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LIETUVA TURI PAKEISTI UŽSIENIO POLITIKft
POPIEŽIUS ĮSPĖJA TIKINČIUOSIUS 

PRESIZMUS
Krikščionybei ypač pavojingas 

protestantizmas
VATIKANAS, saus. 29. —■ 
įpiežiaus audiencijoje buvo 

keletas šimtų Šventųjų Metų 
maldininkų iš Pietų Amerikos. 
Šventasis Tėvas Pijus XI kal
bėdamas j maldininkus įspėjo 
viso pasaulio tikinčiuosius 
prieš materijalizmą, pagoniz- 
mą, ateizmą, komunizmą, pro
testantizmą ir kituos izmus,

kurie tyko žmoniją nutverti į 
savo spąstus, kurie veržias pa
ikių šeimų sielon tikslu ją su

naikinti.
Ypač protestantų veikimas 

yra pavojingas, sakė Šventa
sis Tėvas. Proselituodami ka
talikus protestantai ardo ir 
griauja tikrosios krikščionybės 
pamatus. i

C1
tvanka

upė Tennessee. valstybėje, kur statoma milžiniška konkreto Norris vardu už-

BEATIFIKUŪTJ TRYS MISIONIERIAI 
, KENTĖTOJAI

VATIKANAS, saus. 29. — t

Vakar iv. Pe.ro bazilikoj. j». ' |(|j|j CflĮJgHLIN SVEIKI’ 
pudingomis ceremonijomis pri imu w v kini
pažinti Bažnyčios palaimintais
trys kunigai misionieriai jėzu
itai. Rokas Gonzales, Alfon
sas Rodriguos •‘-ir- Džiūsnas •

NA ŠEN AU
DETRDJT, Mich., saus. 29.-

dol CtoHBo. Jie visi trys 1628 i K“n- Co“8hl,n v«kar per ra-
motais pelas kentstojų vatai-|d,J’ awikin'1 M'na"»' kad «• 
k, Piet, Amerikoj. Juo, „2- prezidento Roonevel-
muėė tenykščiai indijonai, tarp! Wli,. Tai ai
tam, ryiosi skleisti Knatam. dž,ai avar,raa ‘vykls SaliM 
Evangeliją. Įtonjoj, sakė kun. Coughlin.

Beatifikacijos eeremonijoae'Tai Miu ^"""1
vadovavo apeigų (rifų) kon-:/f,naaai"ė n<'priklausomyhė. 
gregacijoa prefektas, kardino-' V.eios.on nandos įstaigos pri
los I šiurenti. Jo Eminencijai'klauaya ne «’me-

gelbėjo kiti kardinolai ir Va
tikano valstybės . sekretorius 
kardinolas Paeelli. .

LONDONAS, saus. 30. 
Vakar atnaujinta Anglijos 
parlamento sesija, kuri, 
pranešta,
eilę 
je
kian

Anglijos 
pasiuntė
valstybėms ir 
memorandumą 
klausimu, 
nys nebus paduotas viešumon 
iki bus gauti atsakymai.

Sužinota, kad nusiginklavi
mo klausimu Anglija jau ne
turi vienodų pažiūrų su Pran
cūzija.

Žinovai pareiškia, kad tai 
bus paskutinės Anglijos pas
tangos atgaivinti nusiginkla
vimo konferenciją.

tamento sesija, kuri, kaip 
nešta, turės spręsti visą 

• svarbių problemų. Pirmo- 
vietoje yra prekyba, pas- 
n nusiginklavimas ir kt. 

Anglijos vyriausybė vakar

PARYŽIUS, saus. 30. —
Naujų Prancuzijtis ministeriu 
kabinetą sutiko sudaryti buv. 
premjeras Daladier. Jis pri
klauso radikalų socialistų 
(kraštutinių liberalų) srovei, 
bet stengsis ffepo kabinetą pa
daryti daugiau. dešinesni uo ju.

KAUNAS. — Užsienio 1 
tuviams remti draugija par 
šė didelį 150,(XX) užsieny gyi 
nančių lietuvių tvarkingos 1 
lonizaeijos projektą, kurio 
gyvendinimas iš pradžių r 
kalaus dviejų milijonų litų

» ir J. Valstybėms 
urną nusiginklavimo 
Memorandumo turi-

kurio į- 
rei-

Projektu numatoma koloni- 
Pietų Ameri- 

j mi- 
spe-

ciali draugijos komisija.

MONETARINIS RILIUS 
PAS PREZIDENTU

BALKANŲ PAKTAS

nims, bet visam kraštui — tau
tai.

Kun. Coughlin stovi už tai, 
kad civiliniai darbai ir (toliau 
butų vedami, ir kad sidabras 
būtų remonetariznotas.

Kun. Coughlin palygina 
prez. Rooseveltą au laivo kapi-

WASIIINGTON, saus. 30. |tonu> kurs sugebės per didžiau 
-Grąžintą iš senato kiek patai-. gjaR aufjras valstybės laivą 
pytą prezidento Roosevelto j įVPS(į j gerovės prieplauką, 
monetarinį bilių kongreso že-

rūmai vakar skubiai 
ir šiandien bilius

įduodamas prezidentui pasira
šyti.

KARDINOLAS IŠVYKO Į 

BAHAMA

NEW. YORK, saus. 29. — 
Jo Einin. kardinolas Hayes, 
New Yorko arkivyskupas, iš
vyko į Bahama salas. Kardi- 

Nuo 1934 metų sausio 2 d. į no1° palydovais yra sekreto- 
su užsieniais, išskyrus Graiki- f*08 *r nionsignorai. 

ją, šiaurės Kiniją, Estiją, Lat
viją, Rumunją ir Jugoslaviją, 
atnaujinamas kasdieninis oro 
pašto susisiekimas ‘Demlnft’
bendrovės orlaiviais. Jonavos baldų fabrikų savi-

Orlaiviai į Berlyną skris iš ninkai buvo norėję nuo N. Me- 
Kanuo 12 vai. 55 min., o įltų savo darbininkams suma- 
Maskvą — 11 vai. 30 min. tinti bent 20 proc., tačiau šie 

tam griežtai pasipriešino. Įsi-

ORO PAŠTAS VĖL PRA
DEDA VEIKTI

TARIASI SU DARBI- 

• NINKAIS

Taisyklės fabrikams. Orei- kišus darbo inspektoriui, da-

BELGRADAS, saus. 30. — 
Tomisj dienomis čia bus pasi
rašytas Balkanų paktas. Pa
sirašys Turkija, Jugoslaviją, 
Graikija ir Rumunija. Bulga
rijos pasirašymui bus palikta 
vieta.

Šio pakto reikale bulgarų 
karalius lankėsi pas Rumuni
jos karalių. Reikalingas suta
rimas neįvyko. Bulgarija kol 
kas yra atyienėta.

Pereitą sekmadienį Chicagą 
staiga ištiko didelio šalčio 
banga. < Iš ryto temperatūra 
jau gerokai buvo nupuolus. 
Popiet puolimas pasmarkėjo. 
6:00 vakarą jau buvo O, o a- 
pįe vidunaktį — apie 2 že
miau 0. Vakar 8:00 rytą že
miausia temperatūra buvo 7 
laipsniai žemiau O. Paskiau 
ėmė palengva kilti. 2:00 po
piet buvo 3 1. aukščiau O. Va- 
karop gi ir vėl pradėjo pulti 
žemyn.

Iš federalinio oro biuro pra
neša, kad šiandien nebits taip
daug šalta. Šalčio banga pra- ' 
eina. *

ITALAI LAKŪNAI 
IEGELBtTI

VOKIETIJOS IR LENKIJOS NEPUOLI 
MO SUTARTIS SUKRĖTĖ■f I, -H | , S- < i

Bbndrų priešų draugingumas 
verčia Pabaltės Valstybes 

susiglausti ir tartis 
su Rusija

KAUNAS, saus. 29. — Vo- cūzijofc pagalbos padaryti di-
kietijos padaryta nepuolimo
sutartis sti Lenkija Čia stikėlė
nepaprastą įspūdį. Užsienio
reikalų ministeris Zaunius 'tuo 

•reikalu, tarėsi "su prezidentu 
A. Smetona. Paskui preziden- 

lie>tas pirmininkavo ministeriu 

paruo kabineto posėdžiui. Svarstyta 
' klausimas, kad gal bus reįka- 

tvarkingos ko- Lietuvai keisti užsienio

nnsistatvmas.

zacija Afrikoj ir Pietų . 
ko j, Ateinančią vasarą 
tšėtas šalis bus siunčiau

STALINAS GRASINA VI 
•’ SAM PASAULIUI

Lietuva jaučia, kad lenkų 
vokiečių draugingas paktas, 
turės daug įtakos į Pabaltijo 
valstybių užsienio nusistaty
mą. Kaune reiškiama baimė, 
kad Lietuva neteks Vokieti jus 
paramos konflikte su lenkais 
dėl' Vilniaus krašto atgavimo. 
T^atvija ir Estija bijo, kad da
bar Pabaltijo baronai bendrai

prof. Diržuką
VARŠUVOJ

Lenkų spaudos žiniomis, 
viešėjęs Lenkijoj prof. M. Bir
žiška buvo priimtas Varšuvos 
universiteto rektoriaus ir kal
bėjosi su juo Lietuvos Len
kijos kultūriniais klausimais.

Kai kurios grupės dirbo,

MASKVA, saus. 29. — Ko
munistų partijos suvažiavime•»
diktatorius Stalinas kalbėda
mas grąsina visam pasauliui. 
Girdi, sovietų Rusija, yra pa- 
sirfmgns kovoti su bi viena 
valstybe.

Nežiūrint to, Stalinas reiš
kia baimės, kad bolševikus ga
li pulti japonai. Jis įspėjo ja
ponus ir kitus savo priešus, 
kad jei sovietai iš tikrųjų bū
tų puolami, tada visam pasau
ly pasireikštų komunistų re
voliucija ir butų nušluotos vi
sos kapitalistiškos valdžios.

Aiškėja, kad bolševikai bijo 
puolimų, o jei taip, tai tik tuš
čiai giriasi savo stiprumu. Jei 
p uolimas prieš sovietus galė
tų praplėsti komunistams pres 
tižą, tai rodos, jie puolimo ir 
pageidautų. Tačiau taip nėra.

PRIEft KOMPANIJŲ 
UNIJAS

su hitlerininkais drąsiau ims go karidorius.
veikti visam Pabaltijy. Jie 
ims reikalauti savo dvarų grą 
žinimo. •

džiai reikšmingas sutartis.

Lenkų vyriausybė ypač 
daug giriasi tuo, kad ji gud
riai apėjusi apsukrų ir akti- 
vingą sovietų Rusijos užsie
nio komisarą Litvinovą, kurs 
planavo, kad Ktfvietū Rusija 
bendrai su Lenkija apdraustų 
Pabaltijo valstybėms nepri
klausomybę. Šis jo planas 
griuvo. Lenkai gudriai nudavė, 
kad jie nori tokio bendro vei
kimo, kad Pabaltijo valstybes 
apsaugoti nuo Hitlerio. Savo 
keliu jie stūmė pirmyn savo 
slaptas {leyvtyas Berlyne su 
vokiečiais. Šios derybos pa
galiau apvainikuotos pasirašy
ta sutartimi, kuriaja dešimčiai 
metų apdraudžiamas visas Len 
kijos vakarų frontas ir Danei-

Dar tik pereiią trečiadienį 
sovietų atstovas Kaune spir
ti nai siūlė Lietuvai, kad ji 

Lietuvos pozicija šiandien I nors viena iš visų Pabaltijo
yra labiau rimta, nes turi
mas su Vokietija konfliktas 
dėl vokiečiij piliečių Klaipė
dos krašte. Su Vokietija vyk- 

| sta prekybinė kova. Lietuva 
'jaučiasi, kad ji pasauly turi 
tik vieną sau draugingą sovi
etų Rusiją. Tačiau Lietuva 
taip pat žino, kad šiandien 
Maskva vargiai ką gali jai 
gelbėti.

VARŠUVA, saus. 29. — Pa
dariusi su Vokietija dešimčiai 
metų nepuolimo sutartį, I/en- 
kijos vyriausybė negali atsi
džiaugti. Ji pareiškia, kad tuo 
būdu aiškiai įrodoma, kad Len
kija yra didelė *valstybė Euro
poje ji jau gali ir be Pran-,

valstybių paduotų savo nepri 
klausornybę Maskvos ir Var
šuvos apsaugai. Lietuvos vy
riausybė dvejojo šiuo reikalu. 
Ji nežinojo, kas darosi Berlj 
ne.

Kalbėdama apie savo. laimė
jimus Berlyne, lenkų vyriau
sybė pareiškia, kad Hitleris 
sutiko daryti draugingą sutar
tį su Lenkija dėl to, kad len
kai per daug nesusidraugantų 
su sovietais ir kad lenkai nėra 
priešingi Austrijos prijungi
mui Vokietijon. Lenkai nori 
to prijungimo, nes tada Vokie 
tija galėtų susisiekti su Adri- 
jatikos jūra ir mažiau rūpiu 
tusi Dancigo karidoriaus d 
gavimu.

FORTALEZA, Brazilija, 
saus. 29. — Iš Afrikos per 
Ati antiką čia atskrido keturi
italai lakūnai su kietžemlo . . ,—---------------------- ,-----  —
lėktuvu. Nusileidžiant lėktų- U' f t • a^°‘; kalauti krašto vyriausybės,
vas susikūlė. Du lakūnai len-'St a H,sa . ’kad ji NRA koduose aiškiai

gvai sužeisti. Juos išgelbėjo JTAlanTM į pabrėžtų kompanijų unijų ne
legalumą.Pan American Airways įgula.

Klaipėdos komend.. nutari-
laiku bus paskelbtos taisyk-,bar savininkai gražumu taria-,mu vokietininkų organo ‘Mem.
fabrikų bei dirbtuvių dar- si an darbininkais, kad jie,

bininkų sveikatai saugoti. Po 
to specijali komisija busianti 
tikrinti fabrikų sanitarinę pa
dėtį tikrinti.

kaip krizio laikais, patys su
tiktų su atlyginimo sumažini
mu, nes dabar einąs menkas 
biznis, baldai atpigę etc.

Dampfbtioto’ ats. red. Ks kys 
už įdėtą straipsnį, karino gy
ventojas karsto prieš teisėtą 
vyr. įsakymą, nubaudė 5,000 
llt. arba 3 mėn. kalėjimo. ■

INDIANAPOLIS, Ind., saus.
kad prof. M. RirfiSka susitik-,nTažiavi. 
t.) «» Lenkijos mtmstsrm fle- , aom „
l.a T./ia- i- J. Mt. no I J

ŠIANDIEN PREZIDENTO 
PAGARBAI IftEILSttS

Šiandien, Raasio mėn. 30 d., 
visam kraite minimos prezi
dento Roosevelto 52 m. amž. 
sukaktuvės.

ŽUVO APIE 40 KORĖJIE
ČIŲ

TOKIJO, saus. 29. — žinio
mis iš Taiku, Korėjos, Japonų

1 jūros pakraščiais siautė dide- 
» Visuose didesniuose miH- lė sniego pūga. Žuvo apie 40

tuose nurengtos iškilmės. korėjiečių.

LIETUVOS ŠIMTAMEČIAI 
ŽMONĖS

REIKALAUJA DAUGIAU 

FONDŲ

AVASHTNGTON, saus. 29. - 
Punsko valsčiuje šių metų Prez. RooseveltaR reikalauja 

pradžią mirė trys šimtame- [kongreso skirti dar 950 mili.jo- 

čiai: Miknevičienė, 103 m. am-'nų dolerių civiliniams da
Žians, Alksnėnų kaimo; Pup- jr šelpimui. Norima
ka Jonas, 87 m., tarnavęs m-' iIiniug (larbng iki
sų kariuomenėje, ir Lipekas, m<-n. 1 d.
90 m. amž., būt. rusų kavn-
lerijos pnskarininkas.

Dar gyvena viena šimta-

ci-

gegužės

ORO STOVIS
metė Grušauskienė, Vaiponift- CHICAGO IR APYLTNK.
kių kaime. Jau kalbėti mažai — šiandien numatoma giedra;

ne tiek dang .wdta.



v r

Antradienis, sausio 30 d., 1934

“DRAUGAS”

Ifteluit. kasdien. ftskyrua sekmanenluz

PRENUMERATOS KAINA: Metama — $««0, Pu* 
•t metų — $1.64; Trims mėnasiuins — $2.00; Vienam 

r. mOoeaiui — 76c. Europoje —- Metama $7.00; Pusei me*
tW — $4 00. Kopija .01c.

Skelbimų kainos prlalunčfamoa parelkalavua
Bendradarbiams ir korespondentams raktų nejrį- 

*na. jei neprašoma tai padaryti ir neprikiunčiama tam 
tikslui pakto tankių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vak
kasdien.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
- , ; ? vai. po piet./ « '

|;£ “DRAUGAS” »'

LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publisbed Daily, Except Sunday. 
8UB8CRIPTIONS: Oae Yeai — $0.00; Slz Months

— $3.60: Tkree Months — $2.00: One Month — 76c. 
Europe — One Year — $7.00; Slz Montha — $4.00; 
Copy — .tie.

AdvertiMnc ln “DRAUGAS” brinffs best resultsi 
AdvertiMnc ra tęs on appiication.

“BRĄUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

la, kad jie nors ir netiesioginiu būduj-bet vis 
dėlto palaiko Lietuvos pusę. To jau nebega
limu tikėtis dabar.

ir vokiečiai buvo menki musiji tautos 
prieteliai. Jie vedė biaurių politikų Klaipėdos 
krašte. Jie persekioja Lietuvius Tilžės kraš
te. Ypač pastaruoju laiku daug nesmagumų 
vokiečiai pridarė Lietuvai. Jie desperatišku 
būdu stengtasi .viešpatauti Baltijos jūroj ir 
{stiprinti vokiškų įtakų Pabaltes valstybėse.
Lietuvai dėl to daugiausia tenka nukentėti.

Netenka dėl to stebėtis, jei Lietuvos val
džios sferose yru rimto susirūpinimo dėl tų 
dviejų stiprių mūsų tautos priešininkų susi
turimo. Nors tai Jieeiai visas Pabaltes vai-• I. v •
stybes, bet Lietavųi ypatingai tenka budėti.
Spauda praneša, kad Lietuvos ministeriu ka
binetas tariasi žymiai pakeisti užsienių poli-'p, nepasiliko be įtakos į Vi- 
tikos kryptį. Neturint oficialių žinių kokia zįtatorių.

ARK MATULEVIČIAUS KRYŽIAUS KELIAS
(Atsiminimai iš pergyventų >iš lenkų pusės nusiskundimų, 
laikų su J. L. arkivyskupu į kad kur nors būtų buvęs už

draudimas peržengtas.
Visai kitaip atsinešė

savo realizacijų, neteko man

taria tat nuoširdžiai, kad Vys
kupas pasiliktų namieje ir lei 
stų sufraganui^ atlikti bažny
čioje pasitikimo iškilmes. Vy-

sužinot, nes buvau tuo laiku skul>"s- toki
V • M • • 1 z . 1 •

DIENOS KLAUSIMAI

DEL VOKIEČIŲ LENKŲ SUTARTIES .

< - Per daug metų lenkai pykosi su vokie
čiais. Ir ne be reikalo. Vokiečiai buvo nepa
tenkinti vadinamu “lepkų koridorium, Aukš
tosios Silezijos okupavimu. Lenkai nervinosi 
dėl vokiečių vedamos priėš juos propagan
dos, dėl grųsinimų iš jų atsiimti Sileziją, pa
naikinti koridorių, dėl “kurstymo” ukrai
niečių, dėl vokiečių -j- rusų draugingumo ir

V I- A I
Iš praeityje buvusių santykių tarp vo

kiečių ir lenkų neišrodė, kad tos dvi valsty
bės kuomet nors galės susitarti ir užmegsti 
artimesnius ryšius. Bet tarptautinėje politi-.

p koje dažnpi pasitaiko tokių įvykių, kurie nu
stebina' pasaulį. Daug kas manė, kad lenkai 
greičiau susitars su bolševikais negu su vo
kiečiais. Tačiau įvyko kaip tik priešingai.

Dar visai neseniai Sovietų Rusijos atsto
vai skelbė, kad Maskva tariasi su .Varšuva 
garantuoti Lietuvos TiepTrktnn^niylĄ'. Vadi
nas, bolšėVfl<ni bu\o jau beveik, tikri, kad jie 
lenkus turi savo “kišenvje” ir su jais ne-" 
trukus sudarys speėiales draugingumo sutar
tis. Bet lenkai, matyti, 'slapta vedė derybas 
su vokiečiais, įs jų gavo geresnius pasiūly
mus ir „bolševikus “prigavo”. Tuo faktu Pil
sudskio rigentai didžiuojasi.

Toji vokiečių — lenkų sutartis, šiaip, 
•ar taip kalbėsime, yra reikšmingas dalykas? 
Tai nėra žingsnis prie taikos, bet parodos Eu
ropos vaistytų grupavimosi, slaptas diploma
tines sutartis, visišką nebesiskaitymų su Tau
tų Sąjunga ir rengimąsi prie naujų didelių 
įvykių Eūropoje.',

Vokiečių lenkų susi tarimas labiausia pa
liečia Lietuvą. Jų pastato, kaip amerikonai 
sako, taip “velnio ir gilaus vandenyno”. Le
nkai niekuoniet nebuvo Lietuvai prietelingi. 
Jie turį užgrobę sostinę Vilnių, kurio mūsų 
tauta neišsižadėjo ir neišsižadės. Kadangi lįg- 
šiol vokiečiai pykosi su lenkais, buvo many-

linija tas pakeitimas eis. konkrečiai nieko 
apie tai negalima kalbėti. Lietuvai tik su 
Rusija belieka tartis. Bet ir jai negalima 
pasitikėti. ' f ,

Tie visį nauji įvykiai verste verčia mū
sų tautų budėti. Be to, visas Pabaltes val
stybes ragina užmegsti kuo artimiausius san
tykius, kad reikale jos galėtų gintis nuo ga
limų puolimų ii* pasikėsinimų pasmaugti jų 
nepriklausomybę.

X
KEISTAS PASISVEIKINIMAS

-t. į

Kun. A. Petrauskas, M. I. O.

KARO LIEPSMOSE IR GINKLŲ 
ŽVANGESYJ■S'-*

(Tęsinys)

Pirkia man visai [Kitike. Mielai, pra.- 
šosnas, sutikau prisėsti ir ilgesnę valan
dikę su seindninkais pasikųlbėti. Kaip aš 
nustebau, kai sužinojau, kad ji<> visi pra
voslavai, o sienos kfttalik)flc&is paveiks
lais išpuoštos. Pasirodo, jie nedarų skir
tumo tarp katalikų ir |>ravoslavų. Kata
liku b Aiyčia jiem*- net gerinu patinkanti, 
buv ntaitiuškų” jie pajuokia, o katali
kų kiuugu jlč gėrisi. - .

I’anųilc mane, katalikų kunigą, at- į

Matulevičium)

(Tęsinys)

Nors Vizitatorius buvo labai 
švelnus ir mandagus, tačiau jo

apleidęs Vilnių. Tačiau, teko 
girdėt iš paties Vyskupo lūpų,i tų

uždraudimų lenkų kunigai ir 
visuomenė, ne tik. ta, kuri gy
veno Silezijoje, bet ir la pu-1 moterėlės, kurios kitados turė- 

apsilankyinas, Vilniuje buvo čjan Lenkijos centre Varšuvo-'jo laimės netyčia sužinot apie

mų, nežinojo, kų manyt, galė
jo būt tiesa, bet galėjo būt ir

kad dažnai ateidavo tos pačios ikokio’ kUP°8’ i kurias n'HėU 
panašioj dievobaimingos i"* Vyskupu todėl paprąžė

dar vienas spyglis Vyskupui 
jo erškėčių vainike. Tiesa, ne
darė Vyskupui jokių priekaiš
tų, jokių pastabų nė žodžiu, 
nė paskui išvažiavęs raštu, ta
čiau matėsi, kad lenkų, puoli-

——— 1
Spauda daug rašo apie garsųjį krimina

listų žmogžudį DiUingėrį, kuris, šiomis die- 
nonūs buvo suimtas. Visuomenė stebisi vie
nu ypatingu atsitikimu: Vienas policijos ka
pitonas Leaeh, besikalbėdamas su Dillingę- 
riu, ištiesė jam r&nkų, norėdamas pasisvei
kinti. Kriminalistas šiek tiek paabejojo ir, 
pagaliau, padavė kapitonui rankų. Toks po
licijos viršininko pasielgimas turėtų iššaukti 
pasipiktinimų, nes jis turi blogos įtakos į 
to jaunimo dalį, kuris yrą linkęs į blogų.

gišku žvilgsniu jis daug reiškia.

je. Kai šv. Tėvo įgaliotinis 
sugrįžo iš Silezijos į Varšuvų, 
visį jį pasmerkė ir niekas per 
ilgų laikų nenorėjo artintis 
prie jo ir su juo kalbėt, lai
kydami jį Lenkijos nepriete-

1 bolševikų planus išvežti V ys- 

kupų, dabar sužinodavo apie 
pianus nužudyti Vyskupų, kad 
tų ar k/tų iškilmingų šventę,

valandėlės laiko, kad galėtų 
visapusiškai apsvarstyt daly
kų. Po valandėlės pranešė, kad 
jo pasiūlymu pasinaudoti ne
galįs, kad pats važiuosiąs į 
katedrų, jeigu gi koks užpuo-

mai ir šmeižtai prieš Vysku- iju

Tik tada Vizitatoriui atsi
darė akys, nes tik tada pania

Būsimame sekmadienyje įvyksta dienraš
čio “Draugo” tradicinis koncertus. Bę abe
jojimo, jis bus įdomus ir gražus. Bet ir be 
to mūsų dienraščio rėmėjai ir bičiuliai gę- 
rai žino, kad neatsilankyti į “Draugo” kon
certą, reiškia — neišpildyti fcavo pareigos. ’

Vyskupas kentė ir meldėsi, 
bet nepasidavė nusiminimui, 
pradėjo jau įprast pasitikėt 
vienu Dievu ir rūpintis Jo va
lios pildymu, niekam nekerši- 
nti nuo nieko nieko nereika- 
laut, kiekvienam parodyt kų 
nors gera, jei tik galimą, jei 
tik nebus paskaityta už blogų, 
kaip kad dažnai atsitikdavo, 
nes kiekvienas jo žingsnis bu
vo jo priešų akylai sekamas 
ir geriausias darbas paskaity
tas už blogų.

Nereikėjo ilgai laukt, kad 
Vizitatoriaus pažiūros į Vil
niaus Vyskupo asmenį ii* jo 
darbus pasikeistų, patys len
kai verste privertė Vizitatorių 
tų pakeitimų padaryt.

Artinosi Versalės traktato 
nustatytas' plebiscitas Silezi
joje, žmonės patys turėjo pa
sisakyt, bur jie nori priklau
syt, ar prie Lenkijos, ar prie 
Vokiėtijos. Kad apsaugojus, 
kad bažnyčibs nevirstų politi
nes agitacijos lindynėmis ir 
dėl to nebūtų suterštos riau
šėmis ir peštynėmis, šv. Tėvas 
BenetįikUis^^ griežtai už
draudė

Tikintieji žmonės piktinasi J. Jusevičium, 
L. R. K. S. A. 160 kp. sekretorium, kuris 
bendradarbiauja bolševikų šlamštui ir Die
vo vardų rašo maža raide. Jis daro gėdų ne 
tik kuopai,' bet visai organizacijai. Kažin ar 
žino apie Jusevičiaus bičiulystę su bolševi
kais kuopos valdyba ir jos dvasios vadas.

BARSlNHTtS "DRAUGE’
jais kalbėti. Žmonės be galo geros šir
dies, maldingi ir neturį jokios neapykan
tos katalikams. Paprašiuu, ar negalėtų 
kuris ūkininkų pavėžėti mane ligi Hru- 
biešovo, žadėdamas atlyginti, kiek tik no
rėsiąs. Vienas iš buvusių tenai ūkininkų 
beNMfctant pradėjo jau abejoti, ar neap- 
simti. Tik jis nelabui norįs pasitikėti sa
vo. gyvuliais, ar tesėsią ligi Hrubiešovo 
tokiu nepavažiuojamu keliu?

Padrąsinau, suraminau ir jis pa galios 
sfltiko. Už valandėlės manytis ūkininko 
vežimėlis, pora ne visai menkučių arklių 
pakinkytas, jau storėjo po langu rr laukė 
manęs išeinant. Atsisveikinau, {jažadėda- 
mas vėl, jei |>ievas duosiąs [irogos, juos 
aplankyti ir išvažiavau.

Ir vėl stoki
— Gi kas pasiilarėf — Motai, ponas,vykstant i jų kuiuuj, labai visi .misido- 

mėjo. Kas nu toks bfitų J Juo labiau, ka«r«j kaip mano arkleliai pasidarė visi šlapu
ai važiavau gražioje karietoje, puikintM ar
kliais ir pakinktais, ir prie to dar karei
vis vežėjas. Busiliėgo mdrtiki s visas kai
melis: ir vyroi, ir moters. Net maži vai- 
kai.

tiada, kad lietinė jau kada ilgiau >u 
^aiš pasikalbėt1, o bplų buvę apįc kv^*uJ . . ■ X

tėlničiui? Avižų negauna — silpnučiai. 
Jau, kaip žiūriu, į Hrubiešmų nepajėg
siu tamstos vėžyti. Man rodos, jei dnve- 
šiu ligi Horodlo, tni labai bus gerai, o

tė, su kokiais žmonėmis jam 
tenka turėt reikalo ir kaip rei, ruota, tai reiškia 
kią įvertint jų skleidžiamas Į pašventinimo ir turės būt už- 
žinias. Tik tada jis suprato j daryta, geriau tegul ateina į 
Viluiaus Vyskupų ir jo sunkių l namus, nes priėmimo valan- 
padėtį; už tai ir pasidarė .jo1 dose namai yra atidaryti |ir

. v i 1 bnias, ar bent pasikėsinimas kurioje Vyskupas celebruoda-.. ’ ' , , ,
.... ... x u įvyktų, pamaldos bus sustab-vo katedroje, busiųs užpultas , . . . , .

v , . ,r , , dytos, ir kad suspenduojųsir nužudytas. Vyskupas ir da-1. ... ,
, . . , - i kiekvienų kunigų, kuris įsdn-
bar atsakydavo su švpsena,I a a , ,, .
, , a i i 4 j i8tU tuomet pamaldas atlaikyt,kad nevertėtų to daryti kated-.

, , v , , Inors tai butų ir patsai sufra-roje, nes bus bažnyčia eksek-1 ’ 1
- neteks

nuoširdus prietelis, o toji prie 
telystė nenutrūko, kuomet bu
vęs Vizitatorius atsisėdo šv.
Petro soste, po vardu Pijaus 
XI. Kad ne mirtis, kurį atė
mė mums a. a. Arkivyskupų 
Matulevičių, būtume tikrai jį 
pamatę aukščiausiose bažnyti
nės hierarchijos eilėse.

Lenkai greit pastebėjo, kad|fe kad" tikraY”ra
santykiai tarp Vilniaus Vys
kupo ir Varšuvos Nuncijaus

ųu.AV^ - griczuu uz- 
fr'Jvbktečių ir lenkų 

kunigams dalyvauti agitacijo
se, ypatingai bažnyčiose ią sa
kyklos. Kad ftas šv. Tėvo už
draudimas nebūtų vienų ar ki
tų peržengtas, Mgr. A. Ratti, 
buvęs Vilniuje Vizitą to riuą 
buvo pasiųstas į Sileziją da
boti tvarkos. ,

Kaip atsinešė į tų uždrau
dimų vokiečiai kunigai, neži
nau, bet pažindamas jų draus 
mingumų, galiu iš anksto spė
ti, kad jiems nebuvo sunku 
prisitaikint prie tų reikalavi
mų, kuriuos statė šv. Tėvo į- 
galiotinis, bent netekt girdė;

kiekvienas, kas tik nori gali 
ateiti ir nužudyti.

Kaip kam gal atrodyti, kad 
Vyskupui nereikėjo kreipti dė 
mesio {'bobelių plepalus ir 
rimtai imti jų skleidžiamas ži
nias, bet vienų kartų atėjo su 
panašiomis žiniomis jau ne bo
belė, o žynius asmuo ir prane-

yra pakitėję, pasidarę nuoeir 
dūs ir prietelingi, kad dabar 
jau skundais ir šmeižtais nie
ko nelaimėsi, pradėjo stiprin
ti kitokius kovos būdus. Buvo 
sugalvoję užpulti Vyskupų su
imti ir išvežti už demarkacijos 
linijos ;ir smurto būdu- jo nusi
kratyti. Tačiau, kas nors žinųs 
kanonus ir turįs santykių su 
smurtininkais įspėjo juos, kad 
taip nebus gerai, nes Vysku- į 
pas turės teisių valdyti die- j 
cezijų, būdamas ir už demar
kacijos linijos, nes ten yra dar1 
jo diecezija, o kol Vyskupas

Vyskupas įyto metų nuva
žiavo į katedrų, atlaikė ramiau 
pamaldas, kuriose dalyvat 
prezidentas, visi užsilaikė 
miai, nieką. Jokių riaušių ne
kėlė.

Iš to matosi, kad buvo su
darytas planas atbaidyti Vys
kupų nuo dalyvavimo prezide
nto pasitikime, kad galėtų pa
skui parašyti laikraščiuose, 
jogei Vyskupas “litvomanas” 
boikotuojųs Lenkijos prezide
ntų, ir todėl negalįs toliau pa
silikti Vilniaus Vyskupu, ir

susektas suokalbis prieš Vys- pasaulinė valdžia turės kuo 
kupo gyvybę, kad bus užpul-'remtis, reikalaudama Vyskupo 
tas, kada važiuos į katedrą pasitraukimo.’“
pasitikti lenkų prezidentą, pa- k (Daugiau bus)

SVEIKATA - LAIMĖS ŠALTINIS
Rašo Dr. A. G. Rakauskas, gydytojas ir chirurgas, 
"Chicago; III. : i L ; t

CUKRALIGE (DIABETES 
MELLITUS)

(Tęsinys)

normalumai bendraują su šia 
liga.

Pasidauginusių šlapumo kie
kybę dažnai pastebi kaipo pi-

Ligos ženklai. - Cukraligė lrnu* H«os ženkh> 1^onis* 
paprastai pasireiškia taip lai- Kai kuriuose atsitikimuose šia 

yra savo diecezijos rubežiito- paniškai, kad liga kartais tę- P“/10 kiekybė siekia net kelis 

se, nevalia rinkt kito Valdy- jsiasi nepastebėta ištisus mene- norni®
tojo, Kapitula atsidurtų bažny sius, o net ir kelis metus,-nors I lw* **lP P* ?*\ Z1°ie> yP*G> 
tinėse bnnsmėse, jei tai išdrį- «nnbi«; vra o-«n tvn;n<*; uome c įge yra engvo

stų padaryt. Tuomet Vysku
pas būtų visiškai laisvas ii

ligos ženklai yra gan typingi. 
Cukraligė atsižymi gan skait
linga eile ženklų, bet typin-

smurtininkų nepasiekiamas ir Į giausi iš jų yra pasšdauginu- 
nekliudomas galėtų dirbti sa-jsi šlapumo kiekybė, gėrimas 

1 ttvomaniškų”, — kaip ! didesnėje kiekybėje vandens, 
valgymas virš normos, svorio4 
puolimas, silpnėjimas ir nie
žėjimas. Cukraus rpdimasis 
šlapume ir cukraus perviršis 
kraujuje yra pagrindiniai ne-

vo
jie nuolatai skelbė, — darbų. 

Išvežimo planui pasirodžius
nepraktišku, pradėta galvoti 
apie nužudymo galimybę. Kaip 
toli tas planas buvo pasiekęs

pobūdžio daugely atsitikimų 
šlapumo kiekybė ne padaugė
ja. ,

Gėrimas didesnėje kiekybėje 
vandens yra labai dažnus cu
kraligės ženklas. Išgerto van
dens kiekybė, paprastai, yra 
panaši šlapumo kiekybei.

Ligonio apetitas dažnai yra 

(Tęsinys 4 pusi.)

rodlo, o paskui žiūrėsime, kas bus. O Ho
rodlo ar yra katalikų bažnyčia? — pa

klausiau. Pasirodo, esanti. Jei šitaip, tai 
labai gerai- I Hrubiešovų vistiek jau su
vėluota, tai bent pakeliui sustosiu, neva 
iš reikalo, { Horodlo. Juk šitas miestas 
gerai Lietuvtamii tinomas. Čionai buvo 
padaryta pirmų kartų su I/enkais sutar
tis — kaip ir unija, vadinama: Horodlo 
unija. įdomu, kaip tasai garsus mūsų is
torijoje miestas atrodo. Klausiu vežėjų: 
— Ar Horodlo didelis miestas! — Kų? 
Bakai, ar didelis miestas! Jokio ten mie
sto nerasi ..— tai paprastas bažnytkaimis. 
Ne didesnis už»V«tilugų! — paaiškino Ve
žėjas. z x;. ( {•

Nuostabu, tiek apie jį kalbama nuo 
seno, o jis nepajėgęs pasidaryti net di
desniu miesteliu! Bėtepistant pagalios mu
du pasiekėme tąjį istoriškų miestų. Kai-, 
mas — paprasčiausias kaimas, ir įlaugiau 
nieko. Purvynas, kaip visur, neišbreda- 
mas. ftiaip taip privažiavome ligi kaimo 
Vyresnybės būsto/Prasčiausias namelis. į- 
einti į vidų. Randu viršaitį aamie. Pfcsi-

administracija visur ir visame kamę duo
tų karo Lipelionui reikalingos pagalbos. 

Man reikalingi arkliai. Taigi reikalauju, 
kad viršaitis man juos parūpintų būtinai, 
kad ir ketvertų reikėtų kinkyti. Kariški

rodyti, kad policininkai nedarytų 
kaistų, būk važiuoju unijotams bažnj 
nių patarnavimų suteikti. Sulaukę todėl 
netikėtų svečių, kas kur tik galėdanaas 
susibėgo į bažnyčių vėlai vakare. Apie

reikalai, tai svarbus dalykas. Viršaitis nė vienuoliktų valandų naktį tarėjau eiti į
puse žodžio nepasipriešino, — Rytoj pen
ktų valandų ryte bus arkliai. Kur tamsta 
prisakysite užvažiuoti? — paklausė.
. Pranešęs, kad užvažiuotų į kleboni

jų, patenkintas išėjau. Važiuojame į kle
bonijų. Randu senelį klebonų vienų vie
nų klebonijoje. Nudžiugo, kaip geležėlę4
radęs, sužinojęs, kas aš per vienas. Jis 
jau kelinti metai savo klebonijoje nema
tęs jokio svetimo katalikų kunigo. Visi 
pasiilgę tokio svečio ir negalį iš niekur 
sulaukti.

Mat, Liublino gubemia buvo laiko
ma rusų vyriausybės unijotų kraštu. Uni- 
jotus, arba rusus priėmusius katalikų ti
kėjimų, valdžia persekiodavo ir draudė 
jiems eiti į katalikų bažnyčias. Katalikų 
k iu ilgams grėsė didžiausios bausmės, jei 
kurį sugaudavo duodant šliūbų, «r krikš-rš tenai tamsia turėsi ieškotis aan naujo 

vėžino. sakau, kas esųs. Parodau jam savo popįe- tijont, ar išpažinties klausant tokį uuijo-
— Kų-bedarysi f Vežk bent ligi Ho- ras, kur aiškiai pabrėžiama, kad vietos tų- Dėl to kunigai bijoętavbsi čionai pasi-

bažnyčių išklausyti iš miestelio susibė
gusių žmonių išpažinties. Nors labai bu
vau nusikaukinęs važiuojant tokiu baisiu 
keliu, tačiau mielai sutikau tiems varg
šams patarnauti. ' ,

Ryte anksti buvau jau aut -kojų. Pe
nktų valandų tikrai arkliai jau buvo po 
klebonijos langais. Bet kelias! — Ir di

džiausių neprietelių saugok, Viešpatie, 
nuo tokio kelio! — Kaip vakar buvo ne- 
išbreilamas purvynas, taip šiandie, smar
kiai šalčiui suėmus, pasidarė kelias tar
si aštriais {iciliais visas nusagstytas. Tai 
važiuok dubar, jei nori, suvirs tris my- 
lias (15 amerikoniškų mailių)! O reikėjo
važiuoti, ne kų darysi.

Apie dvyliktų' valandų buvau jau 
Hrubiešovo. Kiek privargo gyvuliai, kiek 
prisikamavo vežėjas ir aš — vienas Die
vas težino!..

(Daugiau bus)
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tės, žaidimų rezuHntai bHvo praėjusių vasarų su d-ru if ed Shoft Subjects. Ar tai no-jm
šie: , ponia Stanislovaičiftis buvo nu verta kvoterioT j n

Sausio 19 d. stiprusis Šv.1 vvkus į Lietuva, p. Čėkanau- T . ... . P
t i *' '♦ o t i •« n iv, • • v Įsikraustė ) naują savo namų.Izaoko tymas nuvertė Sv. Jo- skų is Hartfordo, Vilniui Vu-1 r T , , . J , n

x .• - i o x i e • t 1 Jonas l^«ky, kuria dirba
no ruteli, paimdamas .1 žaidi- duoti Sųjungos veikėjų. Be to, . - . . . , y ti/’ rT - v n , , . • , . . prie Insurance ir turi aukštų
mus pnes Jonu*., (,. . bus kunigų k.IMtoj, ,r mu- yj įsikraugU) į w,„ v

Kausiu 20 d. Sv. Beruadot. «k.l» programa, kuna rūp.-, Uw|or g
te’o grupei pavyk,, paimti .'i naši komp. Aleksį,. .ižm01la _ UetovaitA Melvinu i'1
žaidimus nuo Sv. Bito, tymo. (Judėjau, kad ir Hartforde Smnuoliūtė (pirmiau buvo vo- "

Sausio 21 d. Sv. Juozapo rengiamos minėti Lietuvos ar- Į Hartford radijo ,tolios 
ratelis sumušė Sv. Jokūbo ty- priklausomybės šventė sekma-! WTTC). Pavyzdinga lietuviš- 
mų, paimdamas 2 žaidimu <1ienį vasario 18 d. ika katalikiSka Augina
prieš Jokubreoių 1. Lietuviai, visur vertai pa- i dukrelę. Smagu žiūrėti, kaip

Antram tos dienos susirėmi- minėkime Lietuvos tautine šve kai kuriems lietuviams sekasi
* • 1 . . X J

nfu, Šv. Nikodemo grupė nu- ntę. Pirkime prie tos progos ir bizny ir gyvenime, 
galėjo Šve. Marijos grupę, gau 'Vilniaus pasus ir literatūrų.! ųyaterburyj lankėsi kun. '
damas 3 žaidimus prieš Šve. Gilinkimės į Vilniaus klausi-J Vembrė Kazlauskas 
Marijos tymo 0. ! mų, tada jausime tikrai gra- •

Pasibaigus antrai lygos žai- žios lietuviškos dvasios. Kiek' ks AVestfield, Mass., j Wa- t 
dimų eigai, tymų stovis buvo: teko girdėti, visose lietuvių terbury buvo atvykęs kun. Ve- i 

Iš Praloš. Nuoš. kolonijose Connecticut valsty- j mbrė. Pasakojo, kad labai bu- 1 
J Š v. Nikodemo 5 1 833 beje rengiamos atsakančiai f vo užsiėmęs savo misijukėmis, 1
išv. Bernadetos 5 1 833'paminėti Lietuvos nepriklau- 'kurios randasi Pittsfield’e, i
Šv. Juozapo 5 1 833'mybės šventę, arba jos Fourth į Northampton’e ir kituose mie ji
Šv. Izaoko 4 2 667 ©f .Tūly./ C . stuose aplink Westfield’ų. Sa-
Šv. Jono 3 3 500 r, . n/UtlmWa k6’ We8tfielde turis ia™‘m° i
Šv. Jokūbo 2 4 333 ^augijų, kuri sėkmingai vei-1
Šv. Ritos 0 6 000 H kia; turi sav<> kambarius po- į

'šv. Marijos 0 6 000 Jono Stankaus, žymaus da- bažnytinėje salėje; turi ping,
A. J. Miciūnas (L K) duotojo Waterbury’o lietuvių Į pong, kortoms stalelius, radi-,

_________________ jaunimo tarpe (dabar dirba jo ir t.t. Be to, žada imtis (
lif ITrnniiny PAKILI ^ew ttaven’e) brolis Vincas sporto. Neužilgo, gal, galėsi-1 
VrAlLilDUni) U U R Ii a grįžo j Columbia universitetų, me juos Watcrburyj matyti.

—-------- Yra gabus vaikinas; kai mo- Taipgi buvo atvykęs j Wn-j
LIETUVOS VYČIAI SUPLIE kinosi Waterburyj High Sclioo terburį kun. Kazlauskas.

KĖ NEW HAVEN'O Į lėse, .jisai gavo nuo L. I. P.
KOMANDĄ

as. Bridgeporto, f’
da-1 Neužilgo jvyks Connecticut j 
irė- valst. jungtinių chorų koncer-11 
itn- tas. Jungtini chorų sudarų! 

a n- Biidgepoft’o, Hartford’o ir\ 
uos Waterhnry’o chorai. Praėju- 
, re šių vasarų tų chorų girdėjo 

me ]>er Lietuvių Dienų, prie 
Lake Quassapaug. ii

Programos tarpuose kalbėjo 1 
kun. Kazlauskas, kun. Gauro- ■ 
nskas ir komp. Aleksis. 

ęra- Po visam vaterhurieėiams 
Ste suruošta vakarienė. Visi, sako, 
su- turėjo “good time” ir ryšiai 
ne- tarpe Waterbnry ir Ansonia 
ildė žymiai sustiprėjo. Gražus da-Į

GARBINGAS SVEČIAS

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

Thla la a Famoua Vlvanl Sėt and tn. 
eludea (are powder, *1.09; Rouge, 7*0. 
Ttaeue Cream *1.00, Depllatory *1.00, 
račiai Aatrlngent *1.7*. Bath Balt 1.00, 
Tollet Water »l.i*. Perfume *1.7*. Brll- 
Uanttne 7*c. Skin Whttener 7*c. Totai 
Value *11.00. Bpaclal prlce. *1.»7 (or all 
tair pteoea to introduoa thla liną 

Vardas
kiftM
Siunčiame per pafttą COD 

Pinigai grąžinami, Jai 
nepatanklntaa.

DRAUGĄ

Bes Van 580-5th Avenue, New Yodt

Greičiausia Kelione j Lietuvą

BREMEN
EUROPA

KKKPKKM.MN TRAKINYS laukia prie laivo Bremcr- 
batone Ir tižtikriiia patogų iHivykimą | KLAIPfcD.).

for Fatlgue
RADVMY PILIS

YVaterburyj dabar visur 
“ skeituojama”. lietuviai dau 
giausiai mėgsta Hamilton 
Park ir Lake Quassapaug. Y- 
pątingai mėgsta “skertyti” 
dantistas Selenas, Happy La- 
sky< Jonas ir Albertas Vaitu
kaičiai ir kiti vyčiai.

Arba keliaukite populiariais ekspresiniais laivais

HAMBURG - NEW YORK 
ALBERT BALLIN

KLRSOK LAIVAKORTĖS Ik 
KO | KLAIPĖDA IR ATGAL

TTtFZIO 
KW Yi

ir daugiau

Taipgi nuolatiniai Kplaukimai ge
rai žinomais knblniniąis laivais. — 
Patogus geležinkeliais susisiekimus 
IA Bremeno ar Hamburgo.
Informacijų klauskite pas v|etln| 

agentą arbaNAUJAS LIETUVIS 
BIZNIERIUS I | Nesirūpink nležėjl- 

KSįįįfH m u, pleiskanomis.
JI llbėrimals, spuogais 

Ir kitais odos negerumais. Tik 
gauk gydant} antiseptiką Žemo—- 
saugus. Aptlekosa Sta., IH.

HAMBURG-AMERICAN LINE 
NORTH GERMAN LLOYD

. 177 M. Michigan Avė. — 180 W. Randolph St.____
■■■■■ CHICAOO, ILL.

favorite dessert CIT! .
BOBUTĖ
ATEINA

Tik atvyniokite ketvirtal- 
niAką. .baltą kaip sniegą 
"Philadėlphia" Brand Cream 
Cheese — duokite Ji kaipo 
užkandi su marmalladomis, 
keksiukais Ir kava! "Phtla- 
delphia", darytas IS saldžios 
grietinas, grynas, Ir delikat- 
nlti-skonlu. Jjtbal sotinantis, 
yra labai naudingas vaiku
čiam*. Valgyklto J| tankini! 

Frash . . . in tMt S oa rtvar-
VARTOK WELDOWA TABLET18 

A pttekoee. Knygutė eu paveiks
lais 14 puslapių "History ot Rhe-
umatiam" dykai. Kreipkis J: 

WHLDONA CORP.
Denk 8, Atlantic City, M. J.

SOUIRĘ EDGEGATE He Saw the Error of His Way—otf ĮĮtadfag Calve< IT LOUIS RICHA
HeLCO SZ.ru — 
you J.oo^
Ą Caa/dioatE 
TM- PUA5/A*/

— r*ME<TE »T ~TM v—

T et A T G»ATt rvA* 
HėlF OPIn - Ttf 
•BAA/nE OPiTTEVS 
—ĄFyĄV ę-l

I y*ĄS AEĄDteJO- A
COuOlZ or 
CĄkvCS- tyio / T/EO 
T* r?ot>L* TO Tri 

“1 5TIPAPS OF AAV 
P 1 “Ooors rvHtkS t

y**
tATUIgg O Ą T E

Ą TdA'OlI 
ĄCODCa/T SouiPI 
-Out » Gučsa 
j.T..nAa V*27 TąuiT

’Tięo Een To 
/Oti/o fBoor 
37AĄPS.HUH 
7 THOU&S7 
/OhJ /CzzCrv 
73tTT£«? TWĄs 
įTXĄT g-------

Inter-nat'l Cartoon Co., N. Y.

Nusa-fone

Radway's Ready Relief

SZ.ru
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CUKRALIGĖ (DIAbETBS 
> MELLITU8)

Silpnėjimo laipsnis labai , mžiaus, nebent prie turinčio dymo su pagalba insulin’o sk u katalikiškas žemaičių laj^raš- 
dainai yra panašus svorio puo šią ligą prisideda komplika- biai veda savo auką prie mir- ’ tis, iŠcihąs žemaičių sostinėj

1 miui. Juo ligonis praranda cija iš priežasties taip vadi- ties, nežiūrint kaip tokiam li-' Telšiuos. Tačiau jis plačiai
daugiau svorio, tuo jis darosi numo aeidosis. TokiaA ligo- gcmiiii maisto priėmimas arba skaitomas ir visoj Lietuvoj, 
silpneanįs. Ir pirmas ir antras niui yra galimybės valgyti už-.jfietu'būtų aprubežiuotu. Ši i “Žemaičių Prietelius’’ įdb- 
paeina dėl t d, kad žymi dalis lėktinai maisto, kad palaiky- rūšis dažniausiai pasitaiko vai mus, pilnas žinių ir gražių
maisto yra kūnui neprieiną- ti pastovų svorį ir pajėgas, be kučiuose ir suaugusiame jau- straipsnelių bei kitų įdomių
ma dėl negalėjimo sudeginti ko tokiam žmogui negalima Į nime ir yra retenybe tuose, dalykų.

cukraus. tesėti prie kasdieninio uŽslė-i kurie turi’ -Virš keturiasde- 1(A ... !•_. ,,
Nieženmas gali būt bendrai nnnio, nežiūrint kaip lis butų sunts metų. . . _. . , . ....

• . , x 4 u- a- -x- u r - ! x * - lu°Ja Lietuvoje metams 3 lipo visą odą, bet tankiausiai lengvas. Sios rūšies cukralige ' «■ ui • x
1 - . . ’ . > , . - - vi- i . (baugiau dus) I tai, Latvijoje b litai, o Ame-
metasi apie lvtines vietas, y- daugiausiai užtinkama pusam- * _ „ |pač moterius. ' žio ir senatve, sulauktuose!------------------------------------------ - !rikoJe ,r 10 **»•

Cukraligę galima dalinti ' Ji reWi >’usilaiko “ŽEMAIČIU PRIETELIUS" ' 2emaW1» Prietelių • reda-
dvi' rūšis: lengvo ir aštraus JAumiwse ir beveik niekad Kazimieras Bėrulis.
pobūdžio. Lengvo pobūdžio cu įtinkama vaikučiuose. Ašt- yra pigiausias savuitinis Įnik-. “Žemaičių l’rteteliaus’’ ad 
kraligė yra ne taip pavojin-' cukraligės rūšis pasižy- • rastis visoj Lietuvoj. resas: Lithuania, Telšiai, Kai-

'ga patrumpinime žmogacs a- mi ūmu atsiradimu ir be gy-i “2eluaįčįų Protelius" yrft no g. 20.

(Tęsinys iŠ 3 pusi.) . u-rpuno koiuuub u avi 
• važiavo septyniais autui

(Lietuvos Katalikai Kryžuo-, Jj0Šilnas įvyk0 
čiai) malonų kvietimą daly- I nejj bute, įur susirinko si 
vautį jų metiniame baliuje žmonių. Vaterburiečiai | 
vakarienėje su šokiais. Tai savo pirmą ložhnę j 
buvo Red Mens Hali, Bristoly ^ioje vaterburiečiai buvo 
Conn. Reikia pagirti lietuvius jįHgaį jr smarkiai įsisiū 
jaunuolius ir januoles, kurie, gulutinai turėjo našlį 
be kunigo, be savo parapijos, gįanis pasiduoti. Lošimas 
vieni drąsiai skelbiasi save “pro” taisyklėmis. Vate 
lietuviais ir katalikais amert-1 rįečia.i niekuomet nebuvo 
konų tarpe. Linkime jiems tę- joįę jr Įat turėjo pasu 
sti gražų ir pavyzdingą darbą., per loSimą vaterburiečiai 
Bristolio krusaderiai plikiau- Į feįkta iš žalvario placųue 
so G. L. C. (Conn. Lithuanian > veįįjsitts| Nashua išdirb; 
Catholics) ir yra viena stip-1 kajpo atmintis draugiu, 
riaušių kuopų. 'Tenai yra ga- apsilankymo į Nashua. 
bių lietuvių vaikinų ir mergi
nų, kurie yra aukšto mokslo, \° I°!'i|no pa.iap. salė 
kaip J. Čižauskas (Justice of ru°šta 'akarienė. Kalbėj
Peace), Navickas (biznierius - kurie lotfjai’ kuni?ai: B’ 
tūri dvi Taverns, gazolino sto- ' fdantiejus ii K-ripfts, ši 
tį ir automobiliaus biznį, kitas Jusaitis ir kiti. Šerifą 
turi savo bowling). Linksmu nu^a^*s įteikė Nashua 1 
girdėti, kad lietuviai visur i- ndoh i°Sėjain.s po auksui 

ma prasimušti, organizuojasi į
tokias draugijas, kurios save Neužilgo nasHuaiečiai 
•skaito pirmoj vietoj katalikiš- vykti į Waterbury. Kadi 
komis ir lietuviškomis. rai atvažiuos, vėliau na;

METINĖS MIRTIES SUKAfcTŪVĖS

ROTRIKA BEftKELlENĖ
kuri mirė Lietuvoj 31 d., gruodžio, m., 1933 m., su
laukus 80 nietų, Gęlvonių paiapijos, Ukmergės apskr. 
Buvo aprūpinta šventais Sakramentais. Po bažnyti
nių ajieigų, tapo palaidotu sausio 2. d., 1934 m., Gel- 
vohių parapijos kapinėse. Buvo narė Tretininkų drau
gijos, ir Švento Rožančiaus Brolijos.

Lietuvoje paliko dideliame nuliūdime dukterį Ma
rijoną PetikatlSkiedę, tnarčią Antaniną Berkelienę, du 
anūkus: Juozą ir žo žmoną Stasę, ir Praną; Ameriko
je (Chicagoje) sūnų Juozą BerkelĮ, anūką Stasių Ber- 
kelį ir jo žmoną Apoloniją ir proanūkę Aldoną; Hart
ford, Conn., dukterį Joaną ir žentą Kcstantiną Made- 
kšą ir penkis anūkus: Joną, WIadže, Edvardą, Ade- 
sių ir Onutę; žentą Adomą Penkauską ir anūkę Juze
fą Penkauskaitę. Gedulingos pamaldos už-jos sielą į- 
vyks trečiadienį, sausio 31 d„ 1934 m., šv. Mykolo pa
rapijos bažnyčioj, 1644 U'abansia Avė., Chicagoj, 8 
vai. ryto. Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, drau- 
gus-ges ir pažystarnus-mas dalyvauti šiose pamaldose. 
Nuliūdę: Dukterys, Anūkai ir sūnus Juozas Berkelis

Izidorius Grigonis
Persiskyrė su šiuo pasauliu gausio 31 d., 1933 metais^ 
sulaukęs-51 metų amž., gimęs Lietuvoje, Panevėžio 
apskr., Miežiškių parap. ir kaimo.

Paliko dideliame nuliudime moterį Petronėlę, tris 
dukteris ir sūnų.

Paminėjimui mėtinių jo mirties sūkftktūvlų bite lai

komos Šv'. Mišios šv. Jurgio paf. bažnyčioje, tfėčift- 
di^ni, Sausio 31 d., 1934 m., 7:45 vai. ryte.

Kviečiame vistte gimines, draugus ir pažystamus 
atsilankyti j pamaldas ir paskui į namus 3322 So. 
Union Avė. r

Mes, Tate, mūsų Brangusis vyre if tėvelį, niekuo
met neužmiršime,, kurį žiauri ir tiegailestingft mirtis 
išplėšė iš mūsų tarpo. x

Nuliūdę liekame Moteris, Dukterys tr Sūnūs.

! Gydytojai vf.ttdoS pažino vertę to 
j liu-o&uoto Jp kurio doaa galima mie- 
1 ruoti, ir kurio veikimą galima val
dyti.

Visuomenė, taipgi, greitai grįžta 
prie vartoJAno skystų liuosuotojų.

! Žmonės išmoko kad gerai sutabsy- 
j tas skystas liuosuotojas atneša gerą 
i virškinimą be Jokių nesmagumų ė- 
! mimo laiku, nei vėliau.
| Dožas skysto UuosUotoJo gali būti 
| pritaikintas dol reikalų kiekvieno 
i usmens. Veikimą tuo būdu galima 
• .regdliuoti. Nevedą prie Jokio pri

pratimo; nereikia imti "dubeltavą 
porciją"' viena ar dvi di'enaa vėliau. 
Taipgi neerzina inkstų malonus skys
tas Uuosuotojaa.

Ncprkaikhitas vkltfrlų valytojas ga
lt taikyti vidurkis užkietėjusius tol

' kol i) vartosite.
i Dr. CaldsveU's Syrup Pepsin yra 
receptas, užtikrinto saugntno. Lluo- 

i savimo veikimas yra pamatuotas ant 
iBena—gamtinio lluosuotojo. Viduriai’
' nepasidarys pasitiklanli ant šitokios- 
pagalbos. Dr. Caldvrell’a Syrup Pep- 

i sin gatinia gauti pas .visus vaistimū-
kus. Narys N. R. A.

r A Sausio 21 d. Waterbury’o . _ ___________
vočiai padarę 150 mylių ke- «
Jia atvyko į Nashua, N. H.,| Uždarykite duris nedorovin- 
pas kleb. kun. d-rą Bružą (pajgai spaudai, saugokite šeimos 
eina iš Waterbury’o ir buvo ' tyrumą.

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ, 3133 So. Halsted Street

S 4^, -l ■ . ‘■■V*

KONCERTAS PRASIDĖS 5 VAL. PO PIETŲ 7

ŠOKIAI 8-tą VALANDĄ VAKARE S
Programe dalyvaus įžymūs artištal-es, k. tMp-fua E. RAKAUSKIENĖ, p-nia O* JUO- ■ 

ZAITIENĖ, art. j. KUDIRKA, muz. K. SA BONIS, p nas K. PA2ARSKIS, p-nas A. S 
CHAPAS, if daug kitų. Dalyvaus du didžiuliai chnfaii SASNAUSKO vyry choras po ■ 
vadovyste komp. A. S. POCIAUS, if AUŠ ROS VARTŲ parap. choras po vadovyste B 
rnttt. J* BRAZAIČIO. \ ■

Prof. ANTANAS ZYDANAVICIUS, smuikos virtuozas, pirmu kartu Chicagoj gros E 
žymiausius klasiškus kurinius.

Po koncerto Ims §magūš šokiai prie geros muzikos. Tikietus galima gauti pirkti dabar J 
jau visose kolonijose. J

ĮŽANGA £1.00, ?5c ir 50c. - ŠOKIAM S 35c. I
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Antradienis, sausio 30 d., 1934 n w % tt n t n
ITUVIAI DAKTARAI;

Amerikos Liet Daktarų Draugijoe Nariai

J bankietų atvyko ir keletas 
žymių politikų: majoro atsto
vas teisėjas p. Eugene Hol- 
land ir nuo miesto tarybos — 
aid. J. Tonian. Abu pasakė 
gražias kalbas. JA lietuvių kai 
bėjo redaktoriai, Lietuvos ko- i 
n sulas p. Kalvaitis, advoku-1 
tai: Zuris, Bordenas, Grižina.' 
Be to, kalbėjo Al. Kumskis, 
kandidatas, j County komisic- 
nierius, p-nia K. Maziliauskie- 

kienė ir kiti. Dainavo: O. Gie
draitienė, E. Rakauskienė, J.' 
Romanas. Buvo ir profesijo- 
nalų šokėjų. Programai vado
vavo M. Zolpienė.

ToL GROvehill 1686Yard, 16th and 49th Avė.; Ci
cero, lll.; Furniture Parlor šla
ite manufacturs, 4140 Archer 
Avė.; Joe. A. Rizgen, 3225 S. 
llalsted st.; The Bridgepor^ 

-Clothing Co., 3312 S. Halsted i 
st.; A. F. Pocius, 4930 W. 141 
st.; Peoples Furniture Co., 
Archer Avė. -

Kurie turite tikietus, turė
jusio įvykti pikniko, Vytauto 
darže, rugpiiičio 26 d., 1933 
m., juos išmainykite ant card 
ir buneo tikietų. Išmainyti ga
lima savo kolonijose pas M. 
S. narę.

Nutarta, kad kuopos rūpin
tus gauti daugiau dovanų ta? t 
vakarui.

Gerb.. sųjungietės, dirbkime 
iš vien, kad šis vakaras atne
štų mums užtektinai pelno, ir 
kad baigtume mokėti skolų 
už įrengimų kambario Šv. Kry 
žiaus ligoninėj. v

Komisijos korespondentė

A. R. D. 2 sk. rengia bun
eo party su dovanomis, Vasa 
rio 7 d. Buneo įvyks parap. 
mok. salėj, ant 2-rų lubų. " •

Komisijų sudaro pp. Kalei- 
nienė, Gudienė, K. Garuckai- 
tė, ir Iz. Ežerskienė. Visos rė
mėjos bilietėlius platina, ypač 
tame darbe pasižymi p. Batu- 
rienė, Gudienė ir kitos. Kalei- 
nienė aukoja gražių lempų do
vanoms, gi Budrevičienė ren
gia net septynias dovanas ir 
visos brangios.

Kviečiame ir prašome, visų 
paremti šį buneo party. Įžan
ga tik 25e. Visi atsilankę ma
loniai laikų praleisite. Nepa
mirškit vasario 7 d., trečia
dienio vakaro. Aida

DENTISTAS
1448 80. 49 th CT, CICERO, BA 
Utor, Ketv. lr Pėtn. 14—» vaL 

8147 80. HAL8TED ST., CHIGAGC 
Paaed, Bsrsd. lr Bubot S—* vai

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Tol.: 8-11 ryto 1-4 lr 7-9 rok.
Šaradomis po pietų lr Nadėldlenlal 

tik susitarus

8488 W. MARQUKTTB ROAD Dienoms Tel. LAFayette 6788 
Naktimis Tel. CANal 0408

Office: 2643 W. 47th Strw<
VaL: 3 Iki 6 popiet. 7 Iki 9 vak, 

Nedėliojo pagal sutarti
Moterų Sųjungos Šv. Kry

žiaus ligoninės kambario ko
misija susirinkimų laikė Sru- 
bienės namuose. Plačiai kalbė
ta apie išpildymų kvotos už 
įrengimų kambario Šv. Kry
žiaus ligoninėj.

Nutarta surengti card ir bu- 
nco parties kovo 11 d., 7 vai. 
vak., šv. Kryžiaus ligoninėj. 
Nutarta pakviesti ir Šv. Kry
žiaus Auxiliary draugijų ir 
Šv. Kazimiero Akademijos Ce
ntrų. Komisija pageidavo, kad 
M. S. kuopos sparčiau parda
vinėtų knygutes, nes- yra labai 
dačįg gražių dovanų, kurias 
aukojo šie biznieriai: Bridge
port Furniture Co., 3224-26 S. 
Halsted st.; Grant Works Coal

GYDYTOJAS U CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.; 3—4 lr 7—8 vai vakare

Res. 2136 W. 24th St.
Offl»e Tel. REPubJto 7484 
lUw. Tel. UROveliUl 0017

6817 S. WASHT£NAW AVĖ.

Rea. and Office 
8368 So. Leavttt SI 

CANAL 0704

Office Phone 
PROspect 1038

GYDYTOJAS lr CHIRUGAS 
2423 W. MARŲ CLITE KO Al t 

Vai. 1-4 ir 7-8 vak. Katv. 9-13 r 
Nedalioj susitarus

Ofiao Tel. CICERO 48 
Res. Tel. CICERO S4Ū4 PHYSICIAN and SURGEON 

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

1 to 4 and 7 to 8 P. M. 
Sunday by Appolntment

(Prie Archer Avė. netoli Kedzie) 
Islando*: nuo 1 Ik, I vaL vakaro 

Beredomis lr nedėllomta pagal 
■atarti

Buvęs Cicero 
miestelio p|r. 
hia8 Sveikatos 
Koinlsljonie- 
rius (lr laikė 
tą garbės ofi
są per 10 me
to ) yra gerai 
Clceri'ečiams 
žinomas per 
37 metus. Da
bar speciali
zuoja gydyme 
Plaučių, Šir
dies ir Reu
matizmo Ilgų. 
Valandos,

Pitone GROveklR 0027
Valandos: 3-4: 7-8 P. M.

Trečiadieniais lr sekmad. susitartaiLITUANICA AVĖ.” BAN 
KIETAS PAVYKO Valandos 1—3 lr 7—8 vak. 

Beredomis lr Nedėliotais pagal sul 

REZIDENCIJA
6631 S. Califoraia Avė.

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:
Nuo 3 iki 4 lr nuo 4 Iki • vak. 

Nedėliomis pagal sutarti 
Ofiso telef. BOLleyard 7M20 

Namų tel. PROspect 1830

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas' 
4068 80. WE8TEKN AVK. 

Chicago. 111.
Šeštadienio vakare Lietuvių 

Auditorijoj Lietuvių Moterų 
Piliečių Lyga surengė bankie- 
tų pažymėjimui Aubum avė.- 
pakeitimų į Lituanica avenue. 
Ta proga pagerbta ir tie as
menys, kurie kuomi nors pri
sidėjo prie šio žyniaus lietuvių 
laimėjimo. Kaip žinoma, Au
bum avų. vardo pakeitimo rei 
kalu rūpinosi Moterų Piliečių 
Lyga sū p. Zolpiene prieša
kyje, adv. Zurin, Grišiuin, Bo- 
rdepui ir Vasalle padedant.

R EMKITE K AT ALIKIB- 
KĄJĄS SPAUDĄ BOUIrvard 7088

Tel. BOUIevard 7042
Juo 10' Iki 12 vai. ryto; nuo z Iki 4 
vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare; 

tventadfenlala pagal susitarimų. DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 16 ryto Iki • vakaro

Telefonas YARds 1138LACHAVVICH
ir somos , STANLEY P. MAŽEIKA

LIETUVIAI GRABORIAI

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS 
3147 So. Halsted St 

Ofiao valandos: 1-4 ir 4-8 vai., vak.

4930 West 13th Street
CICERO, ILL.

DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 8 iki 8 vakare 
tsereaoj pagal autam

Tel. CANal 0267
Rea. PROepcct 660*

GRABORIUS
Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

Valandos: 18—18 ryte 
Seredomla tr Nedėllomta pagal sutarti

Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia 
Reikale meldžiu alslftauktl. o mano 

darbu būsite užganėdfhtl
Tel. CANul 2516 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago

L.ltDrlvF ■ ntn-jj irvv>,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SpectalMal iškalime tr išdlrbl- 
me virtohtų rū&hj paaatakloa tr 
gralmamtus.

Mūsų šeimyna spe,taiImoja Sia
me darbe per šešias karta-.■b VIfa. Irskltf par-dnklų reikalus tle-I, siat so poėdhAa išdirbėjai* »- .

Cicero, UI.
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENUE
TeL VIRginia 0036

GYDYTOJA8 lr CHIRURGAS
1821 SOUTH HALSTED STfeKTO \

Rezidencija 8600 So. Artewla« „m 
Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet * 

,8 1k( 8:|0 vttars
GBABORIUS

Koplyčia Dykai 
4330 WE8T 15th STREET 

Cicero, Illinois 
ToL CICERO 2109 ir 859-J

LIETUVIŲ ORABORIUB 
Palaidoja už |lt.8O lr ankMtaa 

Modernl&ka koplyčia dykai.
888 W. 18th St Tel. CANal 8174 

Chicago. 111.

Office Phone Res. 6107 8. Franclsco 
Prospect 2230 Phone Orov. 0881

GRASILDA
CIBULSKIENE

DENTISTAS 
2201 W. Cermak Road 

(Kampas Leavttt St.) 

Valandos: Nuo t Iki 13 ryto

Nno 1 fkl B vakare

Seredoj pagal sutarti

Vienas Mokas 1 rytos nuo 
didžiulių vartų

( Legecklūtė )
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

sausio 28 d. 9:30 vai. ryto, 1934 
m., sulaukus 45 metų amžiaus, 
gimus Jurbarke, Raseinių aps.. 
Batakių kaime. Amerūtoj išgy
veno 30 melų.

Paliko dideliame nuliūdino 
vyrų Jonų, -sūnus Vladislovų, 
Aleksandrų ir Jonų, 2 dukteris 
Antaniną ir Stanislavų ir gtml
nes, o Lietuvoj seserį Onų Ml- 
UOnlenę fr gimines.

Kūnas pašarvotos randasi 
4480 8. Campbell Avo. Laido
tuvės įvyks ketvirtadienį, sava- 
rio 1 d., 8 vai. ryto -Ė namų 
į Nekalto Prasidėjimo Panelės 
flvenč. parapijos bažnyčių, ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionės sielų, o IS ten 
bus nulydėta į Sv. Kazimiero 
kapfnes.

Visi a. a. Grasildos Cibuls- 
klenės giminės, draugai Ir pa
žystami esat nuoSlrdžlal 'kvie
čiami dalyvauti laidotuvėse ir 
suteikti' jai paskutinį patama- 
v|nų ir atsisveikinimų.

Nuliūdę liekame: Vyron. Se
serys. Sūnūs, Brolai ir giminės.

Laidotuvėse patarnauja. gra
borius S. M. Skudas. Telefonas 
Monroe 3377.

PHYSICIAN and SURGEON 
6058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago 

Hours: 3 to 6 - 7 to > P. 1C. 
Sunday by Appolntment

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avę, 
Tel. Boulevard 4139

VEDU AB
3646 WEST 46th STREET 

Tel. BOUIevard 8868 B lig

Rez. PENSACOLA 8611 
HEI.MOMt 3486 

Office: HILLS IDE 3»fc 
Vincent .Hoeelll, secr.

Tel. Ofiso BOUIevard 68I8-—14 
Rea. VIOtory 2848Lietuvis Chirurgas ir (lydytojas

2515 VVEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

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

AKred Roselll, pres.
Laidoti iv4azs pilnas patarnavimas 

galimas ai ftB.tl 
KOPLYČIA imi 

]'U4 R ftflth Ava_ fS<wo. nr.

J. Liulevičius
756 W. 35th Street

UOZAPAS EUDEIKĮGRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS 
Patarnavimas geros tr nebrangus 

718 W. 18th St
Tel. HONroe 8877

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
, CHICAGO, ILL,

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 3 11 
vai. po pietų ir nuo 7 Iki 8:30 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 lkf 
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742
JEIGU NORITE DAILUMO IR NRBRANGUMO 

LAIDOTUVES!....... . PAŽAUKITE.......

REPublic8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime aųryžlų wi firma tuo pačiu vardu-) ____________

Rusas Gydytojos lr Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų « 

visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted Sk
Kampos Slst Street

Valandos: 2—4 popiet, 7—8 vai. , ak
Nedėliomis ir iventadlentala 38—U

GRABORIŲ (STAIGA
L I g T U V 1 Ų

EUDEIKIS ir vėl nustebino publikų su savo nupigin
tomis kainomis už ankštos rūšies palaidojimų. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimų mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigų iš bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigų, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimų grabų ir kitų Ttikmenų ir nž tų 
patarnavimų joms visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į Ui, ar jūs kų pirksite, ar m.

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimų su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl Šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negi kreip
sitės kur kitur.

Offlo*: Res.:
PROspect 2011 BEVerly 0081 

Dr. JOHN F. RUZIC
GTDYTOJAS IR CHIRURGAS 

_ 2355 West 63rd Street
▼*!.: 3 to 4 Ir 7 to • P. H. 

Ketv. Ir Sekmad. pagal sutarti 
Ryto vaL Sv. Krytlaun Ligoninėj 

Chicago. IU-
Phone: HEMlock 6700

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVI
TeL YARd« 0684 

Re*.: Tel. PLAza 8806 
VALANDOS;

Nuo 18-18 v. ryto: 8-8 tr 7-8 v. ■ 
Nodėldlėnlats nuo 10 Iki 13 dlan*

PRANCIŠKUS
GROCKIS

Mirė 28 d.. H34 m.,
1:45 vai. ryto. sulaukę* 15 me
ru 'imlaus. Gimęs Chlcagoj. '• 

'Palflto dideliame nuliūdima 
tėvų Konstantų, brolį Povilų, 
dėdę Prnnc-Hkų Ourlnakų lr gi
mines.

Kūnas pašarvotas 2457 West 
Rlt-e Rtreot. Laidotuvės Jvyka 
ketvirtadienį, vasario 1 d.. 18
namų 8 vai. bu. atlydėtas ' į 
8v. Mykolo parėpi Joe bažnyčių, 
kurioje Jvyka gedulingos pama
ldos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas į sv. Ka- 
slmfero, kapines.

NnoMrdilal kviečiame visus 
gimines, draugus-goa lr paėys- 
lamua-mas dalyvauti IMose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvas Bndls, Dėdė 
Ir (ItmhiėH.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlal Larhawlc.slal. Telefonus 
CANal 3818.

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 
savo rūpesčius. Pašaukite:

Specialistas U 
Rusijos

FER 86 MFTPR metu RI8T 
SYBOMOR JOS YRA 

Bpsclallikai gydo Ilgas pilvo, plaučli). Inkstų lr pūslės, utauo-n ,i mų kraš
to odoa Ilgos, žaizdas, reumatizmo, galvos skausmus. akaaMMM ""I* 
raja kosėjimo, gerklės skaudėjimų Ir paslaptingas ilgas J««gt> kiti M* galėjo jus uirdytl, ateikite čia Ir parai tik rinkite ka JI" Jy.°M S»n 
ryti. Praktikuoja per daugelį metų lr lžgydė takstančlus llg-mu l atažk 
Olas dykai OF18<> - tl.AKU.o- «'.<> I* -.lando- ryto iki J
▼BlandMt ir nuo t— * •• ««"1»1 FaJiar® N«d>'*omta nuo II rr10 1 

<,<MI t*fcwT ,« b «r bsmgas a«nbsr Ava 8*4. (»Aw*«od

KapitonasTel. REP. 3100
JŪSŲ GRABORIUS

Didyrii Ofinan

4605-07 South Hermitage Avenue



Antradienis, sansio 30 d., 1934

rlor kvartetas ir kiti. Kalbės 
“Draugo” red. L. Šimutis, Dr. 
Ka verskis, dalyvaus f’alis Ke 
purė su naujais juokais; bus 
gražios muzikos, įdomių kal
bų, įvairių pranešimų ir 1.1. 
Nepamirškit pasiklausyti.

NEKVIESTI SVEČIAI 
“DRAUGE”

f Šeštadienio naktį “Draugo” 
Administracijos raštinę aplan
kė neprašyti svečiai. Jie įėjo 
į administraciją ne jmprastu 
Įbildu, bet įsilaužė per dvejas 
nuris. Padarė ir nuostolių. IŠ- 
nešė dvi rašomas, skaitl javi
nio ir bilų registravimo ma
šinas, nuplovė telefono dratn 
išnešė priimtuvų ir keletu kitų 
smulkmenų. Pasiėmė šiek tiek 
ir pinigų. Vagys, matyti, bu
vo važiuoti, nes vienas iš 

f“ Draugo” kaimynų pastebėjęs 
• kad šeštadienio naktį du vy
rai išbėgę iš raštinės, susėdę 
į automobilį ir nuvažiavę į 
pietą pusę. liet juos pastebė- 

'jusis nemanęs, kad tai buvo 
Beprašyti svečiai.

Liet. Vyčių 36 kuopos sus
inąs įvyko sausio 15 d. Pirm.
L. Gričitii sus-mų atidarius, 
rašt. A. Telieskaitė perskaitė, 
nutarimus,

v • t > *» 4 r
Kuopon įsirašė naujas narys

J. ftulctii us.

Padarytu pranešimas iš bu
neo party; pelno liko. Komisi
ja (Ą. lx>pskaitė, J. šnšaitė,
K. Zaromskis) dėkoja pp. 14- 
pskiams už davimų namo žai
dimui,gerb. kleb. kun. A. Bri- 
škai už kėdes, Pauliam už. sta
liukus ir visiems dalyviams.

Atsilankęs gerb. kun. A. Va 
lančius, Centro Dv. Vadas, 
gražių sumanymų kuopai pa
tiekė; pranešė, kad greitu lai- 

1 ku bus vajus naujiems naria- 

ma įrašyti. . ' j

Atsilankė ir kuopos orga
nizatorius R. Andreliūnas, tu-1 
ris auksinių daiktų ir radijų ( 
krautuvę, 2650 W. 63rd str., * 

linkėjo kuopai daug sėkmių ir . 
vienybėj darbuotis po L. V. 1 

vėliava.

Nutarta rengti kitų kauliu
kais žaidimo ir kortavimo va
karų. Kok)*sljon išrinkta: L. 
Gritis, G. Nuraitė, J. Kaščiu- 
kaitė, K. Globis, K. Zaromskis. 
Kuopos valdybų šiems metams 
sudaro: dvasios vadas — kleb. 
kun. A. Briška, pirm. — K 

i Gritis, 1 vige pirm. — K. Za
romskis, 2 vice pirm. — A. 
Lepškaltė, nut. rašt. — H.

S Kapris, fin. rašt. —t V. Ragai- 
j šis, kasininkas — K. Globia, 
kasos globėjai — R. Andre
liūnas, T. Siančius, sporto ve
dėjas — J. Enrikas, korespon
dentai — K. Globis, ir R Dri
bs, pasilinksminimo komisija: j 
— A. Lepskaitė, J. Sašaitė, I 
maršalka —. p;.Mockus.'

TAUTININKAI PERTVAR 
KE SAVO PROV. SPAUDĄ

Tautininkų provincijos lai
kraščiai, būtent ligi šiol ėju
sios “Biržų Žinion,” Telšiuoao 
“Mūsų Balsas,” Panevėžy — 
“Mūsų Kraštas“ ir ftiaulinose 
— “Siaurės Lietuva” išleido 

paskutinius snvo numerius ir 
susijungė į vienų laikraštį, pa
vadintų “Mūsų Kraštas”. 
Tuose miestuose, kur ligi šiol 
ėjo atskiri laikraščiai, dabar 
naujasis organas turės tik sa
vo skyrius. Laikraščiai per
tvarkyti, kaip kalbama, dėl to, 

(kad teko susispausti dėl lėšų 
I ir kad jų buvo luini nukritusi

Aušros Vartų parapijos choras, vedamas varg. Juozo Brazaičio, ateinantį sekmadienį, vasario 4 <1., Lietuvių 
Auditorijoj, dalyvaus dienraščio “Draugo” jubiliejinio koncerto programoj.

džiaugs gražia radijo progra-prenumerata 
ma, kurių duos Peoples Fur
nitūra Co. krautuvės iš stoties 
WGKS. :

Programoj dalyvaus Geno
vaitė ftidiškiūtė - Giodraitie 
nė, K. Sabonis, Leokadija Sa 
bonis, A. Čiapas, Peoples Pa

į salėje. Visi atstovai ir valdy 
i bos prašomi susirinkti.

M. Z. Kadziauskas, sekr.
T Praėj isį sekmadienį, Lietu
vių Auditorijoj K V. “Dai
nos“ koncertas prnėjo dide
liu pasisekimu. Programa bu
mų turininga ir rūpestingai 
Įmuz. J. Saurio priruošta. Y- 
[ patingai publikų' žavėjo Vy-
ĮĮ tauto Didžiojo kantata.

£ Po koncerto daugelis dainos
'•meno mėgėjų, sveikindami L. 

V. “‘Dainos” vadų, pageida-
■ vo,«kad kantata būtų dar ne 
• vieną, bet keletu sykių pnkar 
& totą.

Nežiūrint staiga užėjusio di 
j delio šalčio, tačiau publikos 

susirinko arti G00. Programa 
pradėta skelbtu laiku, dėl to 

. daugelis gerokai pavėlavo.

Muzikai, - kritikai, manau, 
į plačiau parašys apie koncer-

Rep.

ADVOKATAS
105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas STAte fOOO
▼•lando* 9 erta Iki t ooplet
2201 W. Cermak Road

Panedėllo. Seredoa fr Pėtnyčloc 
▼•karai* ( Iki 9 

Telefonas O AM ai I1H
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlako. Ketverto Ir Subatoa 
Vakarai* T Iki 9 

Telefonu KEPub’.lc 9«<M»

RADIOSusivienymo Lietuvių Drau 
gijų ir Klubų Bridgeporte me
tinis susirinkimas įvyks sau
sio 30 d., 8 valandų vakare, 
Chcagos Lietuvių Auditorijos

Šiandie 7 valandų vakare ir 
vėt radijo klausytojai pasi-

P LA TINKI TE DRAUGĄ

PARSIDUODA BUČERNE IR 
GROSERNE

Marquetle Parke. IS pr'-ŽH8lle» na
vininko niirtiea. Parduodu plgrinl. Ga
liu prtiinll Ir automobili. Biznis yra 
išdirbta genui per ilgus metus. Turiu 
parduoti greitu laiku. Atsiftaukile se
kančiu adrėsit-

3411 W. 65 Place
Ch.lcAgn, IH.

TI'.L. HKMI.OCK »»«#

5332 So. Long Avė
Chicago. 111.

TEL. REPIBLIC MM

Mes užlaikome pflnų pasi
rinkimų importuotų ir šios 
šalies vynų ir likerių ir par
duodame nepaprastai žemo
mis kainomis. - ,,
Mes kviečiame atsilankvti į 
mūsų įstaigų ir susipažinti 
su mumis. ,
Mes esame tiesioginiai da- 
stntinėtojai dėl
NATIONAL DISTILL1RY 

'PRODUCTS
(Mes panHimlam liktai Wholesae)

Katrie perkate antU* IS dml- 
▼ertu. eluRkfte Juos Į CRANE 
COAI. CO. Gauitlta grreanea 
anglį*. už mažinu pinigu 
Poeshontas M. R. tiktai >1.0® 
tona a.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

BRIDGEFORT 
LIOUOR CO.

12132 UNION AVĖ

Chicago, IH.
1893. m. Kražių miestely j- 

vyko baisuos skerdynės prieš 
Sukilusius valstiečius žemai-

B •*'« * k * V» č» *

čius, kovojančius dė, savo tei-
t - J '.«k ’ ’

šių bažnyčioje.

Praėjusiais metais visa Lie
tuva minėjo tos kruvinosios 
dramos 40 m. sukaktį. Nuo to 
neatsilieka ir išeivija. Štai, 
Chieagos lietuviai Kražių ske 
rdynifų sukaktį minės vasario 
18 d., Nekalto Prasid. P. ftv. 
imrap. salėj. Bus miniaturoj 
atvaidintu Kražių skerdynės, 
3-jų aktų drama. Be to, sce
noje pasirodys ir gyvieji kru
vinosios dramos dalyviai, ku
rių vienas, kitas dar gyvena 
Cliicagoje. Paskaitų apie Kra
žių skerdynes duos Dr. A. Ra
kauskas, A. K R. K. Federa
cijos Centro pirm.

Kražių skerdynių vaidinime 
dalyvaus apie 100 žmonių (gu
bernatorius, sprauninkas, pri- 
stavos, uredninkai, kazokai ir 
valstiečiai). Bilietai 35c. Bi
lietų galima gauti visos? Chi- 
eago lietuvių kolonijose.

Vakarų rengia Federacijos 
Chieagos Apskritys. Rep.

Pas BUDRTKĄ parsiduoda daug piginus todėl 
BUDRIKAS importuoja tiesiog iš užsienio

PAKVIETIMASPASIMIRĖ SENAS LIETU 
VIS VEIKĖJAS

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

PIANO AKORDTONĄ gali išmokti groti jaunas ar 
senas. 20 privatiškų lekcijų DYK AT su kiekvienu akor- 
dionn.

? • *
BUDRIKAS parduoda aut LENGVŲ Ift MOKĖJI

MŲ. Taipgi parenduoja Piano Akordionus.

incorporatrd 
3265 7 S. HALSTED ST. 

Tel. Victory 5382-5383
Thla advcrtiflBemępt la not Intend- 
ed to offeT whl»key for sale or 
deltvery ln any statė or commu- 
nity whereln the odvertlstng. sale 
or tise thereof is unlawful.

Širdingai kviečiu visus Chi- į 
cagos ir apielinkinių mfestelių , 
lietuvius, draugus is senus pa
žįstamus atlankyti mane mano 
biznio vietoje. Užlaikau dide
lį pasirinkimų. Visokių dagti
nių; visokių rūšių vyno ir 
alaus. Pristatome aludėms.

Dovanos visiems atsilnnku- 
sienis.

Jūsų ŽYDUKAS palarnaus 
jums mandagiai.-

Reikale esant, atsiminkite 
žydelį.

NATHAN KANTER
4707 SO. HALSTED ST. 

Tel.: YARds 0801

Vincentas Milaszewicz, 67 
m. amžiaus, širdies liga mirė 
šeštadienio rytų 2:40 vai: savo 
dukters namuose, 11034 So. 
Wallace St. Velionis atvyko 
Amerikon 1885 m. ir visų lai
kų išgyveno pietinėj Chieagos 
dalyj.

Lftdamas veiklus ir Šuma
nus, buvo vienos iš pirmųjų 
organizatorių Sv. Kryžiaus pa 
rapijos ir Sv. Kazimiero ka
pų. Taipgi buvo pasižymėjęs 
politikoje; senoje 29 wanl,

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM

Lietuvišku

BONUS

Tel. Boulevard 4705 R F A L E 8 T A T R 
SIUNČIAU riNIGUS I LIETUVĄ 

Ii A I v a K O B c I v AGENTŪRA 
PRISIKASYKITE J MCSŲ- SPI’LKĄ 

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
2608 WEST 47th STB. Tel. LAFayette 1083

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

"L OUK_OFFięĘ^
fino jn ttM 
or gATS

THE PBK.B5 
'G.LBO-. Tlf

• 1 ’MKS OBOSfc. TO > 
■tuan M-MRjcwo*> y

527 Jaraskienei Uršulei 

542 Petrauski Pins




