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nori

Krašto vyriausybės apmoka
mieji civiliniai darbai visam 
krašte žymiai sumažinti, ka
dangi daugiur pasireiškė di
delė netvarka, politikierių vei 
kimas ir net papirkimai. Be 
to, šiais darbais ėmė naudotis 
įvairių unijų rakieteriai.

Vyriausybė greitai susigrie
bė ir pašalino daug negeisti 
nų ir kenksmingų asmenų iš 
civilinių darbų mašinos.

Unistų rakieteriavimas taip 
pat stelbiamas. Civilinių dar
bų a'dministracijos direktorius 
Dlinoiso valstybėje J?. D. Cha
se paskelbė, kad civiliniuose 
darbuose tarp darbininkų ne
turi būt daroma skirtumo. 
Kiek unistai, tiek neunistai 
bedarbiai turi būt priimami 
į darbų ir unistai nieku būdu 
negali turėti pirmenybės. Vi
si nesilaikantieji tos tvarkos 
bus pašalinti iš vadovaujamų 
vietų ir patraiikti atsakomy
bėn. • ,* 'i ■*

Civilinių darbų krašto ad
ministracija nusprendė šiuos 
darbus išskirti iš politikos ir 
kiekvienam bedarbiui duoti 

progos gauti darbo, kiek tik 
yra galimybės.

Šiais kilniais principais va- 
duodamos administracija pra
dėjo tvarkyti civilinius dar
bus. Cook apskričiai civilinių 
darbų administratorium pasky 
rė ne politikierių, bet kariuo
menės ihžinierių pulk. Sulta-

ST. STANIULIS SUKIRTO 
AUK&KALNĮ

Į Mūsų smarkus kontestinin- i kad kontesto pirmasis perio-
_ ras J. Aukškalnis iš Gary bu- ( das baigsis vasario 4 d., 
vo vienintelis žmogus, kuris Į “Draugo” koncerte, visus iš
turėjo pusę milijono balsų. ' judino į darbų.
Visi kiti buvo gana toli atsili-Į Praėjusio penktadienio vaka 
kę. Bet, štai, šiomis dienomis, re įvykęs kontestininkų susi- 
įvyko perversmas. iMarųuette . rinkimas nebuvo gausingas, 
Parke iškilo St. Staniulis, įsi- j bet gyvas. J. Aukškalnis, at
varė ikį pusės milijono balsų vykęs iš Gary, Ind., stebėjosi 
ir sukirto J. Aukškalnį, ku- dėl ko kai kurie vietiniai kon 
ris vis dėl to dar nežada pa- testininkaį į susirinkimų ne
siduoti. Dabar S. Staniulis tu- atvažiavo. Jis pasakė: “Jei 
ri 550,782, kuomet J. Aukštai- j jie taip yra apsileidę, aš juos 
nis turi 545,538 balsų. Tarp tikrai į ožio ragų' suvarysiu!” 
jų prasidėjo smarkus lenkty- Ir jis nekalba tuščiais žo- 
niavimas. Bet juos vejasi ir džiais. Susirinkime nutarta, 
kiti kontestininkai — V. Stan kad šių visų savaitę paaukoti 
cikas, A. Kunickas,. P. Labu- sunkiam “Draugo” platinimo 
tis ir S. Straukas. Mat, žinia, darbui. Pasisekimo!

Pirktų žaliavos ir daug žemės 
ūkio produktų

KAUNAS. — Patirta įdo- [sutartį, kuri galėtų sunormuo- 
mi žinia iš šiomis dienomis į-,ti varomų abiem kraštam ne
vykusio pasimatymo tarp M. naudingų neteisėtų prekybų. 
Yčo ir lenkų žymaus visuo-Į Lednickis pabrėžė, kad jei. 
menės veikėjo Lednickio. [Lietuva sumažintų muitus len

Pasmatvmas įvyko Lednįc-jkų prekėms ir sutiktų kompe- 
kio dvare, esančiame netoli nsuot i apie 40 dvarininkų, tai 
administracijos linijos — Ijen-, Lenkija pasižadėtų užpirkti 
kijos pusėje* {.kasmet Lietuvoj visokios ža-

Lednickis pareiškė Yčui tu- liavos ir žemės ūkio produk- 
rįs pagrindo pasiūlyti Lietu-j tų ne mažiau 5 milijonų litų 
vai laikino pobūdžio prekybos sumai. > *

Žuvusienis kare Amerikos jauniems vyrams paminklo mo
delis, kurį padirbdino skulptorius George Cray Barnard, New 
Yorke. Šis modelis pilnam savo didume yra'išstatytas New 
Yorke. Per 15 metų buvo dirbamas. >> Numatoma daugiau demons

tracijų ir riaušių
PARYŽIUS, saus. 27. —, Su ministeriu kabineto at- 

Šiandien atsistatydino Pranefl siatiūydirilrtat ‘triukšmas nesi- 
zijOs ministeriu kabinetas, ku-j baigia. Numatomos nųujos 
riam pirmininkavo .Camille monstracijos ir riaušės. Daug
Cfyantemps. Chautemp$o kabi- kas ūorėtų keisti šiandieninę 
netas gyvavo vos du mėnesius, valdžios sistemų.

Kabinetą atsistatydinti pri- -■------------——

sanuoja bedarbiu
prieš vyriausybę, gyventojų ŠELPIMO FONDĄ
demonstracijos, grasinimai ir • • •«,
riaušės. Tai visa įvyko dėl 60 IVASHTNGTON, saus. 27. M 
milijonų dol. žlugimo uždarius > Darbo departamento sekreto- 
Bayonne miesto lombardų, kur'rė Pprkins ,paJ$kėlhė pianų, 
įvyko didžiausios suktybės, į kajp j^įviena valstybė gali 
kurias yra įvelti kai kurie pre' 8udaryti bedarbių šelpimui 
mjero Chautempso rainisteriai1 fond}}
ii jis pats, Žlugę milijonai do- Fondas sudaromas visų dfc

|Ieri, priklaus? gyventojams, ,lesniųjl) <|,rb,|a5,į1( mokas. 
kurie mielai pirko to lombar- fiais i,arWaTiai turM, ^į. 
do bonus, kad tuo.hriidn kiek rįnkĮį vieną iš dvieją: arba 
susitaupyti ir pagaliau paniro-: moMti skirtas mokc8i!iug krį 
dė, kad tie bona i yra klastoti, vyriausybei, arba bedgr- 
ty. netikri. bių fondnn jJuo mokesčių bū-

Uždarytas lombardas buvo fy išskirtos ligoninės ir rh«- 
krašto vyriausybės žinioje ir ^jį darbdaviai.
ankštieji krašto valdininkai

pinojo, kokios riišies honai par BedarK’l fon,io
- sistemos nustatymas priklauso 

Tuo būdu premjero Chau- valstybių legislatūroms. 
tempso vyriausyh? įbrido Sulyg plano, į bedarbi, fon- 
dumhlan ir per kelias savai- <i» "okarinai •>« mo
tes d?jo pastangų, kad ifcigel. kimi n"° M™ mfn- 1 19‘

bėti. Premjeras Chautemps ne m*
vičnų kartų žadėjo kaltinin
kus surasti ir jnos nubausti. RASTA 2,909 ASMENŲ
Jis jų neieškojo, nes jie buvo . ii/ftiui
žinomi. TaPjo kabineto nariai LAVUrfĮJ

ir jis nebaudė jų. Tik du mi- ■ ■ —— -—
nisteriai savanoriai positrau- NEW DELHI, Indija, saus. 
kė iš kabineto, kad premjerų 27. — Sugriautam Katmandu 
išgelbėjus. Tačiau tas nepavy- mieste, Nepaly, griuvėsiuose 
ko. _ . rasta jau apie 2,900 žmonių

Kalbama, kad atsistatydinęs lavonų. Tai pereitos savaitės 
Chautemps nieku būdu nesu- Žemės drebėjimo aukos*. Mies- 
tiks iš naujo būti premjeru ir.te kas penkti namai sunaikin- 
sndaryti naujų kabinetų. Gal ti. Vyksta griuvėsių atkasinė- 
bus pakviestas buv. premjeras
Herriotas, ar gal buv. prem.
Daladier,

Numatojna, kad Pilsudskiui 
teks prezidento vieta

VARŠUVA , saus. 27., — mmų, apleido savo vietas ir 
t su kietijai J. Lipskis. Lenkų seimas pravedė marša- išėjo t karidorius.
8U’ Derybos dėl šios sutarties PilKudskio sumanymų, ku- \ Tada staiga aiškinimas nu

buvo pradėtos pereitų lapkri- riuo ^arortd žymūs pakeiti- trauktas ir sumanymas paduO 
6.U’ čio mėnesį. Diplomatai buvo mai Lenkijos konstitucijoje, tas balsavimui. Vyriausybė ga 
5,08 nuomonės, kad tai tuščias dar Tais P»keitimajs respubfikos vo reikalingų balsų kiekybę-ir 
?H1" bas. Sovietų vyriausybė sakė, Prezi(Ientui pripažįstamos ko reikalas užbaigtas. Opozicijos 
ne‘ kad tos derybos yra daromos plačiausios teisės krašto vai- nariai ęrįžę į savo vietas ne-
'°JU, Rusijos negerovei. Iš Berlyno dyme» taiP’ kaiP ta* i" tur&J° k& daryU tuo klaupi-

ir Varšuvos tas užginta. vykdyta Estijoj. Europoje tas mu.
l,no j skaitosi prezidento diktatūra. Sumanymas tuojau pasiųs-
. Ji, Siandiea. vokiečiai ir lenkai Sumanymui daug atstovų at- tas senatui, kur vyriausybė tu- 
i ir pareiškia, kad remiantis pa- kakliai priešinosi. Tad vyriau ri daugumų balsų.

.daryta sutartimi jiems bus Sybe ėmėsi strateginių priemo Šiuo sumanymu prezidentas 
ieti-(lengviau spręsti tarpusaves nių. Sumanymui seimo rūmuo-i Moscickis praktikaliai verčia- 
=!ris j politines, ekonomines ir kul- gę pastatė aiškinti savo atsto- jnas atsistatydinti. Kandidatu 
o iš turines problemas. vų. Daugelis opozicijos* atsto- gi į prezidentus yra vienas
------------------ vų nenorėjo klausyti tų aiški- maršalas Pilsudskis.
i|C LIETUVIŲ TAUTA VISUIL —_____

,s,ov,. OHLINIS* TIK ~
HELSINKIS. 9-1. Elta. — N1DHII1

__ Suomių mokslininkas Colliand- RAKUTIA
tžin-l,er’ kuri* ra*° veikaU* iSiTJetu- , pOORN, Olandija, saus. 27. 
rati-|VOR «tarijos, Turku mieste Buvusia Vokietijos kaize- 
.bai/išeimmčiamo švedų laikrašty- įįg šiandien čia minėjo ahvo 
kad Je Abo Underrattelser paskel- 75 m. amžiaus sukaktuves, 
miš- straipsnį apie Lietuvų. • Jo gyvensenoj pily pamalda*
į Autorius kelia Kauno grožį ir laikė atvykęs iš Vokietijos llu- 

lietuvių vaišingumų. Jis, tarp teronų pastorius Scbneller.
Oss.1 kitko, rašo.- “Lietuvos kraštas Sakė ir pamokslų, kurio klau- 
, 8U. ir tauta visur įsigyja simpati-Į sės b. kaizeris su savo namiš- 

ilgos Man rodos, kad žodis “Lie kiais.
pra- tuva” yra susijęs su vokiečių! Pastorius aukštino Hbhenzo- 
kane žodžiu “nefct,” arba geriau, su^llemų dinastijų. Pareiškė, kad 
igta žodžiu “lieb.” Iš vaisių pažįs-| šiandien Vokietijoj jau visa 

•bo. tarnas medis, ir šiam medžiui (nauja struktūra baigta monar 
id ir ,ne8 norime palinkėti kuo lai- kijos grąžinimui. Tik reikalin 
nuo mingiausių ateitį. ga pati viršūnė, kuri yra im
Bei-j __ ______ perijos karūna.
gelis' HAVANA, Kuba, Raus. 27.- Iš Berlyno gauta žinia, kad 
s g«- Kubos vyriausybė paskelbtu Vokietijos vyriausybė yru už- 

jie specialiu dekretu uždraudžia draudžins viešai minėti b. kai- 
tlboa. darbininkams streikuoti. zerio gimimo sukaktuves. katančiuosius

Apie tai patyrusi Illinoiso 
greitojo šelpimo komisija pa
siuntė į Washingtonų protes
tų ir pranešė, kad ji atsistaty
dina.

Komisija sakosi, kad toks 
vyriausybės elgimasis yra vien 
biurokratijos ūgdimas. Sakosi 
ji sėkmingai vykdžiusi darbus, 
o dabar tekižino bifirOkratijos 
šulai. .»PRAVEDĖ MONETARINĮ 

. BILIŲ
RESTORANŲ TARNAUTO 

JŲ STREIKAS* WASHINGTON, saus. 27.- 
Senatas % ' pravedė preziden
to Roosevelto monetarinį bi
lių. Pirmadienį bilius bus pil- 
ųąi parengtas prezidentui pa- 
silašyti.

NEW YORK, saus. 27. — 
Amalgamated Hotel ant Re-* 
ustarant Workers’ unija šia
me mieste paskelbė stresų. 
Reikalauja trumpesnių -darbo 
valandų ir didesnio atlygini
mo.AUTOMOBILIŲ VAGYS

PRIGĖRĖ 12 JŪRININKŲ

REYKJAVIK, Islandija, 
saus. 27. — Arti Dyrafjord 
susikūlė du anglų laivai. Pri 
gėrė 12 jūrininkų.

SAN JUAN, Porto Riko,’ 
saus. 27. — ftios J. V. posesi
jos 'iždas tuščias. Naujo gen. 
gubernatoriaus inauguracija 
vyks be iškilmių. SKABYKITE “DRAUGI
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DIENOS KLAUSIMAI

8PAUDOS HfVESTMEMTAI IR DIVI- 
A. ' DENDAI

' f

t

Lietuviai katalikai yra daug išmetę sa
vo sunkiai uždirbtų centų dažnai visai netiks
liai, bet katalikiškai spaudai palaikyti labai 
retas kuris didesnę pinigų suma tėra prisi
dėjęs. Mes ligšiol katalikiškos spaudos Rei
kalus statėme į .paskutinę vie&ą, pavesdami 
juos išimtinai tifins, kurie tiesioginiai spau
dos darbų dirba, sėdėdami prie apdulkėjusių 
stalų. Rodos, taip neturėtų būti. Kiekvienas 
Katalikas, ar jis bus dvasininkas ar pasauli- 
njnkas? spauda turi rūpintis, taip, kaip ir ki
tais svarbiais gyvenimo reikalais. Jau tikrai 
atėjo laikas katalikų spaudos rėminio reika
lų atkeltais paskutinės vietos j pirmą. Prie 
to,mus veda ne tik mūsų pačių t. y. Ameri
kos lietuvių visuoineniaiai reikalai, bet vi- 
sos šių dienų gyvenimo sąlygos. Ne be rei
kalo juk ir Bažnyčios Galva — Pijus XI e-

ARK. MATULEVIČIAUS KRYŽIAUS KEUAS
(Atsiminimai iš pergyventų 
laikų su J. E. arkivyskupu 

Matulevičium)

(Tęsinys) * »

Tamsybių sūnūs, matydami, 
kad bolševikai nesiskubina vy 
kdint savo grųsinimų, kad Vy
skupus ir toliau dirba savo

jis atvyko į Vilnių, kad bol
ševikams čia esant nieks ne
gynęs tikėjimo, kad tik vienu 
seselė iš Nazaretiečių vienuo
lyno išdrįsusi stoti į kovų' su 
bolševikais už tikėjimų. Tos 
gi seselės “kova” buvo tokia, 
kad, gavusi raštų iš bolševi
kų apšvietus komisaro prašu-

darbų, užsimanė padaryti ko-1 Tinti tikėjimų iš mergaičių mo 
kių nors politinę akcijų prieš Į kyklps, kurios ji buvo viršini- 
bolševikus, sukelti revoliucijų

Pirmadienis, sausio 29, 1934

Dlehraštį “Draugų“ leidžia akcininkų 
Irovė; Dėl to akcininkai, kaip anų syk 

jau rašėme, yra tikrieji dienraščio savinin
kai. Sulig valstybės įstatymų akcinės bendro 
Vės' bent vienų karių į metus turi sušaukti 

‘akcininkų susirinkimų, išduoti raportus, per
rinkti valdybas. To įstatymo laikosi ir mūsų 
dienrašZSo
visiems
lai. Dauguma savo Kaišus susirinkimuose pa
veda kitiems, patys nepasirodo, nes mat nu
jaučia, kad dividendų už savo' investmentą 
negaus. Dėl tos gal bfit priežastis ir šiemet 
įvykęs akcininkų susirinkimas nebuvo gau
singas, nors kvorumų akcijų (Serų) skaičius 
sudarė.

gyvena kap. \DariaUs motina, 
seserys, broliai, Girėno broli* 
ir kitį abiejų lakūnų giminė*.

Kad Vyskupai. ragino žino-’ k"™‘ daat0a“«a »l"audoja 
nes iš sakyklas laikytis tikėji- žuvusio. Stepan, ir Stas|. Tau 
ina ir nesiduot suvadžiojo- Čikagoje »“« l»
Uliniu., už k, bolševikui gr,-, a,“žinas paminklas,
šiuo išvežimu į Maskvą kad kurlB ‘"l”'1'
M. Biržiška, lietuvių ginmazi- din«al '“ižduos ir nuolat pri
jos direktorius, taip pat atsi-'n,in’ dri'« ,ie‘uv'«
sakė prašalint tikėjimų iš sa- tok#»» PerS»'«’ !*"*•««•■• A- 
vo įstaigos ir tai daug didės- t,an'° vandenynų, ir nekali, 
nės ir skaitlingosnės, negu Na- ,6ubil. Tai vra Amerikos, lie- 
zaretieėių, tų faktų nieks ne-**,i« irpurei- 
minėjo ir nieks neatsiuntė kuI* veH'*a nors b,i lu 
‘iiisdalionein benenierentiuin” a,"id5koti »'«« <»'•<*> »'<• <«- 
Ui lai negalima kaltint nė lie- Paminklo statymo
tuvių, nė Vizitatoriaus. Lietu- dart,af <’,na I,ir,,,yn- 
viai nesiskubino girtis su sa- Tad ”"oiirdilIl> prašome lio

nkė, pasisakė, kad bolševikų 
neklausysianti ir tikybos iš 
savo mokyklos neprašalinsia
nti, gali sau, jeigu nori, nž- 
daryt mokyklų.

Lenkai išpūtė tų faktų į ne- 
, , , , . . . apsakomas.aukštybes ir parei-
jų, nes gerai nojp, m,kalavo iš vizitatoriaus, kuriuo
akė,j. negali pasekt lt ne-1 Tivas, fco.

ir į jų įvelti Vyskupų, kad 
tuo būdu greičiau nusikračius 
nepageidaujamo jiems “litvo-

nergingai ir nuoširdžiai ragina tikinčiuosius mano”. Tačiau, jų pastangos
spauda rūpintis- taip rūpestingai; kaip ir sa
vo kūnišku maistu, nes ir žmogaus dvasia 
negali būti sveika be to maisto, kurį duoda 
katalikiškoji spauda

nuėjo niekais, nes Vyskupas 
nesidavė įtraukti į jokių akci-

Dabar sunkūs ,tiesa, laikai. Bet, jei vis {gali nieko gero atnešt. Jei gi
dėlto dar pajėgiame kitiems, mažiau naudin
giems dalykams, skirti* vienų kitų centus gi

nkluotų kariuomenių pulkai 
nepajėgė atsispirt b® Ke vi

jime surasti priemonių ir savajai spaudai pa- kams, leido sulaužyt frontų ir
pabėgo, tai kaip atsispirs be
ginkliai -žmonės su tuščiomis

remti. Tik reikia daugiau geros valios ir no 
io. Juk gyvename tokiame’ amžiuje, kuria 
me be katalikišku spaudos negalime apsieiti lankomis. Sukurstyti žmonės, 
ir katalikiškos šeimos, į kurių neateina nė pasiųsti juos prieš kulkosvai- 
viekas katalikiškas laikraštis, negalima va- džius, o paskui patiems kurS- 
dinti susipratusia. z ’ «•

Taigi, įdėtas darbas, investuotas centas
tytojams pasislėpt yra ne tik 
nesąžiningas darbas, bet nie

kio nors atlyginimo už tų kar- 
žygiškumų. Vizitatorius pati-' 
kėjo lenkams, išpildė jų pra
šymų ir į kiek laiko po savo 
išvažiavimo atsiuntė medalio- 
nem beneanerentium” — me
dalis už nuopelnus, minėtajai 
seselei.

Kad toji seselė nebuvo tiek 
tikėjimo gynėja, kiek lenkys-

š/So bendrovė. TiK deja, toli gražu nę i katalikiškos spaudos darbų, kasdien neša į Laiškas, todėl'"Vyskupas, tik- j tės, kad ji užsiiminėjo lietu- 
,s akcininkams rūpi bendrovės reika- 'nauJus laimėjimus, duoda gražiausius dvasi-:ras ganytojas ir žmonių Iny-|vių kunigų denuncijacijomis

nius dividendus. Mes esame tikri, kad ir mū-| lėtojas, prie to darbo savo ra
sų dienraščio bendrovės akcininkai tokių di- nkos ir nepridėjo, o Vyskupui 
videpdų susilaukia. Ir kuo daugiau kuris iš
jų "Mrbs, tuo daugiau jų susilauks. • -

Žinant kaip didelę reikšmę vaidina ka
talikiškoji spauda religijos, tautos ir bend
rai zvi*uo»nenės gyvenime, katifttiškos spau
dos, bendrovės veikimas turėtų eiti gv^at 
Kiekvienas akcininkas, nežiūrint kiek akcijų 
jis neturėtų, gyvai ir nuolat turėtų rūpintis 
>aVo bendroves reikalais, lankyti susirinki
mus ir seimus, visokiais būdai* padėti dirbti 
sunkų spaudos darbų, nelaukiant medžiaginių 
nuošimčių už Įdėtus pinigus. Diyidendeie už 
tuos įdėlius reikia skaityti spaudos daromą 
neįkainuojamų naudų lietuvių katnliktj vi»uo» 
menei. Kilnesnio Įvestmento, naudingesnių ir 
gražesnių dividendų negali būti už tuos, kaip 

. apaštalavimas pen spaudų, kėlimas tautinės 
sąmonės, kovojimas sa Bažnyčios ir tautos 

t priešais. Katalikiškos spaudos tikslas yra 
taip didelis ir tiesiog šventas, kad kiekvie
nas jos bendrovės akcininkas, ar šiaip jail 
nuoširdus rėmėjas turi jausti moralinį pasi
tenkinimų, kad jis juo yrd ir didžiuotis turįs 
progų prie jo prisidėti. z-

neprisidedanl tuip visi tamsy- 
l)ės sūnų planai ir nuėjo nie
kais. ’ •' ,

Italija vis dar tebėdafo spaudimų, kad -Už tokį “ntrSikaltinių“ Vy- 
ręformuoti Tautų Sąjungų, Mussolini’s esųs , skupas buvo įskųstas' Apašta- 

jsltikinęfj, kad dabartinė nerami- Europos pa- liškam Yizitaąpriui, kuomet 
dėtis turinti būti pakeista, kad pasaulyje tai- ' * “"'r*

lenkų “Stražy Kresotvej 
(Pakraščių Sargyba), buvo į 
skundusi Gedraičių klebonų, 
kad sekus par savo vargonini 
nkų lenkų kariuomenės žygius 
ir pranešinėjus lietuvių ka
riuomenei, Vizitatorius apie 
tai sužinojo tik vėliau.

vo gerais darbais, kurių ir ne
laikė karžygiškais, buvo tai 
kasdieninės pareigos darbas. 
Vizitatorius vėl, gavęs infor
macijų apie gerų mokyklos vi
ršininkės žygį, džiaugėsi, kad 
gali kas nors pažymėti savo 
pasitenkinimų, juk daug ma
loniau yra padaryti kam ge
rų, negu blogų.

Vizitatorius nebuvo šališ
kas žmogus, jis rodė daug pa
lankumo lietuviams, aplankė 
visas įstaigas, gimnazijoj pra 
leido apie porų valandų, kal
bėjosi su kiekvienu iš moky
tojų, davė pabučiuoti žiedų 
visiems mokiniams, o buvo jų 
apie 500, stebėjosi gražiu ir 
ramiu jų užsilaikymu, nes I-)
,talijoje esą negalima būtų į 
taip ramiai išlaikyti tokio jau Į 
nuomenės būrio.

(Bus daugiau) J

tuvių organizacijas prisidėti 
prie to kilnaus reikalo ir pa 
skirti aukų paminklo statybai. 
Taip put prašome padėti pla
tinti mūsų komiteto išleistas 
Dariaus - Girėno fotografijas, 
parinkti aukų ię surengti ko
kių pramogų (vakarų, konce
rtų, bankietų, kauliukų ar ko
ltų lošimo vakarų ir t.t.) šio 
paminklo fondui. Visos aukos 
ir bet kokia pagalba bus ko
miteto priimtos su dideliu dė
kingumu ir tai visa bus pas
kelbta spaudoje.

Visais reikaluis prašome 
kreiptis pas paminklo fondo 
pirm-kų A. Kalvaitį (100 E. 
Bellevue PI., Chicago, Ilk).

Adv. R. Vasiliauskas,
Komiteto pirmininkas 

P. JurgSla,
Komiteto sekretorius

Kun, A. Petrauskas, M. I.

KARO LIEPSNOSE IR GINKLŲ 
L ŽVANGESYJ

(Tęsinys)

ka galėtų įsiviešpatauti. Aišku, kad taip. Tfc DARIAUS - flĮRAtlO Pi- ndenynQ- Jų P«r^ ir staigūs (dais, o 
ųiuins .rodos, .kad Italijųjs'^Riktatoriui, suurf^ ■ Į^nvitnas sukrėtė viso pasaulio ir visas

niusiam T. S. .rėfonnuoti, labiau rūpi jo pa
ties garbė, negu Europos taika. LigšioJ Tau
tų Sąjungą valdė prancūzai ir anglai, dabar 
los valdžios norėtų Mussolini’sz

MINKLO STATYMO KO
MtTETO ATSIŠAUKIMAS Į dinta Lietuva net 30 dienų

gedėjo ir liūdėjo žuvusių sa-

! širdis ir labai sugraudino vi- 
’sų lietuvių tautų. Giliai sujau-

Vokiečių nuzių valdžia Lietuvai keršija. 
Ne tik ji pati boikotuoja* Lietuvos prekos ir 
žemės ūkio produktus, bet.pradėjo trukdyti 
prekybų ir>ir kitais kraštais. Jei nazistai* ga
lėtų, jie ir daugiau nemalonumų Uetuvai pri
darytų. Vokiečių keršto priežastis —• griež
tesnė ir teisingesnė Lietuvos vyriausybės po
litika Klaipėdoj krašte. ‘ •

Čtiomis dienomis turi prasidėti Lietuvos 
prekybos derybos su anglais. Svarbu, kad 
jos pavyktų, nės prekyba su vokiečiais dėl 
visokių nazių įsišokimo beveik visiškai nu
traukta. ‘ ,

i

Gerb. lietuvių organizącijos ir 
draugijos! /■> . .

Du Amerikos lietuviai drą
sūs lakūnai kapitonas Stepo
nas Darius ir Girėnas 1933 m. 
liepos mėn. 15 d. rytą pakilo 
New Yorke, laimingai perskri 
do Atlanto vandenyną ir lie-

vo didvyrių. Visas pasaulis 
pripažino Darių ir Girėnų drų 
siais lakūnais ir didvyriais. 
•Tas jų žygis ir auka taip gra
žiai išgarsino Lietuvą ir A- 
merikos lietuvius, kad tokio 
mūsų tautos garsinimo nenu- 

.pirktum ir už milijonus dole-
pos m*n. 17 d. ankstyvi ituĮ’1’’ M t0 vis0 <“kingoji Ue; 
netikėtai žuvo Vokietijos mi- ^uva s^a^° Išriti ir Girėnui

ške, jau visai netoli savo my
limos Tėvynėj — Lietuvos, die 

du č’ikogiečiai buvo pirmi lie

nepaprastą paminklą įsteigė
•» *

Dariaus.- Girėno vardo fondą

Lietuvos kariuomenė 
kilnusis Lietuvos jau

nimas stato juos sau pavyz
džiu. Taigi, Lietuva tinkamai 
gerbia šiuos didvyrius.

Darius ir Girėnas augo, mo
kėsi ir ilgiausiai gyveno Či
kagoje. Čia kilo, brando ir bu
vo vykdomas jų didis suma
nymas — iš Amerikos nuskri
sti į Lietuvą. Čia buvo įsteig
tas skridimo fondas ir vyriau
sias skridimo rėmėjų komite
tas, kurie sujudino' visas A- 
merikos lietuvių kolonijas re
mti tą žygį. Čia buvo sureng
ta pirmoji Lietuvių Aviacijos 
Diena skridimo naudai. Čia

SVŪKAMARUA!
■ -.i ,fi• *

Ar myli Mariją? Ar nori a 
pie Ją pasiskaityti grašių 
skaitymų? — Jei myU ir nr> 
ri apie Ją daug — daug gra
žių dalykų išgirsti, tai būti 
nai pasiskaityk ką tik išėju
sią ii spaudos knygą, vardu 
“SVEIKA MARIJAI”
Iš kun. A. Stole’o raštų lie 
tuviškai parašė Kun. Antanas 
Petrauskas, M. I. 0.

■» r

Knyga turi 900 puslapių 
rašto, 8 didelius ant gražios 
popleros 8v6. Marijos ir Jė- 
taus paveikslus.

DRAUGAS fUS. 00.,
Lietuvių aviacijos, reikalams, į buvo perdirbta ir pakrikštyta J 2894 8o. Oakley Ave.

Chicago, III.tuviai, perskridę Atlantiko va’,miestų gatves vadina jų var- garsiojL“Lituanica”. Čia be-

C. kti, kaip pusantros valandos. Man teko 'du su vežėju. Mūsų nelaimei, pačiame i darni per lieptus į kitą pusę. — Važiuok,! juose gyventi, nes sienos iš lobai plonų 
• z. Y.. .c.... .. Liūnas, dabar sau sveikas!.— * Induli.. &.H U b i »«««-«• tm> tokia*važiuoti daugiau per tris valųndas. Ale f miestelio viduje privažiuojame pertiestų 

tai ir važiavimas buvb. Arkliai ligi šonų- skersai kelių lieptą, kad galėtų žmonės
brido per purvyną. Ofeičlaū kaip koja 
už kojos nė nemanyk.

Važiuodamas ^okiu kejiu žmogus gali 
lengvai jūrų liga , susirgti. Nėt šlykštu

iitas įvykis privertu, sako, pranešti Į k$ padarysi? tfitos įšeities

tai General-Gubernatoriui į Varšuvą, nėra — turi važiuoti. Kelyje susitikome
Šitas

apie
Pradėję tyrinėti. Atvykusi komisija per- 
žiūVėj ’s kelius. Pagalios parėjęs Iš Var
šuvos įsakymas bent ta viena gatvė, ku
ria reikią kariuomenei vaikščioti, kad 
būtų išgrįsta. Taigi ir išgrindę. Kitos 
gatvės taip ir likęs i ligišiol negrįstds. 
Bei ir toji vienintelė- pamažėl taip vėl 
apsinešusi purvu, kati sunku jų atskirti 
nuo kitų.

2»AbHpi tai yra ^šiepianti miežio 
Ivarkibtriua pasako, liet toje f«rakoj<» yra 
daug tiekos.

Kuo tik nelikau purve, kaip taš ka*x>kos 
lškVladiinir Vdllilskij važiuoju per

Ustilugų į flrtibiešovą. Buitinųtkų pulki
ninkas davę man puikius tris arklius, 
jiakiukytus į stiyiių karietų. J L’stiltigų 
iš Vladimiro yni, rot los. apie 12, rusiškų 
\ioi'»fa (H muilės). (feru keliu arkliais 
važiuojant !!•■ d.iugi.iti i<ikaiii)",t -utį-.

Oi •■■^8,

iš viso vienų ,«dvadų mums priešais at
važiuojant, Kai išvydome jų dar toli e- 
sara-jų •— nlačiai negalima buvo .pažinti, 
kas ten purve jtnla f Arklinį visi rftuldlnl 
•— ir nugara, ir galvos,*1 h vežimas — 
negali atskirti niro purvino kelio. Rodosi 
lyg kfb* purvyno gabalys nuo kelio kil
notų, kaip l.ad jūrose matai vilnis kilno
jantis. Tik arčiau privažiavęs pamatai, 
kad tenai esama žnuatių ir gyvulių. Tik
rai, man pirmą kartų savo gyvenime teko
kų nors panašaus išvysti!•* - •

Kelyj už miesto dar vis šiaip taip 
pradėjęs bndiri sau, bet kaip privažiftoji 
kokį sodžių nr miestelį —dingęs stiukas. 
Privažiuojame pagalios Ir patį UntilugO 
miestelį. Kelias ėina pučiu miestelio vi
durio. Purvyną* taip išklampotas, kad ra
tai lenda giliau aftų. Arkliai vos ros įsi-

iš vienos pusės pereiti į antrų. Privažiuo
jame prie jo. Arkliai šiaip taip perkopė 
per jį. Karietos pmukgalinjai ratai nepa
jėgia užšokti ant lentos užkliuvo., Ar
kliai tynitelėjo smarkiau. Ratai vistr sma
rkumu sudavė į liepto kraštą, nutrenkė 

karietos viršų ir spyruoklės, ant kurių, 
viršus rėfnėsi, persimetė atgal. Mes su- 
tflžome.

Kelionė pasibaigė. Nei bėgt nei rėkt, 
kaip sako. Stovime purvyne it* dairomės, 
kų čia galėsime in-isišaukti pagalbos. Vi
sa mūsų laimė, kad šaligatvių vietoje pi
rkliai žydai prisikloję šiaudų vaikštinėja 
siiirtydanii savo prekes. Jie buvo apsiavę 
butais su ilgais aulais — net aukščiau ke
lių tarsi tik ir laukė, kad galėtų ateiti 
kam į ppgalbų. Išvydę mano vargą, pats 
pasisiūlė;

— Kų ponus duosi, mes išgelbėsime 
iš l)ė<lps. —

Ne ką darysi! Į balą kritęs, sausas 
nekelsi, sako pataMė. Įlindau j purvyną, 
reik užsimokėti ir girna. Užmokėjau, kiek 
reikalavo, ir jie mane kartu su karieta

ręžę" tempia tuščių mūs karietą ir mudu paėmę ant pečių iškėlė iš liūgo, perkel-

Dar tolimas kelias
Ustilugos buvo dar tik trečdaly* ke

lio. Manęs laukė dar didesnis vargas, ku
rio aš hė nesitikėjau. Buvo, matai, iš an
ksto užsakyti iš Hrubiešovo arkliai, kad 
atvyktų manęs į Ustilugą fiasitikti. Aš ir 
tikėjausi .čionai juos rasiąs. Koks tačiau 
mano nusiminimąs, kai galais negalais 
persiyręs per Uslilugo miestelį atvykstu 
į l.ugos upelio prieplaukų, kur buVo su
tarta atsiųsti arklius, jų aš nerandu. Kur? 
Kodėl! Kų man dabar reiks toliau daryt! 
Atvežusis mane iš Vladimiro kareivis ne
turi teisės peržengti savo pulkininko duo
tąjį įsakymų. Jani liepta mane atvežti į 
Ustilugą ir viskas. Iš čia turi grįžti atgal.

♦ Šiaip netąip priprašiau aš jį, kad pa
vėžėtų mane bent ligi pirmojo kaimelio, 
kur galėčiau padsaindyti arklius ir to
liau kelionę tęsti. Paklausė — pavėžėjo.

Man pirmą kartų teko būti ukrainie
čių kaime. Kaimelis nedidukas — kelio- 

Į lika gyvenamų numų. Visi trobesiai be 
galo pavargusiai iš lauko atrodo. Mažy
čiai, šiaudiniais stogais. Pirkia iš lauko 
aplinkui upkalta šiaudais. Tui ginklas nuo 
žiemos Šalčių. Be to negalima būtų žiemą

medelių. Haitis kiaurai pereitų i>er tokias 
sienas. Dėl to prieš žiemų jos apkalamos, 
gana storai šiaudų eilia. Ajrodo tarai bi-’ 
Čių avilys aptrauktas žiemai šiaudinėmis 
pintinėmis. Iš po tų šiaudinių apkalų, 
tarsi ežiuko iš jo spygliuotos kaktos aku
tės, spingsi mažyčiai langučiai.

Kiemelis jirie trobelės nedidukas, bet 
gana švariai užlaikomas. Viduje taip pat 
visur švaru. Sienos išbaltintos baltai. Ant 
jų palubėmis sukarstyti katalikiškų šven
tųjų paveikslai. Viename kampe stovi pin
ti lova, prikrauta patalinių ir Įiagalvių 
beveik ligi pat lubų. Patalinės švarios ir 
tvarkingai - sudėstytos. A*!* 'negrįsta — 
moliu išmušta. Tačiau taip lygi, kad tar
tum būtų eimentinė.* Gražiai iššluota ir 
smėliu pabarstyta. Ąnt vienos sienos, ar
čiau prie durų, kabo šaukdėria, pilna vi
sokiais marginiais pagražintų šaukštų ir 
samčių. Ijėkštės būtinai pamargintos vi
sokiais rastais. Aplinkui visą kambarį 
suolai. Taip imt švarūs. Gerai neatmenu, 
nulos, raudonai nudažyti. Kerčioje, kaip 
ir Lietuvoje^ statas. Ilgas, platus stulas 
visai šeimai susėMti.

(Dauginti bus)
•*4 • 4
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s, sausio

1 fili Į nės suprato ir įvertina klūbo ers in the State of Illinois, 
f IU nuve*ktus darbU!j> dfl to ir pra Our votes hMped elect you as

* dėjo skaitlingai rašytis. Labai a Senator of our gręat State, 
gera būtų, kad visi lietuviai, We are in aecordanee witli 
namų savininkai, priklausytų President Roosevelt’s policies 
klubui, tada daug daugiau ga- one hnndred per eent, especia-

tn pra jauniem nuveikti gera savo |lly bis recent monetary policy. 
akaro, JnittPteliui. Kiek daug klūbas t 

’r 3S nuveikė ir kų jfe dabar veikia,' 
gerai jeį norėčiau visa surašyti, už- Į 
į^no-’imčiau pusę ‘-‘Draugo” Bet 

! nėra reikalo visa rašyti. Kas 
nauja (norit£ susipažinti su klubu ir«j 

rm- -sužinoti kų, jis veikia, geriau-1 
u Bur- Rjaį ateitį j susirinkimus, ku- 
S. .To-1 rjp fo,-,na kiekvienų mėnesį kns 
dekna,; trečias antradienis, 7:30 vak., 
ba ir Lietuvių Liuosybės svetainėj.

Buvo laikai, kada klūbas j 
sveiki- nieko neveikė arba visai nia-

ir žai veikė, bet dabar kas kita. negina tikėjimo, nei
• • • • • • I ~ ------įsų pi- i)aUg įsirašė veiklių narių ir.3

kons- vjsį vieningai darbuojas savo'" 
bai pa- būvio pagęrinimui. Klubas pa į
uisdin- siuntė tokio tarinio pasveiki-

w
nimų prez. Reoseveltui jo gi

nų va- mtadienio proga: 
ti Ona ?' January 17, 1934,
pkiūtė, ' Cicero, Illinois,

atnl-p-
d Honorable Kranki in D. Roo-

, ' ' sevelt President of the United
8 States White House, Washing- 
w Bali . • _

. . ton, D. C. 
n atsi-

GrieS H°norable Sir: 
rų. Ne- the Lithuanian Home

0wners and Taxpayers of the 
įei*kų Town of Cicero, Illinois, wish

• you many happy retumą on 
Koresp. y°ur Birthday.
--------- We enthusiastically applaud

the New Deal, especially the 
monetary jjolicy, and wc feel

. , Įconfident that the depression 
ivi km~ ®

lias been routed and that pros- 
perity is again in store for 

mis ve- the Business Man, the Farm- 
perima er, and the Laboring .Man. 

žada ei- - . ^ Yours sincerely, 
irbti su / A. F. Pocus,y
as’ President Lithuanian Club
amų. D. į p pasiuntė senato-\ 

i riams paraginimų, kad jie re- 
» Lietu- prezidentų ir jo darbus, 
cos klu- ka<j grcįf.įau gVęžintų gerbūvį, 
inkimas • Rep.
Jet.uyiU January 17, 1934,
Misirin- Cicero, Illinois,
s; svar
iai, ku- Honorable William H. Die- 
ininkus. terich, Senator of the State of 
h Illinois, United States Senate,

* . ’ AVashington, D.'C. 
imi; kas
s didės- Honorable Sir:

I
us. Žmo | We are tax-payers and vot-

si. 'Jau keli mėnesiai kai susi- rengė vakarų - koncertų. Cho- 
darė pavasarininkų choras, rai vadovauja sumanus varg. 
kuris per Kalėdų Šventes gra- J. Dovydaitis, kuris smarkiai 
žiai pagiedojo bažnyčioj ir su- platina ir kat. spaudų.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 

DARBUS “DRAUGUI”

MAŽAS. BET ŽINGEIDUS 
ĮVYKIS •

Taip, mažas, bet Žingeidus 
įvykis, kad 20-toji kuopa ka
talikiškojo susivienymo per 
taip ilgų savo gyvavimo lai
kotarpį vos tik dabar išdrį
so suruošti pramogų — card 
party savo naudai. Toji pra
moga įvyks vasario 4 d., va
kare 7 valandų, Šv. Jurgio pa- 
rap. svetainėje. Joje, kaip je- 
ko girdėti, geriems lošikams 
Jnis duodama puikios dovanos, 

^o, bus baliukas ir kito-
■ pamarginiinų.
B. *BUladelphiečiams vertėtų a- 

tsilankvti į pramogėlę, o 20- 
toji kuopa visus maloniai kvie 
čia. . Jurgėtis

A. F. Pocius,
President

ATLIEKAME
r . *'V' V t ? * * / . . • r,

Spaudos DarbusTOLOSEFAT

Greitai, Gerai ir Pigiai
tkla«a kat •nly KruUu MttVMrt *M 
FVbMM." (Mar U. Utt).

TO Iom (at ŠAPKI.Y and HĄMinKKK 
LT, take a half toaapoonful of KruKhin 
Kalti ln a įlaii of hot wat«r Ih tha 
mornlnj bafora bnaktast—doa't dIm a 
morntnf—a bottle that luta t VMki 
«oeU bot a trlfle—<et Kruechen Kalt* at 
any drucitore ln America. If not Jof- 
fuUy tatlifted after tha flnt bottle—

SPAUSDINAME

IS PARAPIJOS CHORO 
DARBUOTES Bilas,

Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
Tosterius,
Įvairius atsišaukimus,

Don’tReadTHs
Unless you are-interested ia K 
medicine which has belped 
orer 700,000 womeo and 
giria. Take it before and after 

* childbinh, at the Change or 
srbenever you are nervoua and 
rundown. 98 out of 100 say, 
"It helps mel”

LYDIA E. PINKHAM’S 
VEGETABLE COVPOUNO

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,
RHEUMATISM

Happy Days Ahaad, tor You
Thlnk of lt—how 1thla old world 

doee m&ke progrese—now comea a 
preacrlptlon whlch la knawn to bhar- 
macleta aa Allenru aad. adthln lt 
houre after you įtart .to take thla 
nw1ft kctlng formula paln, aeony and 
Inflammatlon caused by ezceM urlo 
neld has atarted to depart.

Allenru doea Just what thla notlce 
aays lt wtll do—lt la auaranteed. You 
can Kdt one generous bottle at lead- 
ln< druratoree everywh«re for lt 
cente and ir lt doesn't beina the Joj- 
ous reeulta you ezpect—your money 
tahole heartedly returned.

OAKLEY AVENUE

CHICAGO, ILL.

Telefonas
Oydomos Nauju Bildu

Be operacijos, be JavlrkBtlmų. Be 
priversto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent Jau dabar 
priverstas gulėtL Tam vaistas yra 
Blmerald Oll. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą. Nurodymai prie vale 
tų. ei negelbės aptleklnlnkas grąžina 
pinigus

kaip laivas tavyje, taip dvasioje rėžį 
tu. man padarai: gyvenu aš sapnus!..-

Arėjas Vitkauskas

kad naujas nebundi laukuose vėl, kaime... 
Iš Nemūpo, keldamas triukšmų giliai, 
įplauki, Ihivelio garinio sparnais 
besigpirdamas, tękšdamas lietų apsčiai 
į šonuR, — maloniais vaizdais 
jau pasotinęs dvasių — į Nevėžį stajgn 
ir vėl visa kinta: vaizduotė'platėja, 
nors upės siauresnė jau tėra vaga, 
netrukus Raudondvaris tyliai artėja 
ir kalba meiliai taip miškų tų tyla, 
kurie, kaip ir pilys, aukštai susispietę, 
lyg dūmų dūmoja nuo, mūsų laikų, 
kai dvasių lietuvis — tų tiesių, kaimietę, 
pagirdavo žmonės kraštų tolimų!..
Ar smėliu koks krantas platesnis nuklotas, 
ar eina į vandenį našūs laukai, 
ar srovę pasiekia lankų margas plotas, 
ar krūmus vingiuojančius vis tu matai, — 
vis kupina širdžiai brangiausio gražumo, 
vis jauti lyg dvašioje augant sparnus, 
lyg žydint gėlėms ryškiaspalvėms jaunu-

adatos galiuku kam nors pagaliau įdur- į 
darni skniidžiai į širdį (su nemalonia ži
nia), tai atėjusiu gražiu spalvuotu šilki
nio siūlo galiuku palinksmindami žmo
nes... Ir visa tai juda be sustojimo visų 
laikų, kai gyvuoja kultpringas pasaulis, 
ir ^įdės amžinai, kol jia bus. Gal keisis 

įvairios susisiekimo priemonės, kitokį pa
vidalų gal turės laiškai ir siuntiniai, bet 
visi jie darys tų patį: vieniems neš links
mas žinias, kitiems gabens ašaras...

Didžiulė armija visaip uniformuotų 
žmonių kasdien nustatytu laiku eina ten, 
kur veda juos adresai ir .visame žemės 
kamuolyje jie yra arba džiaugsmingai lau
kiami arba daro malonius *r nemalonius 
netikėtinumus. Tie žmonės yra nuolatinio 
judėjimo įvairiomis susisiekimo priemo
nėmis galutini patarnautojai: kų visaip 
atgabena įvairios susisiekimo priemonės, 
tų jie atneša lig durų, įneša į namus, 
įteikia į rankas. Tie žmonės yra nuolati
nio judėjimo — perpetum mobile — nuo
latiniai vykintojai.,. • '

Malda už TėvynęB Slenka ant miisų žemės kamuolio pa
ra I>o paros ir neša kiekvienam iš mūsų 
kokių nors naujienų. Mes ijsitnės naktį, o. -f ’ * •
kitoje kamuolio pusėje juda kruta kiti 
žmonės, ir atvyrkščiai, O nuolatinis judė
jimas vyksta 'visame žemes kamuolyje. 
Iliada dienomis naktimis traukiniai, skre
nda orlaiviai, plaukia laivai, dumia auto
mobiliai, švilpia eskimosii šunes — ir vi
si jie susitikdami su vienas kitu ir pra
silenkdami ant viso žemės kamuolio ne
ša gabena kam nors kokių naujienų. Už
darytuose vokuose, įvyniotuose laikraš
čiuose, įrištuose siuntiniuose nuolat visa

tine žemės kamuolyje nešama kam nors 
tai malonumas, tai nusiminimas. Kai pa
artai apie visų tų nuolatinį judėjimų, tai 
jis atrodo taip:

Senis Laikas turi daug laiko ir sėdi 
pasidėjęs žemės kamuolį, su kuriuo žai
džia. Laikas leidžia ant žemės gyvus siū
lus, kurie į visas puses nuolat siuva ir 
siu^a, tai susitikdami, tai prasilenkdami, 
visaip vienas pro kitų išsinarpliodami, tai

Dieve, nuog amžių, iš aukšto Sosto, 
Skyręs mūs’ tautai grųžųjį kraštų, . 
Nemuno miėlo dailiai perjuostų, 
Protėvių kraujau gausiai įtręštų...
Bet veržias priešai, atimt jį nori, 
Viešpatie, jiems Tu pagrobt neduoki, 
Niekais teinie jų gdismai nedori.
Vade galingnR, gink mus, vaduoki!

Nešėm kantriai mes sunkių vergiją,
Bet brangių laisvę mum grąžinai Tu 
Mūsų tėvynė vėliai atgijo
Kad dirbtų, kiltų ir laimėn eitų.
Duok gi, kad darbo to nekliudytų.
Jai jokia žemės"pikta galybė,
Duok, kad sveika ji išsilaikytų,
Dieve Karaliau, gink mūs valstybę!

Norim mes gero, bet pikto srovės 
Mumis kaip bangos jūros užlieja: 
Stinga mum valios, trūksta dorovės, 
Jaučiam savyje Molio Motįejų.
Jėgos galingos pikto mus veikia,
Ir mes nupuolam visokiais būdais... 
Dieve, mus stiprink, malonės teiki,
Kad Hantnm buvę... tėvynės Judais...

Al. Jakįtas

Visame žemės kamuolyje, visuose mie 
stuose, miesteliuose ir kaimuose, tam tik
rą nustatytą valandą išeina pėsti, išva
žiuoja dviračiais ir dar kitaip, įvairių 
kraštų uniformomis apsivilkę žinių teiki
mo tarpininkai — lp>i,pspondencijos nešė
jai. Ir judriame prekybinio miesto vidu
ryje, ir Mažosios Azijos karštuose mies
tuose, ir Kanados šaltose vietose, juda 
žmonės, prisikrovę terbas laukiamų ir ne

laukiamų dalykų žmonėms. Ir visi* tie 
žmonės: ir kailiniuoti žiemių laiškanešiai, 
ir lengvai apsigaubę tamsiuodžiai, visi jie
tarpininkauja kaadienų ir be sustojimo,• *. •
kad žmonės gantų tai, kuo galėtų džiaug
tis arba kas sutriktų liūdesį...

Jau, rodosi, niekur gražiau ir nebus, 
kaip plaukiant laivu per Nevėžį, 
kai žvelgi apžėlusius krūmais krantus 
seki vandenyje tų rėžį, 
knrio subangavę kraštai lig krantų 
ten smėlį ar krūmų šakelę ir plaka, 
skandina geltonus vandens augalų 
žieduolius, ir daro lyg takų, 

šalia vienas kito gražiai padarytų — 
nuo laivo į krantų, į laukų, į laimę... 
Jausmų pajunti — kaip lauktąjį rytų

kai sunku nupiešti, kaip vaizdų, jausmus! 
O būrė pilkutė, išdygus iš lauko, 
už vingių nematomo laivo tamsaus, 
svajonėje taip, kaip gulbelė beplauko — 
atrodo, kaip ženklas jan tikslo artaus... 
O, vasara, vasara! Puikus Nevėži, 
išpuošęs gamtos dovanomis krantus —
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l2PiinilAI R M K dėmė.'M’*i|,uose-() ju1; v,sos toH knĮOrUUtlnl 10 Ifli l\« llCMC (yĮįkų organizacijos turi rūpė-

III CHICAGOS APSKRIČIO j ti senimui ir jaunimui. Jlian-
MPTIklin 2112 MA ’|UUIIIIIH>’ i,ukralv°k!
mLliniU vUv IVIU , Nesakau, kad jaunimas nie- 

---------- ko neveikią* Parapijose cho-
Sausio 17 d. M. K. RėiĄė- rus, L. Vyčių ir kitas katali- 

jų Chicagbs Apskričio įvyko kiškas jaunimo organizacijas 
metinis susirinkimas, kuris sudaro jaunimas, kuris veikia 
nors buvo neskaitlingas, bet j Dievtii ir tautai. Džiuginun- 
nepaprastai gyvas. Sus-me du- j tieji reiškiniai. Bet šiandien 
lyvavo tik 5 moterys, 5 vyrai to toli neužtenka. Katalikų 
ir 2 kunigai: kun. J. Mačiuli j priešai dirba išsijuosę; dirb- 
nis ir gerh. Provincijolas kun. i kinie ir mes visi. Jaunimas 
J. Jakaitis. Vadinas pasaulie-1 savo kolonijose, ypač. minėtų 
čių vyrų ir moterų po penkis.1 organizacijų Apskričių sus- 
Reiškių, permaža kreipiama di muoso ir jų seimuose būtinai 
mesio j M. K. R. C. Apskr. turi dalyvauti ir dirbti paski- 
sus-mus. Ir tai buvo tik seni- rtų darbų.
liaus, kuris nuo savo jaunyn- Oerb. ProvincijOiO Žodis.
tės iki šiai dienai, dirbdamas Baigiant sus-mų tlitlž. gerb-
visuomenės darbus nesijaučia Į Provincijolas kun. Jakaitis tlė
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Meksikos gražuolės

,V' A

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO 
PARAP., NORTH SIDE

į Fed. Vak. Valst. seimelį pri-
• imti ir išrinkta atstovai. Ki-

■ tas laiškas (Transatlantic Fli-
—7-------  ' ght komiteto) atmestas, nes

Metinis 6v. Mykolo draugi- kad šį darbų dirba
jo» aiuirinkiinus įvyko sausio vjen o wtoy ,|rau.
21 d., i>aru pijos svet. Pirm. rl.; ’.. .... *.. ................. . . gija socialistams netarnauja.Matus vede susirinkimų. Rast. 
perskaitė nuturimus, kurie 
vienbalsiai priimti.

Pasirodė, kad šiuo tarpu dr-

Blogas Skonis Burnoje

Yra pūdymą, kad negerai veikla vie
non ar daugiau avarbk’auaių orgauų. 
Gali virSktnimas yra negeras apell- 

. . .. . _ . ta8 blogas, silpna eliminacija, viduje j ligonių nėra. Liesa, Sirgo riai nereguliarūs. nepatur&lut, miegas, 
nerviškumas, ir Lt vlakae tas parodo 
reikalingumą gero Ir tikro TonikoKerdčiūnas, liet jau ulsimahla 

vo ir pašaipu už tris savaites 
išmokėta. Nusa-fone

1 akt‘itas klausimas ai tll -ja 5UVO rekomenduojamas Gydytojaus 
šiemet rengs piknikų. Klausi 
mas paliktas valdybos nuožiū-

vei; liudija tai ir J. E. vys- į rktas ir priduotas ateinančiam j vuotį tų vakarų ir atsilankyti 
į parengimų. Taipgi priminė, 
kad nariai ij anksto įsigytų

kupo P. Bučio misija tarpe į susirinkime 
svetimtaučių ir taip pat Mari • Plačiai kalbėta apie vajaus 
jonų misijonierių darbuotė, vakarų, kuris įvyks ketv., vn- 
Tuos visus darbus tik Dievus sūrio 1 d. Komisija uoliai dir

Speclalieto kaip tik tokiame neavel- 
kuvime. Nl'UA-TONE J pastebėtinai 
trumpą laiką pataiso sveikatą ir at
veda organizmą prie natūralaus sto

vai Nutarta rudenvit* Slircne- k'0- Nekanklnkitės patys ir nekan- im. i'iuidiia iuuinv.n aureng lun-tlte savo draugų. Nueikite pas sa
li balill. I vo va*®Unlnk,l *r u* Vieną DoleriI nusipirkite mėnesini treatnientą -— 

Atstovu pranešimai iŠ Fed J- : NUGA-TONE parduodamas su pilna 
* 1 garantija, po dvideAfoits dienų gra-

tacijos ir Labdarių, kvietimas fins£?.® p“11*“8- tei«u būsite neuj- J ganedintl.

bilietus “Dainos-0 choro va-, 
karui, kuris, kaip žinome, į-1

pavargęs. O kur mūsų jauni į Rojo visiems už pagalbų Tė- tegali tinkamai įvertinti. į ba, kati vakaras pasisektų. {ateinantį sektu., sausio 
mas/ Jaunimo šiame sus-me 
nebuvo nei-vieno. Gaila! O juk 
Kolegijos rėmimus labiau pri
klauso jaunimui, o ne senimui.
Ne senimui, o jaunimui kole
gija jsteigta. Už keliolikos me 
tų mūsų senimo neliks nei vie 
no; visus priglaus amžinai Šv.
Kazimiero kapai. Iš Kolegijos 
neįkainuojamų turtų semia 
jaunimas, o ne senimas. Na. 
argi ne jaunimui reikia labiau 
branginti ir Kolegijos rėmėjų 
organizacija/

Nesimato jaunimo nei A. L.
R. K. Federacijos, nei Labda-

vams Marijonams; apibudino- 
visus Am. lietuvių katalikų 
reikalus,^kuriais T. Marijonui 
rūpinasi, nepaisydami savęs.

Gerb. Provincijolas prašų iri 
skatino visus įdėti daugiau pa i 
Stangų j katalikiškųjų akcijų, ’ 
kad tuonii išbudinus prišnu-' 
tinsiu visuomenę; pažymėjo, 
kad ant kiek TT. Marijonai

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ,

J. Š/ Rengiama puiki programa suį-^^p Auditorijoj. Įžan-1
užkandžiu. Kurie atailankysit, Sa Liktai 50 centų, taigi, visi 

- ** . trauksim j Liet. Auditorijų tų
'vakarų pasiklausyti naujų dai

. nesigailėsit.
j Nutarta išrinkt “eutei'tain į 
ment” komisijų. Išrinkta: A.į nų iY smagiai pasišokti.

IŠ L. VYČIŲ 24 KP. 

VEIKIMO

{Susirinkimų uždarė pirm. J. 
Petraitis.

Baigdama šių koresponden-! 
eijų, nariu pakviesti visų Wcst 
Saidės jaunimų įsirašyti Į šių 
kilnių organizacijų. Kuopa y 
ra pasiryžus nuveikt daug gra

j-a(j i žiu "darbų šiais metais. Taigi, 
geriausia įsirašyti per ateina
ntį vajaus vakarų — .vasario 
1 d-, parap. svetainėj. •

Mar. Brazauskaitė, koresp.

* Kulikauskaitė, C. Lazauskai-' 
tė, M. Brazauskaitė. Jų parei
ga Ihis paįvairint susirinki
mus. Komisija entuziastiškai 
sutiko pasidarbuot ir žadėjo 

į susirinkimus padaryt kuo.vai
1,

Sausio 18 d. įvyko L. V.
mos, ant tiek jie praplės savo J<UOP°S susirinkimas, kurį naustas. 
veikimų visuomenės ir tautos darė pirm. J. Petraitis. į Pirmininkas pranešė,

i Raštininkui neatsilankius, - i_ - - • ,' ’. Centro šokių vakaras {vyks
Graži gerb. provincijolo ka-, nutarimai liko nebaigti. Į vasario 3 d., šv. Agnietės Au- 

Į lba liudija tylų TT. Marijo-Į B. Zauraitė pranešė, kad J jRųrijoj, Argjier avė,, netoli

susilauks iš visuomenės para- •

labui.

rių Apskričių Ausiniuose, bei nų darbuotę visuomenės gero-' ping-pong žaidimas bus nupi- Rockwell. Kvietė visus rezer

v
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DRAUGO JUBILIEJINIS
f —;

■■ KONCERT AS-SOKIAI
Z

įvyks

Į Sekmadienyje, VasarioFeb. d 4„ 1934
: LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street

■K
i

KONCERTAS PRASIDĖS 5 VAL. PO PIETŲ
ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ VAKARE

Programc dalyvaus įžymūs artistai-cs, k. t.,p»nia E. RAKAUSKIENE, p-nia O. JUO
ZAITIENE, art. J. KUDIRKA, muz. K. SABONIS, p-nas K. PAŽARSKIS, p-nas A. 
CHAPAS, ir daug kitų. Dalyvaus du didžiuliai chorai: SASNAUSKO vyry choras po 
■vadovyste komp. A. S. POCIAUS, ir AUŠ ROS VARTŲ parap. choras po vadovyste 
muz. J; BRAZAIČIO. ” ' ‘ ; .

Proį ANTANAS ZYDANAVIČIUS, smuikos virtuozas, pirmu kartu Chicagoj gros 
žymiausias klasiškus kurinius.

*
Po koncerto bus smagūs šokiai prie geros muzikos. Tikietus galima gauti pirkti dabar " 

jau visose kolonijose.g _ . B
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IINIOS Iš šš. PETRO IR 
POVILO PARAPIJOS, 

WEST PULLMAN

KAS VEIKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 

MAROUETTE PARK

Baltzer, J u men Baker, Jr., J. 
Poška, Joseph, ti rišli, M. Za- 
vetsky ir kiti. Susirinkimą a- 

tklarė klubo pirmininkas, o 
vedėju buvo Jonas J. Juozai
tis. Rep

Res Phone 
BJNGIe*ood a*4l

Offina Phone
TI t lange* 0*44

LI1TUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet Daktarą Draagijoa Nariai

Tei. OHO IH*

OR. A. L. YUŠKA
oiDrrojAa n chirurgajb

DR. P. ATKOCION AS

Muz. JUOZAS SAURIS, L. Vyčių “Dainos” 
choro vedėjas. Vakar, L. V. “Dainos” choras, 

*p. J. Saurio vadovybėj labai pasekmingai pasta
te naujų lietuvių- muzikos veikalų, Juozo Žilevi
čiaus “Vytauto Didžiojo Kantatų”. Sveikiname!

G R A B O R IA I ;
LACHAWICH 
IR SONŪS

LIETUVIAI 6RAB0RIAI

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

X Sausio 21 d., 2 vai. po- i Sausio 21 d. klubas taksų 
piet, parap. svet. įvyko meti- reikalu buvo sušaukęs Mus- } 
nis parapijos susirinkimus, ku miAingų. Susirinko keli šim- 
rį atidarė gerb. kleb. A. Lin- tai žmonių pasiklausyti kadbė- 
kus, Perskaityta pereitųjų me- tojų. Į mitingų buvo atšilau- 
tų pajamos ir išlaidos. Pusi- jr Kumskis, kuris yra
lodė, kati parapijos finansinis šio klubo idorsuolas į County

Patarnauju laidotuvėse kuoplglausla m • ' , vi- • , •Reikale meldžiu atelfiauktl. o mano |1U11U automobilius Visokiems 
darbu bQeile UŽganėdfntt

. Tel. CANuI 2515 arba 2510
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.
Tel. CICERO 6027

reikalams. Kaina prieinama.
3319 Lituanica Avenue 

Chicago, III.

stovis yra geroje padėtyje. Vi _ . . _ .
, _ ... ... Cohmussioners. Kalbėtojais bu

sos bėgamos bilos apmokėtos, -
ir dar atmokėta $2,722.(50 pa- vo: (-onro>» ^U1- Seltzer,
rapijos skolos. Žmonės, reikš- James Hughes, C. P. Kai, J. 
darni padėkos kleb. kun. A.
Linkui už jo pasidarbavunų 
parapijos ir žmonių naudai,- 
sustoję griausmingai sušul^o 
valio! Po to svarstyta apie 

i šių metų parapijos veikimų.
Šiemet bus minima Šv. Petro 
ir Povilo parapijos 20 metų 
nuo įsikūrimo sukaktis. Pami
nėjimų suruošti palikta klebo
no ir komiteto nuožiūrai. Ant 
galo išrinkta šiems metams pa 

j rapr komitetas. Atsisakius pp.
• A. Žitkevičiui, L. Konstantui,
K. Zamaravičiui ir S. Piktu- 
žiui, jų vieton išrinkta Zig.
Kūkalis, P. Mikolaitis, E. Sa
vičius ir F. Petukas. Kiti vi
si pasiliko senieji. Po to, su
sirinkimų klebonas uždarė ma
lda.

CICERO 49 
riKIRlIKk JUM

Buvęs Cicero 
miestelio pir
mas Sveikatos 
Komlsljonie- 
rius (br laikė 
tą garbės ofi
są per 10 me
tų) yra gerai 
Clcerfečtam* 
žinomas per 
27 metus. Da
bar speciali
zuoja gydyme I 
1‘laučlų, Air- 
dlcs Ir Rm- 
maUaiiM Ilgų. 
Valandos i

vai. ryto; nuo t Iki 4 
7 Iki 8 vai. vakare: 

pagal susitarimą.

ŠIRDINGIAUSIAS AČIŪ

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 

•7850 So. H&lsted Street
ROOM no

vai.: 2-4 lr 7-0 vai. vakar*

Vai.: 0-11 ryto 1-0 lr 7-0------
Beredontle po pistu Ir Medeidieuhu 

tik mMtanta
MM W. MAHUCKTTE BOA®

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayetto 80*7

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

ToL LATayotte 1U9

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avcdim
Val.: 2—4 * 1—9 v«U. vakare

Rm. 2136 W. 24th 84.
Tet CAJal

Offlee Fhoem 
1922

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

Seredoinla lr nedėliomia pagal 
■atarti

Pkone GROvehiU 0027
Valandos: 2-4; 7-2 P. M.

Trečiadieniais lr sekmad- susitarus

DR. J. W. KAOZEWICK
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

•969 SO. UESTEKN AVĖ. 
Chicago. IIL

BOUIevard 7589 •
Re*. HEMIock 7491

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue

DR. A J. JAVOtS
Office: 2643 W. 47th Stresg
VaL: 2 UU 6 popiet. 7 IU 2 valą 

Nedėlioję sutarti

Ree. and Offic* 1 
Lcnvttt Sl

CANAL 9794

DR. J. J. KIOSKAS
FHT81CIAN snd SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 t* 4 ahd t to 2 P. M. 
Sunday by Appolntment

Dr. M. T. Strikol’is
GYDYTOJAS U CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 Iki 4 lr nuo • Iki 2 vak. 

Nedėliomia pagal sutarti 
Ofiso teief. BOUIevard 7829 

■tanų tel. FROspect 1929

Tel, BOUIevard 7942

Offlse Tel. BtPuMIc 7M«
Rea. Tet OROvetifl) Mlf

•917 S. WASHTU«4W AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS ir CHIRUGAS

2428 W. MA264JUETTE ROAD 
VaL 2-4 lr 7-2 vak. «U»4v. 2-12 ryta

NedSltoj

CABal •!»

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* J? CH’»UH4»A>

2201 W. Permok Read
Valandee 1—8 lr 7—2 

Seredomla Ir NedMhaula

REZIDENCIJA
6631 8. Califomia Avė.

BCFuMlo 72M

. J. F. RADŽIUS
* Ine.

LtETimV GRABORIUS 
Palaidoja už >26.00 Ir aukščiau

Moderniška koplyčia dykai.
448 W. IStfc Ht. Tel. CANaI <174

Chicago. III.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

• «- VEDĖJAI
1446 YVEST 46th STREET

Tol. BOlllevard 5JM-MII

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia Dykai _____
4830 WĖST 15th STREET

Cicero, Ulinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859J.

Šiuo noriu išreikšti širdin
giausiai ačiū už surengimų 
man “Surprise party”, sausio

TO. CICERO 194

SYREW1CZE
GRABO IUUI 

laidotuyteis

PU S

SIMON M. SKUDAS
GIUnoUIU8 IR BALSAMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 W. 18th St.
ToL MOMroe 6277

ivtets pfbaaa patarnavtms-
/o>t.yoia DYKAI 

IWMb Aw.

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

2272

j. Uulevlčius

6 d., parapijinėj svetainėj. 
Pirmiausiai dėkoju rengė

joms: V. Vilimaitei, A. Berec- 
kaitei, E. Dolinickiūtei ir savo 
dukrelei Martai už pasidarba
vimų.

Ačiū visiems draugams, pa
žįstamiems ir giminėms, ypač 

'gerb. kun. A. Linkui, F.
' deikiams, <Į- Pužauskams, J.
' Šhagždams ir 0. Kirienei už 
dalyvavimą.

Taip pat noriu padėkoti da-
patamauja cm- rbininkams: A. Žitkevieiams, 

««oje ir api«u«-t p, Yuškienei, A. Jagminui, W..
Junevičiui ir N. Kiupeliui už 
patarnavimų svečiams.

Lauksiu progos visiems as- 
nieniai padėkoti ir tokiu nors 

būdu kada atsilyginti.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Speclaistal Iškalime lr lšdlrbl- 
me visokių rūšių |>amlnklu» ir 

' grabiMmiuH.

Mūsų šeimyna spcclaMruoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite T*U.lnklų reikalus tie
siai mm pačiais išdirbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas Į rytus nuo 
didžiulių varių

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. I’KNSACOLA 9011 
RKLMONT 8496

Office: HILLSIDE 8846

DR. C. Z. VEŽKIS
DBNTIST A8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo * Iki 8 vakar* 
Mereaoj pagal sutarti

TeL OANal 0267
ltea. PROapect 6908

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7821 SOUTH H AI AT K S> M'ivEKI

IbeaMencrja eeoo Ko. Artelia, arą 
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

4 lkf 8:l« vakare

V

Oftae: TeL 
Rea.: Tel. HEAHoek «JM

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

3147 So. Halsted St.
Ofiao valandoa: 1-4 ir 4-8 vaL vak.. 

RealdencUae Ofiaaa: 2<6« W. Mik Sl 
Valandoa: 19—12 ryto 

Seredomla lr Nedėliomia pagal sutarti

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUS
TeL VIRgtnl* 0OR«

Office Phone Rea. (107 S. Franciaco 
Proapect 2230 Phone Oro v. 0861

DR. J. SZUKIEWIGZ
PHYSICIAN and SURGEON ..

6068 80. ASHLASD AVĖ., Clilcago 
Hours: 2 to I - 7 to 9 P. M. 

Sunday by AppoIntmeDt

DR. J. RUSSELL
*

Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas
2515 H ĖST 69th ST. 
ir Rez. Tel. HEMIock 6141

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

TeL OANal 2122

OR. G. I. RLOŽIS
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavitt 8t> 

Valandos: Nuo 2 Iki 12 ryte

Nuo 1 fkl • vakare

Seredoj pagal sutarti

TeL Ofiso BOUIevard 6212—14 
ltea. VlCtory 2*42

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiao ral.: fluo 1-2; auo 4:22-2:M

Didelė Ir grali
Koplyčia dykai

49*2 Archer Are.

Viai Telefonai: YARda 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲ ĮSTAIGA

LIBTUVIŲ
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką sugavo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame ūž atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą iž bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didži&usį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir ui tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne.

‘ EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Modemiškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Palaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

Eudeikis
JŪSŲ GRABORIUS 

Didysis Ofisas

4605-07 South Hermitage Avenue

Barbora Sucillienė

UOZAPAS EUDEIKI-IR —
TĖVAS

JEIGU .NORITE DAILUMO IR NEBRANOUMO 
LAIDOTUVĖSE......... PASAUKITE..........

REP ublic8340
< Netilrim« S i ų ku firma tuo pačiu vardu)

. 4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.

OFI80 VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vad. ryte. rruo 2 ikt 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki t:20 vai, 
vakaro. Ncdėliomis nuo 10 Iki 12 
valandai dieną.

Telefonas MIDway 2880

OUao TeL VlCtory M22
Hee. XeL BRKaal

DR.A.A.ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas' 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų Je 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted 8k
Kampu lįst Btreet 

VaL: 19—11 v. ryto, 2—4. 7—9 V. e 
Nedėlfomle tr ftventad ten lala 14Ū-4 *

VINCENTAS
MILASZEWICZ

Mfrė nunirtu 77 4., 1 P24 m., I 
2:40 vai. ryto. eiilaukęn 67 me- I 
n, amžiau.. Kilo t* Kauno rė- I 
dyl>oe. Vaiguvo* poru p.. Siau, 
lių apskr. Amerikoje iftgyvcno 
4U metu*

Paliko <ll'lo,ln(ne nuliūdime 
moterj Angelini,, duktertd: Mrs.

Ij«© Oaman. Mr*. Vlctor U | 
flehlaeger, Gcrtrude, Uemardi,
Ir Pr. Vincentą.; seserj Oną Ma- 
rkūnlenę Ir brolj Feliksą.

Kūnas pašarvotas Zolp’o ko
plyčioj. 1646 W. 46th Ht. Lai-' 
rietuvė* jvyks antradlcnj. sau
sio 30 d.. Iš koplyčios 6:2(1 vai. 
bus atlydėtas j Av. Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje j- 
vyks gedulingos paųiamft* už 
vsllonlo sielą. I’o pamaldų lui( 
nulydėtas j Av. Kulmlaro ka
pines.

Nimžtrdžfai kvleštams’ visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
Iamas-mas dalyvauti Mose lai- 
dot.uvčse.

Nuliūdę: Mirterls. Dukterys. 
Hunai, Hchusi Ir Brolis.

Laidotuvėm* patarnauja gra
belius I. J. Zolp. Telefonas 
BOLjlevard (203.

Office; Ree.:
PROspect 2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS
2355 West 63rd Street
Vai.: 2 to 4 Ir 7 to 9 P. M. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal eutarti 
Ryto tai. tv. Kryilaun Ligoninėj 

Chlcage, 111.
Phone: HEMIock 6700

DR. MAURIGE KAlft
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AV*
Tel YARda 0994 

Rcv.t Tel. PIjAės 2200
- VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryte; 1-8 tr 7-2 v. 66
Nedėldlėnlale nuo 12 Iki lt diena

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
Daktaras

Kapitonai 
Pasteliniame kare O

U IR MOTERŲ n 
I HIOS ir MELAGY

WISSIG,
8pedalistas U 

Rusijos 
pm 22 merus emnmnr*OYDO VISAS I.MAR VYKU IK MOTKUy

■ Air UtflfiKNĖJUSIOS Ir MEMGYDOMOS JOS YRA
RpeelalUkal gydo Ilgia pilvo, plaučių. Inkstų tr puslėe, ažnnodljtmą kra»- 
jo. ©doe. Hgas, tolsdas. renmatlamą. galvų* skausmu*, akananmg nu«» 
roję. kosėjimą, gerklės skaudėjimą Ir paslaptingas llgaa,
galėjo Jus ligrdytl. ateikite čia Ir pereltlkrtaklU ką JH Jkme gHI I1'*- 
ryti. Praktikuoja per daugelį .metų Ir llgydd UiMAančlue ligonių- V* 
ma* dykai OF12» VALABDO*. Kaadle MetT vejjmg** ryto Ik

t, g_g valaadal vakar* N- oa 11 rytą Iki 1 «a
a,.. imm
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atminties skambina porą gra- 
no duetas, F. Kuzmarskaitės 
jr L.' Simučio. Gerai išlavin
tas ir dūdų duetas: S. Mont-. 
viluiiė ir A. Pikefiūtė, o joms 
pianu pritarė J. Praninskaitė. 
Jos labai gražiai išpildė “The 
Rosary“.

Toliau seka N. Amlersonift- 
tė, F, Jusčįiitė, V. Kartanai- 
tė, If. Narviliūtė. A. Krūkas 
pianu išpildė klasinį Krantzli- 
no kurinį, “At tbe Campfire“. 
Jis mikliai išpildė ir publika 
jam neskupėjo rankomis plo- 
žių kurinių. Paskui seka S. 
Butrimas, biskutį vyresnis ū? 
Rūtų, tas skambina sunkesnę 
kompozicijų. Toliau seka L 
Činskutė, R. Stasiukaitis, A 
Viseikaįtė, E. Anuzaitė, kuru 
vis labiau interesuoja klausy
tojus. Man ypatingai patiko 
A. Petkiūtės skambinimas 
“Melodv“ (Wri glito) ir pia- 
jimo. Paskui skambino J. Ši 
mutis, I. Ramonauskaitė, J. 
Jursaitė, S. Mičeliūtė, F. Ku- 
zmarskaitė, C. Mileriūtė, N 
Praninskaitė, E. Stasiukaitė, 
A. Aleknaitė. Visos gražiai iš 
atminties išpildė rinktinių ko
mpozicijų. J. Praninskaitė grie 
žė smuiką solo; pianu jai pri
tarė A. Aleknaitė, šis duetas

B. . . tikrai gražus ir gražiai išpil-Žymus jnūsų dainininkas Kastas Sabonis, knns linksmins, dytas c Drekonaitė artistiš-
Draugo” prietelius, susirinkusius į koncertų vasario 4 d., ,. , v . . , i '
■ * • a r* •• • kai sulose gražų ir juokingųletuvių Auditorijoj. , . .... •

monologų, kuris publikai pa
tiko, kad net antrų sykį buvo 
iššaukta. J. Praninskbitė ir L. 
Šimutis pasirodė kaip tikri pi
ano artistai.

Bendrai, visi jaunučiai bu
vo gražiai prirengti, kas ir pa i 
tenkino publika.

Garbė mokytojoms seserims 
kūčių koncertas, įvykęs Šv. Kazimierietėnis! Garbė tėve- 
Kazimie.ro Akademijos audito-p*ams’ ^urįe rūpinasi išaiiklė. 

rijoj. Šis koncertas buvo su-

*
kurbjjĮelpiamicms vargšams daį mos lėšų. įraukiu, nuo visų’damas, aptvėrė betono tvora seniui į vykusiam parapijoj su- 

brangių brolių ir sesučių lie-1 šventorių, žymiai pagražino sirinkime paaiškėjo, kad ten 
tuvių pagalbos sekančiu adre- bažnyčios vidų, atstatė klebi-' heveik 4000 litų padaryta au

nuos dalį. Šiais metais pasi- ką. Kun. Radžiūnas atsikėlė 
ryžta tolau varyti bažnyčios

Įvidaus baigimo darbai, aptver
ti ir sutvarkyti kapai, baigti

vė po vienų dol, daugiau 
P. Šv. M. Sodalicija kasmet

vargšams aukojo; ir man au
kojo $2.00.

Jau keletu kartų aukoja De
nis. Bakutis $5.00.

A. Šlakis — $3.00.
“Draugo“ konlestim nkas 

A. J. Janušauskas įvairių do
vanėlių vertės $3.00. Po $1.00 
aukojo: J. Karpus, P. Mažo 
nienė, V. Mitkus, P.“ Norkeyi- 
čia, J. Amulstis, S. AmSiejns. 
Iš Centrnlia, III., ponia Climo 
vieh su sveikatos linkėjimais 
laiškeliu aukojo $1.00. Groser- 
ninkas J. Grigas, M. Posun- 
kienė, pus kuriuos gyvenau, 
kaip ką ]iaaukoja.

Minėtom aukelėm šiek tiek 
padengiau pragyvenimo lėšas 
ir nusipirkau vaistų, kurie le
ngvina man skausmų ir gaivi
na sveikatų.

Už pirmiau ir dabar man 
suteiktas aukeles, maldausiu, 
kol gyvas būsiu, galingiausio 
Viešpaties Dievo, visiems ge- 
radėjams sveikatos. Dieve, pa
laimink tuos gailestingus, ku
rie man gelbsti. Negalėdamas 
kitaip atidėkoti, visiems gera 
dėjams tariu širdingiausį ačiū

Gaila, kad toliau negaliu pa i 
dengti pragyvenimo ir gydy.-

su: J. Lapinskas, 1417 So. 49 
Ot., Cicero, IU.,

SINTAUTAI

Beveik tik per vienerius me
tus Sintautų klebonas kun. Pr. 
Radžiūnas, parapijiečių paile-

METINĖS MIRTIES SUKAKTUVĖS

į Sintautus prieš dvejus me
tus.

Vikarui kun. Kl. Pusdešriui 
įiengti parapijos namai. Kun. (jaUg dirbant, Sintautų epara- 
Klebmas Radžiūnas Sintautų pįjos visos katalikiškos orga- 
parapijai ir savo anksčiau sn-l ,izn(.ijo8 gerai vpikia 
taupytus pinigus aukoja. .Ne-i ______ „___

Chicagos Coliseume atidary
ta metinė automobilių paroda.

Izidortus Grigonis
Persiskyrė su šiuo pasauliu Sausio 31 d., 1933 metais, 
sulaukęs 51 metų amž., gimęs Lietuvoje, Panevėž-io 
apskr., Miežiškių parap. ir kaimo.

— Paliko dideliame nnlindime moterį Petronėlę, tris 
dukteris ir sūnų.

Paminėjimui metinių jo mirties sukaktuvių bus lai
komos Šv. .Mišios Šv. Jurgio par. bažnyčioje, trečia
dienį, Sausio 31 d., 1934 m., 7:45 vai. ryte.

Kviečiame visus gimines, draugus ir pažystamus 
atsilankyti į pamaldas ir paskui į namus 3322 So. 
Union Ave.

Mes, Tave, mūsų Brangusis vyre ir tėvelį, niekuo
met neužmiršime, kurį žiauri ir negailestinga mirtis 
išplėšė iš mūsų tarpo.

Nuliūdę liekame Moteris, Dukterys ir Sūnus.

CHICAGOJE

KUN. PROF. J. VAITKE’ K0NCEK^ koncertas
VIČIUS KALBĖS LIAU- Sausio 21 d. įvyko keletas

nįr« VIIDCIinCC koncertų, bet nei vienas iš jųUitu MJlluuUuL nebuvo taip įdomus, kaip vai-

į Šį vakarų, lygiai 7:30 vala
ndų, Chicagos Uetuvių Liau
dies Kursuose, Aušros Vartų 
fnarap. mokykloj, iš ajiologe-

ruoštas ne dėl kokio uždarbio. 
Čia buvo koncertas mūsų jau-

tikos dalykų kalbės kun. prof. nos kartos, lpirią pavyzdingai
J. Vaitkevičius, M. I. C. Gerb. 
Profesoriaus paskaitos pasi
klausyti turėtų susirinkti gan- 
iingas klausytojų būrys. Be 
♦o, p. Pranas Gudas laikys pa
skaitų iš gamtos mokslų.

Įdomių paskubų pasiklausy 
ti liaudies kursuos' gali atvy
kti visi, kam rūpi mokslo da
lykai. Yra kviečiamas ir jau
nimas. Kursai tęsiasi nuo 7:3) 
ligi 9 vai. vakari*, kiekvieną 
pirmadienį. Aušros Vartų pa
rap. mokykloj.

IŠ ŠV. KRYŽIAUS PAR 
TOWN OF LAKE

• X Pas ž'nbmus biznierius 
pp. E. ir V. Kareivus sausio 
16 d., Šv. Kryžiaus ligoninėj 
garnys atnešė sveiką dukrelę. 
Dabar jau grįžo namo, 4644 S. j 
Paulina St. V. Kareiva yra 
olselninkas kiaušinių ir svies
to ir visiems malonini patar
nauja. Jis niekad neatsisako 
darbu ar auka paremti gražius 
darbus. Pp. Kareivai yra sta
mbūs parapijos, “Draugo“, ln 
btlarių ir seserų rėmėjai.

muzikos meno mokina sėseryfr 
Kazimierietės. Kaip raalorftr 
mažiems bei jauniems vaiku
čiams išeiti ant scenos iv ska
mbinti pianų ar griežti kitų 
kokį instrumentą ir pasirody
ti. visuomenei, kad jų laikas 
ir energija iš pat maž.ystės ti
nkamai sunaudojami. Nemaže
snis malonumas buvo ir susi
rinkusiems tėvams, matant sū- 
nutį ar dukrelę einant gražiu 
meno takeliu. Ne viena moti 
nėlė galvojo: rodos, tik vakar 
ji nešiojo ant rankų savo du
krelę ar sūneli, o dabar mato 
jau prie piano ar prie kitokio 
muzikalio instrumento, iš ku 
rio išduoda malonų muzikos 
balsų.

Štai, pakilus uždangai, išei
na maža 6 metų Rūta Šimu- 
tvtė ir pradeda programų. Iš

ti savo jūunnolius duodami 
jiems progos mokintis muzi
kos.

Baigdama, turiu pažymėti, 
ka< sesers Kazimierietės yra 
ne tik geros, mokytojos, bet 
lygiai ir phvyzdingds šeimini
nkės. Nei viena Chicagos lie
tuvių svetainė nėra taip švo" 
riai ir gražiai užlaikoma, kaip 
Vienuolyno auditorija.

Viena iš motinų

VARGŠO PADĖKA

Neišpasakytai džiaugiuos ir 
dėkoju gailestingiems ž.inonė- 
u'is: Dr. J. Simonaičiui ir Dr. 
I1. Atkočiūnui už teikimų man 
vargšui ligoniui, sveikatos, ge
rb. kleb. kun. H. J. Vaičūnni, 
kun. J. B. Klioriui, kun. P. 
Juškevičiui, “Draugui“, “Pra 
nešėjui“ už kalėdinius sveiki
nimus ir pratartis žodelius 
dėl sušelpinio vargšų.

Ačiū Ijabdarių 3 kuopai,

SKAITYKITE IR PLATIN
KITE -KATALIKIŠKĄJĄ 
SPAUDA.

Nuo Reumatiškų Skausmų
Reumatiikų skausmų kentėjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų au ANCHOR Pain- 
Kapeli erių. Kai tik iitrinaite skauda
mai vietas iiuo patikėtinu vaistu, tuo
jau* jausite malonia toluma, kas liudys, 
kad Pain-Ezpelieris dirba saro darbų.

Nesikankinkite, kuomet Pairi Expcl- 
ieris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumą. Visose vaistinėse kaina 3Sc. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro vaisbaženklp

PfllN-EXPELLER

X Šv. Kazimiero Akad. Rė
mėjų 1 sk. rengia šokių vaka
rų vasario 10, Pilipavičių sa
lėj, 4512 So. Wood St. Bos 
gera muzika. Komisija daug 
dirba, kad vakaras pavyktų 
Visi nuoširdžiai prašomi atei
ti, linksmai laikų praleisti ir 
paremti sesutes. K.7.Z.

ai _____

Piano Akordionai
Pas BU-DRIK^Ą* pasiduoda daug pigiaus todėl, kad

BU pft IK AK importuoja tiesiog iš užsienio.,

PIANO AKORPfONĄ gali išmokti groti jaunas ar 
senas. 20 privatiškųjfekcijų DYKAI su kiekvienų akor- 
dionn.

BUDRIKAS parduoda ant LENGVŲ IŠMOKĖJI
MŲ. Taipgi parenduojn Piano Akordionus.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
34*17-21 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4705

Gražus RADIO PROGRAMAS kas nedėldienį, 1-mų 
valandų po pietų iš stoties W.C.F.L., 970 kilocycles.

PLATINKITE “DRAUGĄ’

PARSIDUODA BU6ERNĖ IR 
GROSERNĖ

Marąuette l'urke, ift priežasties sa
vininko mirties. Parduosiu pigiai, da
liu priimti Ir automobll). Biznis yra 
išdirbta, gerai per ilgus metus. Turiu 
parduoti greitu laiku. AtsiSaukite se- 

, kančių adresu;
' 3411 W. 65 Place

Cblctigo, III.
TEL. HEMLOCK 9»0«

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark
Telefoną* BTAte tegu 

Valai) doa 9 rytu iki t popiet
8201 W. Cermak Road

Punedėllo, SeTedoa fr PėtnyCloc
vakarais • Iki 9 

Telefonas CANul gi23
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatoa 
Vakarais 7 Iki t 

Telefonas KEPub'.lc MOO

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Ave.

Chicago. 111.
, a. TFU REPCBUC 8403

Katrie perkate anglis IS drai- 
Verig. niunkite Juos j CRANE 
COAL CO. Oa neitu gereunee 
anglin. u* mažiau pinigų 
pineulMintas M. R. tiktai $7.00 
tonas.

Mes užlaikoir.c pilnų pasi
rinkimų importuotų ir šios 
šalies vynų ir likerių ir par
duodame nepaprastai žemo
mis kainomis.
Mes kviečiame atsilankyti į 
mūsų įstaigų ir susipažinti 
su mumis.
Mes esame tiesioginiai da- 
statinėtojai dėl
NATIONAL DISTILLERY 

PRODUCTS
(Mes panluotlam tiktai Wl»oles*'e)

BRIDGEPORT 
LIOUOR CO.

INCORPORATED
3265-7 S. HALSTED ST. 

Tel. Victory 5382-5383
This adverti'sement ls not Intend- 
ed to offer whiskev for sale or 
dellverv tn anv statė or eommu- 
nlty wheretn the advertlsing. sale 
or ūse thercof Is utflswful.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVE.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl. žiemos

Res. 10742 S. Wabash Ave. 
Phone PULLman 8092

INSURANCE

N0TARY

PUBLIC

PERKAM

Lietuvišku
BONUS

R F. A I. R H T A T E 
SIINCIAM PlNIOt’S Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ A O E N T V R A 
PRISIRAŠYKITE f MOŠŲ SPULKĄ 

TEISINO! MC PAMATVOTAh BIZNIS
2608 WEST 47th STR. Tel. LAPayette 1083

OUR^OFFįCE^

vou CAN
TPOSTOva

rALte
TfcCTH

UE3 t>lt> NOU MCA*
-r»« LATtrr ? ik 
Boss" 15 fcOUtfc I8TO

-

Kazimie.ro
Kazimie.ro



