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LENKU IR RUSI) DERYBOS MASKVOJE I

PASKOLA
WASHIN6TON, vas. 13. — 

Iždo departamento sekretorius 
Morgenthau paskelbė, kad

mojas nmbh AUSTRIJOJ SIAUČIA NAMINIS KAI
KOII!
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SVARBOS DVIEJŲ VALSTYBIŲ PASL 
TARIMAI MTERNACUONALIAIS 

KLAUSIMAIS
Bendra Rusijos ir Lenkijos 
g varanti ja Baltijos valstybių

nepriklausomybes bus 
paliesta

MASKVA, vas. 14. — Len- trys lenkus daug apeinantieji

KRAžiy FILMĄ
Kaip jau rašėme, meninin

kas Vaičkus deda pastangas 
pastatyti pirmą lietuvišką fil
mą (krutamuosius paveikslus) 
vaizduojančią .Kražių žudy
nes.

Dabar /Vaičkus važinėja po 
Lietuvą su paskaitomis ir or
ganizuojąs komitetus — rėmė
jus, kurių įvairiose Lietuvos 
dalyse jau suorganizuota net 
25 komitetai.

CHICAGO. — Iš Rymo prii 
nešta, kad Šventasis Tėvas 
Popiežius Pijus XI paskyrė

krašto vyriausybė užtraukia dar du Amerikai vyskupus.
naują 800 milijonų dolerių pa
skolą, kuri bus panaudota bė-

Kun. F. P. Keough paskirtas 
Providence, R. ,1., vyskupu ir

gantiems “new deal” reika-'kun. R. E. bucey — Amarilio, 
lama. ; Tex., vyskupu.

Šios paskolos bus dvi vy- f Naujasis Providence vysku- 
riausybės notų laidos kiekvie-! pas Pranciškus P. Keough

SOCIALISTŲ RIAUŠĖS IŠVAI
KYTOS GINKLŲ pavar

tojimu
... * ji » • T

Mūšiuose yna kritę virš 500 
žmonių W

VIENA, Austrija, vas. 13.— į ganizaeiją. Pasirūpino įsigyti 
Neoficialiais apskračiavimais, | ginklų ir amunicijos sande- 
žuvo daugiau kaip 50Q asme- liūs.

na po 400 milijonų dolerių. 1 ligšiol ėjo vice kanclerio parei, .
nų Austrijos vyriausybės kovo

I
rkijo8 užsienio ministeris Bėk' 

atvyko čia svečiuotis trims 
dienoms. Ši ministerio Beko 
vizitą yra didžiai reikšminga.
Tuo būdu abidvi valstybės 

glaudžiau susiartins. Čia jis j stovio Ukrainoj ir Gudijoj api 
nepaprastai draugingai pasi- Į brėžimas.
tiktas. j Antra, kad panaikinti komu

Beko vizito tikslą išaiškino 1 nistų propagaml’ą Lenkijoje.
lenkų spauda. Be kitko, sa
koma, min. Bekas su komisaru 
Litvinovu aptarsią dar ir Pa-

klausimai.
Pirmiausia, einasi apie len

kų katalikų kunigų paleidimą 
iŠ sovietų kalėjimų ir stovyk-1 
lų iri lenkų katalikų bažnyčių

Viena notų laida turės 2 ir pu- (gas Hartfordo vyskupijoje, 
sę nuošimčio dukart per me- Iš prigimties jis yra malonaus 
tus išmokamų palūkanų ir pri būdo, turi patyrimą vyskupi- 
bręs per 22 mėnesius. Kita jos valdyme, gerai pažysta lie 

Medžiagiškai filmos pastaty jaį(j^ turgs 3 nuošimčius palfl- (tuvių tautą ir jos aspiracijas.
kanų ir pribręs per trejus me- j Rochesterio seminarijoje 
tus. Abiejų notų laidų data mokėsi drauge su kun. Augus 
bus vasario m. 19 d. tinu Petraičiu, dabartiniu

"VVorcesterio Šv. Kazimiero

mą, — sako Vaičkus, — jau 
pasižadėję remti 6 žinomi Kau 
no bankai. Iki gegužės mėn.
manąs Lietuvoje darbą baig-i Siandien j. Valstybių rie
ti, o paskui važiuoti į Ameri-1 gosįos jau siekia arti
ką ir ten organizuoti rėmėjus. 26 Wlijonus dolerius ., ty. kone 

Filmu būsianti garsinė ir, tiek, kiek įsiskolinta pastarojo 
kaštuosianti ne mažiau kaip į karo metu

O

baltijo valstybių klausimą. 
Kaip žinoma, į Pabaltiją skver 
bias Vokietijos hitlerininkai.

VARŠUVA, vas. 13. — Len
kijos užsienio ministeris Tie
kas skubiai išvyto Maskvon,'

Ir trečia, kad įsteigus glau
desnius ekonominius santy
kius laisvesnini tarp abiejų ša
lių prekybai.

Tačiau svarbiausiojo klau
simo, koks hfus Maskvoje 
spredžiamas, lenkų spauda ne 
mini. Sakoma, komisaras Lit- 
vinovas labai nepatenkintas,

LUU JVCtlU UlVUI. K
dalyvą<-{ Šiandien krašto vyriausybė 
artistai, kas savaite išleidžia nuo 150

100,000 lt. Artistais1
šią keli Valst. teatro artistai, 
jo suruoštų kursų buvę moki 
niai, ir šiaip jau esą ieškomi 
reikalingi žmonės. Filmą l>0-* rian(,vbei bus reikalinga pasi 
sianti pradėta dirbti šiemet, o’dar apie 4 bilijonai 
1935 m, jau rodoma. . : dolerių, ar daugiau, jei išlaidų

programa neįius, pakeista.

iki 300 milijonų dolerių.

Prieš birželio m. 30 d. vv-

kur turės pasitarimų su užsie- kad lenkai padarė stl Vokieti-

TRYS NEGRAI NUBAUSTI 

MIRTIES BAUSME

—T.» «.

bažnyčios klebonu.
Vyskupas Keough pažysta

Lietuvių Kolegiją Marianapo- 
lis ir jai nuoširdžiai pritarė.

'Ad multos nnnos naujam 
vyskupui!

DIDELIS GAISRAS CHI
CAGOJ

• •/’''C-d
Kad apsidraudus nuo kio so

cialistų pavojaus, vyriausybė 
pertvarkė austrų fašistų orga
nizaciją ir ją apginklavo. Ši 
organizacija sulaikė socialis
tus nuo perversmo vykdymo 
krašte.

Kiek palaukus, Vokietijoj 
iškilo nacionalsocialistų partl- :

. Į ja. Tai žinoma vardu naciai yį

ttio reikalų komisaru Litvino 
vu keliais svarbiais reikalais.

Ministeriui Bekni draugau
ja keli lenkų užsienio reikalų 
ministerijos valdininkai, ir ke
li maršalo Pilsudskio palydo
vai ir sovietų atstovas Varšu
voje.

Lenkų spauda daug rašo 
apie šią ministerio Beko kelio 
nę. Pabrėžia, kad, jam nuvy
kus Į Maskvą, bus išspręsti

ja draugingumo sutartį dešim
čiai metų. Litvinovas yra nuo 
monės, kad tuo būdu lenkai 
liendrai su vokiečiais nusisu
ko prieš Maskvą.

Tai gi, ministeris Bekas mė 
gins komisarui Litvinovui iš
aiškinti, kad lenkų draugingi 
santykiai su Vokietija nėra 
nukreipti prieš Maskvą, kad 
lenkai ir toliau nori draugin
gai sugy venti su Maskva.

NAUJAS SKANDALAS ŠNIPŲ BYLA SUOMIJOJ
I

KRAMTO IŠLAIDŲ 
MAŽINIMĄ

IIERNANDO, Miss., vas.
13. — Ųž kriminalinį vienos ' WABHINGTON, vas. 13. — 
17 metų amž. mergaitės užpuo I Senatorius Robinson, demok- 

limą teismas nubaudė mirties .ratą vada8 S(.nate,. pareiškia, 
bausmę tris jaunus negrus.J kad k^gto vyriausybė privalo 
Nubaustieji paimti į Jacksono’<aamažin4i 8aVo išlaidas. Jei 
kalėjimą. ; • -•

ISPANIJOJ STREIKAI, 

RIAUŠES

MADRIDAS, vas. 13. 
Įvairiose Ispanijos dalyse vyk

Beirute, Sirijoj, areštuotas' 
ancūzas bankininkas Elio'

ABO, Suomija, vas. 13. —-
_» ’ i Prasidėjo byla 28 asmenims,
PARYŽIUS,- vas. 13. —1 n- • _ .... . . . .

į kaltinamiems militanmu šni- 
Prancuzijos vyriausybė susi- Į pėjįmu svetimų valstybių nau 

laukė naujo piniginio skunda- dai. Jie. buvo areštuoti perei
to, panašaus Staviskio skenda- tą spalių mėnesį. Tarp areš- 
lui, dėl kurio pergyventa kru- luotų yra vienas amerikietis, 
vin i austos riaušės. Arvid Jacobson, buvęs moky

tojas Micbigano valstybėje. 
; Buvo areštuota ir jo žmona, 
bet rasta nekalta ir paleista. 

Kaltinamųjų priešaky
Sacazan, kurs yra nusukęs 
šimtus milijonų frankų pran
cūzų indėlių. '

Sacazan vadovavo dviems 
griuvusiems bankams Pary
žiuje ir per juos pardavinėjo 
menkos vertės šerius. Pir
kusieji tuos šėrns prarado in
dėlius ir pagaliau uždaryta jo 
vadovaujami bankai.

Per pereitus fiešeris metus 
jis 2.3 kartus buvo traukiamas 
teisman, tačiau bąlu nagrinė
jimai neįvyko ir jis visados 
išsisukdavo.

'V«kAT ištiko gaidas- 7-ių 
aukštų namuose, 121.3-19 W. 
Van Buren gat., kur buvo ei
lė įvairių darbo įstaigų.

Gaisras gręsė apie 300 mer
gaičių darbininkių, kurios vos 
išsigelbėjo.

Keturi ugniagesiai sužeista. 
Nuostolių — apie 200,000 dol.

SUIMTI LENKI ŠNIPAItas nebus padaryta, kraštas su
sidurs su bankruto pavojumi, i

; [ Marijampolės apygardos
7 ’1*- , . , .. • ‘ • , < .• -v

je su SJCiai " uis.
Per praeitą parą šiame mie

ste ir kitose Austrijos dalyse 
vyko kruviniausius kautynės.
Vyriausybės kariuomenė nau
dojo ne vien kulkasvąidŽius, 
bet ir patrankas.

Po pastarojo karo šį miestą 
apnyko ir apvaldė socialistai 
ir per ilgus metus jie statė vi 

• sur milžiniškus puošnius apar 
tamentinius namus, kuriuos 
apgyvendino socialistų darbi
ninkų šeimomis. - -aM

Dabar šiuos namus socialia-i syb«’ paCi» Aus‘rij* Pri>«rtr ; 
tai pakeitė tvirtovėmis. Kai I Vokietijon ir įkaliau išnav 
kurie jų sugriauti patrankų 1;.intk ^vyravusius austnj so-_ 
šoviniais ir ten rasti gyvi so- c’a^'s^HS-

cialistai suimti. Kitur socialia Tokiu būdu Austrijos vy
tai dar nepasidavę. Šie namai liausybei reikėjo gintis nuo 
bombarduojami. Popiety kova Vokietijos nacių ir nuo namiš- 
iš dalies buvo suspenduota, kių socialistų. Nuo nacių gin- 
DienofT metu ^SociaTišfiU nešu- tjs jai gelbėjo santarvės vais
iojo drąsos priešintis policijai j tybės. Nuo soeiatistų turėjo 
ir kariuomenei. Bet temstant gintis pati viena, nes tai vi- 
jie ir vėl atnaujino savo puo- dans reikalas.
limus, kurie kaskart eina silp ' t- j • 

nyn. Yra aišku, kad socialistų 
sukilimas prieš vyriausybę su
triuškintas. Kurie socialistų 
vadai nėra žuvę, tie suimti.
Taip pat panaikinta (išteisė
ta) socialistų partija. Jų par
tijos gyvavimas griežtai už-

arba hitlerininkai. Šių Vokie
tijos fašistų partijos tikslas 
buvo savo idėjas atkelti Aus- 
trijon, sudaryti nacių vyriau-

PAVOGTI GRABININKO 

DAIKTAI

Grobininkas Stanley P. Ma-

valstybės saugumo policija Į draustas. Išnyko Vienoje ir 
išaiškino ir suėmė lenkų šni-Įkituose keliuose miestuose 
pus; Merkinės miestelio gyven I Ralistų valdybos, 
tojus Konstaneinavičių Alek-!

so-

stu didesni ir mažesni darbi-1že,ka’ 3319 (Anbn- Mndrų, kuris kaip mažai mo- Telkto kam MomI
ninku streikai. Neapsieninami "» avė., pranešė poUcijm, kad
be riaušių, kurioms visur ' *“kaUS "am'’'

, . . , ... 3333 So. Halsted gat., laidotu-visados vadovauja komunistai . . .
ir socialistai. I”’ pavoffta pal,k" l"°-

_________________ j se namuose Mažeikai priklau-
SPAUDOS LAISVE MEK.l«»»i«ji P»r™Kiran

j vairūs daiktai apie 50 doleriųSIKOJ

MEJCICO CITY, vas. 13.— 
Vyriausias Meksikos teismas 
nusprendė, kad Siame krašte 
spaudos laisvė neturi būt var- 't

AUTOMOBILININKAI

{6P6JAMI

Chicagos policijos viršinin
kas Allman paskelbė įspėjimą

kantis rašyti, pasikvietė talki
ninku mėsininką Kvaraciejų 
Vladą. Jie teikė lenkams ži
nias apie Dzūkijos kelius, til
tus, telefonus ir kit. sulig len-

Austrijos vyriausybė pašau 
kė darban karo teismus. Pra 
nešta, kad1 suimti socialistų 
vadai bus veikiai statomi į 
teismus ir pripažinti kaltais

kų kariškos žvalgybos reikalą- bus baudžiami mirties bausme 
rimu. Bet šnipai laiku buvoj— pakorimu, 
susekti ir patupdyti Alytuje. Mirties bausmė prieš juos 

bus panaudota dėl to, kad, 
paskelbus karo stovį, jie ne 
tik nenutraukė savo veikimo 
prieš vyriausybę, bet dar pa

kaskart darėsi vis _ 
nesukalbami, pradėjo kone 
viešai ginkluotis, sankalbiatgi 
ir grasinti vyriausybei, ši pas
taroji nusprendė visiems lai
kams apsidirbti su socialis-• I . ' ' ’ t.- • • "
tais. Policija puolę jų centrus • 
ir būkles. Socialistai paskelbė 
streiką ir iš to prasidėjo ko
va su vyriausybe.

PAGAVO TARPTAUTINI 
APGAVIKĄ

Kriminalinė policija Kaune 
sulaikė įtartiną asmenį, kuris 
pasirodė besąs žymuR tarpiau 
tinis apgavikas ir žulikas Gir- 
šas t'haimovičius. Jis per Vo 
kietiją atkeliavo- iš Vilniaus. 
Pasirodė besąs ta« pats kuris

RAGINA PRALEISTI ATO
STOGAS LIETUVOJE 

Kotkos miesto suomių koali
cijos partijos skyrius surengė 
vakarą, kuriame tame mieste

žoma, nepaisant to, kad ji kri' automobilininkams, kad jie į-
jauna Mary Loaiae, Martin, ,iknoja ir «l«kirų eigyrtų 1934 metų “laimine.”

‘ valdininkų paklaidas ir blogus • Viršininkas pranešė, kad ar- išeinančio dienraščio Etela-
darbus. - Į timiausiomis dienomis polici- Į Suomi vyr. redaktorius ir Es-

f ------------------- ja gans įsakymą areštuoti ne- tijos garbės konsulas Heikki
STATYBA LIETUVOJE turinčius 1934 m. “laisnių” j Lehmus skaitė paskaitą apie

automobilininkus. ' Lietuvą, jos istoriją, tautą ir
Bendrai, pereitais metais

vra

kuri turi Kanados pasą. Sa- 
j koma, ji esanti visų šnipų va
dovė. Jos nurodymais veikęs

•• ,f

ir amerikietis Jacobson.
Bylą' nagrinėja vyriausias !

Suomijos teismas už uždarytų 
darų, ty. joki pašaliniai žmo
nės neįsileidžiami.

I statyba visame krašte buvo 
■ maža ką temažesnė už 1932 
Į statybą. Geriausia statylha ėjo

ARGENTINOS LIETUVIAI Panvėžv, paskum Palangoj ir 
FILMO J I Klaipėdoj.

Neseniai Cordoboj išėjo nau! Šiemet statybos perapekty- 
Algiere teismas ja filmą, kurtoj artistais yra Į vos taip pat neblogos. Daug 

nubaudė jį du metus kalėti, lietuviai Petrils ir A. Tumas, j bus statoma mokyklų. Savi- 
bet įjis nekalėjo. ! Greitu laiku išeis kita filmą, ‘ valdybės taip pat rūpinasi li-i kurioj taip pat dalyvaus Cor-Jgoninių ir savo reikalams skir-
PLATINKITE “DRAUGĄ” I dolos lietuviai' artistai tų namų statyba.

VILKAVIŠKIEČIŲ VARGAI 

VOKIETIJOJ

,• y • • • •*<* ’ ' e-, •• - •» .*’ «
Užsienio lietuviams remti 

draugija gavo laiškų iš pietų 
Vokietijoj gyvenančių lietuviu. 
Jie ten labai vargsta, dauge
lis neturi darbo ir kaip sve
timšaliai mažai šelpiami. Dau
gumas jų yra nuo Vilkaviškio, 
iškeliavę ten prieš 30 m. Rū
pinamasi jiems podBti. •

ūkį, ragindamas klausytojus, 
kurie nori praleisti vasaros 
atostogas užsieniuose, neuž
miršti Lietuvos, kuri turi daug' r*. V » • .
simpatijų suomiams ir, be to, 
yra gražus ir įdomus kraštas.

ORAS
CHICAGO ir APYIjTNK.— 

šiandien debesuota; kiek šil
čiau.

didino. Jie kaltinami polid- I*rnai apgavo Kaune Aiziką 
ninku ir kareivių žudymu. ,Rndį. Jis įkišo jam smėlio 

Kai kurios šio miesto dalys ^-čžutę vietoj aukso ir išgavo 
per naktį pakeistos griuvė- G0’000 ,itlb Chaimovičius pa- 
siais. Šiandien vakarą sočia- . bintas į kalėjimą. Jis prisi- 
listų liekanos atnaujino puoli- [ Pa&ino> buvo baustos O- 
mus. Socialistai gerai nusima- ' okietijoj, Lenkijoj

no, kad jie yra pralošę. Ta
čiau pasiryžę kovoti iki pat 
galo, kaip ilgai jiems pakaks 
ginklų ir amnnicijos.

Kovos priežastys

Kaip sakyta, čia ir kituose 
Austrijos miestuose socialistų

> t

,_____________ . . . .
—

ir kitur. Gero žvėrelio būta.
U

Graudūs Verksmai,
STACIJOS

IR

Kai Kurios Gavėnios 
Giesmes

partija ttok stipriai įsiviešpa-, Išimtos iš “Ramybė Jums’
tavo, kad ji ėmė grąsinti pa 
č'mi krašto vyriausybei. Socia
listų partija turėjo nuosavą, 
pusianmilitarinę ginkluotą or

i,
hiĮŽi

KAINA 10c 
DRAUGAS’* PUB. 60., 
2334 So. Oakley Avė.,

Cbicago, TU.

— - -■ ...  .................... .—



Trečiadienis, vairiu 14, 1934

jaus kančios, tragingoji įnirtis ir iš numiru
sių prisikėlimas. Taigi, Gavėnia ir Jodysi* J u 
biliejus tesukelia mumyse norų tobdlinti savo 
gyveuimų, sekti Kristų ir didesne energija 
dirbti ir kovoti dėl įgyvendinimo Jo šventojo 
mokslo visuose pasaulio kraštuose. Sis bran
gus laikas teatneša mums naujų dvasinių lai 
mėjimų ir tepasuka mūsų žemiško gyveninio 
eigų į tokį kelių, kuriuo eidami pelnytume 
savo nemirtingai sielai amžinąjį gyveninių 
Dievuje.

lAulna kusdten. į'ftakyrua aekinaflenlua

l’lUiNUMEIlATOS KAINA: Metams — $6.00. Pu
tei metų — $3.50; Trims mėneeiunis — $2 00; Vienam 
■ktoatuui — 70c. E tuopoje — Metams $7.00, Pusei ue- 

«#0. Kopija ,03c.
Skelbtinų kainos prisiunčiamos pareikalavus.
Bendradarbiams lr korespondentuos rastų negry

nus, jei neprašoma tai padaryti lr nupribiunčlama tam 
tikslui P*!**/? <ssolglij

Redaktorius priims — nuo 11:00 Iki 11:00 vaL 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. po piet.

JAUNUOMENE

“DRAUGAS’
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Escept Sunday. 
SUBSCRIPTIONS: One Yeai — $0.00; Slx Months 

— $3.50; Three Months — $2.00; One Month — 75c. 
Europe — One Year — >7.00; 81x Months — $0.00; 
Copy — -03c.

advertlsing ln "DRAUGAS" brings best reeulta. 
Advert|slng ra les on appitealion.

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

AUSTRIJOS LAISVA PAVOJUJE

Jau seniai buvo nujaučiamu, kad Aus- q 
trijoj įvyks naminis karas. Taip ir buvo. Ten jjU 
dabar einu revoliucija, kurioj jau žuvo keli nu£ 
šimtai žmonių. Ir dar nežinia kuo ji baigsis, i įus

Revoliucijų sukėlė socialistai, kurie jau į gaj 
seniai laukė progos išveisti iš valdžios l)oll- jjni 
fusso, katalikų partijos, vyriausybę. Tos pro- įr j 
gos sulaukė kai viee kancleris Fey, nujaus itju 
dainas socialistų suokalbį, profesinių sųjun- {,je 
gų butuose pradėjo kratas. Dėl tos pačios 
priežasties atimta policijos kontrolė iš so- 
cialistiškos Vienuos miešto valdžios. Dėl to 
socialistai išvedė savo kontrolėj turimus dar- ^a< 
bininkus į streikų ir nuo to prasidėjo riau- 0U' 
$ės, susišaudyulai. Dėllfusso pozicija remia ir į1111 
fašistai. Naziai kol kas laikosi nuošaliai, nes 
taip elgtis jiems yra įsakyta. Aiškus daik
tas, jie laukia didesnių susirėmimų ia- tada riu 
su vokiečių hitlerininkų pagalba pultų besi
pešančius ir mėgintų kraštų užvaldyti tuo j 
tikslu, kad jį prijungti prie Vokietijos. Vo- •oiO
kiečių hitlerininkai seniai to siekia. Nors tas

V Jx
žygis ne taip jau lengvai atsieitų — jis su- pu,
keltų didelį triukšmų visoje Europoje, bet ^q{ 
vis dėlto pavojus Austrijos nepriklausobiybei 
yra didelis. Nuo to išsigelbės tik tada, jei 
vyriausybei pavyks numalšinti šėlstančius rw 
socialistus ir neduos progos į tų vidujinį 
konfliktų įsikišti nazistams, kurie dirba Aus- . 
trijos susijungimui su Vokietija. »

DIENOS KLAUSIMAI

GAVĖNIAI PRASIDĖJUS

Šiandien Pelenų Dienu. Tikintieji eis į 
bažny<ią. Ant jų galvų bus užpilta žiupsne

li lis pelenų. Kunigas primins: “Dulkė esi ir i 
dulkę pavirsi”. Nors tai skaudūs žodžiai, bet I 

I teisingi. Jie primena žmogaus kūno menku-J 
v- mų ir laikinumų; jie sęko: žmogau, nesikelk 
» į puikybę, nelepink .savo kūno, nes tai yra 

tik nykstančios žemiškos medžiagos .krūva.
Bet kiekvienas tikintis žmėgus žino, kad 

jo kūne, kuris ar anksčiau ar vėliau pavirs 
BSį j dulkes, yra siela, kuri amžinai gyvens. Dėl 
k:to Bažnyčia primena ir nuolat mokina, kad,

* besirūpindami gęstančio ir nykstančio kūno
b. \ dalykais, neužtuirštumėme amžinai gyvenan- 
B* čios sielos reikalų. *

Gavėnia mums daug padės suprasti žino 
L gaus vertę šioj žemėj ir tikrųjų gyvenimo 
6 prasmę, jei tų laikų Sunaudosime dvasiniam 
jį- įsisąmoninimui. Bažnyčia mus ragina Gavė- 
I- nioj pasninkauti, susilaikyti nuo pasilinksmi- 
C Mimų, apvalyti savo sųžinę ir melstis. Ir ne
K be tikslo ji tai daro.
F" / » . . . .| Bažnyčia yra įsteigta paties Kristaus,
| kuris, priėmęs žmogaus kūnų, ne tik pasnin- 
, ^tjavo, bet sunkiai dirbo, karštai meldėsi, skau- 
; . džiai kentėjo ir tragingai mirė ant kryžiaus, 

i^ats Pasaulio Sutvėrėjas - Dievo Sūnus tai 
. fdarė, kad išganyti nykstančiame žmogaus kū- 

■ ' ne esančiųjų sielų, kuri gyvens amžinai.
rM* -• Gavėnia krikščionių pasauliui primena 

' .^Kristaus gy venimų žemėje, Jo darbus ir bai- 
K&£mus kančias. Kiekvienas dėkingas savo Išga-

* jiytojui žmogų- šiuo ypatingai brangiu ir 
šventu laiku nedrįs ieškoti pasaulio tuštybių,

1 Č keltis į puikybę, rūpintis tik kūno reikalais, 
}■ A'bet stengsis ii sunaudoti savo sielos išganv-

' - ly f ' f f

' ’.^nui. Dėl to jis pasninkaus, susilaikys, melsis 
& ; ir savo artimui padės suprasti kodėl Krietus
1 ^kentėjo ir mirė ant kryžiaus.

Šiemet ypatingai Gavėnios laikos yra 
, •■•brangus, nes baigiame Didįjį Jubiliejų — &ve- 

ntuosius Metus, kuriuos pernai jiaskelbė Po- 
fc įnežius, kad priminti pasauliui, jog prieš de- 

'.’vyniolikų šimtmečių įvyko liaisios Išganyto

■ • . žymi jaunuomenes auklėtoja Panaši yra šioje šalyje iri
18781 3ra spauda. Ji auklėjimo rei- visuomenė. Ji ir geltona. Ji

Pirmueiausiejį mūsų jauno kale yra įvairesnė negu mo- Deva ne bedieviška, bet ir ne 
)s kartos auklėtojai yra tė- kykla. Ji pasirodo net galiu- grynai tikinčioji Juk statisti- 
i. Kiek mūs lietuviai tėvai g<*mė už mokyklų. Mat, ji au- įa sako, kad daugiau kaip 
jėgia auklėti; kaip toli ir kiį žmogų per visų jo gy ve- i pa8g įįos šalies žmonių nepri- 
ačjai jų auklėjimas siekia; nimų. Ji dažnai padaro iš ti- klauso jokiai organizuotai re- 
tip tvirtai ir giliai jis vai- kinčiųjų netikinčius, ir iš ne-pjgjjai.
lose įsišakni; kiele jis pasi- tikinčiųjų tikinčius. Ji daro Kas tų visuomenę tokių pa
do galingas ir atsiliepia vai žmones dorovės tvirtovėmis ir jarg įr tokių jų palaiko ir da 
j gyvenime, aš čia nesprę- ji padaro juos dorovėje did-'augįnaf Aišku — “geltonoji 
li. Tai plati,tįirva,-sunki di- žiausiais išgverėliais. Ji juos spauda”, kurių visi skaito, 
ti ir pakankamai nedėkinga.' daro skaisčiais idealistais ir . .

Mv Į, ' i purvinau, materialistais. UetoTO, JasnuAmene

Žiūrint kur kokia spauda į- Ką skaito mūsų lietuvių jau 
Antroji mūsų jaunuomenės sigalėjų, ten tokia,pat žmonių*nuomenė, tieR organizuotoji 
įklėtoja yra'mokykla. Moky-1 dvasia įsiviešpatauja. {“Vyčių” organizacijoje, tiek
y. yra tikybinė ir betlkybi J Belgija buvo ir yra katali- parapijinėse draugijose?
•; lietuviškoji ir svetimtau-■ kiškoji šalis. Joje vienok bu- Manau, nesuklysiu, tvirti- 
?koji. Mokykla mūsų jaunuo vo įsigalėję socialistai ir lais- nęs, kad daugybė pačių “Vy- 
enę, nemažiau kaip tėvai, da- vamaniai. Jie valdė tų šalį ir čių” neskaito savo organo 
'ta. katalikams darėsi vis sunkiau i “Vyčio”; jų kitL paskaito tik
Lietuvių jaunosios kartos ir nepakenčiama. Kodėl taip' r.ekurias žinutes ir tik labai 
dis gauna savo auklėjimų iš buvo? Todėl kad katalikai ne- maža jų dalis skaito straips- 
etuviškosios arba tikybinės turėjo pakankamai savo dien- nelius “Vytyje”.
okyklos, kita — dalis — iš raščių ir turimuosius ne visi Į Pats “ Vytis” nestovi taip 
iesto arba valstybinės heti- jie. skaitė. Tai dėl to bedie- aukštai pastatytas, kaip jis 
ybinės mokyklos, dar kita viai pradėjo “jais arti ir akė- turėtų būti, kaipo jaunuome- 
alis — iš svetimtautiškos tt- ti”, kaip sakoma. j nės ir tai katalikiikosio3 jau-
ybinės mokyklos ir dalis, kad Bet štai atsiranda du pa- ! nuomonės organas.

nedidelė net iš prieštikvbi- sauliniu kataliku — broliu Vi- Dar mažiau klysiu tvirtinęs, 
ps lietuvių mokyklos. ktoras ir Liudvikus Jourdain. kad kitų lietuviškų katalikiš-
Taigi mokykla lietuvių, jau Jų sumanymą remia ir laimi- kų laikraščių mūsų lietuviško-

ųjų kartų, labai padalina, jų na šalies vyskupai, paremia ji jaunuomėnė beveik visiškai
skirsto į nesuderinamus bū- susipratę katalikai ir juodu neskaito; daugiausia, jeį pa
lus, net kartais nuteikia jos išleidžia naujų dienraštį. Iš-1 žiūrį į “sporto” skyrių, 
ienų dalį prieš kitų. Štai čia karto jis turi tik 6,200 prenu- Tebemano niekas, kad aš

LENKŲ PASITARIMAI SU MASKVA

Lenkija, matyti, stipriai pajuto, kad tarp 
jos ir Prancūzijos santykiai nebėra taip “nuo 
širdūs”, kaip buvo. Jos atstovai laksto tai į 
Berlyną, tai j Maskvą, prašydami sudaryti 
nepuolimo sutartis. Tokia sutartis sudaryti 
pavyko su vokiečiais, dabar to siekia su bol
ševikais. Galintas daiktas, kad bolševikai, bi
jodami Japonijos sutiks sudaryti kokią nors 
sutartį su Lenkija. Toks lenkų politikų šoki
nėjimas iš vienos pusės į kitą, yra reikš
mingas dalykas. Matyti, kad Europos padan
gė ištikro niaukiasi. Lenkija, kaip ir kitos 
valstybės bijo naujo karo.

Sąryšyje sn Lenkijos atstovo išvykimu j 
Maskvą, pranešta būk lenkai turėję pasita 
rimų su Lietuvos atstovais dėl konfliktą su 
Vokietija. Būk tai Lietuvos vyriausybė pra
šiusi Lenkijos jiagalbos. Bet mes esame be
veik tikri, kad čia yru korespondentų grynas 
prasimanymas.

imperatorius sėdi už. atskiro stalo; iš 
dešinės sėdi pasiuntiniai, iš kairės im- 
peratoriško kraujo princai ir admirolai 
Togo ir Jainanioto. vieninteliai žmonės, 
apdovanoti aukščiausiu (‘brisantfl 
ženklu. Svečiai sėdi už ilgų stalų t^ 
vienos pusės priešais padėti patiekalai, 
ir kiekvienas turi nusinešt tai, ko ne
galėjo suvalgyti; neretai galima matyti 
išeinant iš rūmų puikiu munduru admi
rolų, vjenoje rankoje laikantį trikampę 
kepurę, o antroje — nesuvalgytų kara
liškų valgį. Pasibaigus pietums, impera
torius tuojau išnyksta.

Keliautojai pavyko kelis kartus ma
tyli iš tolo imperatorių. Kare žuvusiųjų 
minėjimo ceremonijoje ji matė, kai mi
kado šaltai nusilenkė ant žemės sukniu
busiems mirusiųjų giminėms. Matė jį 
ant balto kųip sniegas arklio, automa
tiškai keliančio du pirštu prie kepurės, 
kui parade pro jį ėjo eilių eilės karei 
vių. Bet arčiausiai jį matė vienoje šven
tėje, Tūmų parke, į kurių ji buvo gavusi 
aukso chrizantema papuoštų kvietimų. 

(Daugiau bus)

akivaizdoje reikalingi šauksmai ir triukš
mas? — aiškina nustebusiai keliautojai 
vienas japonas. — “Jis — Saulės sūnus, 
ir tasai, kuris išdrįs į jį pažvelgti, bus 
apjakintas ir sunaikintas, ypač, jai pa
žiūrės iš viršaus, fttaį kodėl imperato
riui vykstant, esti užtraukiamos ant lan
gės ir uždaryti visi langai”.

lnųierutoriaus garbei galimos viso
kios aukos. Jaunas dailininkas Ikozo 
Ito Šanchajaus kautynių- metu mikado 
portretų nutapė savo ‘potrijotiniukrau 
ju”, kurio tiek duug paėmė iš savo kai
rės rankos ir kojos, kad, patraukęs pas
kutinį kartų teptuku, krito be sąmonės 
— jo žygi visi garbino. .Kai ėjusieji 
Šanchajuje Į mūšį kareiviai sužinojo, 
kad imperatorienė pati išrinko šilkų, 
kuriuo bus apdengtos jų laidotuvių ut 
nos, jie sakėsi esu laimingi.

Apie imperatorių nė vienas japonas 
nekalba, ypač su svetimšaliu. Per retus 
būtinus pasiuntinių, priėmimas jis taria 
tik kdis ritualo nustatytus sakinius. Iš
kilmingu priėmimų metu. kuriuose bū
va apie aštuoni šimtai kviestų svečių.

Kaip “nepaliečiamų pusdievį” saugoja 
policija

Prancūzų žurnalistė Andrėe Viollis, 
išbuvusi Japonijoje daugiau kaip tris 
mėnesius, savo dabar išleistoje knygoje 
(Le Jupon et son Empire, Ed. Grasset) 
aprašo jos matytus imperatoriaus pasi
rodymus. Mikado važiavimo kelyje po
licija “padaro tyrus”. Negausinga minia 
stovi nejudėdama, akylai jiolicininkų se
kama. Kad būtų patogiau sekti, jie sto
vi nugara į kelią. Priešakyje stovi mo
terys ir vaikai, kiek tolėliau, užpakaly, 
vyrai. Aplinkui policijos grandinė — 
jumla su raudonais kryžiais arba etiaki 
spalvos uniforma, su kardais ir revolve
riais, burnas užsirišę juodu šilkiniu “an- 
tiniikrobiniu” aprišalu. Prasidėjus iškil
mingam važiaviluui, kurio laikas* išA
anksto, tiksliai žiiĮmuas, policininkai vie
nodu mostu nusiima h* įsikiša į kišenių 
aprišalą, o miniK tylėdama, kniumba 
unt žemiės. Tolumoje pasirodo raiulonai 
balti ietiniakal, plevėsuoja vėliavos ir 
važiuoja kokia penkiolika karietų, kurių 
▼ienaje sėdi imperatorius. -“Ar dievo

pasaulyje. Nuo to laiko, kai 660 m. 
prieš Kristų buvo vainikuotas jos isto
rinis pranokėjus Zimmu Tenno, ji iš
liko ta pati, ir <lal>ait'mis mikado yra 
244-tas jos atstovas Japonijos soste.

Vainikuojant, imperatorinį įteikiamos 
trys brangenybės, kurias pagal padavi
mų, palikusi dinastijos pranokėja, Sau
lės deivė: veidrodis, kiniam atsispindi 
tyrumas ir sielos tiesumas, brangusis 
akmenėlis, laiškius gerumų ir žmoniš
kumų, kanlas — ryžtumo ir drųsos 
•ženklus. Nuo to momento imperatorius 
tampa šventas. Paprastas mirtingasis ne
guli į jj žiūrėti, kadangi jisai, kaip sau
lė, plėnimis paverstų išdrįsėlį. Seniau 
imperatoriui iškilmingai rodantis, vals
tiečiui turėdavo į jj atsistoti nugara, 
idant jo žvilgsnio žaibai jų nesunaikintų, 
Mikado paveikslų nebūdavo, ir jis buvo 
Įsivaimluojatuas, kaip iMinašus į “šventą 
smaką”. Jftto Aieiži reformos laikų pra- 

I dėjo atsirasti jo atvuizdai, ir, japonų 
Į mokyklose vaikai kniumba žemėn prieš 
1 imperatoriaus ir imperatorienės paveiks-

Kaip gyv:ua japonų imperatorius. — Bet 
ar jis laimingas?

“Jus valdysite Japonijų ir jūsų ga- 
^;I>bč tvers tol, kol bus žvaigždės ir pa- 
“J«aiili-” — taip pasakė savo anūkui piin- 
'■ uui Niuiži, pašauktam būti pirmuoju Ja- 
rponijos iinncratoriuin, jo senelė, Saulės 

deivė Aineratsu, tokia pat akinamai 
/►Šviesi įr gaivinama, kaip saulės spindu- 
’ėėliai”. ftitaip prasideda visi Japonijos isto- 
t,. rijos vadovėliai. Iš dieviškos valios ja- 

• jponų imperatorius tiek esųs ar.kštesnis 
.už paprastu* žemės monarchus, tiek ja
ponų nacija ym aukštesnė (Ifcip bet sa- 

‘XiVe laiko) už visas kitas poshulio. tautu*. 
.Šitai įsminga į kūdikio sielą, ir net tie,

. kurie paskuųi ima kiek dvejoti sauliš- 
Ko4o i iil.ado kilimu, alknkbai kartoju 
“nors taj ir galima neig'ii. vis dėlto mes 

tikinu*. Mikado jaivt ikslu t a ai a įįer- 
ltia Japonijos siela, įcs tautinės didybės

dinastija yra pftti sėboji
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IŠ MUZIKOS SRITIES
Kuko A. P. Stulga

NĖRA DAINŲ PAS BLO 
GUS ŽMONES

kur yra daina — muzika, nes
blogi žmonės neturi dainos”. 
Pakelk savo širdį prie didžių 
jų pasaulio muzikų, tada -jau
sies geresniu žmogum, nes nu 

' kŠčiansias grožis yra pats Die- 
i vas.
I

AR NORI PAGALBOS IŠGANYMUI? KAS GIRDĖT PO AMERIKOS UETUVAJ 
KOLONIJAS

Dabartiniais laikais, pasi 
dėkojant radijui, galima pasi
klausyti to, ko tik norima. 
Kaip žmogus savo mintis, ar
ba savo kūno jėgas, panaudo
ja geram ar blogai, taip ir 
radiju galima panaudoti ge
ram arba blogai, Naudojant 
geram, radijo gali daug padė
ti žmonių švietimo reikaluose. 
Priešingai, jis padeda žmonių

NAMŲ SIMFONIJA

Atsilankius į namų, kurio 
kambariuos pastebime ant šie 
nų dorų paveikslų, dvasinių 
atvaizdų, paveikslų žymių žino 
nių, gauname įspūdžio, kad 
čia gyvena apsišvietę žmonės. 
Pastebėję įvairius muzikos j- 
rankius, įsivaizduojame, kad 
čia gyvena muzikos mylėtojai

tarpe skleisti nedorų ir teršia į ir liekame perimti muzikos 
dvasia. Tokiame name, aišku, 
šeimynos nariai liuoslaikį pra 
leidžia muzikoje gaivindami 
savo dvasių.

Koks neišreiškiamas malonu 
mas yra išgirsti styginės or- 
kestros klasines melodijas. Nei 
nepasijunti; kai džiaugsmo a 
pimta širdis akis ašaromis su
vilgo.

Praeityje dažnai buvo ran-z
damos naminės simfonijos. 
Randasi gal ir dabar, bet da
bar namus užkariavo meka- 

niškas išradimas — radijo.

dainos ir muzikos menų. Nau
dojant radijo, jį reikėtų nau
doti tik gerai, klasinei muzi
kai; o ne džiazui.

Muzikos ir dainos menas ne 
turėtu būti maišomas su poli- 
tika. Ne politinės kalbos su
žavi klausytojų, bet Bach’as, 
Beethoven’as ir kiti genijai.

Šių laikų liaudis didžiulio 
rje yra dvasios vergai. Ji gy- 
vena didžiųjų laikraščių nuo
monėmis. Beisbolas, futbolas, 
kasdieniniai didmiesčių skan
dalai — tai kasdieninis šių
laikų dvasiai penas. Didelė vi-i Nors per radijo gauname ge 

■ ros, klasinės muzikos, beteuomenės dalis jokio pasiten 
kinimo nejaučia iš artisto pie 
što paveikslo, arba styginiob
kvarteto; neturi nuovokos, 
kaip ji būtų linksmesnė ir šie 
loję pasitenkinus, jei tai su
prastų. Dėl to vaikus jau nuo 
pat mažens reikėtų auklėti 
mene. Nėra reikalo, kad ber
niukas, ar mergaitė turėtų bi
le kuriuo muzikos įrankiu vi
rtuoziškai groti arba kad jis 
I'ataptų artistu: — piešėju 
arba skulptorium. Reikia, kad 
jis suprastų ir jaustų meno 
skonį. Pasauliui reikia žmo

.P
ne tokia miela, nes ne sava. 

Pažvelgus j praeitį, imkime
kad ir Baeh’o namų gyveni
mų. Jis, kaipo didžiausias m u 
zikas, muzikaliai auklėjo ir 
savo vaikučius. Jis turėjo di
delę šeimynų. Jo žmona, bū
dama muzikali, jam daug pa-

Parsitrauk Tris Reikalingiau
sias Knygas, Pamokinančias 

ir Palengvinančias 
Išganymą

Parašė marijonas kun. KAZ. MATULAITIS

I.

KRISTAUS PATARIMŲ KELIAIS, pusi. 224, audeklo 
aptaisais $1.25.

n.
SIELOS TAKAI TOBULYBĖN, pusi. 269, audeklo ap

taisais $1.25.
m.

DORYBĖS, arba apšvietimo kelias tobulėjančioms sie

loms; pusi. 192, audeklo aptaisais $1.25.
Visas tris knygas sykiu imantiems atiduodame už $3.00 
Šios knygos ne tik atpratina nuo prasižengimų, nuodė

mių. liet daę veda į ištikimybę V. Dievui, visišku Jani 
atsidavimu, vis tobulėjančiu doringumu, kuris žmogui
teikia galimybės paragauti dangaus dar būnant žemėje.

Skaityk patsai ir duok kitiems. Rašyk tuojaus “Drau
go” adinin.: 2334 So. Oakley Avė., Cliieago, III.

Čia nuplėfik

C.erb. ''DrauKo" Administracijai:
Siunčiu Jums $.................. už kun’uos atsiųskite knygas:
KRI8TAU8 PATARIMŲ KEI.1AI8, audekl-o aptaisais. $1.25 
SIEROS TAKAI TOBULYBĖN, audeklo aptaisais. $1.25 
DORYBĖS, audeklo aptaisais $1.25.

Arba: Siunčiu $3.00 už kuriuos prisiimkite \ įsas tris KŲN. K. MA- 
Tų ĮKAIČIO knygas, audeklo aptaisais.

Vardas, Pavardė ..........................................................................,.............. ■

Mano adresas.................................................................................. Street

KAIP MAN PATINKA!
Rašo Andrius šnipas

Mokslo laipsnis parapijinėse 

mokyklose

Kad mūsų, lietuvių, terapi
jų mokslo ir.auklėjimo laips- laikraščiuose

dėjo. Jo namai daugiausiai uis žymiai pakilo, tai neužgi-
bnyo pripildyti muzika

Panašiai būdavo ir pas ki
tus muzikus. Beetbovenas, bū 
damas nevedęs, kada neturė
davo kuo savo svečių - drau
gų pavaišinti, jis juos vaišin
davo muzika. Muzikaliuose nanių, kurie atskirtų gera nuo 

blogo. Tokie žmonės būtų ne muose kur nepažvelgsi, 
tik patys dori, bet ir kitus širdžiai ramumą; 
vestų doros keliais.

Daugelis muzikos mylėtojų 
negali pasiekti tobulybės mu
zikos varttyime. Jie nepajėgia 
rankomis valdyti muzikos į 
rankio sulig savo noro, bet 
yra labai jautrūs klausoje.

Įžymus mokslininkas yra pa 
sakęs: “Pasidaryk sau namus,

rasi

nčijamas faktas. Mūs seserys, 
kaip KazimierietėsRaip Pran 
ciškietės, yra patyrusios mo
kytojos, daugelis jų pasimoki
nusios universitetuose, kelios 
turi net bakalaureatus, o ki
tos dabar siekia.tų laipsnių. 
Šitoks pasiruošimas užtikrina 
rezultatus.

GARY, INDIANA
PAMINĖJO 20 M. SUKAKTĮ

Vasario 10 d. Juozapas ir 
Josephina Normantai suruošė 
puotų savo namuose 20 metųą
vedybinio gyvenimo sukakčiai 
paminėti. Dalyvavo visi jų ar
timieji draugai ir kaimynai, 
jų būry matėsi ir vietos kle.b. 
kun. J. S. Martis. Svečiai su
teikė Normantams daug dova
nų. Puotos suruošime daugiau
siai pasidarbavo Lipskienė ir 
Valasinienė.

Miesto dali, kur Normantų 
šeimyna gyvena, vietiniai lie
tuviai vadina “Nauja Klaipė
da”. Ištikrųjų, pavadinimas 
labai tinka, nes vieta viena

TĖVy MARIJONO 
MISIJOS

gražiausių visam mieste (re
zidencinė). Vadiriamoj “Nau
joj Klaipėdoj” gyvena apie 
30 lietuviškų šeimynų. Arti, į 
pietvakarus, už Tyler sodo. 
matosi lietuvių bažnyčia.

Vasario 11 <1. Šv. Kazimie
ro lietuvių parapijos salėje j- 
vyko didelis Užgavėnių balius kota j 
parapijos naudai. Pradžioj va
karo buvo trumpa progranin, 
kurių išpildė jaunuoliai-ės.
Programa buvo įvairi ir link
sma. Baigiant programų, kal
bėjo aukštesnio teismo teisė
jas, Charles E. Greenwald.

— bal. 1 dd. — kun. A. Pot- 
Į ranskas, M. 1. C.). 
į Kovo 26 —- Baland. 1 dd. -L- 

Kochester, N. Y., kun. A. Ci
kuta, M. 1. C.

Kovo 28 — Bal. 17 dd. —• 
Apreiškimo para p., Brooklyn, 
N. Y. (Kun. A. Būblys, M. I. 
C.).

Balandžio 23 — 29 dd. — 
Utica, N. Y., kun. A. Cikota, 
M. I. C.

Balandžio 30 — Gegužės Į3 
dd. — Šv. Kazimiero parap., 
Pbiladelpliia, Pa. (Kun. A. Ci«-

DVASIŠKOS KNYGOS
Rituale Romanum Parvum,

Joseph Skvireckas, S. T. D-ris. 
Kaina $1.75.

Giesmynėlis, bažnyčių cho-
Žmonių nemaža atsilankė.: rams ir mokykloms. Naujalio. 

Girdėjau, parapijai liko gra- Pusi. 136; kaina 50c.
žaus pelno.

Daug yra keblumų išauklė
jimui naminių simfonijų. Bet, 
prie gerų norų, viskas gali
ma. Pirmiausiai, šeimynos ga
lva turi būti muzikos mvlėto- 
jas. Visi šeimynos nariai taip 
pat turi persiimti muzika. Mu 
zika pasiekiama tik per nuo
latinę praktikų.

Bendras vaizdas Welfare salos — New Yorko vabtvbi- 
nio kalėjimo. kuriame sakoma, kaliniai gyvenę it karoliai. 
Tai pasirodė policijai jiadarius revizijų —- kratų. Kalėjimo 
viršininkas J. Mac Cann tuojau atleistos nuo pareigų, o jo 
doputatns F. Shepbon areštuotas.

mūsų laikraščiai, žurnalai ne
pavydės, kaip dabar nepavv
di jiems vietos literatūros dir-

x 1
v oje, jei duos progos orientuo-. 
lis lietuvių rašybos dvasioje.

Šiomis dienomis “Drauge’’ 
“Darbininke”, “Garse”, “Vy 
tyje”, “Studentų Žodyje-!’, 
“Mažųjų Drauge” ir kituose 

pastebime čia
girnių lietuvių ųmatorių - ra
šytojų pretenzijas rašyboje.

. . • l, < J. .
Redaktorių, žurnalizmo šulų, 

rankose randasi “molis” (čia 
gimęs lietuvis literatas), jiems 
tenka lipdyti ateities genijų, 
kuris savo kūriųiais įamžintų 
mūs emigrantus.

fttai, Atnsterdam’o, N. Y., 
lietuvių parapijoj, kur klebo
nauja poetas ir dramaturgas 
Seirijų Juozas (kun. Žydana- 
v’.čius) aštuntasis skyrius lwii 
gė žieminį semestrą. Kvotimus 
prižiūrėjo New York State E- 
ducational Board. Rezultate, 
penki vaikučiai gavo 100 nuo
šimčių ir nei vienas negavo 
mažiau kai 85 nuošimčių.

Tai bent pasižymėjimas?

Čia gimęs lietuvis rašytojas?

Lietuva, kur gyvena suvirs 
du milijonai lietuvių, da
bar jau turi daug rašytojų, žu 
malistų, menininkų. Bet Ame
rikoje, kur gyvena apie mili
jonas lietuvių, ar turime norr 
vienų čia gimusį lietuvį lie
tuvių kalba rašytoją, pilnoje 
to žodžio prasmėje!

Koks gi rašytojas pilnoje to 
žodžio prasmėje!

Jei kūrinyje jaučiama pro 
to ir sielos grožis, jei jo bele
tristikoj kiekvienas sakinys 
žibėte žiba; jeį jo kūryba per
dėm gyva, nuoširdi; jei jo žo
džiai stebuklus daro, jei vei
kiančių asmenų išvystymas y- 
ra ryškus, savotiškas, liepsnin 
gas. štai, rašytojas pilnoje to 
žodžio prasmėje.

Konstatuojame faktų, kad 
tokio jauno lietuvio Ameriko
je neturime. Kiaušinių betgi 
pridėta, tik perėkime.

Ateityje! Taip, turėsime; jei j

KAIP ĮTIKTI SAVO 

ŽMONAI

Vasario 12 — Ii8 dd. — Sbe- 
boygan, Wisc. (Kun. A. Pet
rauskas, M. I. C.).

Vasario 19 — 25 dd. — An- 
sonia, Conn. (Kun. A. Petrau
skas, M. I. C.).

Vasario 19 — kovo 4 dd.— 
Aušros Vąrtų parap., \Vorces- 
ter, Mass. (Kun. A. Cikota, M.
I. C.).

Vasario 26 — Kovo 4 dd. — 
Athol, Mass. (Kun. A. Petrau
skas, M. I. C.).

Vasario 27 — kovo 4 dd. — 
Mt. Carinei, Pa. (Kun. J. Vait
kevičius, M. I. C.).

Kovo 5 — 11 dd. — Provi 
dence, R. I. (Kun. A Cikota, 
M. I. C.). ,I

Kovo 5 — 18 dd. — Pitts-i 
ton, Pa. (Kun. A. Būblys, M

Nusilpnėjęs, Visai be ūpo?

Adv. N. Valasina

I. C., ir kun. A. Petrauskas, 
M. L C.).

Kovo 12 — 18 dd. — Šv. 
Kazimiero parap., AVorcester, 
Mass. (Kun. .J. Navickas, M. 
I. C.).

Kovo 12 — 25 dd. — Kings 
ton, Pa. (Kun. A. Cikota, M. 
I. C. ir kun. J. Vaitkevičius, 
M. I. C.).

Kovo 19 — 25 dd. — Šv. 
Jurgio parap., Brooklyn, N. 
Y. (Kun. A. Petrauskas, M. I. 
C.).

Kovo 19 —- 25 dd. — Šv. 
Jurgio parap., Detroit, Mich.

Kovo 19 — Bal. 1 dd. — 
Brockton, Mass. (19 — 25 dd. 
kun. A. Būblys, M. I. C. 26

Giesmynas. Paruošė kun. J. 
Tilvytis, M. I. C. Pusi. 496; 
kaina $2.25.

Mąstymai apie Svč. Jėzaus 
Širdį. Iš italų kalbos vertė J. 
Vaišnoras, M. I. C. Pusi. 208; 
kaina 35c.

Mišių Auka. Parašė kun. 
Juozas Jusevičius. Pusk 88; 
kaina 25c.

S v. Jėzaus Širdies Introni- 

zacija. Parašė kun. S. Drau
gelis. Pusi. 132; kaina '60c.

švenčiausiojo Jėzaus Vardo 
dr-jos Įstatai. Vertė kun. P. 
Saurusaitis, su apdarais. Pusk 
120; kaina 60c.

Naujas Testamentas 

Juozapas Skvireckas.
620; kaina $1.25.

DRAUGAS PUB. 00., 
2334 So. Oakley Avė.

, Chicago, III.

Vertė
Pnsl

AR KELIAUJI W! | 
LIETUVĄ?

Keletu metų atgal įžymus Gydytojas 
Speciallataa ISrado kombinacija vnl- 

.......u 4..- K..stų.’ kurie darė stebuklus dėl Mgo-»Na, vyreli, jei kpciolas ta- nių. kurių organizmas buvo sugrėbęs 
ar tik vietomis arkyvus, Ir kuriems 
reiltėjo dauriau kaip tik paprasta to
niką. fiį preskrtpclja dabar yra par- 

‘ davinėjama visose valstinyčiose tik už 
' Dolerį ut pilno mėnesio treatmentą. 
Jeigu po dvidešimt* “dienų jfts nebfl* 

»4 sit.e užganėdintas, jflsų Doleris Jums 
-AL" bus sugrąžintas. Eikite ) savo vnls- 

tinvčlą ir paklauskite butelj tikro 
NTIGA-TONE — žiūrėkite, kad ant 
laibelio būtų užrašyta

,vęs laukia, kuo nuraminsi sa 
vo žmonų? Saldainiais! Vėpla 
išvadins. Aiskrimu! Neišma
nėliu apšauks. Gėlėmis? 
šaus, kad pas tave daugiau 
k\oterių, negu smegenų.

Tai kuo gali, žmogau ją. nu
raminti !

Tik vienas tėra išėjimas, ne
abejotinas, visada tinkamas..

Tų sekretų pakuždėsiu į nu 
sį; klausyk.

Parnešk jai šios dienos 
“Draugą”, parodydamas kvi
tų, kati “Draugų” užsakei iŠ 
tįsiems 1934 metams.

Ir nuo to laiko visados įti
ksi savo žmonai.

I
DRAUGAS”

Kata lik iškasi 
Lietuviškas 1

Patriotiškas!
Teisingas!

Naudingas!
Pamokinantis!

MvbMCo^Dp*. H.»B OMoBt..

flRACIOfl AKTB
Yra dldeHa Mrtaa

MuKae valo, tvelnlna gaivina 
be pavojeuu Jus Ją pamėgslte 
Knyga “Kye Gare” arba “Rye 
Dean t y” ant pareikalavimo

Nusa-Tone

TOLOSEFAT
Ml.. M. Bataav .f Brooklyn, M. T. 

vrltoo: “■oro sood Knuoboa for (ko 
yut 4 ■a.nlba snž karo no( onl, Imi SS 
yooaSs b«t tool oo mneb boltor in .vary 
vsy. Bvcn for p-npl- »hn don t caro to 
rodsoo, Krnaekoa i« woa4«rfol to hoop 
(ko ayatoao bMltby. I kolas » flora, 
•baold kn.v for r»o (rl»4 m many 
(blflf* bot enly Krutb.n anao.iod aU 
porpoood.” (May U, W»>.»

TO loss tat BAFTLT and HARlfLBSS- 
LT, tako a balt teaspoonful of Kruachan 
Salta ln a (laaa of hot vatar In tha 
mornlng befora braakfaat—don‘t mlaa a 
mornlng—a bottle that laste 4 anka 
ooata būt a trlfle—get Kruachan Salta at 
any drugatora In Amarlea. If not Joy- 
fally aatufled afUr tha flrat bottlo— 
aaonay back.

YARIGOSE VEINS
Gydomos Nauju Būdu

Ba opsmeljoa, be JavirkAtlmų. Be 
prlvdrsto poilsio. Gydantis galėsi 

dirbti po senovei, nebent Jau dabar 
priverstas gulėti. Tam vaistas yra 
Emerald Oll. Gydo greit, mažina ti
nimą ir gėlimą Nurodymai prie vata 
tą ei negelbės aptlsklainkaa grąžina
pinigus

Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau
go”'laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus •dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivais. 
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti i 
Lietuvą, bet ypatingo dėmesio kreipiame j šias eks
kursijas:

GEGUŽES MEN. 26 D. Scandi- 
navian-Amerikos linijos laivu
DERIK VIII”.

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivų 
linijos laivu “BERENGARIAM

Norintieji vykti su šiais laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos į LIETUVOS EUCTIARTSTINĮ KON
GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į



LABDARIŲ DIRVA
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NUSTATYTA ISVAŽIAVI 
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žiuvimas bus tuo ypatingai, 
kad vienam gihukingani daly-

--------  —• j viui teks geras lotas, kurį la-
i Lietuvių K. K. labdarių Sų-(b<larybei aukojo Paulina tti- 

jungos centro metinis susirin- Į inkienė, 1531 iSkelds avė., Chi- 
kiuias įvyko sausio 31 d., Au- eago lieigbts, 111. Savo gera

darei centro valdyba taria nuo 
širdų ačiū. Pasitikima, kad

VYČIAI RUOŠIASI DVA
SINEI PUOTAI

Ift L. VYČIŲ CHIC. APSKR. 
SUSIRINKIMO

šros Vartų parap. salėj. Siu- 
Į me susirinkime dalyvavo gau

singas labdarių veikėjų būrys ši graži dovana rudeninį išva-

B
i -I

ir pravedė daug naudingų nu- žiu vinių padarys pasisekusį ir 
tarinių, • labdarybei atneš daug naudos.

Didžiausias ir pirmiausias 
darbas labdarių priešakyje y-

Trečiadienis, vasario 14, 1931
sn=

deracijos Chicago’s Apskrities dinimų prašomi nesivėluoti. Į-
inicialyva, bus paminėta Kra • n- • . ,, ,1 , žangu J5e. asmeniui. Pelnas
žiu skerdynių 40 m. sukaktis.
Ta proga bus atvaidinta 3 
veiksmų drama “Kražių sker-\ 
dynės”. Vaidinimo dalyvaus l 
apie 50 žmonių (Gubernato- Į 
rius, pristavas, urėdninkai, ka Į 
zokui, dūktai us ir minia

eis Federacijos Chic." Apskri

ties reikalams. Komisija

Praftešimų iš sporto sekci
jos darė J. Juozaitis. Pranešė,1 
kad kiekvienas sekmadienis 
bus pašvęstas vienai kuopai. 
Bus visokių įvairumų. Taipgi 
pranešė, kad yra dvi trofejos, 
kurios bus įteiktos laimėjusie
ms pirmų ir antrų vietų ty
mams. Trofėjus aukojo Al. 
Kumskis įr J. Budrikas. Ka
dangi jau užstoja gavėnia ir 
uždrausta šokti, tat geriausia 
vieta laikui praleist atsilan
kant į besketball žaidimus..

VENETIAN MŪNUMENT CO.. INC.
Isdlrliėjui aiikštMUičs rtUics l’uiniiiklų 

Ir Urabiuunių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Sutirš 30 metų prll yrimo

Pirklio tiesiai Iš dirbtuvės Ir 
tu mo kite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui žymes
nių Chieagos I-letKi vią.

L. V. Chic. Apskr. metinis 
susirinkimas įvyko vasario 11 
d., Aušros Vartų parap. mo
kyklos kambaryj. Susirinkimų 
atidarė pirm. V. Rėkus mal
da. Atstovų atsilankė iš seka
nčių kuopų: 4 kp. 6, 5 — 3, 
24 — S, 36 1, 112 — 3,
“Dainos” choro — 2.

Nutarimai praėjusio sus-mo 
vienbalsiai priimti.

Kalbėta apie L. V 
nos” choro darbuotę.

Nutarta, kad centras steng-Į pirm. V. Dambrauskas pralie
tus išgauti viešų rinkliavų mieuiė, kad biznio komisija ener- 
ste. I gingai dirba ir choras turi di

lius daroma pastangos kiek i delį skaičių narių. Finansinį

Susirinkime nutarta, kad 
dar prieš pinnųjį išvažiavimų 
labdarių ūky būtų iškastas šura vadinamoji “Vainikų Die

na” — gegužės trisdešimtoji.' I10y 
| Šiemet, kaip ir kitais praėjui į Liet. Kat Vakarinių Vai

siais metais, 8v. Kazimiero gįybių konferencijų išrinkta 
kapinyne labdariai darys rin-|tryg atstovai, 

kliavų našlaičių naudai ir po 
pamaldų Vytauto gražiajam 
darže bus labdarių metinis pi
knikas, kur io pelnas taip pat 
eis labdarybės reikalams. Prie
šio didelio darbo labdarių ce
ntras jau rengiasi if prašo, 
kad ir kuopos iš anksto pra

“Dal-
Cboro

gulima greičiau išmokėti bent 
vienų ūkio. paskolų.

dėtų ruoštis. Kuo geriau pri labdarių kuųpų veikimų. Jos 
siruošime, tuo daugiau naudos į visos šiemet turės dirbti arti- 
labdarybės darbams padarysi- mesnianie kontakte su centru 
me. ir kų nors didesnio organiza-

Pinnaiii labdarių centro iš- cijos naudai surengti. Kuopos

įaportų išdavė 8. Šimulis. Taip 
pat pranešta, kad choro repe- 

Centfas stengsis atgaivinti tieijos nukeltos į ketvirtadie
nį.

Chorus jau ruošiasi prie nan 
jos operetės “Gražuolė”, ka
ri bus statoma scenoj baland
žio 15 d., Liet. Auditorijoj.

Kaip kitais metais, taip irvažiavimui į nuosavųjį ūkį lai i taip privalo susitvarkyti, kad 
\ kns nustatyta liepos pirmoji, padarytųjį pelnų tuoj priduo- ^met Vyčiai minės savo glo- Al austančius ir K. Savickus

Tai gražiausias ir patogiausias ti centro valdybai. Tuo būdu 
išvažiavimui laikas! Tenka iš ; bus galima greičiau išmokėti

že
maičių”, kuriuos kazokai na- 
gaikoinis raižys). Vaidinime 
dalyvaus ir tikrųjų kražiečių, | 
kurie tikrose Kražių skerdy-1 
nėse buvo skaudžiai kazokų : 
sumušti. Jie papasakos, kas 
dėjosi tuo laiku Kražiuose ir 
kaip žemaičiai gynė savo šve
ntovę, nuo rusų išniekinimo.

Į Vak. \ alst. seimelį, kuris • j)r a. Rakauskas duos
įvyks vas. 18 d., Nek. Pras. paskaitų apie Kražių skerdy- 
Fan. Hv. parapijoj, Brighton' lies
Parke, atstovu išrinkta kun ' Nekalto Prasid. P. H. para- 
\ alančius. j pjjos salėj telpa tiktai 600 žmo

Kadangi Apskr. statutas nė Taigi visi norintieji pa
ra pilnai vykdomus, nutartu j matyli Kražių skerdynių vai- 

kad kiekviena kuopa plačia. -
apkalbėtų šį dalykų ir savo 
nuomonę patiektų Apskričiui 

Vaklybon šiems metams iš- i, 
rinkta: pinu. — J. Poška, 1 
vice pinu. — J. Baškys, Iii 
vice pirm. — B. Paliliūnaitė, 
rašt. — M. Brazauskaitė, ižd.
— L. Gritis, koresp. — M. B ra 
zauskaitė, Fed. atstovai — P.
Varakulis ir B. Paliliūnaitė, 
rev. kom. — A. Valonis, A.

527 N. WESTERN AVĖ.
ui ti Graud Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI:
—

Ti

anksto spėti, kad jis sutrauks
gausingų žmonių minių.

ūkio skolas.
Taigi, matote, kokie dideli

Antrasis, rudeninis, išvažia- įir kilnūs darbai mūsų laukia, 
vinias, taip pat į labdarių ū-lJei Juos visu8 vykinsime nuo
ki, bus rugsėjo 2 d. Šis išva-j širdžiai ir vienybėje dirbdami, 

didelę pažangų šiais metais 
mūsų organizacija padarys. O 
jei 1934 metai bus bent kiek 
gerėlesni, tuomet darbas bus 
lengvesnis ir pasekmingesnis. 

(Ligšiol dar ūkio skolų neišmo- 
kėjoin dėl to kad buvo blogi 

metai, kuopoms teko rūpintis 
bedarbių suvargusių šeinių še
lpimu.

Tad, labdariai, visi stokime

BLOGA PRAKTIKA
PIRKTI VAISTUS 

UŽRIŠTOM AKIM

bėjo, Hv. Kazimiero dienų, ko 
vo 4 d. Dvasinė puota įvyks 
Marąuette Parke, Gimimo P. 
Hv. parap. bažnyčioj. Mišios 
bus 9 vai. Choras jau mokinas 
naujas mišias. Išrinkta kou>p 
sija iš kun. A. Valančiaus, Bi. 
I’aliliūnaitės ir O. Sloksnaitės. 
Komisiją "susj^f^ vietine, 
kuopa, kad tinkamai prisiren 
gus tai dienai. Kviečiamas ir 
visas Chieagos jaunimas sykiu 
dalvvaut būsimose iškilmėse.

M. Brazauskaitė, koresp.

BAIGIAMA RUOŠTIS 
“KRAŽIŲ SKER

DYNĖMS”
-Ateinantį yakmadienį, vasa 

rio 18 d., Nekalto Prasidėjimo 
P. Š. parapijos salėj po Liet. 
Kat. Vakariaįų Valst. konfe
rencijos vakate 7:30 vai., Fe-

PETRAS MARTIK0NIS
Mirtį vasario 13 d., 1934 m., 

7:49 vai. ryto, sulaukęs 45 me
tų atnži'aus. Kilo iš Ukmergės 
apskričio, Pagirių parap., Nau- 
jasėdžio kaimo.

Amerikoje Išgyveno 21 metus.
Paliko dideliame nuliūdime 

moterj Juliją po tėvais Strau
kaitė, du sūnus Petrą ir Juo
zapą, dvi dukteris Juliją »'r Ci
ną, du brolius Ignacą ir Stani
slovą, brolienę Juzefą, pusbroli 
Antaną Murtikonj, pusseserę Ci
ną Martikonis, švogerj Justiną 
S trauką, švogerką Aneiię tr gi
mines.

Kūnas pašarvotas 7149 So, 
Washtenaw Ava. Laidotu vės į- 
vyks šeštadieni, vasario 17 d., 
Iš narnų 8 vai. buš atlydėtas j 
Gimimo Pun. Sv. Mar. parapi
jos bažnyčią, kurioje įvyks ge
dulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas j Šv. Kazimiero kapiąes.

Nuoširdžiai Hvl®ėiatne visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas, dalyvauti* šiose' lai
dotuvėse. -

Nuliūdę: Moteris, Vaikai, Bro 
liai, Brolienė, Pusbiolis, Pus
seserė, ftvogerls, gvogerka Ir 
Giminės. ’ »••

Laidotuvėms patarnauja gra
borius 8. P. Mažeika. Telefo
nas YARds 1138.

Bus perkėlimas kūno Marce
lės Straukienės iš pavienės duo
bės J lotą. •

LACHAVVICH 
IR SONOS

lietuviai graboriai
Patarnauju laidotuvėse 
Reikale meldžiu atslša'ukti, b ma

darbu būsite užganėdfnti 
Tel. CANal 2515 ar‘M 3514

2314 W. 23rd PL, Chicago 

1439 S. 49th Ct. Cicero, UI.
_______ Tel. CICERO 5927_________

J. F. BADŽIUS
Ino.

LIETUVIŲ ORABORIU8 
Palaidoja už <16.00 Ir aukščiau 

Moderniška koplyčia- dykai.
<•8 W. 18tta St. Tel. CAKal 8174
_____________ Chicago. UI.

I.J.I01P
ORABORIUB IR LAIDOTUVIŲ

VEDBJAS
1646 WEST 46th STREET 

TeL BOUievard 6208—8418 .

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

illiush Visokiems 
fl^ikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 
♦830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

r

Gydytojai per visų pasaulį su
tinka kad nėra didesnės pai
kystės kaip pirkimas ir ėmi
mas nežinomų vaistų. Pasi-, į kilnų labdarybės darbų! 
klauskite savo gydytojo

Taigi—įėjus krautuvėn dėl 
tikro Bayer Aspirin/ prižiūrė
kite, kad gautumėte.

Atsiminkite, kad gydytojai 
indorsuo.ja Tikrų Bayer Aspi-į 
iin kaipo SAUGŲ palengvini
mų nuo galvos skaudėjimo, ša
lčių, gerklės užėmimo rūniati-! 
žino skausmų, nerviškumo ir 
t.t. x

Tik atsiminkite šitų. Reika
laukite ir gaukite Genuine Ba
yer Aspirin.

Tikras 
Bayer 

Aspirin 
Nekenkia 
ftirdžiai

Narys N. R. A.

RHEUMATISM
Pain—Agony Starts To Leave in 

24 Hours
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—hnw thls old worl4 

do<>, mako progresą—tH>w coims » 
presrrlptlon whlrh Is knnvn to phar- 
mscists as Allenru and vrlthin 48 
hours after you start to taku thla 
rwlft ketine formula paln, a<ony and 
Inflareimatlon omisod by rxce«e urlo 
nrld has atarted to depart.

Allenru docs Just Srhat thls notlcs 
rsys lt srlll do—it Is guarsnteed. You 
can get one gonerous bottle et l«kd- 
ln< drurstoreš evsryvrhere for M 
csnts and lf it doesn't bring the Joy- 
oue resuite you ei per t—your money

, vabole heartedly rsturiMA 
.1 II —...SU ' 1

Don’t Read This
Unless you are iatcrested la a 
medicine which has belped
ovar 700,000 wotnefl and 
girls. Take it hefitre sad alttr 
chi U birt h, at the Change or 
wbenever you ere ncrvuui aad
rundown. 98 out ot 100 say, 
"k bclps me!”

LYDIA E. PINKHAM’S
VEGETABLE COMPOUND

P. Fabijonaitis,
L. R. K. L. S. sekr.

GRAŽUS LABDARIŲ 
VAKARĖLIS

Labdarių 7 kuopa rengia 
kauliukų žaidimų vasario 18 
d., Aušros Vartų parapijos sa
lėj, Weat Side. Westaaidfcči&i 
i; kitų kolonijų labdarių bi
čiuliai kviečiami atsilankyti, 
gražiai laikų praleisti ir kilnų 
darbų paremti. Tikietus 25C. 
Pradžia 6:30 vai. vakare.

Kviečia 7 kp. valdyba

KITĘ “DRAUGĄ” 
REMKITE KATALIKIŠ

KĄJĄ SPAUDĄ

A.

Tel. CICERO 284

SYREWICZE
OBABORIUB

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
anttaM «i 
KOPLIOIA DIKjU

i?444 S MEh fSanro. Tb

SIMON M. SKUDAS <
dRABORIUS IR feALBAMUOTOJA*

Patarnavimas geras tr nebrangus
718 vr. 18th St
Tei. MOHroe 8X77

As MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
- T«l. Boulevard 4139

TeL LAFayette U7I

J. Liulevičius
Grabortas 

ir
Balsam uoto Jas

Patarnauja Chi
cagoje ir aplelia- 
k»je.

Didelė Ir grali
Koplyčia dykai

1012 Archer Avė.

ELZBIETA SKUDIKNĖ 4
(Po tėvais Runialaitė)

3Iirė vasario 13 d., 1934 iru, C vai. ryto, sulaukus 
senatvės. Kilo iš Panevėžio apskr., Naumiesčio parap. 
Strulionių kaimo. Amerikoje išgyveno 24 metus.

Paliko dideliame nuliūdime sūnų Zidorių, marčių 
Elenų, keturias dukteris: Kotrinų Keturakienę, Juze
fų Stankienę, Jadvygų Jasiūnienę, Veronikų Šmitienę; 
posūnį Juozapų Hkuda„ keturis žentus: Dominikų Ke- 
turakį, Viktorų Stankų, Kazimierų Jašiūnų, Juliua 
Šmitų; brolį Povilų Runialų, dešimts anūkų ir gimi
nes; o Lietuvoj brolį, seserį ir gimines.

Kūnas pašarvotas 5923 So. Racinc Avė. Laidotuvės 
įvyks šeštadienį, vasario J 7 d.> iš namų 8 vai. bus at
lydėta į Av. Jurgio parapijos bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų 
bus nulydėta j Av. Kazimiero kapine^

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Sūnus, Dukterys, Marti, žentai, Brolis, A 
»ūkai ir Giminės.

f^idotuvėms patarnauja graborius 8. P. Mažeika. 
Telefonas YARds 1 UIS.

JUZEFĄ VALTERIENĖ
(po tėvais Lapinskaitė)

Mirė vasario 10 d., 1934 m., 
8 vai. vakaro, sulaukus puses 
amžiaus. Kilo iš Tauragės aps
kričio, Kaltinėnų parap., Nuni<- 
ninkų kaimo. Amerikoje išgyve
no 26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Vincentą, duktarj Oną, te
ntų. Chu8, Linhart, du anukus 
Charlotte ir Charles, brolj Ale
ksandrą Irfiplnskj ir brolfenę O- 
ną ir gimines; o Lietuvoj sese
rį Marijoną Ir brotlį Petrą.

Kūnas pašarvotas 4067 So. 
Rlchmond 8t Prašome nesiųsti 
gčllų. Laidotuvės Įvyks ketvir
tadieni, vasario 15 d., iš namų 
8 vai. bus atlydėta t Nekalto 
1‘rasi'dėjiino l’an. Sv. Mar. pa
rapijos bažnyčią, kurioje jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą. Po pumaldų bus nu
lydėta ) ftv. Kazimiero kapines

Nuoširdžiai kviečiamo visuj 
gimines, draugus-ges ir pašys- 
tarnus-inaa dalyvauti šiose lai', 
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, IHiklė, Zen- 
•tas, Aliukai, Brolis, Brolienė u
O rsinčs.

laidotuvėms patarnauja gra
borius J. F. Eudeikis. Telefo
nas YARds 1741.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAKIOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dien$ ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

IN OUR OFFICE i “

'4ABUU PeoFUi
COOU> KPBP TMiMtS 
JTO -TMtMSELVES

r*

aoob qpwa

*iect. S0ME0MC
E'tVfeNfeoLN i* 

feOiVDiUL THK

• J



Treižiudienij*, vakario 14, 1934 tJHTITUTfl

C H I C A G OJE

Iš FEDERACt J 
APSKR." ‘

L. Vyčių “Dainos” choro 
biznio komisijos narys jt>. Ši
mulis pranešė, kari choras re-

• • » ♦ i.,.-- i ! pasilinksminimus,ngiasi prie operetes, kuri bus *
Šv. P. M. Gini

mėnesinių susirinkimų, kas po > Įtartas. Vienbalsiai priimtas, 
nktadienio Vakarų sueina į pa 1 įskaitytas tilpęs “Drauge” 
rapijos svetainę, kur beriliu-į Al. K. Kėmėjų 19 skyriaus 
kai žaidžiu “basketball”, o kvietimas sąryšy su Šv. Me 
mergaitės “volley bąli”, l^ai- tais kovo 25 d. (Verbų sek- 
ks nuo laiko ruošia bendrus niudienį) in corpore eiti prįe 

Sv. Komunijos, 8 vai. Mišiose.

Atminkime kad rūpinimasis 

gera spaudu kr platinimas jos 
yra vienas iš geriausių darbų. 
Tik visas savo pareigas, ypač 
spaudos atžvilgiu, atlikdami* 
pasieksime ir sielos išganymų

LIETUVIAI D A K T A R A
Amerikos Liet Daktarų Draugijos Nariai

Fed. Chicagos Apskrities lojiama |jala„džio 15 j Fra 
mėnesinis susirinkimas įvyko 
vasario 7 d. Susirinko daugi 
atstovų ir veikėjų, kurie gy-Jir
v ui svarstė visuomeninius klau 
simus.

Seimelio rengimo komisija 
pranešė, kad viskas jau pa
ruoštu. Seimelis įvyks vasario 
18 d., Nek. Pras. P. Š. parap. 
tūlėj, Brighton Parke. Vietos 
veikėjai dilba priėmimui sve
čių, seimelio dalyvių. Pamal
dos prasidės 10:30 vai. ryto.

Lake.
Tuom ir baigtas susirinki 

Po pamaldų bus pietūs atsto-1lnas- Kast. O. Aleliūnienė 

Vilius, taip pat ir vakarienė.
Žodžiu, Brighton Parko kolo
nija šauniai ruošiasi.

Kalbėta apie Fed. Chic. ap- 
skr kursus, (liaudies univer 
sitetų). Kursų lankytojai ne
paprastai patenkinti įskaito
mis, kurios duodamos kas pir
madienio vakarų.

Vasario 16 d. apvaikščioji- 
nių rengia šios kolonijos: Bri 
dgeport, Dievo Apvaizdos pa
rap., North Side, Cicero ir 
Brighton Park.

Nutarta remti lakūno Janu
šausko transatlantinį skridi
mų.

Kalbėta, kaip sėkmingesnę 
surengus spaudos savaitę, kad 
spaudos platinimo darbas at 
neštų apčiuopiamų vaisių.

Taip pat pranešta, kad po 
seimelio vakare, toj pačioj sa
lėj rengiama Kražių skerdy
nių paminėjimas. Bus atvaidi
nta Uranui “Kražių skerdy
nės”. Veikalas idomus. Bilie-

parapijos 
aluuinų tikslas: palaikyti savi 
tarpius bendrus ryšius, dar-

Še, kad kitos draugijos nieko 
nerengtų tų vakarų.

Malonu pažymėti, kad į
l ed. Apski. sparčiai rašosi savo tėVų kalbų, skaitant ka- 
draugijos, ufcumokėtiamos $1 tuliklSku3 laikraščius jr kily 
■■.etano mokėjo. Bngliton gajj taipg. bMi i6tikimais Ba. 
Parko įsirašė net 1« draugijų, I joy.;os vaikais

(Pavvzdys kitoms kolonijoms) |
1 dr-ja iš Bridgeport, 1 iš Ma- Į K“‘P n“,0Iua> aluumu tiks- 

rquette Park ir 2 iš Towu of *as kilnus. Už tat, kviečiu vi-

Kvietimas mielu noru priim 
tas ir nutarta dalyvauti. Ga
lutinas susitvarkymas atidėtai

PhOM 
KMGIeivood 4«4I

Offloe PIom 
TlUanglo 0044

tai sparčiai pardavinėjanti vi
sose kolonijose. Vakaras ruo
šiamas Federacijos iniciatyva.

LAS VOKIAMA GIMIMO 
P. ŠVEN. PARAPIJOJ, 
MAROUETTE PARK
KAS TIS ALUMNAI

buotis tautos labui, palaikyti j'kitam susirinkimui, kovo 11 d. 
lietuvybę, o ypač branginti! Iš- Federacijos Chic. Apskri 

ties pranešimų darė J. Šlioge 
ris. Vienbalsiai priimtas.

Sulig Federacijos reikalavi 
mo, mes turime spaudui pla
tinti komisijų visiems metams.

J. Šliogeris

»us Šv. P. M. G. parapijos 
mokyklų baigusiuosius įsirašy 
ti i aluiunų draugija. Susinu į O(|io m O,CERO „ 
kimas įvyks penktadienį va-1 r«. Tet ctckro 3e&e 

sario 16 d., po pamaldų, pa-^ 
lapijos svetainėje.

Mirta Pagojutė,

Alumnų raštininkė.

SKAITYKITE “DRAUGĄ”

JOS. SHINGLMAN, M. 0.

OR. A. R. McCRAOlE
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

VaL GKOvohiu 1606

BR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS ir CU1RURGAJI

▼kl-: 9-11 ryto 1-4 lr 7-9 vak. 
Seredomla po pietų ir Nedėldieniat 

tik auaitarua

MSS W. MARŲUETTK ROAD

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8 ’ J 

144. bO. 4Ulh CT., CICERO, IU 
UUr., Ketv. Ir Pėtn. 19-M V«L 

>147 80. HALSTED bT., CHJLCAG4, 
Paaed., Sered. lr Subak S—9 vai

Dienoms Tel. LAEayel 
TcL C AM ai

etų »7U

V*l.
ROOM 119

1-4 tr 7-9 vai. vakare

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAkajette S867

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 

3051 West 43rd Str.

TeL LAl’ajetUj 1150

DR. F. C. HflNSKUHAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.; 1—4 ir 7—9 vaL vakare 

■ Res. 2136 W. 24th Sk
ToL CAlal V4U3

Office Pitone 
PKOupect 1V1>

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

Seredomla lr nedėliomis pagal 
sutarti

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Strsel 
VaL: S iki 6 popiet. > IU 9 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

fteo. and Office I 

4369 bo. DearlU Hk
CANAL 0704

OffiM ToL RKl'ubilc 3494 
Re*. TcL GKOvHUU 0817

6917 S. WASHTKNAW AVK.

DR. J. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRUGAS 

3433 W. MAK<JUHT£E ROAD
VaL 9-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-1$ ryki 

Nedalioj auaitarua

Daugelis žmonių nesupranta 
žodžio “alumnai”.

Almnnus yra lotynų žodis: 
lietuviškai reiškia auklėtinis sario 

arba auklėtinė.
Beveik visose mokyklose bai! 

gusieji tų mokyklų sudaro a- i 
luinnų draugija. Ir mes, 1933 
m. baigusieji Šv. P. G. moky
klų, įkūrėme alumnų dr-jų, ku 
rion įsirašė beveik visa 1933 
m. klasė. Dr-jon gali įsirašyti 
ir anksčiau baigę šių mokyk
lų. Tada susidarys didesnis 
būrys.

Alumnai laiko susirinkimus 
kartų į mėnesi, būtent kas an
trų penktadienį, o kas antrų 
sekmadienį eina sykiu prie 
šv. Komunijos. Kas sekmadie-

Š N. PRAS. P. Š. PARAP., 
BRIGHTON PARK

5
tlingas. Dar

Buvgs Cicero 
miestelio pir
mas Sveikatos 
Komiui jonie- 
rius (lr laikė 
tą garbės ofi
są £er 10 me
tų) yra gerai 
Clcen'ečiams 
žinomas per 
27 metus. Da
bar apeciali- 
suoja gydyme 
Plaučių, Šir
dies Ir Rcu- 
malicmo ligų. 
Valanti,,*.

Fhone GHO.ehlll OV27
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

OR, J. W. KAOZEWIGK
Lietuvis Gydytojas lr Chirurgas 

8869 SO. WBXTKKH AVK. 
Chioago. IU.

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

S to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

Phone CANal 41M

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA*, ir CHIRURGĄ* 

2201 W. Cermak Rpod 
Valandos 1—8 ir 7—4 •

Moterų Sąjungos 20 kuopa 
mėnesinį susirinkimų laikė va

li. Sus-mas buvo skai 
įsirašė nauja na

rė U. Rasteinienė. Pasirodo, 
kuopa auga. Kiekviena nare 
turėtų stengtis j kiekvienų su
sirinkimų atsivesti nors* po 
vienų naujų narę.

Šiame susirinkime- išrinkta 
nauja iždininkė įžymi kuopas 
veikėja ir viena mūs organi 
zacijos steigėjų F. Šatienė. Li
nkime jai laimingai darbuotis

Kalbėta apie siuvimo kur
sus, kurie būna kas dvi savai
tės. Pasirodo, susirinkimėliai 
būna labai sėkmingi, narės 
viena nuo kitos daug kų is-

Nuo 10 iki 12 vai. ryto: nuo s Iki 4 
vai. popiet lr 7 Iki 8 vai. vakare: 

iventadfeniais pagal susitarimą.

4930 West 13th Street

cicero, lll.

BOUIrvard 7&8S
Rea. HEMlock 7H1

DR. A. P. KAZLAUSKAS/
DENTISTAS

4712 So. Ashland Avenue 

Vai.: Nuo 10 ryto Iki 8 vakaro

Dr. M. T. StrikoTis
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4645 So. Ashland Avė.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 ikt 4 ir nuo 4 iki S vak. 

Nedėliomis pagal sutarti 
Ofiso telef. notlevard 7830 

Nautų tol. PHOspect 1930

Seredomla ir Radėlioanle pa<al su tani
REZIDENCIJA <

6631 S. Califoraia Avė.

Telefonas RJEPubUo 7848

nį per 8 vai. Mišias bažnyčioj! moksta; pasidalina mintimis,
|gieda lietuviškas giesmes. Bei formelėmis dėl siuvinių ir ki 

tokių Tankų dirbinių, recep
tais valgių gaminimui ir daug i 
kitų dalykų. Be to, linksmaU 
praleidžia- laikų.

Vas. 7 d. gražus būrys sų- 
jungiečių viešėjo pas šriupšie 
nę, kuri susirinkusias pavai
šino. Tų vakarų atsilankė ir 

j Dr. Šlakienė. Narės, kurios ne
atsilankė į tų vakarėlį, turė
tų gailėtis.

Vasario 25 d. 20-ji kuopa 
rengia card ir buneo party, 2 
vai. popiet. Dovanų bus labai 
gražių, daugiausiai rankų da
rbo. Kviečiame visus skaitlin
gai atsilankyti. Kiekvienas ga 
lės gauti dovaną, nes jų yra 1 
devynios galybės. Pramoga . 

| bus llollyivood Jnn, (Juškos į 

svetainėje) 2417 W. 43rd St.4
, Visi į Moterų Sujungus 20 
1 kuopos pramogų vasario 25 
d.; visiems užtikriname links-, 
nių popietį ir progų parsine I 
šti gražių dovanėlių. 0. Z

—

BŪK PROTAUJANČIU KATALIKU!
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio 

moksliškas knygas, vardu: 
‘KATALIKŲ TIKYBA’

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talų Sudėjime — “Tikiu i Dievų Tėvų”.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ 

Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė.‘Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS. 

Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo- 
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešojoje .gyveninio trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas-. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo aĮida- 
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA. III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.

Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
{Sūnaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėiųių atleidimas. 
Sakramentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35. » « it£

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

Clu nuplėlk

Gerb. “Draugo" udini'nletrucljal:
Siunčiu $................ už kuriuos alsbjakltc man Vyskupo Uūčlo knygas

"KATAI.IKi; TIKYBA".
I tomų — TIKIU. Kaina $1.00; updurylu $1.25
II to.nn — JPZLH KRISTUS. Kalnu vi.50; updaryla $1.90
III tomų — SV. DVASIA. Kulną $1.00; updurylu $1.36.

arba:
Siunčiu L!.89. kad alslŲstumėte be nplaluų.
Siunčiu $3.66. ku.l ui Klūktumėte audeklo apdumia visus tris vyskupo 

lifičto knjgaa "KATALIKŲ TIKYBA".

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime ir išdirbl- 
mc visokių rūšių paminklus lr 
grabnamius.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite peninklų reikalus tie
siui su pačiais išdirbėjais

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienos blokas J rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PENSACOLA 9OI1 
UELMONT 3183

Office: HILLSIDE 3863 
Vinccnt Rosclll, secr.Alfred RoseUi, pres.'

TcL BOUIevard 7043

DR. G. Z. VEZELIS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.

arU 47tb Street 
Vai.: nuo 9 tkl 8 Vakare

Seredoj pagal nutarti

Ofkao: TeL CALumet 404>
Res.: Tel. UEAllock 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted SL 

Ofiso valandos: 1-4 ir l-S vai. vai. j

Rezidencijtia Ofisas: >864 W. 89th 84, 
Valandos: 14—ll ryto 

Seredomla lr NedėUomia pasai antariĮ

GRABORIAI:
kimi

Vurdtui. I'uvurdv ....................... . .....................
Adresus ................................................................................. .sLroet

Iš MARIJONŲ KOLEGIJOS; 

RĖMĖJŲ 41 SKYRIAUS

> SUSIRINKIMO

Ąrcher Heights. — Vusario 

11 d., M. K. lt. 41 sk. sus-me 
pasirodė, pirm buneo party ne 
gulima kviesti A. Peldžiaus su 
judomuisiuis paveikslais “Liul 
r«lo Stebuklai”. Buneo purty 

; įvyks kovo llS d., Lubertų na
muose, 5537 So. Nordic.a avė. 
Bilietai jau paskleisti ir par
davinėjami. Komisija dirba i 
nušilus. Pranešimų iš iM. K. R 
Chic. Apskrities darė A. Lu-

UOZAPAS EUDEIKIi
tė'v as V

JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE....................PASAUKITE.......................

R E Public8340
5340 So. Kedzie Avenue

• - -įfĮf.thrltne aųjyšių su firma tuo pačiu vardu)

S

J.J.BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
v 4 «

2506 W. 63rd St.

M ■b

Tel. CANal 0367
Bes. PKOsptut 6834

DR. P. Z. ZALATORIS ”
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH HALSTED bTLEm

Ifcezidenctja 6600 So. Arte»ian nve 
Valandoa: 11 ryto Iki 4 popiet 

4 lkf 4:19 vakare

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Gydytojas

2515 ĮVEST 69th ST.

Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141
Valandos:

2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4142 ARCHER AVEKUB
TeL VIRginia 0038

XeL CANal 0123

DR. 6.1. BLOŽtSį
DENTISTAS 

2201 W. Cermak Road 
(Kampas Leavttt St.) 

Valandos: Nuo 9 Iki 19 ryto

Nuo 1 Iki 4 vakare

Seredoj pagal sutarti

—

4

TcL Ofiao BOUIevard 6911 
Rea. VICtory 3442

-14 3
DR. A, J. BERTAS!

756 W. 35th Street'

Ofiso vai.: nuo 1-1; nuo 4:><i

IIAIBOS fiAHTARAI;

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 ikt 12 vai. ryte, nuo 2 iki.4 
vaL po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 lkf 13 
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

Offlco; Rm.:
PRO«pect2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
2355 West 63rd Street

▼•Lt I to 4 Ir 7 t« 9 P. K 
Kotv. tr “ * * -
Ryto v»L

Sekmad. pagal sutarti 
4v. Kry liaus Ligoninėj

Phone:
Ckl

6700

Ofiao TeL VICtory 8494
x Re*. TcL DHJKaeti 1

DR, A. A. ROTH
Rusas Gydytojas ir Chirurgas I 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų

* visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted
Kampas Slst 8tr«at 

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. va
Nedėlfomis lr Avon tądien tais 10-^.ik

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AV]
Tel. VAllds 9984 

Ko.: Tel. JUL&za 4200 

VALANDOS:
Nuo 10-12 v. ryto; 4-4 lr 7-9 v. 
Mėdėldlenlais nuo 19 iki 12 diangt

Daktaras
Kapitonai 

Pasanllnlame kare

WISSIG,
Specialistai U 

RnsijM
OTDO VISAS LIGAS VYRU IH VniltilL PKR M METU8 NRAIUUKV 

KA1F USBIKKNfJUHIOb »r NEMGY DOVIUS JO8 YRA 
Bpeotallikal gydo ligas pilvo, pfcudlų. Inkstų Ir puilės, u«nuodljlm< kmn* 
Jo. odoa Ilgas, toisdas. reumtftlsroų, galvos skaun. n..mniu« ««•> 
rojo, kosėjimų, gerklės skaudėjimų Ir paslaptinga" ilgas. Jeigu kiti ao- 
galėjo jus išgydyti, ateikite (>18 ir pėrsitlkrlnklte kų Jie Jums «•*> ^** 
syti. Prakukuoja per daugeli metų Ir Iftgydd tnkstenči.ie iisonlų Pat.*
maa dykaL OFISO VAI.AVRORt Kasdl. nuo 19 vaian.iu. ryto Iki 
valandai ir .no B—S vnlnr.dnl vokam ft^t^omla nuo U ryto Iki L 

WE*n Mth an. lUMOT. Isr Avo.
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Trečiadienis, vasario 14, 1934

CHICAGOJE

KAS GIRDĖT AUŠROS 
VARTŲ PARAPIJOJ, 

WEST SIDE
L. VYČIŲ 24 KP. VAJAUS 

VAKARAS PAVYKO

Mūsų kuopos vajaus vaka-

7) O. Kirienė, 8) L. Gaižaitė, 
9) St. Bernotaitė, 10) kun. I. 

lAlbavičius, 11) 1. Sakalas
J (“Draugo” atstovas), 12) ad- 
vok. Savickas (“Vyties” rc- 
dakt.), 13) Sakalienė (Mote- 

'rų Dirvos” red.), 14) komp. 
A. Vanagaitis (“Margučio” 
red.), 15) M. Vaidyla (“San
daros” red.), ĮG) A. Zyraon-

ras, vas. 8 d., kuopuikiausiai, tas (“Naujienų” atstovas), 
jiavyko. Jaunimo prisirinko pi j 17) niek. V. Jesulaitis (“Li- 
Ipa svetainė. Apie programų tuanikos” niekanikas), 18) Al. 
jau buvo “Drauge” rašyta. (Kumskis (politikierius), 19) 

Negaliu praeiti ijepatninėjus b»k. A. Kiela (Am. liet. aero- 
vardų tų, kurie prisidėjo prie kliubo pirm.), 20) Ą. Vaiva- 
vakaro pasisekimo. Keksų au- ’hi.

Be to, komitetan įeina iš 
Chicagos miesto 

likauskaite, S. Kazanauskaitė, jįet. kolonijos (iš paminklo 
C. Lazauskaitė, M. Žibaitė, Nf. | komiteto skyrių, tai yra, 
Brazauskaitė. Aciu joms už jųj^y. rinkliavoj kolonijų komi 
pasidarbavimų, o ypatingai p-jįetų) po 3 atstovus (pirmini- 
niai K. Šliogerienei, kuri tųnkas, kasininkas ir sekreto- 
vakarų pagelbėjo. Dėkojam1 rįus).
muzikantams L. Si minui ir J.

kojo M. Stankienė (2), C. Alio 
geriene, B. Zauraite, A. Ku- kiekvienos

Tad visi fondo globėjai irLjnkui ir visiems atsilanku- 
fiioms. Per šį vakarų jaunimas. Vl! ,
pamate atgijusios kuopos pra- batinai “tvykl‘ susirinkuuan. 
.lėtus darbus, n. abejo, įsira- Komiteto skyriai (iš kolonijų) 

jis padės jai tuos darbus' Prn5<>n;i "OT,V" ,L‘

M. Brazauskaitė, koresp.

14 BENO “LBITUVA” 
DARBUOTAS

i ' Z 1, . *' ■ ’ •* « . V> ,4
Vasario 6 d., F. Šenieto sve 

tainėje benas “IJetuva” lai
kė,mėnesinį nesirinkimų.

. Į benų įsirašė keturi nauji 
nariai: V. Girtautas (kome 
tistas), J. Varnagis (baritoni- 
stas), A. Dilert ir F. Šemeta 
(būgnininkai).

Knygų revizijos komisija 
pranešė, kad knygos ir kasa 
randasi tvarkoj.

Gaidų sutvarkymo kom. pra 
nešė, kad gaidos dar nesutva
rkytos kaip reikia. Komisijai 
palikta Įmigti darbas. Komi 
sija įteikimui 5 įlok antrair 
per Atlantu skridimui prane 
šė, kad pinigai dar neperduo 
ti centro komitetui. Raginta 
nariai, kad sukeltų dar nors 
penkinę, tada visus sykiu į- 

18 duotų. Nutarta nupirkti nau
jų gaidų. Paskirti J. Balakas 
ir Z. Noreika.

Rašt. perskaitė p. Stulgos 
laiškų, kuriame prašoma beho 
“Lietuva” gyvavimo istorijos.

Pjrie šios progos reikia pa
sielgti, kad praeitų sekmadie
nį Jos. . F. Budriko radijo ir 
rakanih) krautuvė, . 3417 So. 
Halsted st„ davė gražų radi
jo programų iš stoties WCFL, 
1 vai. popiet. Be gražios mu
zikos, pasirodė ir kontestančnų 
trio: tai Rentauskų. mergaitės, 
dos padainavo “Kur Nemunas 
ir Dauguva”. Makalai irgi bu 
vo įdomus. ,

Budriko krautuvė dumia ra 
dijo programas įr ketvirtadie
nių vnkarajs iš stoties WTTFC, 
1420 k., 7:30 vųl. , Uza.

VIRBAS PAREIŠKIMAS 
ĮSPĖJIMAS8LAP 

TIEMS BIZNIERIAMS

KAS NAUJA ŠV. ANTANO PARAP., CICERO
& K. A. R. 9 skyrius laikė Joseph G. Cemy. Sykiu su juc 

mėnesinį susirinkimų vas. 5 <1. atsilankys ir kiti Ciceros mie 
Susirinkimas buvo skaitlin-1 sto valdininkui. Dalyvaus kua 
gas. Įsirašė 6 naujos narės. prof. J. Vaitkevičius, M. J. C, 

rėmėjų kapelionas ir A. Nau-Raportai iš Centro, Federaci
jos ir Labdarių buvo gražiai 
išklausyti. E. Miliauskaitė iš 
davė raportų šokių vakaro, kulAv. Kazimiero vienuolyno 
ris įvyko parapijos naudai.' Visi į vakarienę. 

'.Gryno pelno liko 423.75.
Sv. Kazimiero dienų, kovo 

4 d., 7:30 vai. ryto bus atlai
kyta šv. Mišios rėmėjų inten

Lietuvių Alųdžių Savininkų 
Susivienijimas Cook Apskrity 
savo reguliariame susirinkime

ATVYKS TARPTAUTINIO 
SKAUTŲ BIURO DIREK

TORIUS

Šių vasarų, liepos mėn., ke
lioms dienoms į Lietuvų at
vyks tarptautinio skautų biuro 
lirektorius llubcrt Martin.

sėdienė, Centio pirmininkė, j Lietuvoje II. Martin susipa- 
Rezervuokite tų vakarų dėl žiris su mūsų skautų vadais ir 

apskritai su mūsų skautų gy
venimu. Iš Lietuvos Martin

Kviečia Komisija vyks Latvijon į tautinę skautų 
stovyklų.

Ciceros Lietuvių Improve 
ment klubas širdingai dėkoji 

cija. Visos raginamos eiti prie’visiems vakaro, vasario 3 d. 
šv. Komunijos in corjmre. Su- dalyviams.
sirinkti reikia į svetaine 7 val.l Vakaras gerai pavydo, 
ryto. , Klftbas taip pat dėkoju Lino

Taip pat narės ir nariai kvie "V1** bendrovės direktoriams 
čiami susirinkti į Cicero Ubo- gausių auka, Ban iui ii 
to Studio (pas p. A. W. Bar-| Keturakiui už gerų orkestrų 
tush), 1435 S. 49th Ct., ket- broliams Raudoniukams, Ber 

nadišaitei, Albrikaitei, Skiriu- 
val. vak. Čia bus nutrauktas'Pocienei ir jos dukrelei už 
paveikslas A. R, D. Rėmėjų Į koncertinę programos dalį

DARIAUS - GIRĖNO PA
MINKLO REIKALAIS.____

Svarbus to paminklo staty
mo komiteto ir fondo globėjų 
susirinkimas įvyks vasario 15 
d., ketvirtadienį, 8 vai. vak. 
Aušros Vartų parap. mokyk
loje. Bus svarstoma daug sva

rių reikalų, todėl sųsirinki- 
^nan prašomi atvykti visi ko-

visi komiteto nariai prašomi j Laiškas priimtas ir išrinkta 
komisija tam darbui atlikti. J 
komisijų įeina: J. Balakas, F. 
Venckus ir K. Jennšauskas.

Išrinkta veikiantysis komi 
tetas, kuris įgaliotas rengti 
koncertus, piknikus, balins ir 
t.t. Komitetan įėjo penki na 
riai: F. Andrijauskas, F. Bis
trą, J. Balakas, F. Venckus' ir 
F. Bemeta.

Beno vadas J. Petraitis pra 
nešė, kad viena radijo stotis 
norėjusi pasirašyti sutartį, jog

ie-
nų atstovų, jei negalėtų daly
vauti visi trys atstovai.

P. Jurgėla, 
komiteto sekretorius

ALTASS IŽDO STOVIS

vasario 7 d., Chernausko sve- virtadienį, vasario 22 d., 7:30 
tainėje nutarė viėšai paskelb 
ti šitokį pareiškipių - įspėji
mų: = «»

Kadangi Aludžių savininkai 
moka brangiai už leidimus - 
“laisnius”: miestui, valstybei 
ir federalei valdžiai.

Kadangi prisitaikant prie 
miesto Chicagos ir Illinois va
lstybės patvarkymo, sudaro be 
galo daug keblumų ir

Kadangi, akcyzė - taksai ir 
gi aukšti,

- v i-: '• ‘ • •'Atsižvelgiant j tai, mes c- 
samo priversti paskelbti .šį 
viešų pareiškimų visiems “sla 
ptiems biznieriams”, kurie 
šiais laikais užtaiko - parduo
da: degtinę, aluj ^spiritų; - al-

knygai.
Mūsų skyriaus vajaus vaka

rienė su programa įvyks vas. 
18 d. .Sv. Antano parapijos 
fcvetainėj. Vakarienę gamins 
patyrusios šeimininkės. Bus

vietos biznieriams už prisidė 
jimų, dienraščiams, Budrikui, 
Progress Furniture Co. už ga
rsinimų.

Programų išpildė klūho na
riai, arba jų šeimynų nariai.

UŽ SVIESTĄ NORI NU
PIRKTI LIETUVĄ

Vokiečių ekonominis žurna
las “Butter uniF Bottwaren- 
liandel”' rašo, kad iš Lietuvos 
atimtas sviesto įvežimo kie
kis' dar nė vienai valstybei ne- 
sųs atiduotas. Ijaikraštis rti- 
šo, kad su tuo kontingentu (da 
liniu) bendrai esu neaišku, nr 
jis atgal Lietuvai teksiųs nr 
kam kitam bus atiduotas.

GARS1NKINTES
“DRAUGE”

miteto nariui ir fondo globė- visas turtns snsidaro iŠ $6,- 
975.15.

Sausio 20 d. antrojo skridi
mo (ALTASS) ižde turto bu
vo $6,477.73. Grynais pinigais.
skaitant ir tuos, kurie tebėra į benas “Lietuvų.” grieštų per 
pas kolonijų komitetus, buvo radijo du sykiu į mėnesį per koholį - bile kokį svaiginantį 
$6,000. Nuo sausio 20 d. iki; ištisus metus. Nutarta dalykų^ gėrimų be Chicagos miesto lei 
vakar dienos iš kolonijų atėjo j atiduoti vado nuožiūrai. Jani
$497.42. Tuo būdu ALTASS pagelbės J. Balakas, 7.

.Rašt. J. Balakas

dimO?-laisnįo. '

.jai. r
Kalbingi ne visi komiteto l Šiomis dienomis gauta šios 

nariai lankosi visuose komite-Į S1,rnow: Utica, N. V $102.50; 
to susirinkimuose, tad šia proi^hhmd Blvd. Aud. — 100.00; 

skelbiu fondo globėjų irik,i°'^ Eity, J.owa 88.56:ga
komiteto narių sųrašų.

Fondo globėjai? 1) kons. A.
Kalvaitis, 2) kun. II. Vaič.ft- 
nas, 3) L. Šimutis (“Draugo” 
red.) J 4) adv. K. Gugi*, 5) ba
lk i n. J. Krotkas.

Paminklo statymo komiteto:
| 'pirm. adv. R. Vasalle, (Va- 

ianskas), 2, 1-as vicep. inž. 
nJ Simokailis. 3) 2-as vicep. 
U. Mickeliūnas (Am. Leg. Da- 
fiatwJiirėno posto vadas), 4)

tretorii s kap. P. Jurgėla. i 
h) sekr. pad. adv. A. Lidv (Lil 

Faikauskas), 6) O. Kalvaitienė,!

Little G ras D’or — 42.47; Dr. 
A^ L. Dovidonis — 25.00; Ed- 
monton, Conada — 22.30; Mt. 
11umpltrcys, Va. — 15.00/ Is 
kilur prisiųsta mažesnėmis su 
iriomis. •- • >

l*ranešama, kad Lietuvos 
Aėro klftbas antrųjnm skrid'ė 
mui skiria 10,000 litų. Tuo bū
du lak. Janušausko rengiamas 
žygis darosi visos tautos rei
kalu.

BIZNIERIAI. GARBINKI 
TRR “DRAUGE’

RADIO
j

kontestas ;r..x

Pranešama, kad šį trečia*
* ' ■

dienį, vasario 14 d.y nebus B^i- 
driko korporacijoj koųtesfo, 
nes šių savaitę remontuojama 
dekoruojama Mark Wbite. 
Sąuare parke svetaine.

Sekantis kontestas bus tre 
čiadienį, vasario 21 d. Dainį 
ninkai, muzikantai ir publika 
kviečiami atsilankyti. Konles 
tui pasibaigus, visi pasižymė
ję kontestantai gaus geras do
vanas, kūrins paskyrė p. Bu- 
drikas.

Viso krašto moterų patriotinių organizacijų atstovės andai pagerbė prez. Rooaevcltų. 
Jteikė jam gražių šio krašto, vėliavų.

nepaprasta programa. Daly-'Pasirodė, klftbas turi pajėgų 
vaus Cicero “prezidentas” — i*" R11)* surengti gražių progra

mų.
Prie progos, klftbas surengs 

ir dauginu tokių vakarų.
Rengimo komitetas

paskelbta visuose Chicagos lie 
tuvių laikraščiuose.s I ? '-

Liet. Aludžių Sav. Sus-mo 
* (Valdyba:

xGeo. M. CheTnauskas, pirm. 
Juozas Kuzmickas, nut. rašt, 
Steve Miežis, iždin.

SKAITYKITE TR PLATIN
KITE KATALIKIŠKĄJĄ 
SPAUDĄ.

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, (iulw ir persidirbę mos- 

kulai gražinami j normai) gyvumą ir 
ištverme ištrinant juos ANCuOK Patn- 
Expellcriu

Kuomet jūsų muskulai yra skauda
mi, kuomet just) visas kūnas pilnas 
skaudei^ trūkčiojimu lr gilinti) nuo 
p rdidrlio fizinio iisitempimo, gersi ii- 
sitrynkite su Pain-Eapclleriu ir atsigul
kite. Galimas daiktas, kad vienu tokiu 
i>itvynimu paaieksit palengvinimo ken- 
tJiimij. Visose vaistinėse kaina 3Sc. ir 
7 c.—skirtinio didumo bonkntčs.
Tiktai tikrasia turi Inkaro vaisbalenklį.

PAIN-EXPELLER

Naujos Philco Radios
Lietuvių Aludžių Savininkų 

Susivienijimas Ook Apskrity 
nenori sklisti tokjų pardavėjų 
- biznierių valdžiai! bet viešai 
įspėja, kad bivmieriai liautųsi 
tfti dari bizniavoję. Priešin
gai, Lietuvių Aludžių Savini
nkų Snaiviėnljįųriaa bus prive
istas ieškoti kitokių priemo
nių sustaMymni “slapto biz
nio”.'Nutarta, kad tas būtų

PIRMĄ SYKI AMERIKOJE
BUS RODOMI JUDAMIEJI 

PAVEIKSLAI

LIURDO STEBUKLAI
Atėjf į ttaoB paveik hu pamaty

site tą ganųjį visame pasaulyje 
Praacftaijos miestą LIURDĄ, kur 
1858 metai* tvenč. Panelė apairtai
kė Sv. Bernadetai. Tenai snvaiiao- 
ja ii viso pasanho , ligoniai nepagy- 
domomis ligomis sergantieji, kad 
ganti steMkUngą pir Svenž. Pane
lis uitarymą išgydymą.

BUS IR JUOKŲ
i Taipgi, kns parodyta labai juo
kingą komedija, kurioje dalyvauja 
garsas pasaulinis juokdarys — 
CHARL1E CHAPLIN, koris didiio- 

metn pateka į Prancūsijos 
ir jis paėmė i nelaisvą net 

patį V^>kietijoe anais bakais valdo
vą — Kaiserį. Jndkų bos iki soties.

Taip iitobulintOR, kad ga- 
KmA’firditi programun iš 
Europos ir kitų kraštų; 
tai visai paprastas daiktas. 
Gera radio namuose visa
dos apsimoka. Pamatykite 
visas naujas radįas Bud
riko krautuvėje. Jūsų se
nų radio priimsime mai
nais į naujų.

PHILCO - nauja
$20.00

PHILCO Nauja Console
$42.50

UNIVERSAL aeroplane
Hial .. $19.50 
PHILCO - Radio ir Vic
trola sykiu 99.00 
STFAVART AVARNER 
10 tūbų $49.00

PARSIDUODA namas lietu
vių kolonijoj. Gerame stovyje. 
Neseniai pertaisytas. Kaina 
prieinama greitam pardavi
mui. Rašykite arba ypatiškni 
p simntykite su:

G. F. LaPINSKA 
c-o “Draugas”

2334 So. Oakley Avė., 
Chicago

GERA PROGA lietuviui ba- 
rberiui. Moilerniškai įrengta 
barbeiRė geroj apylinkėj, ge 
rai išdirbta biznis.' Pigiai. At
sišaukite: 6651 So. Artesian 
Avenue.

jo kafs 
apkaaft
patį

Pav«ik«hM rodys A. PBLDŽIU8, 
MkanėtoM svėtainiM:

Nedėlioję ir pagedėlyje, va- 
sarto-Feb. lg. ir 19 d. Vizų Iv. 
par. Roeeland. UI.

Nedėlioję, VaaarioTeb. 25 d.
3 vai. pe pietų ir 7:00 v. vak.: 
Marqnette Partc Gimimo Ivč. į 
Pan. parap< svet.

Pagedėlyje, Yaaario Feb. 26 
d. 7:00 vai. vak. So OhkstgoJ 
Sv. Jnoaapo par. greit.

Nedėlioję ir Paned. kovo
4 ir 6 d. Rockford, IU. Sv. 
Peteo ir Povilo par. zvet. 700 
v;!, vak.
lianen tie Vailuau 10c

, Virar yradJKn tT:OO vnL vnk.

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

Tel. Boulevard 4705

JOHN B, BORDEN
ADV0KATA8

106 W. Monroe St.. prie Clark
THefonag BTAte 1SSO 

Valandom • ryt. Iki B popiet
2201 W. Cermak Road

Psnedėllo. Seredo. tr PėtnyCIo^ 
▼aka-rals « Iki •

TelernngM OAJfal SI 13
i Mamai: 6469 S. Rockwell St. 

Utarnlnko. Ketvargo Ir Subato. 
Vakarais T Iki •

THrfona. RKPnbile MM

Crane Coal Cę.
5332 So. Long Avė. 

Cblogo. III.
TCL RRPCBIJO 8403

Katrie perkate anglis IS dral 
verii), siųskite Juos | C’RANI1 
COAL CO. Gausite tere«ne» 
tlnglis, už motinu pinigų 
Pm-altontas SI. K. liktai f?-™ 
tonas.

Atšokite savo radio Nedėliomis 1 vai. po pietų ant 
toties W.C.F.L., 970 k. pasiklausyti gražinus lietuvių 
Togramo.

t

K A f RA I ! K A U R A t I

Neopkalnuojntnon spnlvon Ity’11. Havlnlnkftn parduoda IMFORTI'O- 
TI’H »<I3 Bcnt-inaft *3» — Miliau gift—830 — 3»12 Clilei'Sf *3.*> —- 
•w 13 linkiui m 815. PuChUa ncklyt’-k* setan 885. Valgomo, inicgniiio kam
barin mlal. maiesnl Smot«l. Pritaikinsiu l.engnm lšmnltAj:m.i» 8228 
MARYLAND AVĖ. Pirmfta apartmontan.T

IN8URANCE

NOTĄRY

PUBLIC

PERKAM

Lieto viškns 

B0NU8

REAL ESTATE 
STUNGIAM PINIGUS I LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
PRISIRAŠYKITE I MORŲ SPITLKĄ 

TEISINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS 

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1088

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas
TUMONIS COAL CO. J

12132 UNION AVĖ.

Chicago, IH.

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res 10742 8. W$bash Avė. 
Phone PULLman 8092




