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DJEVIŲ ŽYGIAI tOKARISTINIS VALSTYBĖSE KRAŠTO TURTAMS APSAUGOS
I

Taika gi, sako jis, priklauso 
nuo Vokietijos

PRANCŪZIJA IR ITALŲ A STATO 
KARO LAIVUS

RYMAS, saus. 24. — Ita-. i PARYŽIUS, saus. 24. -• 
lijos premjerus Mussolinis Prancūzijos vyriausybė nu- 
p radėjo daugiau rūpintis Eu-įsprendė reikalauti parlamen- 
ropos taika. Tuo atžvilgiu jo to, kad jis skirtų reikalingų 
veikla padidėjo po padarytų' išlaidų statyti naują 36,01/1 
sutarčių su Prancūzija. i tonų karo laivą, kurs reika-

r. ... . Dingas Tarpžemių jūros laivyItalijos diktatorius vra nuo * 1 . ,.
..... . , _ nui. Pažvmima, kad ir Itali-mones, kad taika ir ramvbe ♦ ’

JIE DIRBA, KAD PAŠALI-!
NŪS DIEVO VARDĄ Iš 

“JURY” PRIESAIKOS
PARYŽIUS, saus. 24. -

Prancūzijos parlamento komi
tetas, kurs svarsto įvairius 
civilinių ir kriminalinių įsta
tymų projektus, 6 balsais pr
ieš 3 nusprendė, kad iš prisie 
kusiųjų teisėjų priesaikos pa
šalinti Dievo vardą. Vietoje 
“prisiekiu prieš Dievą,” an
ot komiteto, turi būt: “prisio 
kiu. savo garbe ir savo sąži-

KONGRESAS
JVYKS MANILOS MIESTE; 
NUKELTAS J 1937 METU 

PRADŽIĄ
MANILA, Filipinų salos, 

saus. 24. — Jo Ekse. Mani
jos arkivyskupas M. O’Do- 
lierty paskelbė^ kad 33-iasis 
tarptautinis Eakaristinis kon
gresas, kurs turėjo įvykti čia
1936 metais gruodžio m. 9; 
i|<i 13 d., nukeltas vasario ra. 
3 iki 7 d., 1937 m.

kad taika
Europoje daugiausia priklau
so nuo Vokietijos, kuri savy1 
užsidarius nežinia ką planuo
ja.. Didžiosios vals-tybės yra 
pasiryžusius daryti kai kurių 
stambių nusileidimų Vokieti
jai, tačiau pastaroji į tai nė 
žodžio. Vokietijos vyriausybė ' ENAI, saus. 24. G nu
leidžia įvairioms vokiečių gruj'9 laikraščiai skelbia, kad ita 
pėms šūkauti, pati gi ofieia- valdomoj Kahmnos samj 
liai nepatvirtina tų šūkavimų. graikai gyientojai ii

daugelis jų žuvę, vpac nuo lą
stai kodėl. prem. Mussoii- |kfln|J gvaidomų bombų, 

uis su didžiausiu atsidėjimui Kipk ankgčiall pranešta, 
tėmijasi, ką Vokietija pradės kad ItaHja (,iunf.ia kar() ]ai. 
vienais ir kitais klausimais. į vus - ,tOR sal((R pakrašf.įus. 
Svarbiausieji tų klausimų y-'
ra: Vokietijos grįžimas T. Są R5 MAS, saus. 24. — I- 
jungon; jos prisidėjimas prie Dalijos vyriausybės šaltinių 
rvtinių Europos valstybių ^ginčijamos graikų paduoda 
pakto; pagaliau jos nesikiši- mos žinios apie sukilimus Ka
inas į Austrijos vidaus reika- bmiws saloje. Taip pat nu-1

ja nusprendusi statyti 
didelių karo laivij.

ne.
porą! Parlamentas dar turės an 

tarti šį komiteto nuosprendį.

SUKILIMAI ITALŲ VAL- MUSSOLINIS PERTVAR- 
DOMOJ SALOJ i KO MINISTERIŲ KA

BINETU

MISIONIERIUS
GYVAS

YRA

YRA BAIMĖS, KAD ŽUVU
SIŲJŲ SKAIČIUS BUS 

DAUGIAU KAIP 20
I CLARKSDALE, Miss., sau 
I šio 24. — Be šalčio dar irI
'potvynis ištiko pietines val
stybes.

i .............................Turimomis žiniomis, nia-
-žiausia 14 asmenų prigėrė 
Cokhvater upėje ir kitose už- 

i lietose srityse — žiemių va
karinėje Mississippi ir pietų 
vakarinėj Tennessee. Tūkstan 
čiai žmonių nebeteko pasto
gės ir mantos.

Yra baimės, kad žuvusiųjų 
skaičius pasirodys didesnis.

I

| RYMAS, saus. 24. — Die-' 
ĮviŠkojo Žodžio draugijos ceri-, 
'tras gavo žinią iš Naujosios j 
Gvinėjos, kad misionierius

DIRBA UŽ MEKSIKOS 
KATALIKUS

Vyriausybė galės daryti kom- 
poticiją pramonei

----------- I ------------
\YASHINGTOX, saus. 24.; AVASHINGTON, saus. 24. 

— Prez. RooseveLtas pašinu- _ Kongreso žemesnieji rū- 
tė kongresui dar vieną speeia nlai pravedė 4,880,(XX),000 Ho
lų pranešimą. Šį kartą prezi-L . ., , . , , • 'lenų projektų ir šelpimo hi-
dentas reikalauja, kad ateity- i

, », . . . , \ ilių ir pasiuntė senatan.je krašto turtai (resursai) f 1 
būtu apsaugoja,„i ir tinka-j WA~OTOV>ir tinka-' 
mai išvystomi ir palaikomi, i 
Jis pažymi, kad praeityje šie! 
turtai per daug buvo eikvo-' 
jami, neatsižvelgiant į kraš
to ateitį.

Krašto turtų apsaugai yra! Kai kurie respublikonai at- 
reikalingos išlaidos. Preziden stovai reikalavo, kad prie to 
tas rekomenduoja kas metai biliaus būtų prisegta provizi- 
šiani tikslui skirti po pusę bi- ja, kad krašto vyriausybė, 

Jlijono dolerių. Krašto turtų vykdydama viešuosius darbus, 
•apsauga yra susijusi su įvai-j nedarys / kompeticijos priva
liais dideliais viešaisiais pro-! čiai pramonei.'Rūmai atmetė

saus. 21. 
— Kongreso žemesniuose rū
muose baigiamas svarstyti 
4,880,000,000 dol. fondas, ski
riamas viešiesiems darbams.

AVASHINGTON, saus. 24.,
— Kolumbo Vyčių organizaci-jektais, btt netuti bendra su;šį reikalavimą.

RYMĄS^sauę.. 24, — Pi etų..1’1 <difii Eugenų* 1 auk ten ne-tomis dieno- • reikalaujamu 4,88O,(XXŲXX) do Pažymėta, kad privati pra- 
lerių fondu, kuris skiriamas • monėI
krašto atstatvmui

vėl inia- nužudytas, tik Sunkiai sužeis-jeras Mussolinis il
si pertvarkyti savo
rių kabinetą. į rianis .tenykščių

Italijos ministerių kabineto l’aR-
yra 13 portfelių (atskiriu nii-! —:------------------
niuterijy). 18 j,j 7 turi I>< TUR| JĄĮJ g MILIJONUS
premjeras. Matyt, jis nori i 
paimti sau daugiau likusių 
portfelių.

ministe- tas. Tai nepalankių misionie- 
pągonų Bar

NARIU

j mis aplankė valstybės sekre
torių Hull.

Delegacija reikalavo, kad 
krašto vyriausyliė nutrauktų 

į diplomatinius santykius su 
Meksika iki kol'ten nebus nu 
įtraukti katalikų persekioji
mai.

bedarbių šelpimu.

privalo parodyti dau- 
ryšium su J giau veiklos, jei nori apsi

saugoti kompeticijos.

SMURTAS PRIEŠ BUŠU SALA TIK PRAMOGOMS 
KOMPANIJĄ

lūs.
Vokietija kol kas nieko ne

atsako į tuos visus klausi
mus. Premjeras Mussolinis 
pasiuntė jai ir su Prancūzi-. 
ja padarytą paktą. A’okictija 
neatsako ir į tai.

Lukeriavimas ne visados 
y ra geras dalykas. Tad dėl 
Vokietijos šiandien ir turima 
nereikalingų nesmagumų.

SUVARŽYS SPAUDĄ, 
RADIJĄ

ginčijamas ir karo laivų pa 
siuntimas.

JAPONAI VERŽIAS KINU 
PROVINCIJON

DAUGIAU NUBAUSTA 
DĖL KIROVO

PROF. PAKŠTAS 
HELSINKYJE

Lloyd SJec, prisipažinęs 
vadas ™-5u5 i

Chicago majoro skirtas ko
mitetas randa, kad pasauli
nės parodos srityje nėra gn-AVASHINGTON, saus. 24. 

— Kun. C. Coughlino suorga
nizuota per radiją socialiam 
teisingumui siekti krašto un
ija turi jau daugiau kaip 6

MASKVA, saus.'24. — Pet'.milijonus narių.
papilyje dvylika asmenų dar.-1 Šiame mieste įsteigtas šios 
giau nubausta kalėti ryšium , unijos ofisas, kurio vedėju 
su Kirovo nušovimu. Ivra AYard iš Detroito.

| Šį kartą nubaustas vidaus 
reikalų komisarijato Petrapi- 

Žiniomis iš žiemių Kinijos, |P() sekcijos viršininkas Ed- 
japonų kariuomenė jau ver- j ved ir vienuolika jo asisten- 
žias Kinijos plovineijon Ča- | tų. A’isi pripažinti kaltais tuo, 
bar, kad užėmus naujas teri-lkad neapsaugoję Kirovo. 
tori jas ir p, įjungus Mandžiū

ŠANGHAJUS, saus. 24. MIRĖ J. B. PAYNE

kan.

Sov. Rusija daug susidomė
jusi šiais japonų žygiais, ka
dangi tas daroma sovietu 
nenaudai.

PADIRBTOS DVIEJŲ LITŲ 
MONETOS

PIETŲ AMERIKOJ 
KARŠČIAI

MADRIDAS, saus. 24. —
Ispanijos vyriausybė planuo
ja įstatymą, kad suvaržius 
spaudą įr per radiją transli-, 
arijas. Sakoma, įstatvmnn1 
bus įimti ir fonografą re
kordai.

Tas reiškia, kad norima BURNOS AIRES, Argen- 
įvesti cenzūrą visokiai krašte tina, saus. 24. — Dideli karš

čiai siaučia Argentinoj ir ki
tose pietinės Amerikos daly-1 
se.• I

Į Cordoba mieste, Argentina-: 
je, vakar buvo 105 laipsniai 

8 šilumos.

publikacijai.

DAŽNIAU IŠKELIAMI 
TILTAI

54 tiltai Chicagoj kas 
valandas uždaromi ir iškelia 
mi, kad tuo būdu neleisti n

KLAIPĖDA. — Klaipėdoj 
krašto kriminalinė policija 
praneša, kad šiomis dienomis 
nežinomas asmuo vienojo 
smuklėje norėjo paleisti į apy
vartą padirbtą dviejų litų 
monetą. Kartu policija pra
neša, kad ir kitur yra pasini 
dę padirbtų monetų. Policija, 
padirbėjus ir platintojus seka.

ūm

CHICAGO IR APYLIN
KES. — šiandien debesuota;

U. S. laivvno dirižablis Ma

HELSINKIS. — Helsinky
je lankėsi profesorius Kaz\s 
Pakštas. Suomijoje prof. Pag 
Štas išbuvo dvi savaites ir už- 

Įmezgė santykius su Helsinkio
universiteto profesoriais in, y|ec 

į suomių mokslininkais, ypač 
I su Suomijos geografijos drauAVASHINGTON, saus. 24. 

— Nuo plaučių ligos mirė 
kartą buvęs U. S. vidaus rei
kalų sekretorium ir Amerikos

smurtininkų vartas pr.es bu-|limybėg atnaujinti parodą, 
sų kompaniją, teisme ispazi- be^ yra ga|jma jr reikalinga 
no, kad už busų langą daužy-, srities žiemių salą pakeisti 
mą streiko laiku gatvekaiių pramogų (rekreacijos) vieta, 
viršininkai I aber it Kelme Tačiau vra reikalinga daug 
apmokėjo jį. Jam įmokėta' darbo ir didelių i;,aidų 
keletas šimtų dolerių, kad ve-/
dus vandalizmo darbą prieš Komitetas rekomenduoja 
Husų kompaniją. iminėtoj saloj pastatyti milži-

I nišką auditoriją sportams, o- 
buvo sudavęs puolikų pere(v.įų vaidinimui, simfoni- 

gaują ii jos kieki ienam na- njama koncertams ir kitokie- 
riui mokėjęs po 8 dolerius mg pasį|inksrnjniinanis< 
per dieną. Busų langų dau-
žvmas buvo atliekamas vaka-' '•>os pasaulinės paro

gija. Helsinkio spauda labai
susidomėjo prof. Pakšto at- !įy,nas buvo atliekamas valui-'
silankymu, ir visi svarbieji jais įr naktimig< pats lan dos pastatų parodos srityje,

T) , . .. ..........................dienraščiai įdėjo ilgus pasi- „pdanžev Tai darė .tik in anot koniitoto, tegalima palik
(kalbėjimus, kurtuose pro?.! apmokarnieji ganjoK nariai> ti tik administracijos namus,
Pakštas pasakojo apie Lietu- '’KUrje vra snimti ir laukia t ort Doarhoni ir du tiltus

jkas John B. Pavne, 79 m 
žiaus.

am

ATSIVERTUSI JSTOJA 
VIENUOLYNAN

į vos daliartinę padėtį ir pa- bylos 
skutimais metais padarytą di-1 

ulelę pažangą.

Sausio 4 d. prof. Pakštas

skersai tvenkinio.
j

VASHINGTON, saus. 24. i Suomijos geografijos draugi- 
— Atsivertusi Katalikų Baž- įjos salėje laikė paskaitą apie 
nyčion Miss Mario Bucų, iš tarptautinės kalbos problemą.

Slec yra gatvėkarių motorr Tačiau tas dar .nėra galu- 
manas. Jis pareiškė, kad iš tinas komiteto rekomendavi- 
pradžių vandalizmo darbui mas. Komitetas dar turi pa
vesti nebuvo galima gauti gitarinius. -Gal dar bus iškeĮ- 
fondo iš Taberio ir Kelme, tos kokios naujos idėjos.
Bet paskiau gatvėkarių dar

Detroito, išvyko Europon, 
kur įstos vienuolynam

Paskaitos pasiklausyti prisi
rinko pilna auditorija. Tarp

bininkų unija paskyrė 5,000 
dol. streikuojančių busų tar-

;atsilankusiųjų buvo nemaža nautojų pagalbai. Ir tik tada
KLAIPĖDA. — Dideliem* suomių mokslininkų, draugi- Įgauta iš jų pinigų ir nurodv- 

šalčiams užėjus, Nemune ir jos narių, Helsinkio diplomą- į mų. Busų langai buvo skaldo- 
kitose upėse ledas labai pa- tinio ir konsularinio korpuso Imi šaudomais plieniniais šruo 
storėjo. Šianoien Nemune b- narių, Lietuvos bičiulių ir Lie tais (bąli bearings) penkių
do storumas siekia 30 centi-! tuvos kolonijos atstovų, 
metrų. Kai kas jau pradėjo

numatomas sniegas; šilčiau, ledą kirsti ir vežti į ledannes.
pačioj susikrušti ledams per con su savimi vežas penkis Vakar rytą žemians a tempe- 
didelius šalčius, ir kad tiltai lėktuvus, kurie, prireikus, ga- ratfira buvo -7 (7 laipsniai 
visa*los būtų tvarkoje. Ii būt paleisti oran. 'žemiau 0).

Assame drambliai šiandien 
yra pigesni už arklius.

ST. PAUL, Minn., saus. 24. 
— FedeNilinė grand jury įkal 
tino 22 nsmenis dėl turtuolio 
Bremeno pagrobimo.

nštuondalių colių didumo.

SPRTNCrFIELD, Tll., saus. 
24. — 1934 metais žuvo 85 
angliakasiai šios valstyln's 
kasvklose.

NAUJI “LA1SNIAI” 
AUTOMOBILIAMS

Šiandien yra paskutinė die 
na Chicagoj gauti 1935 metų 
“laisnius“ automobiliams. Po 
lieija nusprendė paskui kovo- 

1 ti prieš neturinčius naujų 
• “laisnių’* automobilininkus.

į “l/jiisnių” įsigijimui blnn- 
(kas galima gauti visose poli
cijos stotyse.



8
žiūros, kad ji turi stiprinti esantį Lietuvoj 
vokišku elementą tam tikriems ateities užda- 

PRENb*«L^n* ivros^KALNA^0?. "Amerik©?* v*iatrb«Mi viniains atlikti, Šitokia pažiūra privedė pne 
isiS; ”K*S! to, kad buvo nuolat iš svetur rūpinamasi Lie-
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DĖL LIETUVOS SANTYKIŲ SU 
VOKIETIJA

tu vos vidaus politika daug daugiau, kaip yra 
priimta tarptautiniuose santykiuose. Lietuva, 
kad ir labai brangina gerus santykius su Vo
kietijų, bet tokio elgesio pakęsti negali. Rei
kėjo imtis priemonių, kurios užkirstų kai ku
riems mūsų piliečiams savo pilietiniame vei
kime priklausyti svetimos įtakos, svetimos 
nuomonės ir svetimų direktyvų. Vokietijų 
griebėsi prieš mus ekonominių represijų, už
darydama sienų mūsų gaminiams, net ii tran
zitui. Kasdien mes esam objektu ligšiol negir
dėtos, prieš mus nukreiptos propagandos. Bet 
tokiomis priemonėmis Vokietija nepadarys į- 
takos Lietuvai, nes mūsų tauta nesitenkia 
spaudimui, o tik teisės argumentams.

Paliesdamas ruošiamų Rytų įniktų, 
Lozoraiti 
dymas įneštų 
mo jausmų į tų Europos sritį, kurioj nuo tam 
tikro laiko susidarė neaiški atmosfera. San-

tinlpgis

Lietuvos Kariuomenė
“Lithuanian soldieis mass- tojo vaidas, bet reikale jie

ed along german border, presas

DAINA APt HITLERĮ
Ar tai stabmeldys, ar stabus 
tas lieil Hitler vokiečiui 
\r tik lekeruotus grabas,nesigailėjo iv niekud nesigai-

repbrts”. Yra Ui antgalvis, į lės paaukoti savo brangių gy- 'iaukįęiJ tūkstančių mirčių! 
kuris pasirodė juodomis 'ra;- vybę ginant savo tėvų nuiu>* ' 
dėmis ant pirmo puslapio an- lėtų žemę, jos teises, garbę ii
glų laikraščiuose, sausio 19 d., 
1935 m.

laisvę.

Tegu naciai žino, kati kiek-
Vokiečiai, paduotomis žinio-( viena lietuvi :imtina dar til

mis iš Berlyno, skundžiasi an
glų dienraščiuose, kad Lietu
vos kareiviai yra traukiami į 
Tauragę, arti Vokietijos sie
nos. Pažymi, kad Lietuvos re
zervai yra pašaukti trims mė
nesiams tarnybon ir kad yra 
dvigubai padidintas Klalpc-

simena įžymaus poeto Aluilo 
nio žodžius: “O neverk, nia- 
tušėle, kad jaunas sūnus eis 
ginti brangiausios tėvynės, 
kad pavirtęs kaip ąžuolas gi
rių puikus, lauks sūdo dienos 
paskutinės”.

Negali būti jokios abejonės,

Naujos uuulos komunistas, 
Adolf Hitler triukšmus kala 
tas naeionalsoeialistus 
Vokietijai prirengs galų.

Doičlaiulo visi kaimynai 
žydiškąjį hillerizmų, 
austrui, italai, prancūzai 
smerkia jau, kaip komunizmų.

Penktadienis, sausio 25, 1935

savo predikontų teikia 
neva pareigoms pastoriaus.

‘Brang nacli osteu’ jo svajonė 
gobšiems vokiečiams patinka, 
jo keistoji buludonė 
rodo, kad jo rūšis menka.

Vokiečiui naciai aršieji 
klaidų - klaidose paskendę, 
austvijokų piršusieji, 
gailis kaip balon įlindę.
Jie nemanė, kad jis klystų, 
aplink spietėsi, gėrėjos, 
bet socialuacionalistų 
sriuba virta ne virėjos.

Staiia, Leuin, Belakunai, Joju nelik druskos trūksta, 
Bermont, Troeki, Litvinovas, Įteii ir skonis išgaravęs; 
b.i masoniški žiaurūnai,

raiiesuamas ruošiamų nyių paaių, p. do8 garnįz<)nas. Kiek tame ga. ‘,^7.7? 7 ” J, “l“
izoraitis pažymėjo, kad siu projekto įvyk- uJe gali bQtį teisybės> tai ^ad X k“te z,m*
anas įneštų nuraminimą ir didesnio tikru- no„ dama 1 kabančius losimus, ar-k laušimas.

Hitlerininkai sake, iai yra
tykiai su didžiosiomis vakarų Europos vals-Išardo barškinimas. Vienok’ ** “ I ••***. II • v 4 •

Galima sakyti, kad šiandien viso pasau
lio akys yra nukreiptos į Klaipėdos kraštų, 
dėl kurio vokiečiai hitlerininkai taip drąsiai 
grųsina Lietuvai ir biauriai šmeižia mūsų 
tautę. Dėl to, mes manome, nebus pro šalį 
supažindinti n,ūmi skaitytojus su Lietuvos 
vyriausybės Į/jlilika Klaipėdos krašte ir ko
kiuose santykiuose Lietuva yra su Vokie
tija. ! ,

Prez. p. Smetona tautininkų partijos su
važiavime kalbėdamas dėl Klaipėdos krašto 
taip išsireiškė:

“Klaipėdos krašto vokietininkai ne vie
nų kartų yra klabinę Tautų Sąjungos duris, 
skųsdamį Lietuvos valdžių, kad jų teisė e- 
santi laužoma, nors patys neri išsprūsti iš 
suteikto Klaipėdos žemei autonominio statu
to, nors patys laužo teisingumo dėsnį santy
kyje su lietuviais gyventojais. Nors Haagos

prisipažįsta, kad priežastis 
siuntinio Lietuvos kariuome
nės arti sienos yra atsargu
mas, kad Prūsijos “storvi 
troops” neperžengtų sienos ir 
nevžgiobtų Klaipėdos.

I.itluvos kariuomenės gene
rolai, pulkininkai, karininkai 
ir kareiviai, be abejo, supran
ta, kad reikia veikt rimtai, 
budriai, vikriai, greitai ir būt 
pasiruošus gint tėvynę pir
miau, negu taps okupuota, su
mindžiota, apiplėšta ir sunai
kinta. Angis yra pervėlu nni-

tybėmis — Prancūzija, Anglija ir Italija yra 
jiagristi tų valstybių palankumu ir mūsų in
teresų supratimu.

Kalbėdamas apie Klaipėdos kraštų, mį- 
nisteris pareiškė, kad Lietuva, konvencijos 
dėl Klaipėdos krašto signatarė, respektuoja 
savo parašų taip pat, kaip respektuojami ii 
kitų signatarų parašai. Mes esame tolimi nuo 
noro kovoti su vokietybe, bet mes neleisim, 
kad gyventojų dauguma. — lietuviai būtų te
rorizuojami dėl to, kad yra lietuviai, ir kad 
būtų nutautinami. “Aš pareiškiu”, — įsak
miai užakcentavo ministeris, — “jog visi mū
sų politikos keliai eina psr Klaipėdos kraš
tų ir jokia, nei praeities, nei ateities proble
ma neturi atitraukti mūsų dėmesio nuo Klai-Įšti, kada jau įkandu.
pėdos krašto ”.

Savo kalboj pabaigoje ministeris St. Le

Tribunolas kad ir
skunde, išskyrus vienų kitų mažmoži, tačiau 
jis vėl nerimsta ir, rasizmu užsikrėtę, vienų 
teisinio santykio šalį tepripažįsta, būtent tei
sę, o pareigos, statuto rždėtos, — pareigos 
teisingai elgtis su lietuviais,, nepripažįsta. Ne
trukus mūsų (eismas tars Kaune savo žodį, 
ar nėra kaltais Klaipėdos žemėje vokietinin
kų nelojalumo, ir padarys savo išvadų. Kitų 
mažumų skundai nėra pasiekę Ženevos, bet 
jus kai' kurias dejuojant, kad esančios varžo
mos, tenka girdėti. Susipažinę, kaip kituose 
kraštuose klojasi mažumoms ir sulyginę jų 
ton buitį su mūsų mažumų buitimi, vargiai 
pasijustume kur joms ko netesėję”.

Tame pačiame tautininkų suvažiavime 
kalbėjęs Lietuvos užsienių reikalų niininteris 
p. St. Lozoraitis plačiai lietė santykius su 
Lietuva.

Santykiui su Vokietija yra patekę į tokių 
fuzę, kurios Lietuva niekados nepageidavo 
ir kuri niekam nėra naudinga. Tai atsitiko 
no dėl Lietuvos kaltės. Vokietijų laikosi pa

Pierre L’Ermite

spaiilis
Sekapli i.torija upskriųjo visų aps

kritį. Ji* ;r dubai' pusukojuma namuose, 
salonuose, dargi virtuvėse, kur virėjos su 

* malonumu išnagrinėja jos smulkmenas, 
visrdamos sriubų, ar sklisdamos bulves...

<— ..Jūs nežinote, kus atsitiko per 
Adclės vestuves?..

— Ne.
— O, tai bent! klausykite!..
Ir ji sutelkdama dėmesį pakelia pei

lį, lyg kud norėdamu k irstė nukirsti saki
nius; o prisiartinus išgirstumą tai, kų 
jūs tuojau perskaitysite.

<-• • . »
Vertingoji Darniu jau ėmėsi reiig.i 

Saločius, kui staigu prie didžiųjų kleboni
jos durų saskmiibėjo skambutis.

Neskaitant Paryžiaus ehuliganiukų, ’ 
vrn skambinimas meilus, autoritetingas, 
yra du: šimtai būdų truktelti skambutį.;

ba dešras, jau tiesia savo ran 
kų į mūsų Klaipėdos kraštų 
Vienok, tegu despotiškas He
leris perskaito istorios lapus 
apie Vytauto žygius Žalgiriu 
lauke, taip pat, Algirdo kovų 
ari i Maskvos.

Keikia tikėti, kad kiekvie
nas lietuvis-vė mvli ir nivlė;» »
tėvynę Lietuvą, motinų savo 
kaip bočiai jų mylėdavo se
niai seniai ir kad Lietuvos ka
riuomenė, šviesų kardų pasiė
mus, priešo į mūs kraštų nie
kuomet nebeįleis. Lietuva |>ei 
pastaruosius amžius, gyvenda
ma po ruso ir vokiečio jun
gais, kovojo vartodama vien 
lik protiškų kardų. Iš mūsų

:i ikščionijai skelbią, kovas!

Žydui, žydijos samdyti, 
hitlerizmų išperėjo; 
ėmus tvarkų suardyti, 
žydai gavo ko norėjų.

N ėda v i ręs, nedakepęs, 
vokiškasis ar.strijokas, 
žioplių vadu greitai tapęs,

I.. K
jį sugyžus, savaip rūgsta, 
daug kas spjaudos paragavęs.

j Tautų statant ant altoriaus, 
j visi driskiai dievais virto;
1 šalę rimto net pastoriaus

vagiams pirma vieta skirta.
Taigi naciai, rūdmurškiniai, 
tikrai masonų samdyti, 
Vokietijos rimtai miniai 
ėmė visame kliudyti.kas jį linko ir tiems striukas.

Kasdo veislė kas per kraujus ?! Hale žodžių, kumščio jėgų 
kas per vokiškas žiaurumas! ! naciai dažnai pavartoja; 
Kalt nesąmones vis naujas,
Hitlerio speeialumas.

•tuo rudųjų rimti bėgu, 
nes „ie kvailybes kartoja.

Lietuvių tatttu nebando ir tautos buvo likę tik griūvė
nenorį grobti svetimų žemy.’. siai-

Ačiū Dievui už Jo malonęzoraitis teisingai pabrėžė, kad juo komplikuo- ^es nenor*,n girdėti patinukų
griausmo. Mes nenorim matyti Lietuva susilaukė nepriklauso-fesnė yra padėtis, tuo daugiau tauta turi bū

ti vieninga, susiklausius, nepasiduodanti sve- laukuose batalijonus ginkluo-
| tiniaį įtakai. Anot jo, visų pntakiiUia siįlV-kareivių. Mts nenorim karo.

ga Lietuvos politikos sėkmingumui — tai pa
čios tautos nepalaužiama valia vieningai di
rbti ir tarnauti Lietuvos interesams.

* .
Aišku, kad taip. Deja, nedaug dar tėra 

ženklų, kad tautininkų grupė, turinti valsty
bės vairų savo rankose, eitų prie tos šian
dien taip laĮiai reikalingos tautos vienybės. 
Partiniais ir asmeniniais sumetimais vidaus 
politika tebevedama tokia linija, kuri nesu
tinka su Steigiamojo Seimo priimtosios kon
stitucijos dėsniais. Tai ir trukdo stiprinti 
tautoje vienybę. Kiekvieno nuoširdaus lietu
vio yra noru, kad Lietuvos vyriausybės šu
lai eitų nuo žodžių prie darbų, kad jie vi
daus politikų pasuktų tais keliais, kurie pri
vestų visų mūsų tautų prie tokios vienybės, 
apie kurių jie taip gražiai kalba. Jei mūsų 
tautoje bus stipri, nepalaužiama vienybė, nei 
vokiečiai nei kiti priešininkai nedrįs taip drą
siai Lietuvai grųsinti.

Ministeris pirmininkas ir finansų miiils-

maldaujantis, įšėlęs, klastingas i* 1.1. t.L 
fiiuiue atvejy skambėjimas buvo daug 

nuiž kareiviškas: garsas tikslus, bet ne
visai sausas.

Daruta atspėjo, kad atsilankantis — 
svarbus. Gyvai ji nusišluosto runkus j 
savo priejuostės kampelį, sumaišo Salo
čius su Špinatuis, staigiu kojos judėsiu 
paspiria Rainį, senąjį išdykėlį katinų, kurs 
riečia nugarų tarpduryje ir eina atidaly
ti...

* « •
Didelis, išblyškęs jaunikaitis, juodais 

plaukais, riestais ūsiukais, kas tai pana
šiais į puskarininkį, civiliai apsirėdžiusį.

— Klebonas namie?
Taip,'Tamsta.
Ar būtų galima jį matyti?

— Greičiausia, taip... (
Ir tarnaitė pasitraukė į šalį praleis

dama lankytojų, kurs žengia visiškai sa- J 
vo vertę žinodamas, tiesus, lyg kad būtų 
surijęs pusę tuzino lazdelių. ' 1

Darata gi įspūdžio paveiktu užkliūvu 
už visų kėdžių...

— Čionai... Tamsta... Prašom, jei no- .

mybės ir savo narsios kaiiuo- 
monės* ' L’nrtuvosį. kari uomeuj 
eidama tėvynės keliu, vėl ne
ša trispalvę vėliavų. Su Aukš
čiausio pagalba, Lietuvos ka
riuomenė parodė ir parodys, 
kų gali kilnios dvasios, dorių

Bet lai Hitleris žino, kad Lie
tuvos kariuomenėje tarnauja 

j narsūs tėvynės sūnūs: tvirti, 
aukšti, kaip ųfuolai, žemaičiai, 
šaunūs dzūkai,' kurie per il
gus šimtmečius daug vargo ir 
rūpesčio patyrė, ypač nuo tų aui 
lūikų, kada Vilnius buvo gė
lėmis apkaišytas. Nors Lietu 
vos kareiviams yra mielas ar- PLATINKITE “DRAUGĄ”

Jvdolf Hitler praskambėjus, 
net maušiukai nusigąsta, 
bet fenomenas, “veikėjas”, 
su Bermont u daro klastų.

Kad Bermonlas yra žydas, 
tai net Amerika žino;
Hitler smerkiąs žydų ydas, 
Beruiontų pas sau grąžino.

jame aiškus žydiškumas, 
lietuviai jo nepamiršo, 
kuomet jo nachališkunm.; 
bermonlijadų mums pilte.

Hitlerizmo trys kętvirton - 
žydiškumo tikrai yra, 
tik, kol buvo neištirtas, 
doičiai rėmė jį kaip vyrų.

;iys niduiarškiniųTms 1
gi mūsų brangios tėvynės sū į uplii.I: spietė žioplių gaujų 

bet šiandie būdu laukiniu
Adv. N. Valasina rūdmarškiniai plėšikauja-

Kėkia, tikybos nereikią, 
o puls braunas ant altoriaus;

teris p. Tūbelis, kalbėdamas apie visus Lie
tuvos valstybės reikalus, pažymėjo, kad Lie
tuva savo eksportui visai neteko rinkos Vo
kietijoj ir dėl to turėjo pagilinti prekybos 
santykius su Ąnglija, Čekoslovakija, Belgija,

p. Tūbelis sako: “Visada prieš mūsų akis 
pirmoj eilėj turi būti didžiausias bendrasis
valstybės saugumo reikalus”.

* * •
Sekant hitlerininkų bylų, kuri eina Kau-

isveicarija, Rusija, Anglija ir kitais kraštais. Į ne, aiškiui matome jų nusikaltimų dirbant 
Vadinas, su Vokietija santykiai iš viso yra j Lietuvos nenaudai. Dėl to ir netenka stebė-
blogi. Vokiečiai, besiverždami į Kluipėdos 
kraštų, jokių prekių iš Lietuvos nebeįsilei
džia.

Turint galvoj šių dienų Lietuvos padėti, ! lų šunybės.

lis, jei vokiečių spauda yra pilna melų ir 
šmeižtų prieš Lietuvą. Vokiečiams neputinku, 
kad Lietuvos teisme keliama į viršų jų agen

l’erdi.tusis tautiškumas 
dirbtinai išafišuotas 
juomi patrijotiškumas 
Vokietijoj liks nušluotus.

Ir kitų šalių karštuoliai 
dengdaniicsi tautininkais, 
liks istorijos baisuoliais, 
bankų, įstaigų plėšikais.

f
Gi tikrieji patriotai, y

i mylį Dievų ir Tėvynę, 
jie, kaip kilnūs galijotai, 
už tėvynę duos krūtinę. \
Jiems nesyaitm ttHa vietai»
jie nepartijoms bernauja; 
jie gerina būvį kietų, — 
meilei ir tiesai tarnauju.

Nuo dirbtinių pat vijotų 
Dieve saugok mūsų šalį, 
ves ta. gauja vari jotų 
Lietuvą pražudyt gali!

Kol naciai nefiguravo, 
išeikvojimų nebuvo, 
o, kai jie jau viršų gavo, 
teisingumas griūte - griūva!

Jie įstaigas apiplėšę 
jau žmonių sųžinėn lendu; 
juose aiškėja puvėsiui, 
vidus gangrenuojąs, genda.

Taigi, Viešpatie, Karaliau! 
Atitolink šitų marų; 
gink Liduvų, Visagaliuu, 
vi.rų kreipdamas į gerų...

V&k. Juozas

rite, atsisėsti... Žin|)ma, klebonas tuojuu 
nulips žemyn... Aš jums atidarysiu lan- 
giues... bus nors šviesiau... Uždariau., jas 
dėl musių...

Juunikaitis inabminga mina išklauso 
visų šį žodžių išsiliejimų... Paskui, pasili
kęs vienas šiame vargingame bažnytkai
mio salone, jis vienu akies žvilgsniu api
ma visus baldus, tuo lurpu kui jo koja
mušu į taktų kažin kokį gatvės maršų.

•
Atsidaro vienos durys... antros... Pa

galiau sugirgžda laiptai )M) šiek tiek ap
sunkusiu žingsniu, ir pasirodo senasis kle
bonas.

— Gerų dienų, klebone.
— Gerų dienų, brangus pone.
— Aš esu p. Friųuett, Paryžiaus ma

karonų įmonės savininkas, kurio užsakus 
jūs pereitų sekmadienį paskelbėte.

— Taip, taip... tas, kurs mums pa
vagia gerųjų mažųjų Adelę!.. Nors, jūs jų 
laimingų padarysite, ar ne tiesa, aš esu 
tikras?

— Kunige, klebone, aš pasistengsiu...
— Ar viskas tvarkoje dėl jungtuvių?

— Visiškai viskas... tik vienus men
kas formalumas... o! menkniekis... Jūs 
man jį galite Įsižiūrint atlikti, ne liesa, 
jūs gulite man duoti išpažinties kvitų, 
kurio aš dar neturiu ir kurio ieškau?

— Visai nesunku, brangus pone, klau
pkite tenai!

Ir savo jau drebančiomis rankomis se
nasis klebonas priartina klaupk;}, kurį vi
sa blizgu, nuo daugelio gentkarčių tryni
mo.

« ♦ •
— Na... čionai! O atsiprašau, aš ma

tau, ji dulkina... tai vis tu užmiršuolė Da
rata...

— Bei, kunige klebone, aš Jūsų pra- 
šau...

— Taip, taip, leiskite, uš pats jų nu
šluostysiu. Jūs pamatysit, jaunuoli, kai 
jūs turėsit savo šeimynėlę, reikės mokėti 
ulstoti visus namiškius... fttai! kaip da
bar! Jūs gulite klauptis nesusidulkuidu- 
mi, savo kelnių... A la apsileidėlė... taigi!..

Ir, kadangi jaunasis fabrikantas te
bestovi, karštligiškai kraipydamas savo
* 4 H i’Kiin ’ ’

tis:
— Gal būt labiau mėgstate atlikti iš- 

laižintį bažnyčioje!..
— Bet, kunige klebone, aš nenoriu 

jos atlikti nė čia, nė bažnyčioje... uš ne
noriu visai eiti išpažinties!..

— Tuo būdu... aš jūsų nebesuprantu.
— O gi visa tai labai paprastu: aš 

jūsų neprašiau mane išklausyti mano iš
pažinties!.. Aš jūsų prašaiv tik išpažinties 
kvito... Pagaliau,» ne veltui... nes... štai 
dvidešimt frunkų, kuriuos aš aukoju jū
sų...

— Aeįfll Pone, tos duonos nevalgome, 
— staiga pertraukia viską supratęs kle
bonus.

— Kaip... jūs nepriimate?.
— Taip, nes, galų gale, jūs iš manęs 

reikalaujate klastojimo, paliudyti savo 
parašu, kad jūs atlikote išpažintį, tuo tar 
pu kai nieko panašaus nebuvo! Jūs ge
rai į mane neįsižiūrėjote, pone, arba jū- 
savo gyvenime niekada nesate susitik'1 
kunigo?..

(Daugiau bus)
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DRAUGO V AK
SEKMADIENĮ 5 VALANDĄ POPIET

VasarioFeb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
Įžanga $1.00, 75c ir 5Oc. Šokiams 4Oc.

SSffiž:t,vRSjri Ti
BUS ĮVAIRI PROGRAMA

I. Muzikaliais instrumentais bus išpildyta keletas smagių ir įspūdingų 
numerių.

II. Chicagos žymiausi solistai išpildys labai malonų Koncertų.
dtienė, kurios malonus soprano balsas skambės III. Šv. Kazimiero Akademijos rinktinės mokinės suvaidins labai gražų 
tori joj. Ji sudainuos keletą smagių dainų. vieno veikalėlį: “NESUGAUTAS NE VAGIS”.

IV. L. V. “Dainos” choras, po vadovyste J. S AURIO, ir Aušros Vartų 
parapijos choras, po vadovyste J. BRAZAIČIO, padainuos kele
tu smagių liaudies dainų.

Sauris, L. V. “Dainos” choro va- 
I didelių pastangų priruošti savo 
?horą “Draugo” koncertui. Jis pa
liausiąs pastangas šiam koncertui.

Anioeta Sturmąitė, malonus 
sopranas, pirmu kart pasiro
dys “Draugo” koncerte.. Jos

V. Po įdomaus programo prasidės šokiai 8 vai., kuriems gros At. Met kas,’teHcs^daugd 
rick’s Orchestra. ' balsu-

Visi lietuviai esate kviečiami į šį metinį mūsų dienraščio parengimų. 
Visas programas taip sutvarkytas, kad patenkinus ir palinksminus vi
sus atsilankiusius svečius, idant jums gyvenimas būtų malonesnis, 
smagesnis ir linksmesnis.

Tad visi rezervuokite vasario 3 d. dienraščiui “Draugui”. Ateikite 
ir pasilinksminkite kartu su kitais mūsų dienraščio prieteliais.

_ ~ L. V. '‘Dainos” choras, vedamas J. Saurio, išpildys keletu labai malonių nu-
balsas pasižymi švelnumu ir merų “Draugo” vakare, Lietuvių Auditorijoje, vasario 3 d. &is choras daug dir- 
malonumu. Ji bus nauja žvai- ha meno srity ir jis kas metai daro labai žymią pažanga. Bus visiems malonu jį 
gždė “Draugo” koncerte. išgirsti “Draugo” koncerte.

F
tona
savo
tenk

ITIS, Aušros Vartų parapijos var- Aušros Vartų parapijos choras, vedamas J. Brazaičio, dalyvaus “Draugo” metiniame koncerte ir žada šiemet savo 
idovaus savo chorui Draugo kon- dar geriau pasirodyti negu kada nors pirma. Aušros Vartų par. choristai myli dainą ir dėl dainų daug deda.pasi- si 

šventimo. Laukiame visi tos progos išgirsti jį “Draugo” koncerte. “
suom

Dra
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STUteNTAI, STUDENTĖS, PRŪFESIJONALAU ĮSIKIN
KYKIME į DABARTINĮ VAROMI SĄJUNGOS VAJO!
Organizacinis darbas yra lft-ilų Organizacija (dabar Sąjun- 

bai nepastovus dalykas. Jis ga). Per tą laikotarpį jį per-
nestovi ant vietos; arba dide
liais žingsniais ar jmlaipsniais 
žengia priekin, arba, netekęs 
reikalingos paramos, smunka. 
Tat, organizacijų vadai, supm

gyveho daug pasisekimo, ne 
trūko irgi kliūčių bei klaidų 
Vadai, visą Širdį įdėję į šį da
rbą, teikia mums reikalihgtis 
būdus, nūrodo kelią, kutino

tę šios taisykles reikšmę, nuo Įgalima pasiekti šviesesnes a- 
latos ieško tokių priemonių ir|teities; jų kartais paklausėme 
veikimo būdų, kurie orgahiza- ir priėjome ptie džiuginančių
ei jos veikimų palaikytų įdo 
mų, interesingų, iiatmukiantį 
ir tuo pačiu metu rimtų ir su 
sipratusį. Tiesa, vadai suma 
no daug gražių sumanymų bei 
kilnių pasiryžimų, tačiau nė

pasėkų, o dažnai neparodėtne 
tiems pasiryžimams reikalin
gos paramos ir tie kilnieji i- 
dealAi pranyko. Nepaisant to, 
šios organizacijos pijoiiieriai 
nepaleidžia plūgo ir, pradėję

visuomet jiems lemta sušilau tautinę bei religinę dinų arti, 
kti jų įgyvendinimo. Šie, vy- intesigręžia atgal. Visas jų į-
resnieji, teikia tuos pasiryži
mus savo talkininkams - na 
riams, tačiau dažnai tos prie
monės nesulaukia reikalihgos 
paramos ir pranyksta, kaip 
į orų paleistas garsas, Gerų 
pasėkų ir ganėtinų vaisių gu
Įima susilaukti tik tuomet, j J|gų aūižių patyrimas mums 
kaip visi vieningai veikia, vio ‘Išrodo, jog ne visuomet orgiv 
na idėja, vienu tikslu darbuo- ’nizacija džiaugsis tais pačiais

dėtas vargas ir patirti nepa
sisekimai yra niekis, sulvgi- 
hus su tuo pasisekimu ir vai
siais, kūlių jie mato ir ragau
ja. jie visuomet ieško naujų 
jėgų, naujų priemonių, naujos 
dirvos.

-jasi. Turi būti pilnas, aklas 
sutikimas tarp pačių vadų ir 
narių. Vežimas geriausiai va

nariais; ji} skaičius ar anka 
čiau ar vėliau ims mažėti, to 
dėl rėikia ieškoti pasekėjų, no-

barius. Toks darbas, žinoma, t 
labai reikalingas ir, duok Die
ve, kad jų daugiausia atsiras
tų. Tačiau, ne būtinai reikali
nga nariui eiti didelių minių 
tarpe ir ten įsijuosus rankas 
mosuoti ir berti karštas pra
kalbas. Kiekvienas narys-rė tu 
ri daug pažįstamų draugų-ių 
kuriuos gražiai įkalbinėjus, 
galima pakviesti narių skai- 
čiun ir įtraukti sąjungos dar- 
bymetėn.

Tat visi Sąjungos nariai iš 
vien prisidėkime prie šio va 
jaus; pasirūpinkime K\-kvic- 
nas nors po vienų naujų narį 
pasikviesti. Jeigu kiekvienas 
senas narys gautų po vieną 
naujų, sąjunga staiga jaug
tų. Vajaus metu panaudokime 
tas priemones, kurių mums 
(eikia vadai; gerui susitvarky
kime savose kuopose. Ieškoki
me įvairių būdų, kuriais būtų 
galima šį vajų padaryti ne su
nkia našta ir vadinamu “sau 
su dalyku”, bet kad jisai bū
tų įdomus, interesingas, pa
traukiantis, o tuo pačiu rim
tas ir susipratęs.

Įdėkime visas pastangas kad 
kiekvienoj lietuvių kolonijoj 
pasigirstų Sąjungos šūkis,

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
klausyti vienuolio angliško pu(keletu naujų kun. Žydaeavi- 
UiOkslo. Ičiaus parašytų veikalų, kurie,

Per sumą vienuolis pasakė prie progos, bus atvaidinti.
įspūdingą pamokslą.

žiuyja, kuomet ratai lehgvai rinčių pradėtąjį darbą toliau
sukasi, o šie organizacijos ve
žimo ratai lengviausiai suk
sis, kuomet kiekvienas narys 
įsikinkęs, su visais tuos ratiis
ctaks. ■ ‘i’id'iitB 

Treti melai, kai gyvuoja A
]j. K. Studentų ir Ptofcrijoha-

Gydytojai Zin!
.. if vartoja ' 1 4

skystus liuosttotojtta

Jtts taipgi vaUotum-ple skysta., fel 
žlnot'dnėte kaip gerai jaustumėt.

Skysto liuosu-otojo visuomet gn- 
lirtis paimti tinkamoj dozoj. Ga- 
ille po truput) mažinti dožu. Rtl- 
niažinimn- dc»S. yrt tfta pAkMtt- 
»ls tifcrb saugau-, pafonyvlhlnkr. ibio 
•tflkletAjtrtio.

Tik paklauskite Savo gvdvtdio 
apie tat. Paklauskite stovo vaisti
ninko kaip skysti liuosuotojai bt- 
sidarė populiams. Tinkamas SkvS- 
taš liuosndtuo.ias duoda tinkama 
pagalbi! — tlnkuftua kieki pagal
bos. Kuomet doza atsikartoja, ne
gu daugiau, kaskart mažiau terei
kia imti. Tol, kol viduriai veikla 
normaliai ir be Jokios pagalbos.

Ašmenys patyrę S) smagumą, 
niekuomet negrjšta prie nesuregu
liuojamu liuošuotoJu! Skystas liuo- 
Suotojas dažniausiai vartojamas, 
tai Dr. CaldtoeU’s Syrup Pepsln.
Savyje turi senna ir easeS.ra, o 
Šie du yra natūralūs UudsUOtoftU. 
kurie nedaro papročiu. Be dide
les atmainos palengvina apsvalgi- \70eiinc irlSio Ina ir sirgu t lavinta. . BUCUOS

Palengvinti Jūsų viduriu užkie
tėjimams saugiai ir smagiai, pa
mėginkite Syrup Pepsin.

varyti. Studentų ir Prhfesijo- 
nalų Sąjunga, taipdsgi jaučia, 
jog josios jėgos ne visuomet 
bus vienokios. Ji supranta, jog 
vienybėj stiprybė, todėl juo 
daugiau narių randasi juo 
smarkesnė ir stipresnė bus ga
lybe visūs viehon krūvon su 
dėjus.

Su 1935 M. pradėtas A. L 
K. Studehtų ir Profesijonalų 
Sąjungos vajus, kurio tikslą: 
Vbt — įžengti į kiekvieno A- 
bierikos lietuvio kataliko stu 
d'ettto, studentės ir profesijų 
balo barnus, sutraukti juos po 
Vieiia vėliava ir vienu tikslu, 
tomis pačiomis idėjomis dirb 
ti Dievo garbei
gerovei. Sąjungos nariams pri 
dera šibo metli ypatingu bū 
du įtempti savo jėgas, idab* 
šio vajaus pasekmės būtų ko 
didžiausios. Kiekvienas narys 
privalo sau už pareigą užsido 
ti kodaugiausia narių įtrauk
ti Sąjungon ir ypatingu en-

Į kuomet tik vyresnieji asrno 
įtiys važiuoja po įvairias kolo
nijns duoda paskaitau sako 
prakalbas, sutašinėja naujus

it. JURGIO PARAPIJA
Kai kurios bolševikės atsi

sakė tarnauti mulkiui, laisva
maniui, “artistui” ir daryti gė 
dų savo dainavimu per rutilo. 
Dabar katalikės pradėjo bu
čiuoti rankas laisvamaniui Žiū 
ronui, kad priimtų į savo sai
kų. Pirmutinė dasigavo tenai 
Mot. Są-gos kuopos narė ir pe
reitą šeštadienį jau turėjo lai
mę parodyti savo gabumus irj 
balsų. Na, ir parodė... Kuopa 
turėtų suspenduoti tokių narę, 
kad neterštų vardo katalika
ms ir draugijoms.

Mokytojos seserys visiems 
-irdingiaust.ū dėkoja už gan 

Visa 6v. Jurgio parapjja l uu1 šią paramų per mokinių pa 
šiasi paminėjimui Vasario 161 rengtą pramogėlę sausio 13 <|

Ruošiasi Vasario 16

SV. JUOZAPO DR JOS 
METINIS SUSIRIN

KIMAS

Muz. J. A. Blažys, 6v. An
tano par. vargonininkas; jau 

• kelinti metai eina tas parei- 
įgas ir su pasišventimu darbuo- 
įjasi meno dirvoj. Jo pastangų 
j iltis, vasario 17 d., Lietuvių 
jsvet. bus muzikalis programas 
'Lietuvos Nepriklausomybės 17 
m. sukakčiai paminėti.

d. Gerb. kleb. kun. J. Čižaus- 
kas lavina chorą daug gražių 
tlainų tai progai. Taipgi bus 
išpildyta keletas jo parašytų 
kompozicijų. Jau pakviesta 
tai dienai kalbėtojai.

Sodalicijos šokių vakarai
Sausio 22 d. sodalicija su

rengė šokių vakarų. Susirinko 
daug jaunimo. Visi gražiai li
nksminosi prie geros muzikos.

Komisija dėjo daug pastan
gų, kad vakaras būtų sekiniu 
gas. Tylutė:

Pelno liko 126 dol. Garbė vi
siems, kur’.': nuoširdžiai parė
mė sunki} seserų darbų, o sese- 
rims už surengimų į vaitaus 
programų.

Detroite šalčiai perdaug tini 
nespaudžia. Oras mainosi, dėl 
to daugelis žmonių gripu sto
gu. Daktarai pataria saugoti- 
kojų peršalimo, nuo to daž
niausiai pagalina slinkus gri 
pas.

PRANEŠIMAS IR KVIE
TIMAS

Sausio 20 d. Šv. Jurgio mo
kyklos svetainėj įvyko Šv. Juo vinio. Dr-ja sutverta sausio 22 
zapo dr-jos metinis susirinki
mas, kuris buvo gan skaitlin-

d., 1910 m.

Apsvarstyta daug svar- W35 inetams vaidybon išrin- 
bių dalykų. Nutarta surengti j^a' P’rR- -L Balčiūnas, v. 

‘‘Siek mokslo, dirbk tautai, [balių su koncertu, puininėji- Al. Belickas, tin. ra

gas.

gyvehk tikėjibib”, kurį išgir
dę studentai-ės ir profesijona-
lai stotų po Sąjungos vėliava ” .
. - . ..... ..  . , , t--,.. !ka su didele pagarba. Kalbe-įr vieningai dirbtų Dievo g» ' t ,. .. , , ., . . ; • , i •, Itotas toliau pranese, kati kerbei ir žinomų labui! • , . ’ ., ..,ta!ikų akcija Madride atidarė

Antanas Miciūnas,

nuli 25 metų draugijos gyva- štin. — 
rašt. — 
sielius 
glob. —

Moterų Sąjungos 54 kuopa 
rengia bunco ir pinoklio balių, 
sausio 27 d., G vai. vakare, V- 
Jurgio parap. svetainėje. Po 
lošimo bus šokiai. Bus Ska
naus užkandžio. Taip pat ir 
gražių dovanų.

Kadangi visas periąs sk.- 
riamas kan. P. Kemešiui Ii 
Vilniaus Vadavimo Sąjungai,

S. Varanauskas, nut.
M. Varanauskas, ka
- L. Širvaitis, kasos [tut visi kviečiami dalyvauti ii

KATALIKŲ AKCIJA ISPA
NIJOS DARBININKU 

TARPE PO REVO
LIUCIJOS

ypatingą mokyklą, kur bus 
Centro rast ruošiami darbininkai krikščio

niškos tiesos apaštalavimui
1 (Greitu laiku jau bus išsiųsti 

pirmieji “propagandistai” r

J. Bukantas, J. Šiur- 
kus, fin. pagelb. — Petraus
kas, knygų peržiūrėtojai — J. 
Šiurkus, Pet. Dereškevičius,

’ j maršalka — K. Belieka5; at 
stovai į Spaudos Rėm. Drau
gijų — A. Belickas, V. Šven-

paremti parengimų.
Komisija

ŠV. ANTANOJPARAPIJ A
Pereitų savaitę kleb. kun 

I. F. Boreišis buvo išvažiavęs

Nežiūrint depresijos laikų, 
vedybų skaičius lietuvių įtū

pė nemažas. Senesni žmonės 
pranašauja gerus laikus. Pa, 
gyvensime, pamatysime.

Lietuvos Nepriklausom v bč.- 
paminėjimas įvyks vasario 17 
d., Lietuvių svet. Programas 
bus patrijotinis. Bus prireng
tas tam tikras vaizdelis iš 
lietuvaičių ir lietuvių karei
vių, bus nauja komedija, o 
muz. J. A. Blažys su Vyčių 
choru išpildys tam tikras dai
nas. Kalbėtojas kun. I. F. Bo
reišis pasakys reikšmingą ka! 
bą. Bus ir daugiau niargumv 
hų. Ant galo šokiai. Pelnas 
eis pusiau su parapija. Rengia 
Vyčių kuopa.

įvairius industrijos centrus.
.Vėliau katalikų akcija arti- Jaunimui Mišios !į Amsterdam, 5. Y., pas kun
„liausiu laiku visame krašte I !’ėteit« sekmadieni 9 vai.',J. Žydanavičių svai-b.ais m

Ovicdo mieste, kruvino As- 
turijos darbininkų sukilimo 
centre, neseniai dr. Angel lle- 

ir tautiečių! rrera, Ispanijos katalikų ak
cijos pirmininkas pasakė dide
lę kalbą, kuri t)OVo įspūdin
giausia socialinės reformos ir 
darbininkijos laimėjimo denio 
nstracija. “Mes turime nuola 
tos prieš akis turėti”, sakė 
kalbėtojas, “kad daugelis, ku
rie dalyvavo revoliuciniame

tuziazmli skleisti šios organv (judėjihie, atsisakė nuo tiesos, 
kadangi mes jiems neaiškina- 

Daugelis žmonių įsivaizduo |me, kas, ištikrųjų, yra Bažny 
ja, jog vajus yra toks laikas čia. Perilgai mūsų vajaus dar

bas darbininkijoje buvo atidė
liojamas. Užtat dabar reikia

praves didžiulį vajaus žygį. 
Ruošiamas centralinis knygy
nas katalikiškos socialinės re
formos klausimais. “Politinį 
vajų įkandin turi sekti socia
linė reforma. Už abi tačiau 
svarbesnis religinis darbinin
kų atkovojrmas; jis vyks pa
mažu, tačiau duos patvarių 
rezultatų”.

------ —
AKTŲ GYDYTOJAI

ryto, vienuolis Tėvas Sylvius falais. Ten užpuolė šaltis su 
pasijonistas, brike šv. Mišias isniegu; užtruko net penkias 
Daug jaunimo atsilankė pas- 'dienas. Parvežė literatūros ir

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ ^RAUGUOS1 NARIAI:

25 METĮĮ PRITYRIMO
Pritaikyme akintų dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo A 
kių ir pritaikymo akihių.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Lafetu »iAi daktarai
--------- ---------- ;------------- i----------------------------------

Tbl. LAKayetle 7850

DR. F, C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
Vai,: 2—4 Ir 7—I vai. vakato

Res 2136 W 24th St.
Tol. OANal 0403

Oflaos tel. LAFayette 4017 
UtoAs Tėl. REMlmk 8288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 285* W. «9th St.
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vale 

kbrsdomla Ir NedSUomls Darai sutarti

Tel. OANal 02S7
Res. PROspect 805*

DR. P. Z. ZALATORIB
Offlce Pitone Ros. and Office

PROspect 1028 235* 80. Leavltt SI
• CARAI. O7O«

DR. J. J. KOWARSKAS
PHTSICIAN and SUROEON

S403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8:

I to 4 and 7 to • P. M. 
Punday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo < Iki 8 rak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telcf. BOUlevard 7820 
Namų Tel. PROs|>ect 1930

TH.~B<n:Levard 1042

DR. C. Z. YEZEL’IS
DBNTI8TAS

4046 So. Ashland Ava.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1821 SOUTH HALSTED STREET 

Realdenclja 8800 So. Artcstan Are. 
Valandos; 11 ryto Iki * popiet 

4 Iki 8 y. vakare

DR. 6.1. BLOŽIS
TeL CANal 8122

DENTI8TA3
2201 W. Germak Road

(Kampas Leavltt St.) 
Valandos; Nuo * Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro 
BeredoJ pakai sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAH

144* SO. 49U> CT., CICERO, ILL 
Utnr. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

il47 SO. HALSTED 8T., CHICAGO 
Paned. Sersd. Ir Rnhat 1—9 vai.visas jėgas tempti apaštalavi

mui. Pirmutinis mūsų uždavi
nys yra sukurti naują sociali 

,nį teisingumą, kuris būtų su 
derinamas su socialiniu Baž 
nyčitos mokslu. Praktikoje mes 
visų pirma remiame visų hc- 
marksistinių sąjungų susivie
nijimą į vieną tautinį darbo 
frontą, ftio rėmuose, kur kiek
viena grupė turės visišką au-1 
tonomiją, mūsų veikimas bus 
sekmingeshis. Toliau mes tu
rime sukurti socialinę Ir vl- 
suomenihię atmosferą, kurio
je katalikai darbuotojai jaus- • 
tusi kaip namie. Aišku, kad 
sėkmingi “propagandistai” 
darbihinkijoje vėl gali būti 
tik darbininkai palaiką arli-

DR. JOHN SMETANA
OPTOMBTRIBTA8

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phnn« danai

v~~

HM. Vaitubh, opt. >
OPTOMKrniCAIAV AKIO 

s PtooiAutsvAr
r»>n«vlnn Aklų )t»mptinn. knr1»

‘Draugas” metams $0.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams1 rvšiiio wn dvasišktta Kn 'nuKimo &kiq aptemimo, B«rvuoT«-
<9 (K1- viennm mėnesiui 75e- nėr išnešiotbin — 12r i yB ' (ItasiftRija. Mi , m# Ml, kartti. «tluiw$2.00, vienam^ mėnesiui 7.m, per išnešiotoją iže Į sa hlgamg tehka mii£inįįkas už i S***"*"* *

K4 “DRAUGAS” KIMS DUODA;
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimas;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iŠ Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ab poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatą;
9. Kasdien įdomius paveikslus Ir juokihgus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės; 
PRISAKYKITE — IR JUMS IK MUMS PAGELBĖS.

DR.J.RUSSELL
L Mi'ė

Of. ir Res. Tel. HEfiGock 6141 
Valandos:

2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Ofiso v*L nuo J-2; nqo 9:28-9:18 
TM W. Mih

vaitę. Lietuvoje metams $7.01).

U

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE, 

Chicago, Illinois

,lavi„yS. Yra didele klaida m. įjg« -*•9fa tslstnkSI akinius. Visuose abdtl-

Tel. OANal *1*2

DR. S. RIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

5b201 Germak Road

Dienoms Tel. LAFayrtte 879* 
Naktimis Tel CAAal 0402

DR. A. J. JAYOIS
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 2 Iki > popiet, 7 Iki * vak

Nedėlioję patai sutarti

Valandos 1—t Ir 7—t vak. .___ .--u.Office Tel. REPnhllc, 7898
Mredomls Ir NedBltomta parai sutarti Rea. Tel. GROvekUl 0817

REZIDENCIJA
6631 S. (Mliforaia Avė.

TelefonAo RKPubilo 78*8

DR. T. DUNDULIS
OYDTTOJA8 IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUB

TeL VtHnJaSk (MM
Ortko vai.: t—i lt *—9 p. m. 

Nedailomtt 
-i,, .i- tatai

sutarti

Ditlitttl:
-- - - • - ' • " ......... -........

ttyti, jog tikras kunigas netu
ri pagarbos darbininkijoje. V 
ta kaip tik priešingai. Daugu 
nm darbininkų ir darbdavių 
kunigą ir jo nurodymus sutin

malisnstas kist
Itydk Atkreipiamą J 

mokyklos vaikus. Kreivos akys *tf 
MtAotttdk viiAhiTrts und t n iki 8 v. 
NedAlfoj nuo 10 Iki 11. Dausrlj at- 
sltiktmu akys alItAlAomoe be akinis. 
KAlnnA pl<lau kaip pirmiau.
47lfi 80. ASHLAND AVĖ. 

Fhone Bpulevard 7683

d*A Rpėclstė 
klos vai

DR. CHARLES SEOAL
OFI8A8

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos •

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo lft Iki 12 vai. ryte, nuo ? fkl 4 
Vai, po pietų Ir nuo 7 iki 2:80 vAI.
vakaro, ftedėltbvnls nuo 18 iki 12 

valandai dieną 
Tslefooa* MUDyraj 8880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Trt. YARds 0994 

Rea: Te). PLAsa 24M
Valandos:

2-8 Ir 7-8 v. v.
auo Xfl iki M ątiM

7017 a. FAIRETELD AVF

DR. J. J. SIMONAITIS
2428 W. 21ARQUETTE ROAO 
GYDYTOJAS Ir CHIRTJROA8 

Vai. 2-4 ir 7-9 vak. Ketv. 9-11 ryto 
Nodėllbj susitarus

Tel. LAFaycltc 8057

DR. A. RAČIUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 Weat 43rd Street

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

Sevedomis Ir ned»'ll<ltru’B parai 
sutarti

Ofiso Tel.: T.AFayett« 8880
Res. Tel.: VTRrlnla os<U

DR. V. E. SIEDL1NSKIS
bENTlBTAS

O A S X-RAY
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IŠ WESTVIILE, ILL. 
PADANGĖS CICERAS ŽINIOSmų bei lietuvybę. O dabar iš

siblaškę po visas airių para
pijas ir ten lanko tikybines 
painokus duodamas anglų kul 
ba. Taigi lietuvių vaikui ve 
darni prie ištautėjimo.

Daugelis parapijonų palei
dii uja misijų, nes nuo įsikūri 

čia

Y-Mūsų miestelis nedidelis 
ra nepilnai 4 tūkstančiai gy
ventojų, įvairių tautų; didžiu
moje lietuviai. Ligšiol ir mia 
sto valdyboj daugiausiai buvo'“10 parapijos misijų dar
lietuviai. Nors ir dubai turim nebuvo, 
miesto galvų lietuvį, bet kaž 1935 metams išrinktas 
kas nelabai gerai klojasi. A- 
teitis jau svyruojanti. Būsi
miems rinkimams kandidatuo
ja du lietuviui: vienas čia gi-' 
męs, kitas — ateivis.

Lietuvių biznierių ),a: T.
Lukošius užlaiko drabužių 
krautuvę. Pranciškus Vargo
nus užlaiko dešinitseentinę 
krautuvę; pus jį gali visko 
gauti. Jam nekenkia nei de
presija. Jonas Miliauskas už
laiko geležies krautuvę ir vi
sko padirba. Žymesnes bučer- 
nes laiko Jonas Šležas, .Tonas 
Mamertus, Jurgis Karpis ir T. 
ltubis. Juras Šimkus yra paš
tininkas. ,Jonas Urba grabo- 
rius, Petras Povilaitis duon 
kepis. O jau karčemų (smuk
lių) negali nei suskaityti. Tro- 
škuliui nutildyti nereikia toli 
eiti.

Lietuvių katalikų parapija 
gyvuoja jau nuo 1897 iii. Ji 
buvo didelė iki 1914 m. Pas 
kui susitvėrė vadinama nepri- 
gulininga kirkužė, kuri pripo 
įėjo visokio plauko “tautinin
kų”, valnainanių, eieilikų, o ir 
puseptiuto bolševiko.

Veikime galima sakyti gy. 
vuiiio maža, tik Vyčiai paro
do daugiau gyvumo, dažnai 
surengdami vakarus.

Sųjungietės irgi daug dirba 
dėl parapijos, dažnai lošia te 
atras ir surengia šiaip kito 
kias pramogas.

Sausio 13 d. einu sau ran
kas susidėjus; prisivijo Ona.
Capt už pažasties, ir sako:
‘‘Einam, kūma”. Aš atrėžiau: 
kur taip. “Ar jau nežinai?”
Prisivedė prie parapijos salės.
Pravėręs duris nustebau: žmo
nių pilna salė; stalai apsėdę; 
kiti pasisotinę gerkles plauja, 
kiti susimetę į kampų dainuo
ja. O šeimininkės, kaip nor- 
sės, bėgioja patarnaudamos.
Nugraužus kelias šlaunis ar 
vištos, ar kito kokio paukščio, 
pasidrezus ant drąsos, su Pau
lu apskriejau klumpakojį.

Oras čia dabar labai pras
tus. Daug rūko. Daug dėlto y- 
ra sergančių. Jau trys lietu
viai pastaruoju laiku mirė.

Neščunininkė

ko
mitetas iš: S. Dubausko, A 
Jurijaus, P. žižio, S. Balčiu 
no.

Parapijonai tikisi iš komi , „ . . .
teto didesnės veiklos parapi 
jos labui. Parapijonas

LIETUVIAI NESNAUDŽIA
B1NG11AMTON, N. Y. - 

Saulio 18 d. antrų kartų buvo 
suruošta fotografo Klimo lie 
tu'viska filmų paroda. Nufil
muota: 40 v. atlaidų užbaigi 
mo procesija, praėjusios vasa
ros Šv. Juozapo parapijos iš
važiavimas, Biugliamtoiio lie 
tuviai verslininkai ir pora li
nksnių komedijų. Salė buvo 
pilna žmonių, nes kiekvienas 
norėjo pamatyti save filiuose. 
Publika buvo labai patenkin 
ta.

Laukiame, kad KHinas dau
giau tokių filmų mums palo 
dytų!

LIŪDNAS VAIZDAS Iš 
PARAPIJOS SUSI

RINKIMO

aulų ir biznierių ateis įsirašv- 
Jtif Visi lietuviai į vienybę! 
ICitizen klubas priima visus 
dorus piliečius. įstojimo terei
kia mokėti. Mokestis tik 25c

Sausio 20 d., purap. svet. 
parapijonų surengtos “vestu
vės” šauniai pavyko. Svečių “le^u,“s* 
buvo pilna svetainė. Juoko bu
vo -iki valios. Visi prisijuokė ^us Ginte. Draugo sės-
kiek tik norėjo. Kai kurion,. sttusl° 19 A» 1935
galėjo ir diržai trūkti iš juo- bet duokite ki-
l<o tiems perskaityti. Lai visi pi

liečiai žino, kas Ciceros niies- 
Sausio 27 d. Dievo Motinos ,lvl‘ vakl°- 'l'lune »ain«,ry.je yra 

Sopulingos dr-ja rengia gražy |iub“i luSkl,u 8 vis0

Geležies krautuvė, Bukaus
kas — daiktų vieno dol. ver
tės.

Groserninkas Patalėlius — 
ord. dol. ir pusės vertės, 

į Jurgis Ješkūnas — daiktų 
šešių doleriu vertės.

Paul

veik ta pati: pirm. — M. Do- 
bravolskienč, vice pirm. — K. 
Šliogerienė, nut. rast. — E. 
Bitinaitė, finan. rašt. — S. 
Dačiolaitė, ižd. — P. Šlioge
rienė.

Nutarta surengti bunco pa-

iš anksto kviečiame visus at- 
silankyti į bunco party ir pa 
remti naudingų darbų. Seserys 
savo geradarių niekados neuž
miršta. Bunco vakare biąs la
bai gražių dovanų, pačių na
riu suaukotu siuviniu ir rank-C • B

Putrimas — daiktų ke-Įj-ty, vasario 12 d. Komisijon [darbių. Turėsime (5 door prr
tūrių dol. vertės.

Geležies krautuvė 
daiktų trijų dol. vertės. 

Anglickis — keturių dol. ve
rtės.

Miliauskas, duonkepykla —

l-_.ųejo: pirm.
LutkusjK. Šliogerienė ir 

tė.

M. Dobravolskienė, 
»S. Dačiolai-

zes. Į:
Aušros Vartų 
7:30 vai

Pramoga bu? 
parap. sveŲ

vak.
Vajaus vakarienei laikas pu! Dar sykį širdingai kviečia 

skirtas kovo 51 d. Širdingai ,me visus atsilankyti. M. D

parap. svet., 
vakare. Moterys visados gra
žius vakarus surengia. Eisime 
pamatyti. Pelnas skiriamas pa 
lapijos naudai.

i valdžios tvarka; net ir pienas [dviejų dol. vertė.-, 
nupieštas.

J. Vitkų, 1513 So. 51st Avė., 
dukrelė Elenutė jau sveiksta. c 
Vitkai labai dėkingi d r. J. J. 
Simonaičiui už rūpestingų prie 
žiūrą. J. Vitkus yra senas 
“Draugo” skaitytojas ir j< 
rėmėjas. Linkini jų dukrelei 
greičiau pasveikti.

Sausio 1!) d. įvyko vestuvės 
Aįi Žvibo su Stefanija Very 
gaite. M. Žvibas yra biznie
rius; turį tavern adresu 1347 
So. 50th Avė. Laimės liauja
me luome. Rop

Dar yra daugiau biznierių 
kurie nėra paminėti. Komite
tai taria širdingai ačiū vi

SKAITYKITE

SVARBU VISIEMS

I baugi ja Šv. 
rengia

Antano

siems aukotojams.
Komitetas

rėmėjų pramoga

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 
LAIKRAŠČIUS

P. Šeputis, daržovių išvežio- 
tojas, užsisakė naujų t rokų. 
Sakė, naujas trokas bus daug 
platesnis ir aukštesni., už se
nąjį. Bus labai patogu važiuo 
ti į “Draugo” piknikus, kai 
ateis vasara.

Sausio 19 d. buvo atidary 
la (pirmų kaitų Bingliamto- 
ne) lietuviška mokykla. Joje 
bus mokoma lietuviškai rašy
ti ir skaityti. Didelis lietuvių 
vaikų skaičius pradėjo lanky
ti mokyklų. Tikimasi, kad mo 
kinių skaičius dar padidės.

Nemuno duktė

IR VĖL PARENGIMAS

CHICAGO HE1GHTS, ILL. 
— sekmadienį, sausio 27 d., 
parapijos svetainėj ir vėl pn- 
reiigimas — šokiai. Rep

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikių 
ka spauda nurodo žmogui iš 
ganymo kelius j amžinastį.

PLATINKITE “DRAUGĄ” 
GARSINKITĖS “DRAUGE”

Sausio 25 d. (penktadienį) 
vak., parap. svet. įvyks 

Citizen klubo mėnesinis susi
rinkimas, labai svarbus. Visi 
nariai būkite, taip gi atsives
kite ir naujų. Didinkime klu
bų nariais. Citizen klubas tu
rį būti vienas didžiausių klu
bų Ciceroj. Dr. A. J. Gussen 
sakė taip pat įsirašysiąs į klu
bų. Kas daugiau išš profesijų

8 vai

PAIN-EKPELLER aVi-
UAV.V . . '

Nuo Geliamų' 
Sąnarių

naudokite
ANCHOR

PAIN-EXPELLERl
Pain-Espelleris visuomet 
% palengvina skausmus

KULS P

4

TORONTO, ONT. - Sausio 
13 d., parapijos salėje buvo 
metinis parapijos susirinkimas 
į kurį atsilankė visai mažai 
parapijom!.

Susirinkimas jokios naudos 
neatnešė ir nebuvo galima ap
tarti parapijos reikalų. Para
pijonai .tik vieni kilus |>usiko- 
liojo ir ergeliuodiuni išsiskir 
stė.

Reikėtų para pi jonams susi
rūpinti ir daugiau kreipti dė
mesio į visų parapijos veiki 
mų.

Jau yra didelis prieauglis 
lietuvių vaikučių. Jiems rei
kalinga jmniokos apie tikėji-

Didesnė Jėga Nervuotlems 
Susilpnė juslėms Vyrams 

Ir Moterims
NUOA-TONE vra turtingas Zitiku- 
Fosfoldu. brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t y. elementą labui 
reikalinga tvirtiems, galingiems ner
vams. Medlkališka fosforą parašo 
daktarui, kad sušvelninti Ir nura
minti sujuudlntiis. svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervi) suirutėse, kurios pagimdo 
**nusld*v6Jtmo’* Jausmą.

Į Tos šaunus receptas turi tam tik
ra forma geležio*, raudono kraujo

Į reikalingo būdavojumiii tvirtesnių 
1 ir sveikesnių raumenų Ir sugrąžini

mui spalvos Ir pilnumo Išblyškti- 
slctns, ploniems veidams. Be to, 
NUOA-TONE turi šešias kitas bran
gios gyduoles. Pradėklt Ant. NUOA- 
TONE šiandien ir tėmyklte kaip 
stlprčsit. Parduoda vist ąptiekortal 
su garantija grąžinti pinigus. Tik į 
Vienas Bolerls mėnesio trytinentul.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-8OL 
— Idealų LluasuotoJu vidurių 25c 
Ir 50c.

DON’T
NEGLECT 
A COLD

Sultis krūtinėj gali pavirsi i ) su
nkių liga- Tankiausiai malonus, 
šildantis Musterole greit atlei'džla 
Salti. Musterole NBIIA tiktai 
ruoštis. Jis yra ‘eo4inter-lrrlt*iM’, 
kuris gelbsti palengvinime skan
auto. Vartojamas milijonų per 23 
metus. Trijų rūšių. Rekomenduo
jamos daugeh'o gydytojų ir slau
gių. Visose vaistinėse.

_____ 7
' . > • t t •■novurta

4-economy and 

SATISFACTION 
Doubk lėsfed/DoubkAdioafBAKING IVV POVVDER

.Gwč Aėe fcAtyrt
25 ourtces for 25*

Full Peck ••• No Slack Flllind
OF POUNOS HAVF RftM 

- tUStU,ttr OUH GOVtkNMtNT

VVEAKANDSm 
MEN, WOMEN

AND CHILDREN
Saved by n«w Vitaminą o( Cod Liver 

Oil in tavtelesa tablcts.
f'uusdv of drm healthy <te,h Inul-nd ef 

twr» Ifrnr«, bonea Į N-» vlgor. vtm and 
rnergy in»tead nt tired llatleMnem I Steady. 
nulrt nerve* I Th»t U wh«t tknneande nt 
people are getllns through KlentbU' lataet 
(tlaenvery tlie Vltamins of Cod Liver Oil 
rnnrentrated In little atiirar roated tahlet, 
vrlthout any of ita horrtd. flahy laete oremell.

MeCoy'a Cod Liver Oil Tablete, they'rn 
ralled ! "God Liver Oil in Tablete", and ttley 
aimply work wond«rs. A little bny of *, aerl- 
oualy tiek. got well and galned 10'/, Iha. in 
Juat one montk. A giri of thirteen after tbe 
aame diaeaae. talned t lb«. the tire t week and t Iha. aaeh week after. A young mother who 
ennld not aat or alaep after bahv rame got 
all her healLh back and talned 10 lk«. In le«a 
tban a montb.

You aimply m na t try MeCoy'a at nnee. 
Remenaber If ynu dnn't gain at lenai 3 Iba. of 
tiem bealtby (leab In a mnntb get yonr money 
bacv. ’iemand and pat MeCoy*a~the nrlginal 

and genulna Cod Liver Otl Tablete 
- approvtd hy Good Rnuaekeeplng 
Inatltuta. Rafuae all auhatltotaa— 
Inalat on tha orlglnal MeCoy'a— 
Ut«ra are nona battar.£

šv. Kazi-WEST S1DE. - 
•iniero Akad. Reni 

it 'laikė metinį susirinkimų sau-
Padvos rengia bunco party, į»io 6 <1. \ aldyba išrinkta be
saulio 30 d., parapijos svetai
nėje. t i

Bunco prasidės 7:30 vai. va
kare. Visas jielnas eis parapi
jos naudai. Bus daug dovanų, 
taip pat door prize. Dovanas 
aukojo šie biznieriai:

A. Bernadišius, Grant \Vorks 
Coal Yard — tonų gerų an
glių.

Groserninkas Žvilauskas — 
orderį vieno dol. vertės.

Bvčeris Stonis ord. vieno 
dol. vertės.

Roosevelt Furniture Co. —į 
daiktų dešimts dol. vertės.

Laikrodininkas A. E. Pocius
— daiktų trijų dol. vertės.

Lij •skys Muzikos krautuvė
— daiktų trijų dol. vertės.

Geležies krautuvė, Sabel, —
daiktų dvieili'dol. vertės.

Bučeris Grigas1, ord. vieno
dol. vertės.

Vaistin. Vaišvilienė — dai
ktų vieno dol. vertės.

AHA
PRANCIŠKUS N0CI3
Mirė saUMio 22 d. 1933 m . 

5:30 vai. vakaro. sulaukės 4 5 
metų amžiau*. Kilo iš Maž«-i- 
klų apskričio, Akmenė. parap.. 
Munčeliu kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
dėdę Jono N-ocl, dėdės vaikus 
Joną. Albertą ir Stelių. Ir pa- 
žjstulnu*; o Lietuvoj sena mo
tinėlę Barbora. tris seseris: Ve
ronika. Ona ir Barbora, ju vy
rus ir gimines.

Kūnas pašarvotas J. Eudei- 
kio Ir Tėvo koplyčioj. 5349 Ho. 
Kėdžio Avė. Laidotuvės i vyks 
šeštadieni, sausio 26 d., iš ko
plyčios X:30 vai. bus atlydėtas 
j šv. Kryžiaus parapijos bažn.v- 
tnų»--kusn»j. jvyKa^odi^lingos pa
maldos už velionio siela. Po 
pamaldų bus nulydėtas 1 Šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažvs- 
tamua-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: lžčdė. Dėdės Valkai 
ir Pažįstam!.

Liidotuvėms patarnauja gra- 
boriai J Eudeikis ir Tėvas. Te- 
b tolias ItEPublie R34O.

DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien- 
| rastis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me

tams $6.00.
‘“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun

gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

10 skyrius i “GARSAS”, L. R. K. S. A.-organas, savaitraštis, 73 E. So.
Street, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams. 

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So?Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00. 

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Ma*s. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, 111., Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žu’ua’.ar, 4736 S. Wood 
St., Cliicago, III. Metams $1.8-3.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Ln.v .salis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Lrand Street,
Brooklyn, N. Y.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
fifllrbšj*! < rflAtea raminki*

Ir <4r»Lnaml*

Didžiausia futmltiklų dirbtuvė 
(feicacol

——-—■o----------
ttuvtrš 50 metų pr'. tyrimo

Pirkite tiesiai U dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

------ o-------
Mea atlikome dfarba daugeliui žym 

nltl ChieagoM Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Are.

Telefonas SEEIey 6103
ROSELLI BROTHERS, INC.,

paminklų dirbs jai
Specialistai Iškalime Ir Išdirbi

am visokiu rttšlą paminklu Ir fra- 
bnamlij.

MQsq šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus ano 
didžiuliu varta

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai!

Ret. PKMSAOOLA MII 
ĮjL'LMOMT 8J85 

, orrice: HJLL8IDB
Alfred RoseUI, prea Vlooeot RoaelU,

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM 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

Chicagio, Illinois

GRABORIAI:
LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. C'ANal 2515 arba 251S
2314 W. 23rd PL, Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, Dl.
__________ Tel. CICERO 5927

Tek LAFayette U71

J. Lhileviėius
G ra bortus 

Ir
Ba įsam tfcto Jas

PatarnaaJn Chlca 
goję ir apylinkėje.
. Didelė Ir graži 

Koplyčia dykai 
40M Archer Ate.

L J. zTl?

ORABORIUH Ir LAIDOTUVIŲ
TBDfcJAS

1646 W«rt 46th Street
Tel. BOPletard >41»

ATĖJUS LIŪDĖSIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
Ir

, Tetas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Tūrio automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

8319 Litnanica A varne 
Chicago, DL

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT 

Cicero, Dlinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«L Bonlevard 4139

SIMON M. SKUDAS
ORABORtUB Ir RALSAMUOTOJAA 

Patarnavimas garas Ir nebrangus
718 West 18th Street 

Telefoną* MOKroe M7T

J. F. RAOŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS 

. 1
.Palaidoja ui 125.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia dykaf
««» W. lStli HL Tel. GAAal 
___ ___ Chicago, IU. ________ ____




