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MASKVAtemijasjlen- |Wetw nenori m-‘PAŽEISTA; NACIU™l™0CHICAGO) PRADEDAMA KAMPANIJA
KŲ VOKIEČIŲ ŽYGIUS

Sov. Rusijai rūpi, kad Vokietija 
nesiveržtų į rytus

TRŲ REIKALE
AIŠKU, HITLERININKAI 
TYKO PRIEŠ AUSTRŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĘ

RYMAS, saus. 29. — Vo-

BARBE FONDĄ PRIEŠ SVETIMSAL1US
HITLERININKAI NEPAKEN
ČIA SAKOMOS APIE JUOS SENATORIUS SUSILAUKS

TEISYBĖS

RYGA, saus. 29. — Prūsi
jos premjero ir Vokietijos 
aviacijos minis<terio gen. Goe 
ringo vizitą Maskvoje bolše
vikams ir gi daug parūpo. 
Maskva daugiausia susirūpi
nusi rytų Lokarno pakto liki
mu.

Maskva taip pat įdomauja 
tuo, kad min. <Goeringo su 
prezidentu Moseickiu medžio 
klėje Bialoviežos miškuose da 
Ivvauja ir Švedų atstovas. 
Spėjama, kad vokiečiai su 
lenkais taiso kokį nors inili- 
tarinį gynimuisi paktų ir 
ton talkon kviečia Švedijų.

Lenkų užs. reikalų įninis- 
teris Beckas nesenai lankėsi 
Švedijoje. Yra žinoma, kad 
lenkai nori modernizuoti sa
vo lauko artilerijų ir norėtu 
gauti kredito iš Švedijos.

Sov. komisarų tarybos pre
zidentas Molotov pareiškia, 
kad Maskva yra nepatenkin
ta santykiais su Lenkija, o 
dar mažiau patenkinta drau
gingumu su Vokietija. Mask
va nepasitenkins iki kol Vo
kietijos reicho vadas A

KARLSRl’HE, Vokietija, 
saus. 29. — Slaptoji policija 
sustabdė trims mėnesiams ka
talikiško savaitraščio “St. 
Conrad Blato” leidimų. Su-

™ ,ai sekta, kad laikraštis “pažei-
BERL5NAS, saus. 29. —..sirašyti, ar nepasirašyti Prau nacių garbę, o 

Anglų prancūzų konferenci-Į cfizijos Italijos padarytų pak- fa vokiečių tauta, 
jos Londone A okietijos atsi-|f.j Austrijos nepriklausoniy-
ginklavimo klausimu išvaka-|bės apsaugai, 
rėmis diktatoriaus Hitlerio | Tas reiškia, kad Vokietija 
vyriausybė oficialiai paskel- Į nenori garantuoti Austrijos 
bė, kad Vokietija nepasiten- 'j respublikai laisvės.

VOKIETIJA SAKOSI, KAD,kietij°s vyriausybė per savo
niniklc kADIIiniiCMC ambasadorių pranešė Ttali- 
UIUIHO KAnlUUmCnę Įjos vyriausybei, kad Vokioti- 

---------- I ja dar svarstanti, ar

kina Anglijos premjero Mac 
Donaldo sumanymu, kad lei
dus Vokietijai padvigubinti 
šiandieninį savo nuolatinės 
kariuomenės skaičių. Pareiš
kiama, kad šis sumanymas 
nepriimtinas Vokietijai. J r 
Hitlerio vyriausybė atvirai 
pasisako, kad atsiginklavimas 
bus vykdomas. Tas bus da
roma konskripcijos keliu.

Reichswehro (reguliarės 
kariuomenės) ministeris maj. 
Joost rašo vienam vokiečių 
militariniam žurnale, kad san 
tarvės valstybės nemažina sa
vo kariuomenių, nors apie tai 
daug buvo kalbama. Tad ir

MAC DONALDAS PAVA
DINTAS “KIAULE”

Vokietija neprivalo pasilikti 
Hit užpakalyje ir būti kai kokia 

leris duos sovietams užtikri- pastumdėlė.
nimų, kad Vokietija nemė- Ryšium su Hitlerio vyriau- 
gins plėsti savo sienų rytų sybės paskelbimu yra įdomu 
link. Šiame atsitikime Mask- patirti Kruppo municijos ja- 
va visados budės. taigų Essuose stovi. Sužino-

LON DONAS, saus. 29
Svarstant parlamente 
vyriausybės patvarkymų be
darbių šelpime darinėtis at
stovas Geo. Buebanan pava
dino premjerų MacDonaldų 

Į kiaule, šešku ir kitokiais var 
■ dais.
i Nepaprastas triukšmas su
keltas galerijose prieš prem
jerų. Daugelis asmenų varu 
pašalinta, o paskiau visi iki 
vieno žmonės.

Ko panašaus nebūta 
muose per 25 metus.

MALOY PASIDAVĖ 
AUTORITETAMS

taigų Essuose stovį 
ma, kad šiuose fabrikuose 
dirba apie 60,000 darbininkų. 
Prieš keletu metų ten darbi
ninkų skaičius buvo sumažin
tas iki 25,000. Tais laikais 
fabrikai turėjo nuostolius. 
Šiandien gi daro didelį pel

Pereitų, savaitę federalinė 
grand jury įkaitino Motion 
Picture Operators’ unijos dikjnų.
■tatorjų T. E. Malov dėl ne- Vokietijos atkaklus prieši- 
mokėjimo federalinių mokės- nimasis Versalio taikos su- 
čių už pajamas. Jury rado, tarčiai sukelia aliarmų tarp 
kad jis yra nemokėjęs dau- svetimšalių, o kituose kraš- 
giau kaip 80,000 dol. šių mo- tuose daug susirūpinimo ir 
kesčių.

GRIAUSMINGO TRIUK
ŠMO UŽ SAVO IDĖJAS
AVASHINGTON, saus. 29 

— Senatorius Black (denio 
kratas
daryti
zidento Roosevelto 
apdraudos programoje. .Jisnaciai y-
nori, kad

Tas “pažeidimas” buvo pa (lauP*aU!,'*a
darbių apdraudosžymėtas vienoj koresponden

cijoj iš Brazilijos. Štai kas 
pasakyta ;

“Čia reprezentuojamos į v- ! 
»- . t i

airios tautos, juodosios, bal-; 
tosios, geltonieji ir raudonie
ji žmonės-. Ir visi'jie sugyve-Į 
na draugingai. Nepaisant to, 
kas įvyks ateityje, Brazilija 
pasiųs negrus misionierius 

nnu.ių Vokietijon, kad jie atverstų 
tarpusavės neapykantos kupi
nus vokiečius.’’

RAUDONMARŠKININKU 
GAUJOS SIAUČIA 

MEKSIKOJ

ru -

SUKILIMAI URUGVAJAUS 
RESPUBLIKOJ

MONTEVIDEO, Urugva. 
jus, saus. 29. — Šioj respub
likoj pasireiškė sukilimai pr
ieš prezidento G. Terra dik
tatoriškų valdžių. Keliose 

. krašto dalyse sukilėliai kovo
ja su kariuomene.

Prezidento Terra vyriausy
bė skelbia, kad sukilimai nu
stelbiami ir tvarka grąžina
ma.

baimės, kadangi Prancūzijo
je gali pasireikšti rimta re
akcija prieš Vokietijos atsi- 
ginklavimų. Vokietijos virši-

Per keletu dienų jis buvo 
nesurandamas. Vakar paga
liau pasidavė autoritetamš.
Už jį padėta 20,000 dol. lai- ninkai į tai atsako: Būtų 
das ir tuo būdu išlaisvintas rai beprotiškas darbas,

LIUTAS UŽMUŠĖ 
TRENIRUOTOJĄ

TALINAS, Estija, saus. 29. 
jįu — Vaidinimo metu čia cirko

MENK'O CITY, saus. 29. 
— Po pasireiškusiųjų raudon- 
marškininkų kruvinų riaušių 
federaliniam distrikte prezi
dentas Lazaro Cardenas pa- 

, skelbė, kad nacionalės revo- 
liucininkų partijos “idealų” 
platinimo metodai turi pri- 

. klausyti ne kokiai pašalinei 
i organizacijai, ar kam kitie
ms, tik šios partijos pildomn- 

• jam komitetui.
Šis prezidento paskelbimas 

■ yra įsakymas. Jis paveikė kai 
kuriuos krašto viršininkus. 
Tuo keliu raudonmarškininkų 
veikimas iš dalies varžomas. 
Antai, kada ši gauja nuvyko
į Puebla, Durango valstybėje, 
kad tenai “atfanatizuoti” gy 
ventojus, karo veiksmų virši- 

' ninkas uždraudė jai turėti 
; mitingus.
j Bet kita raudonmarškinin
kų gauja nuvyko į

YRA SUMANYMAS JUOS VISUS 
SUREGISTRUOTI

C'hicagoj inauguruojama svetimšaliams būtų atsakytas
kampanija prieš tuos svetini- valstyliės šelpimas, ir kad 

iš Ala.) reikalauja pa šabus, kurie seniai Amerika- juos visus suregistruoti, kad 
žymių pakeitimų pre- je gyvena, liet nesirūpina pa- J patyrus, kas jie per vieni ir 

likti piliečiais, o nedarbo me- kurie jų šin kraštan įėję no
tų jie š, įpiami lygiai su pi- 'teisėtai.

sociaiės

turtingieji žmonos Rečiais bedarbiais, 
prisidėtų prie be- Svetimšalių priešai neran-

fondo su
darymo.

Pirmoje vietoje šiam fon
dui pagrindas turėtų būt su
darytas iš generalinių mo
kesčių, o paskiau iš priedin- 
ių mokesčių už dideles paja
mas ir mokesčių už milijoni
nius paveldėjimus.

Senatorius pareiškia, kad 
ekonominė negerovė čia siau 
čia dėl pirkinio pajėgos su-, 
mažėjimo. Na, ir jei norima, 
kad prie bedarbių apdraudi- ! 
mo fondo sudarymo turėti} 
prisidėti ir darbininkai, tada 
dar daugiau sumažėtų pirki
mo pajėga.

Fondų privalo sudaryti tie, 
kurie turi dideles pajamas, 
kurie turi daug pinigų, pa
reiškia senatorius.

UŽ KALTINAMUOSIUS 
LIUDIJA ŽYMIEJI 

- ASMENYS
Cooko apskrities kriminali

niam teisme kaltinami gatvė- 
karių darbininkų unijos vi r-

Svetimšalių priešai nurodo,
Į kad visame krašte yra apie 

da priemonių nepilieeiais nu- 5 milijonai asmenų, kurie nu
sikratyti, jie laiko susirinki- I teisėtai įėję. Jie visi turėtų 
mus ir tariasi pagaminti įs- į būt deportuoti. Ir tik regis- 
tatymo projektų ir įduoti vai i'travimo keliu būtų galima 
stybės legislatūrai. .Jie siekia! pašalinti tuos “pelus iš, 
to, kad visiems bedarbiams grūdų.”

BAISUS ŠEIMOS IŠŽUDY- SENATAS NEPRIPAŽINO 
MAS LIETUVOJ TARPTAUTINIO TEISMO

kaunas. - T, REZOLIUCIJOS
vakare Biržų apskr., N. Rad
viliškio valšč., Latvelių kai
me buvb išžudyta visa Jano
nių šeima. Pasirodė, kad ke
lių žmonių žudiku yra tos 
pačios Janonių šeimos narys 
Jonas, 20 metų amžiaus. Iš 
pradžių jis visiems sakė, kad 
Janonių šeimų išžudė pi o 
langus įsiveržę plėšikai, ku
rie dar pagrobę 1,500 litu.
Bet vėliau, policijos kvočia- i 
mas, žmogžudys prisipažino
šį darbų padaręs. Kitus nu-♦
žudęs 'todėl, kad su jais ne
santaikoje gyvenęs.

Žmogžudystei jau jis se
niau ruošėsi. Sausio 7 <1. va-

AYASHTNGTON, saus. 29.
— Šiandien vakarų U. S. se
natas balsavo tarptautinio 
teismo klausimu. 52 senato
riai Tealsavo už teismų, o 3t»
— prieš.

Tokiu būdu pritruko 7 bal
sų dviem trečdaliams. 4

Kol kas palaidotas J. Val
stybių priklausymas nui>~- 
tam teismui.

11

LIETUVOS VOKIEČIAI . 
VAŽIAVO SAARAN 

BALSUOTI

KAUNAS. — Sausio 10 ir 
d. iš Lietuvos Saaro kraš-

kare į gyvenamų, trolių atsi-itan įSvažiavo keli vokiečiai 
šininkai W. Taber ir J. J. nešė geležine štangų. Pirmiau dalyvauti plebiscite. Taip pat
Keboe ryšium su įvykusiais šia ja drožė lovoje gulinčiam p^r Lietuvą pravažiavę Lat-
smurto darbais ir žmogžudy- ^savo tėvui ir keliais smūgiais į vijoj, Estijoj ir Suomijoj gy-
stėmis per busų darbininkų jį vietoje užmušė. Paskui pa Venų vokiečiai, ligi 1919 m.
streikų. Į tamsoje ėjo prie kitos lovos, gyvenę dabartiniam Saaro

kurioje gulėjo dvi jo sese- kraste. Tiek Lietuvoje gyvu
lys — Aldona ir Matilda. Jas nantieji, tiek kitų Pabaltijo 
taip pat užmušė. Vos tik mo-' valstybių vokiečiai balsuoti

atsidarius

Pirmiau liudiję prieš kaiti
namuosius labai rimtai juos 
įvėlė į tuos smurto darbus.
Tad kaltinamųjų advokatai 
pakvietė teisman keletu žy
miųjų asmenų, kad jie tartų
vienų kitų žodį dėl kaltinamų- galiau kirviu tame pačiame 

Torreon jų gero vardo praeityje. I kambaryje užmušė ir

tinai atsidarius duris, sūnus važiavo pusjau slaptai. Mat, 
Jonas jų pasitiko ir štangos'jie nenori, kad visi žinotų, 
smūgiais vietoje nužudė. Pa- jOg jie važiavo balsuoti tik 

todėl, kad jiems buvo apmo- 
savo fcptos visos kelionės išlaidos.

ir
iki įvyksiančios bylos.

AUTOMOBILININKAI 
PERKA “LAISNIUS”

Chicagos policija dar ne
kliudo automobilininkų, kurie 
neįsigiję “Jaisnių” automobi
liams. Dešimtys tūkstančių 
automobilių savininkų kas
dien įsigija valstybės ir mies 
to “laisnius.” Nesuspėjama 
priimti aplikacijų.

“Laisnių” įsigijimo ofisas 
v ra 120 So. Ashland avė.

Jfi
kuri valstybė šiandien drįstų 
pakilti karan prieš Vokietijų, j

Gyvenantieji Vokietijoj sve 
timšaliai kalba, kad Vokieti
ja jnu seniai apsiginkluoja, 
kad ji yra padirbdinus milži
niškų žemėje angarų, kuriam 
galima sutalpinti iki 1,500 
lėktuvų, kad Vokietija jau 
turi iki 4 milijonų išlavintų 
kareivių.

čia
narve liūtas užmušė treniruo
ta jų L. Useue.

Cirke pasireiškė baisi pa- 
siauba kilus treniruotojo ko
vai su liutu. Keletas asmenų 
sunkiai sužeista bosigrfldžia- 
nt per duris laukan.

Tautas, 
jau 
mušė

tris
vadinamas Zapik, 
treniruotojus už-

AVASIIINGTON, saus. 29.
— Miręs Am. Raudonojo kry
žiaus pirmininkas Payne pa
liko apie pusantro milijono rkė
dolerių turto. nyksta.

GRIPAS APLEIDŽIA 
CHICAGĄ

Chicagos sveikumo deparra 
mento viršininkas d r. H. N. 
Bundesen praneša, kad leng
vas gripas (influenza)' aplan- 

Chicagų ir palaipsniui

GAISRAS VIEŠOJOJ 
MOKYKLOJ

Gaisras ištiko vieš. viduri
nę mokyklų AVendell Phillips, 
Pershing road ir Prairie 
avė. Padaryta apie 75,000 
dol. nuostolių.

Vedami tardymai, nes spė
jama, ar šis gaisras nebus iŠ 
padegimo.

miestų, Coahuila valstybėj'* 
Tenai ji socialistų lygos vai
du turėjo priešreligines de
monstracijas.

Raudonmarškininkų organi
zacijų sudaro pusberniokai so 
cialistai, kurie apie socializ
mų nusimano tiek, kiek jau
tis apie astronomijų. Nežiū
rint to, jie skelbia socializmo 
idėjas. Skelbia lygybę, patys 
prašmatniai gyvendami, ap
sistodami geriausiuose vieš
bučiuose. N,era paslaptis, kad 
jie riebiai apmokami valsty
bės pinigais.

Na, ir toki gaivalai plati
na revoliucinės partijos “ide
alus.”

NFAVARK, N. J,, saus. 29. 
— Du traukiniai ‘ susikūlė 
Harrison stotyje. Sužeista 7 
asmenys.

Tarp pakviestųjų buvo kal
tinamųjų pažįstami federali
nis 'teisėjas AVilkeraon, apelia 
tijų teismo teisėjas Scanlau 
ir keletas kitų stambiųjų as
menų.

HAUPTMANN MAIŠOSI 
LIUDYDAMAS

FLEMINGTON, N. J., sau 
šio 29. — Vakar ir šiandien 
Hauptmannas, kaltinamas la
kūno Lindbergbio kūdikio pa
grobimu ir nužudymu,
už save liudijo. Visko išsigi
na. Kaltintojo spaudžiamas 
žymiai maišosi..

'brolį Julių. Išžudyta Jano-' 
1 nių šeima buvo pasiturinti , 
ūkininkai. Žudikas suimtas j 
ir pasodintas į kalėjimų. To- j■
kios šiurpios žmogžudystės! 
Lietuvoje rodosi Ja r nėra J 
buvę.

WASHINGTON, saus. 29. 
— Miami, Fla., areštuotas 
kažkoks Adams, kurs davė pa
stogės ieškomam žfldikui Kar 
pini.

VOKIETIJA ATNAUJINO 
DERYBAS SU VATIKANU

BERLYNAS, saus. 29. — 
Vokietija atnaujino seniau 

pats nutrauktas derybas dėl pada
ryto konkordato interpretaci- 
jos ir jo vykdymo.

t
Klaipėdoje trečių kartų pa-

2ENFVA, saus. 29. — Di-1 statyta, pačių Klaipėdos lic- 
džiųjų valstybių nutarimu, j tuvių jėgomis, opera “Trn- 
nusiginklavimo JmnfereociJa vintą.” Klaipėdos jaunutė 
Ims atnaujinta vasario m.' opera ruošiasi kitų operų pa-
14 dienų. Į statymams.

“DRAUGO” ŠĖRININKU 
SUSIRINKIMAS

Rytoj, sausio 31 d., 7:30 
vakare įvyks metinis “Drau
go” Bendrovės šėrininkų su
sirinkimas Aušros Vartų pa- 
rap. svetainėje, 2323 W. 23rd 
Place.

ORAS
CHICAGO IR APYTJN-

KEtt. — Iš dalies debesuoto: 
kiek šilčiau.
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PREKbu.^ ;iaTOH KAINA; J. Amerikon ValatybėM:
Matams —- ,; to. Pusei metų -- *I.S0; T rime atdneeleme 
— **.V(»; Vienam mėnesiui — 7 Be. Kitose valstybėse 
aranumerata: Metame *7.00; Pueef metų — *0.00. 
Karta —

Skalbimų kainos prisiunčiamos parelkaiarua 
Bendradarbiams Ir korespondentams raktų negrąžiną,

B neprašoma tai padaryti Ir ueprlslunClama tam tiks- 
pety? lenkių.

Radaktorfus priima — nuo 11:00 iki 11:00 rai. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

6 vai. popiet

“DRAUGAS”
UTHUANIAN DAILY FBIEND

Publlshed Daily. Bzoapt Sunday. 
BUB8CRIPTIOHS: Ona Taar — *0.00; Slz Montka

— *1.60; Tbrao Months — *1.00; Om Montb —. 76c. 
■urope — One Taar — *7.00; Slz Montka — *0.00: 
Copy — .OIo.

Adrartlainc ln ‘DRAUGAS" brlnge bart raealta 
Advartlslng ratea on applicaUon.

m DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

$5,000, nes skridimo organizatorius Grigaitis 
užimtas Ittdievybės platinimu, o lakūnas Įeit 
Vaitkus rūpinasi tokiais klausimais, kaip 
gimdymo kontrolė, kurį, auot adv, J. Bordt- 
no, turi risti “gydytojų ir bažnyčių autori
tetai”, bet ne lakūnai, ar socialistų laikraš
čių “landūs” reporteriai.

Visuomenė suaukojo didžiausias pinigų 
sumas, pasitikėdama, kati skridimas įvyks 
dar 1934 m., bet ir šiemet lėktuvas neįreng
tas, nes lakūnas yra įsigilinęs j gimdymo ko
ntrolės klausimų, apie kurį jis sako: “Turi 
būti iškovota teisė aiškinti viešai apie gim
dymo kontrolę”. Taip, to reikalauja visi be
dieviai, laisvamaniai ir jiems panašūs. Bet 
tam priešinasi Katalikų Bažnyčia ir valsty
bių įstatymai. Bet Įeit. Vaitkui, matyt, ne
rūpi nei vienas nei kitas.

Patartina

Geresniųjų Ūkininkų Likimas 
Rusijoje

Garetli Jonės, “Maneliester 

Guardian” korespondentus, a- 
plankė duugiau Ukrainos kai
mų. Vienoj vietoj jis susidū- akis visų mokyklų vaikams, 
rė su labai iniršusiais kuimit

javų. Tas vaikas buvo paskel 
litas komunizmo didvyriu ir jo 
pavyzdys buvo statomas prieš

KUNIGŲ NUOMONĖS SOCIALISTŲ 
LAIKRAŠTY

“N-nos”, pamėgdžiodamos angliškus die
nraščius, įvedė skyrių, kuri pavadino: “Kas 
kų sako”. Tų skyrių veda “landus” repor
teris Bulaw. Matyti, kad Bulaw (lietuviškiau 
skambėtų Bulvis) yra “landus”, nes jau tra
čių, kunigų “pasigavo”, kurie neva pareiškė 
savo nuomones vienokiu ar kitokiu klausi
mu socialistų ir bedievių dienraštyje. Mums 
buvo įdomu sužinoti, kokiu būdu bedievių 
agentus prilindo prie kunigų, kad išgauti jų 
nuomones. Pasiteiravome. Pamačius ‘N-nose’ 
kun. A. Briškos nuomonę apie aiškinimų žmo
nėms upie gimdymo kontrolę, jam patelefo
navome. Pasirodo, kad buvo taip: Bulaw kal
bėjo su kun. Briška per telefonų ir pasakė, 
kad norint tuo-klausimu kalbėtis, Bulaw turi 
atsilankyt į ofisų. Tačiau jis neatsilankė, bet 
vis dėlto į “N-nas” parašė, kad būk tai 
kun. Briška savo nuomonę pareiškęs. Tokiu 
būdu “išgavo” ir kitų klebonų nusistatymų 
vienu ar kitu klausimu.

Kokiu tikslu Grigaitis siuntinėja “lan
dų” reporterį pas klebonus, prieš kuriuos jis 
taip sistematingai kovojaf Atsakymas yra 
aiškus. Jis nori dar labiau mulkinti savo 
skaitytojus, ypatingai tuos, kurie su Bažny
čia dar nėra nutraukę ryšių. Skelbdamas “gu
driai” išgautas kunigų nuomones vienu ar 
kitu klausimu, Grigaitis nori parodyti, kad 
jo dienraštis nors socialistiškas ir bedieviš
kas, bet yra “allriglit”, jei ir kunigai daro 
jame savo pareiškimus. Tai yra paplūstas 
socialistiškas “triksas” savo biznį pagerinti. 
Grigaičio Bula\v, tai vilkas avies kaily. Ku
nigai ne tik turėtų protestuoti prieš naudo
jimų jų vardo bedieviškam laikrašty, bet ir 
tzmones persergėti, kad jie savo centais ne
tukintų bedievybės skleidėjus ir nestiprintų 
pragaištingos bedievių akcijos.

KAS RŪPI LAKŪNUI VAITKUI

minios ir iš ten išėjo slapto žmones šalin nuo duonos san 
i-ios {Milicijos agentus, kurio dėlių.
Jonės visai nė neįtarė esant

Mes norim duonos! — 
šaukė žmonės.

— Duonos juu nebėr, — ui- 
sakė policininkui. Bet žmonės 
nenorėjo skirstytis.

Bet aršiausių vaizdu sudalė

čiais.
— Komunistai ateini* nuo 

mūs žemę — skundėsi jie — 
pavogė mūsų gyvulius ir da
bar priverčia mus dirbti kaip 
kokius baudžiauninkus tok iuo 
se ūkiuose, kur beveik viskas

Vienume kaime koresponde
ntui pajuisakojo, kad už pusi 
priešinimų valdžios agentams 
buvo partruukta raudonoji ar-

kaimiečių minioje. Slaptosios 
policijos agentus labai manda
giai įsodino korespondentų i 
traukinį ir nusivežė į (’narko- 
\ų. Kelionėje koresjMindentas 
daug pripasakojo policijos a-
geniui apie sala santykius su gaujos piuuiaog.ų, apšašusių it 
sovietų valdininkais, upie pa išbadėjusių vaikų, katiu vai- 
sikulbėjiinn su Leniną r->s'« ki,,'05i Kalvėmis kaip tik,. 
ir’ t.t. Tas t,n būt pabijojo, klajūnai, be namų ir be jokio.-
kad tokio asmens suareštavi- J» veiduose reiškčs,

ištvirkimo ir kriminališkunu 
požymiai. Tris šimtus tų ma 
žų valkatų suvarė policijos 
nuovadon. Baisu buvo į juos 
žiūrėti. Kai kurie sirgo tifu.

S-vo įspūdžius Sovietų Rr. 
sijoj korespondentus Garetli 
Jonės taip užbaigia:

“Tai toki buvo sovietų vt1- 
džior atsiekti rezultatui, k u 
i i uos man pačiam teko pašte 
bėri. Ar reikia stebėtis, kad 
žmonių tarpe kyla maišto dva
sia ir kad pačioje komunistų 
partijoje verda sumoksią i prieš 
valdžių, kuri yra stipriai Įsi
galėjusi, bet nusivylimas ii 
desperacija Rusijos gyventojų, 
kurių vaizdelį man teko nu
piešti iš Lk rainos gyvenimo, 
yra tikrųjų priežastimi to, 
1 ad Stalinas buvo priverstas 
sutikti teroru Kalėdas ir Nau
jus Metus sovietų žemėje”.

“Darb.” Udarnikas

mija, tol sušaudytų kaiiuia.'’"*8 «•'< suk''l,i torpUūtine. 
ėius. RaūJūuariiiieėiai. ^y^Koūiplikaaijas -Jr Charkove
ūkininkų vaikai, atsisakė šau
dyt į savo brolius. Tada pasi-

p. Vaitkuį mokintis skraidyti,' ra bendra. Ir žinote, ka jie ... .. , , _r 1 . • ... kviesta iš miesto būrys jaunu
taisyti savo lėktuvų, kati bent šiemet žmonių :j>adurė tiems, kūne pasiprie-
nebesuvilti, o nesirūpinti tuo, apie kų jis šinof Sušaudė be pasigailėji

mo.jokio supratimo neturi. Palik, Vaitkau, lais
vamany bes sėklų sėti Grigaičiui, o pats im
kis savo amato.

komunistų ir tie be pasigaili"? 
jimo sušaudė kaimiečius.

STUDENTŲ ŽURNALAS

“Studentų Žodžio” 1934 metų 9 numeris 
atėjo, tiesa, gerokai suvėlavęs, bet užtat la
bai įvairus. Tame numeryje rašo: J. Žilevi
čius, Jonas C. Morkūnas, M. J. Ruseckas, St 
Pieža, A. Naudžiūnas, J. Darlys, J. Dambrau
skas, J. P. P., Plytaitis, P. Grušeckis ir J. N.

“St. Ž.” skelbia Lietuvių Katalikų Stu
dentų ir Profesionalų Organizacijos vajų. Ne

Tame kaime gyveno, patys
Garetli Jonės ėjo vis toliau. 

Visas pailso, suvargo, kojas

paleido Jones’ų iš savo nagų. 
Korespondentus laisviau atsi
kvėpė ir, užbaigęs savo žygius 
Rusijos kaime, pradėjo tyrinė
ti darbininkij būklę Charkovo 
mieste.

Čia jis pamatė tų pačių isto-
geriausi ūkininkai, kuriuoa "ištir-'*’?1.1 - M™ Kalvėse.
,! “■“'įnirtai vadina kulnimi.! už ,. ,.u(xiugniai k|an5il„„ Maži vaikučiai, ištiesia ran-
tai, kad jie sumaniai dirbo ir u kas, verkdami šaukė:
mokėjo taupyti. Jų ūkius ir 
visų turtų atėmė, o pačius ū- 
kininkus ištrėmė už tūkstan
čių mylių į šiaurę, kur jie, kai
po politiški nusikaltėliai, bu
vo priversti kirsti miškus.

Vienų vokiečių kolonistų 
kaimų — darbščiausiim ir i>a- 
vvzdingiausius iikininkus —

t i nuodugniai bado klausimų 
Rusijoj pridavė jam jėgų. Iš 
kur gi toks badas derliausiam 
pasaulio krašte? Tas klausi 
mas, kaip kokia šmėkla, vis

— Dėde, duok mums duo
nos!

Čia jau stovėjo tūkstantinė

sekė paskui jį. “Počeniu go- žmonių eilė pas duonos krau-
' t uvę.
J — Mes čia stovim jau be
veik dvi valandi — atsilieja** 

■iš stovinčiųjų eilės viena rno-
įima piiiasyti bent 2000 studentų ir 1003 'visiškai sunaikino. Verkian-
profesionalų. Geras tai užsimojimas, kuris y- jčius ūkininkus su jų šeinio-
ra vertas nuoširdžiausios paramos, nes, anot į,nįH bežirdžiai policininkai SU

lod”? -.— Kodėl jras jus 
das ? — jis klausdavo.

— Tai ne gamtos kaltė 
atsakydavo jam žmonės.
lai komunistų kaltė. Jie ut‘-jferiškė — ir duonos išteklius 

nuo mus žemę. Kam mes į^įbaigs gal pirmiau negu mes 
gausim progos prisigrūsti.

ba

Nestebėtina, jei antru* i*; transatlantinis 
skridinius neįvyko pernai, jei lėktuvo įren
gimui neužteko nė $27,0W, b. 1 įeikia dar

“St. Ž.”: Apie mus siaučia nutautėjimo ir 
subedievėjimo jūros, mūsų sųjuuga, palygin
ti, kol kas tik mažutis lašelis, kuriam yra 
pavojaus dingti toj jūroj. Todėl mes turim 
didinti tą lašų. Turim stiprinti savo jėgas, 
tvirtinti mūsų eiles, kad galėtumėm kovoti 
su ūžiančiomis audromis, kad nežūtumėiu 
kaip lašas jūroj.”

Lietuvių Katalikų Studentų organizacija 
ir jos organas “Studentų Žodis” turėtų su
silaukti mūsų visuomenėje stipriausios ir 
nuoširdžiausios paramos.

TĖVIŠKĖ!
O tėviške, meilės gėlėms išdabinta,
Esi man vertesnė neį žemiški turtai;
Tavin tik pažvelgus krūtinė nušvinta,
Jš lūpų tuoj veržias dainužė užburta.

Kalneliui tavieji ir kloniai, ir pievos
Taip švelniai man juunų krūtinę miglos71
To jausmo neturį nei žydinčios ievos,
Nei saulės šypsnys ten iš mėlyno sosto... 

Kai tavo padangę vėjalis bučiuoja,
0 dirvoj už sodo upelis tyliai šnera,
Tada tai džiaugsmingai širdis suplasnoja 
Ir sieloje randas taip miela ir gera.

Kai rūtų darželyje gėlės sužysta
Nuo žydinčių vyšnių kai sniegelis krinta
Tadu tai nerimsta manoji jaunystė
Ir veržias į tėviškės prieglobstį šventų. 

Graži, oi graži, tu marioji gimtinėj 
Tų kalba ir vėjas ir dainos brolelių, 
l’ų jaučiu ir mano ugninga krūtinė:
Gražį iš gražiausių tėvynės kampelių!

Viktoras Sūnaitis, V kl. mok.

kimšo į traukinius ir išvežė 
kaip belaisvius į Sibiru. Už 
kelių mėnesių atėjo žinių, kad 
90 jų vaikų mirė dar kelionė
je dėl šalčio ft' bado.

Patys komunistai neūžgin- 
čy-jo to fakto. Mes, girdi, tu
rime smarkiai kovoti su dar
bininkų klasės priešais. Tegu 
jie kenčia. Tokiems nėra vie
tos mūsų tarpe. Rfeiškia, ge
riausius ir darbščiausius ūki
ninkus komunistai vadina da 
rbininkų klasės priešais. Tai 
kas yra darbininkų prieteliai? 
Tinginiai ir Nepijai?

Komunistai neužginčyja nė 
sušaudymų. Vienas* komunis
tas taip pareiškė:

— Jei koks vyras, moteris 
ar vaikas pavogtų iš lauko 
nors vienų varpų vasaros me
tu, tai už tai sulig įstatymų 
jam gręsia mirties bausmė.

Dabar didžiausias Rusijoj 
nusikaltimas tai ne žmogžudy
stė, bet pavogimas nors vie
nos varpos iš socialistinės di
rvos. Vienas paikas apskundė 
savo motinų, kud ji, budo pri
verstu, pavogė keletu varpų

me
turim dirbt, jei žemė ne mū
sų? Jie atėmė mūsų karves. 
Kam mes turim dirbt, jei gy
vuliai ne mūsų, jei mes vis
kuo Zurini dalytis su kaimo gi
rtuokliais ir tinginiais? Jie 
atima nuo mūs kviečius. Kam 
mes turim dirbt, jei žinome, 
kad mes kviečių negausime? 
Komunistai padarė mus ver-

Kitoj gatvėj policija varė

Mūsų Dienraščio “Draugo” 
Koncertas ./

Jau kelinta savaitė, kaip mū 
gaiš. ji* mes tol nebūsim lai- sų dienraštis “Draugas” gar. 
miiigi, kol ' jiė nesugražins sina savo metinį koncertų, kn
nitams žemės, gyvulių ir javų.

Bet staiga korespondento 
tyrinėjimai buvo nutraukti. Iš, 
iažinkur atsirado raudonas, 
nutukęs policistas ir gerai ži
nomu rusišku keiksmu išblaš-

"* susirinkusius kaimiečius.

ris įvyks vasario 3 d., Lietu 
vių Auditorijos gražioj ir tai- 
pingoj svetainėje. Kaip visuo
met, taip ir šiuo kartu prog
ramas bus gražus ir turinin
gas, nes jame dalyvauja mū 
sų rinktinės meno pajėgos, į-

— ■Šalin jūs. — Kų jūs pliaul imant Šv. Kazimiero akademi-

skinte upie badų?! Ar neina 
lot, kad jis svetimtautis?

Atsikreipęs į Garetbų, po'i 
cistas piktai suriko:

kės, kurios yra pasižymėjusios 
ūe tik mūsų, bet ir amerikonų 
tarpe. Po programo linksmi 
takiai ikį vėlumos prie geros

— Eik su manim! Kų čia Į nuzikos. Taigi visiems jau- 
veiki? Parodyk suvo pašpor-'.niems ir suaugusiems bus ge
tų! iru proga gražiai ir smagiai

Policistas, pažiūrėjęs j kere-į laikų praleisti, ir tuomi pačiu 
spondento pašportų, kiek ui atlikti krikščioniškai tautiškų
minkštėjo. Pamatęs, kad sve
timtaučio asmuo yra jam per- 
unkštas suvaldyti, policistas 
pamojo kažkam iš klausytojų

darbų paremiant katalikiškų 
dienraštį, kuris yra mūsų iš
eivijos žibintuvas.

“Draugas” remia mūsų so

ciali, draugijinį bei politinį 
judėjimų, jis remia mūsų biz 
nieriuš, profesionalus, visas 
mūsų įstaigas, parapijas, mo
kyklas, akademijas, (bernaičių 
ir mergaičių) ligoninę ir visų 
tų judėjimų, kuris šviečia it 
kultūrina mūsų tautų. Taigi 
dienraštis “Draugas” lošia 
begulo svarbių rolę ne tik A- 
merikos, liet ir visų lietuvių 
tarpe.

Mums, lietuviams, o ypatin
gai mums katalikams, yra la 
bai malonu ir naudinga, ka i 
mes turime tokį svarbų laik- 
raštį, be kurio, gal, jau seniai 
būtume pakrikę ar žuvę savo 
tautai. “Draugas” žadina mū
sų širdyse krikščioniškai kata
likiškų tėvynės meilę, vieny
bę, draūgiškumų bei visų tų 

(Tęsinys ant G pusi.)

J. Drungaitė

SKEVELDROS
(Tęsinys)

Žmonės minėjo pukaruoklį, mi
nėjo staigių dėdės mirtį ir matė čia pas
laptingų likimo rankų. Dvaras prisipildė I 
vaiduokliais, šmėklomis. Sutemus ne tik 
mudu su Pietia, bet ir visi kiti, ir tarnui 
bijojo būti ar vaikščioti |k> vienų. Todėl 
kas gyvus susirinkdavome vakarais į di-

po tris kartus. — Tas pasikartojo bent 
kelius sykius. Pastebėję mano dėmesio į- 
tempimų ir visi kortuojantieji sustingo 
savo pozose įsiklausydami keisto bildesio. 
Garsus vis artėjo. Jau čia i>at prie tlurų, 
duryse. Kotelis lėtai juda, durys veriasi. 
Juodoj angoj runkus išskėtusi bulta šmė
kla. Vyrui kaip griausmas šoko pro du-

roikalavo revanšo. Prieš bobų, kaip zui
kiai...

— Revanšas buvo ir nebot koks, — 
tęsė toliau pasakojimų šypsodamas kapi
tonas. — Pietia sugalvojo puikų dalykų. 
Prikalbino pusbernį, kad šis vakare atsi
stotų kur tuščio kambario kertėje ir pi
rmam įėjusiam pultų po kojų. Bernus su

ris lauk iš kambario. Nepamenu kaip jie j tiko. Pinkles užstatęs Pietia ir sako Vie- 
pagriebę mane išsinešė. Mes lekiam kori- rai: “Tu ^nebijai?” “Nebijau”. “Na, 
dariais, šmėkla paskui musų Mes virtu- j drožk per visus kambarius aplink, kad 
vėn, ir šmėkla virtuvėn. Siaubo pagau- tokia”. Ši nusijuokė: ‘Kų man duosi uS 
tos moterys, nežinodamos kur dingti, mai- , tai” paklausė? Pietia davė dvidešimt ka-

.... ... .• - i gėsi kampuose. Vyrai, tie vyrai, kurie peikų. Viera žengė per slenkstį, bernas
(Liausiu ktirnburi, buvusį sulionų, apsės- . . • »i i n . »i • i i • • i* . . .. 1 , , . , a . viena runku įstengdavo turguje istaskv- balta marška susisupęs, budi jai po kojų.davome . didelj apvalų stalų ir kortuoda-1 16 °
vome. Atėjo vėlyvus ruduo. Pradėjo min
ti 1’uus. Vienų vakarų reikėjd gerokai 
puluukti, kol jauja buigs džiūti, ir visi 
darbininkai iki vėlumos sėdėjo sultone. 
Pačiam kortų įkaršty, kuda kiti net sa
vo vardų buvo užmiršę, aš, kadangi lo
šime uedulyvavau, išgirdau už durų, uz- 
spęglų s* nkiu foteliu, keistų garsų. Ot ši
tokį. -^“čia kapitonus išsitraukė nepilnų 
degtukų dėžutę ir subarškino tris kart

Ii didelį užpuolikų būrį, lipo ant k ros- Ši kad skels kaustytu batu tiesiai į vei- 
nies, lindo papečkin unt miegančių vištų. dų. Bernas pašoko sukruviutas ir sugė- 
Brr... Negaliu be šiurpulio viso to prisi- dintas, o ji tik sukeikė.
nrnli, — pasakotojas valandėlei nutilo, i Visi gardžiai juokėsi.

— Na ir kaip jiusibuigė? — nekun- I — Kodėl jūs manot, k«d tokie daly-
travo ponia Katiu. k«i nusveria tikėti ar netikėti! — J*i-

— Pasigirdo taį būta dvaro pieme- klausė ilgai tylėjęs Kadrovas. 
nės Vieros. Velniškai (irusi merga. Na ir Valandėlė.tylos.
gavo ji tada. Kaip mazgotę sutrynėrne. I — Su manimi pagaliau Vietvevas, —

— Bet jūsų vyriškas renome, — kai- taip sakant visai vaiduokliškas atsitiki- 
bėjo juokdamasis Vetvevas, — vis tiek mas, bet vis tiek nematau pagrindo tikė

ti kam nors daugiau negu tai, kų matau, 
kų girdžiu. Nors štai ir žiedas, ano įvy
kio patvirtinimas.
kurčiai šyptelėjo, -lis žinojo kur Vietve
vas laiko, žinojo, kad bergždžias darbas 
jį nuo to sulaikyti ir pasitraukė. Tuo tur- 
pu Vietvevas ištiesė liepsnos šviesoje bal
tų, purių dešinę rankų, ant kurios vieno 
piršto žėrėjo puikus jungtuvių žiedas.

— Tas tereiškia, kad tamsta esi ve
dęs, — įsikišo i»onia Lena.

— Vedęs* bet kaip ir kų, — pastatė 
problemų Vietvevas. — Juk tamstų jiorna 
Lena, mano žmonos nepažįsti?

— Net. negirdėjau apie jų nieko. Juk 
tamsta nepasakojai, — atsakė ponia.

— O kaip manote, kas su mano žmo
na dabar, kur ji? — intrigavo toliau di
plomatus.

— Turbūt mirusi, arba...
— Mirusi, taip mirusi. Įspėjote, — 

nutraukė Vietvevas kalbančius, — bet dar 
ne viskas. Ji buvo mirusi jau ir tada, kai 
ęš jų vedžiau.

— Nu! — nustebo vyrai.

— Kaip tai, su lavonu?! — aiktelė
jo jionia Katia?

— Ne, su šmėklų, — atsakė iškilmin
gai Vietvevas.

— Nesuprantu, — truktelėjo pečiais 
ponia Lena.

— Ir aš pats nesuprantu, bet faktas, 
kad buvo, — Vietvevas pasiruošė pusa- 
koti.

Kadrovas šypsojosi.
— Tai tamsta iš karto buvai našlys,

— iškošė ironiškai pro dūmų debesį Pa- 
ninas čirpindamas savo pypkutę.

— Nežinau. Našlys tas, kum žmona 
mirštu po vestuvių, /> čia...

— Bet tamsta išsiaiškinai tų savo pa
dėtį, — nutvėrė Panino mintį ponia Lena.
— Juk tamsta turėjai vis tiek po to vesti 
gyvų moterį.

— O kų tai reiškia vesti. Patiko mo- 
i teria ir pasiėmei jų. O tie popieriai, tos 

iškilmės... Bene juose vedybų esmė. Man 
rodos, kad ir ponia būsi nekartų prasi
lenkusi au anomis laisvės barikadomis. 

(Daugiau bus)
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

Iš PO MANO BALANOS
Kol kas, ir da kartę, iš po 

savos pastogės dairomės ir 
nors gilesniu širdies atdūsiu 
kaikuriuos savo palėpių ply
šelius ir plyšius pridengti 
taikomės.

Tik kų prašvilpęs metas pa 
liko dalinai saldokų atgarsį 
net keliu buvusių šeinių. Sa
kau, saldokų; taip,
nežiūrint į veik neįveikia
mas kliūtis, jieji mūsų veiki
mų nors truputėlį, bet tikrai, 
pirmyn pastūmėjo.

1

kiaušini supratus, — nieko 
daugiau ir netrūksta. Trūk
sta! Po geriausiai lietuvių 
kalboje išreikštai minčiai, tik 
klausyk, atsistoja ir visuo
met anglų kalboje nusiskun
džia, kad ot gal ne visi su
prato. Ar negeriau būtų ir 
anglų kalboje tai pat pakarto- Kavo 
ti? Tik klausyk! Visi sutinka.
Ir, vienam prastoje anglų kai

-V' ---f U • j A -
nedaugiau reiškia už Portu
galiją. O kalba tai ot tik 
ašaka akyje. Kur kils sma
giau be jos, negu su. Jau ne 
kas kit, o tik paprastas as
menis jausmas juos prie to 
kartų brangaus Lietuvos Vy
čių vardo limena. Apart jo, 
nieko daugiau nesimato. Gai
lu.

PRStrsąg

POEZIJA

Ypač į mano vaidintuvę jie
'galo jautrion vieton patai

kė. Sakyčiau paliko mane vi
sai kitaip galvojančiu lietu
viu. Ve dėl ko, kitiems apie
juos jau įsimiršus ar įsimir-Į pasisako motinos kalboje, ne
šti pradėjus, štai, ve progos! gu auklės išmokintoje. Saky-

VYČIŲ BASKETBOLO 
LYGOS STOVIS

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskričio basketball lygos sto
vis po žaidimų, kurie įvyko 
sekmadienį, sausio 27:

liai: “Kerštas”, “Svečiai”, ;nežinia, bet Cubs menedžeris 
“Beauštanti aušrelė” ir kele-|Ch. Grimui sako, kad Klores 
tas vertimų iš svetimųjų kai- ;turi visas tapatybes gero žai- 

diko ir jis važiuos ateinančiam 
vasario mėn. su visu tymu Ca- 
tnlina salon, Gal., kame Cubsni 
treniruojasi kas pavasarį. Klo- 
įvs žaidžiu pirmojo beiso pozi
cijoj.

Klores, kuris dabartiniu me 
tu studijuoja Nortliwestern u- 
niversitete, paeina iš Mihvau- 
kee miesto.

(Rei. pastaba: Gavome 
kelių “Jaunimo” puslapio 
skaitytojų prašymus supažin
dinti juos per šio puslapio ski
ltis su Lietuvos poezija ir jos 
kūrėjais. Džiuginanti tui pra
šymai, (ir kurgi nesidžiaugsi 
— jaunimas domisi savo toli- 
mųja tėvyne!) tat stengsimės 
juos bent dalinai pildyti). 

Liudas Gira

Liūdas Gira yra vienns ir 
geriausiai žinomų Lietuvos po 
etų. Liūdas Gira nėra jo tik
roji pavardė, tai tik literatė 
nis pseudonimas, kuris visgi 
pavirto jo vardu ir pavarde,

tam lavonui, negu gyvam žmones jjs fUo vardu visur žmo
gui. Jie jau laidojusi, o ne-

Koki ateitis vyčių laukia? 
Net ir pavienis, žmogus, o 

tikslo netekęs, kai ma
tai iš po gyvenimo pastogės
pranyksta. Tai argi galima,

boję pareikalavus, kitam dnį^ad Mielas žmonių būrys, o 
. Įprastesnėje anglų kalboje ne- minėtos taisyklės išsilenktų? 

a allgl’ va pakartojus, — priimta! 15‘Labai aišku, kad ne. Vyčiai 
šalies žiūrint atrodė, kad, jei man daugiau panaši pašarvo-

I ir geriausi mintis ir puikiau- 
I šiai lietuvių kalba atvaizduo- 
I ta, bet vien dėl to, kad lie
tuvių kalba, — niekai; kaip
tik anglų kalba, kad ir visai 
niekniekis, — kai sviestu nu- 
slidžiuoja. Tai vienok pripa
žinti reikia, kad, apskritai 
ėmus, vyčiai kur kas gražiau

man nors trumpai jųjų išvaiz 
dų atpasakoti.

Tik, įsitėmyk, skaitytojau, 
aš rašau kaipo kritikas, o ne' 
kaipo idealistas. Idealistas, 
arba romansistas, apleidžia 
kas blogo, o vien tik pačių 
skaisčiausių dalį gyvenimo 
nušviečia. Taip elgiasi dai
nius, piešėjas, skulptorius, 
kompozitorius ir jiems pana
šūs. Kritikas, kai dantistas, 
vis tik priekabių ieško. Ir 
ten, kur, rodos, tik mažytis 
taškelis, bet kai jis jį savo 
yla palyti, — visas pasaulis 
per galvų apsiverčia! Nema
lonu, taip; bet argi galima 
daleisti, kad jis už >tat kal
tas? Anaiptol.

Kas gero ir geriausio 
sų seimuose įvyko, jau buvo 
drąsiai pasakyta ir maloniai 
užmiršta. Šiuo kart daugiau 
apie jyj'i nepasisekimų veide
lius prasižiosimi. O kad ir 
taip buvo, tai aiškus dalykas.

Gal kas sakys, tai kam apio 
tai jau net dabar girtiesi? O 
kas iš <to gero? Taip. Net ir 
labai daug gero. Vienas ply
šelis naujausiame stoge visų 
namų drėgnumu perima. /Vie
nas kiauras dantis visų bur
nų niekais paverčia. Nors ir 

pienas gyvenime apigamas 
^ielų veikimų priešingon

mu-

IS

gyvena. O betgi nei aš, nei 
jokis "kitas -tikras lietuvis jie
ms ne mirti, o tik gyventi 
linkėtų. Jei taip,- štai, ve jie
ms vieta. Pennsylvanijoj, su
prantama, ne vien vyčiams, 
bet ir jokiai kitai jaunimo 
vienybei dirva

mas.

Gimė jis 1886 metais, Vil
niaus mieste. Jaunystę pralei
do Trakų apskr. Stakliškėse. 
Mokėsi Vilniaus realinėj gim
nazijoj, kunigų seminarijoj, 
teatro studijoj, bet nepasiekė

bų.
Liūdas (lira yra vedęs ir 

dabartiniu metu gyvena Kau
ne.

Liūdų Girą — poetų geriau 
pažinsite iš žemiau talpiname 
eilėraščio, kuris, be abejo, vi 
sieros gerai pažįstamas (komp 
A. Vanagaitis pritaikęs šiuir 
eilėraščiui muziką):

Kur sapnų grožybė,
Kur svajonės tos?
Niekas nebvilioja
Jau širdies šaltos...

Niekas nebvilioja,
Tik daina gaili
Iš krūtinės plaukia
Ten toli, toli...

NEATSARGUS VAI
RUOTOJAS

w L P OP.
Marųuette 2 0 G0 51
Providenee 2 0 57 29
Cicero •2 1 7L 55
West Side 2 1 78 39
Towh of I^ake 1 2 55 79
North Side 0 2 26 48
Brighton Park 0 Oo 40 86

Žaidimai, kurie įvyks vasa-
rio 3, sekmadienį, 2 vai. po-

čiau, jei ne vien kuopų susi- nagus atšipta. Naujos An

perusnėta ne^ v*enos> tose vietose moko-
Kiek kartų mėginta, tiek kar n,os P"*“** Liko literatu.

Rašyti Liūdas Gira pradėjo

Kur sapnų grožybė 
Kurgi laimė toj? 
Nesužibo nūdien, 
Gal sužibs rytoj?...

LIETUVIS SU GUBSAIS

rinkimėlius, bet kad ir sekan
tį seimų o visų savo kalboje 
atpasakotų, — daug geriau 
padarytų.

Ant kiek vyčiai pageidavo 
ir už garbę laikė pasirodyti 
daugiau amerikiečiais, negu 
lietuviais iš kalbos, ant tiek 
pasirodė neamerikiečiais iš 
duosnumo. Kaip tik prisėjo 
mokesčių klausimų palytėti, 
tai jau (tuomet ir lietuvių kai 
ba šaukė visi, kad “uždauk!” 
Berods, tai jau ne vien vy
čių, bet ir visų mūsų bend
ras neišmanymas, kad be pi
nigo galima apseiti. Netiesa. 
Visas Amerikos gyvenimas 
ant pinigo, kai ant siūlo, ka
bo. Be jo toli nevažiuosi. 
Priešingai. Jis visur pirmų 
vietų užima. Ar parapija, ar 

į draugija, — visur reikia pi
nigo. Ir kaipgi jo nereikėtų 
vyčiams? Reikia ir jiems, t, 
kaip gera būtų, jei sekančia
me seime nors bent vyčiai iš 
duosnumo geriems reikalams 
•tikrais amerikiečiais pasiro
dytų !

Teko matyti ir šeiminį Vy
čių vakarėlį. Apart kelių dai
nelių, viskas kita nuskambė
jo vien šalies kalba. Ypač 
vaidinimas, aiškus dalykas,
pavyko labai gerai. Betgi 

sėn nukreipia. Ve dėl ko, taip, man, o da iš toliau atvyku-, netinginianja. 
kaip prakiurusį stogų, apipu- šiam, gaišti vakaro laikų be

pu-

vusį dantį, taip ir nevykusį 
gyvenime veiksmų reikia bū
tinai pertaisyti; jis pats taip, 
kaip stogas, dantis neatsitai
sys. Ir ne tiek žiūrėk į nema
lonumus betaisant, kiek į nau
dų pataisius. Ve dėl ko, skai
tytojau, aš rašysiu, o taimsta 
būk tokis malonus ir nesi rau
kyk beskaitydamas.

Lietuvos Vyčių seimas 1 Pa
siuntinių apie pusšimtis. Visi 
gražūs, veiklūs, sveiki, raudo
ni, tikri Lietuvos vaikai iš iš
vaizdos ir būdo. Viską prade
da nagrinėti lietuvių kalba; 
o viską baigia anglų kalba. 
Visi lietuviškai ne vien spar
čiai išsireiškia, bet it atsa
kančiai supranta. Ir, rodos, 
taip gražiai savo kalboje pa
kalbėjus, o klausytojams aiš-

nuo pat vaikystės laikų, 
[iki šiol dar nėra sustojęs.

glijos aplinkinė irgi jųjų vei
kimui apsiniaukė. ’ Ir tuo ge-.

m . , - iio žymesnių darbų, kurie puriau. Tegul ten vyrauja Stu- . , ; _ V1., , A. „ .
dentai. Chicago! Ir tai ųe 
asmenis mano pareiškimas, o 
tik jau įsisiūbavusio gyveni
mo nuosprendis. (Vienur, ki
tur vyčiai atsirado ir vėl 
kažinkur pranyko. Vienur il
giau, kitur trumpiau užsilik
ti pavyko. Betgi Chicagoje 
kartų atsiradę, ir po šiai die 
nai da geriausiai gyvuoja.
Tegul ir gyvuoja. Ten dau$ 
lietuvių. Daug jaunimo. Daug 
jaunų pajėgų gyvenimui rei
kia. Juk Chicago, tai Ameri
kos lietuvių Vilnius! 0 pa
likti jį vienų-vienų ir be jau
nų pajėgų, jokiu būdu nega
lima. Kitaip sakant, nereika
laukime iš vyčių daugiau, ne
gu jie mums ištesėti išgali.
Nereikalaukime, kad jie mu
ms visų plačių Ameriką nuo 
ištautėjimo apdraustų. Ne.
Paveskime jiems vien Chica- 
gų ir jos aplinkines, o jiems 
užteks. Kiek ten parapijų! Ir 
visos turi po parapijinę mo
kyklų! Kiek ten jaunimo kas 
met gyvenimo aikštėje pasi
rodo! Kai kitados Visagalis 
Abraomui, tai mes vyčiams 
tų visų, platų darbo dirvonų 
parodykim ir palinkėkim jie
ms ištvermės ir pasisekimo.
Tegu dirba ir savo darbų pa
myli; bi tik nesnaudžia ir

siklausant, kai lietuvių jau* 
nimas o svetimų kalbų kalba, 
buvo nei du nei vienas. Ne
reikia nei vyčių seimo. Bile 
kur ir bile kada to gero už 
vienų nikelį kiek tik ausis 
pakenčia. v

Žodžiu, vyčių seimas at
vaizdavo ne Lietuvos Vyčių 
gyvenimų, o tik dabartinį A- 
merikos lietuvių jaunimo 
bruzdėjimų. Ant kiek atme
nu, vyčių tėvukams labai rū
pėjo Lietuvos laisvė, kalba ir 
būdas. Da mažiems Vytuka
ms ne vien žodžiu, bet ir pir
štu parodė, kaip reikėtų tik
riems vyčiams, o savo tėvu
kų pėdomis pasekti. Praeita-

Franklin D. Roosevelt, Jrų 
Jungtinių Valstybių preziden
to 20 metų sūnus, padarė gar 
bės pasižadėjimų nevairuoti 
šiais metais automobilio. Prie
to. pasižadėjimo, jį paskatino 
jo garsusis tėvas.

Jaunojo Roosevelto rekor
das, kaipo automobiliaus vai
ruotojo yra margas:

Buvo areštuotas apie penkis 
kaltus už pergreitų važiavi-

Aštuoniolikos metų lietuvis mų.
Stanley Klores gavo puikių Į 1034 m. kovo mėn. jis užga- 
progų iškilti sporto pasauly, vo 60 metų moterį.

Šių metų pirmųjų dienų irkada praėjusių savaitę Chica- 
sic-kė publikų knygų formoje Įg0 beisbolo tymas kon-
minėtini poezijos rinkinėliai:[traktavo jį žaidimui su tuo 
“Dul - dul dūdelė”, “Žalioji'{ymu
pievelė”, “Tėvynės keliais”, I Ar jaunasis lietuvis gaus
‘<•5-

Morkus.

NAOJOS “PAVASARIO" 
VALDYBOS

Gruodžio 27 ir 28 dd. Kau
ne įvyko L. Pavasarininkų me 
tinė konferencija. Jon suvažia
vo virš 1500 atstovų. Vyrų Są
jungos pirmininku išrinktas A. 
Valaitis, Centro valdybos na
riai — P. P. Barzda, J. Kaše 
lionis ir J. Baltūsis; Revizijos 
komisijų sudarė kun. V. Byla, 
A. Graževičius ir A. Naudžius. 
Garbės teismų: dr. P. Dielini- 
nkaitis, adv. Plokštys ir agr. 
Valatka.

Be Dievo meilės irsta vi

suomenės tvarka. Pamilk Die 

me seime pastebėti teko, kaipĮvų, o rasi sau ir tėvynei ne

toli nuo savo tėvukų vyčiai [ nykstamų turtų. Kur Dievas, 

jau nuklydo! Lietuva jiems Į ten ir palaima.

Žiežirbos”; dramos veikalo šaukimą žaisti regulariai, dar savo sūnų.

piet, McKinley Park, 39th ir 
Western Avė.

Nortli Šitie vs. Brighton 
(2:30).

Town of Lake vs. Provide- 
nee (3:30).

West Side vs. Marųuette 
(4:30).

Cicero — bye.
L. Vyčių Chicagos apskričio 

basketball žaidimai, kurie į- 
vyksta kas sekmadienį popiet, 
McKinley Park, būna tokio

(Tęsinys ant 4 pusi.)

vėl jis įvažiavo į kitų automo
bilį ir sužeidė jo savininkų.

Paskutinis akcidentas ir pri 
vertė tėvų Rooseveltų drausti

: PAINIEXP< t ELLER :.M
n 4 %

Nuo Peršalimo
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Ezpelleris Tisnomet 

palengvina skausmusDRAUGO
METINIS

SEKMADIENĮ 5 VALANDĄ POPIET

Vasar io-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU MMT0RU0J

\1

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

ILS P

NemaHmas {veiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. Ii Montreal, Canada ra- 
So.kad Jam daug pagelbėjo NUGA- 
TONK. Turi daugiau gyvumo ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai n6ra 
mokamas ilddymas, Jis buvo atsiųs
tas lluosa Jo valia. Daug kitų pra
neša panaftivs rezultatus. NUGA- 
TONE vartojama metų metais kaip 
pagalba malimo sistemai. Tai yra 
dakturo receptas Ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba 

j turi vargo su nemallmu — pam8- 
J ginkite Nl'OA-TONE. Pajusite naudą 
i 1 keletą d'.enų. Mes žinome, kad pa

tarkit ir klturn. Mėnesio trytmentaji 
i už Vieną Doler). Parduoda visi ar- 
I tlekoriai su garantija grąžinti pini

gus, jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų.

Nuo užkietėjimo Imkit—TTOA-ftOL. 
— Idealų Lluosuotoją vidurių zbo 
Ir Stic.

Šokiams 4Oc.

10PIECE COSMETIC
SĖT $1.97

Ttila l« a Pamoas VIv.nl s.t and In- 
elud.. fac powder. |1.00, Rou<e, 70c, 
TUtaba Creare »1.00. Deptlatory »l,00. 
Vaciai Aatrlnsant »1.TI, Bath Salt 1.00, 
Tsllit Wat.r Perfum. 11.70, BrlI-
llantlne 75c. Bkln Whlten.r 70c. Totai 
valu. Uit.00. flpeclal prie. UI.07 for aJI 
ton plocoa to Introduoo thl. lino.

▼ardas ..............................
▲dramų.......................
Munčlamą par paltą COD 

Pinigai grąžinami. Jai 
■apatanklntaa.

*aa Van 58O-5th Avanua, Naw Yosfc

TOLOSEFAT
Mos M. Katnor of Breoklyn. JO. T. 

niMooi **Ba*o awd Kraoohoa for Iho 
paot 4 Boatko aad kava aot raly loat OS 
poaala kat tool .o auk bottor la ooory

BUS ĮVAIRI PROGRAMA
L Muzikaliais instrumentais bus išpildyta keletas smagių ir įspūdingų 

numerių.
II. Chicagos žymiausi solistai išpildys labai malonų Koncertų.
[II. Šv. Kazimiero Akademijos rinktines mokines suvaidins labai gražų

vieno akto veikalėlį: “NESUGAUTAS NE VAGIS”.
IV. L. V. “Dainos” choras, po vadovvste J. S AURIO, ir Aušros Vartų 

parapijos choras, po vadovyste J. BRAZAIČIO, padainuos kele
tą smagių liaudies dainų.

V. Po įdomaus programo prasidės šokiai 8 vai., kuriems gros At. Met 
rick’s Orchestra.

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.

koaltky. 1 kotas a aaroo 
kąra for rvo tr1.d oo atuy 

tkla«o kai raly Kraookoa aaotrorod ak
parvoooo.- (May U. 1OZZ).

TO toaa fat SAPgLT and JUSMLSM
LT, Uka a half Uaapoonful of Kraaehea 
flano ko a olas. of bot w»Ur la tho 
nemins koforo broakfaot—don t m lai a 
nornlng—a bottlo tbat laots « vaaka 
eotto būt a trlflo—sot Kruacban Salto lt 
any drusatoro In Am.rle. If not Joy- 
fully satuflod aftar tho flrat bottlo—

Preferred by millions 

to mayonnaise..
iė me-Rlnktln 

džlaga suplak
ta | nepaprastą 
grietinės pavl 
dalą K ra f t 
M Ir acte 
Whfp mo- 
ainoją.

I
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VYČIŲ BASKETBOLO 
LYGOS STOVIS

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
įdomūs, kad žiūrėtojų net bal
sai užkimo.

Dievo Apv. parap. su North 
Side pirmiausia žaidė. Kada- J.
ugi North Side pirmume žal A. Planciunas l.f. 
dime pasirodė labai silpuai?M. Daugirdas l.f.

i Varnas r .f.
J Stanaitis c. 
Chadauskas l.g. 
Miller r.g.

North Side 18
G

Planciunas l.f. 0

Andrius r.f. 
Endzelis c. 
Amber c. 
Rutkauskas l.g. 
K. Savickas r.g.

Stankus (c) l.f. 
Kiaurakis r.f. 

net Vasiliauskas 
Kailis l.g.

r-g.

West Sido 14
G F.T.

c.

tai Dievo Apv. parap. tymas 
manė, jog jis sumuš North 
Side be didelių pustangų. Bet 
northsidiečiai taip stropiai sau 
gojo savo krepšį, kad oponen
tai ves ne vos laimėjo. Beko-‘Valaitis r.g, 
nailis ir čadauskas pasižymė- Klius r.g. 
jo Dievo Apvaizd. tyme, o K.
Savickas ir Rutkauskas North 
Side.

Antrame žaidime Vest Šitie 
susirėmė su Cicero. Šį svarbu 
žaidimų laimėjo Cicero,
cieerieeiai pasirodė budresni 
Balsis, \ oseiis ir l4. Jenkevičius
pasižymėjo Cicero, o Kiaura- 
kis, A. Stankus ir F. Jenkevi. Ciesro 20
čius West Šitie.

Paskutiniame žaidime Town p Žukas (c) l.f. 
of Lake lošė prieš Brighton į Voveris r.f.
Park. Jeigu ne E. Višniauskns Sinianauskaf. t, 
iš Town of Lake, tai Brighton gaicįUs 
Park būtų buvę taip supliekti, valerft> į g 
kad jų oda ir ]k> šiai dienai \-rbis į g 
Linų raudona. Bartkus ir To- į |3a|sįs ,.g 
leikis pasižymėjo dėl Brigli-|

0

1
1
1
9

0
0
o
2
0
4

ton Park. J. G i

ŽAIDIMŲ REZULTATAI 
Providence 26

1 0 
8 6

Brighton Park 21
G F.T.

Martišius r.g

Klimas l.f. 
Kupris l.f. 
Valauskas l.f. 
Bludzius l.f.
E. (Jrilis (c) r.f. 
Klimas r.f.
Dakis c.
Bartkus l.g. 
Toleikis r.g.

mSCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 

5108 — 7th Avė., Kenosha, Wis.

KAIP KENOSHIEČIAI MI- Iš seniausių policistų poli-
NtS LIETUVOS NF.PRI 

KLAUSOMYBĖS SU
KAKTUVES

ii

SUCH 1SUFE—

y^

3 
2 
1 
0 
0
0
9

8
Town of Lake 22

Visniauskas (cj l.f. 
Stankus r.f.

: G F.T. P Zenteekis c.
Bekonaitis (e) l.f. 4 2 2 Matemaitis l.g.

cijos štabe A. Baronica (Bor 
!den), kuris jau ištarnavo 27 
įlietu.-:. A. Baronica visada iš-

------------ tikimai ėjo savo pareigas, ir
Vasario 17 d., 19:15 vai. ry į yra geras katalikas.

to Šv. Petro bažnyčioj bus j - - - - - -
šv. Mišios už Lietuvos dabar j Nelaimė patiko Praną,lie

tinę vyriausybę. Tuojau po Mi nų. Ant jo užvažiavo autome- 
šių 11:30 vai. priėmimas sve- bilis ir pavojingai sužeidė.
čių iš Chicago: žadėjo atšilau : -----------
Rytį Lietuvos konsulas A. Ka Į Per pereitos savaitės šalčius, 
lvaitis ir dr. Bložis su Arėju trys parapijonai “apgynė“ 
Vitkausku. 12:15 vai. progra- seseles nuo šalčio sudedami į 
nias Šv. Petro parap. sveteli-'jų namų dvigubus langus. Tie 

atšilai:- nėj, kuris susidės iš kalbų, dai-į geradariai yra: J. Pocius, K.

9 3 10

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT
Praėjusį ketvirtadienį, West 

0| Sidės L. V. 24 kuopa, atnau- 
I;jino senąjį L. V. kuopos ben- 
-1 dradarbiavimo paprotį... 24 
I j kuopos susirinkiman
Tjkė 4 kuopos nariai ir abiejų 
5|kuopų valdybos sudarė susiri

nkimo prezidiumą... Padarė 
G F.T. P daug naudingų nutarimų, lie 

0 čianeių abi kuopas... Iki šiol. 
0 L. Vyčiai Chicagoje. savo tvi- 
l’rtovėniis laikė pietinę mieste 
0 dalį (Town of Lake ir Mar- 
l'ąuette Parko kuopas), bet da- 
0 bar visų akys krypsta į snia- 
4 rkiai kylančias miesto centre 
G (West Side ir ISth St.) kuo 

,pas... A. Beliauskns (13 kuop
G F.T. P;pirm.) ir J. Juozaitis (112 kp 

4 1 pirm.) apsižiūrėkite... North
1 Sidės 5 kuopa, kuri paskuti- 
1 nius kelis metile neparodė jo
ti kio veikimo, gyvumo, taip pat 

atsistojo ant kojų.. Senieji 
vadai (kurie “truputį’ sutin- 
gę buvo) pamainyti naujais... 
Antanas Slauias naujasis pi r

nu ir muzikos, 
chorai ir solistai.

ką išpildys Stulgaitis ir A. Lukoševičius.

1
0
0
2
0
0
1
4

Del tų iškilmių parengimo 
kenoshiečiai sudarė komisija 
iš žmonių ne tik priklausan
čių prie parapijos, bet ir pa 
šalinių ir tikimasi labai skait 
lingu dalyvių.

Nors sausio 20 d. oficialiai, 
iškilmingai buvo švenčiama 
mūsų klebono 20 metų kimi-’;
gystės sukaktis, tačiau toji Į,

Sausio 27 d Benedikto

WUEN HE SEES HTS TWIN SISTERS, GEORGE HAS AN IDE A. 
WHAT HAPPENED TO HIS WIDE TROUSERS

mano 20 metų kunigavimo. Dė mite-tui, Federacijai ir jos k-»
kui Lietuvos konsului A. Kai- misijai, rengusiai man bankie- 

tų; šv. Onos draugijai, Treti
ninkams, choristams, ūkinin
kams, mokyklos vaikams ir vi
siems draugams, kurie prie 
prdgos mano kunigystės suka-

švente buvo pakartota ir pe-, ......, Vaičiui, brangiems Tėvams Mr.reitą ketvirtadienį vakare, ra-' .. i ..., .. . . , -. ri jonams: kun. V. Kūlikams-rupijos komitetas ir chorus a 
naujo pagerbė jubiliatą.

kui ir kun. J. Mačiulioniui, Vy 
čių Centrui, L. V. Chicagos a- 
pskr. ir kuopoms 21 ir 

“Laivui“,
dr-jos pastangomis Kenoshos 
jo tinimas atvaidino labai vy
kusiai veikalų “Meilės Galy
bė“. Tų patį veikalų žada kar
toti llacine, Wis., vasario 17 
d vakare ir Chicagoj, Wes1 
Side, balandžio 7 d.

Vasario 10 d. Kenoshos Ko- 
dalietės Šv. Petro svetainėje 
i engia šokius: tikisi sukelti 
fondų dėl papuošimo altorių

Milwaukee katedroje per pa 
aukštinimą 13 kunigų — pra
lotais dalyvavo ir VVisconsip.o

Iš vėliausių šaltinių sužino 
ta kad į mūsų parapiją atva- .•raugui “Laivui”, gerbiaĮktuvių parodė j na n tiek gr.

. ,,T ,, ,, miems kaimynams iš Mi!wau- žios širdies,
ziuoia “Valkata . Visa para- . ... ... . . kee u1 bheboygan; kolegijan-OO

2
2
o

o
o
2

ŠIE PAVEIKSLAI PARODO
Modemiška Trijų - Minutų Būdą 

Palengvinti Gerkles Skausmą
* ~ -r" 4- > ->—.«*►« -•*« <•»,«» Ą—-

Palengvinkite Skausmą, 
šiurkštumą, Aštrumą 
Kuone Akimirksny

pija turėtų sukelti protestą 
prieš tokios kilmės svečią. Pa
rapijos komitetas rimtai rūpi
nasi šiuo reikalu.

Žemaičių Juzė

PADĖKA

ISulrlnkltp 3 BAYER As- 
• pirln Tabletas ir paleiski
te trečdaly vandens stiklinėj.

^1

2 Gerai iftgargaltuoklte — 
• atmeskite Kalvų. leisdami 
trupučiukui nubėgti j gerklę. 

Darykite tai du kurt. Neplau
kite burnos t.yru vandeniu.

štai saupus, moderniškas ir veik
lus hadas palraigvintl skalni ia ge
rklėj. Būdas. kuris palengvinu 
skausmų, šiurkštumų ir erzinimų 
i dvi ar tris minutes. Daug gydy
tojų jį pataria Ir milijonai seka 
Sį metodą. Pamėginkite.

Jums tereikia sutrinti 3 BAYER 
Asplrin Tabletas stiklinėj j vienų 
trečdali vandens Ir gargaliuoti Juo- 
inJ du kart — kaip čion nupiešta. 
(Jei apsireiškia slogos, paimkite 
BAYER Asplrin ir gerkite daug 
vandens.) y

Gaukite tikrų BAYER Asplrin 
Tabletas šiam tikslui. Jos visiškai 
ištirpsta labai greit, padarydamos 
vaistų, gerklčs plovimui, be jokiu 
erzinančių smulkmenų.

BAYER Asplrlni/ kainos yra 
gerokai sumažintos. tat nereikia 
priimti kltkų vietoj tikro BAYER 
kurio reikalaujate.

nutunkąs daug žada 5 kuopos 
ateičiai... Ir mes tais pažadai*-' 
bei jų įgyvendinimu visai ne- 

, abejojame... Juozus Saurir, L.
V. Chic. apskr. °Dainos“ c’aa 
ro vedėjus, per praėjusias ke
lias savaites labai sirgo... Bet
dabar jau sveikstu ir su š'a! VYisconsine, Superior vysku 
•avaite pradeda vėl dirbti su | pijuje, du lietuviai mokinus į

lietuviai kunigai.

Į Skaitau sau už šventą pa 
reigą viešai ir nuoširdžiai pa 

i dėkot i visiems t iems, kurie

tams iš Marianapolio; rockfor- 
diečianis, čikagiečiams ir kc« 
noshiečiams už atminti, pasvei 
kinimus, linkėjimus iv dova
nas, ypatingai Sodalietėms i? 
\Vest. Side už atsilankymą Ko 
nosiion ir suvaidinimą teatro; 
taip pat J. Brazaičiui ir L. 
Labanauskui; savo artimiau- 
f iems ir brangiausiems Keno-

],ai Dievas atlygina jums 
visiems, mano brangiausieji, 
už jūsų šventus jausmus, ky
lančius iš širdžių įvertinančių
tarnavimą Dievui.* >

Kun. M.Urbonavičius, M.I.G

LIETUVIAI DAKTARAI

man-' pasveikino iš priežastį -Į ?,hos darbuotojams: parap. I.o-

V1AI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

LIETU

3 Jei turite slogos, paimki- 
• te 2 BAYER Asplrin T«- 
bletaa. Išgerkite pilnų Hllkllnę 

vandens. Pakartokite jei rei
kalinga. sekdami nurodymus 
pakelyje.

DABAR

15c
RAINOS ant Tikrų Bavcr 
Asplrin Žymiai Numažin
tos ant Visų Dydžių.

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS“, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, III. Me
tams $6.00.

“DARBININ1CAS“, Lietuvių Bv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“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- 
i nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams

$2.00. t
“MOTERŲ DIRVA“, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi

nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, IU., Me
tams $2.00.

“VYTIS“, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. W 
St., Chicago, 111. Metams $1.80.

“AMERIKA“ savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street.

v_____ Brooklyn, N. Z__________ _____________________ __________

“Daine;:“ choru... O to darbo 
Įtiek daug... Šv. Kazimiero Die 
nes L. Vyčių iškilmėms, e’*© 
ras mokosi naujas Mišias... Vė
liau, balandžio mėu., statoi.-.a 
nauja operetė...

Pabart'n* u indu, jaunėlio 
tirpė visų aky.-, susidomoji 
•mis ir kalbos nukreiptos i 
vykstanti L. V Chic. apskr 
basketbolo (krepšiosvydžio, j' i 
jau tikrai liotuviŠkai kalbėti) 
turnyrą... Kiekvieną sekm.vlie 
nio popietį .MoF.mky Parko 
ca.ėje žaidžiama 3 žaidimai... 
Kiekvienas tyuas turi sa\o 
šalininkų, o šio trokšta, kad 
jų mėgiamieji tymai laimė4ų... 
{manoma popimy :?reik«G bk 
Na, prasideda v: kas.. Yra 'li
kau pergyvenama sekmadie
niais toje salėje... Kiek ten 
jaudinimosi, Šaukimo, ranko
mis plojimo, ciLuziazmo...

kunigus, būtent,* F. Zokaitis ir 
J. Ųiabauskas.

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1601 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.

Phona danai 0M8

Office Phone 
FROspect 1028

Rcs. and Office 
2330 So. Ijeavltt St 

CANAIi 0706

Tcl. CANal 0257
Rca. PROspect •«8»

Office Tel. REPublk) 70M 
Ree. TeL GROvehUl 0817

7017 8. FAIRI1EI.D AVK.

DR. J. J. SIMONAITIS
9428 W. MAJtQUETTE ROAB 
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS 

TaL 1-4 Ir 7-9 TBk. Ketr. 1-11 ryto 
Hedėlfoj eualtarua

DR. J. J, KOWARSKAS ŪR. P. Z. ZALATORIS

GA1NS 28% LB8. 
IN TW0 MONTHS

COD LIVM OIL-Onca a 
PunbhnMfit—Now a Titai

StnptryirctoforoeyourchiMrentntakeiunity- 
UtUoi, jUhjr Bevnrfd e.^ Ilvir otto. dvethem 
CoeoCėd —the cod llver oll wlth ■ delicloun 
chocolate lute—and watch thrlr bodiea «rowBlhlet*c •tren<th! Mr».

"Btfmt my ekiM took
*r> !bt. Ntu, (n Itn titgnllii Hmr. tkt lOiįi Ut. ant tlU tu
h* H*n Irt itnei:’
Other md Ii vrr oil« ha ve 
only ViiamitM A and D. 
būt Coeo Cod U aton 
Hch tn Vitamm B—tbft 
appetlte and (rowtb 
promoting vitamin. 
SJart yourchiMrrn wlth 
Coco Cod today. Al oll 
druį iUfyt.

^■goco god
VbeCe4U*«rOII1WTMlMUkeCI»Mlate

PHYSICIAN and 8URGE0N
£403 W. 63rd St., Chicago 

OFFICE HOURS:
2 to 4, and 7 to 9 P. M. 
Pundą? b? Appolntment

DR. STRIKOL’IS
OYDYTOJA3 Ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 Ir nuo I Iki > rak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso teslef. BOL'levard 7820 
Namų Tel. PROspect 1080

TsL BOlLevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS-
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.; nuo 9 iki S vakare 
Berodo] pagal sutarti

DR.J.RDSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

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

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

Tel. Ofiso BOULevard MIS—14 
VIOtory 9848

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1821 SOUTH HALSTED STREET 

Reatdendja 8800 So. Arteeian Ava. 
Valandos: 11 ryto Iki S popiet 

8 Iki • v. vakare

DR. G. I. BLOŽIS
Tel. CANal 8129

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampan Leavltt St) 
Valandos- Nuo 9 Iki 19 ryto

Nuo 1 Iki 9 vakaro 
Berodo] pagal sutarti

Tel. LAPayette 7969

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 2—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Ree. 2136 W. 24th St. 
9P«9. CANal 0409

Ofiso: TeL LAFayette 4017 
Rea: Tel. HKMI.uk 83HS

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 9-4 Ir 9-9 vai. vak. 

ReHdendlos Ofisas: 2830 W. 89tb St. 
Valandos: 10-19 Ir 9-9 vai. vak.

Bersdomle Ir NedUlomls pagal vut

DR. VAITUSH, OPT.
LIBTTTVIfl

OPTOMETRICALLY AK Irt 
SPEGKAJblSTAS

Palengvins aklų (tempimą, kuria 
eatl prleiaatlml galvon akaudėjlmo 
svaigimo aktų aptemimo, nervuotu- 
Mo. skaudamų aklų karšt), atttatno 
trumparegyste Ir tollregyste- Prlren- 
gfa teisingai akinius. Visuose attritl 
klmuose ogiam Ina vi mas daromas sn 
elektra. paroCsučla mažiausias klal 
4aa MoeoUlA etyda atkreipiama I 
mokyklos vaikus Kreivos ak va etl- 
bUaomoe. Valandos nuo 10 iki 9 v 
Ned4lfoj nuo 10 Iki II. Daugely at
sitikimų akys eiltalaomon be akinių. 
Kainos fiiglau kaip plrtnlaa.
4712 80. ASHLAND AVĖ. 

Fhone Bęulevard 7589

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. ano 1-S| neo 4:99-9:19 

756 W. Sfitii Street

TeL CANal 8122

DR. S. B1EŽ1S
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAN

2201 W. Cermak Road
Valandos t—9 Ir 7—9 vak. 

Ssredomle Ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 S. California Avė. 
Telefonas REPubllc 78M

DR. T. DUNDULIS ~
GTDTTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ABCHER AVENUE

To9. vnigteta MM
Ofiso vai.: 9—4 Ir 9—9 p. m. 

Nedaliomis pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

1448 60. 40tli CT., CICERO, ELU 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 18—9 vai. 

9147 SO. HALSTEB ST., CHICAGO 
Pansd. Sarsd. Ir Hubat- 9—9 vaL

Dlsnome TsL LAFayette 8792 
Naktimis TsL CANal 0402

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
▼oi.: 2 Iki B poplst, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioja pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo ? fkl 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki R:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai dienų 
Iplcfonag MU>waj 2880

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUhOAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda 0994 

Kei.1 Tel. PLAsa 9400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-9 Ir 7-9 v. V.
Voceuuanteia au« ifl ifcl U Mene

TeL LAFayelte 9057

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA.8 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedalel 
Valandos: nuo 2 Iki 3 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėlicgnik pagal
 eutart)

Ofiso Tel.: TjtFayette 98(0
R«a. Tel.: VIRglnla ooo»

DR. V. E. SIEDL1NSKIS
DENTISTAS

O A 8 _____ X % R A Y
4148 ARCHER AVXNTF

— Kampas Foandao^ Aza •

HKMI.uk
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| LABDARIŲ DIRVA
jie prieš jų visaip burnojo, mybų. Tr tas neblogai sekasi, 
šmeižė, žemino. O į “Vater- Šiais metais ūkininkai žada 
landų'’ kai atėjo laikas ap-|dar daugiau linų sėti, o val- 
leisti Lietuvų ir važiuoti, tai džia ieško jiems pastovių rin- 
visi iškeliaujantieji vokiečiai kų užsieniuose. Manoma, kad 
graudžiai- verkė; kai kurios ateinančiais metais Lietuvos
moterys net alpo. Ir buvo linų augintojai gaus neblogas juo remiantis, Lietuvos preri- 
ko jaudintis. Kai gaudavo Į linų kainas ir šių žemės ūkio dentas savo aktu visos ka- 

tojų perėjo Lietuvai, to kraš Pensijų, tai Lietuvoje, kui šakų dar labiau išplės. riuomenės vadu paskyrė pulk
to vokiečiams buvo palikta'toks pragyvenimas pigus “ba

VOKIEČIAI VERKDAMI 
APLEIDŽIA LIETUVĄ

neregius. Arba surasti priemo
nes, kad būtų galima išvažiuo
ti į tų prigimtų: man brangių 
Tėvynę Lietuvę ”. Juoaas 

Red. Prierašas. Tai yra dar! KAUNAS. — Kai 1923
vienas įrodymas, dėl ko reika I metaig Klaipėdos kraštas su 
linga prieglauda, kuri galėtų 2,400 ketvirtainių kilometrų

i Darbuose turėjuu pasisekimų.
Buvau jau pramokęs visokių 
tlurbų ir uždirbau neblogai. Ne 

Šį vakarų, Aušros Vartų laimė, ar luimė: Dievo ranka 
parap. salėj, bus Lietuvių l.a- atėmė nuo manęs šviesų. Dirb 
bdarių centro susirinkimas,

ATVYKIME Į SUSI
RINKIMĄ

j durnas prie elektrikus jėgų. ke
kurį prašoma atvykti visų lėtų kartų gavau elektros švie-
kuopų atstovai ir veikėjui. At- tų taip smarkiai j savo akis 
vykstant į susirinkimų, prašo-jjr nuo į0 praradau savo regė 
ma atvežti pinigus už parduo-
tus labdarių vakaro tikietus.i
Taip put, kaip jau buvo pra-, ’*au metai, kaip a. a. 
nešea, kovo mėnesyje reiks už- niano mamytė mirė, bet aš jos
mokėti arba atnaujintį labda-

senelius ir neregius lietuvius 
priglausti ir palengvinti jų 
skaudų būvį.

plotu ir apie 140,000 gyven-

ATSIŠAUKIMO LAIŠKAS
Brangieji mano Prieteliai ir 

Pažįstami.
Prieš dvidešimtį melų bu

vau manęs tapti vienuoliu, to
dėl įstojau pas Marijonus, kuo

teisė priimti (optuoti) Vokie 
tijos pilietybę ir per tam 
tikrų laikų išsikraustyti į Vo
kietijų. Vokiečių valdžia per 
savo konsulatų bei agentus,

joriškai” gyveno. O Vokieti
joje su tokiu pinigu teks la
bai skursti, nes ten pragyve
nimas bent trigubai branges
nis. O kas darbo ieškos, tai

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

mirštant nemačiau. Palakė inet jie tik pasirodė Ameriko-

ragino klaipėdiškius vokie-į teks sunkiai verstis krašte, 
čius neoptuoti Vokietijos pi- įkur yra milijonas, bedarbių, 
lietybę, o palikti Lietuvos pi-j Taip išdidžiems vokiečiams
liečiais, kad Lietuvoje- jie .teko apraudoti apleidžiamų

iiio pimiųjį morgičių, dėi man: “Pasiūk, būk jau mflsųije. Kadangi kiekviena pradžia stiprintų ir palaikytų vokiš- Lietuvos žemelę.nų
to kuopų pareiga yra atvežti 
j centrų, kiek galima daugiau 
pinigų. Kuo greičiau tos sko
los nusikratvsime, tuo Ims le- 

dirbti ir greičiau pringviau

mamytė miršta!” Parpuoliau yra sunki, sunki ji buvo ir
prie lovos ant kelių ir mel
džiaus. Ji prieš mirsiant už
dėjo rankų man ant galvos ir 
tarė: “Staseli, Staseli, kur

Marijonams. Nenorėdamas ne
šti kartu su jais didelių sun
kenybių, po trijų mėnesių ap
leidau vienuolynų ir leidausi

kūmų. Vis tiktai gera dalis 
klaipėdiškių vokiečių optavo 
Vokietijos pilietybę, bet pali
ko gyventi Klaipėdos krašte.

Pernai Lietuvos valdžia

LIETUVOS LINŲ PREKY
BA GYVĖJA

eisime prie statymo prieglau-'tu Pasidėsi kur būsi visų į platųjį pasaulį su viltimi su- kai kuriems Vokietijos pilie-
įu i amželį nematydamas!” Kas

Sio» dienos susirinkimas bus!dauKiau «*•**> s“™'1“1“* »••- 
ir metinis. Išklausysi.,,110 f,r,h“ *kau»">>(! •>' ’a'WJvg

tuo bus lengviau dirbti ir greiisu ,nanil" la'r kele,« J'
ėiau prieisime prie statynio|",an ieakot sveikatos.
prieglaudŲ. Buvome išvykę abudu i ūk j.

Šios dienos susirinkimas bus 0 kok“ buvo n,ns,l !^ve- 
Ivg ir metinis. Išklausysime Ka,P “• var'
visų raportų ir pasitarsime "la",-a- Uulfi° a,,t lan'
dėl vis,, darbų, kuriuos tek/"'’ Pas'd8J“« blskl klaa<b> P° 
dirbti šiais metais. Jau laikas'Sona' K«*vi«ių rytų manęs 

klausdavo: ar matai kiek 
riaus.* Mūsų maistas buvo nie
kas kilus, kaip tik pienas ir

daryti planus ir pasiskirstyti 
darbų, kad nuosekliau ir sėk
mingiau galėtume darbuotis.

NEREGEN6I0 LIETUVIO 
LIKIMAS

“Draugo” bendradarbis p. 
Juozas prisiuntė neregio lie 
tuvio skupdų, kurį čia ir de
dame: ■ i - - nA. ** O •

“Jau lt! metų, kai pasaulis 
man tamsus. Per tuos metus

daižovės, skiriamas stiprinti 
nervus, k-urie mano akyse piajsmų 
dėjo džiūti. Turėjau pinigų, 
turėjau nekilnojamų nuosavy
bę, praradau tų viskų. Turėjau 
daug gerų draugų. Kur jie 
šiandien yra? Pradėjau eiti 
žemyn, žemyn ir priėjau suvis 
prie žemės. Viena mano viltis 
dabar tėra — keltis į aukšty
bes, jeigu Aukščiausias Die-

PASKIRT1 LIETUVOS KA
RIUOMENĖS VADAI

KAUNAS. — Lietuvoje bu 
vo paskelbtas kariuomenės 
vadovybės įstatymas. Dabar

Stasį Ruštikį, o 
štalvo viršininku 

Černių.

vyriausiojo 
pulk. Jonų

KA “DRAUGAS”JUMS 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 
klausimus;

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

“ . J 6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
KAUNAS. Paskutiniuoju y. Įdomius straipsnibs specialiai parašytus “Drbugui”;

8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 
apie sveikatų;

9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;
10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;

UŽSISAKYKITE - IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS.
Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; tri:?.s mėnesiams 

$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

metu Rusija ir Pabaltijo val
stybių linų kainos vėl pakilo. 
Per šias dvi savaites Lietuva 
iš užsienio gavo daug linų už
sakymų. Įvedus Lietuvoje nau

rasti sau daugiau patogumų ir 
didesnę laimę.

Bet, čia ištiko mane didelis 
apsivilimas, nes vietoje išsva
jotos laimės, radau nelaimių 
nelaimes. Sunku būtų išpasa
koti jas visas, noriu bent pa
siskųsti iš priežasties pasku- 
tinosios. Devynios jau savai
tės sukanka, kaip guliu Šv. 
Karoliaus ligoninėje, Auroro

je- je, kentėdamas neapsakomus 
skausmus iš priežasties apde
gino, kuriais net protas mai
šosi iš skausmo. Prie tų skau- 

prisideda dar širdgėla, 
kad negaliu nieku atsilygint 
geraširdėms ligoninės Sese
lėms, kurios mane globoja. 
Prašyčiau tat labai nuoširdžiai 
Jūs, Brangieji mano Priete
liai ir Pažįstamieji, ištiesti 
gailestingų rankų ir kiek nors 
pagelbėti, kad galėčiau apsi
mokėti ligoninę, o aš melsiuo
si už .Jus iki gyvos galvos.

Dėkodamas iš anksto už Jū
sų gerų širdį, pasilieku Jūsų 
nužemintas tarnus,

Andrius Poška,
P. S. Aukas prašau siųsti 

šiuo adresu: St. Charles, Hos- 
pital, Aurora, 111.

I

saulė rimu nebeužteka ir nebe 
Įiusileidžia. Būdamas dar jau-įvas priims prie savęs. Yra pa
nas, vos 21 melų, atvykau j šauly našlaičių, yra biednų, v- 
šių garsių šalį — Ainerikijra vargstančių, visokiuose pa- 
drauge su kitais lietuviais sau'dėjimuose, bet nėra taip, kaip 
laimės paieškot. Neilgai džinu'man biednam nematančiam.
giaus Los šalies gerove, 
tik 9 metus buvau

vos
laimingus

Dviejų Metų Mirties 
Sukaktuvės

IZIDORIUS GRIGONIS
persiskyrė su šiuo pasauliu 31 
dieną sausio mėn. 1933 m., su
laukęs 51 metų am tinus, gi
męs Lietuvoj, Panevėžio apskr., 
MiežlAkių parapijos ir kaime 

Paliko dldellakne nuliūdime 
moterį Petronėlę, tris dukteris; 
Mabel. Sudie Ir Aldonų. Liūd
nai atiiilnėįat mūsų brandaus 
vyro Ir tėvelio Izidoriaus Gri
gonio bus laikomos Sv. MISIos 
Sv. Jurgio parap. bažnyčioje 
ketvirtadieni, 31 d. sausio. 1933 
m., 7:30 vai. ryto. Kviečiame 
visus gimines, draugus ir pa
žįstamus atsilankyti i pamal
das.

Mes tavęs, mūsų branginės 
vyre Ir tėveli, kur) žiauri ir ne
gailestinga mirtis įtplėžė Ift 'mū
sų tarpo, niekuomet neuž’nlr- 
žlme.

Nuliūdę lieka:
Moteris tr Dukterys

Draugai nebeateina. Ateina 
mano brolis, atsineša “Drau
gų”. Skaito man visokias pa
saulio žinias. Kada pradeda 
skaityti labdarių dirbamus da
rbus, apsipilu ašaromis. Kiek 
tie lietuviai katalikai dutig 
dirba tlel tų suvargusių žmo
nelių ir užlaiko tokias dideles 
įstaigas. Klausantis skaitant 
žinias iš Lietuvos, girdžiu, kad 
Lietuvoje jau organizuoja tam 
tikras labdarių sujungus šelp
ti nereginčius. Vienų kartų 
turėjau didelį džiaugsmų, bet 

j tai buvo tik sapne. Begyvenę:-' 
'Lietuvoje, aiškiai mačiau ža
ibuojančius medžius ir pievas. 
Ištikrųjų, staiga šokau iš lo 

i vos su džiaugsmu, nes maniau 
[kad jau matau. Bet pasirodė, 
kad ne. Vargas neregiui. Die
ve, priduok stiprybės ir svei
katos tiems žmonėms, kurie 
tiek duug darbuojas biednų 
žmonių naudai. Gal atsiras iš
našios organizacijos, kaip Lio- 
'tuvoje, ir čia Amerikoj šelpti

LIGONINĖS RĖMĖJOS 
KVIEČIA ŠOKTI

čiarns, kurie užsiėmė kursty
mais prieš Lietuvos respub
likų, nedavė darbo leidimų, 
ir jiems buvo pasiūlyta išsi
nešdinti Vokietijon. Taip du j;j, linų prekybos sutvarkymų, 
nedideli būreliai vokiečių iš-j užsienis dar labiau pradėjo do, 
sikrau&tė į “Vaterlandų.” jmėtis lietuviškais linais. Jų 
Bet štai pats vokiečių konsu- kainos pakilo.
latas Klaipėdoje ėmė organi- Linų auginimo Lietuvoje 
zuoti vokiečių gabenimų į 1 jau senai buvo praktikuoja- 
Vokietijų. Pirmiausia tokiu, nias kaip tam tikra žemės li
ktine yra buvę Vokietijos vai kio šakų. Prieš keliolika metų 
dininkai ir dabar gaudavo iš(Lietuvos linai buvo garsūs vi- 
vokiečių valdžios pensijas. įsoje Europoje. Nemažai linų 
Jiems buvo pagrasinta utim-į buvo sėjama ir prieš kelis 
ti pensijas, jeigu jie negrįž į metus. Kai Lietuvoje buvo 
Vokietijų, o vokiškuosius pi- imtasi bekono ir sviesto bei 
nigus leis pragyvenimui ne- kiaušinių gamybos, linai, jų 
pakenčiamos Lietuvos žemė- kainoms kritus, liko lyg ir už- 

' je. Jr taip vokiečių konsulą-{miršti. Pirmenybė buvo duo
tas jau paruošė tris grupes j Ja naujoms žemės ūkio ša 
po maždaug 100 žmonių ir kotus.

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

Chicago, Illinois

Vasario 13 d., 8 vai. vaka- 
, įvyksta Hv. Kryžiaus ligo-

išsiuntė į Vokietijų.

Trečioji grupė, 100 žmonių.
Bet paskutiniaisiais metais 

visame pasaulyje buvo smar-
iš Klaijiėdos išsikraustė sau- kiai jaučiamas linų trūkumas, 
šio 10 d. Ir štai bloga jiems ILietuvos ūkininkai, paraginti, 
buvo sočioj Lietuvos žemelėj; .šoko vėl atnaujinti linų ga-

METROPOLITAN GRAND OPERA
direct from its New York Stage 

3 Hour Broadcast by

LISTER INE
announced by 

Geraldine Farrar 
Every Saturday • all NBC stations

rt
ninės rėmėjų šokių vakaras 
Gimimo Pan. ftv. paiap. sve
tainėje, 68th ir Wasbtenaw ga 
tvių. įžanga 35c.

Ligoninės rėmėjos yra pasi- 
ryžusios šiemet daug kų nu
veikti, bet, dėl stokos pinigų, 
beveik visko negali įvykdyti. 
Taigi, lietuviai bei svetimtau
čiai,- atsilankę į šį parengimų, 
parems ligoninę, nes visas pe
lnus vien jos labui.

Ligoninės vedėjai seselei M 
(hiai pranešus rėmėjoms prn 
eitam susirinkime, kud reika
linga įrengti naujus devynis 
kambarius, rėmėjos nori įren
gti jų kiek galima, kad galė
jus sutalpinti daugiau ligonių, 

j Už tad gi jos ir turi vilties su
kelti kiek pinigų per šį šokių 
vakarų. Ponia Jacobs, kuriai 
pavesta tas vakaras rengti ir 
tvarkyti, yra visų darbų be
veik prirengus ir laukia sek
inių.

.Maloniai prašome visus, kas 
tik galės, dalyvauti su rėmė
jomis jų šokiuose, trečiadienį, 
vasario 13 d. Alfa/

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ dirbėjai

Specialistai likallme Ir i&dlrbl- 
bm visokį* rOil* paminki* Ir pa
imami*.

Milą* Šeimyna specializuoja Va
rne darbe per įeitas kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai bu pačiais Išdlrbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

blokas | rytus 
didžiuli* Tart*

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai t

Re*. PEM8AOOLA *011 
BELMOlfT S4S5

, Office! HILL8IDB 
Vlnoent Koeelll,

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
UIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

GRABORIAI
LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiama.isla 
Reikale meldžiu atslftauktl, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
Tel. CANal 2315 arba 2319

2314 W. 23rd PL, Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.
________ Tcl. CICERO 6927

Tek IiAFayette U79

J. Llulevičius
Oraborlus 

Ir
Balsamilbtojas

Patarnauja Ghlea 
goję ir apylinkėje.
. Didelė Ir graži 

Koplyčia dykai 
4M2 Archer Avė.

I.J. ZOLP
GRABO RIUS tr LAIDOTUVIŲ 

VBDAJAB
1646 West 46th Street
Tel. BOFIevard MOS—MIS

ATĖJUS LIŪDESIUI
\ Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
Ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sęlygos
REPublič 8340

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

Telefonu YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, DL »

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th C0URT 

Cicero, Illinois 
Fhone Cicero 2109

I

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė,
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BAI^AMUOTOJAS 

PsUrnavlinM garas Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MOlfroe 8377

J. F. RAD2IUS
LIKTU VIU G KABUKIUS

Palaidoja už (25.00 Ir sukAČlsu 
ModernlOka koplyčia dykai-

NU W. IMK Kt. Tol. CARAI 
______ Cklrago, III__ _ .

♦ •
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Lietuvybės Klausimu
(Kun. J. .Mačiulionio, M. I. C., lė finansinė parama, bet taip
kalba, pasakyta per Peoples
Fumiture Co. radio valan- 
' dų, sausio 29 d.)
Lietuvių tauta, išvergavus

Šimtmečius pagonizmo tamsy
bėse pabaigoje keturiolikto

pat gera proga pasirodyti, ka 
lietuviai katalikai Chieagoje 
yra įpėdiniai savo bočių tiky
bos ir papročių, kurie prieš 
500 metų atsižadėjo pagonis- 
mo tamsybių ir tapo krikščio-

AUGA KAIPANT MIELIįl
WEHT SIDE. — Draugija 

Aušros Vartų Š. M. P. vyrų 
ir moterų laikė metinį susi
rinkimų 13 d. sausio. Iš ra
portų, ypač iš patikrinimo fi

nansų knygų, pasirodė, kad 
pereitais metais draugija ge
rokai paaugo.

Nutarta pravesti jubiliejinį

jokios kolektos nebus. Taigi, 
kviečiame visus skaitlingai dn 
lyvauti paskaitose ir pasinau
doti gerais pamokinimais.

Pranešimai

-. . .. i - v iniinis katalikais,šimtmečio susilaukė garbinge-Į 
snės ateities Kristaus mokslo) Mes skaitome, kad 80 nno-Įvajų ir prirašinėti naujus na- 
šviesoje. Priėmusi Kristaus šimtis lietuvių Amerikoje yra;rius. įstojimas nuo 16 iki 2> 
mokslų lietuvių tauta prieš pojkatalikai. Bet laikraštijoje [metų dykai, nuo 25 iki 40 me- 
nkis šimtus metų gražiau jį J mums katalikams reikia paro 

dyt savo galybę.

Sausio 20 d., parap. mokyk 
los kamb. Akud. Itėin. dr-jos 
skyrius turėjo metinį susirin
kimų. Išrinkta šiems metams 
valdyba: pirm. — Br. Zubio 
nė, viee pirm. — Perednienė.

Yru kilęs sumanymas pas 
keletu lietuvaičių, kad šutvė- 
rus skyrių Lietuvių Moterų 
Piliečių Lygos (Lithuanian

'............ . ...
irime svarstyti, katrie kandi-1 ARKIVYSKUPAS JURGIU 
datai lietuviams geriausiai MATULEVIČIUS. Labiau ir 
dirbs. Pirmiau kandidatai tik- labiau nuga pasitikėjimas Aini 
tnį išnaudodavo lietuvius, pri-(šventu vyru, mėsų myliniu tau
žadėdami viskų, liet nieko ne
duodavo. Jei mes stipriai su- 

Womens Civic Ix*ague) Rose-1sior^nn‘zuosiniP> Jie to negulės 
lando apylinkėje. Visos lietu-1 Atsiveskite savo
vės, suinteresuotos šios Lygos '>»»ugus ir uŽt ikiinani, kad va-
tikslu, kviečiamos atsilankyti 
ketvirtadienio vakare, sausiu

rašt. — Sinkevičiūtė, ižd. - 3l (l > 7;30 vu) j pa,mOr Pftrk

tų tik vienas dol. Taip pat ir

karėlį smagiai praleisite. P. N.

išlaikė, negu daugelis kitų di
desnių ir kultūringesnių tau
tų.

Kada vokiečiai iš vienos pu
sės, o rusai iš kitos buvo pa-

Tiesa, mums, katalikams, 
reikia eiti du kartu, ir į baž
nyčių ir į savo dienraščio pa-

. ... . rengimus. Bet už tai esamesidave įvairioms protestantiz- , . ... . . , , , .. ,', . , . katalikai, kad mes du syk tiek
Įdirbame, negu kiti. Argi ne- 
I garbinga!

mo klaidoms, lietuviai savo 
bočių tikybos nekeitė. .Jie vi 
sų laikų stovėjo už Katalikų 
Bažnyčios principus ir dog
mas.

lietuvybė ir katalikybė yra

kitos draugijos, kurios norėtų 
prisidėti prie mūsų, bus priim
tos.

Susirinkimai laikomi kiek
vieno mėnesio antrų nedėklie- 
nį, 1 valandų popiet, parapi
jos svetainėj.

Pirmas parengimas bus kai!

Lukošienė. Be to, nutarta p< 
Velykų surengti šaunų vaka
rų su užkandžiu, parap. sve
tainėje.

(’ieeroj eina kalbos, kad Lio
Field bonse, ant antrų lubų.ltuvhi hnprovement klūkus šau 
Bus pasikalbėjimas ir plačiau k^ ekstra susirinkimų. Netie- 
dalykas paaiškintas. Visos ne sa» niekas nėra Įgaliotas šau-

liukų ir kortų žaidimas 10 d 
Tad širdingai kviečiu visus'kovo. 

lietuvius į mūsų dienraščio i- Valdybon išrinkta: A. Va
rtomų vakarų, kurs įvyks Lie ponis — pirm., Ip. Malakaus- 

du neatskiriami, tampriai su-!tuvių Auditorijoje, vasario 3 kas ir I. Bitinienė — pagelbi-

Vasario 3 d., vakare, įvvks- 
ta šaunus mūsų dienraščio 
“Draugo” metinis vakaras. T? 
anksto galiu pasakyti, kad 
Lietuvių Auditorija bus pr» 
kimšta tūkstantine minia žmo
nių. Kitaip ir negali būti. Juk 
visi žinome, kad mes, lietuviai, 
čia, Amerikoje, tik vienų geri; 
dienraštį teturime, tai “Drau

skutunio partijų bei pažvalgų 
kviečiamos atsilankyti.

Roselandieti

MARQUETTE PARK. - 
Svarbus susirinkimas Gimimo

kti minėto klubo susirinkimu 
-Jeigu kt.s šaukė, tai kad su
klaidinus lietuvius.

Lietuvių Tmprovenient klū 
bo mėnesinis susirinkimas j 
vvks vasario 19 d. Anksčiau

tiečiu. Nebetoli gal ir tie la*« 
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtų.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupt 
gyvenimas. Jį sužinosime ia 
neseniai išėjusios knygos.
“ARKIVYSKUPAS JURGIS 

MATULEVIČIUS”
Knyga parašyta ne vienu 

žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didela 
su stipriais kietais virŠais, su 
persiuntimu kaina $1.90.

“DRAUGO”KNYGYNE

Panelė* Švč. parapijos choro nekus j°kio susirinkimo.

d., 5 vai. popiet.

MŪSŲ DIENRAŠČIO 
DRAUGO” KONCERTAS

jungti, dalykai. Įvairiais am
žiais buvo bandoma lietuvius 
padaryti kalvinais, Buferiais, 
rusais, nezaliežninkais ir viso
kiais kitokiais galais, bet lie
tuvis yra didvyris; jis visokį) (Tęsinys nuo 2 pusi.) 
priešų nugali. Sykį pasaliuos* kas yra naudinga ir prakilnu 

žmogaus sielai.

Kiekvieno lietuvio yra šve

ves is pagonizmo vergijos, lie
tuvis jokiems kitokiems die
vaičiams daugiau netarnaus.

'Paskučiausiais mūs,į laikais nta parc''Ka visomis 
lietuvį norima aprėdyti, kaipo rcmti- platinli ir stiprinti ka 
koki, panele, ne savu rūbu. j 'a'ikiAk, spaudt). nes ji rūpi 
Vieni lietuviui taiko kokį tai raris'-' [“""l *1* K*
Vokietijos išgalvoti) drabuži, "a mf,wl n,ikalus- “DrauP>“” 
kili - Prancūzijos, kiti llu. P“'1'“'1“ ">“'«*» teisingos neiš.

ninkai, J. Simonavičius — na 
tarimų rašt., 1’. Žebrauskas — 
turtų rašt., L. Jusevičius — 
kont. rašt., A. Paukštienė ir 
D. Jankevičius — iždo globė
jai, A. Bartkus — ižd., F. Ba- 
rdauskienė ir K. Kulbis —ma
ršalkos, J. Gasparka ir A. Bla 
dikas — prie vėliavų, S. Šiir.- 
kevičius — teisėjas, B. Kaza- 
nauskas, teisėjo raštininkas ir 
P. Fabijonaitis — koresponde
ntas.

Draugija turi 180 narių ii 
auga, kaip ant mielių, nepai
sant depresijos laikų.

Aušrietis

Iš anksto norime pranešti 
mūsų brangiems draugams ir 
rėmėjams, kad parap. komito 
tas su gerb. klebonu savo su 
sirinkime, kuris įvyko sausio 
20 d., nutarė surengti puikiai 
šių ir linksmiausių prieš už- 
gavėninį balių. Turėsime gerų 
orkestrų. Galėsime linksmai 
praleisti laikų. Balius įvyks 
kovo 3 d., parap. svetainėje ii 
parap. naudai. Rap

įvyks ketvirtadienį, sausio 31 
d., 8 valandų vakare. Visi prn 
šomį laiku susirinkti.

Choras rengiasi prie pirmo 
šių metų parengimo, tai yra 
šokių vakaro vasario 17 d., pa 
rapijos svetainėje.

A. F. Pocius, pirm.)

PRANEŠIMAS ROSELAN- 
DO MOTERIMS

Yra sumanymas tverti Rose-! 
lando kolonijoj Moterų Pilie--.

Daugelis jau žino, kad chore Lygos skyrių (LithuanianI 
parengimai yra įdomūs ir sma|W(>mens civic League) Visos 
gus, bet'kurie dar nepatyrė, p,e^uvas skirtumo amžiaus,
turės progos patirti. Už tai, pažvalgų ir partijų, esat: kvie- 
visi kviečiami atsilankyti. Į- (,,.ia,nos atsilankyti ir susipa- 
žanga bus 35c. Buzz žinli su Lygos veikimu ir ko-

------------------- kių naudų neša, panaši orga-
BRIDGEPORT. — Lietuvių nįzacija šioj kolonijoj būtų la- 

Mėsininkų ir Groserninkų Sų-!bai naudinga. S. J.
jungos me.tinis susirinkimas j-1____________ _

JOHN B. BOROEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. CermaL Road į
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5 

Panedč’.to, Seredoe Ir Pėtnyėlo. 
vakarai'.-, « Iki 9 

Telefonas CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPuhlIe »«<•<»

Telephone BOl’levard 2X00

Joseph J. Grish
ATTORNEY and COVN8EI.O lf 

4CS1 S. ASHLAND AVĖ.
Kės. 6515 S. Rockvvell St.

Pilone UEPubUc 9723 CHICAGO

sijos. Bet lietuvis sakos nenori 
būt nei vokietis, nei prancū
zas, nei rusas, ar lenkas; jis 
nori būti šimtų nuošimčių lie.' 
tuvis.

Tikras lietuvis neseka nau 
jausiu ištvirkėlių madų, bet 
dekoruojąs! Kristaus Bažny
čios principais ir įstatymais. 
Lietuvis visų savo grožį semia 
iš vienos ir tikrosios Kristaus 
Bažnyčios. Lietuvis pilnas ide
alizmo, nes jo sieloje yra vil
tis pakelti savo tautų ne vien 
tik šiame pasauly kitų tautų 
akyse, bet taip pat kitame gy
venime — tautų Įkūrėjo akyse.

Dėl Kristaus Bažnyčios bra
ngių idealų išlaikymo lietuvių 
tautoje, prieš 25 metus Ame
rikos lietuvių vailai pradėjo 
leisti laikraštį “Draugų”. 25 
metus “Draugas” ištarnavo 
lietuviams Amerikoje, palai
kydamas lietuvius vienybėje 
ir kovodamas su visokiais lie
tuvybės priešais.

IŠKILMĖS, KOKiy DAR 
ČIA NĖRA BUVĘ

vyks sausio 31 d., 7:30 vai.,! 
Chieagos Lietuvių Auditorijoj. į 
(Kviečiam tisus atsilankyti,J 
Inos bus renkama valdyboj 
'šiems metams. Valdyba;

PLATINKITE “DRAUGĄ”

ANGLYS

kraipytas žinias iš viso pasau
lio ir iš mūsų pačių kolonijų.
Nei vienas mūsų parengimas 
Vx?i svarbesnis 'įvykis neapsei- 
na be “Draugo” skilčių.
“Draugas” tai, nauja mums
per .štiB.-s metus, talpindamos! susirinkimą, ku ki1 “a nfra iki 5'"1 buvt- B"
mūs,, korespon,lencuns be, pra » rapM,ui.įminima L. Vyčii, 4 k,u,pus 2,
nesimuš be atlyginimo. Taigi . . ‘ 1 . >

DVIEJŲ KUOPŲ SUSI
RINKIMAS „:

DIEVO APV. PARAP. - 
Kaip jau buvo pranešta, kad 
sekmadienį, vasario 17 d., į-

Iš Politikos Lanko

' ANGLYKI Tūkst-int'-lal namij vartoja 
Į i-kononiiftkAM, b'- Htiodžlt, Troplcair 
| anglis. Garantuota vora Ir Ailuina.
I Trys Telefonai:
Sereenlnrs—$4.75 Itepilblle 0600

j Mine lt,,n—5.7-5 l.awn«lale 7366
1 Lmnp arba «-gg — 6.00 M» rrlmae 2524 

NORTHERN COAI. CO., 
(.atvnilnle 7:566 .Mrrrlitutc 2524

Sausio 24, L. Vyčių 24 kp !v^ks nepaprastos iškilmės, ko-
11 WARD0 LIETUVIAMS RADIOS

įų 4 klaipo
... .. . ... . Susirinkimas buvo sutrumpin- lneiU jubiliejus ii 17 metų Lie

nes turėkime nors tiek dekin .... užkviesta tuvos Nepriklaijjs’omybės pami-
Programų išpildys

tas, kadangi buvo 
]j. Vyčių 4 kuopa, kad sustip-gumo, paremkime “Draugų”

atsilankvdami į jo parengi .. . v- , , rinus draugiškus rvsius. Mat,mus, o ypatingai į šį begalo , .
gražų koncertų, vasario 3 <1.,
Lietuvių Auditorijoje.

nejimas.
garsusis L. Vyčių “Dainos” 

šimet sukanka 20 metų, kaip ckoras» vedamas nmz. J. Sau- 
abi kuopos gyvuoja. rio’ Bus ^ražus ir 'inksmas Į

j Vietinės kuopos pirm. J. Pe- »nuzikalis vodevilis. Dalyvaus 
Taigi visi ir visos į “Draiv traitis pakvietė susirinkimo ’r L*eLi'os konsulas A. Kal- 

.m prezidiuman 4 kuopos pirmi-ĮvaB*8,
Dr J P P^k« ninl<ę Alice Bučaitę ir raštini-' Po P^gramo bus linksmi 

• ‘ * nkę Onų Pužauskaitę. Per šį 5okiai’ Hetuviški ir vėliausios
j mados — angliški. Grieš A. 
Petrausko (The Virginia Ani- 

giškumas. Beabejo, dvasia bu-Įka8Ra^orR^ orkestrą is 12 mu- 
vo ir prieš dvidešimts metų, zlkantM-

Įkarta mūsų ateiviai plėtė Vy-I Jzanga tiktai 40c asmeniui.
Perkant iš anksto — dar pi

Visi 11 wnrdo lietuviai kvie 
cianu atsilankyti į mūsų 11 
wardo lietuvių demokratų or
ganizacijos susirinkimų, ku
ris bus sausio 31 d., 8 valan
dų vakar-*, Lietuvių Auditori
joj-

Balsaviir::.’ Jau artinas. Tu-

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlcago, III.
TEU REPVBL.IC 8402

Katrie perkate -tru'ls 1 
draAerl,,. siųskite Juos 
CRANE COAI. CO. Gausite 
geresnes anglis už mažiau 
pinigų.

go” koncertų:!!!

nepaprastų abiejų kuopų susi
VISI LAIMĖS, 0 PARAPIJA rinkimų pasirodė didelis’ drau

DAUGIAUSIAI

f-------------------
INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

_ - B.R. ' Į-,
J’ll lhlLWICZ<S(O-

■ ^irr
.nUKlOMlt (MfflUKjI

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

CICERO. — Sausio 30 d. čių organizacijų. ,
(trečiadienį), šv. Antano dr-ja | Susirinkimas buvo labai gy- £'au- Tikietų galima įsigyti 
rengia šaunų bunco party su vas. Ant galo nutarta rengti* 1,ose vietose.

Drangas yra vienatinis daUgybe dovanų. Visi esame bendrų pasilinksminimo vaka Rakštis vaistinė, 1900 So. •
Amerikoje lietuvių dienraštis, matp daug buneo parių, bet rėlį Dievo Apvaizdos parapi- Halsted St., Pov. Balčiūnas,
kurs stovi už Kristaus Bažny- tokios dar nematėm ir nema- jos svetainėje, vasario 21 d. Valgykloj, 1841 S. Halsted St.,

tysime, jei nebūsime seredos- Vakaro tikslas — kad arčiau j. a. Pikel __ Gents furn.,1
vakare, parapijos svetainėje, j susipažinus vieniems su kitais J818 S. Halsted St., Tvanausko 
Atminkite, kad vyrų dr-ja re-Į Valio, 4 ir 24 kuopoms! Gy- Meat Market, 726 W. 18th St., 
ngia šių bunco. Vyrai nesivn- vuokite ilgiausius metus! įo. Pužauskaitę, 645 W. 18tb

REAL ESTATE - STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

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

čios principus ir veda narsių 
kovų prieš visokias kitokia* 
partijas, kurios siūlo lietuviui 
liuteronizmo, protestantizmo, 
rusizmo, socializmo ir visokio 
kitokio pesimizmo kelius.

“Draugas”, eidamas tų ga
rbingų pasiuntinybę, drąsiai 
kviečia visus lietuvius prisi
dėti kuomį kas gali prie šios 
reikšmingos ir svarbios jo mi
sijos.

Vasario 3 <1., Lietuvių Au- 
ditorijoje, “Draugas” ruošia 
savo metinį parengimų, kurs 
susidės iš gražių dainų, įvai
rių muzikos kūrinių ir šokių. 
Gera proga bent šitokiu būdu 
pagelbėti “Draugo” misijai.

Toks metinis “Draugo” pa 
rengimas yra ne vien tik dide

ro ant didelio pelno; jie tik 
nori patenkinti atsilankusius 
svečius. Dovanų turi surinkę 
daug ir brangių, užteks, vi
siems. “Drauge” jau buvo mi 
nėta kai kurių biznierių do
vanos, bet praleista vieno žmo 
gaus stambi dovana, būtent 
mūsij miestelio asesoriaus H. 
R. Sehwarzei, kuris dovanojo 
20 sinkų. Tai stambi dovana. 
Kas kaip nori, gali sakyti, ir 
šmeižti, tas nieko nereiškia. 
Bet mūsų asesorius yra geras 
Žmogus ir visados su lietu
viais. Reikalui esant, niekados 
neatsisako patarnauti.

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Ketvirtadienio vakare, tai 
yra sausio 31 d. pas mus į- 
vyksta paskaitos bei vakari
niai kursai. Iš priežasties šo
kių, kuriuos rengia alumnai

Z. M st., West Side pas S. šimulį, 
2150 S. Hoyne Avė. ir pas ko
misijos narę F. Zitkifltę; 1822 
S. Ruble St.

Jeigu draugijos, ar knopo», 
i norėtų dalyvauti in eorpore, 
10' tikiehj bus atiduoti už

Komisija

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČiy

Lengvais AtmokSjimals 
Nuo 5 Iki 20 Metų

Klokvleno ourripnn lurtan 
apnnugotftR per U. R. Oo- 
vūrnmcnt I»talir«: F>ricral 
SavInKH an<l l,oan Tnauran- 
c-e Corporation. WnahlnĮr- 
lon. H. C.. Iki »5.00n.

^TAUPYMO SKYRIUS

I CTCERO. — Sausio 24 d. 
kas ketvirtadienio vak. parap |paa ftipučins atsilankė garnys 
naudai, paskaitos bus ne pa- jr apdovanojo sveikute dukri 
rap. svetainėje, bet mokyklos k Patarnavo dr. J. P. Poška 
kambaryje. Kalbės komp. A j Rep
S. Pocius, adv. J. Grišius ir —__________

R«p.[dr. P. Atkočiūnas. Įžangos ir PLATINKITE “DRAUGĄ”

Galima padėti 1100.00 arba dauRlau (Incoma «barra). Galima pa
dėlį 11.00. fęaull knyarlę Ir kada klek nori mokėti (optlonal).

Galima mokėti po 50 centų | mem-aj arba daugiau (installment 
thrtfl).

III kiekvieną doleri mokame dividendu pagal uždarbi. Praeity 18- 
mokejom

Plona Eedernl. Ir tvlrlauala flnnnalne Jatalga. N8 jokia depresija 
nepakenkė Ir nepnkenka. Nėra Jokių mokeaėlų Jalojlmul , nartus.

2324 S. LEAVITT ST. 
TeL OANal 1678

EDERALoAVINGS
|AND LOAN ASIOCIATION 

OF CHICAGO

JUSTIN
MACKIEWICH

Raitininką*

Tiems, kurie neišgali nusi
pirkti naujus 1935 m. ra- 
dios.. šiame clearing sale 
galėsite įsigyti radio pigiai. 
Midget Radio tik po

$5.95
Kolster Radio 7 tūliu

*6.95
Atwater Kent Radio 7 tūbų

f6u95
R C A. Radiola 7 tūbų

$6 95
Brunswiek kombinacija 9 
tūbų

*2900
Pliilco Radio 8 tūbų

*13.50
Boseh Radio 8 tūbų

M 4.00
Brunsuiek Radio su Pbono- 
grafu 10 tūbų

*29.00 K
Mnjestie. Radio 8 tūbų tik 

už
*14.00

Geri vartoti Pianai tik po
*25.00

Maytag Skalbykla ketvirtai
ne aluminum

*39.00
Federal washer mašina tik 

už .
*12.00

Visi Radio yra pertaisyti 
kuogeriausiai ir duodam 
pilnų gvarnneijų.

hs. F. Budrik, Ine
BASEMENTE

3417-21 So. Halsted St

Telefonai: BOUlevard 4705 
BOUlevard 8167




