiliūnas ir kai- 

vtu’ pimui paskyrė 3,494,96.) dole-tfuros departamento direkto-
Į rius. Šios sumos užteks apie rįug Juška pareiškė spaudos 

Juk tai aiškus konkordato de5imčiai dienų. Tolinu vai-1 atstovams vilties, kad jų ke- 
peržengimas ir kardinolas vie 8tybė turės pristatyti fondų, ]įOnė turės toli einančių pa
šai protestavo ir smerkė šiuos komisijai, jei nebus norinin' sėkų. Jie pareiškė pageidavi

mo, kad tarp trijų Baltijos 
t valstybių prasidėtų glaudus

naujus piktuosius nacių žv- nutraukti šelpimo, 
gius, kuriais norimu varžyti 
katalikams laisvę ir teises.

ANTRASIS CUKRAUS 

FABRIKAS

ŽYDAI VYKSTA | 
PALESTINĄ

KAUNAS. — Antrasis cuk tiną ėmė 
I raus fabrikas, kaip sutartyje Kiekvieną

VILNIUS. — Paskutiniuo
ju metu iš Vilniaus į Pales-

emigruoti žydai, 
mėnesį išvyksta

NAUJA BALTIJOS 
KONFERENCIJA

' bendradarbiavimas meno ir 
i kultūros srityje. Tuo tiksluI
reikėtų sušaukti Baltijos val
stybių intelektualinių vadų 
konferencijų.

KITA KATASTROFA ANT
su čekų firma Škoda pažymė- npie šimtas žmonių. Per p. m. SOVIETŲ GELEŽINKELIO

, ta, bus statomas už šiuos že- į gruodžio mėnesį emigravo į 
tnės ūkio produktus: kiaules, ’ Palestiną 116 žydų. 
šviestą, sūrį, kiaušinius, ra
guočius, taukus, paukštieną,

VIENA, vas. 11. — Serbų dobilų sėklas, lašinius, rūkytą 
vyriausybė pradėjo pelitinę mėsą. Už 60 proc. sutartos su part. sekretorius Tekės, 
kompaniją Jugoslavijoje. Tai mos turės būti nupirkta iš šiiJvyko į Denverį.
prieš rinkimus parlamentam produktų (vieno arba visų po-----------------------
Vyriausybė nori laimėti rin- .tam tikrą dalį), o likusieji 4fL BARNSLEY, Ani.l'jn vos. 
kimus ir varžo kitų partjų pr. leista pasirinkti firmai iš 11. Sprogimas įvjko TYooley

Sekmadienio vakare ( fiica- 
goj buvo vidaus reikalų do

ku rs

į MASKVA, vas. 11. — Ar
ti Saratovo įvyko nauja ka
tastrofa ant geležinkelio. Su
sikūlė du traukiniai. Žuvo 13
asmenų.

ORAS
CHICAOO T R

su veiklą. Numatoma nauja dik- Ikitų produktų, neįtrauktų į kasykloje. Sužeista 10 astue- KBS: — šiandien
tatūra. sąrašą. nu. debesuota ir kiek šilčiau.

APYLTN- 
iš dalies
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MoKinley. Mat, beveik jau yra taisyklė, kad 
žmonės savo geradariams, kovotojams dėl Jų 
gerovės ir laisvės daugumoje atvejų blogu 
atsimoku. Energingai dirba žmonių gerovei 
dabartinis prezidentas Hooseveltas, dėl to ir 
ant jo gyvybės pasikėsinimų jau buvo.

Pasaulis būtų laimingas, jei jis šiandien 
turėtų Linkolno dvasios, energijos ir pasi
šventimo valdovų. Daug pasauly neramumų, 
ekonominių negerumų ir kitokių blogybių y- 
ra, nes didžiųjų valstybių priešakyje stovi 
žmonės be doros, be tikro pasišventimo žmo
nių gerovei, be krikščioniškos meilės, kerš-t 

tininkni. siekianti asmeninės naudos ir tuš
čios garbės.

Linkolnas dirbo ir kovojo savo vado
vaujamo krašto ir jo žmonių gerovei. Dėl 
to jo atmintis taip aukštai yra branginama 
ir jo tipo vadų pasauliui šiandien reikalinga.

Vilniaus Kraštas BŪGNININKAS

DIENOS KLAUSIMAI
PAMOKA ATEIČIAI

POPIEŽIAUS SUKAKTIS

(šio mėnesio 12 tTienų sukanka 13 metų 
kai Popiežius Pijus XI valdo Katalikų Baž
nyčių šiais audringais luikais. Popiežius Pi
jus XI yra 718 metų senelis, tačiau daug dir
ba ir labai sėkmingai vairuoja Šv. Petro lai
velyje. Per trylikų metų, Jo Šventenybė daug 
didelių darbų yra nuveikęs, visų eilę labai 
reikšmingų enciklikų paskelbęs. Pijus XI y- 
jiatingui energingai ragina tikinčiuosius prie 
Katalikiškos Akcijos t. y. prie pasauliečių’ 

_ /.pašlalavinio. Dėl to Jo Šventenybė yra va
dinamus “Katalikiškos Akcijos-*Popiežium”.

Mūsų tautai ypač Pijaus XI vardas yra 
brangus. Tai vienintelis popiežius, kuris lan
kėsi Lietuvoje. Be to, jam valdant Bažnyčių, 
sutvarkyti Bažnyčios reikalai Lietuvoje, su
darytas konkordatas ir daug kitokių malo
nių mūsų tauta patyrė iš Jo Šventenybės, 
nors iš mūsų pusės buvo padaryta nemažai 
netaktų.

Linkėtina Didžiajam Popiežiui dar ilgai 
gyventi ir pasekmingai vesti Katalikų Baž
nyčių per pasaulio audringų gyveninių į nau
jus laimėjimus!

Šiandien rinkiniai “garsiajame” Cicero-s 
mieste. Nedaug valdininkų tereikia išrinkti, 
tačiau priešrinkiminė politinių grupių kova 
ten ėjo labai smarki. Apie tai mes čia trum
pai rašome, nes ir lietuviai i tų politine 
“marmalienę” yra įtraukti. Liūdniausia yra 
tas, kud Cicerus politikieriams ir šiuo kartu 
pavyko suskaldyti lietuvių jėgas. Pastatyti 
du lietuviai į vienų ir tų pačių vietų. Abu 
turį šalininkų, kurie griežtai tarp savęs ko
vojo.

Dėl to, kaip anuo kart pastebėjome, mes 
ir negalime nieko didesnio politikos gyveni
me atsiekti, kad nedirbame vieningai, kad 
nesudarome bendro politikos darbe fronto, 
kad duodamės suskaldyti, vieni kitiems pa
vydime, kad, gink Dieve, tas ar kitas nebūt 
“mandresnis” ir negautų aukštesnį politiš
kų “džiabų”. Tuo mūsų susiskaldymu pasi
naudoja kiti, o lietuviai politikai pasilieka 
už durų.

Keista, kad taip yra ciceriečių lietuvių

Yru sakomu, kud civilizaci
jos vilnys muša Afrikos kra
ntus per šešis tūkstančius me
tų, nepalikdamos niekuomet 
jokios žymos. Tok i s pareiški
mas pilnai tiktų ir mūsų ar
timai kaimynei, Lenkijai.

Lietuvių gyvenimas Vilni
joje yra sunkus ir neapsako- 
linai vargingas. Vilniaus kraš
tų dabar valdo azijinis despo
tizmas. Užgrobta teritorija su 
miestais, kaimais ir ūkiais, a- 
pgyventa tik vienų lietuvių. 
Vilnija tikrai buvo ir yra 
lietuvių žemė, kurių dabar 
valdo pilsudskininkai.

Senovėje galingiausias buvo 
tas žmogus, kuris galėjo pa
kelti didžiausių lazdų. Tokio 
žmogaus buvo visuomet negin
čijama teisybė, lštikrųjų, to
kia šiandien yra Lenkijos nu
sistatymas ir supratimas apie
teisybę. Senų akmeninių am- Ižius.

gaį kovojo prieš rusų ir vo
kiečių despotus atgavimui sa
vo branginamos laisvės. Ačiū 
Dievui, ūbi nuvargintos tau
tos susilaukė nepriklausomy
bės. Lenkiju, atsiminus savo 
praeities vargus, skausmus ir 
nelaimes, rodos, turėtų užjau
sti mūsų mažesnę tautų ir pa
rodyti geresnę širdį Vilnijos 
kraštui ir sugrąžinti Vilnių 
Lietuvai.

Lenkų tautai godumas yra 
tiek naudingas, kiek žmogui 
vėžio liga. Vilniaus kraštas 
būtų naudingesnis, taip pat ir 
Lenkijai būtų daug sveikiau, 
jei jos valdovai išmoktų pra
šalint nuolatinį godumų, iš
plaut tų baisių vėžio ligų iš 
savo tautiško kūno. Lenkiju 
garsinami kultūringa šalis. Jos 
neteisėtas elgesys Vilniaus 
krašte kalba balsimi už žod-

žiu žmogaus lazda yra dar va
rtojama mūsų Vilnijos krašte.

Istorija rodo, Lenk i jų, kaip 
ir Lietuvų, valdė svetimos tau 
tos ir monurkai per kelioiikų 
ilgų šimtmečių. Lenkijai, nė
ra abejonės, buvo žiaurūs ir 
kartūs svetimi jungai. Jai bu
vo sunku ir labai skaudu ne
šioti tokie alsinanti vergijos 
retežiai, kokius ji dabar laiko 
uždėjus ant Vilnijos krašto. 
Vienok ant Lenkijos, kaip ant 
Afrikos, civilizacijos bangos, 
rodos, dar nepadarė jokio žy
maus įspūdžio. Pilsudskinin-

KOVOTOJAS DĖL LAISVĖS

Šiandien yra Abraomo Linkolno, didžio
jo Jungtinių Valstybių prezidento ir kovo
tojo dėl žmonių laisvės diena.,

Linkolnas laikomus aukštoje pagarboje, 
nes jis kraštui tarnavo neveidmainingai, jis 
ne tik kovojo dėl negrų išlaisvinimo iš ver
gijos ir tų kovų laimėjo, bet energingai ir 
nuoširdžiai gynė visų žmonių teises, griež
tai stovėjo už piliečių lygybę. 'Kovodamas 
dėl šio krašto žmonių gerovės jis ir savo gy
vastį prarado. Garsusis “Uncle Joe Cannon”, 
veteranas kongreso nurys, miręs 1926 m., y- 
ra pasakęs: “Linkolnas yra didžiausias is
torijoj žmogus i: jis bus tokiu skaitomu? 
tol, kol civilizacija pasiliks su mumis*’.

Linkolnas buvo pirmas šio krašto pre
zidentas, kuris buvo nužudytas. Vėlesniais 
laikais buvo nužudyti: prez. Garfield ir prez.

tarpe, kurie visuose kituose darbuose daug
kartų yra parodę vieningumo pavyzdį kitoms kaį> turbfįt, dar vis tiki į ga- 
kolonijoms. Taigi ir pas juos yra kas nors 'jybį Kenų laukinio žmo-
negero, taisytino politiškojo veikimo atžvil- 'gaug sunkįų lazdų, su kurios 
giu. Reikia tikėtis, kad pasimokinę iš praei- paga|ba Šiandien valdo ir ka- 

nkina Vilniaus krašto gyven
tojus, lietuvius.

Žiūrint istoriniu ir geogra
finiu atžvilgiu, Lenkijai nebu-

ties klaidų ir, matydami, kad nesantaika 
yra didžiausia nepasisekimų kliūtis, cieerie- 
čiai ateityje ir politikoj sudarys bendrų fron
tų, kuris privestų juos prie laimėjimų. Taigi, 
ir čia rodykit kitiems gerų pavyzdį.

Japonija, Lenkija ir Vokietija būk tai 
sudariusios slaptų sutartį, dėl kurios Rusija 
esanti rimtai susirūpinusi. Bendrai slapta di
plomatija yra pavojinga pasaulio taikai, bet 
ypatingai yra pavojinga, kuomet slaptai su
sitaria tokios imperialistinės valstybės, ko
kiomis yra Japonija, Vokietija ir Lenkija. 
Tautų Sųjungos vadams čia bus dar viena“ 
kietas riešutas perkųsti.

• v •
Vokietijos naciai vėl pradėjo laužyti kon

kordato nuostabiu. Bet tai išeis jų pačių ne 
naudai. Ateis laikas, kuomet jiems (lutiems-

Mano Kelionės 
Įspūdžiai

Rašo Kun. Jurgis G. M. česna

(Tęsinys)
Lietuvos drabužiai

ir sau drabužius

Kužkokis leke sūnų gyrė:
— Ui, mano Dovidke, neveltui valgė tyrę...
Jisai — karys! Bet ne bet koks, o pirmas!
Tai džiaugsmo ir smagumo vr man!
— Kas — tavo sūnus! klausia Baltrus:
— Gal viršila? — Ui, būki kantrus...
Jisai — vyresnis dar... Čia Jonas
Įterpia savo: — Gal jis — kapitonas?
— Ui, Ue... jis — dar aukštesnis, man tik
Nelengva pasakyt, supranti...
Čia rėkia Poškus jum iš tolo.:
Gal Dovidke jau generolas?...
— Ui, jis pirmesnis dar, kursui žemyn, aukštyn... kai...
— Ta ra ra bam — kai kelia maršu koja...

z— A- a, suprantame, piliečiai mūs kvatoja:
— Vadinas, Dovidke bus būgnininkas!...

Kai tuo tarpu linams, ir labai rodymus ir rcikalaviim s. Ku- 
rūpestingai ieškant, negalima raliaus liepiamus, Lietuvoje pi 
rasti užsieniuose rinkų. Čia ga trinų nuolatinį paštų įtaisė ita- 
li būti tikras ūkininkams iš
sigelbėjimas, nes linaį Lietu
voje auga labai gerai nereika
laudami ypatingo (tręšimo ar 
įdirbimo.

Galima būtų išplėsti ir va
los eksportas, nes iki šiol jos 
gaminimas buvo žinomas tik 
iš medvilnių, kurios auga šil
tuose kraštuose.

6is išradimas yra dar tuo 
įdomus, kad jis gali padaryti

Lenkija pagrobus, pavergus 
Vilnių ir pasisavinus trečdalį 
mūsų tėvų žemių, nesusilauks perversmų ne tik Lietuvos ū- 
iš to jokios gerovės. Lietuviai kyje, bet ir sukrėsti viso (>a- 

saulio vatos bei šilko pramo
nę. <

Dėl fabriko -tatynio išradė
jas jau tariasi su vienu stam
biu Lietuvos finansistu. Ma
noma, kad nuo ateinančio ru
dens ūkininkai linus galės pa
rduoti nebe užsieniams, o sa
vo naujajam vatos fabrikui.

Lieka tik palinkėti jauna- 
j jam išradėjui, kad ir toliau tę-

kitų tautų tarpe garsiai kai- 
ha ir kalbės, kad Vilnius buvo 
ir yra tikra Lietuvos sostinė.

Adv. N. Valasina

MILIJONINĖS VERTĖS 
MARIJAMPOLIEČIO 

IŠRADIMAS -

las Prospcris Provnu. Kara
ms jį išlaikė savo lėšomis it 

jis vadinos karališkuoju paš
tu. Jis jungė Krokuvą su Ve
necija, o kai Karalius išvyk
davo į Vilnių, tai ir Lietuvų 
su Italija.

Ligi šių laikų arcliivuose iš
liko pašto kurjerių - vežiotųjų 
surašai, išlaidų suskaites ir 
laiškai. Kurjeris išvykdavo iš 
Krokuvos rinkes sekmadienį; 
trečiadienį nakvodavo Vieno
je (Austrijoje) ir tik kitų an
tradienį pasiekdavo kelionės 
tikslų, (lakeliui prasilenkdavo 
su kitu laiškanešiu iš Veneci
jos.

Lietuvon paltų vežiodavo iš 
Krokuvos kas trečiadienis ir 
įteikdavo jį karaliui Zigman
tui, savaitę kelionėje sugaišus. 
Šis pirmas nuolatinis Lietuvos 
susisiekimas paštu su užsie-

Marijanipolietis stud. techn.jgtų pradėtųjj darbų su tokia ”l“,s.vadiinosi‘.‘^arališkvas it“' 
Or. padarė didelį ir svarbų pat enorgįja įr kad greit su-' lietuvwkas Pastas
išradimų — iš pakulų gamin- sįiauktUi»ie šį svarbų 
ti visų rūšių vatų:i maišymui ,nQ įgyvendintų, 
į vilnas, perekselinę ir aukš
čiausios rūšies — gigroskopi- 
nę. Pagamintos vatos savikai
na via gana pigi.

Išradimas jau išbandytas ii
vo mažiausio pamato bei rei- gautu geri rezultatai.

išradi-
Bep.

PIRMASIS PASTAS 
LIETUVOJE

Dabar mums paštai atrodo 
visai paprastas dalykas. Per 
kelias dienas gali lengvai SU

kalo užgrobti Vilnių. Kraštas, Dabar ponas Or. daro ban- 
visiems žinoma, buvo ir yra .dynius iš linų pluošto gauti
Lietuvos. Lietuva nėra padu- 'dirbtinį šilkų, tačiau šis išra-.........................
rius lenkų tautai jokių blogy- diiuas dar tėra bandomajam hl* ž>llua Pasau ( a

... . jlltiil r,’unlUll Tll'IOV Izoliu UtniT-

Šiaip Lietuvoje gyventojai nuo 
latipju pašto susisiekimu pra
dėjo naudotis jau žymiai vė
liau. Gi dabar, nors dar nė to
bulai, ruištų tinklas jau (liū
čiai išsiskleidęs visoje Lietu
voje. Tsb.

ŠVILPIANTIS MEDIS

Tarpe įdomių medžių gimi
nės, yra taip vadinamas švil
piantis medis vardu “Sofai ”bių arba skriaudų. 'Lietuva stovy. Iki šiol gauti bandymų laciau Pries kelis 

nėra ir niekad nebandė būt/daviniai yra geri ir yra vii- luečius paštu naudodavosi tik kurį8 auga Xubijoj 
Lenkijai pavojinga. Apart to, ties, kad greitu laiku pavyk? karallal. ir kltl valdovai. Ir
mūsų tauta yra davus Lenki-'pagaminti puikų šilkų. Tokiu Lletavo-le regulerus pašto su- 
jai savo įžymių rašytojų ir at- (būdu, galima bus sunaudoti Ii- |8isiekinias įvestas pas utinio 
sižymėjusių kareivių, kurių nai šilko gamybai, o įiakulos !^°^ailai<'10 laikaih’ L>48-1.ii2

garbingais darbais mošų kai-,vatai.
mynė dar ir šiandien didžiuo
jasi kitų tautų akyse, nors ge-

i-'igai bus aplaužyti. No tokios jėgos yra ko- rai žino, kad tie didvyriai bu
v ijusiu- prieš Bažnyčių, bet nieko neatsic 
r tįsio?

kius nešioti. Ir nėr ko stebėtis. Bet Lie
tuvoje galima nusipirkti ir tokių gražių j 
drabužių, kaip ir Amerikoje. Matant žino- 

j nes, vyrus Ir moteris, miestuose vaikščio
jant gatvėmis, niekas negalėtų sakyti, ar 
jie vietiniai, r.r iš kitur atvažiavę, taip 
kai kurie y*ožiai pasirėdę. Kaimuose žmo
nės pa-įdaro ir batus (slioes), kasdien 
nešioti. Kurių padai yra medžio, o viršus 

Kaimo žmonės net ir sau drabiviius odos <'«>ther). Tokius Imtus jie vartoju 
pasidaro. Aš nieku,I nebuvau matęs, kaip' ’’a"li'■ lr P™ da''l">- > ““
linui augs. I,ietuvoje mariau, iš linų nu- vienon skflros. Kaimo moterys
ližių drobes, rsnkšhiosrius ir kitokius-,1h- ' ant «",v« Kražias •*»»**•»•»•
lykus. Hūbams vartojamu vilnos (wool),' daugiausiai nešioja
kurias kerpa nuo avi,,, paskui iškaršia, .-■‘n'1*'"-- Einantieji aukštesnius mokslus, 
verpiu i siūlus, dažo (,lve) ir audžia nu- vaiki,,ai ir «»««»bok. -'«« uniformuotus 
dėklę. Mariau didelius ritinius vilnonio kepures, iš kurių galima pažinti, kad jie 
audeklo. Mačiau ratelius, kuriais verpia "‘u,leatal- Metuvos policija dėvi ypaė utie- 
ir stakles, kuriomis audžia Lietuvoje kai- la,,ai Kr“'zi» v’»» rfll>b
1110 žmonės. Mačiau, kaip buvo pakvies
tas siuvėjas, kuris atsinešė savo siuvamų 
mašinų ir pasiliko pas tuos žmones kol 
pusiuvo rūbus. Tie rūbai, žinoma, ne to
kie gražūs, kaip mes turime Amerikoje,

eilė tamsiai mėlyna, o pirštinės baltos. 
Kunigai visur nešioja sutanas.

Lietuvo* keliai *

Kaimo keliai neblogi. Visur galima

i metais.

Kuomet vėjas pučia, tas y- 
patingas medis išduoda mu
zikalius garsus, panašius flei
tos garsams. Kai kada tas me
dis griežia įvairias, gražias

Lietuvos ekonominiam gyve Į Jo motina, karalienė našlė ! melodijas per ištisas valandas,

vo visai ne lenkai.
Abi tautos ilgai ir rūpestin-

nimui šis išradimas turėtų di- Bona, mirė 1557 m. Italijoje, 
dėlės reikšmės. Iki šiol dide- jKad iš minių išgautų brangų 
[les pinigų sumas reikėdavo iš .palikimų, Jogailaičiuins teko 
• mokėti užsieniams už valų 'dažnai siuntinėti laiškus, no-

arba j>oh kaimus keliai prasti. Kitur visur cemento gatves padarytos taip, kuip A- 
geri. Valdžios įsakyta kiekvienam kaimie- merikoje.
čiui suvo paskirtų kelio dalį pataisyti. Jis 
ateina apie du kartu į metus ir supilu 
žvyro ir smėlio, gražiui išlyginu. Kur di
desni keliai, plentai, kur daugiau žmonių 
važiuoja, tenai valdžia žiūri kelius. Ma
čiau prie tokių kelių krūvas akmenų; prie 
jų sėdi žmogus ir daužo tuos akmenis. 
Lietuva dar neturi mašinų akmenims mal
ti. Sudaužyti akmenys pilami į kelius 
ant jų pilama smalos ir smėlio. Po to di
dele, sunkia mašina akmenis įspaudžia ir 
kelius išlygina labai gerai. Miesteliuose ir 
prie bažnyčių keliai ištaisyti sudėtais ap
skritais akmenimis. Kaį važiuoja tokiu 
keliu, tai girdėti tarškėjimas. Ir juo smar
kiau važiuoja, tuo' didesnis tarškėjimas. 
Žmonės, gyvenantieji tokiose vietose, ma
nau, naktį negali miegoti. O, gal, pripra
tę prie to. Važiuojantiems vežimu per 
tuos akmenis gana gerai (lakrečia. Nepri- 
pratusiems tai biskį perdaug. Vežimai pa
daryti kieto medžio ir be springsų. Mies-

bet Lietuvoje kaimo žmonės papratę to- automobiliais važinėti. Tiktai per miškus,x tuose, Kaune ir kitur, mačiau asfalto ir

>/

P. Vitkus

BIZNIERIAI, GARSINKITE 
“DRAUGE”

0

Susisiekimas
Lietuvoje susisiekynas geriausias au

tobusais, kurių yra lubai duug. Kaune jų 
yra didelė stotis. Girdėjau, kad Kaune 
bus pastatytas didelis namus, arbu stotis, 
autobusams. Lietuvos valdžia su autobu
sais įvedė gerų tvarkų. Pirmiau žydas ga
lėjo reikalauti kiek jis norėjo už nuveži
mų žmogaus į kokių vietų ir tokiu būdu 
Rkriaudė žmones. Kas gali žinoti, kiek 
reikėtų mokėti už nuvežimų iŠf Kauno į 
Ukmergę? Dabar visas susisiekimas su
valstybintas. Dabar vežikas nuo Žmonių 
pinigų negali imti. Jis gali imti tik bilie
tus. Keliauninkas turi eiti į paskirtų vie
tų ir nusipirkti bilietų į vietų, kur nori 
važiuoti. Ant bilieto jiarašyta numeris vie
tos, kurių jis turi užimti autobuse, nu
meris autobuso ir vieta į kurių bilietas 
yra geras. Autobusuose parašyta, kiek ja
me telpa žmonių ir daugiau negalima pri
imti. Kai kada pusiau kelio įlipa auto
busai! inspektoris, kad patikrintų bilie

tus. Jeigu kas neturėtų, tuomet už bilie
tų dvigubai turi sumokėti. Autobusui kur
suoja po visų Lietuvų, tarpe visų mies
tų, miestelių ir šiaip jau žymių vietų.

Lietuvoje yra nemažai ir automobi
lių, daugiausiai Amerikos išdirbystės. Au
tobusų mašinerija atgabenta iš Amerikos, 
bet patys autobusai Lietuvoje padirbti. 
Gazolino galima visur nusipirkti, kur tik 
automobiliai ir autobusai eina.

Jomarkai
t

Lietuvoje jomarkas yra įdomus da
lykas. Jis skiriasi kiek nuo mūsų “inar- 
keto”. Kiekvienas ūkininkas atveža j jo- 
niarkų kų jis turi parduoti. Kiti ūkinin
kai, arba ir miesčionys, atvažiuoja ko nors 
nusipirkti. Todėl, jomarkuose galima nu
sipirkti arklių, karvių, kiaulių, avių Ir 
1.1.; visokių indų, molinių ir kitokių, vi
sokio audeklo, rūbų, batų ir daug kito
kių dalykų. Yra ir valgomųjų dalykų. Pa 
tėuiijau vežimus baraukų.

' z (Daugiau bus)
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AUSROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINE
Statoma 3 Akty

Modern “Cinderella”
Sekmadieni, Vasario ■ Feb. U d., 1935

2323 West 23rd Place

Pradžia 7 valandą vakare 
ĮŽANGA 50c. VAIKAMS 25c.

Kviečiame visus atsilankyti ir kartu atsi
vesti kuodaugiausini svetimtaučių, nes ir jie 
džiaugsis pamatę tokį graži) veikalų.

RENGĖJAI

JACK AND JILL PLAYERS
Cbieagos rinktiniai artistai Aušros Vartų parapijos sve

tainėje vaidins vienų, iš gražiausių ir įdomiausių veikalų 
Modern “CINDERELLA”, 3 aktuose, šį veikalą parašė žy
mus autorius, Franees Homer. šiam veikalui vadovaus JACK 
and JILL KOMPANIJOS įsteigėja p. M AKIE AGNĖS'FO- 
LEY.

ŠV. KRYŽIAUS LIGONINĖS MEDICINOS SKYRIAUS 
PIRMININKAS

Dr. A. J. Jovaišas
Šv. Kryžiaus ligoninės Egzekutyvė Komisija laikė meti

nį susirinkimų. Ši komisija susideda iš atstovų Loyola uni
versiteto medicinos skyriaus, atstovų J. E. kardinolo Mun- 
delein ir Šv. Kazimiero Seserų vedėjų. Sus-me medicinos sky-’ 
riaus pirmininku išrinktas gerai žinomas tarp lietuviij Dr. A. 
J. Jovaišas. Malonu girdėti, kad komisija, susidedanti iš aukš
tų atstovų, pagerbė mūsų tautietį - gydytojų suteikiant jam 
tokių garbę. Dr. Jovaišas jau dešimts metų kai praktikuoja 
šioj profesijoj. Baigęs Loyola universitetų ir Mercy ligoninę, 
įstojo į Cbieagos universitetų, kur gavo Magistro laipsnį fi
ziologijoj. Abiejuose universitetuose buvo apdovanotas net 
trimis aukšto mokslo laipsniais.

Gimęs Chicagoje ir baigęs mokslus neužmiršo, kad esųs 
lietuvis. Organizuojanties Šv. Kryžiaus gydytojų štabui, Dr. 
Jovaišas prisidėjo prie jo, kad rėmus lietuviškas įstaigas.

Linkime Dr. Jovaišui geriausio pasisekimo, kaipo pirmi
ninkui medicinos skyriaus Šv. Kryžiaus ligoninės. B.

Juozo Sūnaus Įspūdžiai Iš 
Lietuvos

Įėjus pasirodė, kad tai būta gana daug įvairios žuvies. 
Žemaitijos katedros, taipgi [ Paėjus apie tris kilometrus

žnytkaimis, perdėm rusais ap
gyventas. Seniau čia būta vie
nuolių, bet, pradėjus rusams 
prieškatalikiškų veiklų Lietu
voje, šio vienuolyno turtai ir 
bažnyčia perėjo į rusų rankas. 
Lietuvai atgavus nepriklauso
mybę, bažnyčia vėl gražinta 
katalikams.

Pernakvojęs šioje apylinkė
je pas senų amerikonų, kuris 
nevien, kaipo žemaitis, bet 
ir kaipo amerikietis, nuošird
žiai priėmė, nuo Kolainių, per 
Šaukėnus pasileido link Kur
tuvėnų. Čia yra dideli, gražūs 
pušynai, kurie sudaro malonų 
įkeliavimų karštų vasaros die
nų.

Kurtuvėnai

Pasiekus Kurtuvėnus, saulė 
leidos, bet dar iki namų buvo 
apie trylika kilometrų. Kur
tuvėnų apylinkėje nuo 31 iki 

,90 sieksnių virš jūrų vandens 
yra nemaža kalnelių. Taipgi 
šioje apylinkėje yra daug di
delių pušynų. Vasaros metu 
malonus pušų kvapas pripil
do visų orų.

Pro pat Kurtuvėnus bėga 
Kurtuvos upelis, kuris įteka 
į Vindavos kanalų, kuriuo ru
sų valdžia norėjo sujungti Vi- 
ndavų su Nemunčt. Taipgi^ ar
ti Kurtuvėnų yra Girnikų ka
lnas, ant kurio senovės lietu
viai laikė negęstamų ugnį, die
vų garbei. Pačiam miestely y- 
ra grafo Ploterio dvaras, ku- 
riam yra užvedęs didžiausi 
Lietuvoje žuvies auginimo pa
vyzdingų ūkį. Kurtuvėnų ba
žnyčia balta, mūrinė, viduti
nio dydžio. Šešioliktam šimt
metyje, įsigalėjus protestanti
zmui, buvo patekus į protes- 

’tantų rankas, bet vėliau kata
likai vėl atgago.

Tajp, per dešimtį dienų, bi
rželio 20 d., 11 vai. vakare, 
padaręs 45 kilometrus, Juozo 
sūnus grįžo į tėviškę.

EMIL DENEMARKlEi ■ *. p

CADILLAC 
LA SALLE

1917 metais Stephaūi parašė į žo užsinuodijimo. Gydytojai vien kasmet surengiame po ke- Garbė tai parapijai, kuri 
paskutinį testamentų. ijau didelę pažangų yra pada- [draugijos skyriaus, bet vis moka Įvertinti seselių pasišve-

Vasario 1 d. šiais metais, ;rę, bet vis matosi, kad dar ne lis vakarus ir taip jonus pade- ntimą, darbų ir pastangas, pa- 
Stepliani pasimirė. Perskaičius viskas yra žinoma. jdar.ie. Jos mūsų paramos dau- laikant lietuvybę ten,"kur jai
jo paliktų testamentą, rasta, I v ... „11 ? ’ 1 Neperseniai vienas rasytn-
kad Stepbani paliko visa savo - -v, - • ,*, . . 1 . ‘ jas pareiškė savo minų, kadturtų Vokietijos miestui, Fra-
nkfort-on-Main arba Horn- 
bourg; šių miestų gyventojų 
labui, o ne vieno skatiko sa
vo giminėms.

Šis įvykis parodo, kaip žino 
gus įpykęs dažniausiai mėgi
na atsilyginti nuskriaudžiant 
tuos, kurie, jo nuomone, nu
skriaudė jį.

Tiesų turi tas, kuria sakė: 
“Lengva yra užmiršti, sunku 
atleisti”.

Džiaugiamės moksle žmonių 
pažanga visose srityse.

Stephen Kosony, jaunas 
East Chicago planų braižyto
jas, pirmadienį pasimirė ligo
ninėj po ilgo.-; ir nesupranta
mos ligos. Jo kūne nebuvo 
daugiau tos jėgos, kuri dirba

Vincukas j naujų kraujų. Mirė nors 34 ka-
------------irtus gavo pastiprinimų kiti)

asmenų krauju.
Gydytojai spėja, kad tai pa

ėjo nuo geltono č.everykų da-

jis tikį vien į mokslų. Kažin 
kieno pagalbos jis šauktus, jei 
jam tektų apsirgti liga, apie 
kuria nė mokslinčiai nežino.

SESERIMS DOVANOS
LIETUVIAI ĮVERTINA 

JŲ DARBĄ

giau užsitarnauja, nei mes 
joms galime atsilyginti. Nei 
ir kur joms pareiga neuždeda 
atsakomybės, jos pasišvenčia 
lankydamos ligonius parapijo
se ir surengdamos vaikučiams 
nekalto džiaugsmo progų. .Jei 
seselės nebūtų pasidarbavu
sios, tai mūsų vaikeliams ne
būtų atėję:' i? Kalėdų diedu 
kas.

OMAHA, NEBR. — Lapkri 
čio 30 d. pesišventusios mote 
rys padarė vietinėms Šv. Ka
zimiero seserinis netikėtų sur- 
prizų: įteikė naujausios mados’ 
gazinį pečių virtuvėn, elektri- 
kinę mašinų prosinimui ir 
Steinite radio. Seselės džiau 
giasi dovanomis ir, priimdn
mos, žadėjo dažnai atminti ai a mirškime jų ir toliau.
ldose to dalyko sumanytojas ,----
ir visus, kurie savo aukomis ir^ 
ir darbu prie to kilnaus dar
bo prisidėjo.

Nors mūsų parapijoje nėra 
Šv. Kazimiero seselių rėmėjų

Jos dar daugiau mums pa
sidarbuotų jei būtų prielan
kios aplinkybė?.

]kžiaugiamės susilaukę Šv. 

Kazimiero seselių mūsų parn-

pijoje.
Teužlaiko jas Dievas svei

kas ilgiausius metus! O mes, 
Šv. Antano parapijonai, neuž-

mirtis i akis ž'.r.ii.

Vilenskinis

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turintį 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsinešti 
savo PROBLEMAS ir savo 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange
National Bank

19th PI. and Halsted St

prieš didįjį altorių, po bažny
čios grindimis palaidota kele
tas vyskupų. Ant piliorių ku
nigaikščių ir vyskupo Giedrai
čio bronziniai paveikslai su 
lotyniškais parašais. Taipgi 
dešinėje pusėje vienam alto
riuje atrodo lig Vytauto pa
veikslas.

nuo Varnių, matos Biržulio e- 
žeras, kurio ilgis šeši ir pusė 
kilometrų, o plotis — du ir 
pusė; gylio šeši metrai. Per 
vidurį ežero yra susmauga, 
kas duoda vaizdų lig būtų du 
ežerai susijungę į vienų.

Kiek toliau paėjęs pastebė
jo gana aukštų kalnų vardu

MAŽMOŽIAI
rašo Labas

'*■ <*■• i* • w »» «. w '*»♦ ♦<

Netoli nuo tos bažnyčios w-1 Moteraitis. Užlipus ant jo ma
tos dideli, berods, trijų aukš- Jos toli visa apylinkė.
tų, balti mūrai. Tai buvus mo
kykla, o vėliau kareivinės.

Artinanties prie Užvenčio, 
priėjo prie dvaro, kuris krei-

Miestelio svarbiausios gat- |j>ė dėmesį. Paklausęs vienos 
vės grįstos netašytais akmeni-j moteriškės, kas yra savinin- 
mis, o šnlvgatvini — plyto- kas to dvaro, gavo atsakymų
mis ir tnip pat netašytais ak
menimis, tik praėjus kalėjimų,

kad “ponios Dimšienės, kuri 
“Lietuvoje turi du niajontkus

einant į Užventį šalvgatviai iir Ryme tris kamenyčias”. 
buvo pradėti grįsti betoninėm Pasiekus Užventį, jame nie- 
(cementinėm) tam tikslui pa ko įdomesnio nepastebėta; tat
darytom didelėm plytom. 

Eidamas į Užventį priėjo
Nekočios upelį, kuris įteka į 
Biržulio ežerų. Upelyje matės

leidosi link Šaukėnų.
Kolainiai

Ant žemėlapio nepažymėtas, 
pakelyje atsirado Kolainių ba-

1891 metais, Alpbonse J. 
Stepbani; mokytas ir kultūri
ngas jaunuolis sugrįžo į Jung. 
Valst. iš Vokietijos. Tuojau? 
po to, C. G. Reynolds, advo
katas, kuris padalino Stephani 
tėvo paliktų turtų, buvo nužu
dytas. Stephani prieš tai bu
vo ginčijusia su Reynoldu. Už 
tai jis buvo suimtas ir nuteis
tas kalėti už šių žmogžudystę. 
Iškalėjus jam 11 metų, jo mo-, 
tina mirė palikdama jam 100,- 
000 dol., o tuoj po to dėdienė 
mirė, palikdama jam dar $10, 
000.

Sekančiais metais jis buvei 
pripažintas nepilno proto ir 
pasiųstas į pamišėlių namų.

Gerkit ir Reikalaukit

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

TeL TARDS 0803

ViMM Alin&ie 

Motnal Triją

Kaataeky

'4.'

Parašė W. T. SCANLON. 
Reikalaukite;

Išvertė P. ir K. JURGRLOS1

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSĮJ!
Gražus fdomus skaitymas — karo aprašymas 

400 pusi., su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.00 
(su persiuntimu)

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois



D R A C G I S Antradienis, vasario 12, 1935

CICERO LIETUVIU ŽINIOS
TD|O niCklA? ID klAVTI? turtinai darbuotis, kad truin-Inlo UltNAo IK NAMIo ,Hl luiku vigug parap reika,

ingus namus pastatė, suorga- 
Inizavo; tautos reikalams dau
giausiai prisidėjo; labdarybę 

i pastatė pirinon vieton ir pa- 
CICERO. įvykis l,uvo j rupijos skolą, naujos statybos., 

°*ls: jatn.okėjo ir sumažino pirmiau
Sausio 15 d., M. Musaliūnus Įmausiu skolų. Dabar šv. Ali- 

nupirko bucrrnę ir grosernę '(ano parapija skolos tebeturi 
nuo J. Sakalo, l.)43 So. olltli Įįk $38,000.00. Nuosavybė su 
Avė. Žinoma, kaipo naujas įrengimais apkainuota pusę 
menedžeris, viską turėjo nu u milijono dolerių.
jai pertaisyti ir apšvarinti ( parapija yra nedidžiausia. 
taip, kad atitiktų geram l>iz-;]g vį|ės lietuviškų parapijų 
ttiui. Iš sklejHt (beismento) ir (Jliieagoje, Cieeros parapija, 
ši viską išmetė į išmatų gat Įmanau, bus penktoje didumu 
vėlę- ‘vietoje. Bet, kaip visi gražiai

Už kiek laiko .1. Sakalas a p,. sutartinai darbuojasi, nia- 
teina pas M. Masaliuną h <^ne, kiek naudingų darbų pa 
klausia, ar jis neradęs ką nors. daroma.
M. Masaliūnas atsako — nio Katalikiškoje akcijoj šios 
ko neradęs. Lada -J. Sakalas kolonijos lietuviai yra ar tik 
pasakė: “ L’egul bus ant jūsų negeriausiai susiorganizavę.

400 DOLERIŲ IŠMATŲ 
GATVELĖJ

sąžines .
Masaliūnas, nieko nežinoda

mas, pradėjo pykti; abu labai 
išsikarščiavo. Jau buvo beei
nu, kad prisaikdinti, kur tei
sybė.

Katalikų spaudai, irgi geriau
siai išsiplatinus.

Tik viename dalyke, Šios
kolonijos lietuviai, galėtų ge

li ū- 
Dar

resnį (lažanguinų daryti, 
tent, politikos dirvoje.

KĄ ŽVĖRUKAI GALI PADARYTI

Išrausus žvėrukanis muskvebrianis (muskrats) urvus, į- 
griuvo žemė suardydama geležinkelio tiltą per St Croix til
tą prie lludson, Wis., ir visiškai sunaikindama Willrow 
River Power Co. įstaigą.

inent klubo narini už tai laba. 
įsižeidė, kad atstovai prieš jų 
norų nubalsavo. Jie tuojau pra 
dėjo prieš mane ir klubą triuk
šmauti.

Visi Cicero lietuviai žino j 
mane; jie taip pat žino Lietu- Į 
vių Improvement klubą, kuris j 
yra viena geriausių organiza- ! 
cijų. Jis visuomet darbuojasi 
visuomenės labui, ypač kad1 
palaikytų lietuvių gerą vardų.

Ateikite į Improvement klii 
bo mėnesinį susirinkimą, ku
ris įvyks vasario 19 d., Liber
ty7 svetainėje ir patys patir
site dalykų.

A. F. Pocius, pi įmini likau?

Šiandie Ciceroj rinkimai. Vi 
si piliečiai turi eiti balsuoti 
už tuos žmones, kurie mano 
yra tinkamesni. Lietuviai tu
rėtų nepamiršti lietuvių kan
didatų. Nors lietuvių katidi-

ventojus pavergti savo ypa- ekstrų susirinkimų sausio 31 
tiškam bizniui, bet kaį kurie .d. Netiesa, Lietuvių Improve- 
iš mūsų lietuvių, esančių prie nient klubas nešaukė nė jokio 
politikos, to nenori matyti. O, 'ekstra susirinkimo, nes nebu- 
bile jų asmeniniai siekiai, tani jvo reikalo šaukti. Penki klūbo
sykiui, pažadais patenkinami, nariai šaukė tų susirinkimų ne- datų ofisai nežymūs, bet vis- 
Kai kuriems lietuviams, dabar (legaliai. Priežastis šio nesusi- gi geriau kai niekas, 
prieš balsavimų neva šiokį to- pratimo yra sekanti: 1 Prieš šiuos rinkimus politi
ką darbą davė, bet kaip ilgai i Penki klūbo nariai dabartb Įkieriai iš abiejų pusių labai 

smarkią varė agitacijų. Viso- 
kius prižadus žadėjo piliečia
ms, kad tik patraukus į savo

tą darbą jie dirbs po rinkimų! Įniu laiku yra labai apsirgo 
Ir, kodėl nematyt, kad tie, ku- (politiška liga. .Jie norėjo ma
riems “darbus’’ davė, ten Re- Ine ir Lietuvių Improvement 
tuviai dirbo ir lietuvius pa- jklūbą įtraukti į vienpusišką

Bet, ant laimes kur buvęs įpel- siuurai „lūsų Ik.ta. šilinė laukan iš darbo — ne-(politiką
nebuvęs jų ginčų nugirdo Ba- įvįai įr suvis per arti mato a, |karty senuti ž|nogų, kuris ki- 
rauskis. įėjęs i krautuvę klau- ’(eįtj politikoje. Pradeda g0. jtur darbą gauti negali, arba 
šia, kame dalykas, ko taip ba* raj, su gražiais norais: dirb- ,sve*katos delei kitur nepriims.
ratės. Jie paaiškino dalykų. 
Barauskas sako 
blį ir eikime žiūrėti į išma
tas’’.

Bekasinėjant išmatas, ir su
rado burnini; su $40(1. Žinoma, 
J. Sakalas nudžiugo suradęs 
savo $400; nemažiau džiaugės 
ir M. Masaliūnas, kad pasiro-

Sausio 22 d., kada visų lie
tuvių oiganizacijų atstovai su
sirinko j Šv. Antano parap.

SUCH IS LIFE-

A

■f

"Papa. what is an emu!”
"An ever-present help In a crose-word difllculty."

prasidės 5:30 v. 
vaidinimo 8 vai. 
kiai.

pusę. Maža dalele lietuvių pa- imisija susižinoti su piknikų i Northsidiečiai,

kad pasitarus apie pavasarinį 
visų draugijų rengiamą parap. 
naudai pikniką. Išrinkta ko-

vakare. Po 
prasidės šo-

čia turiu

kinio visi iš vien. Bet, kaip 
Imkime grė tik kas esąs politikoje pašna

bžda kuriam į ausį: “Tu jdus paisiduoti. 
su manim, — dirbk už mane, I Uiceios vyrai, jau laikas ge- 
o aš tau užtikrinu city, coun- |rjau’ pažinti politikos dirvų.

Kodėl tik kitiems mokame or-

Nežinia, kodėl taip greit lic .. * • ,.1 8 v svetainę, pasitarti, kurios po-
tuviui nori save tik už paža

t y, arba net statė job, tai tuo,į 
•— mūsų lietuvis neriasi iš kai 
lio; maino savo taktiką, par
tiją ir pažada visus lietuvius,

dė esąs nekaltas. Jei pinigų visas draugijas ir klūbus'par-

ganizuotis, o ne patys sau! 
Vienybėje galybė. Kodėl toks 
nekultūringas pavydas savie
ms, mūsų tarpe?,. Juk toks ei

būtų neradę, nėra abejones, 
Sakalas būtų manęs, kad Ma
saliūnas pasisavino jo pinigus.

Taika Įvyko prie bonkos go 
rosios. Rap,

Cicerus kolonijoj žmonės y- 
ia labai veiklūs, kultūringi ir 
gailestingi. Kai ciceriškai ei
na ką nors veikti, taį nejuo-

luoti, — pažaboti gavo asine- 8’,,,ask’ patiems oaug blėdie:
niškam siekiui, net neatsiklau
sus lietuvių piliečių. Vadina-

nesą.
Šiaip gyvenimo aplinkybės

i, bile man bus gerai, o su 1<‘ero.i<> yra labai geros. Oras* 
kitais lietuviais piliečiais — 
kas man galvoj. Bile man da
rbų. duos, ar davė, o ar po 

(metų galėsiu tų darbą dirbti,
tai kas čia man. Reiškia. dar

litinės partijos laikytis, aš 
patariau, jeigu lietuviai nori 
išsidirbti politikoje ir laimėti 
ateinančio pavasario balsavi
muose, laikytis t-egularės De
mokratų partijoj, nes ta par
tija dabartiniu laiku yra sti
priausia. Jš keturiasdešimts 

į atstovų, trisdešimt du balsavo 
laikytis regularės demokratų 
partijos, o aštuoni buvo prieš. 

Penki Lietuvių Improve-

sviro prie diktatorių mašinos.
Mes, lietuviai, jei norime, 

kad būtume liuosi nuo dik
tatūros, turime balsuoti už 
tuos kandidatus, kurie yra 
liuosi nuo partijos mašineri
jos.

Visi eikime balsuoti!

Demokratas

vietomis. Vėliau bus išrinkti 
atstovai iš draugijų.

\ asario 23 <1. mūsų vietinės 
L. V. Vytauto 5 kuopos me
tiniai šokiai įvyksta McCor-

jums pranešti, kad bus kas 
tai nepaprasto. Bus suloštas 
veikalas, kuris visus tikrai su
žavės savo gražumu, juokin
gumu, patr i jot iškurnu ir rimtu 
pamokinimu. Nepraleiskit pro

mick svetainėj, West Side. Pa gos, nes minimas veikalas ne-

NORTH SIDE ŽINELĖS
Ana ketvirtadieni, parap

kviesta visos Vyčių kuopos. Vi 
sos pasižadėjo dalyvauti in 
corpore. (Ii mes, visi mūsų 
kuopos Vyčių prieteliai, drau
gai ir artymieji, būtinaį pasi- 
stengkime tame vakare daly 
vauti, kad parėmus savo jau-

bus kartojamas ir kurie nema
tysite, tikrai gailėsitės.

Lietuvytis

mokvklos kambary įvyko pa* nin,4 ir pridavus jam daugiau 
rap. komiteto ir draugijų vai- drąsos darbuotis Dievo ir Tė

bendras susirinkimas,

sveikatai labai tinkamas. Šio
je kolonijoj, turbūt, mažiau
siai žmonių miršta.

Daugelis lietuvių turi savo 
nuosavybę, labaį gražius* na
mus. Taksai Ciceroje dar vis

r?

ELECTRIC IRONER   ......................^39.50
WASHING MACHINE ...................... S74..5O

vvnės labui. Girdėjau, kad viet 
tinis politikos klubas yra nu 
taręs dalyvauti in corpore, 
Sveikintinas dalykas.

sunku lietuviams prieiti pn
....................... .. to, kad pačių lietuvių parink-(šiek tiek mažesni, negu Chi'

kauja. Kad ir šiuo depresijos lag žmogus galima būtų pade- gagoje.'Susisiekimas labai ge- 
laiku, pas cieeriškius, ūpas ge- ant })aĮoto balsavimui; dar ras. Biznių yra visokių. Tave 
as. liesa, ii darbų šioj apv- k gį0Į v-g politikieriai pare-
inkėj yra, gal, daugiau negu Įnka kurg jjenig gokg įr
ur kdm. jribs, bet ne žmonijos ir lietu-
Šioje kolonijoje lietuviai, su vjų g(-,riui Gai,a bfit taip dft| 

uaža išimtimi, yra katalikai.

rnų irgi netrūksta.

Žvalgas O.

Viso

Budriko nuolaida .

Tiktai už

*114.00
*45.00

69.00

24 d. vasario didžiulė Nortli 
Side draugija, po Sv. Cecili
jos globa, rengia savo narių 

i pagerbimui vakarą su gražiu 
ir linksniu programų, kuris

Buy gloves wlth what 
it savęs

Kerellc mokėti 60c. ui j 
dantų moat). Ustertna To- į 
otta Paate raunama po 16o. į 
Tėmyk, kaip reral jt vėl- ’ 
kla. vartotadamae per I 
melue sutaupai fl.00. J

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

<ai airie kad ir no taip karš 
i, bet, bendrai, labai gražiai i 

susiorganizavę. Turi gra-^ 
nflro bažnyčių, mokyklų, kle- 
Joniją ir seselėms naujai at- 

tuotą namų.
aųoj labai graži ir pa- 
ęa tvarka. Bažnyčioje, 
Reniais būna net pen- 

s Mišios: (i, 9, 10:3d
12 vai. Per visas Mišias bū- 
daug žmonių ir naudojasi 

ievo malonėmis.
Vaikučių mokykloje yra a. 
e 350. Mokytojauja patyru- 
s ir darbščios seselės Kazį- 
erietės. Mpkykla turi pilnas

Ciceroje politikos dirvoje yra.
CICERO. — Lietuvių Lm- Į 

provenient klūbo pirmininko
šiuo laiku, atsakymas į korespondencijas, 
visi mato, (kurios praeitų savaitę tilpo 

kad taip vadinamoji Democra- (“Drauge” ir kituose laikraš- 
tic party susidedanti iš trijų tukliose. Sako, Cicero Lietuvių 
asmenų nori visus Cicerus gy« Iniprcvement klubas sušaukė

Štai, kad ir 
••Nors aiškiausiai

KJĮ “DRAUGAS” IUMS DUODA:
Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos if 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus; \

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienoi 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iŠ Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas); 

sės, nes jų baigę mokiniai,., g. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
jili, be kvotimų, stoti į bilę 7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”: 

įitesnę mokyklų. 8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų
_ Antano parapijoj kle-, apie sveikatą;
l„in geri., k,m. II. .1. Vai- įdomius paveikslus ir juokingus pieSin.us;

... 10. Vėliausius oranešimus is parapijų ir draugijų darbuotes;
nas. Jam padeda kunigai; i U2SJSAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.

Kloris. ir P. Juškevičius. Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams 
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 18c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

Ltni kur berasi laip pasišve- 
Isiai dirbantį kleboną savo 
rapijns, visuomenės ir tau-1 

labui. Nors klebono jau ir 
Įeikata ,-iiiuažėjo be-idarbuo- 
lt, vienok, visur eina, visur ' 

|rba, v»sur pataria. Jis taip į 
>kėjo su savo žmonėmis su- į

UI

Didesnė Jėga Nervuotiems
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims
Nl'OA-TONE vra turtingas Zinku- ' 
Fosfoklu. brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t y. elementą labai 
reikalingi), tvirtiems, gallnglenn, ner
vams. MedikaliSki} fosforą paraSo 
daktarai, kad suSvelnintl ir nura
minti sujaudintus. svyruojančius. , 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
“nusidėvėjimo"' Jnusmą.

Tas Šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 

reikalingo būdavojuiuul tvirtesnių
Ir sveikesnių raumenų Ir sugrąžini- 1 
mul spalvos Ir pilnumo ISblySku- 
stems, ploniems veidams. Be to, 
Nl'OA-TONE turi Sesias kitas bran
gias gyduoles. Pradėklt frnt NUGA- 
TONE Šiandien Ir tėmykite kaip 
8liprėsit. Parduoda visi aptlekorlal Į 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trytntentul.

Nuo užkietėjimo Imkit—ŪOA-8OL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 26c 
Ir 60c.

25e

JStopk
I11tehir>g

SkiliF
^rjmaR. ^rllfnnai Žemo mjatabio 
nleiėjtnią odos 1 penktn.ii nekundan 
— Ir pn»elblnrn« prie Bcxenio«. 
pučkų, dedervinės. Ir išbėrimų Že
mo beveik etebuk limta! praėallna 
viRoklaa odon Irltacl Jae. kadanirl 
io gydymo ypatybės retai randa
mas kitose gyduolėse. Visos veisti- 
nyčtos uilaiko—36c. S0c. $1, Ypa
tingai tvirtas Žemo. Du syk ge
resni rezultatai fl.36.

žemo
FOP SMN IPRITATIONS

DRAUGAS" PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chiccgo, Illinois

Skalbiama mašina didelio saizo padaryta geriausio 
ir didžiauso skalbiamu mašinų factorv Cliigagoje. J’rosi- 
ninio mašina padaryta tos pačios garsios išdirbystės. Su- 
prosinp. drapanas, vietoje visos dienos darbo, už poros 
valandų. , . > p

Pilna gvarauciją per išdirbėjus ir Budriką. Šeimi
ninkėms proga įsigyti 2 mašinas už vieną. Budriko did
žiausiam skalbiamų mašinų išpardavime Chicagoje.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Tslefonai: BOUlevard 4705- 8167

Išgirskite Nedėlioję gražų lietuvių programą 
iš WęFL stoties nuo 1 iki 2 vai. po pietų

“I Can Work 
Every Day Now”

If you mušt be on the job EVERY 
DAY, take Lydia E. Piokbam's Tab- 
lets. They relieve periodic pain and 
diseomfort. If you take them regu- 
larly . . . and ifyours is not a surgical 
case . you sbould be able to avoid 
periodic upsets, because this medi- 
cine helps to correct the CAUSE of 
your trouble.

"I am a factory worker. I wu weak and 
nervout and m y stooach and back pained 
me severely, būt since I took Lydia E.

Pinkham'a Tablets the pains 
don't appear anymore".—

Heltti KoUsH, 3906 N. 
(Jirittūtna Avė., Chicago,

"I took your Tablets for 
painful periodą. My back 
acbed and I had erampiag

Kiną. This medicina re- 
ved tbe pain immediatelv. 

I am able to do my work 
oow."—Atn. C C If'ooJaitd, 
Raute 5, Bau 71, Maubon, Aiu.

_____________
J

LYDIA E. PINKHAM’S TABLETS
Asi Yoiit brvgįitt jor tbe 50^ tixe

i. »• , i .=caa3a-5>«»w.^i—'i , , . ——
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VIETINES ŽINIOS
LIETUVIŲ KATALIKŲ KONFERENCIJA KOVO 24 D.
SKELBIAMI FEDERACI ri tuo pasirūpinti kolonijų da- 
JOS CHICAGO APSKRI ’rbuotojai.

Č1O DARBŲ PLANAI ’ Liaudies universitetas

Susirinkimus įvyko G <1. va
sario, Aušros Vartų parapijos 
mokyklos kambary, kuriame

Liaudies universiteto komi- 
.sijos narys L. Šimutis darė 
j platų pranešinu} apie kursų
eigų, džiaugdamasis, kad liau- 

dalyvavo iš visų paiap. po ke- ljįg kurgug įvertina ir gausiai 
lėtų atstovų, taipgi buvo at- iankosį Prelegentai, matyda- 
stovaujamos ii kai kuiios mū- Jnj, ka(j jįau<jįs> jų brangų da- ( 
sų organizacijos, k. t. Akado- 1^ įvertįna? su noru pasišve- ! 
mijos Ivmcjų, Motetų Sųjun- pčia dėstyti iš savo mokslo 
ga, \ vciai, Labdaiių Sųjunga, jakos patvrimus susirinkusio- 
Kolegijos Rėmėjai ii kitos, gi mg vien,ninčiams. Susirinki- 
iš Federacijos skyrių buvo i>o 'mas tuQ ,abai džiauggs ir rei. 
kelis atstovus, kas sudarė di- &kė L šimučiui padėkos už 
Alelį, gyvų, rimtų ir įspūdingų ^gražų minimų kurpų tvarUy. 
susirinkimų. Susirinkimas ragina vi

rinu. A. Valančiui patiekus sus Federacijos skyrius tam

JAUNAS ARCHEOLOGAS JAUKI VALANDĖLĖ ŠV. 
KAZIMIEROAKADEMIJOJ
JAUNI TALENTAI ŽAVĖJO 

SKAITLINGĄ PUBLIKĄ

Praėjusį sekmadienį Šv. Ka

8. Captain Kidd, Blake — 
Sylvan Butrimas.

9. Daddy’s Waltz, Rolfe — 
i Aldona Norbutas.I

10. LolJypops — Novelty 
number — Little Onės.

11. Mareh of tbe Wee Folk, 
Gaynor — Bernadine Lukose-

izimiero akademijoj muzikos vičius.
skyrius buvo suruošus jaukių į 12. Happy llours, Weddle 
popiečio valandėlę, “Musien- 
le and Novelty program.’'

reikale dar daugiau darbuotis 
sutraukiant kuodaugiausiai ,lia 
•žmonių į paskaitas.

darbotvarkę, ji vienbalsiai pri 
imta ir sekė paeiliui svarsty
mas. Pirmiausiai buvo plačiai 
kalbėta apie Lietuvos nepri
klausomybės 17 metų sukak
ties paminėjimų. Iš kolonijų 
raportų pasirodė, kad visur 
su didelėmis iškilmėmis ren
giamasi tas lietuviams bran
gias sukaktuves tinkamai pa 
minėti, ypač rengiasi Dievo A- 
pvaizdos parapija, kur yru už. 
kviestas didžiulis 1,. V. “Dai
nos” choras išpildyti progra
mų, o A. Kalvaitis, Lietuvos 
konsulas, pasakyti kalbų, apie '
dabartinę Lietuvos padėtį; bejh*r’n^^’ Pridalinti mintimis 
to, iš raportų paaiškėjo, kad katalikiškai - tautiško vei- 
ir kitose' kolonijose su neina- *r nutiesti planus, bei
žesniu entuzijazmu rengiamos l)a<Iai>ti pasiryžimus, per 
prie sukaktuvių. , Nortlisidie- |Siuos metus dviguba energija 
čiaį dideliai rengiasi; • visoje padirbėti Dievo garbei ir lė- 
parap. eina nemažas-torvzdėjl- vyn®8 naudai, taipgi, susirln- 
mas. Į darbų yra įtrauktas ir
parapijos choras. Visi paminė 
jimai su mažomis išimtimis į 
vvksta 17 d. vasario, tik cice- 
piečiai vasario 15 d. ir vestsi- 
diečiai vasario 16 d. Federa
cijos Centro rast. L. Šimučio 
įnešimas, kad su Lietuvos Ne-

Seimelis kovo 24 dienų

Po to, sekė raportas Vaka
rinių Valst. seimelio. Komisi
ja pranešė, kad diena jau nu
žiūrėta, t. y. 24 d. kovo. Vie
ta — Cicero, pas gerb. kleb. 
kun. 11. Vaičūnų, kuris, anot 
komisijos, mielai priėmė ir pa
siūlė savo paramų. Susirinki- 'su vietiniu klebonu, ir su 
mas raportų užgyrė ir labai 'rekomendacija gauti į tų ko- 
apsidžiaugė, kad galės jaukio
je kun. Vaičūno pastogėje su

’ietinėj Utuli vals. šis jau- 
; 21 m. archeologas Al. Ki

lio) t (laumer iš Culver City, 
Calif., rado įdomių archeologi 
jai senienų — pigmy rasės lie
kanų. (laumer tai atrado pri-
siklausęs senų dykynių tyri
nėtojų pasakojimų apie buvu
sius senovėje miniaturinius 
namelius, dykynės kalvų pak
riaušėse.

JŲ

Šv. Kazimiero Akademijos 
studentės ir mergaitės bei 
vaikučiai iš parapijinių mo
kyklų, kuriems akademijos 
muzikos skyrius pamokas duo 
da, pradedant mažyte Rūta 
Šimutyte lengvu Prestono ku 
riniu “Tommies New Druni” 
ir baigant akademike Aldona 
Aleknaite klasiniu LiŠto ku
riniu “Hungarian Rhapsody 
No. 2,” žavėjo skaitlingų pub 
likų ir teikė malonumo, pa- 
mųsčius, kad ne viena jų at
eity gali išeiti žymia niuziki- 
ninke.

Programui pamarginti, ar
tistiškai pasakyta monologas 
apie motinos vargų žiūrint, 
kad sūnus piano pamokas pri 
įuostų, mažyčių mergaičių pa 
šokta, atvaidinta “Asiles of 
roses,” ir gražiai akademikių 
padainuota — lietuviškai ir 

i angliškai. Programa ėjo šia 
tvarka:

1. Tomniie's New Druni, 
Preston — Rūta Šimutis.

2. Indian War Dance, Brou- 
noff — Philoniena Norbutas.

3. A Little Waltz, Wright 
— Angeline Cibulskis.

4. Song of the Druni, Ris- 
Pbilome-

— Gloria Kliauga.
13. By Moonlight, MacLacli 

lan — Flsie Milton.
14. Indian Chief, Rolsetli

— Edward Stasukaitis.
15. On Account-a 1 Love 

You — Novelty — Adeline 
Pocius.

16. Guitar, Gaynor — Ilel- 
en Petkus.

27. Butterfly, Morkai — Ro 
semary Merkes.

28. Russian Dance, Deinieu 
— Suzanne Adams.

29. Wedding of tlie Paint- 
ed Doll — Aldona Poška und 
Venta Kartanas.

30. Impromptu, Lack — Al 
dona Sakalas.

31. Coasting, Burleigh - Syl- 
via Mačiulis.

32. Novelty Song — Josc- 
pliiiu Milkevičius.

SUNKIAI SERGA ŽYMUS 
LABDARYS

Didelis labdaringųjų įstai
gų rėmėjas ir kibiųjų darbų 
aktyvus vykintojas Jonas 
Smilgius pavojingai susirgo 
urirt Hga. Ligonis buvo nu-
gabentas į Chicugos apskri
ties ligoninę, ištirta ligos sto 
vis ir norėta daryti operaci
ja, tačiau ligonis, 74 metų -sc- 

33. Pasėjau Kanapę Due^ nelis, turėdamas silpnų širdį, 
tas, Liaudies — Adeline P°-?pabugo operacijos ir grįžo
cius ir Frances Juška.

34. Vaire Arabesųue, Lack 
— C'atheii’iC Aliller.

35. Rondo Capriccioso, Men
17. The Klf and Fųirv,: delssohn — Frances Kuzma r- 

Benton — Louise Kai ris. iškiš.
18. Valse Bleue, Margis —

Alicia Petkus.

priklausomybės paminėjimu, 
sykiu būtų paminėta ir Klai
pėdos 12 metų atvadavimo pa
minėjimas, dideliausiu džiaug 
smu priimtas ir nutarta, kad, 
kur tik bus minima Lietuvos 
neprikl. minėjimas, turi būti 
kartu sujungtas ir Klaipėdos 
atvadavimu.:; tų visi Federa 
cijos skyriai turėkite omenyje 
ir iškilmingai švęskite dvejas 
brangias sukaktuves. Kur nė
ra Federacijos skyrių, ten tu

kimas nutarė, kad seimely bū
tų skaitomi du svarbūs refe
ratai. Prelegentais nužiūrėti 
prof. kun. Vaitkevičius ir ar
chitektas Saldokas. Komisijai 
palikta kiek galima greičiau 
atspausdinti kvietimus ir iš
siuntinėti visoms katalikiško
ms draugijoms bei organiza
cijų kuopoms, kad jos rinktų 
po kelis atstovus į tų taip la
bai mums, katalikams, svarbų 
seimelį. Federacijos skyriai, 
pasistengkite vietoj visas dran 
gijas paraginti, kad nei viena 
neatsiliktų neišrinkus atstovų 
į katalikiškų draugijų konfe-

misijų pašalinį kolonijos dar
buotojų, ant kurio pečių ir 
bus uždedamas tas kilnus ka
talikiškos spaudos jų koloni
joje platinimo darbas. Todėl 
Federacijos skyrių pirm., pri
menu, kad jūs esate pašaukti
kilniam darbui. Ruoškitės prieį^ier Aldona and 
jo; darykite planus, kaip go- ,;a Norbutas. 
riau galėsite tų darbų sutvar
kyti, kad jis būtų našesnis bei 
sėkmingesnis ir laukite, kuo
met bus šaukiamas visų ben
drai susirinkimas. Tadu, vis
kų padėję į šalį, ai. Mankykite, 
nes ten gausite nurodymus bei 
paramų iš apskr. ir Centro.

Heign! Ho! Mareli, Rol
fe, — Ricliard Lukošius

6. “Motinos (Vargas,” Mo
nologas — Stella Vitkauskas.

7. Yellow Butterfly, Mac- 
Lachlan — Aųuilina Rūbas.

5.

19. Album Lcaf, Koelling
— Algird K rūkas.

20. The Waltz You Saved 
lor M'e; The Sharp Shooter 
Mareh — Aecordion solo — 
Fugenia Jasmont.

21. “Ashes of Ruses” — 
Plavlct. Characters: Kitty 
Clive — F. Uzemeckis; Rox- 
ane, her maid — H. Vesba- 
ras; Phyliss, a country lass
— A. Pocius; Call Boy — 
A. Poška.

Placc: London.
Time: A Spring night iu 

1741.
Scene: Tbe Theatie dress- 

ing-room of Kitty Clive.
22. In a Russian iVillagu 

Moore — Venta Kartanas.
23. The Juggler, Kern — i 

Norimi Anderson.
24. Second Waltz, Godard

— Joanna Jurksas. *
25. Fluttering Leaves, Kocl 

lir.g — Louise Jurionas.
26. A Lying Baisy — No

velty, Scott — Adeline Po
cius.

36. Siiort’nin’ Bread - Song, 
AVolfe; Aš Mergytė - Daina, 
Liaudies — Fstelle Uzemec
kis.

37. Hungarian Rhapsody 
No. 2, Liszt — Aldona Alek
na.

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platinti 1' a1' ° 
katalikiškų spaudų. Katalikių 
ka spauda nurodo žmogui iš 
ganymo kelius į amžinastį.

namo neatsiekęs sveikumo pa
geidavimų, bet dar daugiau 
nusilpnėjęs.

Labdaringieji žrroi.ė.-, ku
rių eilės randasi ir ]•(;. Gudai 
iš Bridgeporto, dc labiau su
sirūpino ligonio apgailėtiniu 
likimu. Praeito Šeštadienio 
nakčia pakviestas vienas iš 
garsiųjų gydytojų, kuriems 
gydymas sėkmingai vyksta, 
būtent, gerb. daktaras A. Jo
vaiša, kars tuojau suteikė iji- 
delį ligoniui palengvinimų. Ir 
sekmadienį, gerb. dr. A. Jo- 

dėka, ligonis atgaben
tas į geią vietą — Šv. Kry
žiaus ligoni-.y ir teikiama vi
sokia galima pagvlba.

VENETIAN MONUMENICO, K
UdlrMMl BokAt*—Pacalnklv 

Ir GnKltiw.mlL]

Didžiaut-la paminklu dirbtu

BarlrS &O meti] prll7rimo

Flrklte tiesiai iš dirbtuvė* Ir 
taupykite pinlgtu

■ o-------
Mea atlikome darbu daugeliui iyia< 

alų Chlcagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

A. t A.
JUOZAPAS

KUNDROTAS
Mirė vaaarto 11 d. 1935 m., 

8:55 v»l. ryto, sulaukęs apie 
43 (netus amžiaus. Kilo I* Kė
dainių apskričio, Orlkiškės pa- 
rapljos, Valtekihių kaimo. A- 
inerikoje Išgyveno apie 25 me
tui.

Paliko dideli 4 ne nullfldlme 
inoterj Prancišką, po g-vals Ju- 
rgešaltė. tris brolius: sr&nlslo- 
vą, Vladislovą Ir Bronislovą Ir 
brolienes Aleksandrą ir Oną, 
brolndn) Edvardą Ir gimlm-s; 
o Lietuvoj du brolius: Vincen
tą ir Konstantą, dvi brolienes, 
sesorj Adolfiną Masclakienę ir 
švoger) Juosapą.

Kūnas pašarvotos 4157 So 
Kedzle Avė. Laidotuvės jvyks 
penktadlen), vasario 15 d., iš
namų 8 vai. bus atlydėtos j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurioj (vyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas J •v. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, drnugus-ges Ir pažvs- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliftdę: Moteris. Broliai. 
Bn>|len«*s Jr Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus I. J Zolp. Telefonas 
BOUIevard 5203.

Tokiais kilniais nutarimais 
ir baigėsi Federacijos Chica ■ 
gos apskr. susirinkimas ir ko
lonijų darbuotojai skirstėsi j 
savo kolonijas, kad tuos nuta
rimus įgyvendinus.

Kitas apskr. sus-mas įvyks 
6 d. kovo, toje pačioje vietoje

rencijų. Ruoškitės dabar, nes Draugijos, kurios savo atsto-
laiko mažai beliko, o darbas 
svarbu* ir neatidėliojamas.

Katalikiškos spaudos 
platinimas

Kitas labai svarbus klausi
mas iškilo, kurį plačiai ir nuo 
sekliai gvildeno kun. Mačiu- 
lionis, “Draugo” red. L. Ši
mutis ir kiti, tui katalikiškos 
spaudos platinimas. Susirinki
mas, išklausęs kalbėtojų nuo
seklių kalbų, nutarė gavėnios 
metu suruošti kiekvienoje ko
lonijoje atskirai katalikiškos 
spaudos platinimo savaitę ir 
j>er tų savaitę apeiti visus ka
talikų namus ir raginti užsi
rašyti katalikiškų laikraščių 
ir knygų, gi svetainėse rengti 
kalbas, paskaitas, prelekcijas 
Jr nuosekliai žmonėms aiškin
ti katalikiškos spaudos naudi 
ngumo,. o bedieviškos kenks 
mingumų. Kad prie to svar
baus darbo tinkamai prisiren- 

įgils, susirinkimas nužiūrėjo ir 
J kooptavo į komisijų visus Fo- 
Jderacrjos skyrių pirmininkus, 
o kur jų uėra, tai, susitarus

vų nepri'iuntėt į šį susirinki
mų, pasistengkite ateinančia
me prisiųsti, nes ir ateinantis 
susirinkimas bus svarbus. Lau 
ksur.e. Lietuvytis

GERAI KLOJASI

BRLDGEPORT. — W. C 
Luku uis, kurį ilgų laikų turė
jo valgyklų Aštuonioliktos g 
vės kolonijoj, neseniai Bridge- 
porte perėmė valgyklų 3206 S 
llalsted St. Kaipo patyręs re 
staurantininkas jis naujojoj 
vietoj tuoj viskų pagerino. Da 
bar valgykloj yra viskas da; 
liau, valgiai gardesnį, patarna 
vimas greitas ir mandagus, o 
kainos tai prieinamos. Kostu- 
inerių patogumui Lukaus val
gykloj “Draugas” kasdien at
siranda nuo ankstybo ryto. 
Prie šitokių aplinkybių biznis 
nuolatai gerėja.

Kostumeris

BIZNIERIAI, GARSINKITfiS 
“DRAUGE”

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIKBtJAI

Bpectallatal likaUme tr Udlrbl- 
me vlaoUų rtHų paminklų Ir p»-

Mflsų šeimyna apedallgnoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjai^.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

▼leaae blokas | rytos aao • 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Tryr telefoaali

Beg. PKW8AOOLA Ntl 
BEDMOAr i-ua 

Office: BIUjSIDC IMS
Vlncent BoaaUl. seer.

Et

Alfred Roeelll.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOMU PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėtų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G RA BO RIA I :
LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI ORABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigla-isla 
llelkale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
Tel. CAVal S315 arba 2518

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

Tel. CICERO 6927

Tel. LAFayetto 8072

J. Llulevičius
Graboriua 

Ir
Bataamilbtnjaa

, Patarnauja Chica 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir gmžl 
Koplyčia dykai

4082 Archer Ava

f i

I.J. ZOLP
ORABORITTM Ir LAIDOTUVIŲ

VKD4JAH

1646 Weat 46th Street 
Tel. BOUIevard BIOS—MIS

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Ievas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO. KEDZEE AVĖ.

Telefonu YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB0RIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS
GRAB0RIUS

Koplyčia dykai j 
1410 SO. 49th C0URT

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS•

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4139

SIMON M. SKUDAS
ORABORUTS Ir BAIDAM UOTO JAU 

Patarnavimas geras Ir nebrangiu
718 West 18th Street

* Telefonas ŠKUfroe 8377

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ ORABORIUS 

Palaidoja uš $25 00 Ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

668 W. 18th St. Tel. CANal 6174 
Chicago. III.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

J. J. BAGDONAS
Rep. 3100 arba Pul. 4151 , 

2506 W. 63rd St
10734 S. Michigan Avė.

N. RADIS, ck _



T—* r>Kxr»rs ic.■ W<bi. An rndienis, vasario 12, 1935

VIETINES ŽINIOS
GRAŽIAI SUSITVARKĘS 
FEDERACIJOSSKYRIUS

PAĮDOMAjUKITE, KĄ 
DR-JOS VEIKIA

ateinantį sekmadienį. Progra- 
,Šv. Kazimiero dienų. Bus trijų 1,M> >J*pilily>» didysis parapijos 
(dienų rekolekcijos, o kovo p) jfboiiis, vedamas varg. N. Ku

dėlės iškilmes su pritaikintu iki veikalai išpildytu visai pa- mo, visoms privalu imti daly- 
programu vasario 17 d., t. y įtenkinamai. Orkostros daly- v urnų kuopos susirinkimuose.

BRIG1ITON 1»ARK. — Pe- 
deraeijos 1!) skyriaus susirin
kimas įvyko vasario 3 d., pa. 
rapijoš mokyklos kamb.

. Sus ; ie plačiai kalbėta apie 
Li«‘tti\G\> nepriklausomybės 17 
ni. sukaktį, vasario Iii d. K. 
Račkieuė įnešė, ir užgiriu, kad 
pavesti l.i«V' "iu .‘Ui kuopai,

'd. bendra šv. Komunija Dio 
vo Apvaizdos bažnyčioj.

Į Nutarta susirinkimus laiky
ki kas mėnesį, ketvirty sekma- 
Įdienį, 2 vai. p. p., parapijos 
'mok. kamb.

lio, kuris deda pastangų, kart 
programas visus atsilankiu
sius patenkintų. Be choro, dn 
lyvnus dar vaikinų Glee klu
bo choras ir mergaičių trio 
(A. Serutė, E. Tauterifitė ir

Aštuonios draugijos užsiuto-p'* Martinkaitė). larpe dainų 
k ėjo į Centrų. Koresp. bus ir pora gražių kalbų, ku-

ARTINASI BRANGIOS 
SUKAKTUVĖS

N0RT1I ŠIITE. — Visi pa- 
kaipo jaunukui, surengti visą vieniui, draugijos, oignnizaci- 
programų. Vyčių atstovas K., jų kuopos, parapijos — visi

viai ir jų mokytojas dėl to Kartu nepamirškime, kad da- 
užsipelno pngMtho.A, .bar eina naujų narių vajus. Ru

pinkimės gauti naujų narių. 
Nepamirškite sugražinti įvy-Solistai buvo tik dn — Ge

novaitė Kleviekaitė iš Kena 
slm, Wise. ir A. Zamh. Pir
moji dainavo “Mano rožė” — | 
Kačanausko ir “Janina Mia”

— Krinti, Šį kartų teko paste
bėti G. Klevieknitės dainavi 
ne žymių pažangų, Ji sav. 
gražųjį balsų gerai pradeda

klišio vakaro tikietus bei pi.
Kp. Valdybanigus

RADIO
Rūpesčiu ir lėšomis Peop- 

valdvti. Tai auganti jėga. A. les rakandų išdirbystės kontp
ries nušvies Lietuvos ir Klai
pėdos dabartinę pp.dėtj. Gi p>i 
gražaus programo, prasidės šo Zamb tnip pat daro pažangų, krautuvių, šiandie 7 valandą

: mi.
Todėl, visi nortbsid iečiai a-

teinantį sekmadienį sueikime į (dainavo aria iš “Silvilos“ 
,-l«r vienų lietuviškų daina.

tautos

Balsas stiprėjo, dainuoja lai- vakare iš stoties \VGKS įvy 
svai, nebesivaržydatnpv |(e u<s(ft regulinris antradienio ra-

'savo parap. svetainę, kati gra b

Zaroinskis apsiėmė į pagalbų, švenčia savo metines, dešimt- 
Parinkta žuin. St. Pieža ir pi- uie/aies ar šimtmetines suka- 
rmin. I1'. Vaieokauskas. Nula l.iuv-s. Ta pat biro ir tautos,, 
rta, kad draugijų atstovai pa- į Ir, štai, niū. u tautos meti-i 
gamintų draugijų mandatus. nė.- sukaktuvės įvyksta 16 d.'

P. Kvietkir- plačiai kalbėjo vasario. Visi lietuviai, kur jie 
apie tai, kati k'ederaci.ia dun- į begyventų, rengiasi jas atati 
ginu rūpintųsi draugijų reika- nkainai paminėti. Vieni tas 
iais. Tuomet bus 11a. da ir pa- sukaktuves rengiasi minėti (li
čiai Federacijai, kas
jų veikiama.

draugi- (dėsniu, maštabu, kiti, nors ir 
inekažkokiaa š'.ilmes, bet vis

Nekalto- Prasidėjimo P. S. gi rengiasi, 
moterų ir merginų dr-ja ren- , Taigi ir nie.-, northsidieč.iai, 
gė bunco palty; įvyko vasario noatsiliekaiii nuo tikrų lietu- 
10 d., parapijos salėj. via. Ir mes rengiamės tas taip

Akademijos rėmėjų 6 skyr. Ituves, tautos šventę atitiUKn-

ziai paminėjus savo 
šventę ir sykiu pasilinksminu- J. M. pini. M. Krušas, vieto?

jdio programas 
Į V. “Dainos” choro vvru kva 

Programų baigiant kalbėjo lietas, duetas ir solistai, ki,

bei. smagiai pašokus.
Lietu vytis

klebonas, kuris tižiai gėsi tu 
rininga koncerto pineraina.

Gale buvo šokiai.
Paberžis

t

Pranešimai

rie, po vndcvyste gabaus uiti- kalbų, svarbių pranešimų, bei
riko -T. Saurio, padainuos gra- visokių kitu įvairenybių. To-
žių liaudies dainelių. Prie to,dėl, nepamirškite pasiklausv-
litus 
I »

geros muzikos, įdomių ti.

CLASSIFIED
AITOMOIUI.ES Al TOMonil.Es

EMIL DENEMARK INC
• Vartotų Karų Bargenai

Fono '33 — 2 pn-nž. Fon vert Ibio i BUIUK ’30 — Modc) r.7. 5 Sodan.
Coupe, V-8. JuodtiH ti.i CoIIoiiiiIh 
rainis |r koruls ta|orals. Alrod-n 

naiiįas Ir labai genint 
tdovy ...................................................... S"J5

tamsiai m Al y na h. 5 mediniai ratai. 
whlponr<l trim. Oornm stovy v‘dn| 
ir i.-.orlnoi ..................................... $275

ITaly\ai.S L. Nash •32 -- 8cyl. C pn-.'i-L C'-Iino 
•laoilaa, t; drut. i-at-il. gori li.trrni 
l.nn'- mok. wbipoord iri u. (lomi
ntroditnlls \':ish jti-rsiin slovy 8395 ,

lU-ICR -m — m,mI.I 91. r, Sodnn 
JuorliiM, fi drnt n-lal, Ko-I tujom)

, iii'h- 'r t-iiu I tidolis, erdvus, snin-
K'ls l’.iiu-l: gi-rtim a'nvy s:ir.

pHEVUOl.ET '31 — 2 pasaž. omine, 
Jupdns. 5 drnt. rnl-il. hD-1 liglit, 
mdliitor grlllo. (iruži-P. •’inžiiR omine 
geru in tdovy .............................. $250

ĮCA DII.I.A* ’ *28 — V-8. 5 Podon. Mė
lynas. fi drnt. raini, t-unk mok, 
vh'-ni-m--’ trim. 1'iilkiiK kuras, ku
ris dtir Ilgai himnus................. $195A RTV GYDYTOJAI

DR. VAITUSH, OPT.

•|

GRAŽUS ŠV. JURGIO 
PARAPIJOS CHORO 

KONCERTAS
Praėjusį sekmadienį Šv. Ju-

1'glO parapijos choras, koilip. I L. \. t b.c. apskr. SUSll in- ! mo. Skundam-: Ūkiu kurfttj, utlta 
. ,, .... . ii - - , . I trunijiungystę Ir tolir.-gysto, Pri ren-
A. Pociaus diriguojamas, da- kūnas jvvks antradieni, vasa-! gm teisingai akinius, visuose atšo
vė metinį koncertų parap. sa- 'rio 12 d., Aušros Vartų parap. oi*".'' parS^iakia“ 
lėj. Koncerto programa susi- mok. kambary, lygiai 7:45 v. , ™okyk.^va%,,"ty"KroKoV'Lkvs'lto 
dėjo iš chorų, solistų ir orkes- Į vakare. Visų kuopų atstovai ^edPUoj”' nuo'Vo^Ki "I? n*ng.’iy8at-

L. V. KUOPŲ DOMESIUI

IIIIICK -:ti Moriol 27. r. «?od-n
’Ptrk M:»»\ nu j-narc i r-* n.*p:iIcilv 
S s v'l-.ns m.-ii.) Beirk buvo i.t 
r«'l prizini hnuM ir yni protu m ’io 
vy ........................................................... S.175

pi:i:hij:ss ‘3i — x c vi. 7 prao* 
Hednn, JiiO'bi**, C <1 *nt. rutU, 'žo*u.*t 
ini'p-'Af'L c’ionai tikrus burfrr*nas, 
puikus tlidelis karus, 1 uris <,,»u*? 
<lar tarnaus ................................ S195

ni’TCK -31 — Medei 91.• r. Sotlnn. f
drut. ratui. wbito sido w:ill luior-'l ' P ' J,’ _ 1L "
chroįno |-r,. eovors. tr'>t-k rurt
spot l'g'-t \''i-kur goresnio It'i-'-'- 
negu Si ’31 Sodan ........................SF'75

9 — fi cyl. S 
Sodan. Js-'H-nus. G drtit. rat-'i. l.--unk 
riek. iiiohair trim. poniai ar>'--‘!- 
ndotns. liet tikra vertybė $1(15

LIETUVIS
OPTOMKTRICAI.LY AKIE 

SPECIALISTAS
Palengvins akli) (lempimą., kuris

esti priežastimi galvos skaudSjirno, Į _________
svaigimo, aklų aptemimo, nervuolu- x.AS’H -- i iebt x

N'SH '29 — Standard fi. 5 Sodan. 
Žalias, 5 mediniai ratai, tnobuir 
trim. I’uikus, Svarus, mažas se-i-n. 
Daug kuru už mažai pinigu ■ $125

(’'’>II.LAC -30 - - V-8. Sėd -n. J ’o- 
d-s. n-eilinbi's rotais sna-o tiro 
užpakaly. whlneord trim. l/iti.-i1 
rus karas žema kainu ............. $375

5 Sodan. Va
r'-on. r, mediniai rs‘-l. gori tujo.—ll 
I’tikim-i". oknnomMikas mažas I— 
ras, atrodo ir bėgu gerai .... $:!2.*

elektra, parodančia mažiausius klai- ni'IPK -30 — Moikl 4»‘Sj. 2 n-’-až i 
omine ,-u rumtilo lont. Ft-onoh b'uo. I 
6 drnt. rnt;i|. labai gražus oo

PO.'CT'AC’ '29 — 5 pasaž. landau so
dan, Avi\slai mėlynus." C d.riil. ra
tai. trunk rack, gražiam 11 .vy. tv- 
kus motoms .............................. $125

tobulan. slovy

bi.net, party bus kovo 24 d. ‘brangias mūsų tautos sukak- i<™s. Pil i ta klasiški, sunkūs būtinai atsilankykit ir n<*vė-( 
►Saldžiausios širdies draugi- rnai paminėti. O. kas svarbi,,:, (veikalai, dainuota liaudies dui luokit, nes susirinkimas ypa-

jos bunco pnrty įvyko vasa- šia, kad šiemet mes kartu re- ,nos- i-skas atlikta tikrai gc-

TAIPGI 50 KITŲ

PACKARD '28 — 8 eyl. 
drnt. rūtai trunk rack

Sod.-in. fi 
.... $95

lio 9 d. I
Moterų Sąjungos apskriti?

rengia koncertų ir teatrą ‘T'.'vs 
myliu.os”, kovo 17 d. uerapi- 
jes salė1.’. -

Labdarių > kuopa reng-a b” 
nco partv kc zo 17 d. 2 vai.

Kun. A. Valančiu '.aibėje 
apie L. \'?Či'.ts ir jaunimų.

•a i.

3848-60 Ogdeh Avė. - Chicago 
________ Cravvfopd 4100_________
LIETUVIAI DAKTARAI 't'

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589tingai svarbus..

M. Brazauskaitė, rašt.ngiamės paminėti »r Klaipėdos 
12 metų atgavime sukaktuves.

Taigi, nbrtlisidieti, lietuvi, 
rengkis tas dvigubas sukaktu
ves tinkamai jiaminėti.

Patarlė sako, kad norint pa 
.Ivigubint džiaugsimi, reikia r“,ll> ol the V.-iadan Soidiers” redakcijoje (6812 So. Wentern

šv. Jurgio parap. gana gau-
eboras dainavo: Jlo Kariaus - Girėno Paminkk

lia - Mozarto, -Vylaut, M. Komitetį j^ėdi, jvvk..
įsas” — Pociaus, “Pamylėjau j.

25 MĖTĮ) PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso 

kių akių. Ekspertas tyrimo $

Rej Tol. CICERO

vakar”
.vasario mėn. 13 d., trečiadie- i u.:,, obintnPot-iniis “VII P» 1 ,T pritaikymo akiniųPociaus, vilta ni) 8 va, vakare? “Margučio” •

<»rrl«f Tol. HI-LMIoeti 4S4M 
lies. Tol. GROvolilll O«I7

7017 S. l AIRI IF.I.n AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
I JOS. SHINGIMAN, M. D.

juo pasidalinti su kitu. Tat 
mes, nortfisidiečiai, kad padvi

Jessel ir kanonas iš kanta 
tos “Broliai” — Šasnausko.

Avė.). Bus svarstoma svarbūs•c-reikalai ir bu* galutinai pri-
I-.ovo !•« J- Vyčių apskritys giibini s tų džiaugsmų, ren.TPir,n9^»s damas dainavo su jmtas parnfnklo projektas. T)a

\

rengiasi svę.:t: savo globė*

“DRA’JGfiS” DUOS RADIJO PROGRA 
MAS !Š WEDC STOTIES

gimti žuvo pirop. svetainėj iii alummeciy orkestrus pritart- ,¥vnUf ;r fondc glole jai.
___________________________padudiniiĮsins hc orhest- j ' p ;?kr

ros. Keikia pasaxyti, kad cho
(ras dainuoja gerai. Turi gerų 
,balsų, kurie gerai derinasi.
(Gal Gk dar trūksta to, kad

\VEHT ST5E. — Moterų S 
gos 55 kp. mėn. susirinkimas

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENIU* 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas

242.3 W. MARQI'ETTF. ROAII 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 Ir 7-9 vak.
Ketv. Ir Ned51lomi8 susitarus

Tel. KAFayettc 7«50

OR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4149 Archer Avenue
Vai ; 2—4 ».r 7—9 vai. vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CAVal 0402

! Buvęs Clc.-ro nile-t.-Uo pŲ-mas Svei
katos Koinlr.ljonierius. Yxa Kerai l'i-

1 c-erlečlums žinomas. Praktikuoja jau 
į 2 8 metus. Specializavo užsieny. Pa- 
1 sėkmingai gydo Mum mutizmų, Pln.u- 
| «'-lų Ir Hirtlics t|*»as

Valandos:
* Nuo 10 Iki Ik vai. lyto; nuo z ,kl 4 

vsl.< popiet H- 7 Iki 8 vsI vakare:I 4ve**«dfs«MlA pasai AU-ltArlmu-
, 4930 West 13th Street

CIC1CRO. n.Ts

ivis- <’jinininkaį atmintinai mo 
ketų dainuojamas dainas ir

Pradedant vasario 13 d. “Draugas” duos muzikalūs visi sektų savo gabų dirigen- 
programas iš VVEDC stoties tarp 4-tos ir 5-tos valandos tų. Dauguma jų jau taip ir 
popiet. 'daro. Linkėtinu, kad ir visi ki-

Visi Chicagcs ir apylinkės lietuviai kviečiami pasi- tį jų imvvzdį pasektų, 
klausyti dienraščio “Draugo" įdomių muzikaliniy pro-i .,aune..,i4:ų - Mažosios 08-
gramų. .... llelfe” drūta viaai vvknaiai

Gavėnios metu, numatoma, pusė valandos bus skir- • toinavo dvi Hsu(lieB dc, ,
ta religijos muzikai ir reikalams. jnns; “Sakė mane šiokia”,Lietuviai jau seniai girdėjo lietuviškas religines ra- ..Tur bernęJis vienę niin<r’ ir 
dijo programas. Dienraštis “Draugas,” kurs visuomet '“TheG,ow Worm” — Lincke 
tarnavo religijos reikalams, dės visas pastangas, kad Gražu žiflrfti> kaJ jaunop lie.' 
gavėnios metu lietuviai gautų per radiją įdomiausių re- tuvaitės dainuoja savo tautom 
Ilginių giesmių ir pamokinimų. liaudies dainas.'

Lietuviai yra aukštai gerbiami visų kitų tautų tarpe Mvkwo parapijos “Glee 
už jų pasižymėjimą religijoje ir jai ištikimybę. Lietuviai clubM varg> N KuHui vado. 
biznieriai randa daug paramos iš svetimtaučių, nes š:e(VaUjant, nepasidavė mergai- 
žino, kad žmogus kurs yra ištikimas Dievui, bus teisin- tėms? bet gerai užtraukė ke- 
gas ir savo artimui. 'lėtų skambių liaudies dainų.

Besiklausant įdomių religinių programų, lietuviai vi- kurios publikai tikrai patiko.
suomet visur išlaikys pirmybę.

“Draugaš” dės visas pastangas suteikti žmonėms
to, ko jie labiausia pageidauja per radiją; ko daugiausia 
malonumo, smagumo, linksmume, žinię, dainų ir įvai
rumu.

Bravo, N. Kuliui, kad jis su
geba įtraukti į kilnų darbą 
jaunus vyrus, kurie, matyti, 
noriai dirba. J :k jaunimas ir
daina, tai, rodo neatskiriami 

Tik nepamirškite nusistatyti savo radiją ant WEDC .dalykai. Ir kuo daugiau savo 
trečiadienį, vasario 13 d., 4-tą valandą popiet ir išgirst. \’a»ihimo pritrauksime prie cho
pirmutinę labai įdomią “Draugo” programą.

INSURANCE

NOTARk

PUBLIC

TJ RJ’ ’ Z7 
»-PlHhllAVI(7?.(o-

.NOinCMEBA KERS;

PlRKAM
LIETUVI*

KUS BONUS

REAL ĖST ATE - STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykit-e į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WE8T 47th STREET TeL LAEayette 1083

rų, kuo daugiau jis dainuo> 
lietuviškų iLinų, tuo jis bus 
lietuviškesnis ir tun pačiu ka 
rtu kels ir kitų tautinę sųmo 
nę.

Publikos dėmcej atkreipė n 
lumr.iečių orkestrą, taip pa: 
muz.
kuri

Rosc” — Lovalle. .Šie sunko

Visos narės prašomos būtinai 
dalyvauti. Kuopos gyvavimas 
priklauso nuo visų kuopos na
rių. Taigi te nebūna apsileidi-

Valandos nuo 9:30 ryto ik» 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėlioinis nėra 
4kirt.ų valandų. Room 8.

Ciane 1 ORO*

uiSTfVlAI DAKTAEAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ l»R A UGI JOS NARIAI

Office Phono Ros. and Office
PKOepect 10$$ 1859 <k». I^avttf H»

CANAL 0704

DR. 1. J, KOWARSKAS
PHYRTCIAN and RUROEON

! 2403 W 63rd 8t.. Chlraųr
1 OFFVC* HfVURR
| 8 to 4 and 7 ta 9 F M

Randa? M Appotntmen'
Į

Tel. CANal U957
Ree. PROepect «4r»

OR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRUROAR

IMI SOUTH HAIJCTED STREET 
t*eetilen<4|« *MMl Hn Arteelan Avė Į

Vaiandoa; 11 ryto Iki 1 popiet
• Iki 8 v. vakare 1

! DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAR

4045 So. Aabland Avė.
OFIRO VALANDOS:

Nno 8 Iki 4 Ir auo 8 Iki 8 vak 
Nedeilomla pagal autartl

Ofleo telef. BOI Ievard 7«9<l
Namu Tel FRO«e>4 I9ka

OR. G. 1. BLOŽIS
Tel. CANal 9131

UKNTI8TA8

2201 W Cermak Road
(Kampas Leavltt 8t.)

Valandos; Nuo 9 Iki lt ryto-Z
Nuo 1 Iki S vakaro

Seredoj pagal sutarti
MoliLevarrt 1049

DR. C. Z. VEZEL'ISDSimsTAS
4646 8o Ashland Avė

•rtl 47tfc Mtreet
Vai.* nu* 9 Iki 8 vakare 

•evaHtnf nan< «ntevt<

*el CANal gili

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ*

2201 W Cermak Road
Valandos i—8 Ir 7—l vak

eeredomls Ir Nedaliom ta pagal sutari

REZIDENCIJA
6631 8. Caiiforaia Ava.

Telefoną* RVPublIc IMS

DR. J. ROSSELL
Uetuvla Chlrurgae ir Gydytoja*

2616 WE8T 69th ST.
Of. ir Rss. Tel. HEMlock 6141

V a 1 a o d oh:

2-4 popiet: nuo 6-8 vakarais
j rei ofteu Mttl l^vaeo MIS—1«
dm Vftkory t$4«

OR/A. J. BERTASH
į OfktO *Al ntM 1 8 nan $-99-9-9<TMV UU StiMt

OR. T. OUNOULIS
GYDYTOJ AR IN CHIRURGĄ* 
<157 ARCHER AVF.NTTF

Tet VTVtglnte MM
Ofiso vai.: 8—4 Ir *—1 p a 

Nedaliomis pagal sutarti

OR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJ\R Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-V ir 6-8 vai. vak. 
ltcziil<*ncl.|o-< Ofisas: 205» \V. «»tli SI. 

Valandos: 10-12 ir 8-9 'T*i. vak.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
į (West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
PnnedClio. Seredos Ir Pėtnyflos 

vakarais fi Iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RF.PuMIe 9(100

OR. P. 4U0ČIŪNAS
DENTISTAS 

1440 SO. 4‘Jtli CT., CICF.RO. 11,1,. 
Utar., Ketv.. ir Pėtn. 10—9 vai. 

147 SO. HAUSTF.I) HT.. CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

OFISŲ REIKMENYS
OFFICE F,QU IPM E NT

Kuomet reikia guminių Štampų, 
antspaudų ar kitų ofiRants reikalin
gi] dalvkų, paSaukite:

HARrlson 8125

AGE STAMP WORKS
81 W, Van Buren St.

Lietnvis Pr. Mileris jums patarnaus

DienomlM Tel. I.AFayette 5703 
\nktlniis To. CANal 0402

OR. A. J. JAVOS
Office; 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 Iki 6 poplJt, 7 Iki 9 vak. 

_______N-dėlioję pa gal sutartį
Tel. I.AFayette $057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPTNiDULIAT
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedale) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedAlloam’s parai 
sutarti

I ANGLYS
I ANGLYSI TUkstančIal namų vartoja 
ekonomiškas, be suodžių Troplealr 
anglis. Garantuota voga Ir šiluma.

Trys Telefonai:
Screentng-—$4.75 Republlc 0600
Mine Run—5. 7-5 fnwndale 7386
Lump arba egg—$-00 Merriptac 2524

NORTHEHN COAI. CO., 
l4iwndnle 7S«« Merrlma<- 3534

Ofiso Tel.: LAFayette 8650
Re*. Tel.: VIRglnla 066*

DR. V. E. SIEDLMSKIS
DENTI8TA8

O A S X - R A T
4IIS ARCHER AVENUE 

Ksmnn. l-'ranclneo Avė

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEIi. RE PU BLIU 8403

Katrie perkate -inr'ls Iš 
drafverlų, siųskite juos I 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis už mažinu 
Pinigų.

(Vilkta DAKTABAI:

OR. CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. TLL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 Iki 12

Wralnndal dieną 
Telefunae Mll>way 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
Tel. VARde 0994 

Ret.: Tel. PLAaa 3400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. v. 
Nedėldienlnls nuo 10 Iki 12 diena

AITOMOIUI.ES
TOMonil.Es
bi.net
CICF.RO



