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SAARO KRAŠTE | ginčus NA MOTINAS MO AMERIKON

Savo veikimui įsakymus gauna 
stačiai iš Berlyno

T. SĄJUNGOS TARYBA KAŽKO 
LOKERIUOJA

NACIŲ ŠĖLIMAS SUKELIA MUSSOLINIS APDOVANO-
DAUG NESMAGUMŲ 

TARYBAI
JO DIDELIŲ ŠEIMŲ 

MOTINAS

DRAUGAS
THE MOST INFLUENTIAL 
L1THUANIAH DAILY OI 
AMERICA.

PART ONE

METAI-VOL. XIX

PĖDOS HITLERININKAI

SAARBRUECKEN, saus. 
19. — Nariai vykdo terorą, vi
sam Saaro krašte, nea-tsižvelg 
darni j palaikomą ten tarptau 
tinę kariuomenę, kuri dar ne
ištraukta po plebiscito.

Dėl nacių siautimo prieš vi 
sus savo oponentus ir pati T. 
Sąjungos komisija netekusi 
krašto kontrolės. Sužinota, 
kad Saaro naciai įsakymus 
apturi stačiai iš Berlyno.

ŠELPIA KA
RO PABĖGĖLIUS

FORBACH, Prancūzija, sau 
šio 19. r— Čia suplūdo tūk
stančiai saariečių, kurie ap
leido Saaro kraštą, kad išven 
gus nacių teroro.

Tūkstančiai saariečių per
eina Prancūzijon. Važiuoja į 
pasienį traukiniais, gatvėka-

Tūkstančiai nacių priešų: riais, autobusais, dviračiais 
bėga į Prancūziją. Bet tūk- ir paparastais vežimais. Du a

gelis vyksta pėsti. Visi turi 
pereiti per prancūzų muitinę. 
Toliau jie nemokamai vežami 
į skirtas laikinai apsistoti vie
tas, kur prancūzai šelpia juos 
maistu ir parūpina pastogę.

stančiai neturi progos apleis
ti Saarą. Šiuos gi naciai ima 
terorizuoti ir nelaimingi žmo 
nės negali prisišaukti pagal
bos.

Anglijos vyriausias atsto
vas T. Sąjungos taryboje 
kap. A. Eden atsišaukia į Vo
kietijos vyriausybę, kad ji
pildytų savo pasižadėjimus, PAGALBON KOMUNISTUS
kad naciai nepuls ir neperse-

SOCIALISTAI ŠAUKIAS

kios savo priešų Saaro kraš
te.

Tas yra be pasekmių. Šiuo 
svarbiu klausimu turi veikti 
visa taryba. Ji privalo patvar 
kyti nacius.

ŽENEVA, saus. 19. — T.
Sąjungos taryba pradėjo sv
arstyti tarptautinius ginčus 
ir problemas.

Vokietijos nacių nepapras
tas aktivumas laisvajam Dan- gjaUiSįų narių skaičiumi) šei- 
cigo mieste, kuris yra T. Są-jmv motinas jį visų Italijos 
jungos žinyboje, tarybai da-jprOvincijų. Tai tos motinos, 
ro daug nesmagumo. Ypatin- kurios yra susituokusios po 
ga tas, kad ten nacių aktivn- Į pastarojo karo.
mas padidėjo po nacių laimė-

o , .. i Premjeras pr.ėniė jas. pas-jimo Saaro krašte. . . . . ' ’ 1
į velkino, palinkėjo jonus lai-

-1VATIKANAS (per paštų) 
Kūčių dieną Ryme minėta 
‘‘Motinos ir vaiko diena.” l’r 
emjeras Mussolinis sukvietė 
Ryman didžiausių (gausin-

Taryba yra priversta ap
tarti ir spręsti Italijos Etio
pijos vykstančius ginčus dėl 
sienos nustatymo. Etiopija 
nusiskundžia tarybai dėl 1 tu

mės ir išdalijo kiekvienai po1 
4,(XX) lirų.

Po to motinos nuvyko Va-

SESERYS VIENUOLĖS TU
RĖTŲ BŪT ĮLEISTOS 

VIRŠ KVOTŲ
AVASHINGTON, saus. 19.-

KAUNAS. — Lietuvos ka
riuomenės teisme jau antra 
savaitė aiškinasi Klaipėdos 
krašto hitlerininkai. Tai vie-

inas svarbiausių bylos svars-
Kongr»o žemesniųjų rūmų at ,vmo pun|(t(| Aiskinimais 
stovas S. A. Rudd iŠ Brook-L; domjsi visi Lietuvos 
lyn, N. V., įdavė kongresą, bi-ltojaij kurie graih9,0 vi„, 
lių, kad iš kitų kraštų atvyk- žinias RpaudoSi naa ^is„,0 
stančios seserys vienuolės bū
tų įleidžiamos virš kvotų.

RELIGINIS AKTIVUMAS 
NETURI APRIBOTI 

ZAKRISTIJA

salėn negau patekti. Iš tiesų, 
tie jų paaiškinimai verti dė
mesio.

Ligšiol jau pasiaiškino Za- 
sas, Roppas ir kiti zasiniiiką 
partijos vadai, apie kuriuos 
jau rašyta. Dabar aiškinasi 
kitos partijos vadai: dr. Neu-

lygiai patinka ir Lietuvos 
tautininkų sąjunga, nes 
čia yra vado principas (dėR- 
nis). Bet, kai jiems atkerta
ma, kad jeigu patinka tauti
ninkų sąjunga, tai kodėl jie 
nesteigė tautininkų skyrių ? 
Kodėl važinėjo aiškintis ne į 
Kauną bet į Berlyną ir t. t., 
tada teisiamieji susikonfuzija 
ir nieko neatsako.

Daug teisiamųjų kaltinami 
tuo, kad suorganizavę Klaipė
dos krašte nacionalsocialistu 
smogiamuosius būrius, patys 
mokė jų karius kariškos mauk

tikanan — Šventojo Tėvo au- baber, Municho 
dieneijon. Popiežius ypatingai pas, garsus prieš nacius ko- 

lijos agresivumo. Italija tai,grajjaį j jas kalbėjo ir šutei- votojas, per Naujus Metus 
visa nuginčija ir yra priešių- |kė apaštališką palaiminimą 'savo katedroje pasakė reikš

toms ir jų šeimoms.

, . . įstos. Tiesiamieji atsako, kad
Ml’NTiCHAS (per paštą). .en^C e.n8’ *5 į buvusi ne kariška mankšta,

— Jo Emin. kardinolas Faulr aiLs ir patln8° ’ paprastas pasivaikščioji-
arkivvsk'i-ini?slo _,s . ® ,.r' " eun™anno miesto ir nekaltas rai

iVIENA, Austrija, saus. 19. 
— Iš Austrijos pasprukę į už 
sienį socialistų vadai spaus
dina savo laikraštį, kurį šmu- 
geliuoja Austrijon.

Pastarajam to savo laikraš
....... a.iim 5io leidiny Aust ii jos socialis-HITLERIS DIDINA SAVO vadai atsišaukia į komu

nistus, kad jie gelbėtų jiems 
iš naujo atgauti savo pozici
jas Austrijoje, sugriovus šian 
dieninę austrų vyriausybę ir 
visą i tvarką.

Socialistai žada komunis
tams už tai atmokėti savo pa
tarnavimu, kada pastarieji 
sieks prie kokių nors viršū
nių.

• Yra žinoma, kad pereitais 
metais socialistų sukilimo lai
ku Austrijoje komunistai siū
lėsi socialistams pagalbon.

SARGYBĄ
BERLYNAS, saus. 19. —

Patirta, kad diktatorius Hit
leris nusprendė žymiai ‘padi
dinti savo sargybą — “Sch- 
ntzstaffel.” Ikišiol šios sar
gybos buvo apie 170,000 vy
rų. Jų skaičius, sakoma, bus 
padidintas iki 700,(X)0.

Hitlerio sargybą yra karino 
menė ir laimi artima vokiečių 
nuolatinei kariuomenei. Sar
gyba visados gali būt panau-lpe| pasisjįjynins atmestas.
dota karui, nes ji lavinama__________ '
“ „„Catinė kari—,

TIS KINIJON
ŠANCHAJUS, saus. 19.— 

Nepaisant japonų militarinin 
kų užtikrinimų, kad japonai 
taikingai sugyvens su savo 
kaimynais, iŠ patikimų šalti
nių gauta žinia, kad japonų 
karo vadovybė planuoja už
imti dar du kinų mie«tuR, ku
rie, esą, (turį priklausyti Man 
džiūkui.

•Vienas tų miestų yra Je-

AUTORĖ PERĖJO 
BAŽNYČION

LON DONAS, saus. 19. — 
Katalikų Bažnyčion priimta 
garsi mokyklinių dainų kom
pozitorė Alicc Adelaide Nee- 
dhim. Yra našiė, gimusi Ai
rijoj ir parašiusi apie 700 dai
nų, iš kurių apie 100 mokyk
loms Amerikoje.

ga, kad taryba svarstytų šį 
klausimą.

Graikija protestuoja prieš 
Albaniją, kuri persekioja gr
aikų nacionalę mažumą. Alba 
nijos vyriausybė uždarė pri
vačias graikų mokyklas. T. S. 
taryba graikij albanų gin
čų klausimą payedė spręsti 
tarptautiniam teeinu i, kurs 
tars savo žodį, ar mokyklų 
uždarymas priklauso mažu
mų persekiojimo rūšiai.

Taryba yra griežtai nusi
stačius prieš nacių agitaciją 
Dancige, kad šis miestas bu
tų grąžintas Vokietijai. Ta
ryba autorizuoja Dancigo se 
natą, kad jis imtųsi prier o- 
nių prieš nacius.

Dancigo katalikai taip pat 
protestuoja prieš nacių įsiga
lėjimą laisvajam mieste. Na
ciai viršininkai draudžia ka 
talikų mokiniams vilkėti uni
formas, jei šios nėra nacių 
uniformos. Taryba įspėja 
Dancigo aukštąjį komisionie- 
rių, kad jis prižiūrėtų, kad 
būtų pildoma ir vykdomo Dan 
cigo konstitucija, bet ne na
cių norai.

Vokiečių mažuma Lenkuo
se nusiskundžia, kad lenkai 
neduoda vokiečiams “lais- 
nių” svaigalų pardavinėjimui. 
Taryba padarė rezoliuciją pa 
reikšdama vilties, kad Lenki
ja pripažins tas pačias privi-

MERGELĖS BEATIF1KA- 
VIMO PROCESAS

PARYŽIUS (per paštą), — šlama
Svarbūs žygiai padaryti, kad Kardinolas 
j Bažnyčios pąlaimintųjų skąi 
čių įėmus 1922 metais mi
rusią 11 metų amž. mergelę 
Anne de Guigne.

Prieš trejus metus paskir
tas procesui vesti bažnytinis 
tribunolas baigė savo darbus 
ir reikalingus mergelės šven
tumo dokumentus išvežė Ry
man. Bus įduoti atitinkamam 
Bažnyčios teismui.

1 mangą pamokslą apie pagar
bą religiniams dalykams ir 
simbolams. Religiniai simbo- 

į lai dažnai naudojami komer
ciniams ir religijos šventosios 
tradicijos — pasauliniams tik

KATALIKIŲ SLAUGIŲ SU
VAŽIAVIMAI RYME

NEW YORK, saus. 19. —• .
Šiemet Ryme įvyks! viso pa
saulio katalikių slaugių šuva 
žiavimas, kuriame dalyvaus 
ir Amerik. Katalikių Slaugių 
federacijos delegačių grupė. 
Šį grupė aplankys Europoje 
žymiausias religines vietas. 
Pats suvažiavimas Ryme pra
sidės rugpifičio m. 23 d.

ypač atkreipė 
domę į mūsų dienų politinį 
judėjimą, kuriuo “kankinio” 
vardas taikomas politiniij or 
ganizacijų nariams. Kai kur 
net steigiami “ordenai,” ir 
pagaliau panaudojamas “krik 
štas.”

Kankiniai, sakė kardinolas, 
yra tik tie, kurie aukoja sa
vo gyvastis už tikėjimą, o or
denai yra tik tos vyrų ar mo
terų organizacijos, kurių na
riai aukoja, savo gyvenimą
religini misijai. Krikštas gi PARYŽIUS, saus. 19. - 
yra Bažnyčios sakramentas, jpra,ncūzijos kariuomenės w- 
kurs negali būt žeminamas, į riaugiaa va<las gpn Masinte 

rlfims r“r "\Veygand pasitraukė iš vei
kiančios tamvbos dėl senat-

pasiaiškinimai, jis nors buvęs 
vyresniuoju Klaipėdos krašto 
hitlerininkų vadu, tačiau gina
si, kad daug ko nežinojęs, kas 
jo partijoje buvo, kad jis su 
draugais jokio ginkluoto suki
limo neruošęs ir t. t. Tačiau 
kai teisino pirmininkas paro
do dokumentus, neginčijamai 
įrodančius jų nusikalstamus 
darbus, tada teisiamieji pa
tys prisipažįsta, kad 'tai jų 
raštai ar įsakymai, bet jie 
bendro nieko neturį su na
cionalsocialistų veikla Klaipė
dos krašte. Paklausti, kodėl 
jie stoja į tokį niekšingą dar
bą ir j hitlerininkų partiją, 
atsako, kad /Vokietijos nacio- 
nalsocializinas jiems patinka,

tųjų sportas. Čia vėl teismo 
pirmininkas parodo fotografi
jas, kuriuose teisiamieji tik
rai moko kariškos rikiuotės, 
nes pas jų smogiamųjų būrių 
narius matyti kariški šautu
vai. Teisiamieji vėl susikon
fuzija.

Iš viso, jie aiškinasi labai 
miglotai, dažnai priešingi vie
ni kitų pareiškimams. Tik že
mesnieji teisiamieji “vadai” 
aiškinasi visi vienodai, kaip 
susitarę. Lietuvos gyventojai 
nekantraudami laukia ką teis 
mui parodys liūdinįnkai, ku
rių yra apie 500 žmonių. Juda 
teismas pradėjo klausinėti 
sausio 7 dieną. A-

NAUJAS PRANCŪZU KA- MALDŲ OKTAVA UŽ BAZ- 
RIUOMENĖS VADAS NYČIOS VIENYBĘ

151 ASMUO IŠGELBĖTA

ČEFU,' Šantungo provinci- 
ja, Kinija, saus. 19. — Aud
ra sudaužė į jūros uolas ja-

legijas mažumoms lygiai kaip ponų garlaivį Hayataka Ma 
lenkams. Ir taip -turėtų būti rTJ Karo laivas (naikintojas) 

Haki išgelbėjo 151 asmenį. 
Vienas asmuo žuvo.

Išgelbėtieji perkelti į gar
laivį Kyodo Maru.

PRANCŪZAI ŪKININKAI 
LANKO VOKIETIJĄ

DU BROLIAI NUBAUSTI

Federalinis teisėjas W. H.Įhol provincijoje, o kitas — ne 
Hollv nubaudė kalėti du bro- toli Peipingo 
litis, vieškeliniua plėšikus, A,
-Vercillo, 29 m. amž., ir J.
Vercillo, 23 m. amž., iš Mel-

BERLYNAS, saus. 19. — 
Prancūzų ūkininkų grupė lan 
ko vokiečius ūkininkus glau
desnio susiartinimo tikslais. 
Vokiečiai vaišina svečius.

lygiai kaip “hierarkijos” ter 
minas priklauso vien Bažny
čios vadovybei ir “Evangeli
ja” vienų viena, mums palik
ta paties Kristaus Išgany
tojo.

Kardinolas Faulhaber pažv 
mi, kad jei Bažnyčia siekia 

J turėti dalį įtakos nacionaliam 
gyvenime, tas nereiškia, kad 
ji pageidautų bet kokios pa
saulinės valdžios. Kiekvienas 
turi įsisąmoninti, kad krikš
čionybė nėra skirta zakristi
jai, bet visam tikrajam gyve
nimui. Jei įkas sako, kad vie
šasis aktivumas už bažny
čios sienų yra religijos nieki
nimas, į tai yra atsakymas: 
tuo keliu ne religija niekina
ma, bet tautai palaima ne
šama. '

400 METŲ ŪMA MIESTUI

Teismaa nusprendė, kad po 
licijos kapitonas J. Ooldberg 

rose Parko. Vienas gavo pen- atlygintų 2,500 dol. J. Hene-
kerius motus, kitas — trejus’ghan, 13 m. amž., kurį sužci- 
metus. dė automobiliu.

LIMA, Peru, saus. 19. — 
ftis miestas mini savo 400- 
metų sukaktuves.

Chicagos policijos virtiniu- mas j0 įsteigėjas Fraucisco 
kas skelbia, kad 1934 m. mfl- Pizzaro. Jo pagarbai pasta-
sų mieste sumažėjusios pikta
darybės 22 nuoš., palyginus 
su 1933 m.

tytas paminklas.

KLAIPĖDA. — laivu “Ma 
rieholm” išsiųsta į Švediją 
2,400 centr. linų. Bendrai, pa- 

Pagerbia- skutimu laiku linų eksportas 
per Klaipytą padidėjo. J esa
mus Klaipėdoje sandėlius Že
maitijos ūkininkai vežimais

-------- :_______  j patys atveža savo pagamin-

PLATINKITE “DRAUGĄ” tns linus.

Švč. Vardo katedroje, Chi- 
cagoj. via maldų oktava uži .•./* • » * > .Lr rfl
Bažnyčios vienybę. Prasidėjo 
sausio 1S <1. ir baigsis sausio
25 d. Pamaldos kasdien įvyk-

vės ir jo vieton paskirtas s(a vakarais Pa!kutinę oku. 
gan. Manrice Gamelin, 62 ra. i g va| vakar(j Jo
amž., iki Siolra. buvęs Stabo|Eks(, w|hininka.,

W. D. O’Brien pasakys pamo-viršiniukas.

Sakoma, kad gen. GameUn 
paskirtas vadu tik apribno- 
tam laikui. Už kiek laiko jo 
vietą užims. gen. A. -Georgės, 
kurs skaitosi vienas bukliau
sių vadų.

Iš RUSUOS DAR GRjš 
LIETUVIŲ KUNIGU

KAUNAS. — Iš Sovietų 
Rusijos į tėvynę sugrįžo dar 
ne visi kunigai. Daroma žy
gių, kad likusieji Sovietų ka
lėjimuose ir lageriuose kuni
gai būtų išduoti Lietuvai. Ap
sikeisti kaliniais nori ir len
kai. Jei bus. susitarta, tai li
kusieji kunigai gali grįžti pa
vasarį.

Morgan gatvėje, Bridgepor- 
te, nubaidyti trys plėšikai, ku 
rie kėsinosi apiplėšti vieną 
žmogų.

kslą temoje kaip misionieriai 
užkariavo pasaulį Kristui.

ftios maldos yra ta intenci
ja, kad viti atskilę nuo -tikro
sios Bažnyčios krikščionys at
gal sugrįžtų šios Bažnyčios 
vienybėn, taip kad būtų iš 
naujo viena avidė ir vienas 
piemuo.

VYTAUTO LAIKU GINK
LAI GARDINO PILYJE
KAUNAS. — Su lenkų vnl 

džios pritarimu prof. Jutkov- 
skis jau kelinti metai kasinė
ja senąją Gardino pilį. Ten 
randama daug įdomios me
džiagos. Seniau buvo rasta1 
bronzinių daiktų net iŠ Ro
mos laikų, o prieš Kalėda* 
įvairių žalvarinių ginklų 
Vytauto gadynės. Apie tuo 
radinius daug rašo lėni 
spauda.
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“Tut, aš ir prašau visus tėvus, kad ei
tumėte lininis į talką. Mums, be abejojimo, 
rūpį vaikų ne vien materialinė, bet ir tauti
nė ateitis. Tos ateities jiems negalima užtik
rinti, jei jie atiduodama į svetimųjų ran
kas, jei neprirašoma prie rinitų, tikėjimu ir 
tautybe pagrįstų organizacijų.

“LRKSA apdraudžia lietuvių vaikų svei
katą ir gyvastį. Susivienyme jie ras sau tin
kamo darbo, pripras veikti su mumis, įsigi
lins į lietuvių tautos reikalus, ją pamils ir 
tuo būdu jie ir tautiniu atžvilgiu bus apdrau
sti. Nejaugi mes netrokštame, kad mūsų vai
kai eitų tais pačiais tikėjimo, doros ir tau
tybės keliais, kokiais mes stengėmės eiti? Ai
šku, kad taip. Tat, negaišuokime! Laikas

Kas Buvo Lietuvoje 1934 metais
1934 metais Lietuvos poli

tinis, ekonominis, kultūrinis, 
mokslo ir visuomeninis gyve
nimas buvo daugiau judres
nis ir vaisingesnis, negu an- 
kstvbesniais metais. Beveik 
visose gyvenimo srityse pa
siekta didesnių ar mažesnių 
laimėjimų.

Politinis gyvenimas buvo 
gana geras. Galimu sakyti, 
Lietuvos pastangomis buvo 

. . m i . . sudaryta ir įgyvendinta Pa-
baltu- valstybių šautam, ku- 
ri žymiai pakėlė Lietuvos, La
tvijos ir Estijos svorį tarp-

atitaiso savo gruoboniškus da
rbus ir negrąžina Lietuvai Vi
lniaus. Su kitomis tolimesnė
mis valstybėmis Lietuvos san
tykiai 1934 m. buvo geri. Su '

pumą ir nubraukus kai kuriai 
mažiau reikalingas išlaidas 
valstybės biudžetas sumažintai:

o..„ * i • • i i • - ’ir suvestas su pertekliumi.Prancūzija santykiai laimi zy . *
•Valstybės iždo pajamos dides
nės negu išlaidos. Kai kurioms

prekybininkui, pramoninkai ir ir paštų agentūrų. 1934 m. Lie 
nmntninkai labiau susiorgani- tuvą. uplankė daug žymių sve- 
zavo ir savo veikimus daugiau tinitauėių: žurnalistų, politi- 
pugyvino plačiuose visuome- kų, turistų. Dėlto kultūrinis 
nes sluogsniuose. \ ykdunt tau'Lietuvos gyvenimas praeitais 

metais buvo daug judresnis,

LRKSA, DRAUGIJOS IR JAUNIMAS

LRKSA pirmininkas “Gaiso” 3 n r. rašo:
“Mūsų pašalpinės draugijos svarbų vaid

menį suvaidino šio krašto lietuvių religinia
me ir tautiniame gyvenime. Jos dirbo Lietu
vai, rėmė mūsų visuomeninį sąjūdį, šelpė na
rius, savo ženklų ir uniformų margumu puo
šė mūsų bažnytines ir tautines iškilmes. Ta
čiau jų ateitis negalėjo ir negulės būti užtik
rinta, nes jos nebuvo tinkamai sutvarkytos. 
Tai buvo aut greitųjų, primityviškai sulip
dyti kūnai, kurie Illinois valstybėj nuo 1927 
toptų ir legalinio pagrindo nebetenka. Vals
tybės legislatūra yra priėmusi įstatymą, ku
ris draudžia veikti draugijoms, neturinčioms 
500 narių ir gana didelio kapitalo. Kuomet 
draugiją neturi legalio pagrindo, jos ateitis 
yra miglota. Mažiausia kliūtis, nesusiprati
mai, nesutikimai gali atsidurti Springfielde 
ir tada draugijai tikrai galas. O kiekvienos 
draugijos žuvimas yra nuostolis ne tik jos 
Mariams, bet visai lietuvių visuomenei. Dėl 
to reiktų labai rimtai pagalvoti, ar beapsi
moka daug energijos dėti į lokalinių draugi
jų stiprinimą. Ar nevertėtų kartų ant visados 
nusistatyti jungti visų Amerikos lietuvių jė
gas į vieną didelį kūną, į LRKSA, kuris yra 
legalizuotas, stiprus, aprūpina narių reikala
vimus, yra modemiškai sutvarkytas, turi vi
sus reikalingus skyrius vaikams, jaunimui ir 
suaugusiems. Ar nereiktų ir draugijų vadams 
galvoti ir iešketi kelių, kad in corpore galė
tų įstoti į LRKSA?

“Svarbu yra draugijai turėti legalinį pa
grindą, bet dar svarbesnis jaunų narių įtrau
kimo klausimas. Draugijos gyvenimas neil
gas, jei jon neprisirašo naujų, jaunų narių. 
Kam nežinoma, kad visai mažas jaunimo nuo- 
limtis rašosi Į draugijas. Nors gaila, bet tai 
yra faktas, kurio nieks negalės užginčyti. 
Draugijos mažėja, jungiasi, bet ir tai padė
ties neišgelbės. Į LRKSA lengvai jaunimą 
.patrauktume, jei padirbėtume planingai ir 
apjungtomis jėgomis, jei tėvai ateitų į talką 
Ir aavo vaikus į Sus-mą įrašytų.

PRAKEIKIMAS
Vertė Joną 3 P. Pili peras kas

- (Tęsinys)
ALONZO: Tai tavo balsus tėve! Kaip 
liai aš jaučiuos. Kodėl aš taip apsi- 

igęs? Fabricio, kodėl siaubo pagautas?
FABRICIO: Nenuostabu, kad aš iš- 

»s, kai tu savo keistumais užsaldai
ivieną mano kraujo lašą. <
ALONZO: O, Dieve, Dieve! Argi aš 
įpuoliau į pamišimą. Dovanok man, 
icio.
FABRICIO: Lengva pasakyti, dova-

. Bet kai būtum nužudęs mane, su dm- 
suvalgęs mano širdį, ar aš galėčiau 

ir tada dovanoti ?
ALONZO: (Į Pedio) Tėve, tik tu vie- 
gailics manęs. Kai visi išsižadėjo ma
tu priėmei mane ir numalšinai ma

tikį.
FABRICIO: Be prikals .o j imo, kam

alkanas.
A! ONZO: šiandien aš vėl tavęs pra

kus prie Lietuvių R. K. Susino Amerikoje. 
Su laiku iš to mes patys turėsime džiaugsmo, 
vaikiai bus dėkingi, džiaugsis ir Dievas ir Tė
vynė”.

miai sustiprėjo.
1934 m. Lietuvos vidaus pu

litiniame gyvenime buvo dau
giau pasikeitimų ir gyvumo, 
negu anksčiau. Birželio 9 d. 
pasikeitė dalis vyriausybės — 
narių, o dviem dienom anks
čiau buvo bandyta padaryti 
ginkluotą sukilimą. Kovo pra
džioje valstybės saugumo or

is užsienio įvežamoms mažiau 
reikalingoms prekėms pakelti 
muitai i>‘ tuo padidintos vai 
stybės iždo pajamos.

Įsiskolinusiems ūkininkams 
padėti, metų pradžioje žemės 

| bankas išleido paskolos lakš
tus, kurie daugeliui ūkininkt

SVARBUS KLAUSIMAS

tautinėje politikoje. Santarvės 
tekstui sudalyti Kaune ir Ry
goje buvo visų trijų Palialti- 
jo valstybių dvi konferencijos, 
kurios ėjo labai sklandžiai.
Santarvės sutartis pasirašyta okietijos 
rugsėjo 12 d. Ženevoje^ Lietu

ganai Klaipėdos krašte išaiš- labai pravertė. Sviesto, lieku

gą, nes jiems buvo kalama, kad priklausyti 
prie tos organizacijos, reiškia būtinai būti

kino priešvalstybinių gaivalų no ir kiaušinių kainos beveik 
sąmokslą, ginkluotų sukilimu ' Įsus metus paliko tos pačios, 
atplėšti Klaipėdos kraštą nuo nors neaukštos, palyginti su 
Lietuvos ir jį prijungti prie

Sis sąmokslas iš 
ardytas, o to pražūtingo dar

ankstyvesniais laikais. 1934 
metų derlius buvo labai geras 
Ūkininkams padėti, Lietuvos

bo kaltininkus dabar teisia valdžia javams nustatė tvir-
tas

Jungtinės Valstybės neįeina nei į Tautų 
Sąjungą nei į Pasaulinį Teismą (World 
Court). Įėjimo į Tautų Sąjungą reikalas yra 
seniai užbaigtas. Dar 1920 m. rinkimais šio Į vos svorio tarptautinėje poli- 
krašto žmonės pasisakė prieš Tautų Sąjun-| tikoje pakilimą patvirtina ir 

tas paktas, kad užsienių rei
kalų ministeris St. Lozoraitis

įveltam į visus Europos konfliktus. Įstojimo rugsėjo, mėnesį Ženevoje bu- 
į Pasaulio Teismą klausimas taip pat nėra vo išrinktas Tautų Sąjungos 
populiarus, nes, manoma, kad tai būtų pir- pilnaties darbų tvarkos konii- 
mas žingsnis į Tautų Sąjungą. sijos pirmininku.

Pasaulio Teismo klausimą svarsto kou- j pabaigoje Estijos 
Į gresas. Yra kalbų ir už ir prieš. Bet bešalis-j Taline buvo pirmoji Pabalti- 
kai galvojantiems žmonėms išrodo, kad Jun-fjo valstybių užsienių reikalų 
gtinės Valstybės, būdamos: tos tarptautinės j ministerių konferencija, ku- 
Įstaigos narėmis, daug gero pasaulio taikai j’rioje apsvarstyti bendri poli- 
galėtų padaryti. Dėl to kongresas turėtų ne jtiniai trijų kraštų reikalai.

1934 m. Lietuvos santykiai 
su Sovietų Rusija buvo geri.

1934 m. Lietuvos santykiai 
su Vokietija dar daugiau pa
aštrėjo, negu pernai. lAštru- 
ma« pasiekė net tokio laips
nio, kad Lietuva dabar per 
Vokietijos žemes negali pra
vežti net savo prekių, nes jos 
nepraleidžiamos. Tai yra to
dėl, kad Lietuva viro tolyn 
savo teisingą ir teisėtą kovą 
su priešvalstybiniais gaiva- 

I lais Klaipėdos krašte. Vokie-

Kaune kariuomenės teisinas.
Spalių ir lapkričio mėn. visa
me krašte su dideliu Susido
mėjimu praėjo miestų, apskri-',,!ls- Didele dalu
žių ir valsčių savivaldybių ri- įduota užsieniui, 
nkimai. Jų daviniai rodo, kad

gos 
kinejo

rainas. Ekonominės įstai- 
iš ūkininkų javus supir

stambesnėmis partijo- 
jų buvo par-

Mokslo ir kultūros sritvse

Lapkričio
sostinėje n*us Dejų

Lietuvos miestai per paskuti-' Išdaryta žymi pažanga. Kla:-

vien pritarti, bet ir paraginti vyriausybę ak
tyviai dalyvauti visur, kur tik ką nors gero 
galima nuveikti taikos palaikymui pasauly
je. Mūsą manymu, nebūtų pro šalį ir Tautą 
Sąjungoje savo atstovą turėti, nes ir ji nėra 
be nuopelnų taikai.

V ienas kongreso atstovas pasiūlė įstaty
mą, sulig kurio, ištikus karui, inilionieriai 
pirmieji būtų pašaukti į kariuomenę. Žino
ma, reikia stipriai abejoti, ar įstatymas bus 
priimtas, nors jis būtų labai vietoje.

Pasaulinio Karo metu Jungtinėse Valsty
bėse kapitalistai didžiausius turtus sukrovė.
Išaugo šimtai naujų milijoninkų. Jie naudo- iz.. . • . . • •,. . , , Itija taip pat smarkiai suvarjosi, kuomet darbininkai didžiausią vargą ke-1 ........
ntė apkasuose, kuomet daugybė jų žuvo. Ligi 
šiol karas milionierianis buvo naudingas ir 
pelningas, dėl to jie ir palaiko militarizmą.
Jei būtų toks įstatymas, kad karo metu mi- 
lionieriai pirmieji turėtų eiti į frontą, tuo-, 
met jie būtų didžiausi taikos šalininkai.

Prezidentas Rooseveltas įteikė kongresui 
Socialės Apdraudos planą, kuris džiugina 
kiekvieną darbo žmogų, tačiau erzina kapi
talistus. Apie šį labai svarbų prez. Roosevei- 
to žygį plačiau parašysime kita proga.

šau duonos kąsnio, nes labai alkanus. Ta- 
i da aš tave paliksiu. Tada pasitepsiu aukš

tųjų kalnų urvuose, kur, gal, ir baigsiu 
savo nelaimingą gyvenimą. Nes čia kar
tais, galiu tau už nialonę nusikaltimu at
simokėti.

FABRICIO: Ištiktąją geras saupro- 
taviiuas.

PEDRO: Aš tau, vaike, duosiu duo
nos ne tik šiandien, bet rytoj ir visados. 
Fabricio, paskubėk. Duonoj ir vyno.

ALONZO: Bet... tėve...
FEDRO: Aš tau sakiau, eik! (Į Alon-

• zo) Fernando, vienas daiktas neramina 
Į mane — pasakyk man savo vardą.

ALONZO: Negaliu!
PEDRO: Kmlel, mano vaikei Dabar, 

kol tavo protas aiškus, pasisakyk mano
* savo skausmus ir kančias. Kas, kad aš 
'tik neturtingas kaimietis, bet aš, gal būt, 

I galėčiau suteikti suraminimo tavo skaus
muose. Eikš, mano vaike, pasisakyk savo
vardą.

ALONZO: Negaliu. Jei aš pasisaky
čiau vartlą, prarasiu tavo užuojautą. Ai 

' noriu, kad tu mane žinotum tik, kaip

i žė mažąjį pasienio susisieki
mą su Lietuva, nuo ko skau
džiai kenčia pačios Vokietijos 
pasienio gyventojai. Be to, 
Vokietijos įžūlumas Lietuvos 
atžvilgiu, buvo gana didelis. 
Vokiečių spada ir radio, nie
ko nesivaržydami, beveik kas
dien puola, plūsta, šmeižia 
Lietuvą ir lietuviu tautą.

Su Lenkija Lietuva jokių

melus žymiai su- 
lietuvėjo. Be to, 1934i metais, 
tvarkant Lietuvos gyvenimą, 
buvo išleista visa eilė svarbių 
įstatymų. Ypatingai paminėti 
nas tautai ir valstybei saugo 
ti įstatymas, kuriuo džiaugia 
si visa Lietuva. Šis įstatymas 
sudraudė visus Lietuvos ir Ife 
tuvių tautos vidujinius nieki 
ntojus.

Lietuvos ekonominiame gy
venime buvo kai kurių persi
laužimų gerojon pusėn. Ieš
kant savo gaminiams naujų ri
nkų, Lietuva sudarė eilę eko
nominių sutarčių ar jų papil
dymų su kitomis valstybėmis 
Pažymėtini ekonominiai susi
tarimai su Anglija, Ūekoslova 
kija, Austrija, Danija ir ki 
tomis valstybėmis. Metų pa
baigoje sudaryta nauja preky
bos sutartis su Latvija. Lie 
tuvos prekyba su Sovietų Bu 
sija taip pat pagyvėjo ir Lie
tuvos gyvulių išvežimas, nor. 
kol kas nedidelėmis partijo
mis, padidėjo.

Per 1934 metus įsisteigė 16 
naujų pramonės įmonių, ku
rios davė darlm apie 2500 da 
rbininkų. Taip pat plėtėsi i

pėdoje įsteigtas prekybos in
stitutas, o Šiauliuose atidary 
ta vidurinė amatų mokykla. 
Įsteigtos kelios žemės ūkio 
mokyklos, buvo visa eilė įvai 
rių kursų. Įsteigta apie 30 pra 
džios mokyklų, atidaryti auk 
štieji kūno kultūros kursai, su 
organizuota švietimo taryba 
pradėjo veikti senienų apsau 
gojimo kursai. Pastatyti na 
inai, visai eilei pradžios mo
kyklų, kai kuriems mokyklų 
trobesiams padaryti pagrindi
niai remontai ir jie pritaiki 
liti moderniškoms pradžios 
mokykloms. Iš spaudos išėjo 
keliasdešimts įvairių autorių 
raštų, išleisti du tomai lietu 
viškosios enciklopedijos, pra
dėjo eiti du nauji laikraščiai 
Pakilo beveik visų laikraščių 
ir žurnalą prenumerata. Spau 

Idos leidinių tiražas 1934 m 
siekė apie 30 milijonų egzem 
pliorų.

Gerinant krašto susisieki-

1 gyvesnis, negu anksčiau. Tie 
[svetimtaučiai Lietuvos vardą 
'ir pažangą plačiai išgarsinu 
I užsieniuose.

Visuomeninis ir organizaci
nis gy venimas ėjo energingo 
darbo keliu. Visoje Lietuvoje 
paminėtas Klaipėdos atvadavi 
ijias, nepriklausomybės paske 
lbimas, Dariaus ir Girėno tra- 
gingo žuvimo metinės, suruo
šta pirmoji jūros diena, Vil
niaus geležinio fondo diena, 
Vilniaus užgrobimo paminėji
mas, kariuomenės šventė, lie
tuvių komiteto nukentėjusiems 
dėl karo šelpti 20 metų suka
ktuvės ir Vytauto Didžiojo ba
talijom) skaudžios tragedijos 
Sibire sukaktuvių paminėji
mui;. Kudirkos Naumiestyje ir 
Raseiniuose atidengti didžiu
liai paminklai dr. V. Kudirkai 
ir žemaičiui artojui, g Kaise- 
doryse buvo milžiniška tautos 
diena. Visos šios iškilmės iš
judino Lietuvos visuomenę, o 

i organizacijų eilės padvigubė- 
įjo. Kaune birželio 29-30 ir lie
pos 1 d. buvo pirmas tautinis 
eucharistinis kongresas, kurio 
metu pašventinti Prisikėlimo 
bažnyčios pamatai. Birželio 24 
<1. Šaulių Sąjunga atšventė sa
vo veikimo 15 metų sukaktu
ves. Taip pat 15 metų sukak
tuves atšventė ir kai kurie 
Lietuvos kariuomenės pulkai. 
Vasario 11 ir 13 d. Kėdainiuo 
se ir Alytuje paminėti pirmie
ji žuvusieji dėl Lietuvos lais
vės: kareivis Povilas Lukšys 
ir karininkas Antanas Juoza
pavičius, o kovo 15 d. Kaune 
atidengia kareiviui Pranui Ei
mučiui paminklinė lenta. Gruo 
džio 15 d. suėjo 15 metų, kai 
savanorių pulkai iš Lietuvos 
išvijo bermontininkus. Išky
lant Klaipėdos krašto hitleri
ninkų priešvalstybiniam dar
bui, ji kuo greičiausiai pas
merkė visa visuomenė. Klai
pėdos lietuvių organizacijų vei 
kimus žymiai pagyvėjo,

nau- 1934 m. keli žymūs Lietuvos 
valstybės, mokslo ir visuome
nės \ yrai minėjo savo amžiaus 
jubiliejų. Prezidentui Antanui 
Smetonai suėjo 60 met ų atnž., 
Lietuvos banko valdytojui \ la 
dili Stašinskui 60 metų, profe-

'mą, buvo nutiestos

santykių nepalaiko, kol jie ne-1 prekybinės įstaigos. Lietuviai

vargšą - elgetą. Aš bijausi pasirodyti nu
sikaltėliu.

PEDRO: Bet tu priklausai aukštes
nei kilmei, negu aš? Tavo kalba, tavo el
gesys, nėra (tuprastų žmonių. Tu turi Įui- 
klausyti kokiai nors aukštai šeimai.

ALONZO: Aš neturiu šeimos. Išsiža
dėjau jos.

PEDRO: Tavo tėvas?
ALONZO: Daugiau aš jo nebeturiu. 

Bet, nustok klausinėjęs. Aš jaučiu — ma
no galvoj — vėl pradeda virti. Pedio, ma
no geradari, mano mintys, mano idėjos 
susipainiojusios. Mano širdis sužeista. O, 
aš nelaimingas sutvėrimas!

PEDRO: Mano vaike, mano vaike, aš 
gerbiu tavo paslaptį. Daugiau aš nebemė- 

' ginsiu jos sužinoti. Bet ko negrįžti Fa- 
briciof Eime ieškot. (Išeina. Įeina krep
šiu nešinas Fabricio) -

FABRICIO: Nagi, nagi. Kur jie nu 
ėjot Tėve, Fernando! Niekas neatsako!

, Kibą Fernando su visa savo karalija nu
sinešė tėvą. Aš visados maniau, kad tas 
žmogus su savo Ix>pęzu ir Tariku gali 
būti burtininkas ar net piktoji dvasia pa

jos geležinkelių šakos, pralie
tos statyti dvi siaurųjų gele

žinkelių linijos, pradėtas ties
ti didžiulis Kauno - Klaipėdoj 
plentas. Taip pat dar statomi 
mažesni plentai kituose ruo
žuose. Įsteigta apie 200 pašti. (Tęsinys ant 5 pusi.)

sivertęs krikščioniu. Nežinau, kodėl, bet 
aš vis jau kaip labas, ir dideli prakaito 
lašai išmušo mano kaktą; aš bijausi vie
nas grįžti. O... o... o.. (Įbėga Pedrillo)

PEDR1LLO: Pagalios aš čia!
FABRICIO: (Išsigandęs) Tėve, tėve, 

gelbėk! Velnias!
PEtDRILLO: Kas tau? Ar nedurnavo- 

ji? Tylėk (Artinasi)
FABRICIO: (Traukdamasis) Ne taip 

arti ponas še... še... šetone Be...Be..e Iže b u- 
bai, prašau tave, ne taip arti!

PEDRILLO: Štai, tau, malonumas. 
Nejaugi aš pavirtau į velnią net to neži
nodamas? Fabricio, argi tu nepažįsti ma
nęs!

FABRICIO: Nesiartink. O, Viešpatie. 
Kokius letenas jis turi!

PEDRILLZ): (Išsigandęs) Argi ištin
au aš atrodau kaip piktoji dvasia, Fabri
cio T

FABRICIO: Ar tiesa! Tu klausi, tu
rėdamas didelius ragus ir baisias akis!

PEDRILLO: Ragus! Akis! Letenas! 
Keista. Aš jų nematau. Bet Fabricii...

j FABRICIO: Nutilk! “Pasilik, šeto- 
: ne, už manęs”.

PEDRILLO: Tu vėl kartoji, jog aš 
Išvirtau į velnią! Na, aš neabejosiu, bet 
aš žipau, kad aš neturiu letenų. Mano na
gai truputį perilgi... tai viskas. Bet, Fa
bricio (Artinas).

FABRICIO: Tėve! Tėve! Gelbėk! Gel
bėk!

PEDRO: (Įeidamas) Kas!.. Kas yra ? 
Kur jie yra? Kur! Kas? O, Viešpatie! Ar 
tai tu, mano brangus Pėdrillo?

PEDRJLIZ): Nesiartink į mane tė
ve! Jis sako, jog aš piktoji dvasia!

PEDRO.: Ar ir tu durnas?
PEDRILLO: Vienas mūsų durnas, liet 

aš nežinau kuris.
FABRICIO: Ar tai mano brolis, tė

ve?
PEDRO: Ir kas gi kitas gali būt.
FABRICIO: (Apkabindamas) O, ma

no vargšas brolis! Ir uš tave palaikiau 
velniu.

(Daugiau bus)
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Apsauga Prieš Difteriją
Dr. John L. Ri'ce
Yorko Sveikatos Komi- 

sijonierius

Jeigu vaikas dar neapsau
gotas, kitais žodžiais, “neini- 
niunizuotas” prieš difterijų, 
tai, be jokio atidėliojimo, tų 
greitai reikia atlikti. Kitaip 
su kiekviena diena išstatom 
savo vaikų j pavojų. Šia«s me
tais pasirodo, jog < lifte riju 
daug piktesnė, negu buvo pra
eityje. Vientik paiiuosavimas 
arba “iimiiunizaviinas” apsau 
gos tavo vaikų nuo difterijos.

Naujas nukreipiantis gydy
mas reikalauja tik vienų ap
silankymų pas šeimynos gy
dytojų vaikams iki šešių me
tų amžiaus. Jeigu vaikas at
liks tų šių savaitę, tai nėr ko 
'difterijos bijoti. Ištikrųjų, dėl 
savo ramybė*, verta praleisti 'ienam 
tas kelias miliutas apsaugo
jant vaikų.

Ne\v
nepaisant markių kovų prieš 
difterijų. Ir augantis skaičius 
mirčių nuo difterijos vra tar
pe šitos klesos vaikų. Kai ka
riuose atsitikimuose tėvus ne
davė “inununiauoti” vaikų, 
kituose motina, kituose abu tė
vai.

Tie žmonės klaidingai klau
so kaimynų patarimų, arba tų, 
kurie patys netiki j “iminuni- 
zavimų”. Visi patyrę gydyto
jai remia difterijos “iiiiniuni- 
zavimų” todėl, jog praktiku 
yra sveika, ir todėl, jog j ke
lis metus sumažino mirtis nuo 
difterijos vien tik New Yorko | ra miręs.

— - - — .. ntioclto taure vadinama delta
kml ji rasta jx> Antiocho mie
sto griuvėsiais. Esu jų ten nu
nešė bėgantieji iš Jeruzalės 
krikščionys, po Išganytojo nu
kryžiavimo ir, žinoma, su sa 
vim atgabeno ir tų brangių re 
likvijų. Jrodoma, kad taurė v- 
m padaryta prieš Kristaus gi 

Krikščioniškas pasaulis, pef *lulll,h

MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus

PASKUTINĖ KRISTAUb 
VAKARIENĖS TAURĖ

18 šimtmečių, ieško brangios 
šventenybės - taurės. Ieškoma 
tos taurės, iš kurios Viešpats 
Paskutinėje Vakarienėje gėrė 
vynų. Teologai tvirtina, kad 
j tų pačių taurę buvo pagattr 
tas Išganytojo šv. Kraujas, jų kalnuose. Jie buvę susispit 
kuomet kareiviai perdūrė Ja -*..ontsegur kalne, kur 

išonų, kad įsitikinus, ar Jis y- *a’klJ ^,a užsilikę stų

mieste nuo 750 į metus iki ma 
žiau kaip 100 į metus. Tas tu-

Apie tų 
padavimų.

vvbė.
(ii pir;.;us viešas knvgMtas. 

pūgai senovinių įrodymų, du- 
vo įsteigtus Alenuose, Graiki
joje; ji. įsteigė Hipparcuus, 
526 m. prieš Kristaus gimimų, 

š irmas viešas knygynas Ko
moj būva įsteigtas 167 m. 

Pirmas viešas knygynus į

Vienas Maskvos išradėjas 
išrado mašinų, vadinamų 
“perpetmn mobile,” kuri tu
ri eiti be sustojimo per am 
žiu amžius. Ale mašina ėjo 
tik 20 mini'tų. Dabar tas iš
radėjas nori padaryti, kad 
mašina ilgiau eitų, bent tol, 
kol jų galėtų parduoti.

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso* 

kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akinių.

Z/ /z

steigtas senoviniame Konstan- 
Kiti teologui tvirtina, kad linopoly buvo apie 335 m. po 

Paskutinės Vakarienės tumė Krista,tj; jį įsteigė K onst nu
buvusį auksinė ir ka.l tokių tinas Didysis. Bet 477 m. su- 
tnuro yra turėję eretikai, gy naikintas. Po kiek laiko, iš 
veną 13-me šimtmety, pietinė- I liekanų to sunaikinto knygy- 
je j’rancūzijos dalyje, Pirinė jno, įsteigtas dar didesnis knv 

gynas, net su 700,000 tomais 
knygų. Bet ir tas naujus kny
gynas ilgai negvvavo. Užėjęprios

pilies griuvėsiai. Tuos griuvę saracėnai visiškai jį sunaiki- 
tau’e yra keletą® s‘us dabar tyrinėja arcbeolo'no. Knygomis jie šildė mau-

Vieni arheologai
retų {tikrinti motiną, ar tė-lnori mums įrodyti, kati tokia 
vsj, jog “ininmnizavimas” y- taurė kiek laiko buvo paslėp- na’ 1 atl ta,ue kalnQ y'a tokli 
a būtinai reikalingas kiek- ta New Yorko banke. Toji tau Uiuri.

Pagal pasakojimais vieno te- 
uykšiū gyventojo, kuris vaikš
tinėdamas apie tų kalnų, neti
kėtai įkrito į uolos tarpkelj, 
kur gilumoje rado uoloj diue-

vaikui.
Rauplės, pavojinga liga. ku 

svk

rė vadinama Antiocho taurė, 
nes ių atrado arabai, pardavė 

dė'

BIZNIERIAI, GARSINKITCS 
“DRAUGE”

A.

gai. Jie nori surasti tų auksi- dvnėms vandenį net per šešis 
nę taurę. Archeologai tvirti-

ri vienų svk visus užpuolė, vienam prancūzui, kuris,
Tik pereitais metais apsau-!nuo?urios retai ka\i&s’*uko-(saugumo, per pasaulini karų 

ga prieš difterijų buvo labai \,siškai panaikinta iš Ne« | bijodamas, kad vokiečiams ai- . . , 4. ,
Yorko miesto, aviu priversti- tinanties prie Paryžiaus, ji( *! kambarį, kuris, mal\ti, bupalengvinta. Pirm to, trys gy 

dyniai, vienas kiekviena savai 
tę, buvo reikalaujamas nuo
vaikų visų metų ir “iiumuni

nam įč.iepijinini. Daugely kitų 
J. A. V. dalių, kur nėra tokio 
į.-talyino, rauplės vis kerta ir

nepakliūtų, atvežė į Amerika. 
Taurė yra sidabrinė ir gražiai 
gravi'uotą, aiškiai matosi įs

ikelta žmones. Faktas, jog A> ganytojas ir Jo Apaštalaižavimas” įvyko tik į šešis mė v .
Dabar vienas išmirks- »a>r,ka sU J08 aP8Vieta ir pro-nesiūs.

timas duoda “immunizavimų” 
nuo 6 iki S savaičių. Senes
niems vaikams reikia dviejų 
įšmirkštimų.

Keli šimtai tūkstančių
kų metropolitiškoje apylinkė 
je neapsaugoti nuo difterijos.

gresu, užima trečių vietų ta
rpe šalių, kur vis rauplės ker 
ta žmones. Indija ir Kinija 
— dvi kitos tautos, kurios u- 
žinia pirmų ir antrų vietą. Bet 

vai‘ progos užsikrėsti šia baisia Ii-

virs į visai retų ligų.
Liga pražūtingiausia tarpe

vaikų, nesulaukusių šešių me
lų, ir todėl svarbu tos grupės 
visus vaikus “iimnunizuoti’’ 
Suvirs 85 nuoš. visų difteri-

a yra begalo mažos, palygi jos mirčių įvyksta tarpe val

LIET U v X AI DAKTARAI

Tel. iJLFayetle 7660

DR. F. C, WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼ai.: 3— 4 ir 7—0 vai. vakar*

Res. 2136 W. 24th Sk
Tel. OANal 04*0

inis su difterijų.

Kiekvienas kūdikis, sulau
kęs 9 mėnesių, privalo būti 
“ immunizuotas’’ prieš difte
rijų. Kuomet sykį tas taps pa
prasta praktika, difterija par (nas apsilankymas.

kų po šešių metų.
“Immunizuok” tavo vaikų

ne kada nors ateityje, bet šią 
savaitę. Pašauk šeimynos gy
dytojų, nes reikalingas tik vis 

FUS

vo naudojamas maldai, nes 
buvo auksu ir kitokiomis bra 
ngenybėmig išpuoštas. Bet jam j 
nieks tiek nerūpėjo, kaip tiki 
iš:-igelbėjimas. Vos, vos pasi
sekė jam išsikasti ir, baimės 
apimtas, parbėgęs namo. Po 
to žmogus tegalėjęs susekti 
vietos.

Kiti senovės daiktų žinovai 
tvirtina, kad Paskutinės \ a 
karionės taute buvusi stikline 
ir trys tokie vynui gerti stik
lai randasi viename Amerikos 
muziejuje, o du Europoj. Tie 
trys stiklai yra Kristaus ba
kais padirbti.

mėnesius. Tuomi žiauriu km- ' 
tūros darbo naikintoju buvo į 
Saracėnų kalifas vardu Omar, i

Seniausias knygynas Ameri
koje yru New Haven, įsteig
tas 1700 m. Su tuo nesutinka 
kai kurie Amerikos istorikai. 
Norima pripažinti tų -kultūri-į 
nę garbę Bostonui.

KAS BUVO LIETUVOJE 
1934 M.

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

SENOVINIAI KNYGYNAI

Office Pilone 
PKOspect 1028

Ofiso: TeL IiAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMlock «2M

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 3-4 Ir 6-8 vaJ. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2656 W. 99tb gi 
Valandos: 10-12 Ir 8-8 vai. vak. 

Beredomla Ir Nedaliomis parai sutarti

Rca. and Office 
2359 So. Leavltt St

CANAL 0708

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY8ICIAN and 8UROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICB HOURB:

S to 4 and T to t P. M. 
Sunday by Appolntmant

TeL OANal 0257
Rea. PROspcct 6659

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 8600 So. Arteslan Avė. 

Valandos; 11 ryto Iki S popiet 
8 Iki 8 v. vakare

Pu miltinis privatus knygy
nas buvo Aristotelio, 534 m 
prieš Kristaus gimimo, nuosa-

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
šoriui Petrui Leonui 70 metų.
V ilniaus lietuvių Vytauto Di
džiojo gimnazijos direktoriui 
Martynui šikšniui 60 m., Jo-I 
nui Kriaučiūnui 70 m., prof. Į 
Vaclovui Biržiškai <50 m. Pa
minėtos ir kitų žymesnių žmo
nių mokslo, visuomenės ir li
teratūros darlio sukaktuvės. 
1934 m. lietuvių tauta turėjo 
nemažų nuostolių. Iš gyvųjų 
tarpo uinžinatvėn nukeliavo 
žurnalistų sųjungos pirminin
kas dr. Juozas Purickis, Landė 
-Dobilas, muzikos tėvas Juo
zas Nau.įalis, rašytojas Romas 
St ii ūpas ir eilė kitų brangių 
asmenų. Tsb.

BKTRONKLR
KULBAITIKNE
(po tėvais Valaitis)

mirė sausio 18 d., 1935. 5:15
vai. vakaro, sulaukus 53 metų 
amž. Kilo Iš Suvalkų Rėd., Nau- 
miesėgi parap., Paberžupių kai
mo. Amerikoje išgyveno 27 
metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Jonų, sūnų Jonų. dukte- 
rj Onų. 4 brolius: Jonų. An
tanų, Justinų, ir Pranų ir gi
mines, o Lieuvoje motinų Kons
tancijų. seserį Marcelę. 3 bro
lius Juozapų. Jurgį. Vytautų ir 
gimines.

Kūnas pašarvotas 2140 West 
23rd PI. Laidotuvfie įvyks ant
radienį. sausio 22 d. Iš namų 
8:30 vai. bus atlydėta J Auš
ros Vartų par. balnyčių, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
zimiero kapines.

Nejširdžial kviečiame visus 
gimines, draugus-g.'s ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, sūnus. Duktė, 
Broliai Ir <;Uhmm*s.

Laidotuvėse patarnauja grab. 
Juozas Eudeikis ir Tėvas. Te
lefonas REPublic 5340.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETKISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st. 

i 2 aukštas
Pas|ebėkit mano iškabas

• Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėlioinis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phnne Ganai 0623

DB. VAITUSH, 0PT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
KPECIALIKTAS

Palengvins aklų Įtempimų, karts 
esti priežastimi galvos skaudėjimo,

Į hvaigimo akiu npiemlmo. nervuotu- 
mo. skaudamų aklų karšti, atitaiso 

[ trumparegystę P toilre'rystę. Priren
gia teisingai akintus Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas sn 
elektra, psrojaučia mažiausias klai
das. Speciali styda atkreipiama | 
mokyklos veik,m Kreivos akys atl« 
tet.soraoa Valandos n«o 10 iki S v. 
Nedėli’oJ n>:o |n Iki 11 Daugely et- 
altlklaių skys n.i>n<xomrM be akinių.
Kainos pigta" kel>< pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phono Roti lova r d 7589

VENETIAN MONUMENT CO, INC.
-r-

I

, r

UdlrMJal aokšu—«e rOMve 
Ir Grabnamtų

DtdUausla paminklų dirbtuvė 
ChlcagoJ

Buvlrš &0 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

atlikome darbų daugeliui žyr 
alų Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

ROSSLLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

)

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 49tk OT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—8 vai. 

*147 KO. HALSTKD ST., CHICAGO 
Paned. Hered. Ir HubaL 9—9 vai.

Dienoms Tel. LAFayette 8792 
Naktimis TeL CANal 0409

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
▼ai.: 3 Ikt B popiet, 7 Iki 9 vak.

Nedalioje parai sutarti

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 3 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUlevard 7830 
Namų Tel. FROų^eut 1980

TeL BOULerard 7049

DR. C. Z. VEZEBIS
DJDNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47 tb Btrset 

▼at.; nuo 9 Iki 8 vakare
Beredol pa«*l sutarti

DR. 0.1. BLOŽIS
Tel. CANal 9123

DANTISTAS
2201 W. Cermak Koad

(Kampas Leavttt 8t) 
Valandos; Nuo 9 Iki 13 ryto

Nuo 1 Iki S vakaro 
BeredoJ pagal sutarti

k

Office TeL REPubtto 7999 
Rea. Tel. GROvebOl 0917

7017 *. FA1KFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
i 1428 W. MARQUETTE ROAD 

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
VaL 3-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-13 ryte

Tel. LAFayctte 8057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 Wcst 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

Serodomls Ir nedėlicaiu's pagal 
sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas 

2515 WBST 69th ST.
Of. ir Bei. Tel. HEMlock 6141 

V a 1 a n d o a :
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Tel. Ofiso BOULeearO 8918—14 
Rea VICtory 9849

DR. A. J. BERTASH
Ofiso eaa nuo 1-8; uoo 8:89-8:80 

756 W. Sftth Street

VeL CANal 6133

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8

2201 W. Cermak Koad
Valandos 1—8 Ir 7—S vak. 

Oersdomla Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubllc 788H

OTDYTOJA8 IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VlRglnla OO3S
—4 Ir *—« D m 
pagal sutarti

Ofiso vai.: 1- 
NedSUomls

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

.. . Ą;;“' r--

Alfred RooeBl,

Specialistai ISkalIme Ir lšdirbl- 
me visokių rUl« paminklų Ir pa
imam lų.

Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per Šeštas kartas.

Veskite paminklų reikalus Uo
siai su pačiais iSdirbėJals.

MŪUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PENSACOLA 9011 
BELMONT 94*5

, Office: HILLSIDE 8886 
Vinoeat Raselu, secr.

GRABORIAI
LACHAVVICH 
IR SŪNOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kiiopiglaisia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 2515 arba 2518
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct.,'Cicero, III.
Tel. CICERO 5927

Tel. LAFayette *679

J. Liulevlčlus

Visi Telefonai:

Grabo rlua 
Ir

BalsamtlbtojM
Patarnauja Gile* 

goję Ir apylinkėje.
Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

4092 Archer Avė.

Ofiso Tel.: r.AFayetts 8661)
Rez. Tel.: VlRglnla 08|t

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DINT1STAS

O A 8 ______J( -RA
4149 ARCHER AVENUEj 

Kampas Franctsco Av«,

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 8o. Ashland Av«.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OPI80 VALANDOS.

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo ? fkl 4 
vai. po pistų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakare. Nsdėliooite nuo 10 ikt 12 

valandai dienų
Telefonus UH>uay 28*9

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. VARds 0994 

Rez.: Tel. PLAza 3400
Valandos:

Nuo 19-19 v. ryto; 1-3 Ir 7-8 v. v. 
NedAI d laidais nuo 10 Iki 18 dlana

Yards 1741-1742
tAIDŪJAH PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I. J. Z 0 L P
ORABORIUB ir I^AJDOTUVIU 

VKD4JAS
1646 West 46th Street 
Tel. BOUlevard B99S—*41*

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

JiHKapiis Enleikis
ir

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

Telefonas TABde 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GKAB0BIU8

Turiu automobilius visokiem 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS
OBABOBIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th 00UBT

Cicero, Uliuois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4138

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS Ir BALSAMUOTOJSM 

Patarnavimas geras Ir nohranguz
718 West 18th Street

Telefonas MONroe 8877

J. F. RAD2IUS
\ LIETUVIU OFfABORlUS
Talaidoja už 825.00 Ir aukkčlau 

Moderniška koplyčia dykaf
68* W. l«Ut SL Tel. CANal 4ML74 

Chicago I1L____ —i
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Sekmadienį, sausio 13 <1., 
Šv. Antano parapijos svetai
nėje, Cicero, III., įvyko susirin
kimas vedėju ir Chieagos Pro-

BRIGHTON PARK. — ttv 
Kazimiero Akademijos Rėmė
jų (i skyrius laikė metinį su
sirinkimą sausio (> d. Susirin-

vincijos parapijinių chorų at- kimus buvo labai skaitlingas, 
stovų reikale rengimo Dainiai Apsvarsčius bėgumus reika- 
Šventės. lūs, Paulienč išdavė raportų

Į susirinkimą atsilankė se- iš parapijos jubiliejinio lan
kantieji vedėjui ir chorų at-!kieto ir paaiškino, kad rėmė-

jos sutartinai dirbo virtuvėje. į 
Ant galo buvo vaidybos rin-1 

kimus. Vienbalsiai išrinkta ta j 
ir Keperša; Šv. Antano pati: kun. Jonelis — dvasios'
— A. Mondeika ir P. Ja- vadas, E. Rudienė — pirm., B.

stovai: Šv. Jurgio par. — A. 
Pocius, A. Urba ir J. ('būras; 
Šv. Kryžiaus par. — V. 1 >au- 
kša,
par.
nkaitis; Nekalto Prasidėjimo Rudokienė — vice pinu., B. 
Pan. 6v. par. — J. Kudirka ir Rokaitienė — nut. rast., M. 
O. Pieža; Gimimo Panelės Šv.'Stankaitė — finansų rast., E. 
par. — B. Janušauskas ir Bu-i Pautienė — iždininkė, M. A-l 
rneika; Dievo Apvaizdos per. Įnužienė — kasos globėja, K. 
— K. Sabonis; Šv. Mykolo par. j Laučienė — korespondentė. ’

Baigus susirinkimą Paulie- 
nė pakvietė į savo namus vai
šėms valdybai pagerbti. Puo-

DRAUGO
METINIS

SEKMADIENĮ, 5 VAL. PO PIET

— N. Kulys ir J. Lebežinskas;
Šv. Petro ir Povilo parap. —
S. Raila ir J. Peredna; Šv. Juo 
zapo par. — K. Gaubis ir A. Itoį dalvvavo didelis būrys sve
Rudžius ir šv. Petro ir Povi-'čių kurie linkėjo valdybai ge- a'tP , visą uonąj.
lo par. — kleb. kun. A. Linkus, riausio pasisekimo darbuotis,

Susirinkimą atidarė ir pir-jjr Pauliams už vaišių suren- 
• ■ , , . ti • r . t -d k’ėkingosmininkavo komp. A. Pocius. Į- girną. J- R-

žanginėj kalboj ’ pirmininkas

Vasario Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
BUS ĮVAIRI PROGRAMA

paskelbti, būtent Valentinas Pranešimai je vadinosi Krank Mitchell 
Gyvenąs Detroit, Mich.

plačiai paaiškino tikslą šio 
susirinkimo. Apie rengiamąjį} 
Dainos Šventę ir jos reikalin 
gumą kalbėjo: Mondeika, Ku
dirka, Sabonis, Janušauskas, 
Kulys, Lebežinskas, Vaičiūnu* 
ir atsilankęs svečias S. Pieža. 
Kalbėtojai reiškė pageidavimo i

IŠ SODALIEČIŲ SUSI
RINKIMO

Aukškalnienė, Čuprinskienė, 
Mockienė. Taip pat rėmėjos 

yra dienraščiui 
“Draugui” už skelbimą visų 
pramogų. Atsilyginimui visos 
sutarė dalyvauti “Draugo” va 
kare, vasario 39 d.

BRIGHTON PARK. — Sau t. Vyčių 4 kp.
šio 2 d. įvyko sodalicijos su
sirinkimas, kuriame Įsirašė 
nauja narė M. Stankaitė. Nau
joji pinu.iškilmes rengti didingas; į . .

jas kviesti visą mūsų skaitlin- ,)n< rKa,tt' *l
.... . . dailei ios ir parapijos naudai.gąjį jaunimą ir visuomenę. •’ i «

Visiems Kęstučio klubo na
riams žinotina, kad klūbo me
tiniame susirinkime, sausio 6

Kaučius Baltramiejus. Kilęs 
iš Žalpių km., Lielių parapi
jos, Kelmės vals., Raseinių a 

d., nutarta perkelti klūbo su->pSkr. Kadaise gyveno Rock- 
sirinkimus iš Liberey svetai-lforcĮ, 111.
nes, 4615 So. Mozart St., į
llollywood svetainę, 2417 W. 
43rd St., kurios savininkas v 

sus-ne nu ra kĮflbo narys Jonas Juška.
Taigi šiomis dienomis Kęs

tučio klūbo knygynas ir areli) 
vas tapo perkeltas į viršminė-

tarta ruoštis prie jubiliejaus 
vakaro, kuris įvyks vasario 17 
d. Tą pačią-dieną bus minima

O. Norkaitė kvietė iįr Lietuvos nepriklausomybės'tą vietą ir sekantis klūbo su- 
toliau dirbti so- sukaktis. Bus koncertas, kal

bų ir, po to, šokiai. Čia maty-
sirinkimas, kuris bus vasario 
3 d., Įvyks minėtoj vietoj ir

Mieliauskai donas ir Ignas 
Kadaise gyveno AVestviiie, Ui

Mikalaitis Kazys. Gyveną* 
Melrose Park, III.

Trakas Antanas. Kilęs ii 
Londžių km., Veviržėnių vai. 
Kretingos apskr. Gyvet.ąs Č5, 
kagoje.

Nušvietus kun. A. Linkui: raporto apie šokių ir “so sini ir pirmuosius kuopos or-1,nįngtoj dienoj, paprastu lai-
dalykų stovį, prieita prie R»- cial” vakaro pasirodė, kad'gamzatonus. Tas vakaras j- j<u> kaip ir pirmiau.
lutinų išvadų, kad Dainos Sr* pramogos buvo sėkmingos, 
ntę iškilmingai rengti Vvtau-j Chieagos sodaliečių apskri
to darže, liepos 4, 1935. /i(> susirinkimus apsiėmė lan-

Iškilmių programe dalyvav-T aReltvtė. 
pavieniai chorai, skaitlinga or-j Nutarta padaryti naujų na 
kestra, įžymūs lietuvių ir sve- ijų vajų. Diena nuskirta vasa- 
timtaučių kalbėtojai ir didžiu rio K) d. Plačiau apie tai bus 
lis chorų-cliora-'. kalbama ateinančiam susirin-

J rengimo komisiją įeina ve ^n”e vasaiio 5 d. 
dėjai: A. Pocius, A. Mondei- | Nutarta išleisti savo laikra- 
ka ir K. Gaubis ir chorų at štį, į kurį bus dedama geru 
stovai P. Jankaitis, .1. Stonis patarimų ir juokų. Valdyba

vyks vasario 17 d., parapijos 
svetainėje.

L. Vyčių 4 kuopa jau ruo
šiasi prie priėmimo visos Chi 
cagos Vyčių, kurie suvažiuos 
dvasinei puotai, kovo 10 d.

Sunkiai serga Staselis. Gir
dėt yra ir daugiau ligonių 
Dieve duok visiems pasveikti.

' Veversėks

Steponas Narkis, klūbo sekr. 
1900 W. 35 St., Chicago, TU
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lovnitis '• Badžius.

A. S. Pečius,
Pirmininkas

Albir.as Urba,
Sek relorė

PO OPERACIJOS

Kiekvieno kataliko yra 
priedui n.č remti ir platink 
katalikiška spaudą Kataliku 
ka spauda nurodo žmogui is 
ganymo kebus i arnžinastj.

apsiėmė pirmą numerį išleisti 
Narės gaus ateinančiam susi
rinkime.

Po susirinkimo mergaitės pa 
žaidė. Irpa

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
ŽINELĖS

PAIN-EXPELLER

Nuo Reumatiškų 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Paln-Expelleris yinaomet

palengvina skausmui /A
ik KILLS PAIN .4

VIENA KUOPA TURI DAU
GIAU NARIĮI NEGU 

VISA CHICAGO
1935 M. AUKSINIS PARAP. 
JUBILIEJUS. VARGONAI 

118,000. “KLAIPĖDOS 
JULĖS ” AUTORIUS

Lietuviai politikoje ir sma
rkiai veikia. Yra keletas lietu
vių konsulmanų ir kitokių niiį 
sto valdininkų.

Gruodžio 17 <1. A. Peldžiiu 
rodė judamus paveikslus. Nors 
buvo paprasta diena ir žmonės 
pavargę po misijų, net labai 
skaitlingai į paveik.-.us atsi
lankė. Klebonas net htebėjosi, 
kad taip daug publikos su.-i- 

P1TTST0N, PA. T‘ittsto-1 inukta. Peldžinus paveiks
ne yra ppie 20 tūkstančių gv- vįsiHlls ia,mi 
ventojų. Lietuvių yra virš 
900 šeimynų. Lietuvių parapi
ja susiorganizavo 1885 m. Ro
dosi, pinnutinis klebonas bu
vo kun. Kolesinskis. Nauja, 
didelė ir graži bažnyčia buvo 
pastatyta klebonaujant kne.
Antanui Kaupui 1909 m. Po 
bažnyčia yra Įrengta graži ir 
erdvi salė.

šioje parapijoje nuo 1912 m, 
klebonauja labai simpatingas, 
linksmo būdo ir didelis juok
darys gerb. kun. Jonas Kasa- 
kaitls. Nors bažnyčia buvo pa
statyta klebonaujant kun. A. 
Kaupui, bet vidus nebuvo įre
ngtas. Kun. J. Kasakaičio pa
stangomis labai gražiai išde- 
koruota bažnyčios vidus. Šis 
darbas kainavo $14,500.00. Į 
taisyti vargonai, kurie kaina 
vo virš $18,000.00. Atnaujini 
mas salės kainavo $1,500.00.

Kun. J. Kasakaitis yra pn 
rašęs operetę “Klaipėdos Ju-, 
16” ir daug scenos veikalų, k 
riuos publika labui mėgsta ma 
tvti.

Šioje parapijoje randasi se 
ptvnios SLRKA
virš 709 narių. Puikiai gvvuo-

paveikslai 
pūtiko.

Žemaitukas

AUTOMOBILIAMS
“LAISNIAI”

Chieagos policijos viršinin
kas įspėja automobilininkus, 
kad jie iki sausio 25 d. įsigy
tų naujus “laisnius.”

Šeštadienio rytą trys plėši
kai apiplėšė penkis restora
nus.

BIZNIERIAI, GARSINKITCS 
“DRAUGE”

JOHN B. BOROEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 1 Iki 6 

Panedėllo. Sere.loe ir Pėtnyčloa 
vakarafa 6 Iki t 

Telefonas CANal 1175
i Namai: 6459 S. Rockwell St.

RTPnhIlr eenn

ANGLYS

ANGLYSI Tūkstančiai namu vartoja 
kuODOS SU ekonomiškas, be suodžių Troplcalr > ‘ * * oncrll« Rflrnn

Išvardytieji asmenys, prašo ja parap. choras, vedamas J. 
mi atsiliepti. Kiekvienas, kas Kudirkos ir gerai darbuojasi 
ką nors apie juos žinotų, pra- $v Vincento Pauliečio draugi- 
šomas suteikti žinių. Bent ko
kia žinia bus brangiai jverti 
nta.

Šie asmenys, gyveną Ameri
koje, ieškomi:

Janulaitis Pranas. Amerika i

Lietuvos Konsulatas,
ICO Kast Bellevue Place 

Chicago, Illinois

' anglis. Garantuota voga Ir Šiluma.
, Trys Telefonai:
Screenings—$4.75 Republlc 0600
Mina Run—5. 7-5 i l4twndale 7368 
Lump arba egg—6.00 Merrltnar 2524 

NORTHERN COAL CO., 
Lawn<lale 7360 Merrlmar 2524

ja, kuri rūpinasi našlaičių ii 
senelių šelpimu. Ši draugija 
turi net vyskupo užgyrimą.

Neseniai čia buvo misijos, 
kurias davė tėvai jėzuitai — 
tėvas Mešlys ir tėvas Aukšta
kalnis. Labai gausingai žnu- 
nės lankėsi į misijas. Per mi
sijas priėjo prie Šv. Komuni
jos 3,800 asmenų.

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago. III.
TEIj. REPVBI4G 8402

Katrie perkate nnjr'is Iš 
drai'verių, siųskite juos j 
CRANE COAL, CO. Gausite 
geresnes anglis už mažiau 
pinigų.

Trečiadienį, sausio 16 d., su 
nki bet pasekminga operacija • 
buvo padary ta Paulinai Ko- • 
Valskienei, dr. J. J. Kovarsko '• 
motinai. Ligonė randasi Šv. i 
Kryžiaus ligoninėj, kambary • 
309. Linkiu ? greit pasveikti.

> Rap.
Šv. Vardo draugija rengiasi Į 

'prie didelio vakaro, vasario 12' 
d., parapijos salėje. Bus kum-j 
štynės. Kumščiuosis C. Y. O. j 
čempi jonai. Viskas bus kaip j 
įstadiume. Pirmą kartą toks1 
j vakaras bus mūsų kolonijoje. 
[Tikietų jau išparduota virš 
'200. Kaina 40 centu.

CICEROS ŽINIOS

■a
Amžinojo Rąžančiai s drau

Sausio 13 d. įvyko šv. Var 
do draugijos “rollv”, kuris 
pasisekė. Svetainė buvo pilna 
vyri}. Po kalbų ir trumpo pro- 
gramėlio, įvyko susipažinimus

rengia “cake partv”. Ko- ir užkandžiai. Kalbėjo kun.

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

misijoj darbuojasi: Kekštaitė. 
Benaitė; tikietus platina M 
Kavaliūnaitė; jau baigia par

Valančius, Earl Vague, iš K. 
of C. Cardinal council ir kle
bonas. šiuo norime padėkoti

( INSURANCE 

NOTARY 

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

REAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Vrisiražykite į Mūsų Spnlką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET TeL LAFayette 1083

f

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIčiy

Lengvais Atmokėjimals 
Nuo 5 Iki 20 Metų

Kiekvieno asmens turtas 
apsaugotas per U. R. Oo- 
vernment Įstaigų: Federnl 
Sovlngs and l,oan Tnsumn- 
ce Corporation. Washlnisr- 
ton. n. C., iki $5.000.

ACCORDION
25 LEKCIJAS SU KIEKVIENU AIOIDIONU

48 Basų Akordionas ........   *49.00
80 Basų Akordionas ................................. $99sOO
129 Bnsų Akordionas .... *125.00

Ant lengvų Išmokėjimų

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

Telefonai: BOUlevard 4705—8167

W C F L 970 K. lietuvių programas nedaliomis 1-2 vai. po piet. 
W H P C 1420 K. ketvergais nuo 8 rki 8 45 vai. vakare.

TAUPYMO SKYRIUSduoti 25 tikietus. Daugiau to HenrY Schvvarzel, J. AngHckui 
ir A. Petkui už dovanas ir už 
užkandžius P. Putrimui, War- 
ren and Rock ir Bočiūnui.

I
Dabar draugija rengiasi prie 

šokių vakaro, kuris Įvyks va ! 
sario 16 d. Visi prašomi atsi-1 
lankyti, nes bus kas kitokio' 
nepaprasto.

Jonas Petraitis, Jr.

hių darbščių merginų!
Pelnas skiriamas pampijo?

naudai.
Kam būti nervuolu ar nunterzlniinlu?
NIJOA-TONK sutelks greit* pagelh*
Tai yra tlemis neitų tinklui tonikas 
Ir veikla akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daio žmones er- 
ctals Ir nemaloniais. Suvaldyklt savo 
nervus su NUOA-TONE Ir greitai 
užmlrAtt b«<1as. NUOA-TONE neturi
prasto skonio. Jis yra plokštelių for- .am*;,, K ..1,j moję Ir lengvas priimti. Ps/mklt vt-J^^^JV *’ skyrius pranese, kad

Šv. Kazimiero Akademijos

Galima padėti $100.00 arba daugiau (Inrome sbareal. Oallma pa
dėti $1.00, gauti knygelę Ir kada klek nori mokėti (optlonal).

Galima mokėti po 60 centu I mėnesi arba daugiau (Inslallment 
tbrlft). k

kiekvienų doterj mokame MIvldendg pagnl uždarbj. Traelty lė- 
mokėjom

Pirma Eederal, Ir įvirinusia fkansinė jstalga. Nė Jokia depresija 
nepakenkė Ir nepakenks. Nėra Aklų mokesnių įstojimui j narius.

t
i«rS^»KrSp.“.‘,n!»jSSlttniodilo 31 d. vakare parapl 

naudai pelno padaryta 
kit pamainų. neikaTsuku" uTro V". |$120.00. Komisija ir valdyba
°Anuo !Mkistsjimo imkit—įTOA-flon (’flr ^ybį^dėkoja visiems. Keli 
-Idealų Uuosuotoj* vidurių »Rc n h„kotojai liko praleisti ir ne-

pinigai bus sugražint!. Parduoda Ir -.n„ 
Mtrantuoja visi aptle-korisl. Noatld*

GARSINKITCS “DRAUGEM

ederalSavingsi
|AN0 LOAN ASIOCIATION 

OF CHICAGO i

2324 S. LEAVITT ST. 
Tel. CANal 1678

JUSTIN 
MACKIEWICH

RAėtfnlnka*
J




