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DU KUNIGAI VOS IŠGELBĖTA S  
KLEBONIJOS GAISRO

ABU PAIMTI LIGONINĖN; KELI TŪKST. 
DOLERIŲ NUOSTOLIŲ

Vakar rytą gaisras kilu įvirę žemyn vos-ne-vos issi- 
ftv. Bernardo katalikų para-Ilaikė, kol atvyko ugniagesiai 
pijos klebonijoje, 340 W. 66 ir  juos nukėlė, 
gat. Vieną® kunigų apsvilo ran

Klebonija dviejų aukštų. Į Ims, kitas nuo dūmų pritro-
T Kai dūmai ir liepsnos prade ' 

jo veržtis iš rnsies popierga- j 
liams numesti skyle (ehute), i 
tuo laiku antrajam aukšte i 
savo kambariuose buvo kuni
gai J. Sbannon ir  R. O'Con-

škęs. Abudu tuojau paimti 
ftv. Bernardo ligoninėn. Gaiš 
ro pradžia kol kas nennsta- i 
tyta.

Gaisro metu ketvirtas kun. 1 
J . R. Rvaii bažnyčioje laike ■

nor. Kun. C. Lynch buvo apa laidotuvių pamaldas. Susirin 
tiniam aukšte ir jis laimingai i kę bažnyčioje žmonės girdė- 
išbego su trimis tarnaitėmis, jo nepaprasta gaisrininkų 
kurios viduje triusėsi. sunkvežimių hdldėsį ir švilpi-

Antrajam aukšte esantiems mą. I r  tik pasibaigus patnal- 
kunigams gaisras uždarė pa- vloms patyrė aipie įvykusįi 
bėginių laiptais. Kadangi bu j gaisrą klebonijoje, 
vo pavojinga iš.antrojo auk-j Kunigai tvirtina, kad nuogi 
šio šokti žemyn, tad abu ku-Įstolių klebonijoje padaryta 
nigai atsidarė langą ir nūs- apie 3,500 dol.

ŠIAME MIESTE VYKDOMAS KARO STOVIS

Tas yra Japonijos sostines Tokijo dalis. Nuotrauka padar 
imoniniai modemiškai ištaisyti distriktai: Cinzą ir Marumui:

vta iš lėktuv 
dii. (

). Matomi du 
Acme Photo.)

TOKIJO MIESTE KAIP TIK IŠVENGTA 
KRAUJO PRALIEJIMO

MAIŠTININKAI PASIDAVĖ; NEŽINIA, 
KAS BUS SU JAIS DAROMA

K a ro  s to v is  vy kd o m a s; k a b in e 
ta s  d a  p n e s u d a ry ta s

IR  J IS  S A K O , K A D  “ N Ė R A  
R E L IG IN IŲ  P E R S E K IO J IM Ų ”
MEXJC0 CITY, vas. 27. 

— .Prez. Cardenas prie kiek
vienos progos pakartoja, kad 
* 1 nėra religinių persekiojimu 
Meksikoje.”  Ir  dar priduria, 
kad “  persekiojimus”  yra 
“ išgalvoję’’ katalikų vysku
pai.

Bet, štai, ir nekatalikai, liū 
d i ja, kad prez. Cardenas nie
kus kalba, mėgindamas nu
ginčyti vykdomus religinius 
persekiojimus.

Aktai, mennonitų sektos ko

Jonija — apie 7,<XM) asmenų, 
turi išsidanginti iš Chihua- 
hua valstybės, kur kelinti me 
tai.buvo įsikūrusi ir sėkmin
gai ūkininkavo. Vyriausybė 
įsakė sektai, kad ji j savo 
mokyklas įvestų sociaJistiško 
mokslo programų. Mennoni- 
tai neklauso ir jiems liepta 
apleisti Meksiku. Gal gaus 
prieglaudos Kanadoje.

Tas pat prez. Cardenas 
karštai remia socialistiškas 
mokyklas.

AZIJOS RYTUOSE TIKRAI i RATIFIKAVO PRANCOZU
NUMATOMAS KARAS SOVIETŲ SUTARTĮ
LONDONAS, vas. 27. — j PARYZTTS, vus. 27. - 

■Visa Europa sukrėsta įvy-Į Prancūzijos atstovų rūmai 
kiais Japonijoje. Nors Japo- j šiandien ratifikavo prancūzų 
nijos atstovai užsieniuose sovietą draugingumo sutartį, 
tvirtina, kad jaunųjų milita-l prieš kurią A okietijos naciai 
rininkų sukilimas yra išimtį-j ir lenkai daug triukšmavo, 
nai japonų vidaus (namų) j Prezidentas turi pasirašyti 
reikalas ir tas nieko bendra Į ratifikuotą sutartį ir paga- 
neturi su išorine politika, ta-į
čiau Europoje kitaip žiūrima 
į reikalų stovį.

liau dar senatas tai visa tu 
ri patvirtinti.

JAPONAS PASIRENGĘS 
MIRTI

DĖS MOINES, Towa, vas.

Yra baimės, kad japonai! 
militarininkai ims viršų ir 
neužilgo jie pradės savo žy
gius Kinijoj ir Sibire. Ikišioll
jiems ten militarizmo priešai 27. — Toyobiko Kagawa, ja-
statė kliūčių. To pasekmėje ponų taikininkas (pastovios 
bus sulaukta japonų karo su taikos apaštalas) vieši Anie- 
sov. Rusija. Šis karas galės j rikoje. Jis čia daro paskaitas 
persimesti Europon. (taikos reikalu.

Žiniomis iš Maskvos, ten i Gavęs žinių apie inilitari- 
reišldasi baimė, kad japonai aSakų galvažudiškus žygius
militarininkai gaus 
Sukrėsta ir Kinija.

viršų. 'Japonijoje, K agava sako, 
kad ir jam bus lemta žūti Į

NEŽINIA Iš KUR IR KAIP 
ATSIRADĘS TAS 

PAPROTYS
KLAIPĖDA (per paštų).

— Klaipėdos mieste esama 
j keisto papročio rinkti mokės 
čius šv. Jono evangelikų baž
nyčiai. Kiekvienas pilietis, 
neatsižvelgiant jo tikybos,i 

į privalo tai bažnyčiai mokėti : 
{metinę duoklę. Privalo mo-; 
: kėti metinę duoklę nuo žemės 
: sklypo, ant kurio yra pasta-' 
! lytas narnas.

Kuo tas metinio mokesčio i 
į viliojimas yra pagrįstas -  
niekam nėra žinoma. 'Vieni1 
sako, kad tai tradicijos dės-! 

| niais, kiti, — kad kokios ten 
j privilegijos — o treti, kad 
i-tai įstatymu pagrįstas reika- 
i lavimas. To įstatymo ueun- 
į rodoma, ir jo mūsų Valdžios! 
! nesurasta. M okėt privalo vi- i 
si. Kurie nenori mokėti, tai j 

. išreikalaujama prievarta. ! 
į Tafp pasielgta naujai direk-į 
t o rijai atsiradus.

Nuskriausti piliečiai su ke-Į 
J liolika parašų pasiuntė p .;
I gubernatoriui protesto ras-! 
'tų, prašydami galutinai iš-! 
spręsti tų klausimų piliečiu 
naudai. Prašė pasiųsti peti- 

' ei jų į statutinį Lietuvos teis- , 
j mų. Kadangi Lietuvos kon-! 
I stitucija garantuoja Lietuvos 
' piliečiams sužinos laisvę; ir 
I mokesčių mokėjimų reikalau- i 
i ja, remiantis išleistais įstatv- ’ 
rnais. ir kadangi, prisilaikant | 
Kat. Bažnyčios įstatymų, ka-į 

| talikams yra uždrausta rem-1 
j t i atskalūnų bei kitų tikybų Į 
reikalus, prašoma Lietuvos 

Į statutinio teismo tų klausimų 
i galutinai išspręsti, kad neka- 
i muotų su nelegaliais reikala- 
j vintais šv, Jono bažnyčios 
j mokesčių rinkikai.

BULGARIJOJE ĮKALINTI KAS NORS NEPAPRASTA 
6 KARININKAI TURĖJO ĮVYKTI

SOFIJA, vas. 27. — Bul
garijos vyriausybe ėmėsi pr
iemonių. kad pastojus kelių į 
kariuomenės karininkų gru
pei sudaryti sankalbį prieš 
vyriausybę.

Vyriausybės įsakymu suim- Į 
ti ir įkalinti įtariami numn-Į 
tomo sankalbio vadui šeši’ 
karininkai.

Karininkų sluoksniuose ne- i 
rimas pasireiškė, kai karo; 
teismas pereitų savaitę skv- į 
rė mirties bausmę generolui! 
J). YelČevui, kurs vadovavo! 
snnkaJbiui prieš paties kara
liau^ gyvastį.

NUŽUDYTAS JAPONŲ 
PREMJERAS BUVO 

GARSUS GĖRIKAS

Vokietijos naciai labai ap- grįžus Japonijon. Rako, niili-jMIRe PROF. VL. MAČYS
gaili įvykins Japonijoje.

Federalinis teisėjas V’ilker 
son leido Chicago Snrfaee 
Line įsigyti 83 nanjovinins 
gatvėkarins.

Itarininkai seniai jo ieško, 
(bet negali jo rasti. Būdamas 
Japonijoje Kagawa kasdien 
tnri kilnotis iš vieni] vietų į 
kitas, kad militarininkai ne
surastų.

KALNAS. — Miesto ligo
ninėje vasario 12 d., 3 vai. 30 
min. mirė Vytauto Didžiojo 

Į universiteto bnv. profesorius 
Vladislovas Macvs.

MASKVOJE
STOKHOLMAS, vas. 27. 

— Greitai Maskvon išvyko 
garsūs galvos smegenų chi
rurgas dr. prof. Herbertas 

. Olivecrona. Sovietų vvriau- 
svbės atstovė Švedijai A. Kol 

I lontay pakvietė chirurgų tuo 
jau vykti Rusijon,

C'ia spėjama, kad Maskvoje' 
; turėjo kas nors nepaprasta j 
(įvykti. Rasi, koks aukštasis! 
komisaras pašautas į galvų.• 

O  gal ir pačiam Stalinini kas 
kliuvę. Viskas slepiama.

Atstovė Kollonfcay pažymi j 
tik tiek, kad ‘‘artimas mano! 
draugas pnsižeidė ir serga”  | 
ir ji yra dėkinga profesoriui 
Olivecrona, kad jis greit 
vyksta Maskvon.

ESTAI REIKALAUJA GRA
ŽINTI KONSTITUCINI 

REŽIMĄ
HELSINKIS, vas. 27. 

Estijoje pravesti gyventojų 
balsavimai klausimu: ar turi 
ir toliau pasilikti diktato
riaus režimas, a r grąžinta 

I parlamentarinė (konstituei- 
; nė) valdžia.

472,416 gyventojų pasisakė 
i už konstitucijų, o 148,878 — 
už diktatūrų.

Nežiūrint to, Estijos pre- 
I zidentas K. Paets pareiškia, 
i kad gyventojai, esu, pateu- 
| kinti šiandieniniu diktatūros 
j režimu.

VOKIETIJA PATI PASIŪ
LĖ LIETUVAI PRADĖTI 

DERYBAS

W  YORK, vas. 27. — i 
Japonų niilitarininkų nužudy
tas premjeras- admi rotas »Kei- 
suke Okada buvo žinomas al
koholio mylėtojas ir garsus j 
gėrikas.

Sakoma, kad alkoholio va r 
lojimas jį padaręs aukštai 
talentingu laivyno vadu ir į 
valstybės vyru.

1934 metais japonų prohi-i 
bicininkų sų junga kreipės! 
pas jį ir meldė, kad jis pa-! 
liautų vartojęs, -japonų tauti
nį “ sake” gėryunų. Jis už 
tai nubarė sąjungų.

IR SEKMADIENI BUS PRI
IMAMI MOKESČIAI

UŽMESTA NEDARBO 
APDRAUDA

KALNAS. — Vasario 11 d. 
Lietuvos Užsienių Reikalų Mi- 
nisteris, p. S. Lozoraitis, pri
ėmė Vokietijos Nepaprastų 
Pasiuntinį ir įgaliotų Minis- 
ter j, d r. Zechlinų. Ministeris 
d r. Zechlinas Vc.kieti.jos vy- 
riausylx‘s vardu PASIŪLĖ 
Lietuvos Vyriausybei pradėti 
derybas prekybos santykiams 
tarp abiejų valstybių sunor- 
malizuoti. Lietuvos Vyriausy
bė šį pasįūlpną priėmė.

SPRINOFTELD, III., vas. 
27. — Ačiū politikierių veda i 
n vai tarpuaaviai kovai už pel
ningas pozicijas, nedarbo ap- 
draudos klausimas visiškai 
užmestas ir užmirštas legis- 
latūroje.

Politikieriai kaujasi už ofi
sus. Kas jiems galvoje dar-, 
bininkų likimas.

NETEISĖTI FONDŲ 
IŠMOKĖJIMAI

NTHV YORK, vas. 27. -  
National ūneiirplovment ta
rybos sekretorius iždininkas 
U. Benjamin randa, kad šia
me mieste apie 40,000 asme
nų neteisėtai apturi atlygini
mus iš \VPA fondų — apie 
vienų milijonų dol. kas sa- 

. vaite.

12 LIETUVIŲ PO 6 MĖN. 
KALĖJIMO

VILNĮ L S. —- Pereitų metų 
rugpjūčio 15 d. VydiŠkeje, a- 
pylinkės jaunimas susirinko 
paežerėn ir pradėjo dainuoti. 
Atvykusi policija pareikalavo 
išsiskirstyti ir laikydama tų, 
gegužinę nelegaliu susirinki
mu — sustatė 12-kai žmonių 
protokolus.

Buvo užvesta byla, kurių š. 
m. sausio 29 d. sprendė Šven
čionių miesto teismas. \'isns, 
kurių buvo dvylika teismas 
pripažino kaltais ir nubaudė 
kiekvienų po d mėnesius kalė
ti. Visi nubaustieji padavė a- 
peliacija.

TOKIJO, vas. 27 (Japoni
jos laikas — penktadienis, 
vas. 28). — Karininkai mai
štininkai, kurie savo kontro
lėje turėjo apie 3,000 karei
vių ir kurie buvo užsibarika
davę miesto policijos centri
niuose rūmuose, pereitų nak
tį sutiko pasiduoti karo va
dovybei ir atskiromis grupė*-, 
mis tvarkingai grįžo į savo 
kareivines.

Maištininkai, kurie nužudė 
keletą aukštųjų vyriausybes 
valdininkų ir keliasflešimtis 
kitų valdžios organų narių, 
per ilgas valandas neturėjo 
noro pasiduoti gražiuoju. Ka 

. ro vadovybė galėjo juos aj>- 
gulti su kariuomene ir su
naikinti. Tačiau imperatoriui 
reikalaujant išvengta kraujo 
praliejimo.

Pradėtos su jais dervinis 
ir laimėta. Maištininkai išsi
derėjo, kad jie pasiduos gar
bingai, tai yra, kad nuo jų 
nebus atimti ginklai ir jie 
ginkluoti grįš į savo kareivi
nes. Ginklų netekimas skai
tosi negarbingas pasidavimas. ’

Maištininkams pasidavus 
tuojau imta rfipintis sudary 
ti nauja vyriausybę. Vakar 
ant greitųjų sudaryta vyriau
sybė eina pareigas tik laiki
nai. Kariuomenės ir laivyno 
aukštieji vadai ir žymieji ci
viliniai tautos vadai turi pa
sitarimus su imperatorium^ 
kad suradus atitinkamų prem 
jerų ir jam pavedus ministe- 
rių kabineto sudarymų. Gai
limas daiktas, kad premjep> 
vieta teks kokiam nors auk
štajam militarininkui.

Mieste karo Stovis vykdo
mas, o uoste budi keli didie
ji karo laivai su nusuktomis 
patrankomis miesto link. Nor 
malus gyvenimas tik palaip
sniui tegalės grįžti.

Niekas negali, žinoti, kas 
bus daroma su maištininkų 
vadais. Tas priklausys dau
giausia nuo paties imperato
riaus sprendimo.

Cooko apskrities^ odininkas 
l'J. L. Gili paskelbė, kad 1934 
■ m. mokesčių antrosios dalies 
'mokėjimo laikas baigiasi šio 
šeštadienio vakarą. Tačiau 
mokėtojų paranktimni laikas
pratęsiamas iki sekmadienio i KAT-NAs. _  Kėdainių ap 
3.-30 popiet. jskrities sentikis Semenka at-

Tad. ir sekmadienį mokės-įvežė į Kauno rinkų parduo- 
I čiai bus priimami. Paskiau gi Ai spųstais sugautų didelį 
i mokant -bus imama vienas vilkų. Semenka vilkų sugavo 
i nuošimtis mėnesines bausmės. į duobėje, kuri buvo apklota 

■■ - | Sakomi^ o viduje buvo ma-
PLATINKITE “DRAUGĄ” žas paršiukas.

PRAVEDĖ NAUJĄ ŪKIŲ 
BILIŲ

\VASHINGTON, vas. 27. 
j — Kongresas pagaliau prave 
! dė naujų ūkių aktų vietoje 
[sugriauto žinomo AAA. Pa- 
i siųsta prezidentui pasirašyti, 
j Su nauju aktu yra surištos 
’ pusės bilijono dolerių iŠ* 
I laidos.

A’TLNH'S. — Vilniaus dar
bo fondo žiniomis, paskuti
niuoju metu Vilniuje yra už-" 
registruota 7414 bedarbių. T 
bedarbių skaičių nėra įtrauk
ti tokie darbininkai, kurie d ir
ba per savaitę bent vienų die
nų.

O R A S
' CHICAGO SRITIS. — šian
dien debesuota: ne taip daug 
šalta.
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I š  p o  m a n o  b a l a n o s

lą* Gar vienas pavyzdys, kiek

yydaičio Fondas tę.'iniesniam jo rSiibnui. į
Komunizmo klausimu priimta sekanti re

zoliucija:
Kadangi komunizmas yra laiko epidemi

ja, palietusi netik pavienius asmenis, bet 
ir ištisas tautas ir veda prie moralinio bei i 
medžiaginio chaoso, todėl:

1) Kiekvięno kataliko šventa priedermėj daug galima net ir be galo
budėti ir melstis, kad ne užsikrėtus mirtingo- sun^^anie padėjime padaryti, 
mis komunizmo bakterijomis. 'je i tik prie to darbo rimtu ir

2) Nesusijiėti ir nesi bičiuli uoli su ko-! šaltu keliu einama.
munistais ir neremti jų nei moraliniai, nei I -----------
materialiniai t. e. pinigiškai. i Visi kalbam apie jaunimų ir

3) Antidotai — dėti visas pastangas j-^įp jį nuo ištautėjimo ap-

M'orkus

į giedodami Graudžius Verks
imus,, pasibaigus gavėniai, pa
sibaigė su ja ir ano jaunimo 
Lietuvių kalbos badas. Ne vien 
'.kalbos, bet ir skaitymo pra- 
' moksta.

DIENOS KLAUSIMAI

Katalikiškoje akcijoje, būtent, per:
a) Draugijas,
b) Spaudų.
e) Auklėjimą ištaigu. ,
n> • x - * *»• • a i-- u, 'pažiūrėkime, kų jau vienasla ip  tai pas'ro L Naujosios Anglijos ne- f  . .. .

tuviai katalikai.

drausti. Bet mažai kas ieškom 
tam atatinkančių priemonių 
minėtąjį tikslų atsiekti. Tik

Tik, suprantama, pati kny
gelė savimi mažai reikš, jei- 
nebus kam jų ton geron pu
sėn paversti.

RYTIEČIŲ SEIM ELIS  IR  VAKARIEČIŲ 
K O N FER EN C IJA ATSIŽADĖJO STATYBOS

budrus veikėjas 
padarė.

name darbe

A. P. Stulga

SUSIKAUPIMAS BAŽNYTINĖJE MUZIKOJE

Kasmet žiemas metu Naujosios Anglijos 
lietuviai katalikai So. Bostone rengia seime
li, o Illinois,- Indiana ir AVisconsino lietuviai 
katalikai Chicagoj laiko konferenciją.

i Rytiečių .seimelis esti rengiamas N. A. 
federacijos apskričio iniciatyva, o vakarie
čių konferencija rengiama Federacijos Chi- 
eagos apskričio iniciatyva.

E Šių metų rytiečių seimelis Įvyko vasa
rio 2*2 d., o vakariečių - konferencija įvyks 
kovo 22 d.

E Rytiečių seimelis, uoliai remiamas dva- 
siSkių ir susipratusios katalikiškosios visuo
menės, pavyko visais žvilgsniais. Žmonių bu
vo daug, buvo gera vadovybė, gvildenta svar
bieji lietuvių katalikų klausimai. Svarstyta 
katalikiškos spaudos reikalai, iš Lietuvos at
vykstančių pavasarininkų misija, Lietuvos 
tautininkų politikos ir prof. Dovydaičio pa- 
šalihinio iš universiteto klausimas.

E Šiems dalykams nušviesti buvo tinkami 
veikėjai. Katalikiškos spaudos klausimu re
feravo kun. F. Virniauskas, o Lietuvos tau
tininkų politikos ir prof. Dovydaičio paša
l im o  klausimu- kalbėjo Amerikos lietuvių 
katalikų veikėjų veteranas kun. K. Urbona
vičius.

į Lietuvos pilietinės Tii\;fėliginėk laisvės, 
klausiniu priimta šitokia rezoliucija:

į Šiandie minėdami laisvos Amerikos kū
rėjų Jurgi Washingtonų, su skausmu turime 
pažymėti, kad Lietuvoje yra paneigiama pi
lietinė ir religinė laisvė. Todėl mes statome 
griežtų reikalavimų, kad Lietuvoje būtų grą
žinta laisvė, teisėtumas ir teisingumas ir kad 
visi piliečiai be skirtumo pažiūrų naudotųsi 
lygiomis teisėmis.

f  Prof. Dovydaičio reikalu priimta šitokia 
rezoliucija:

L Kadangi Prof. Dovydaitis yra vienas iŠ 
Stambiausiųjų Lietuvos mokslininkų, idealis
tų, jaunimo auklėtojų, visuomenės vadų ir 
darbininkų klasės globotojų;

j Kadangi pašalinant tokį stambų veikėjų 
ir mokslininkų iš viešos tarnybos daroma 
žalos Lietuvos kultūrai;

B -Kadangi jo pašalinimas nėra pamatuo
tas jokiomis rimtomis priežastimis ir padik
tuotas vien netolerantingumo ir partyvišku- 
luo sumetimais;

■ Kadangi jį likviduojant nesilaikyta Uni
versiteto konstitucijos nuostatų —

Todėlei mes, Naujosios Anglijos Seimelio 
dalyviai, susirinkę Bostone vasario 22 dienų, 
tariame, kad tautininkų vyriausybės poelgis 
kompromituoja gerų Lietuvos vardų, meta 
dėmę aut jos kultūringumo, daro viešos sar- 
J uitos ir  sukelia mumyse smarkaus pasibai- 
sėjimo ir neskanaus nusivylimo jausmus dėl 
paneigimo paprasčiausių žmogaus teisių. J’ra 
šome atitaisyti nedovanotinų klaidų, graži
nant Prof. Dovydaitį tarnybon, kuri jam na
tūraliai priklauso.

I Gi Prof. Dovydaičiui reiškiame gilios ir 
nuoširdžios užuojautos dėl tokios jam pada
lytos skriaudos. Prie to pabrėžiame kodi- 
džiausių mūsų pasigėrėjimų, kad jis, m\ilau
žiamas tautos flidvyris, kenčiąs dėl savo re
liginių įsitikinimų ir'katalikiškosios idealo- 
gijos ir kritęs savo uolumo auka, bet gi ne
nustoja buvęs ištikimu Lietuvos sūnumi. Už- 
Ukriname jį, kad mūsų užuojauta vien žo
džiais nepasibaigs. Mes jau sudarėme Dovy
daičio fondų.

I Prof. Dovydaičiui užuojauta paieik.šva 
ne vien žodžiu.. Ten pat -Seimely .sukolek- 
t'iHu $100 ir i)-į atitlčlio,-mo nukentėjusiam 
ve kėjui pasiųsta. Be to sudarytas prof. Po

Žinoma, čia kalba eis apie 
AYashingtono vyriausybė buvo rimtai pa- kun. Končių, Alt. Carnielio kle 

siryžusi eiti į statybos biznį. Buvo planuo-lbonų ir jo išleistų gavėnios 
jama didesniuose miestuose griauti “ slum -laikui Maldų Vadovėlį.
sus”  ir statyti moderniškus namus. Dabai! ______
vyriausybė atsižadėjo to plano. Tą padarė ‘ Kadangi minėtasai veikėjas 
dėl įvairiu priežasčių. Mat kai kuriuose mie-įh. (iaugiau taln panašil} kny.
•tuose teisėjai išsprendė, kad tokis vyriau-i gų yra išleidęs, kad kartais

sybės darbas nesiderina su įstatymais. Kitur 
paskirtuose išgriovimui distriktuose “ slum- 
sų”  savininkai sumanė pasipelnyti. Už savo . . . . .  
lūšnas nustatė nežmoniškas kainas. Buvo ir  1;a)ba els vlen tlk “P1® GavS 
dausriau kliūčių. )rlos Mald1 Vadovėli. O ne a

. . j pie kitus.
Dabar vyria. .j je  akstiną statybų ir se- Į - .

nu namų modernizavimų remia paskolomis, j 
Federalizuotos spulkos reikale gauna iš vai-; 
džios paskolas, o spulkos savo keliu skolina Į  . . . 
žmonėms. Kreditas yra tik reikia atsakam R  sue,tl -lau ne vienoj vietoj, 
čių žmonių juomi naudotis. Į Al/  V]snr> kur tik sueiti teko,

___ _________ Į visur pasėkos pasirodė labai
LIETUVOS BIZN IER IŲ  SUVAŽIAVIM AS S'įdeiės.

i nesuklaidinti skaitytojo, dar 
Įkartų pareikšti reikia, jog čia

Tadgi pirmutinė pareiga ir 
vėl ant paties klebono pečių 

įkrinta. Jeigu jis pats to ge
ro nepastebi arba pastebėti 

| nenori, nėra kito jo vietų už
imti. Ypač čia jo vadovybė 

Į būtinai reikalinga. Kasgi kits 
• žinos, kiek knygelių reikia, 
kam jas pirmiausiai įteikti ti
nka, ir kas šiam sumanymui 

'geriausiai atatiktų pavadovau 
,ti? Pagaliau, juk be klebono 
žinios ir sutikimo, nieko pa
našaus išdaryti negalima. Jis 
tur būt motina ir auklė mi- 

•nėto sumanymo.

Katalikų Bažnyčia yra taip 
sutvarkyta, kad joj nėra ko 
nei pridėti nei atimti. Bažny
čia maino švenčių apeigas su 
tam tikrų pritaikymu žmonių 
dvasios pakilimui prie Aukš
čiausiojo. Joje yra linksmu s 
bei liūdni išsireiškimai, ypač 
muzikos atžvilgiu. Tam tik
roms šventėms ruošiama ir 
tinkama muzika.

Gavėnios metu pildoma liū
dnesnė muzika, kuri kaip tik 
ir kelia žmogaus sielų prie 
Dievo. Nors pasninko sekma
dieniais nėra, bet ir geroje 
muzikoje žmogui galima susi
kaupti — susimųstyti.

Sekmadieniais šv .' klišių 
klausymas tikintiems yra bū- • 
tina pareigaj kiekvienas ture-, 
tų stengtis dalyvauti sumoj., 
Prieš sumų būna pašlaksty-

Šiuos žodžius rašančiam, jau 
teko Gavėnios Maldų Vadovė-

Lietuvos prekybininkai, pramonininkai iri Ne tik kitų, ir mūsų jauni- 
amatninkai yra susibūrę į Verslininkų Sų- inas prie bažnyčios gavėnios 

, jungų. Leidžia savaitinį laikraštį “ Verslas”J  metu lailcos. Iki neseniai vie-
Vasario 9 d. Kaune įvyko tų Lietuvos j no^ al ĴCs neturėdavo, kų vei- 

biznierių suvažiavimas. Be kito ko verslinin-Į ^ i- Sukalbėjęs trumpų pote- 
kai nutarė Kaune įsigyti namus, .eiti p rię iJ'člį, į kitus pa^tdaįręs,' atgal 

į įsteigimo Lietuvos Amatų Rūmų, sutvarky-• tuo pačiu keliu nudripsėjo.
I mo aniatninkų švietimo, sureguliavimo amat- : ■ - - -----
Į ninku teisinės padėties ir palengvinimo kre- K;,n Končdiį tai pastebė-

dito gavimo iš valdžios. Toliau suvažiavi- i jęs, priruošia tom tyčia Mal

Štai ve kaip paprastai da- 
'roma. Atsiradus knygelėms, su 
vadinama jaunnnas, o ypač 
vaikai. Pirmiausiai išmoksta 
jie. Tik tiek ir reikia. Pradė
jus giedoti jiems, kiti neiš
kenčia neprisidėję. Kai Ine
tai gieda jau ir visi,. Ne tik 
maži ir jaunimas, bet ir  pa
tys seniai.

džių Verksmų dalis galima 
atgiedoti į pusvalandį laiko. 
Ne tik tiek, kaip Stacijas ar 
Graudžius Verksmus atgiedo
jus, esti soti ne vien dūšia 
Dangaus, bet Lietuvos taip 
pat. Prieg tam, jaunimas pra
moksta savo kalbos ir ypač 
skaitymo1.

Į Toledo, Oliio vyskupas pa
liepė net ir airiams mūsų Grau 

; džius Verksmus anglų kalbon 
išverstus giedoti. Labai keis
ta, kad mes juos turėdami, o 
nežinom, kų su jais bedaryti. 
Pasiklauskiin kitų!

mas. Choras galingai gieda 
“ Asperges me” . Po sumos 
būna palaiminimas ŠŠ. Sakra
mentu. Suma giedama. Čia 
garbinama Dievas muzikos ga
rsais. Vargonai — bažnytinis 
instrumentas pripildo maldna- 
mį jaukiais ir  darniais gar
sais, kuliais vargonininkas pi
na it  gražiausį muzikos vai
nikų.

Per sumų, paprastai, baž
nyčioj užtrunkama ilgiau, ne
gu per kitas Mišias. Yra Zmo- 
nių, kurie savo laikų “ bran
gina”  maldai; eina mišių 
klausyti tada, kada tikisi baž
nyčioj kuo trumpiausiai bū t’. 
Toks elgimasis nėra girtinas. 
Tos kelios minutės' išsiskubi
nusiam iš bažnyčios nėra sva
rbios. Dalyvaujant sumoj, ka
da kunigas gieda, kada gies
mininkai ima dalyvumųi toje 
aukoje giedodami, susipina 
gražus maldos vainikas. Da
lyvavimas .giedotose Mišiose, 
kelia žmogaus sielų arčiau 
Dievo, nes bažnytinė muzika 
ir yra tam tikslui- Atlikdami 
savo pareigų, eikime į bažny
čių sumos klausyti.

T E L EF O N U  SU  PORTO 
RICO

. Šiomis dienomis baigtas ve7 
sti ir atidalytas telefonu su
sisiekimas J. A. Valstybių su 
Porto Rico salomis Atlanto1 
vandenyne.

Pradžia, aiškus dalykas, ne- 
: visuomet išeina jau taip labai 
j gerai. Betgi ūž vienos - kitos 
savaitės jau būna ant tiek ge- 

Į rai, kad visiems patinka.

inąs nutarė eiti prie to, kad lietuviai vers- , . . . • ,  o ,. dų \ adovelj. č ia  telpa Staci-
limnkai būtų labiau tarpusavy sujungti ir . . . .  . . r , .  , .• - • i- 4. -v, t -j i .- i x  jos ir  Graudu^ verksmai. T įe-į rėmimų lietuviško verslo įtraukti platesnę v.
Lietuvos visuomenę. Kad verslininkų idėja Įha’ Pana* lli  ,lia v V 
labiau išpopuliarinti plačiojoj Lietuvos vi- Nau L* prieš ta.i butą. Bet jų 
suomenėj, tai nutaria paskelbti konkui’sų me- ^llta visai kitaip sukirptų fr 
niškam veikalui parašyti iš lietuvių versli- '^^tos jaunimui neprieinamų, 
ninku gyvenimo. I rJhii vis dažniausiai dar iš vv-

-rr - t • x • i . -v  , , į skupo Valančiaus laiku. BeKai Lietuvos verslininkai prieš penketų ' v . , , ,
metų ėmė organizuotis, tai sunerimavo Lie- b 1IZ o m  a nygę lei- 
tuvos žydai. Verslininkams prikišo antisemi- Pam°kėti dolerį, i r  dau- 
tizmų ir puldavo ir pačių Verslininkų Sų- ^ au* Nekalbant apie jos dydį Į

ir t(įi gražu Amerikos jauni
mo kišenini perdidelį. Tokių 
maldaknygių jaunimas iš toli 
vengė.

jungų ir jos narius.. Siame suvažiavime ra
portuota, kad žydai jau pradeda apsiprasti 
ir įsitikinti, kad lietuvių verslininkų idėjoj 
nėra jokio antisemitizmo, o tik noras, kad 
lietuvis Lietuvoje būtų nepriklausomas ne
lik politiškai, o ir ekonomiškai. Kun Končiaus Gavėnios Ma

Lietuvos verslininkai kaskart stiprėja, i ldų Vadovėlis iš kiekvieno at-
Jų  Sąjungos sipnata šiems metams priimta žvilgio mūsų jaunimui paran- 
40,000 litų. Verslininkų Sąjunga yra kontak-jkus ir prieinamas. Mažytis! 
t esu Bažnyčia ir remia Lietuvos valstybės Bernelis įsikišti gali i kiše- 
rcikalus. Štai vasario 2 d. Verslininkų Sų>-, jypj-gS Mergelė gali į- 
jungos Ukmergės skyrius, turėjo iškilmes. | gpausfl į paprasta savo krop- 
K.l.'V° Niekam vietos neužims.

. . . - , . . , Pigutis! Vos keliu skapčiukų.turėjo balių, kurio pelnas buvo skirtas Gink- ° 
lų Fondui.

Lai stiprėja Lietuvos verslininkai ir 
Sąjunga.

PRIPA ŽIN O . KAD FE R T O L I N U ĖJO

.IT

Jokių keblumų nesitaiko,. 
kur yra vargonininkas ir cno- 
ras. Jiems, mat, lengviau esti 
susitvarkyti. Chorui užvadžio- 
jant, bažnyčiai dar lengviau 
paskui juos pasekti.

Kaikurie vargonininkai ^ir 
chorai yra taip nusistatę, kad 
be vargonų, kai be akių ne
mato nič nieko. Nė tik Staci
jas, bet ir Graudžius Verks
mus būtinai gieda neva var
gonams pritariant.

Jei kur, tai. prie Stacijų ir 
Graudžių Verksmų vargonai 
netinlca. Ne su vargonais, o 
tik be jų reikėtų vargoninin
kui ir chorui ir po žmones 
daug maž iškrikus ir  su jais 
šias giesmes giedoti.

Kaikur šimtus išleidžiama 
Ineva jaunimo palaikymui ki
ltus dalykus bepirkiojant. Nors 
! labai retai kada jie savo tiks- 
jlo atsiekia šta i ve proga is-

Jxukijos laikraštininkas Stac'mTskis ka. !ieistį ne šimtus, o tik kelis 
km į laiką išbuvo Lietuvoj ir  apie Lietuvą Į (loj(;riUSi kad vjsa parapiją, j® 
rašydavo korespondencijas laikraščiui ‘-Kur- kad jr (]jdžįau„ifb ,uinėta kny-1 ša 
vsr Poraiinv” . Grižes V aršuvon s tra ip sn iu______.. _• U.. -
r
jer l  o ranny '. Lirjzęs \ arsuvon straų 
ra?yj\ą tęsė ir tada jai, elgėsi “ drąsiau” , 
tai yra rašė užgauliodama s lietuvius ir Lie
tuvos valstybe.

Tas jau pasirodė ir leuliams perdaug. 
Todėl lenkų užsienio laikraštininkų sąjunga 
pareiškė savo pasipiktinimų. Pareiškė, kad 
Stachurskis įžeidinėja tautų, kurios vaišin
gumu ir prielankumu yra pasinaudojęs. Už 
tai šmeižikas »Stacburskis yra šaukiamas gar
bės teisman.

gete apeiti. O ji atneš vaisius 
iki tol toje virtoje nematytas 
ir negirdėtus. Kos iaiu netilk  
tegul tik pamėgina.

Šios giesmės daug maž kai 
egzekvijos yra tik tam, kad 
giedotųsi be instrumento ir 
bažnyčioje, o ne su vargonais 
ir nuo choro. Kur taip daro
ma, labai mažai kas tokias pa
maldas lanko. Vargonai ir clio 
ras, mat, atima joms jų  svar
bą, grožį ir tikslų. Nuo tokių 

operų”  paprastai tilrintieji 
šalin kiūtina. Jau  geriau pats 
vienas Stacijas ar Graudžius 
Verksmus atskaito ar atgie- 
da, negu kad tokiu lermu sau 
ausį erzinti. Ve delko “ tiek
mažai žmonių esti” .

Teko matyti jau, kai minė
ta, jie vienų vietų, kur jauni
mas savaip ne tik neskaitė, 
bet ir nesikalbėjo. Su šia- kn) - 
gele ranl<oje, eidami Stacijas,

PO PASAULI PASIDAIRIUS 
Kai žiūriu, tai: tik aš ir 

: visa Prašau • į mano kampelį 
jpariija stovim ant tos pačios 
> pletformės, ant kurios atsi
stojome 1926 m. (Rokuojas,

(jau dešimtmetis; turėtų kas 
Į nors suprais parę užfuiidyti) 
ir  laikomės tos pačios linijos, 
tų pačių aidi jų. Šiaip jau, 
sakysim, tokios partijos, kai 

| giesniiniuikas Tysliava, Bos- 
įto-no Maikis, antro skrajaus 
'iielektintas prez. Grigaitis,
! ščyras balšavikas Andriulis, 
Įneščyras Prūseika, tautiški 
nezaležni kunigai, na, dar ga

ilimą pridėti “ Tėvynę,”  “ San 
'darų ,”  “ Dirvų,”  ir k. savo 
pletforines ir aidijas manio 
kas metai, kaikurie net kas 
sezonas; reilčia tik krizės, 
SIJA. lekšinų arba kokio iž- 

(do ir jau kitokia pleti’orma. 
|Pa.s tautiečius vienų dienų 
Ibūna viena pletibriuė ir  pen- 
jkios asabos, kitų dienų jau 
i žiūrėk viena ašaba ir pen- 
1 Idos pletformės. Apie balša- 
j viltus ir cicįlistus jau nei 
Į šnekos nėra: jie tikri pletfor- 
jmių čigonai-maklioriai': vienų 
i.dienų dėl savo pletforinių už 
kaltūnų raunasi, o kitų die- 

fną jau. tos pletforines į f r un
itų  deda. Tie žmonės, šiur, 
Įturi po žydiškų g-ysl«ų, kuri 
i iinija gešel’tą.

Ale didelis man buvo su-

Kai kam išsižiūri, jog taip 
Stacijas ar Graudžius Verks
mus giedant, visų dienų už
imtų. Ne tiesa. Visas tris Grau• praiz<is iš tautiškos-nezalež-

nos vieros ir prošepano Od.u- 
. ro mūsų tautiečiams pafil<- 
sinto prabasčiaus Valadkevi- 
įčiaus, kad jį kur sliekai su
badytų! Neseniai jo pletfor- 
Įmė buvo tokia, kad Bnuldy- 
į no tautiečiai per savo gies- 
! mininkų Tysliavų pagatavi 
buvo jį biskupu pakrikštyti 

; i r visų Ski-antoną padovano
ti. Ba tokius prošepano Odli
tro paTiltsintus prabaščius lie- 
•tuviški tautiečiai rokavo gra
žiausia savo dekoracija.

Egi, dabar, žiūriu, tasai 
: Valadkevičius kad jau stiki- 
Ina. už Bostono Maikį ir kad 
) duoda peklos tautiečiams, 
kad tie nežino nei kaip gin
tis. 'ValadkeviČius tautiečia- 

jms prirokuoja tokius grie- 
įkus: iskarijotai, pikti propa- 
j gandistai, nabalai, velniai, 
i varlės tautiškoj baloj ir kito
kius, kurių, sako, nevalia į 

i gazietas rašyti.
Giesmininkas Tysliava, drū 

kavodamas Strimaičio kate- 
; kiziną prieš tuos griekus, 
Į pats stebisi, kur tasai Valad- 
kevičius škules ėjo, kad jų  

j griekus, kai pupas beria.
Rokuojas, tautiečių pra- 

! basčius Valadkevičius irgi 
pamainė savo pletf orinę ir 

. smanvdija tautišką-nezaležnų 
Į vierų, toutiška Skrantone baž 
ĮnyLų ir  visas tautiškas plet- 
| foimes. Gal tautiečiai krizę 
■ant io užleido, ar kų.
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Įžanga 50c

Šis veikalas buvo priruoštas Šv. Kazimiero Akademijos Sidabro Jubiliejaus 
proga. Jis kartojamas, kad davus lietuvių visuomenei juomi pasinaudoti 
ir pasidžiaugti.

Kviečia visus atsilankyti
Šv. Kazimiero Akademijos Vedėjos.

DIPLOMATINIAI MANEVRAI BALTIMORĖJE
j Garsios buvo šių metų N e-, prasmes čia kelti, bet kurie 
riklausoniybčs sukaktys B al-’ne vienų susipratusį lietuvį 
morej. Mūsiškių iškilmių at- atgrasino ateity su juo ben- 

i aršiai pasklydo *po visų A- jdradarbiauti. Nevien katalikų 
■ eriką, net pačių Lietuvą pa-(organizacijų v&dai, bet ir sta- 

fljįė. Nes juk pas mus buvo rubi didžiuma “ tautiečių”  li
ūliai paskelbta jungtinė- ko jo šeimininkavimu nepa- 
alstvbese pirmoji “ Lietu- ‘tenkinti. Jausdamas šį antago- 

os Diena” . Susirinko tam ti-,nizmą, odv. Laukaitis kelis 
slui visokių politikos bei di-.metus visiškai .nesirodė per
lomatijos vyrų, kad tik tą  j viešus tautos susirinkimus, 
ienę tinkamiau minėti. . Ret> . įmet pasisuko p0.

Sakoma, kad tą  dieną spe-jiitikbs verpetas ir  tie, kurie 
įjaliui Lietuvos vyriausybės anksčiau viešpatavo, nuslinko; 
uvo pasiųsta du Gedimino or-į'tūnojmt padugnėj srovė pra- 
l e n a i— vienas Marylando ; simušė į'v iršų . Laimėjęs po- 
•uberaatoriui Nice už jo pas-, litinį paskyrimą, jau Magis- 
felbimą tos šventės; kitas — 4 r a  žemutiniame Teisme, adv. 
Magistrui Laukaičiui, už jo j Laukaitis išsijudino iš miego 
bgebejimą tą  mintį įgyven-ji” sugalvojo oficijaJią “ Lietu- 
iintL ”os Dieną” .
i Tokiai didelei iškilmei švie- j Nežinj% ar inflSĘ nalljasis 
tauriąja pažiba, pakviesta iš yf,njslerį? gerai suprato mi- 
jFashingtono P. Žadeikis, Lie- E tin es  aplinkybes, .lo
Lvos Respublikos Mbnsteris. pinntakUnaą p . Balutis, mo- 
|alima buvo tikėtis, kad toks ■ j . P(. didelio vargo vairuoti 
jubrendęs, rim tas diplomatas laj'.pe >ScBosdr Cbarybdos. Bet 
ilge bes ir derančiai savo omeny esančios Lietu-
nausybę atstovauti. {vos vyriausybes anti-kataliki-

Indoniu, kaip jis  vąlįpjo to -^ k ą jį nusistatymą ir, rasit, p. 
Joj painiavoj išvesti savo H-Įžadeikio asmeniškus palinkt
ąją, nes tokiai svarbiai die-jinus, galima buvo suprasti, 
ai programa, aišku, buvo s t a ! kokia bukine pasuks jisai sa- 
pina iš anksto keliais mene- j vo politiką.
Jais, ir, kaip paprastai mūsų į Neapsivilta. Rengdami va- 
;isuomenęje esti, gana koinpti* i ka rp? kaip jau daug metų į- 
tiofa situacija galėjo iškilti, ’ prasta, savo minėjimą Katali- 
r diplomatui susidaryti sunki j kų Federacijos vietinė kuopa, 
Tobieina. jausdama kad vis tiek Afinis-

jo valdžia apdovanojo taip ga
rbingai užsipelnusį tautietį — i 
tas tautietis jau parsidavė, tai 
vyriausybei ir  amžinai liks jos į

( Tęsinys ant 5 pusi.) Įb U IC K  -  C A D ILLA C  -  LA SALLE

E M IL  D EN EM A R K  IN C .

A u t o r i z u o t i  P a r d a v ė j a i

PARSIDUODA TAVERNA

putį vėliau gavo kvietimo lai-j jos paklausė: “  Ar klebonas 
Iškus ir nuo tarybos. P. Nagor-1 Lietuvninkas namie? Pranešk 
•noskis išsireiškė šiaip: “ Lie-jijnm, kad Ministeris Žadeikis 
įtinus a tra 'ė  l:a/uvlui kvieti-1 ir teisėjas Laukaitis jo lau- 
Imą dalyvat?ti lietuvių tautos j k ia” . Išėjo tarnaitė ir susėdo į 
šventėj — anglų kalba! Ta?/draugai. Kaip čia su seneliui 
manė taip įžeidė, kad aš jiem s, pradėti kalbas? Jis gal atsi-Į
nei atsakymo nerašiau”'. Kle- mins nevisai taktišką sekre- tnvpnm AtM-,5auifųe. '

jb o n a s  i r g i  nepriėmė jų kvie- toriaus laišką? Rasit, reiks 1437 So. 49th Court
timo, jiems tai pranešdamas truputi paglostyti. Gal įskvie-,. , ----  ------------------

l lietuvių kalba ra.švtu laišku. • rii į Magistro Laukaičio va- ■ bučeris ieško DARBO 
Bet to neužteko. Ė jo  d e lo g a - 'k a r ie n e ?  Tai būtų Ministeriui i REIKALINGAS bučeris. Esu 

Į vijos; pas kleboną net penkios,' didelis pliusas! Mat, vietiniai prityręs, m ėgstu dirb ti lietuvių ta r

pas p. Nagomoskį dvi, a r  trys. žmonės nemoka susitarti. Juos ,^ p ni§ftV kreipti* šiuo a n tra š u :

SPEC IA LIS  IŠPARD AV IM A S VARTOTŲ KARŲ

>u- J . BLAŠKEVICIUS 
1610 W aU S t. Rockford,

Jų  t a r p a n  net Įsimaišė pats j suvesti reikia rimtesnio,
j Magistras Laukaitis, j is  ir manesnio žmogaus. ‘Juk tam -----  ________
Į pas kleboną lankėsi, ir  pas va- ir  esti diplomatai. Imkite sveikiausią PIENĄ, iš Į
rgonininką — gal choras da-j Bet jau dešimtis minučių LIETUVIU PIENINIUS 
Ivvautu. Deja. lyg susitarę v i-! ir dar nieko nėra. Gal serga. ( EMERALD DAIRY 

įsi jam atsakė. j Jau  seųas. Štai tarnaitė ati

IV

Esant tokiai padėčiai, pra
švito Vasario 16 diena 5r po
piet priimtas Lietuvos Minis-

m.

senuko Daugalavieiaus 
Įdaro duris: ’TO.ebonas sako 3251 Emerald av. Victory4181
j.jis ne namie

V.
Ne mums, pasauliečiams,

|teris Žadeikis didžiulėje poli-! kokiu būdu k  koki&,s

Remkit savuosius. Pašaukit.

n
Visiems baltiinoriečianis tur 

h t žinoma, bendri politiniai

toris bus Baltimorėje tautie
čių tarybos posėdyje popiet, 
parašė jam nuoširdų laišką,

ei ideologiniai .susiskirstymai Į kviečiant dalyvauti ir jų  pro- 
hūsų visuomenėj. Prieš 19.80 Į g t^ ^ o j vakare. Kad tą kvie- 
aetus čia buvo įprasta' visie- j tkną daryti visai rimtą, pa- 
Ls lietuviams Švęsti tautosH ™ ^ net Pats klebonas, kun. 
įrentę, maždaug, bendrai. Va- Lietuvninkas, kurjam Lie- 
jinamieji bažnytiniai, a r  su • t ’avos vyriausybe neseniai įte i-: 
fatalikų Federacija priešaky,, kl’ Gedimino Ordeną. už jo virs, 
(ivo programą pradėdavo per keturiasdesimts metų veiklą i 

" jis rytm etį ir  vakare; gi Baltimorės lietuvių tarpe. 
.Ramieji “ tautiečiai”  savoj Federacija i r  kun. Lietu v -1 

S fė popiet, arba pakaitomis. J Tankas tikėto sutikimo nesu- 
/onkurencijos tuo būdu išve-, âukė. Nesulauki? net manda- 
t t a .  Geriems, arba  bent pa- />ails 1 savo kvietimą atsaky-' 
Renčiamiems santykiam s esant ,nQ* Gauta tik trumpas, lako- j 
rj>e vadų, kalbėtojai pasi- nk^kas nuo sekretoriaus parei-1 
isdavo. škimas, kuriame pranešė, jog!

j Deja, nuo 1930 metų, kuo-« Ministeris kvietimą nepriima, j 
liet užsimota milžiniškas Vy- nebent u bendrai rengtumėt”  
kuto Didžiojo Meti] apvaikš-1 — suprask, ateikite į Magis- 
įojiinas rengti bendrai, įvyko ^I0 laukaičio rengiamas iš- ( 
jek nesusipratimų ir  nesan- kilmes, kurios užima ir  popie- Į 
kikos, kad iki šiai dienai dar W if vakarą; ten galėsite nia- | 
Įebegalima susita rti ir  tik  ret- De m atyt ir išgirsti. Nekitaip. ; 
įr č ia ls  iv tfli tik  pripuola- i Tačiau ta i reikėtų visiško | 
įai, kalbėtojais dalintis: atsisakymo rengti savo prog-
Tuo metu įvyko gana ašt- ’ rainą, nes naujai susikūręs Bi- > 

jus asmenis susikirtimas taip znierių - Profesijonalų klubas j 
adų, kuomet adv. V. Lau- užėmė vakarą. Federacija vis 
laitis viešoj kalboj smarkiai'dėlto buvo užsimojusi vykdy- 
čkoneveikė kun. L. Mendelį. 'ti gana stambią programą. Pa 
į- po šiai dienai juos skiria : kvietė kalbėti pirmutinius Ba- i 
lagrindinis nesusipratimas. Itiinorės piliečius, Gedimino ! 
fe to, įvyko ir kiti adv. Lau- jOndeno pažymėtus, kleboną 
aičio, to minėjimo pinuinin--kun. J . Lietuvninką ir rašy- 
'o, sauvaliavimai, kurių nėra i to ją V. Nagomoskį. Jie tru-

Itinėje arenoje su visais kitais { 
Į politikos vyrais. (Čia, kaip ir- 
J laiškuose, bemaž visa tvarka 
ėjo anglų kalba. Iš kokių tr i-. 
jų valandų kalbų, vos viena 

įkalba su puse ėjo lietuviškai).
Bet dar ne galas. Užsibaigė 

įkalbos apie 5 valandą; gi Ma
gistro Laukaičio vakarienė tik 
7 valandą; kas daryti tarne 

j laikotarpy? Ik i šiol, visai nuo- 
i sekli buvo Ministerio Žadeikių 
i politika. Pasirinko jis savo 
' šalininkus, priešus ignoravo, 
j Bet kaip aiškinti ^o naujas’ 
žygis? »

Pasuko Ministeris su visais, 
; savo palydovais, pasiekė jį 
j Magistras Laukaitis savo bi
čiulių apsuptas, visa delega
cija — į kleboniją! Kas gali 
spėti, kokios mintys juos prie 
to skatino, kokie planai virė 
jų  galvose toj kelionėj ik i Šv. ■ 
Alfonso bažnyčios durų? N e-. 
jaugi čia naujas Bismarkas 
važiuoja į Kanosą! Toks aiš
kinimas atpuola, lies juk tik 
ką  susilaukę didelį laimėjimą 
ir  tikėjosi neužilgo kito. Rei
kėjo tik  tuščias laikas sunau
doti. Vienas Dievas težino, ką 
jie tarp savęs manė.

Atvažiavo, išlipo atiu g a r
bingieji, nors nekviesk, sve
čiai ir  kopė laiptais į kleboni
ją. Priėmė juos tarnaitė; jie

keliais diplomatui reikia eiti. 
Kokių išskaičiavimų turėjo j?. 
Žadeikis į kleboną kreiptis? 
Argi jis mane, jog dėlto, kad

F; VIZGARDAS
Savininkas.

INTERNATIONAL
WHOLESALE WINE 

& LIQUOR CO.
Pirkdam i d e g t i n ę  visuom et 

perskaityk it lelbelj a n t kitos pusės 
bulelio, persitikrinim ui, klek se
num o yra  deg tin i Ir nemok Skite 
daugiau  ui tokią pat degtinę, kaip 
mūsų. Mūsų Įstaigoj d irba visi 
liežuviai: agentai, drolverlal i r  o* 
fino darbininkai. Reikalui esant 
visuom et k reipk itės j mOsų san- 
«1S1J. Parduodam  tik  tiems, kurie 
tu ri lalan).

It<*lknlnujnniv lietuviu a g e n t ę .
Mflsę degtine lengvai p arsi

duoda. Nuošim tis geras.

Tel. Boulevard 6-170 
4611 So. Ashland Avė.

CMICAGO. IU .

LIETUVIAI ADVOKATAI j

JOHN B, BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS ; 
2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.) 
M etropo litan  S ta te  B ank  nam o 
V alandos kosdien  nuo  9 ik i f» 
’PenetU’llo, Seredos i r  PPtnyClos 

vakarais nuo 6 iki 9 
T elefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
T elefonas R K I’nblIe 11600

LIDY &  PETRAITIS
Lietuviai Advokatai 

77 W. WASHINGTON ST. 
Suite 1810

Telefonas STAte 4311 
iTplcphone: BOf’lcvavd 2800

JOSEPH J. CRISH
: LIETUVIS ADVOKATAS 
' 4631 South Ashland Avenite

Res. 6515 S. Rockwell Street 
Tel e phone: RKP.uhlic 9723

į- PETER ŽABELIO
I4ETITVIS ADVOKATAS

456 V/est 63rd Street
Telefonas WGN’tw orth 8713 

Valandos nuo 5 Iki 0 vakarais
J Mieste I i i  W. W ashlnirion St., kam- 
*i bario nuni, 7G7, telef. STAt© 0917.

Neužilgo Pavasarinio Pardavinėjimo sezonas atsidarys. 
Atėjus šiltesniam orui kiekvienas su senu išdėvėtu karu 
žiūrės apmainyti Kiti norės naujus karus. Daugelis 
ieškos gero vartoto karo. Esant daugeliui pirkėjų ir ma
žai gerų karų kainos kils ir nuolaidos už senus karus su
mažės. DABAR laikas geram pasipirkimui. Šiandien 
rasite žemas kainas ir gausite didesnę nuolaidą už savo 
seną karą. VEIKITE ŠTANDTEN ir sutaupykite sau 
pinigų.

Štai keletas -bargenų pavyzdžių, kuriuos dabar galima 
gauti. Yra penkiasdešimt daugiau iš kurių pasirinkti. 
B U IC K  '35, 5 Sodan, vėliausio  m odelio, m ažai varto tas, labai

pu ik iam  stovy, ga ra n t, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8645.
H PPM O B II.K  ‘31. 7 Scdan, Ju o d as , p u ik u s  didelis sodan tobu lam

stovy, n e p ap ras ta s  p irk inys  už . . . . . . . . . . . . . . . k ............  $275.
P E E R L E S S  *32, 7 'Sedan. p u ik u s  k a ras, k u ris  duos g e rą  patar-

navkn© žem a k a in a  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8225.
PLYMOT7TH *33, 5 Sodan, Ju o d as , sm agtis m ažas k a ra s  g raž ia i

iiro d ąs  ir  tobu lo j tv a rk o j. T ik ra s  p irk in y s  u ž  t ik ta i .  . 8365.
K E o *31, 2 Pasai. Coupe su  rumble se.it, pu ikus k a ra s  tobu lam

stovy ir  a p k a in u o ta s  pardav im u i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  $225.

Įm ainykite savo sen a  k a ra  libera liškom  sąlygom , a n t  
baugaus, a tsa k a n č io  ka ro . Buhvnsą, g a lite  Išm okėti leng
vais išm okėjim ais, in ftn an t p ilną  a p d ra u d ą . v a r to ja n t 
m ažai k a in u o jan t] G. M. A. C. p laną.

NERIZIKUOKITE! VAŽIUOKITE SAUGIU KARU!

3 8 6 0  Ogden Avė. - C hicago  
C ravvford  4 1 0 0

Tel. PROspect 0746 Mes Pristatome

UTILITY LIQUOR DISTRIBUTORS INC.
FRANK DZIMIDAS

LIETUVIS WHOUE.SALE & RKTATI/ LIQUOR DEAI.ER

2640 West 63rd Street
63rd St. prie Talman Avė.

Dykai parūpinam kranus ir purapas. Čionai gausite 
geriausios rūšies degtinę, vyną ar alų.

K eik u la u jam n  lie tu v ių  a g e n tų  tavernom s.

D A B A R

SUKYS -  DOODY -  ANTONISEN
3320 So. Halsted Street 

PHONE: YARds 5215 
INC

Skolinam ir  Perkam 
Pirmas Morgičius

Piihnuiii Lk-tut Iškus Uoi.ua Del A tnaujinim o arba  Išm okam e Cash 
Visokios Rūšies Insurance —  Ugnies, Vesulos, Automobilių, 

S tiklų Ir U t.

v

“ SILVER FLASH” 
Grystal Wbite Range Oil 

For Blue Flame Oil Bumers 
Taipgi užlaikomo visokių alyvų 

vlaoklenta alyvlnlttm s pečiams. 
Mftsų m odem iški molęylttoU trekai 
pa tarnau ja  greitai Ir muiulagtal.

Inlmntlyklto —  L'i( (krintąs 
Patenkinim as

TRIANGLE OIL 
C0MPANY

2430 West 26th Street 
Chicago CANal

P etras Balsltls mt

tt otreet 
AN&l 2020 
mned žeria I

JO H N  P. EWALD 
LOANS and INSURANCE

Jeigu reikalauji pinigų.ant Pirmo Mortgičio; arba 
'apdraudos ąuo ugnies, vėjo, etc., atsišauk:

840 West 33rd Street
TELEFONAS: YARds 2790 arba 279l

KEISI UČIO S K U M O  IRBŪDAVbJIMO B -V iS
■ R A hTlN lŪ E- .

DETECT1VE RILEY By Richard Lee'

Uoi.ua


D R A U G Ą  S Penktadienis, vasario 28, 1936

EAST SIOE
VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI

Astuonioliktų kartų sugaudė 
Nepriklausomos Lietuvos tri
mitai ir jų griausmingi bal
sai atsimušė lietuvių, širdyse.

Aštuonioliktų kartų suple
vėsavo Nepriklausomos Lietu
vos trispalvė, kuri, kaip puiki 
plaštakė, užžavėjo lietuvių 
jausmus.

Aštuonioliktų kartų lietu
viai susuko: ‘‘Valio laisva, 
nepriklausoma Lietuva! ’ ’

Po platų pasaulį pasklydo 
lietuvių himnai, muzika ir ka
rštos kalbos.

Mes, Amerikos lietuviai, su
sisiekėme su Kaunu gyvu žo
džiu. Kaip griaustinis trenkė 
per radijo stotį WWJ: “ Alio, 
alio! — Lietuva - Kaunas” .

Sudrebėjo-širdys. Kvapų su
laikė' paslaptinga jėga. Prigi
mties natūralumas. Tėvynės 
meile — užviešpatavo dvasių. 

. Ausyse suspengė: “  M*, s be Vi
lniaus nenurimsim! ne!”

Džiaugėmės Lietuvos laisve, 
verkiame. pavergtojo Vilniaus.

Cliicagos lietuvių programa, 
kuri buvo perduota per stotį 
WJR, taipgi sužavėjo detroi- 
tiečius.

Šv. Jurgio parapija paminė
jo Vasario 16.

Kleb. kun. J. B. C’ižausKas 
ir parapijos choras su savo' 
vadu muz. B. Nekrašu suren
gė tai dienai pritaikintų pro
gramų. Programa susidėjo iš 
kalbų, dainų ir muzikos.

B. Nekrašas trumpa kalba 
pradėjo programų. Kaipo pa
rapijos Šeimininkas pasakė gra 
žiu kalbų gerb. kleb. kun. J. 
Čižauskas .ir pakvietė mūsų 
miesto vienintelį lietuvį tei
sėjų Jos. P. U viekų vesti va
karų.

Inspūdingas kalbas pasakė: 
svetimtaučiai: liarold E. 8tolĮ 
Register of Deeds, teisėjas J. 

•A. Murphy, inisijonierius Tė
vas Pins ir, pagalios, 'mūsų 

'kolonijos didelis patrijotas lie 
į tuvis daktaras J. Jonikaitis.
! Visų kalbos buvo pilnos gra
žių palyginimų, istorinių fak- 

itų, užuojautos Lietuvai, džiau- 
į gsmo dėl jos. laisvės ir t.t.

Koncertinė dalis buvo labai 
jaudinanti, nes kiekvienoj dai

nelėj buvo minima Lietuva ir 
įjos visa aplinkuma. Kareiviai, 
į laisvės troškimas, raginimai 
iuž tėvynės laisvę ir tam pi?
’ našiai.

Solo dainavo S. Bukšaitė. 
^Josiųdninaviūiu susižavėjo la
ibiausiai svetimtaučiai,. taip 
: pat ir J. Valiukas. Muz. B.
Į Nekrašas skambino pianu so- 
įlo, Duetus padainavo: Su Bu- 
įkšaitė su A. Juocnukaite, B. 
3 Nekrašas su J. Valiuku. Taip

gi vyrų choras, mergaičių cho-' 
ras ir mišrus choras, kuriems 
dirigavo B. Nekrašas. Pianu 
akompanavo kun. J. Čižaus- 
kas.

Po programos kūjį. J. Či
žauskas padėkojo visiems (bu
vo virš keturi šimtai žmonių) 
dalyvavusiems paminėjime 
! Lietuvos Nepriklausomybės ir 
paprašė publikų pasilikti šo
kiams bei nusipirkti Vilniaus 
pasų ir ženklų, kuriuos pla
tino . Spaudos Draugijos Val
dyba.

Vilniaus pasus ir ženklų nu- 
jsipirko: dr. Petrauskas, teisė
jas J. P. U viekas, P. C-ass, A. 
Kakanauskas, J. Žiūras, M. 
Vinčiūnas, J, Valiukas ii- Ed. 
Zarett (Zareekas). Daugelis 
nusipirko tik ženklų, nes pa
sus turėjo nuo seniau.

Visa tai pamačius iš naujo 
atgimė širdis. Nauji troškimai 
užgimė tėvynės Lietuvos la
bui.

Lai gyvuoja Nepriklausoma 
ILietuva! M. Aukščiūnienė

Per gavėnių pamaldos bus:- 
I trečiadieniais rožančius, peiik- 
I tadjeniais — stacijos ir palai, 
įminimas Šv. Sakramentu.

NAUJOSIOS ANGLIJOS L,R,K. SEIMELIS PAVYKO

žinio - Žinelės
Į? X Tovvn of Lake. Tai ir 
vėl vieno netekom lietuvio, 45- 
31 S. Paulina st. Vasario 26 
d., Užgavėnių naktį staiga mi
rė Antanas Pivariūnas. Mir
tis užklupo neprisirengusi. 
Nedavė laiko nei išpažintį at
likti; turėjo keliauti į amži- 
nastį labai vargingai, be dva
siškų turtų. Labai gaila, kad 
vyrai taip apsileidime ir at
šalime gyvena ant šios ašarų 
pakalnės ir pamiršta tuos 
gražius persergėjau čius žo
džius: “ Jauskite ir budėki
te” ... per visas savo gyveni
mo dienas, katalikiškai gyven
dami, užlaikydami Dievo ir 
Bažnyčios įsakymus, skaity
dami ir remdami katalikiška

įspaudų. Jei taip vyrai mes 
.'gyvensime, tai atėjus mirčiai 
i dienų ar naktį, sveikatoj ar 
j ligoj, mus ras prisirengusius 
Į ir tuomet, iškeliausime iš šios 
.ašarų pakalnės apsikrovę dan
giškaisiais tūriais, kuriuos 
Į vartosime amžinai. Taigi, ap- 
! sužiūrėkime vyrai, kad nei viv- 
I nas iš mūs neiškėliau tume tuš- 
■ ėjomis rankomis. Visai Piva- 
riūnų šeimynai ir- giminėmis 

j reiškiame nuoširdžių užuojau-, 
|tų.

Bėgiu poros savaičių kleb. 
kun. J. Čižauskas moterystės 

Į ryšiu surišo: Ed. Lakonį su 
Matilda Svabūnaite, Jonų Šu- 

1 kailį1 šiP Emilija Kva^ckkile. 
Mykolų Dekterukų su Aniek 

j Muleronka.

Pereitų savaitę mirė a. a. 
Kazys Svabūnas ir a. a. S. 
Sodeikienė. Abu palaidoti iš 
Šv. Jurgio bažnyčios.

SO. BOSTON, Mass. Vasa
rio 22 d.. Šv. Petro parap. sa
lėje So. Boston, Mass. įvyko 
N. A. LRI< seimelis. Seinielis 
pradėtas iškilmingomis šv. iMii 
šiomis 8:30 vai. ryto, kurias 
atlaikė kun. J. Švagždys, LDS 
Centro pirmininkas. Iškilmių 
dienai pritaikintų pamokslų 
pasakė kun. dr.- M., Ražaitis, 
Vilkaviškio kun. seminarijos 
profesorius. Per Mišias giedo
jo Šv. Petro parap. choras va
dovaujant muz. varg. R. Juš
kai.

Po pamaldų 10 vai. prasidė
jo posėdžiai. Seimelį atidarė 
N. A. L. R. K. Fed. apskrities 
pirm. VI. Paulauskas, Maldų 
atkalbėjo kun. K, Urbonavi
čius. Vietinis kleb. kun. Pr. 
Vinnauskis pasiūlė nužiūrėtus 
asmenis į prezidiumų, kuri? 
tapo išrinkti sekantieji:

Jonas Kumpa — pinu., V. 
Paulauskas — viee pirm., r. 
Zareekas ir F. Karlonaitė — 
raštininkais. In rezoliucijų ko 
misijų: Kun. Pr, M. Juras, 
kun. J. Švagždys, adv. J. Cū- 
nys, J. Romanas, A. F. Kire i -
ys L J. Černiauskas. Mand i 

tų komisijų sudarė: O. Saurie-

Po programos abejose sve- 
Į tainėse buvo šūkiai. Publikos 
i (ia’yvavo pusėtinai iš visų tri- 
,jų parapijų In 265 kuopų įsi
rašė keli nauji nariai.

Vasario 2*2 d. Sodalicija bu
vo surengus Sėkmingų šokiu 
vakarų, kuris davė gražaus 
pelno.

Vasario 25 d. parapija su
rengė gražų šeimyniškų balių. 
Susirinkusieji gražiai praleido 
Užgavėnių vakarų.

X West Sidėj, Aušros Var
tų parapija n ai-nes uoliai ren
giasi prie savo parapijos me
tinės vakarienės, kovo 1 d. 
valtarė. Vakarienės tik i etai 
plačiai išplatinti po visų West 
Sidę ir toliau gyvenančius j»a- 
rapįjonus ir svečius. Rep.

Sekmadienį, kovo 1 d., So
dalicija ir Maldos Apašt. dr- 
gijos eis in corpore prie šv. 
Komunijos, 8 vai. ryto.

Antradienį įvyks Spaudos 
Rėm. draugijos susirinkimas. 
Valdyba kviečia visus atsto
vus dalyvauti, yra daug sva
rbių dalykų svarstyti.

Sekmadienį būrelis darbuo
tojų Lituanica Cafe pas E. 
Rust surengė pietus svečiui
L, Šimučiui, Čia dalyvavo kle
bonas kun. I. F. Boreišis, muz 
J. A. Blažis su žmona, 1). B 
Brazis, K. Mišeikis su žmonų,
M. San tara s su žmona, J. 
Uress, inž. E. J . Žiūiys ir Ji. 
Šimonis. Pasikalbėta įvairiai., 
reikalais. D. B. Brazis L. Si
mutį buvo nuvežęs pas kun. | 
Coughlin, garsųjį radio kal
bėtoją. o vakare būrelis dar- 
buotojų palydėjo į stotį.

Šv. Antano parapijos eno- 
iras per gavėnių mokinasi nau
jas Velykoms giesmės. Moky
to jas  J. A. Blažis prašo ne
tik senus, bet ir naujus giedo- 
rius penktadienių vakarais la 
nkytis į pamokas, mokyklos 
kambary.

nė, Š. Rimaitė ir Šokelis.
Pradžioje buvo iškeltas kla\ 

simas apie katalikiškų spav. 
dų, kurį referavo J. Kumpa i 
kun. F. Virniauskis. i ’avasa 
rimukų atvykstančių klausime 
referavo Pr. Razvadauskas.

Seime skaitė referatų P. S 
Zareekas. Seimelis pageidavo, 
kad šis referatas būtų atspau
sdintas katalikiškuose laikraš
čiuose.

Km.. K. Urbonavičius refe
ravo apie nukentėjusi prof. Pr. 
Dovydaitį, kurį Lietuvos vy
riausybė už uolų katalikiško
se draugijose veikimų atstatė 
iš profesoriaus vietos. Šiame 
reikale buvo išnešta rezoliu
cija ir sudalytas prof. Pr. Do
vydaičiui šelpti fondas. (Ta 
dienų surinkta aukų ii* pasių
sta $100.00). Didinti šiam fo
ndui sudalyta komisija iš šių 
asmenų: Kun. K. Urbonavi
čiaus, kun. J. Švagždžio, kur. 
Pr. Juškaičio, adv. J. Cūnib. 
ii- J. Petrausko.

Nutarta liepos 4 d. rengti 
Lietuvių Dienų, Kadangi iš 
Marianapolio nebuvo atstovų, 
tai palikta dienos reikalų vy
kdyti N. A. Fed. Seimelio iš
rinktiems asmenims, kurie pa
sitars su Marianapolio vado
vybe. Seimelis išnešė keletu 
svųrbįų7’ re'^oliucijiį, • kiiriu> 
tilps spaudoje.

Seime dalyvavo 180 atsto

vų ir virš .30 svečių. Įšalėję įvyko/bankietas, kuria-
Seimelis ėjo gražioje nuotai- me dalyvavo apie 200 svečių. 

Toje. Baigas seimelį, parap ., Rap.

THINGS THATNEVER HAPPEN
By GENE BYR.NES

I 1 Y t m  \  \  \  \

VENETIAN MONUMENT CO., INC.

Nuoširdžiai 
Rekomenduojamas 
Vaistas dėl Vidurių

L A ID O T U V IŲ  D IR E K T O R IA I

WEST SIDE
SLRKA 26b kuopa rengia 

vakarų kovo 29 d. Vaidins 4 
aktų dramų “ Motinos šird is” . 
Vakaras bus Lietuvių svet. 
Pelnas eis per pus su parapija.

Chicago, III.— “K uom et t ik  v id u 
r ia i neveik ia  a r  nem ala  im u T.rinėr‘a 
B itte r  Vyną. ir  nuoširdžia i rekom en
duoju visiems.*' —  M rs. Sušauna 
Pavlus.

N edaryk ite  bandym ų su visokiais 
vaistais. Im k ite  T rin e r's  B itte r Vyną. 
ku ris  p e r  pasta ruosiu s 44 m e tu s  p rl- 
rodė save a tsa k a n č iu  v a istu  dėl už
kie tė jim o, gasų. p ras to  apetito , g a l
vos skaudėjim o, n e ram au s m iego' ir  
panašių  ligų. Visose vaistinėse.

TRINER’S ELIXIR 
OF BITTER WINE

Nariai Chicagos, Ciceros Lietuvių Laidotuvių I 
Direktorių Asociacijos

PAIARNAV1M AS DIENĄ IR N A K T į | 

f  urane Koplyčias Visose Miesto Dalyse

L. ŠIMUČIO PRAKALBOS 
PAVYKO 3 Mėnesių Mirties Sukaktuvės 

7 Diena Kovo uiėn. (Mareli)

Parašė W. T. SCANLON. Išvertė P. ir K. JURGELOS 
Reikalaukite;

DIEVE, PASIGAILĖK MGSįĮ!
Gražius įdomus skaitymas — karo aprašymas 

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

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

Vas, 22 d. SLRKA. Micliiga-
■ no apskrities pasidarbavimu, 
i Lietuvių svet. įvyko 50 metų 
i jubiliejaus sukakties paniiuė- 
į jiuias. Kalbėjo L. Šimutis, Su- 
i sivienymo pinu. Jo kalba a- 
: pėmė kelionę į Lietuvų ir 81
■ RKA svarbų; vaizdžiai apibu
j diuo reikalų * visiems priklau- 
jsyti prie Katalikų Suslvreny- 
|mo.

Šv, Antano parapijos cho- 
| ras, vedamas muz. J. A. Bla- 
j žio, padainavo keturias dai- 
j nas, vyrai dvi dainas, B. Nor- 
iris akordinu.solo, merginų dvi 
gubas kvartetas tris dainas, 

'duetų išpildė O. Adomaitė, F. 
j Slanuliūtė, akompanuojant gi 
taromis DoJIinai, Annai Be.k- 

! Šaltenis. Muzikalė programos 
i dalis gražiai išpildyta,

NIKODEMAS DAPKUS
Pnuriinko try s  menvsiai; Ugi 
kulp amžiai, nuo m lrtlvs mano 
brangaus vyro ir vaikų  levo. 
A. a. N ikodem as m irė po a u 
tomobilio nelaim ės gruodžio S 
d., 1935 m., su laukęs 40 m etų 
am žiaus

Velionis kilo Iš Telšių aps
kričio, Pavandenės miesto,

D ar k a r ią  dėko jam e visiems 
už šv. Mišias, gėles, pagalba 
ir  užuojautą m ūšų nelaim ėj.

N uoširdžiai prašom e visus v i
su r gim ines, draugus-ges, pa- 
žyslam us-m as dalyvauti pam al- 
d’ose, kurios . Jvyks šešladienj, 
kovo 7 d., 1936, S vai. ryte, 
visose trijosu lietuvių bažnyčio
se: Sy, Ju rg io , šv. A ntano Ir 
šv. iSjiro, DėLroit. Mich. T a i
pgi prašau  k itu r gyvenančius 
tą  dieną pasim elsti už a. n. 
Niknd<*ni<> sielą, už k ą  iš an k s
to 1 ariam e Širdingai ačiū.

N uliūdusi D apkų  šeim yna — 
m oteris B enedik ta  DapJiiene, po 
tėvais i vnekaite, ir  sūnūs Lfud- 
vilois ir  F<*1 iksas.

5430 H orger. Ii. Deurborn. 
M lehigau

Joseph Triner Gompauy, Chicago

L a id o tu v ių  D i r e k to r ia i  
JUOZAPAS

| E U D E IK IS
ir

TĖVAS
REPublic 8 3 4 0

Į Sveikatos Apdrauda Nusiip- 
: nėjusiems žmonėms Apie 

3c Dienoj
Į N l’GA-TONE įrodė esąs sveikatos 
.a p d ra u d a  daugeliu i nusilpusių  vyrų 
į Ir  inoterų . Tai tik ras  tonikas, k u ris  

gelbsti gam tai, kad su stip r in ti nusil- 
pnėjusius o rganus. A trodo, k a d  visas 

.k ū n a s  reaguo ja  ši stebėtiną..'trytm en*
I tą . Jau n y stės  dvasia sug rįž ta  nusil- 
I pūstom s ir seniem s. NU G a -T ONE 
I s tim u liuo ja  nervus, raum enis ir  nū- 

Silpusius o rganus, ku rie  tapo nera-n- 
i gūs a rb a  tik  da lina i ak tyvūs. Nervin- 
j kūm as pašalinam o, nes NUGA-TONE 
| t u r i  gyduoles, ku rio s  ve ik ia  kaip  to 

n ikas  J nervų sistem ą. 5į tik rą  to
niką. p arduoda  visi a p tieko ria i su 
g a ra n tija  sugrąžin ti pin iguš nepalen- 
k ln tiem s rezuliam is. P ilno m ėnesio 

U ry tm invaJ i.ž -i; ..- , Eo.erį. G’aVkE 
jbonką  šiandien. N ūsislėbS ^te  k ą  ji 
J u m s  padarys.
j N uo užkietv.iimo im ld t— UGA-SOL 
—  Idealų  L iūosuo to ia  v idu rių  26n 

■ir č$c-.

Lacha wicz ir Sunai 
S . C. Lachawicz 
J. Liuievicius

2314 VVest 23rd Place 
Plione (Janai 2515 Cicero 5927

42-44 E. 108th St. 
Plione PUlJman 1270 
arba (JANal 2515

4092 Archer Avė. 
Plione LiAFayette 3572

S. P. Mažeika 
A. Masalskis 
A. Petkus 
J. F. Radzius 
S . M . Skutos 
I. J. Zolp

5319 L ituanica Avė. 
Phone YARds 1138

,5307 Lituanica Avė. 
Phone BU U levard 4139

1410 So. 49th Ct., Cicero 
Phone Cicero 2109

668 West 18th Street 
Phone CANal 6174

718 West 18th Street 
Phone MONroe 3377

1646 West 46th Street 
Phone BOIJlevard 5203

J. F. Eudeikis 4605-07 So. Hermit/ige Avė. 
Phone YARds 1741—1742

AMBULANUE PA TA RN A V IM A S D IE N Ą  DR NAKTJ

J. F. E U D E I K I S
Y a rd s  1 7 4 1 -1 7 4 2
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CICERO LIETUVIU ŽINIOS
IK VĖL ŠAUKIAMĖS Mondeika ir  Marijona Vaičū-Į 

nienė, ...............
nusija  ir  valdyba vėl šaukias 

6v. K. A. R. 9 skyriaus ko* 
prie  geraširdžių ir  vėl prašo 
pagalbos. Kiekvienas iš  mūs 
žino, kaip šiais laikais sunku 
darbuotis. Mums, moterims, su 
nku  yra. vyro uždarbiu apsi
m okėti visas išlaidas ii’ nega
lini to, a r  to pirkti. Bet kaip 
y ra  sunku toms, kurios sun 
kiai dirba ir negauna nuo vi
sų vaikučių menko mokesčio. 
O juk ir  joms ręikia pavalgy
ti, apsirengti, akademijų ir
vienuolynų užlaikyti.

APIE KLŪBŲ FEDERACIJĄ

Doc. vlr. K atilius kalbėjo a - ‘kauti. Atvirkščiai, Lietuva] Popovich brolių įdomi tam- 
jpie jubiliatą, kaip apie m ate-'nuo seno laukė i r  tebelauks bnritza orkestrą taipgi išpil- 
Imatikų, pabrėždamas, kad  ir sau naudos iš mūsų — ir  ne-į do šios program os dalį. 
į matematikos srityje jo nuo- veltui. Dėl to i r  j*e privalo Prof. A leksandra Savine, 
i pelnai yra dideli. susidoroti savo santykius su j žymiausias Y ugoslavų koinpo-

Doc. dr. Salys pažymėjo Ja- mūsiškiais, o ne be rimtesnio į zitorius. tvarko šiuos radio 
| kšto reikšmę kalbos srityje, apsisvarstvm o įžeidinėtu programos, kūrinos leidžia
i būtent, jubiliatas iškėlė pa
grindinę kiekvienos geros ra
šybos žymę: kiekvienas gar
sais tu ri tu rėti atskirų  ženklų.

Kaveckio diriguojamas V. 
D. universiteto choras padai
navo tris dainas.

Pagaliau prabilo ir p ats  ju 
biliatas. Salėje kyla triukšm i-1 
ligos ovacijos... Nors i r  lab a i1

Taigi

Lietuvių klubų Federacija i 
— gražiai skambus vardas.! 
Seniau mūsų jaunose dienos?! 
kai jaunuolių būriai turėdavo | 
sueigas, kai'k ildavo nesusipra! 
timų, Federacijos užduotis du- , 
vo palaikyti tvarkų.

Šiandie to visa nėra ir  ne- 
reikia; visur tvarka. T at k y la ! 
klausimas, kam reikalinga Fe-1 
deracija f Tas buvo svarstoma i 
susirinkime vasario 4 d. Tai

prašome išklausyti, [jūntas klausimas ir  jis turė-l 
mūsų prašymo i r  atsilankyti į būti’ nuosekliai ap tartas iri 
į rengiamų vakarienę. |nepaprastam mėnesiniam su- ]

Gerb., mes, komisija, be jū -1 sįfiukime.
sų pagalbos nieko negalėsim j 
padaryti. Jei Visi prisidės a u -, mabli g r a c i j a  įu ri gra- I 
ka, atsilankym ų daug petay-'A L «  P a l t ie s  rekordą, ta t ar 
sim. Taigi prašau visų p a ra - :verfa K1 palaidoti? Tūli sako: 
pijonų, biznierių, profesijom.- nieko neveikia, tai kam lai- 
lų, bulvariškių mums p a g e l - j^ ^  • Tiesa, bet nuo ko las 

AT

Japonijos centraline telefono stotis Tokioj. Šis 
ofisas sujungia pašaukimus iš užsienių. Dabai- prane
šama, kad maištui įvykus ši stotis yra kariuomenės 
užimta.______ .__________

[IŠKILMINGAS JAKŠTO-DAMBRAUSKO 
75 MT. SUKAKTIES MINĖJIMAS

Pagalios, sunku suprasti, 
ką pats M agistras Laukaitis 
tikėjosi pešti- savo atsilanky
mu. Nejaugi nebuvo jam gana 
aiškiai i r  pirm iau sakyta ko
kio nusistatymo kunigą? la i
kosi jojo žvilgsniu. Ju k  joi 
asmeniškas atsilankymas jam | 
nieko neatnešė kuomet kvietė -
klebonų dalyvauti savo poky- 

susijaudinęs, bet lė tu  i r  randui Jy A f jis  ,aukė sekmingesnio . 
; balsu pasakė jau trių  ir gražių priėnlim0) 3 ^ ^  prisįden. , 
(padėkos žodžių. Po to  visi da- gęSj

ju b ilia tu i, Į£uomet  aklas akla veda, j 
J A * i netoli nueina!

Palandėeh’o Travel ir  Tourist 
Bureau. (Sp.)

bėti — ne minus; bet seselėms, veikimas priklauso? a t  ne | garbės
jinio mūs pačių.

, ly viai padainavo 
■'“ Ilgiausių m etų” .

žiniij - žinelės
X  J la ikom ų novenų  į &v. 

Kazimierų Aušros V artuos^  
TVest Sidėj, atsilanko K azim ie 
rų iš Tovvn of Lake ir Brid- 
geporto.

X Aušros V artų parapijos 
biznieriai eina į lenktynes a u 
kodami savo parap ijos vaka
rienei didelius kumpius, rie
bius paukščius ,skanias kilba- 
sas ir  kitokius skanumynus. 
Visų biznierių suaukotos do-. 
vanos bus surašytos. Rep.

| DIPLOMATINIAI MANIEV 
KAI

Jonas Bučius. M.D.

(Tęsinys nuo 3 pūsi.j 
aidu tarnu? Užmiršo, kad ne 

V. D. universiteto salėje bu- ras gyvas — Jakštas. .Vaiž- |Ordenas jį puošia, bet jis  Or- 
vo suruoštas iškilmingas po- gantas,, o po jo Jakštas. yra|d©nų. Tiesa, Lietuvoj,, k u r vy- 
sėdis garbės profesoriaus i r ; labiausiai, sutapęs su . tauta, j r*ausyb®s visagalybė, gal bū-

'daktaro "A. Jakšto - | Dambrausko t Jakšto noras Į galima priversti bent pa

R A D IO
YUGOSLAVŲ RADIJO 

VALANDA

Į S I G Y K I T E
Gavėniai būtinų knygelę:

S TA C IJO S
GRAUDŪS VERKSMAI 

IR GAVĖNIOS GIESMĖS 
DRAUGAS PUB. CO.

2334 So. Oakley Avė.,

li. Olga Vukmirovich, gene- 
ralio Yugoslayii konsulo Chi
cagoj e žmona, buvusi narė

i Dambrausko 75 metų sukak-J— pamaitinti lietuvių širdis Į ̂ ršutiniškai*gražiuoju priim-Taigi, prašome nepamiršti 
kad sekmadienį, kovo 1 d 
karienė įvyksta Šv. .--------r
parapijos svet. su programa, ne visai mažas skaičius ir  su  * ak to riu s  prof. Rot-iueris, pa-izęvieius skaitė paskaitų; “ Ja- 
Vakarienej bus daug’ svečių iš tokia vienybe bile kas turiJ reikšdamas kad jubiliatas y ra : ks.to viela visuomenėje ir li- 
kitų  kolonijų . Kviečiame b u l-; skaitytis. P rie gerų norų Fe-j brangus lietuvių tautai ne tik teratūroje” . Jakštas knygas, 
variškius, biznierius i r  p a ra -! deraci ja  galima padidm ti ke- kaip poetas ir  dvasininkas, ! kaip jis pats_yra pasakęs, my- 
pijonus atvykti į tų puotą. jletų kartų. .Chicagoj ir apylin- ■ bet ir savo moksline veikla, i lį labiųu iiž žmones, o zy^np- 

E . K Jp š ie n ė . rast. ikėj yra tiek ir tiękJdūbų. Ko- į barbės preindimnų' Sudarė I meninio įlarbo ėmėsi jjareigos

va- į Federacija 
Antano Į tūkstančio narių

iii kalbėti viršįciai. paminėti. teologiška filosofiška mintimi. U atstovų —- dėl šventos ra 

VIENAM VAKARE TRYS 
STAMBIOS DOVANOS

Sddąrėį ;Yyh asistentas Pov. Ambro-H11 y'bus. Girdėti kad laikraščių j Tautinio Teatro
redaktoriai privalo po b au s-‘’Belgrade, pasirodys kaipo so- 
me skelbti ne savo bet vyriau-1 Y ugoslavų-Ajner. radijo
sybės žinias, galop ir  Jos nuo- programoj, trOnsIiujanioj kas 
mones. Neprielankiam, kad ir  [ selnnadienį nuo 1 iki 2 vai. po t g įįceTeiel'6R ^  
profesoriui, kažkodėl vietos piet iš stoties WWAE. n n  ■ i AITIO
nyksta. TTimau, Amerikoje n e-: p. Vukmirovich yra žymi j U « i J i Ja Iv

i dėl nesiburti į daiktų, būti i rėk tonus Roemeris, gerb. j  u-Į verčiamas. Bet vienoje i r  ant- be tokia tvarka. A m erikiečiai! coloratura i r  lyric soprano, ir ,  
katalikai iš dabartinės vald- i y ra  pasirodžius didžiose ope- 
žios nieko gero neiauftla ir  ių  rolėse visuose Europos di- * 
nėra jiems prasmės jai patai- dmiesčiuose.

vardu. Tai Iškilmingų posėdį

LIETUVIAI DAKTARAI
6924 S. TAL.MAN AVĖ. 

JMlock 4848 
G R O vehill 0617

Kaip jau  buvo “ Drauge 
pranešta, L'. R. K. Susivieny 
mo Am. 48 kuopa rengia bu-1VQ jaunos kartos, liksime ain- 
nco party  kovo 15 d., parapi- , žinai užmiršti, 
jos svetainėj. Tų vakarų par- i Prie Federacijos gali. prisi- 
duotų knygučių num erais lai- dėti pilnateisiais nariais pa- 
mingieji gaus stambias dova-. šalpiniai, idėjiniai, sporto ir 
nas: pusę tono anglių (auka'politin iai klubai. Informacijų 
Bernadišiaus), graži .lempa
(auka Roosevelt Furniture 'Idybų.

sau naudingiems, kelti m irš-! biliatas, prof. Jodelė,* pro f.; roję darbo srityje y ra  nuf.lir 
tantį lietuvių vardų. T at pa-1 Gesnvs, prof. Penkauskas. i bęs nuostabiai daug.
galvokite. , Rektorius perskaitė tokį R r ' ■ ..........  -■ ■ ■

Diena iš dienos nykstam ir  spublikos Prezidentą sveikini
jei neįtrauksime į veikimų sa- mų: AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

galima gauti pas šių metų va-

2423 W. M A RQ U ETTE ROAD 
GYDYTOJAS i r  CH IRU RG A S 

Vai. 2— 4 i r  7— 9 vak. 
Ketv. i r  rfedellomis su s ita ru s

Co.) ir  $5.00 pinigais. Visi 
nariai nuoširdžiai prašomi pa
sidarbuoti, o gerb. visuomenę 
paremti mūsų vakarų.

Rengimo komisija: Mari jo-Į 
na Razgelienė, M arijona Ce-i 
šiene, Ona Aleksandravičienė, : 
V alerija Kančienė, Adolfas

Pinu. K. P. Deveikis, 
1518 So. 48 Court

Vice pirm. M. Kelly,
3219 S. Lituanica avė.

Sec. M. Cliapnl,
3327 Lemoyne Street

Ižd. J. Raila,
4839 Winnemas avė.

' • Sveikinu susilaukusį 75 
metų amžiaus ir l i n k i u  dar 
ilgai gyventi, dirnant kultu 

Iros darbų mūsų tėvynei Lie- 
įtuvai. ,

Respublikos Prezidentas, 
Antanas Smetona”.

»Sveikinbiio telegrama taip 
pat atsiuntė vysk. BūPys.

AKIŲ GYDYTOJAI

Ofiso Plione 
PR O spect 1028

DR. VAITUSH, OPT.
L IE T U V IS

OI^rOiU-n'KlCALLY AfUV  
SPECIALISTAS

' Pa;lejiff\‘ins akiŲ jteinpiiiUĮ. kuris 
•'t'SLi prležiistiml gaivos skaudėjim o, 
jsvaigimo, aidų aptem im o, nervuotu- 

_  _ -  . . . jmo, skaudam ų ak iu  karštį, a tita iso
Prof. Česnys, savo paskaito- trumparegystę ir  toilregystę. P riren-i 

T , v, i - i i&sa  teisingai akinius. Visuose atsili-Je apie Jakštų  kaip teologų [Rimuose egzam inavim as darom as su 
” {elektra, parodančia įnažiausitLs klal- pniiline, kad lietuvių Visuo- dusu sp e c ia li a tyda  atkreipiam a“ į 

. . . .  . , , m okyklos vaikus. K reivos akys ati-menei reikia visada tu rė t i ' taisomos, valandos nuo įo iki s v.
į NedėlioJ nuo 10 iki 12. D augely a t 

silikim ų akys atitaisom os be akinių. 
K ainos pigiau kaip  pirm iau.

S ka ityk  Kelionių Aprašym us Tų,
K urie  Y ra  Toli Keliavę  

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. L C. “ KELIONĖ APLINK PA

SAULĮ” arba kelionė į “ EUKARISTINĮ KONGRESĄ AUS
T R A L IJO JE ” , su autoriaus paveikslu ir  pasaulio žemė
lapiu. K eliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal tik vyskupui 
Bučiui teko. J is  moka savo kelionę vaizdžiai aprašyti: 
Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n .
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “ KELIONĖ

PO EUROPĄ”  ir  ypač LAISVOJE LIETUVOJE. Įdo
mių paveikslų net 48. Knyga tu ri pusi. 187. Audeklo ap
taisais $1.50.

m .
Begalo Įdomūs Kun. J. A. Pauliuko “ KELIONĖS

ĮSPŪDŽIAI”  Jūrėm is, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje. Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
. gražių ir  aiškių 300 paveikslų.

K itas ta ip  gražiai ir  brangiai išleistas lietuviškas 
knygas begu kam teko m atyti. Gražiais audeklo ap tai
sais. K aina tik  $2.00.

Kas pirks visas tris  knygas sykiu, ta i atiduosime už 
$3.50.

. Naudokis re ta  proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuo jaus siųskie mums.

Čia nuplėšti

G erb iam ai "D raugo” A dm in istracija i:
S iunčiu su  šiuo  laišku  S . . . . . . . .  už k u riuos p rašau  kuogreičlausia

a ts ių s ti m an sekančias K elionių knygas:
VYSK. P. P. BUČIO K E LIO N ĖS —  >1.00 
KUN. PR. J- VAITUKAIČIO —  1.50
KUN. J . A  PAULIUKO — 2.00

a rb a :
Siunčiu 13.50 už k u riuos atsiųskite m an visas t r is  K elionių knygas. 
Mano ad resas:

prieš akis du didelius visuo
menės žiburius — jų vienas 
miręs, tai Vaižgantas, o ant-

BRONCHIAL
COUGHS

Just A Few Sips and—  
Likę A Flash —  Relief!

4712 SO ASHLAND AVĖ.
Phone Boulevard 7859

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikym e akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo 
akių ir  pritaikymo akinių.

Vardas, Pavarde

■strast

Ali coughs look allke to  Bučkiey's 
M lxture (trip le  aoting)—one sip of 
th is grand medicinc soon stopa an  
o rdlnary  cough — tough old deer 
seated coughs and thc persis ten t 
bronchial cough a re  under control 
a fte r ju s t a  few  doses—no m ore tor- 
m enting. sieepiess nlghts.

Buckley’s is aikaline, th a t’s w hy it’a 
so different—-it “ac ts likę a  flash”. 
Refuse substitute.*?—guaranteed. 45 
and 85 cente a t  all druggists. W. K. 
Buckley, Ine., R ochcster, N. Y.

DR, JOHN SMETANA

Res. and Office
2358 S. L eav itt St. 

CANal 0706

DR. J, J. KOWAR
(KOH’ARSKAS) 

PHYSKTAN and SURGEON
2403 W. 03rd St., C’bicago 

OKFICE H.OUR8:
2 to 4 and  7 to 9 P. M. 

Sunday by A ppointrnent

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
Ofiso V alandos

Nuo 2 iki 4 ir  nuo 6 iki 8 vak. 
NedSiloniis pagal su ta rtį 

Ofiso teief. BOU levard 7820 
N am ų tel. P ROspoct 1938

Ofiso Tel., PR O spect 6376 
Res. Tel., HEMlock 6141

Rczld.: 2515 W. 69th St,

DR. J, RDSSELL
L ietuvis G ydytojas ir  C hirurgas 

2500 W. 63rd STR E ET 
Ofiso vai.: 2 iki 4 ir  6:30 iki 8:80

Tel. BOU levard 7042

DR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 SO. ASHLAND AVĖ. 
a r ti  47th Street 

Vai.: nuo 9 iki 8 vakare 
Seredoj pagal su ta rtį

Tel. CANal 0251
Res. PR O spect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS ir CHIRU RGAS 

1821 SOUTH HALSTED S TR EE T  
Rezidencijų 6600 So. A rtcsian  Avu.

Valandos: 11 ry to  ik i 2 popiet 
6 ik i 8 vai. vakaro

Tel. CANal 6122

DR. S, B1EŽIS
GYDYTOJAS ir  CHIRURGAS 
2201 W. Cermak Road 

V alandos 1— 3 ir 7— 8 
Seredoniis ir  N edčliom is pagal su ta rtį 

R E ZID EN C IJA
6631 S. California Avė. 

Telefonas R E P ū b lic  7868

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRginla 0036 

Ofiso vai.: 2— 4 i r  6— S p. m. 
N edčliom is pūgai su ta rtį

Tol. Ofiso BOU levard 5913— 14 
Res. V IC tory 2343

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1— 3: nuo 6:30— 8:30 

756 W EST 35tb ST R E E T

Ofiso Tel. L A Fayette  4017 
Rez. Tel. H E M lock 6286

DR. A. G. RAKAUSKAI
GYDYTOJAS ir  CH IR U R G A S

4142 AROHER A V EN U E
.Ofiso valalidos: 2-4 ir»6-8 vai. vak.-; - 
R ezidencijos O fisas: 2656 \V. 69th St.

V alandos: 10-12 i r  8-1) v a i vak. 
Seredom is ir  N edčliom is pagal su ta rtį

Vėl. CANal 2345

DR. F. C. WINSKDNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAIS

2158 W. CERMAK ROAD
Vai.: 2—4 ir 7— 9 vai. v a k a re  . 

K etvergais pagal su ta rtį
RES. 2136 W. 24th 8T\ •

Tel. CANal 0402

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49th CT., CICERO, ILL.. 
U tar., Ketv. i r  P6tn. 10-9 vaL 

3147 SO. HA LSTED  ST., CH1CAGO 
PaneiL, Sered. i r  Subat. 2— 9 vai.

D ienom is Tel. 
; N aktim is Tel.

L A Fayette  5793 
CANal 0402

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

Vai.: 2 ik i 5 popiet, 7 ik i 9 vak. 
N edėliom is pagal su ta rtį

OLD PEOFLE M  
way to keep breath 

vvholesome
Halitosis (bad breath) quickly yields 
to Listerine, safe antiseptic and 

deodorant
Zithar bpcuuss of stomach dinturbnncm, food 
fermentation, or the woarlng of falšo tecih, old 
peoplo frequextly have iutlitmiL fbad breath). 
No woodcr others eonsider them  a  nuuancc-

B ut now Scionce baa found thafc tbe rrgular 
ase of Listerine will oftva ovcrcame offeasrve 
n o u th  odora dae to tho frrrcentation of tiny 
bito or food on moulh, teoth, or dental plato 
surfaccs.

This safe antiseptic an a  quick deodorant 
vorks quic.dy. I t  deanses mouth, teetb , and 
gum surfaccs. Halis ferm entation.and putre 
facdon, a  m ajor causo of odors, and then 
counleracto thc odora themeelvK*.

Try usirig U sterine evejy two o r thrce days. 
Sco how much more who*n*ome i t  leuves your 
moulh. How itaw eetenąyour breath. Luinbcrt 
?1* 8 ’ LoiiU, Mo.

Don't oftend others • Chech 
halitosis with LISTERINE

OPTOMETRISTAS 
<1801 8. ASHLAND AVENUE 

P la tt Bldg., kamp. 18 8 t.
2 aukštas

Pastcbėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

vai. Popiet nuo 1:30 iki |12
8.00 vai. vakaro. Nedėliomis 
nėra skirtų Valandų. Room 8. 

Phone CANal 0523

Į V A I R Ū S  D A K T A R A I

DR. CHARLES SEGAL l DR. MADRIDE U H N

Tel. LALFayette 3051

DR. A. J. MANIKAS
Gydytojas ir Chirurgas

OFISAS IR . REZ.
2519 West 43rd Street 

Valandos? Nuo 9 iki 10 ry tais ' *—|
1 iki 3 popiet —  6 ik i 8:30 vak. 

Nedėliom is nuo 11 ry to  ik i 1 vui. p.p.

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO, 1LL.

Telefonas M IDtvay 2880 
O FIS O  V A LANDOS:

Į Nuo 10 Iki 12 vai. ryto, nuo 2 ilsi 4 
vakaro. N edėliom is nuo 10 ik i 12 

vai. po pietų  ir  nuo 7 ik i 8:30 vai., 
vakare

GYDYTOJAS ir CHIRU RGAS 

46311 8 0 . ASHLAND AVĖ. 
Tel. YARds 0994 

Rez. r Tel. PLA za 2400 

V alandos:
Nuo 10-12 v  ryto; 2-3 i r  7-8 v. vale 

N edėliom is nuo 10 ik i 12 diėiia

Tel. H EM Iock 5524 
D ienų a r  n a k tį

V alandos: i — 4 kasdieną. 
7— 9 v ak a ra is

DR. C. A. O’BRITIS
GYDYTOJA ir CHIRURGE 

Off.: 2408 W est 63rd S treet 
Rez.: 6000 S. Campbell Avė.

UNCLE WIGGILY’S TRICKS



CRANE COAL CO., 5332 So. Long Avenue Tel. REPublic 8402 POCAHONTAS MINE RUN — SCREENED 
5 tonai ar daugiau $7.30 — Smulkesnės $7.05

VIETINĖS ŽINIOS
ŠV. KAZIMIERO AKA- i WEST PULLMANO 

DEMIJOS NAUDAI NAUJIENOS
BRTDGEPORT. — Kovo 8 į 

d.,. 6 vai. bus gražus veikalas; 
ir  Skani vakarienė. Bus įžy-t 
mių svečiu kalbėtoji], daly- ' 
vaus ir mūsų parapijos gerb. Į 
dvasiški ja  su pralotu M. L. j 
Knisu, kaipo vakaro vedėju 
(jei sveikata leis). Žinom, kad, 
pralotas nesijaučia geroj svei-Į 
katoj. Dieve duok jam susti-; 
prėti ir atgauti nusilpusias jė-‘ 
gas.
I Senutės mokytojos ir mūsų I 
gerb. varg. A. Pocius rengia 
gražių programą. Be to, per 
vakarienę dainuos ir F. Ga- 
ruckaitė. Vajaus komisija C. 
Petraitienė ir Maceikienė vis
ką ̂ rūpestingai ruošia. Tnžan- 
ga 50c,

Kovo 8 d. per visas Mišias 
šv. stovės rėmėjos ir rinks 
aukas šv. Kazimiero Akade
mijos palaikymui. Kviečiame 
visus paremti kilnų darbą. R.

Vasario 23 d., parap. svetai- 
nėje įvyko puikus parapijos! 
choro vakarėlis. Vadovaujant j 
varg. S. Railai, choro nariai! 
vaidino “ Consilium Faculta-' 
tis” . Lošėjai savo roles gerai; 
atliko ir tarpais labai prijno-J 
kino publiką, kurios pasirin-i 
ko pilnutėlė svetainė. Matėsi' 
svečių net iš kitų Cbieagos; 
kolonijų.

Reikia pagirti chorą ir jo 
į vadą S. Railą už surengimą 
( vaidinimo, žmonės juos mėg
s ta , nes skaitlingai atsilanko.
! Manoma, kad vakarėlis duos 
j parapijai apie $100.

ŠV. KAZIMIERO ARO 2
SK. DVASINĖ PUOTA
BRIDGEPORT. -r- Kovo 1 

pi,, 7:30 vai. ryto. ftv. Jurgio 
^Bažnyčioje ARI) 2 sk. narės 
prašomos susirinkti i mokyk
lą ant 2 lubų. Iš ten eisime j 
bažnyčią. šia proga primena- 
W  kad paskutinis ARD 2 sk. 
jiries vajų susirinkimas Įvyks 
kovo G d., tnoj po pamaldų 
parap. salėj. Visos narės prn 
somos dalyvauti kaip bendroj 
Komunijoj, taipgi ir susirin
kime. ARD 2 skyr. valdyba

l Kovo 3 d., parap. salėj šv. 
Kazm iero A kad Rem. 7 kuo
pa rengia vakarienę su įvairia 
programa, kurią išpildys pa- 

. rapijos mokykla, vadovaujant 
|Šv. Kazbniero seserims.

Patartimi visiems dalyvauti 
jir tuo paremti šv. Kazimiero 
I Menuclyną.

Vasario 23 d. įvyko svarbus 
pasitarimas klebono su para
pijos komitetu reikale rengia
mo bendro su Visų Šventųjų 
parapija vakaro, lialand. 19 
d., Fenger lligh School audi

S. POCEVIČIUI GEDI
MINO ORDINAS

-------------------  ;
PAGERBIMO BANKIETAS 

KOVO 1 D.
Į

BKIDGEPOltT. — Didžio ‘ 
Lietuvos Kunig. Vytauto draa , 
gija rengia vakarienę su pro- ( 
granui pagerbimui nario S. Po 

-ėevįėiuus, kuriam l iū s  įte ik ta s  1 
Lietuvos valdžios Gedimino o-

• rdinas. Iškilmės bus sekma- 
dieni, kovo 1. d. Šv. Jurgio 
parapijos svet. Pradžia 7 vai. 
vakare.

feŽįDrangi.ia kviečia visus na- ; 
l i t is  būtinai dalyvauti. Taipgi ’ 
kviečių visuomenę, biznierius, ; 
ypatingai “ obl tinierius”  pa
gerbti S. Pocevičių, kurį Lie- I 
tnvos valdžių atžymėjo už jo  
darbuotę per daugel; metų. i

Bus graži programa. Daly
vaus .konsulas A. Kalvaitis, 
dr. A. Raėkus, pral. 11. L.. 
Krušas ir daug kitų įžymu; 
svečių. Muzikalę dalį išpildys I 
koinp. A. Pocius.

Kviečiami seni S. roeevi- [ 
ėiaus draugai ir pažįstami, y- 
palihgai Bridgeporto ir siar- 
ų ile ttu  Parko kolonijų.

P. K., sekr. !

Ciiarleston, III. Robert Cob- 
ble ūky laikoma ožka šiomis 
dienomis atvedė šešis ožiukus.

Iš AMALGAMEITįl UNI 
JOS 25 M. JUBILIEJAUS

algų, darbo ir kitais klausi-1mušeikos žinojo lietuvius, kai
mais. i po sveikus ir  stiprius vyrus.
I Teismas susideda iš unijos! P° streiko- unijos vadovybė 
j ir  bosų atstovu], kurio prieš:- Į paėmė kitų tautų žmones, 
i nas unijai — bosai, a r darbi-1 Lietuviai turi savo lokalų 
i ninkai, jiems neišėjo į sveika-1 269, gyvena santaikoj tarp 
• tą. [savęs ir  kiti] tautų.

Alums, Cbieagos siuvėjams, 
į unija daug kaštavo. 1910 ir 
11915 metų streikai. Atsiminus, 
j kiek turėjom rūpesčio, skurdo,
! šaltį kęsti. Pilnėtai ypač at- 
: mintini lietuviams siuvėjams.
! Lazinskas ir Ncgreekis buvo 
i nušauti, o. Lungevieia ir šia
ndie vaikščioja sn kulka krū
tinėj. O kiek buvo sumuštų,

I areštuotų...

« ,« n« ii n u•■ » 
n u ii u n mm s

Itašo Kazys Rugls

Jubiliejų šventėm per dvi 
dienas, po darbo. Vieną die
ną turėjom koncertą Cliicagos 
Civin operoj; koncertas buvo 
platus, turiningas. Žmonių pri 
sirinko apie du tūkstančiai. 
Kai kurie turėjo grįžti namo 
dėl stokos vietos.

I
Kitą dieną, buvo bankietas 

A. C. W. name. Visos svetai
nės buvo užimtos. Valgėm, gė- 
įrėm, linksmi buvom. Buvo ir 
i programa iš dainų, kalbų. .Per 
abu vakarus gauta telegramo- 
ntis ir laiškais sveikinimų iš 

i kitų miestų ir gėlių.
Per 25 metus Chtcago siu

vėjų unija išsilaikė. Nei de
presija, nei bolševizmas, nei 

į kitoks izmas. nesuardė vieny- 
įbes. Tai buvo pirmas bosų pri- 
i pažinimas unijos/ Tr darbini* 
nkams ir bosams buvo paken

kiama, Jei ir  būdavo nesusi- 
i pratimų tarp bosų ir darbi
ninkų, tai juos iš rišdavo uni- 

Įjos teismas, Abi pusės sut’k- 
idavo su teismo nuosprendžiu

Japonijos vyriausybės ofisų rūmui sostinėje. Pra- 
)K šamu, kad šie rūmui esą sukilėlių rankose.

SUSIRINKIMAI

torijoj. Pasirodė, jau pasklei
sta daug Gkietų ir knygučių, <

Be to, tartasi apie parap. 
svetainės padidinimą. Visi pri 
pažino reikalą didinti parapi
jos svetainę, nes dorosi per 
maža dideliems parapijos pa
rengimams. Išrinkta komisija 
sužinoti, kiek atseitų darbas. 
Komisijon įeina kleb. kun. A. 
Linkus, trustisai: J . Savičius, 
S. Piktužis.

j Vasario 23 d., .parap. sve
tainėje įvyko pamokos bendro 
choro, kuriam vadovauja mu
zikas S. Rakauskas, Visų Šv. 
parap. varg. Susirinko apie 

[300 jaunuolių iŠ abiejų para
pijų ir jau gražiai dainuoja. 
Choras rengiasi išpildyti “ fia 
la Minstrelette” , bal. 19 d., 

i Fenger High School audito
rijoj, 113 ir AVallace str. Cho
ro pamokos kitą sekmadienį,

. 3 vai. popiet, bus Visų Šv.
I parapijos svetainėje. Rap.

HITLERININKU AUKA

(15 laiško)

A. P. Stulga Chieagoje gn- 
Ivo laišką nuo savo artimųjų 
i iš Šilalės. Laiške rašo, kad 
| Elzbieta Stulgaite, duktė Si
mono ir Paulinos StuTgų, m- 

i po vokietininkų - hitlerininkų 
I nukankinta gruodžio 1 <1.1935.

E. Stulgaitė, jauna mergi
na, lankiusi Tauragėje moky
tojų seminariją, gerai mugė
jusi vokiečių lralhą, gražini 

j išauklėta tautiškame snstprati 
me buvo gavusi tarnybą Klai
pėdoje.

Kankinant, jai duota nuo
dai, smaugta šniūru, taip pat 

į surišta ir kankinta.
Šis įvykis rodo vokiečių 

[“ kultūrą” . E. Stulgaitė yra 
tikra auka ant tėvynės ąuku- 

. ro, nes nukentėjo dėl politi-

nių intrygų vokiečių prieš lie
tuvius.

Šis vokielinuikų darinis į- 
spaudė neišdildomą žymę į 
širdis kankinės tėvų bei gi
minių. Lietuvos Sūnus

Per Lazinsko šermenis Šv. 
Jurgio bažnyčia nesntalpino 
žmonių, o Nagreekas buvo lai
dojamus iš airių bažnyčios, 
nes lietuvių Šv. Mykolo (Xo- 
rtb Side) pasirodė per maža.

Atsimenu, liūdną procesiją, 
merginos — vainiko nešėjos, 
lyg mažo vaiko, verksmą, a. 
a. kun. Serafino pamokslą, 
kurio žodžiai virkdė visai ba
žnyčią, užplūdusią lietuviais, 
žydais, lenkais, italais ir  k.

Abu palaidoti Šv. Kazimie
ro kapuose. Jiems lietuviai 
paminklų pastatė ir  kas met 
lietuvių lokalas 269 aptaiso 
kapų, pasodina gėlių ir Vai
nikų dieną nuveža vainiką. 
Prie lo prisideda ir Joiut bor- 
das.

Lietuviai ištikimai streika
vo. Laike pikietų skėbai ir

MARQUETTE PARK. — 
! Šv. Kazimiero Akademijos Rė 
I mėjų 8 skyriaus mėnesinis sn- 
! sirinkimas įvyks sekmaiTfenį, 
[kovo 1 d., 2 vai. popiet para- 
! pi jos svetainėj. Visos narės 
kviečiamos atsilankyti. Yra 
daug ir  svarbių reikalų s,var- 
Istymui. Prašome a ts lvestl.il 
(naujų narių. Valdyba.

| Amerikos Lietuvių Daktaru 
draugijos mėnesinis susirinki
mas įvyks vasario 29 d., d-ro 

Į Striko! - Vežei ofise, 4645 S. 
Ashland avė. 9 ,vai. vak. Pa- 

1 kviestas svečias dr. D. A. Par- 
įsons, kuris kalbės ir  rodys ju
damuosius paveikslus apie 

(“ Mnltiple Pregnancy” . Nariai 
ir narės prašomi novėlnoti.

Dr. John J. Kowar, sekr.

Keistučio klubo mėnesinis 
susirinkimas bus sekmad., ko
vo 1 d., Hollyvvood salėj, 2417 
IV. 43 st., 12 vai. dieną. Mė- 

. nešintai mokesčiai bus priima- 
'mi nuo 10 vai. ryto.

B. Rudgalviūtė. nut. rašt

GARSINKITE "DRAUGE”

aromatas.. . yra tokia Chesterfield
dalis kaip ir skonis

C 1 9 lĮCfiSTS & BrtM TOMKfl CCb

g /r  kada nors 
patėmijote skirtumą

aromate
Chesterfield tabako?

Kiekvienas žmogus kuris apsipa
žinęs su tabaku tą supras . . . nes 
gauti malonų aromatą yra taip 
pat kaip gavimas malonaus para
gavimo nuo vaisių.

Lengvi nunokę tabakai, namie- 
auginti, ir sumaišyti su tinkama 
rūšimi tabako iš tolimos Graikijos 
ir Turkijos (Samsoun, Sm yrna, 
Xantlii ir Cavalla) . . .

. . . ta i todėl Cliesterfield 
turi malonesni aromato.

su tuo malonu aromatu

atslvestl.il

