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LATVIAI PASIJUTO LENKU ŽNYBIAMI
ŠIANDIEN ATIDAROMA RHODE ĮSLĄND VALST, MIRĖ KJOS pSSkėdT PASKELBĖ LENKŲ ŽURNALAMS IR

KONGRESO SESIJA
DEMOKRATAI ĮVYKDĖ 

PERVERSMĄ BININKUS
_ . , .TAS ATLIKTA LAIMĖJUS
Rytoj prezidentas Rooseveltas daugumą senatorių

skaitys pranešimą
WASHINGTON, saus. 2. 

— Rytoj atidaroma pirmoji 
74-ojo kongreso sesija. Bus 
sprendžiama eilė svarbių eko
nominių klausimų. Numato
ma, kad demokratų vadai su-

VYRIAUSYBĖS IŽDE 
NEPRITEKLIUS

PROVIDENCE, R. 1-, saus. 
2. — Rhode lsland valstybės 
legislaitūra susirinkusi sesi- 
jon padarė didžiai svarbų

ŠIRDIES LIGA PAKIRTO
ANGLIJOS KATALIKŲ 

DID| VADĄ

IjONDONAS, saus. 2. - 
Vakar naktį mirė Jo Emin. 

, Pranciškus kardinolas Bour-

NENORI PRIPAŽINTI 
AMALGAMATED

LAIKRAŠČIAMS CENZŪRA
UNIJOS MEKSIKOS PREZIDENTAS IGNORUOJA 

WASH.N0T0N, saus. 2.-! i .i'AŠTO GYVENTOJUS

AYASH1NGT0N, saus. 2.
- Apie dviejų bilijonų dole- 

sidurs su mažomis kliūtimis. Į rių nepriteklius pasirodo km 

Freridentas Roosevelto 1 St" Vria«.yM« ižde už pir-
penktadienį vyksta kongresai!
su savo pranešimu.

mųjį administracinių metų 
pusmetį (nuo 1934 m., birže- (įžios organų sukonsolidavo

parversm, valstybėje. Dėmu. 1^ Westnlinsteri(, nvkįvvsku. 
kratų atstovi) dauguma paša- • 73 amž
lino visus valstybės vyriau- Į VR|ionis 19O3 m :ia!»»"“'
S10J0 teismo > respublikomis. „kirtas Weg,mingt<.ri„ arkjv,..l 
teisėjus, panaikino valstybės Lkup„ (Anglijog kata,ikų g3, 
viešojo saugumo boardų va), o už a}tuoni(.ri,; 
apie 80 įvairių valstybės vai- ■ kardinoiu.

Naujas darbo krizis pasirei- 
įškė plieno pramonėje. United 
State Steel korporacija nu- 
prendė nepripažinti darbiniu

MEXIC0 CITY, saus. 2.— 
Iš (,‘alleso malonės naujas

vsku- . .. . _ * .'Meksikos prezidentas Laznroi kų profesines unijos — Arnai i
, . ... T Cardenas vakar išleido savogamated Association ot Iron,

WASHINGT0N, saus.
— Kongreso žemesniųjų rū
mų demokratai atstovai, ku
rie sudaro visų atstovų dan-

lio m. 30 d. iki gruodžio mėn 
> ;31 d.).

Aišku, kad nepriteklius per 
šį pusmetį pasieks, o gal ir 
peržengs dviejų bilijonų do-

“spea- sumų, nepaisant gaunu-

ll-on dėpartamėntų. Iš n“‘|JI|||||O yr-riio piOITI 
jo lapkritį išrinktas guberna- įIyAUJUO IVl I Uu iAOI I,“

pO^,i„oTu: W SU LIETUVOS HIMNU
tūros nuosprendžius.

Steel and Tin IVorkers, taip 
pat neleisti jai, kad ji viena 
turėtų kolektyvio derėjimosi 
teisę. Korporacija turi savas 
darbininkų unijas ir nori, 
kad jos būtų lygiomis su pro 
fesine unija.

Pastaraisiais laikais prezi
dentas' Rooseveltas* daug dir-

pranešimų kraštui. 

Pirmoje vietoje pažymi, i

DAUG AVPI LIS, Latvija, 
saus. 2. — Latvijos vyriausy
bė čia įvedė cenzūrų dvide
šimčiai lenkų žurnąlų ir kele
tui laikraščių, prisiunčiamų 
iš Lenkijos. Cenzūruojami ir 
Rygoje leidžiami lenkų laik-kad vyriausybės priešai mė- į 

ginę papirkti vyriausius ka 
riuomenės vadus, kad jie nu- , Latvijos vyriausybė susekė, 
sisuktų prieš vvriausylię. Bet į kad lenkų spauda varo lenki- 
tie vadai esu nepaperkami ir nirao darbų tarp latvių, ypač 
pasilieku ištikimi vyriausybei. Į lytinėje Latvijoje.

Varšuva apie tai tyli.

gumų, šiandien rūmų
keriu” (pirmininku) paskirė | ,r<' didelil> P“^’ Ir ^emot 
ntMtovų J. W. Byrns iš Tenn. |vyriausybs nesigailės išlaidų 
valstybės. 0 respul likonai sa
vo vyriausiuoju variu pasirin 
ko B. II. Snell iŠ New Yorko.

'• krašto atstatymui.
Pereitų penktadienį krašto 

viešosios skolos pasiekė 28,- 
480,663,124 dolerius.

PRASIDĖJO HAUPTMAN- 
NUI BYLA

FLKMINGTON, N. J. sau
sio 2. — Šiandien čia prasi
dėjo byla B. R. Hauptman- 
nui, kurs kaltinamas lakūno 
Lindbergho kūdikio pagrobi
mu ir nužudymu ir 50,000 do 
lenų išpirkimo išgavimu.

Visas kraštas susidomėjęs 
šia byla.

PERSIJA PAKEISTA 
IRANO VARDU

TEHERANAS, saus. 2.-- 
Persija pakeitė savo vardų 
ii nuo vakar jau vadinasi 
Jran. Irano vyriausybė apie 
tai painformavo visas čia 
svetimų kraštų atstovybes.

Be to, Irane nauji metai 
iš sausio 1 d. nukelti kovo 
n m'n. 22 dienon.

Keli šimtai lietuvių, didelė b°’ .kaU p,,en° PramOn? su-: sybės priešai 
Legislatnros atstovai denio- dauguma jaunimo, naujuosius laiklus 8U organizuotais dar- 

kratai tuojau pradėjo vykdy- 'metus pasitiko giedodami f ie i bi,;inkais- Jis Fakyre spėria- 
ti šias reformas, kada senate tuvos himnų. Tai įvyko St.!lų boar<h> ir .11; imliojo, kad 
jie susilaukė daugumos balsų. Agnės auditorijoj, kur Da-|'’ykdytų NRA įstatymo dalį 
Žemesniuose rūmuose jie tu- rians-Girėno paminklo fondo '7A; KorP<> racija pradėjo sa

rę jo daugumų, bot senate tu- komitetas buvo surengęs 1933 yaip dai! ir P«ga-
rėjo 20 balsų, o respubHko- i mehj MUtikiino haHų. Apie 20 ,iau derybos mitrauktos‘ Dai’ 
nai — 22. Demokratai paabe-1 minutų prįeš dvyliktų, A. Va bo boardas žada Patraukti 
jojo dėl dviejų išrinktų *ena-j nagaMųui ir A> Olšauskui va-!tieaon korPonM‘1)ų, o pa-
torių respublikonų teisingo 
balsų susknitymo Portsniouthe 
ir So. Kingi<towne. Pareika
lauta balsų perskaičiavimo. 

; Prieš(legislaturos susirinkimų 
šį darbų atliko senato komi
tetas ;. du demokratai ir 
vienas respublikonas. Rasta, 
kad tuose distriktuose laimė
jo demokratų kandidaitai se-

skelbė, kad nepasiduosianti —
kovosianti prieš minėtų įsta
tymų. %

Boardas aiškina, kad tik 
amalgamated unija gali rink-

An<?t Cardenas, tie vyriau- 
katalikai.v ra

Jiems pagalbų duoda sveti-1 SOV. RUSIJOJE PUOLAMI
mų kraštų katalikai. Girdi, i f YV1AI
vyriausybė nebijo to. Katali-! *■1
kų veikimo didesniam šuva r
Avinui, sako, bus imtasi na:i 
jų priemonių ir vyriausv 

i neiškrypsianti iš savo nusi 
statymo.

Apie penkių katalikų nužu
dymų Coyocan priemiestyje 
Cardenas nutyli, kadangi vy
riausybės autorizuota raudon- 
marškinių organizacija yra at

LONDONAS, saus. ,2. — 
1 Žiniomis iš sovietų Rusijos, 
Maskvoje ir Petrapily rusai 
darbininkai puolėsi mušti žy
dus darbininkus. Vienut ir 
kitur pasireiškė rimtos riau
šės. Daug sužeistųjų paimta 
į ligonines.

Riaušių prieš žydus prieža-

MAJORAS KELLY SUTIKO 
BOTI KANDIDATU I Iš PETRAPILIO ATŠAUK-

Chicago miesto demokratu 
partijos organizacijų susirin
kime miesto majoras Kelly 
sutiko statvti savo kandidatu-

TAS LATVIJOS KON
SULAS

buvo patenkinti patriotišku 
naujų metų pasitikimu. Pro- 

, gramų pradėjo p. Simokaitis. 
natan, liet ne respublikonai. ■ Trurnpai apie paminklo rei- 
Susirinkus senatui, tie du iš-|kahls kalbėjo L. Šimutis. Ba- 
rinkti demokratai senatoriai ]jailR komisija susidėjo iš .1.

Mickeliūno, Pr. Čižausko, Mi- 
kolaičio ir kitų.

ir demo
kratai senate gavo du balsus 
daugumos — 22 demokratų

likusi tas žudystes. Tų galva 8^s ^a’P «-lŠkinama: rusai dar 
ti atstovvlnę kolebtvviam derė | žudžiu gauja neva areštuota, Dininkni ėmė tikėti, kad žv- 

ir tardoma. Bet kas iš to. Kai dai suplanavo Kirovo nušu
tinami katalikai už vieno rau Kiiovo nušovimo
don marškini nk o užmušimų. įtarp visų suimtųjų buvo 49 

nuošimčių žydų. Žydai yra
\ ietos spauda pažymi, kad 2inoviov ir Kamenev, kurie

dovaujant, susirinkusieji pra
dėjo dainuoti liaudies dainas.
O. Juozaitienė padainavo so
lo. Tuoj po jos dainavimo 
pradėjo mušti dvylikta. Pub
lika atsistojo ir galingai už
traukė Lietuvos himnų. Visi jjmnisi, nes ši unija sudaro 

darbininkų daugumų. Korpo
racija gi atsako, kad ir dar
bininkų mažuma privalo turė
ti šių teisę. Štai. ir nesutiki
mas.

Amalgamated darbininkų 
vadai nedaug tepaiso į kolek
tyvio derėjimosi klausima. 
Jie pirinon vieton stato dar-

raudonmarškininkus suorgani
zavęs žemės ūkio sekretorius 
Canil.al. Norima, kad jis at- 

i sistatydintų.

ištremti Soloveckio salon. » 
Sovietų atstovybė užginti

tas žinias.

prieš 20 respublikonų. Po to t LEGIJONO VIRŠININKAS ' Uninkų unijos pripažinimų
demokratai tad ir ėmėsi vyk 
dvti reformas.

MASKVA, saus. 2. — Sų- 
rų į majorus per “primarv” ryšy su Kirovo nušovimu Lat 
vasario mėnesį. vijos vyriausybė atšaukė sa-

Majoras tai padarė atsiži'd vo konsulų G. Bissenieks iš *nan bus Pask’rĖ* nauji teist- 
giant į įduotų jam prašymų Petrapilio.
su 600,000 piliečių parašų.

kad šis konsulas

Demokratai senatoriai pa
skelbė, kad vvriausian teis-

Jei korporacija pripažintų , 
boardo aiškinimų, supranta ! 

FRANCIHCO, Cal., ma, tuo keliu ji pripažintų ir 
amalgamated unijų. Kadangi 
taip nėra, tai organizuotų

UŽ BONUSUS
MIRĖ SESUO MARIA 

APOLINARA
LIETUVOS GYVENTOJU 

JUDĖJIMAS

Šiuo prašymu jis pakviestas 
būti kandidatu iš demokratų būk su 5,000 rublių papirkęs 
partijos. “teroristus,” kad jie kovotų

— ---------- —— prieš sovietus. O tas yra
ŽUVO 4 ŠEIMOS NARIAI vien prasimanymas.

jai, 3 demokratai ir ? ros-
Bolševikų laikraščiai prado Pubbknnab 

skelbti,
RIAUŠĖS SAARO KRAŠTE

KAUNAS. — 1934 metais

ED PASO, Tex., saus. 2. 
— E. Mačias, 30 m. amž., na
muose ištiko sprogimas ir 
gaisra*. Jis pats su žmona ir 
dviem vaikučiais žuvo. Vie
nas gi, 6 metų amž. vaikutis, 
sunkiai sužeistas.

I

SAARBRUECKEN, Saaro^ 
kraštas, saus. 2. — Net pui
kiose vietose Saaro krašte va 
kur įvyko riaušės nacių su 
liaudies partijos nariais. Du 
asmenys žuvo ir daugiau

SAN
saus. 2. — Amerikos I>gijo. 
no krašto viršininkas E. N. 
Belgrano skelbia, kad karo
veteranų organizacija via r.uoja 
griežtai nusistačius už bonu- 
sų išmokėjimų veteranams, 
nepaisant prez, Rooųevelto 
nepalankumo.

\ akar 7:1.) vakare motiniš- įkj gruodžio l d. Lietuvoje 
kuose namuose, Chieagoj, mi- buvo 15.215 jungtuvių; gimė 

darbininkų vadai dabar pia- Į rė Šv. Kazimiero liet. seserų 51,102 kūdikiai, ir mirė 29,676 
kongregacijos jaunutė sesuo omenys. Taigi šiais metais
Maria Apolinara - Kutą,m- '-^‘“'’ojr priaugo 21.427 Jum- 

nės.
į Lyginant su pernai metais, 
Lietuvoje gyventojų judėji-

ATIDĖTA PARLAMENTO 
SESIJA

MADRIDAS, saus. 2. —
Ispanijos vyriausybė paskel- ka’P 100 sužeista, 
bė, kad ispanų parlamento
sesija bus atidaryta tik po 
sausio m. 15 d.

KASMETINĖ KAMPANIJA

IŠLEISTAS PATARLIŲ IR 
PRIEŽODŽIŲ RINKINYS

KAUNAS. — Vytauto Di
džiojo universib to humanita
rinių mokslų fakulteto tauto
sakos komisija jau išleido di
delį pirmųjį Patarlių ir Prie-

5 SENELIAI ŽUVO GAISRE J- Stangi, 34 m. amž., pa- 
------  Įšauktas teisman už vištų vo-

OAFFNEY, S. C., saus. 2..girnų. Jis stačiai pareiškė, 
Gaisras sunaikino Chero- kad 15 vištų pačios suskrido 

kee apskrities senelių namus, jo trokan. Nubaustas 99 din-
5 seneliai žuvo ir 15 aužeista.1 nų kalėti.

kad korporacija sta 
čiai pripažintų unijų.

Matyt, šį reikalavimų pa- kaitė iš \Yorcester, Mass. 
rems streiku, kadangi visos 
plieno kompanijos yra past- 
rvžusios kovoti prieš profesi
nę unijų.

GAVO I KAILI

SUŽIEDAVO 7,000 
PAUKŠČIŲ

KAUNAS. — Vytauto Di
džiojo universiteto paukščių

PARYŽIUS, saus. 2. -
Vakar vienam restorane amo 
rikietis vakarieniaudamas su
šuko: “Sveikas, Hitleri!“ Už 

! tai gavo gerai į kai’* ir pa 
imtas fs’tojon.

. mas šiemet yra didesnis, šie- 
miet sumažėjo mirimai ir pa
didėjo gimimai. Pažymėtina, 
kad daugiau, kaip 7% kmli- 
kių yra gimę ne moterystėj'*.

žodžių rinkinį (redagavo žiedavimo stotis Klaipėdoje SKRIDIMO GREITUMELIS
Chicago majoras Kelly pra prof. Vincas Krėvė-Mickevi- Ventės Rage sužiedavo šie- į -------------

dėjo kampanija, kad snmažin-Ičius). Rinkinys turi 560 pus- m e t apie 5,000 įvairiausi,) United Air Linas naujas
tl mieste :i automobilių aukų lapių, įdėta 7,766 įvairių iŠ paukščių. Apie 1,000 su vi r- j transportinis lėktuvas per 10

visos Lietuvos surinktų prie- sum paukščių sužiedavo Aly- vai. 15 min. iš San Francis-

- 1934 metais Giicagoj fedo- 
raliniai agentai konfiskavo 
594,000 dol. klastuotų pinigu.

ORAS
skaičių. 

1934 m

Chieagoj
nya.

CHICAGO TR APYLIN
žodžių ir patarlių. Patarlės ir tauR miškininkystės mokykla, co atskrido į Chicagų. A4vež KĖS. — ftiandien delw*suota^

žnvp 1,258 asine- Į priežodžiai sudėti abėcėlės Visoj Lietuvoj šiemet snžiedo ta R keleiviai ir paštas. To- numatomas sniegas; poj
tvarka. ta apie 7,000 paukščių. lumae yra 2,030 mylių. ar vakare šalčiau.

nuo automobilių



P R A. U G S S .etvlrfamenfo. muno 3, HM.'

“DRAUGAS”
lielna kasdien. i&nlcyrus eekmedlenlua 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Metams — 36 00. Pusei metų — >3.50; Trims mėnesiams 
— 33.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybės* 
prenumerata: Metams — 37.00; Pusei' metų — 34-00. 
Kopija — .03c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus 
Bendradarbiams Ir korespondentams radtų nevrųiina.

Jei neprašomu tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tiks
lui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai. . 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Vedly. Eacept Sunday. 
BUB8CRJPTION8: One Tear — 3*00; Slx Montba

— 33.60; Tbree Months — 33.00: One Month — 76a 
Burope — One T*ar — f7.00; Sis Months — 34.60: 
Oopy — .03a

Advertlslng In ‘DRAUGAS” taringa best results. 
Advertlslng ratee on appllcatlon.

MDRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

Lietuvos saleziečių instituto vedėjo pareigas.
Zamkus — gerai žinomas Lietuvoje dva

ras su kadaise garsia kryžuoeių pilimi, kuri 
dabar yra griūvėsiu nykesy. Tų gražų dvarų 
su istoriška pilim saleziečiams mindamas pa
liko a. a. kun. Antanas Petraitis, žinomas as
tronomas ir ilgus metus buvęs Šv. Juozapo 
parapijos klebonas South Chicago j e.

Dabar saleziečiai tvarko a. a. kun. A. 
Petraičio palikimų, rengia pamatus didžiu
liams namams, kurie, griūvančios pilies vie
toje, turės talpinti kandidatų gimnazijų, že
mės ūkio mokyklų, novicijatų ir rekolekcijų 
vietų katalikiškam Lietuvos jaunimui.

Taigi, netrukus Lietuvoje išaugs dar 
viena graži ir naudinga įstaiga, kuriai pama
tus patiesė amerikietis kunigas.

Viriais Lietuviu Metas 
Nukertėjus Dėl Karo Šelpti

(20 m. jo sukuktį minint)
(Tęsinys)

III. Švietimo įstaigos
Paminėjus labdarybės įstui- 

gus, Komiteto ar išlaikomas, kS ir ktti,l,,<- Komitetui vū|,ė- 
ar šelpiamas reikia paminėtiJ° yP“‘lnK“' “pS' iesti ištaulė-

Km. P. Dogelis! Gude raštas, kuriuo praneša- Pirmasis nemoka lietuviškai, 
ima Lietuvių Švietimo Komisi- antrasis yra Prūsų lietuvis, 
jai, kati pagreitintųjų mok y- Širvintų Kreishauptmanas y- 
tojų kursų Vilniuje nebūsiu ra lenkų šalininkas. Mokytojų 
kad jie bus Kaunan perkelti pareikalavimas į vokiečių stei 
kur esųs geresnis patogumas gianias mokyklas buvo dide- 
Rel&kia, kati aukštesnioji vo- lis. Pedagogijos kursai davė
kiečių valdžia lietuvių sąlygų

BEDIEVIŲ ŽIAURUMAS

BIZNIO PAGERĖJIMAS Meksikoje blogai baigti senieji metai.
Bedievių valdžios iniciatyva specialiai suor-

Ekononiininkai sako, kad 1935 metai pra- ganizuota raudonmarškinių armija, gruodžio 
aidėjo su šiek tiek didesniu pramonės ir pre- 3Q dienų Coyoacan priemiestyje nužudė pen- 
kybos judėjimu negu praėjusieji metai. Iš vis- kis' katalikus ir daug jų sužeidė. Valdžia tų 
ko matyti, kad pramoninkai ir prekybinin- žmogžudžių ne tik nesuima ir nebaudžia, bet 
kai tikisi, kad šie nauji metai bus geresni , juos remia ir apginkluoja.
negu senieji, nors dar daug kliūčių tebėra ant 
kelio biznio gerėjimo progresu?. Biznio pa
saulyje atsirado daugiau optimizmo ir vil
ties, kad 1935 m. tuo atžvilgiu bus laimin-u
gesci, nes paskutinieji du ar trys mėnesiai 
parodė daugiau aktyvumo. Biznio sentimen
tas yra pagerėjęs, tik nežinia kaip ilgam. 
Prekės gerokai sumažino žynius padidėjimas 
prieš buvusias šventes pirkimas. Dėl to, ti
krinusi, kad tai industrijų palaikys gyvesne 
ligi pavasario.

Pagerėjus bizniui, gerėja ir industrija. 
Neblogai dirbu plieno dirbtuvės. Plieno rei
kalavimai didėja automobilių pramonėje. Bu
vo klūkiama, kad prieš šventes darbai suma
žės bovelnų dirbtuvėse, bet ačiū gruodžio mė
nesio didesniam išpardavimui, jose darbai 
eina geriau negu buvo galima tikėlis. Kitos 
iekstolinės industrijos šakos taip pat geriau 
laikosi ii- užsakymų gauna daugiau negu 
prieš hjėtus laiko. Ir visur kitur matoma pa
gerėjimo.

Tačiau tie biznio pagerėjimai, kokie bu
vo pastebimi keliais praėjusiais mėnesiais, 
dar neužtektini, kad visus bedarbius grųžinti 
į darbus. Dėl to tenka laukti ir linkėti, kad 
pramonės ir prekybos kilimus eis dar grei
tesniu tempu. Ar taip bus ar ne, lai daug 
pareis ne nuo vien šio krašto, bet viso pa
saulio industrijos ir biznio judėjimo.

CHICAGIEMO AUKA LIETUVOJE

“Salezečių Žinios” praneša, kad lietuviai 
į’saleziečiai, šv. Bosko įsteigtos kongregacijos 
nariai, jau i-i-igyvcno Lietuvoje. Praėjusių 
metų spalių, mėn. 24 <1., paskirtų Marijų Krik
ščionių Pagalbų, saleziečių veikimo įkvėpėjų 
ir Globėjų paminėti, į Zamkų (tarp Raudonės 
ir Skirsnemunės) pirmųjų saleziečių apsisto
jimo vietų Lietuvoj, jiarvyko salezietis kuni
gas Antanas Skeltys ir pradėjo eiti pirmojo

A. P. Bandys

Laimės Beieškant

(Tęsinys)
— Nesiginčykime, Juozai, opie tai, 

nes jau kaip nutariau, t£kp ir bus! Ma
tai, čia ne vienos dienos apsvarstymas, 
bet keleto mėnesių. Aš dabar žiūriu į 
Moterystės Sakramentų moderniškotu a- 
kim. Taigi, aš nemanau, kad išsiskyri- 

Į,inas yra toks baisus. Svarba tame, kud 
laimę atradus. Ir jeigu, kaip pirmiau sa- Į 
kinu, laimėje yra laisvė, tai klausimas 
Mrištae.

— Maryte, brangi, — išgąstingai at- 
silicpč Juozas, — kaip tu gali taip kai- 1 
bėtif ' ‘

— Ištikrųjų, iš tavęs mažas vaikas. 
Huprask, kad aš nenoriu legalio išsisky- I 
niuo, o jeigu ir gaučiau, tai daugiau ne- 
•ituokčiau.

Tu taip manai? — sarkastiškai pa- 
klhrmė Juozas. — Jeigu drįsti paminti- po

ir švietimo įstaigos su savo 
bendrabučiais, kurios nema
žiau už prieglaudas reikalavti 
iš Komiteto lėšų. 28. “Ryto” 
Dr. vardu gimnazija. Vedėja

Meksikos, taip kaip ir Sovietų Rusijos 
bedieviškoji vyriausybė, negalėdama kitokiu 
būdu išrauti tikėjimų iš žmonių širdžių, ima
si žiauriausių priemonių: į kalėjimus sodina, 
ištremia, visaip kankina ir žudo. Tačiau ne
reikia pranašo, kad pasakyti, jog Meksikos, 
Rusijos ir visų kilų kraštų bedievių pastan
gos bus tuščios. Kristaus Bažnyčios jie ne
nugalės. Tiesa, laikinai jos veikimų sutruk
dys, daug tikinčiųjų išžudys, katalikų įstai
gas ir organizacijas apardys, bet tikėjimas 
žmonių širdyse pasiliks gyvas. Persekioja
miems ateitis į pagalbų laisvųjų kraštų žmo
nės tikintieji, kurie vis daugiau įsikinko į 
katalikiškąjį veikimų, į apaštalavimo darbų.

KĄ TAI REIŠKIA

visus savo mokinius į moky
tojus ir tų pagaliau pristigo. 
Tuokart priseidavo siųsti ne

lietuviams nusileisti. Kuisai ‘ pilnai paruoštas į mokytojus 
iš tikrųjų įsisteigė Kaune. Te, vakarinių kursų mergaites, 
paties rugsėjo m. 14) d. užkly j Inspektorius Budgeraitis pa 
do Vilniun iš Kauno tų kursų reikalauja Lietuvių Komiteto 
mokinys Antanas Stasys, Ku- Švietimo Jv^iisijos iŠ karto 
piškio par. Jis bevažiuodamas 15 mokytojų į sulenkintas Ši- 
traukimu užmigo. Jam reikė- rvintų, Musninkų ir kitas 
jo persėsti Kaišedoryse. Jam vietas. Šernas bėga į mergai- 
nepersėdūs traukinys atvežė‘čių bendrabutį ir surašo be 
Vilniun. Stasys papasakojo u-( mokslo skirtumo nors šiek

sišventusiu. buvo Jokūbas Še-l pi e mokinių nepasitenkinimų tiek galinčias vesti mokykla, “ 1

ir kiti yra toje štilyje dirbi)1 nepriėmė ir sutiko geriau ku 
— aš savo užrašuose nerandu rsų Vilniuje neatidengti, negu 
Komiteto varomas darbas sie-

jusius lietuvius ir ten kurti 
mokyklas. Švietimo reikalais 
rūpintis Komitetas pavedė at
skirai prie Komiteto sudary
tai švietimo Komisijai kurios

M. Biržiška. Mokinių buvo! 8ekretoriui"> ir rl‘ik“ll! 
tarp 140 - 170. 29. Parlago-!Ju.’ tan^ darbui pa-
gijos kursai — vedėjas A.
Stulginskis. 30. Vakariniai ku
rsai. 31. Analfabečių kursai.
32. Lietuvių mokytojų pieši
mo kursai — A. Žmuidzinavi
čius vedėjas. 33. Moksleiviui j 

bendrabutis. Dr. Basanavičiui: 
globėjas. Vedėjai: berniukų A. 
Gylys, mergaičių M. Ruškytė. 
34. Mergaičių bendrabutis. Ve
dėja Vanda Kudikauskaitė. 35. 
Kulinarijos ir namų ruošos ku 
rsai. Vedėja M. Marcišauskai- 
tė. 36. 2 — klasė p. A. ir E. 
Vileišių vardu mokykla. 37. 
Pradžios mokyklos — prie Di
džiosios vaikų prieglaudos. Mo 
kytojos O. Matulaitytė, T. Ma 
čiokaitė. 38. Prie Užuolankos 
g. 1 Nr. 39. Žvėryne. 40. Šni- 
pišky. 41. Antakalny.

Švietimo darbui, Sale kvali-

rnas. Komisija turėjo savo du-, 
rbo kambaryje visos Vilnijos 
ir artimųjų jai apylinkių že
mėlapį, kur buvo pažymėtas 
visas mokyklų tinklas.

Pradžios mokykloms Komi
tetas maža teturėjo mokytojų. 
Reikėjo juos rengti, čia tek
davo susidurti su vokiečių sla 
tomais reikalavimais, kurie 
dažnai lietuviam
priimtini. Jeigu lėkdavo susi
durti su žmonėmis iš Pi ūsų 
Lietuvos, tai susikalbėti gali
ma buvo lengviau. 1916 m. 
rugpiūčio iii. vokiečiai suma
no V’ilniuje suorganizuoti pa
greitintus mokytojų kursus. Į j 
kursus kviečiami in- lietuviai 
mokytojai. Vokiečiai pasiūlo 3 
iš‘Prūsų Lietuvos mokytojus.

kursais, kadangi visi mokyto- viso 13 — penkiolikos' nesu- 
jai esu vokiečiai ir prūsų lio-! sirado. Tarp mergaičių kilo 
tuviai, silpnai temoka lietuvi- klyksmas ir dejavimas, kad 
škai. Mokinių kursuose esu per anksti, per maža pasinio- 
53. Jiems už mėnesio laikų šusists skiria mokytojauti. <>
užbaigus mokslų prasidėsi;}.- 
mokslas mergaitėms.

Dieve, šaukė, kas bus. Kaip 
mes kitus mokysime, kad pa
čios nemokame. Ponai švietė-Lietuvių Komitetas suprato. , ,

. > i • -• u -,a I jai, ponrvi Komitetai, paliuo-kad vokiečiu pagalbos neia | •’ » » ,
, , i^i i -i- : suokite mus nuo tos garbes,i ko laukti, kad reikia patiem?, • , vr

lūdavo ne-1 , , ■ -t; z,:, i.„ duokite dar pasimokyti. Ne,Himno IH- sau mokytojus ruošti. Čia bu- \ .
... J , , ■ •• . nieko nebus iš jūsų verksmovo didelio darbo pedagogijos t . ” ‘

, . . . -• inn ir aimanavimo. Dalykas svar-kursanis. Antroje pusėje 191/ , . „ . .
bus, reikia Lietuvą sviesti,m. mokslo metų jau buvo pu 

i paruoštų kaimo 
tojų. Reikia dabar su viefio- 
vokiečių valdžia tartis dėl nie 
kyklų atidarymo ir mokytoj,, 
skyrimo. Vilnijoj tuo laiku 
vietos valdžioje buvo ir iš Po- 
znaniaus suvokietėjusių lenkų

fikuotų mokytojų personaloJ <> ak-ižyiiM j<. M«. Jie buvo lenkų šalininkai; ii
kurį sudaryti ne taip jau bu-! ™jamp° e kursai iS Prūsų Lietuvos jie daugiai

“Š-nis” aiškina dėl ko Sovietų Rusijos 
valdžia panaikino duonos korteles. Jis waffo:

Rusijoj ligi šiol duona buvo paidavinė- 
jania tik su kortelėmis. Vadinas, kas gauda
vo kortelę, tas tik tegalėjo duonos nusipirkti'. 
Neseniai bolševikų valdžia paskelbė, kad pa
naikinamos kortelės. Kodėl? Nes, girdi, dėl 
didelio derliaus duonos esu pakankamai ir 
todėl jie panaikinu korteles.

Bet visas tas dalykas jiasirodė esųs tik 
gudragalviavimas (triukas) užsieniui apgau
ti, o drauge kortelių panaikinimas buvo ge
riausias būdas išsisukti nuo pareigos maitin
ti savo piliečius. Korteles panaikino ne dėl 
to, kad tarsi bolševikijoj duonos užtenka, bet 
dėl to, kad jos nėra. Kai pirmiau buvo kor
telės, reikėjo tada duonos duoti kiekvienam, 
kurs turėjo kortelę; nors tos duonos ir nebu
vo iš ko duoti. Dabar panaikinus korteles 
jiems dalykas lengvesnis: neturi valdžia duo
nos — tai ir neparduoda, o parduoda tik ta
da kada turi duonos, o pilietis pinigų.

Kad sumažėtų duonos mėgėjai, tam bol
ševikai jiakėlė duonos kainų nuo 10 kapeikų,

kojomis mūsų padarytus iškilmingus pa
žadus prieš Dievų, tai tau bus dar leng
viau kitų žingsnį nužengti. Toji Virba- 
lienė savo pinigaus, draugais, gėrimu iš 
tavęs padarė kitokių moterį. Aš tuoj pa
stebėjau, kada su ja susidėjai. Tada pra
dėjai užmiršti bažnyčių, tus gražias para
pijos pramogėles ir manęs neupkęsti.

— Prašau nekišti mano draugų į 
mūsų šeimyninius reikalus.

— Draugai?! — piktai Juozas atsakė.
Tu vadini žmogų draugu, kuris suar

do šeimynų? Mums viskas gražiai ėjo,
nors ir ne visas' kelias buvo rožėmis klo- i jis man atkirto! Atsimenu pirmuosius mū- 
tas. Bet kada užsimanei draugauti su “pa sų metus. Jis buvo tiesiog angelas! Bet 
rinktąja” žmonių klase, tada viskas pra- dabar...,
dėjo kitaip eiti! J — mulkis, beširdis, nevidonus, —

— Kų čia mums ginčytis, kas kita ramiai pritarė Virbalienė.

vo lengva, kadangi dauguma žiauriai pasielgė su mokytoja j,uvo |įet

.... . gręsia pavojus, kad lenkai ne-sėtinai paruostų kaimo moky-.y. 1 v. .. . .
įsiskverbtų, turite važiuoti, ki 
taip išeisite lauk iš bendrabu
čio. Tokį griežtų Pono Komi
teto dekretų išgirdusios mer
gaitės pasiryžta važiuoti.

Siunčiama raštas Butkerai- 
čiui. Jame pažymėtos pavar
dės mokytojų: Vilkickaitės, 
Klimavičiūtės, Mikalauskai
tės, Dzekauskaitės, Gobytės ir 
k., viro 13. Skaitlinė, pjumk

uviams prielankūs.
apleidę Lietu,vų išvyko į Ru-,)rau*el>'tet tr™k- ! Vietos valdžia gavo iš viršau* 

j sijų, reikėjo dar vadovėlių. J,> <lanias ;lai: ! •:<an<l’3' , instrukcijas, kad neleistų
lietuvių kalboje visai nebuvo.' Konusl’|os ajdovai Janulaitis | nka,HS jietuvių Priausti. Tai-! žmonių nuomonės, ne visai lai

Lietuvių Komiteto išlaikomo
se mokyklose dėstomoji kalba 
buvo lietuviška. Tat visiems 
dėstomiems dalykams reikėjo 
vadovėlių. Komiteto pirminiu 
kas daugiaašiai yra padėjęs 
sunkaus ir kruopštaus darbo 
sustatydamas gimnazijoms va
dovėlių. M. Bagdonas taipg 
prie to darbo prisidėjo. Gal

ir Stulginskis pareiškė yokie-igį vįe{os valdžia į tai atsižve 
cių švietimo tarybai, kad su j |g(jan,a |<aį kur, kaip pav., 
tokiu žmogumi lietuviai nesu-' širv‘,ntų, Malėtų, Kaišedorių

minga. Butkeraitis gavęs ra
štų muša telegramų Širvintų 
Krcisbauptinanui, prašydamas

tinka dirbti. Vokiečiai, mus ii J 'prakll jr kituose apskričiuosi jo, kad duotų tam tikrus įsa
kymus 13-kai mokytojų per
gabenti. Vietiniai lenkų vadai 
sužinoję, kas čia daroma, nu
sigando. Reikia veikti. Šaukia 
nepaprastų posėdį ir kalba: 
ponai, Lenkijai gręsia didžiau 
sias pavojus. Ar girdėjote, kad 
iš Vilniaus siunčiama 13 lietu
vių agitatorių, neva mokyto
jų, apsišarvojusių mokslu i? 
gudrumu. Sako, jos esančio: 
jaunos, gražios paneles, moka

nenoromis, bet nusileido >rivientik lietuviškas mokykla; 
Rimkaus sielon jiastatyta ka- į ^įpįgp. Vokiečių atstovais mo
ndidatūra lietuvio iš Didžio
sios Lietuvos.

kyklų reikalais tartis su Lie 
tuvių Komitetu buvo mokykli 

Rugsėjo pradžioje gauta iš inspektoriai — Trakų apskri 
vokiečių inspektoriaus Te ties Rili, Širvintų Budgerat’is.

kurias už ’.'.i’ų mokėdavo pirkdami su korte
lėmis, iki 99 kapeikų, dar kitose srityse iki 
1 rub. 40 kap. ir net iki 1 rub. 60 kap. (mū
siškai skaitant nuo 4 litų 50 cnt. iki 8 lt. už 
kilogramų). Taigi pabrangino nuo 900 nuoš. 
ligi 1600 nuoš. O tuo tarpu algos darbinin
kams pakeliamos tik 10 nuoš.

Čia didelį biznį. Mat, beveik visų derlių val
džia atima iš ūkininkų į valstybės sandėlius. 

» » e

Nemažas lietuvių skaičius naujiems nie 
tams Įiasitikti važiavo į v.duriniesčio viešint
eitis, ten mokėjo po dešimts ir daugiau dole- j nčios kitus, ypač jaunus vy 

rukus užžavėti. Jos baigusios 
Vilniuje prie Lietuvių Komi
teto tam tikrus agitatorių ku

rių, kurie galėjo būti sunaudoti kokiam go
jam tikslui. Gaila, ka<l lietuviai savo sunkai 

Be to, kad bolševikai nusikrato paiciges uždirbtus pinigus pilte pila į didmiesčio tur- 
maitinti piliečius, jie dar kartu yra numatę ■ Liolių kišenius.

Čia Juozas sustojo, lyg gerklėje kas 
būtų sustojęs.

— Atmink, kai) ir vyro kantrybei a- 
teinu galas. Jeigu/ kaip sukai, nori ke
liauti laimės ieškot), tai eik tos savo lai
mės ieškoti.

Marytė išbėgo pritrenkdama duris. 
Juozas pasiliko. Jo veidas buvo šaltas, 
kietas; dvasia nupuolusi. Atrodė, kad jis 
būtų iš akmens nukaltas.

— Visai blogai išėjo, graudžiai pasa
kojo Marytė Virbalienei. — AŠ maniau, 
kad jis visai kitaip į tai žiūrės. Tr kaip

būtų jeigu turėtum vaikų. Žinoma, man 
gaila, kad įžeidžiu tavo jausmus^

Tegul tie tavo nusiimi tau širdį 
neslegia, — atsiliepė Juozas. - Bet atsi
mink, Maryte, jeigu tu išeisi, aš nekvie
sk! atgal grįžti. Aš dirbau, triūsiau, kad 
tave laimingų padarius.

— Turėjome kada nors skirtis, — 
tęsė Marytė abejingu tonu, bet, rodos, ne
reikėjo tarp greitai. Aš dar norėjau, kad 
tai būt buvę po tavo išvažiavimo, nes aš 
tikėjausi tavo paramos. Bet aš visgi at
lankysiu savo mamytę. Skausmai tame, 

1 kad Juozui aš jau daugiau neberūpėsiu.

Patsai liepė man eiti savo laimę ieškoti.
Mėlynos Marytės akys paplūdo aša

romis.
— Tai kam čia dabar verkti? Esi lai

sva. Kaip pirmiau sakiau, bus lertgva tau 
gauti legalų išsiskyrimų.

— Bet aš nenorim tokio išsiskyrimo. 
Nors mes ir nesutikome, bet tai nereiš
kia, kad... Ne! ne! Mūsų bažnyčia drau
džia tuos dalykus. Virbalienė šaltai pa
traukė pečiais.

— Ar savo vyro visiškai išsižadi ?
— Taip, ant visados! — rimtai at

sakė Marytė.
— Tat. klausimas išrištas. Galėsi su 

manim važiuoti atostogoms.
— O, .tai bus labai gerai. Man bus 

daug lengviau. Aš vėliau galėsiu mainy
tei pasakyti apie mūsų išsiskyrimui Ne
žinia, kų ji pasakys.

— Gerai viskas dabar išsiaiškino. 
Man taipgi reikėjo atostogų. Bile tik bus 
kokio! permaina! — entuziastiškai kalbė
jo Vijbalienė. j

Žinoma, aš Juozui nesakysiu, kų

rsus. (Daugiau bus)

planuoju ateityj daryti. Aš jam tik raš
telį paliksiu, pažymėdama, kur jis turės 
savo laiškus siųsti. Jštikrųjų, inan bus ro
jus, kadangi dabar esu laisva!

Po trijų dienų kelionės Marytė su 
Virbalienė pasiekė paskirtų vietų. Virba- 
lienės draugė priėmė jas širdingai ir jiia- 
loniui. Džiaugėsi, kad pasiliko dviem mė
nesiams.

— Dabar laisvai galėsiu linksmintis, 
kitų dienų tik atsikėlus iš miego, tart* 
Marytė Virbalienei. — Tik pamąstyk, 
Margarita, nereikia šiandien lėkščių plau
ti, kambarius šluoti, valgio gaminti; ne
bus nė to vyro, kuris nuolatos graužia 
mane! Rojus, Margarita, rojus!

— Tau niekados nereikėjo užsiimti 
su namais Maryte. Jauniems žmonėms, 
kaip tu, tinka tik viešbutyje gyventi. Aš 
nesuprantu, kaip galima buvo visuomet 
gyventi, kaip jūs, viename name..

— Man jau to užteko.

(Daugiau bus)
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Pennsylvanijos Darbininkų 
Kompensacijos Įstatymas

t

Pennsylvanijos pamatinis kiltose atsitikimuose konsuli-
Darbininkų Kompensacijos Į- niai valdininkai gali priimti 
statymas buvo priimtas 1915 paskirti} kompensaciją perda
nt., bet nuo to laiko pridėtos 
kelios pataisos. šiandien 
svarbiausieji jo punktai yra 
sekantieji:

Visi darbininkai — vyrai ir 
moterys, kurie tik dirba ki
tam žmogui, to žmogaus vie
toje ir gauna mokėti — yra 
apdengti Kompensacijos Aktu. 
Visuose atsitikimuose, kur tik 
darbininkas bando atieškoti 
atlyginimą už žaizdą, gautą 
darbe, apginamoji pusė nega
li liudyti, jog sužeidimas bu
vo priežastimi kito darbinin
ko arba kad darbininkas pri- 
rnė ant savęs sužeidimo rizi- 
tą. Kur darbdavys bando j- 

rodyti, jog girtavimas buvo 
priežastimi sužeidimo, arba 
kad darbininkas nepaisė pa
vojaus, darltdavys tą viską 
pats turi įrodyti. Darbdavys, 
kuris neapsaugoja darbininką, 
sulig kompensacijos įstatymo, 
prasižengia ir gali būti nubau
stas nuo $100 iki $500 už kie 
kvienos dienos laužymą įsta
tymo, arba pasodintas į ka
lėjimą šešiems mėnesiams, ar
ba abiem bausmėm nubaustas. 
Vientik Kompensacijos Biu
ras gali paliuosuoti darbdavį 
nuo prisidėjimo prie kompen
sacijos akto ir tada jis turi 
pristatyti užtektinai įrodymų 
apie jo finansinę atsakomybę; 
kitais žodžiais, kad jis pats 
galės prižiūrėti savo darbini
nką reikalavimus.

Kompensacija ui visišką ne
galėjimą ir mirtį

Kuomet darbininkas per su
žeidimą tampa negalinčiu di
rbti, tai kompensacija prasi
deda už septintos dienos po 
sužeidimo ir tęsiasi iki 500 sa
vaičių. Jam mokama 65 nuoš. 
jo algos, bet nemažiau $7.00 
ir nedaugiau $15 į savaitę.

J^igu sužeistasis numirtų, 
kompensacija bus mokama se
kantiems asmenims:

Našlei («r našliui), jei nėr 
vaikų 44 nuoš. algos, bet ne 
daugiau $10.00 į savaitę.

Jeigu vienas vaikas lieka 
su našle (arba našliu) — 55 
nuoš. algos, bet ne daugiau 
$12.50 į savaitę; jeigu du vai
tai lieka tai 621/? nuoš. algos,
st ne daugiau kaip $14 į sa

vaitę; jeigu trys arba daugia t 

vaikų lieka, tai 65 nuoš. al
gos, bet ne daugiau $15 į sa
vaitę.

Jeigu nelieka našlės (arba 
našlio) reikalauti kompensaci
jos, ji bus mokama vaiko ar-v
ba vaikų globėjui sumoje nuo 
$7.50 vienam vaikui, iki $15 
šešiems arba daugiau vaikų.

Jeigu nelieka našlės, našlio 
ar vaikų, kompensacija mo
kama tėvui ar motinai, jeigu 
darbininkas juos užlaikė; sti
rna netur viršyti $5 į savaitę, 
arba kompensacija bus moka
ma priklausomiems broliams 
ar seserims.

Darbdavys ar asekuruotojas 
turi užmokėti palaidojimo lė
šas, ne daugiau $150.

Jeigu ateivis sužeistas i r 
miršta, tai jo giminės gali o- 
ficialiai atstovauti jo krašto 
konsulinis valdininkas. To

vintui toms giminėms.
Ne visiškas negalėjimas

Jeigu darbininkas tik dali
nai, ne visiškai, sužeistas, jam 
prikląuso kontpensacijos net 
65 nuoš. skirtumo tarpe jo gan 
tos algos ir uždirbančios jė
gos, bet ne daugiau $15 į sa
vaitę. Ši kompensacija moka
ma jant per jo negalėjimą, bet 
rto ilgiau kai 300 savaičių po 
septintos dienos nuo sužeidi
mo.

UŽ negalėj ntą dirbti nuo su
žeidimo, buvo priimta kompe
nsacijos mokestis nuo $7 iki 
$15 į savaitę. Tokiu būdu, jei
gu darbininkas neteko ran
kos, tai kompensacijos mokes
tis tęsiasi per 175 savaites; u3 
netekimą žasto — per 215 sa
vaičių; už netekimą kojos — 
215 savaičių; už netekimą pė
dos — 150 savaičių; už neteki
mą akies — 125 savaičių; už 
netekimą nykščio — 60 savai
čių; už netekimą pirmo piršte 
— 35 savaites; už netekimą 
antro piršto — 30 savaičių ir 
t.t.

Už patrūkimą Pennsvlvani- 
joj kompensacijos nėra, išė
mus, jei aiškiai įrodoma, kad 
patrūkimas buvo paskubintas 
per smarki} įtempimą ir dar
bininkas, be atidėliojimo, pra 
neša savo darbdaviui, arba Jc 
atstovui, į 48 valandas po su 
žeidimo.

Per pirmas 30 dienų po ne
galėjimo darbdavys turį pr:- 
statyti chirurginį ir medikai} 
patarnavimą, ir reikalingus 
parūpinimus, kurių kaina ne
turi viršyti $100. Sužeistas da-

ing character (.....................)
was suffered by ,..................... .
who was in your employment
at ...........................................
whble engaged as ........ on
or about the .................. day!
of............. Anno Domini and1
that compensation will be 
claimed therefor.

Date ........................

35 METAI, KAI PRADĖ
TA GAIVINTI LIETU

VIŠKA DAINA
Lietuvių tauta jau gilioj se

novėj turėjo daug savą dai
ną, kurios vaizduodavo lietu
vių laimėjimus, džiaugsmus

Tačiau svetimąją vergija, 
naikindama visokias lietuvių 
dvasios savybes, stengėsi už
slopinti ir lietuvišką dainą, 
kuri visados veikia į žmogaus 
jausmus ir kelia jame tėvynės 
meilę. Bet mūsų tautos pave
rgėjams lietuviška daina bu
vo sunkiau išnaikinti, negu 
lietuviška kalba ar papročiai.

lietuvius savo dainą pamilti 
Kaune, 1899 m. pabaigoje, dau 
giausiai Lietuvos muzikos tė
vo Juozo Naujalio pastango 
mis įsisteigė “Dainos” drau
gija. Apie 30 jaunuolių, vyrų 
ir mergaičių, sudarė pirmąjį 
“Dainos” draugijos chorą. 
Vėliau “Dainos” draugijos 
skyriai įsisteigė ir kituose

(Signed) ..................... ; [)ei var£us- Tas dainas patys yarge ar džiaugsme atsidūręs miestuose. Jie rengdavo lietu-
Pranešimas, kad ir kitais *,nones sudėdavo arba jus su- i>etUVis visados dainavo, sa- 

žodžiais parašytas, vistiek ge- Kovodavo žyniai - vaidylos, vo širdies godas liejo. Su są
rąs, jeigu tik praneša darb- *s kaimo į kaimą vo (jaįna niūsų tauta visais
daviui, kad tokis Ir tokis aš
muo buvo sužeistas, kaip stt-

ir iš pilies į pilį apdainuoda
vo visus svarbesnius lietuvių

amžiais buvo suaugusi, susi
gyvenusi ir viena nuo kitos

viškus vakarėlius, vaidinimus 
su dainomis ir tautiškais šo
kiais. Gal dabar nedaug kam 
atrodo tų vakarėlių ir chorų 
didelė reikšmė, tačiau anuo

žeistas, kad prie darbo tas Tautos gyvenimo įiykius. šios nesiskyrė. Bet nuožmus prie-i metu, kai lietuvių tauta buvo 
vyko, kada įvyko ir kokioje dainos nebūdavo tuseios, bet -as palaužė bujojančią iš visų pusių svetimų vergi-
vietoje. f gdiai patriotingos. Per kai

Tokį pranešimą galinta as- ^tiriuos karus, kunigaikščiai 
meniškai įteikti darbdaviui, tyčiomis sų savim imdavo žy- 
arba jo ttžveizdai, kuris vedų n,us vaidylas, kad jie savo
darbą, arba biznį, kur sužoi- dainomis skatintų kareivių pa ■ 

siryžimus, dar daugiau užde
gti jų širdis ir dvasią.

Senovės lietuviškos dainos 
buvo garsios visame tuometi-

dimas įvyko, arba galima ir 
pasiųsti registruotu laišku 
prezidentui, vice - preziden
tui, sekretoriui arba iždinin
kui. niante pasaulyje. Gal neveltui

Kompensacija mokama kas Lietuva buvo vaoinama dainų 
savaitę, bet, su komisijos pa-l^’,n’‘ Lietuviškomis daino- 
tvirtinimu, kartais užmoka «• Į n,’s žavėdavosi svetimtaučiai, 
pskritai, ne dalintis. Taip d a- '<u,ie dažnai Lietuvon atvyk-
roma paties darbininko labui 
arba mirusio darbininko už 
laikomųjų asmenų labui, ir. Į 
jeigu darbininkai ar užlaiko 
mosios giminės ketina apleis
ti J. A. Valstybes.

Darbininkas, kuriam kom
pensacijos suma būna pilna- 
užmokėta, kuris po kiek lai 
ko pasilieka negalinčiu dirbti, 
jis negali reikalauti tolesnė; 
kompensacijos. Bet jis gali 
prašyti pašalpos nuo Buremi 
of Rehahilitation of the De
partment of Labor and Indus- 
try. Centralis Ofisas šito biu
ro randasi harrisburgho. Teu 
jis gali gauti vaistų arba arti- 
ficialių priemonių, jeigu už 
juos jis pats netur iš ko mo
kėti. Taipgi jis ten gali pri 
sidėti prie prasilavinimo kur

davo. Ir dabar nuo tų laikų 
Lietuvoje yra užsilikusių pa
vadinimų, vietovardžių bei pa 
vardžių (Dainava, Dainius, 
Damauskas ir kt.), kurio ro
do Lietuvą iš tiesų buvusią 
dainų šalimi.

Tai svarbi aitri punktai Pet. 
nsvlvanijos Darbininkų Koni 
pensacijos Įstatymo. Kitose 
valstybėse kompensacijos įsta 
tymai mainosi, kai kuriose va 
lst. savaitiniai mokesčiai yra 
aukštesni. Bet visose valstybė
se svarbiausias pur.ktas yra, 
kad sužeistas darbininkas tu
ri pranešti darbdaviui apie 
jo sužeidimą į nuo 14 iki 30 
dienų po sužeidimo.

F.L.I.S.

lietuvio dvasią. Jis dalimi su
gniuždė ir lietuvišką dainą. 
Nyko mūsų dvasios skatinto
ja bei ugdytoja.

Ji sunyko miestuose, pradė
jo nykti ir po samanotu sto
gu. Kaimuose tik šienapiūtės. 
rugiąpiūtės ir 1 mantiniai bai
gėsi lietuviškomis dainomis, 
nuaidinčiomis po plačias apy
linkes.

Dar taip neseniai, tik prieš 
35 metus, Lietuvos atgimime 
veikėjai, tarp kitų lietuvių 
tautos žadinimo veiksnių sura
do ir lietuvišką damą. Jai or
ganizuotai ugdyti ir skatinti

jos suspausta, “Dainos” drau 
gijos vaidmuo buvo labai di
delis ir vaisingas. Tik per va 
karėlius, per vaidinimus ir per 
koncertus bei gegužines goiė- 
davo laisviau susieiti lietuvių 
veikėjai ir ten aptarti atgims
tančios Lietuvos reikalus.

Pagaliau, ir lietuvių tautos 
masėms graži, organizuota dai 
na nebeliko be pasekmių. Lie
tuvių krūtinėse ji vėl atgaivi
no laisvo gyvenimo pasiilgi 
mo kibirkštis. Gal ir teisingai 
sakoma, kad Lietuvos savano
rių pulkus tėvynės meile tik 
lietuviška daina uždegė.

Gruodžio 17 d. Kaune “Dai 
nos” draugija minėjo gyvavi
mo 35 metų sukaktuves. Tsb.

Ką tik išėjo ii spaudos
“Pašaukimas į Dvasinį

Luomą”
Parašė ir išleido

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

I Knyga 95 puslapių įtalpos 
ir gražiai iliustruota šventąją 
paveikslais Tvirtais popieri
niais viršeliais tik 25 centai 
vieną imant, dar reikia pridėti 
už persiuntimą 5c.: o gražiau 
audeklo viršeliais 50 centų.

“OKA (JO V?’
2334 So. Oakley Avė..

Didesnė Jėga Nervuotlems
Susilpnėjuslems Vyrams 

ir Moterims
NIIOA-TONE yra turtingas Zinku- 
Fosfoldu. brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner
vams. MedikallSką fosforą paraSo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
“nusidėvėjimo" Jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 

reikalingo būdavojumui tvirtesnių 
Ir sveikesnių raumenų Ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo išhlySkn- 
slems, ploniems veidams. Be to, 
NCGA-TONH turi Šešias kitas bran
gias gyduoles. Pradėklt Ant NEGA- 
TONE Šiandien ir ifimykite kaip 
stiprėslt. Parduoda visi aptiekorlai 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mčnesio trv»mentnl.

Nuo užkietėjimo imkit—VOA-SOI. 
— Idealų Uuosuotoją vidurių 25c 
Ir 50c.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

ATLIEKAME

, su parinktuose užsiėmimuose, 
rbininkas gali reikalam! Ilgo-, k„riuos tas Wuras sifllo Svar 
nbutinės priežiūros. Jeigu <la
rbininkas nepriima ebirurgi 
nės ir medikalės arba ligor. 
butinės priežiūros, kurią tei
kia. jo darbdavys, jis praran
da teisę reikalauti kompensa
cijos už koki sužeidimą.

Pirmoji svarba, kad sužeis
tas darbininkas praneštų apie 
jo sužeidimą darbdaviui kaip 
tik greit jis gali, bet ne ilgiau 
kaip 14 dienų po sužeidimo.
Neapsižiūrėjimas gali baigtis 
su netekimu kompensacijos.

Tokis pranešimas, adresuo
tas darbdaviui, turi sekančiai 
skambėti:

biausia šio biuro užduotis y- 
ra pristatyti fiziniai nekralin 
tus žmones prie naudingo už
siėmimo

“You are bereby notified 
tliat an injttry of the fol!ow

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ
SĄSKAITAS

Balansas turi būti 
ne mažiau $100.

I »A R A N K L S -1 )R A l< i IŠK AS 
TVIRTAS

HAISTED EXCHANGE 
NATIONAL BANK

Halstcd St ir J9th Pi.
Narys FEPERAL 

t.NSt RANCE KORPORACIJOS I

G Al N S 25% LBS.
IN TWO MONTHS

COD LIVER OIL— Once a
Punishment—Now a Treat

Stop trying to force your children to take naaty- 
tasting, fuhy fluvorėd cod liver oiia. Give tbrm 
Coco Cod—the cod liver oil with a delicioua 
chocolate tas, e—and watch the ir bodies an>w 
daily with vieorous. athlet<c atrengtbl Kirs. 
Merder of Muwaukee says:

“Brfort tny ckiU took 
CocoCadikeonlyuieitheil 
80 Iks. No». in tteo 
tnonlks' t imt, siu ueitks 
105 H Iks. and skt kas 
not been M tinę*."
Other cod liver oil, ha ve 
only Vitamine A and D. 
būt Coco Cod ia also 
rich in Vitamin B—the 
appetite and gro.th 
promottng vitamin. 
Start your children with 
Coco Cod today. At aU 
<fru| Stores.

GOGO GOD
Ifea Cod UverOII That Tartas Lika </2ZStop 

_Itchlng 
gSfcin

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus, Bilas,
Plakatus, Laiškus,
Serijas, Konvertus,
Programus, Draugijoms Blankas,
Posterius, Konstitucijas,
Įvairius atsišaukimas, Kvitų knygeles.

Lr Kitokius Spaudos Darbus

Gerkit ir Reikalaukit Nerdruplnk nlefėfl 
mu. pleiskanomis 
libėrlmala apuogala 

Ir kitais odoa negerumais Tik
gaut: gydanti antiseptiką Žemo— 
saugus Aptlekoas U5c.. »«o

na

žemo
FOn SKIN iPfllTATIONS

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To L«avą in 

24 Houra
Happy Daya Ahead for Yon

Thlnk of lt—how thla old vrorld 
dnea malte progresą—now comea a 
preacrlptlon whlch Is knnwn to phar- 
marlata an Allenru and vrlthln 4U 
houra aftar you atart to take thla 
aedft actlng formule pain, agony and 
Inflammatlon cauaed by ezcess urlc 
actd haa įtarted to drpart-

Allinru doea Just what thla notlce 
aaya it wlll do—lt la guarantaed. You 
ean get one generona bottla at laad- 
Ing drugatorea averyvrhere for Ml 
renta and If lt doean’t hrlng the joy- 
oua reaults ynu ezpact—your money 
whote haartadly returned.

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub.Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

Telefonas Canal 7790

CinCAGO, ILL.
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PITTSBURGH’Ū LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
4U'J Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa.

KOSI’AMTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, fa. 

Telephone Hemloek 2204

venti be kūno, tik kūnas ne- nyeios maršalkos ir “Marijos bilio katastrofoje sunkiai nu
gali gyventi be dūšios. Vaikelių” valdyba tikslu ap- kentėjo P. Papeika. Reiškia-;

Antras, niekas negali turėti mokėti mokyklos pertaisymo me jo žmonai ir vaikams ui- 
galės panaikinti dūšių, nes lėšas. Garbė jaunimui, kuris uojautų ir linkime Petrui svei • 

sutvėrė savo garbei taip uoliai dirba parapijos ir , kam grįžti iš ligoninės į savo

SUCH IS LIFE—

Blizgučiai ir Tikroji Šviesa

Dievas jų
ir žmogaus laimei. Žmogus | mokyklos reikalams, 
negali turėti daugiau gulės uz 
Dievų. .

Trečias, pats Dievas nenai- 
1 kilis dūšios, nes dūšia yra su
tverta tikslu gyventi. Kada- 

J ugi Dievas sutvėrė gyvenimui 
l ir po to dūšių vėl Jis jų nai-

K. J.i namelius.

ŠV. KAZIMIERO MO
KYKLOS ŽINUTĖS

Iš WEST END rlTTS- 
BUREHO

Kalėdų diedukas aplankė ii i Kalėdas šios kolonijos lietu-į 
... mokyklos vaikučius. Kad ir j via i labai linksmai praleido, j 

Trys Karaliai atrado Kūdi- tolo. Pasaulinė pasaulėžiūra'kint/b tai kontradieija. sunkQs laikai, tačiau diedukai- Bažnyčios altoriai artistiškai
kelį Jėzų vedamil ypatingos — gyvu žodžiu ir per spau- 0 Dievas negali kontrai i ujoc labai geras: apdovanoję į eglaitėmis ir gyvomis gėlėmis,
šviesios žvaigždės. Tamsioje dų — tyčia tuos dalykus stu- dalyti, lodei dusia yra aniži- yįKUg į;ajsiaįs saldainiais. ! buvo išpuošti. Kūtelė taip gi 
nakty, pažvelgus į dangaus mia nuo mūsų kuotoliausia ir.na» nemirtinga. Kadangi jj y i pažymėti, kad'pats kle gražiai buvo ištaisyta. Už
skliautus, mes matome daugy-j neduoda žmogui, užimtam kas, ra nemirtinga, tai ir užmokės p^edų diedukų atvedė taip gražų altorių ir kūtelė;
bę mažų žvaigždžių spindin- dieniniais reikalais, tinkamai P° mirties bus teisingas: : KitaJp, gal, būtų jiaklyt les ar- papuošimų Šv. Vincuko para-i 
čių virš mūsų. Kaip mažomis jais susirūpinti. Tuo tarjm i^už gei ns (laibo — i n žma lai, aplenkęs mūsų mokyklų, pijonai labai yra dėkingi se-' 
spindulių šviesomis tos žvaig tie dalykai yra, kaip ta švie- lllf’ u^‘ l°^us amžina m- y.^. Į£Įep>onuį |afoaį dėkingi. šerinis Praneiškietėms.
ždės atrodo, vienok, ištiktųjų, si žvaigždė, vedanti prie Kū- 
daugunia žvaigždžių yra mil-i dikėlio Jėzaus; žvaigždė ne- 
žiniški kamuoliai, didesni už! paprasto didumo ir begalinės 
mūsų žemę. Paprasta elektros I reikšmės, nes su tais dalykais 
šviesa utimis atrodo skaisčiau' surištas mūsų amžinas liki-
negu žvaigždė dėlto, kad švie
sa randasi arti, o žvaigždės 
labai toli.

Taip pat yra ir su kitais sva 
rbiais moralės vertės daly-

mas.
Didelis žmonių skaičius gy

vena apjakime aukštindami ir 
garbindami žemiškus blizgu
čius, pamiršdami Kristų, —

laimė. KJ.V.S.

PRANEŠIMAS
Pittsburgho Veikimo vent

ilis, arba Federacijos apskri
tys, nuoširdžiai prašo visų lie
tuvių jiarapijų, draugijų ir or-

BRIDGEViLLE, PA.
Visi jaučiame, kad laikas 

bėga, kaip vanduo srautiniu u-

Antrų dienų Kalėdų, vyru
kai šios jmrapijos sočiai j«- 
linksmino paruošdami senovės 
šokių balių. Vakaras, sutrau
kė daugiau senių, negu ja'uni-

■Otlt M*!i nio, jies buvo garsinama, kad j
petyje ir kad gajų gale priei- L g()kiq. E I -------------------------------------
snue gyvenimo slenkstį, per jaunįmo atvykę taipgi sočiai vienų vyrų chorų (apie 30 jau

ganizaeiju išrinkti atstovus i!T. .. , . ........
. • • , • A i Ligsiol mes tankiai ieškojome

............... i xi v • i sausio 10 <1. susirinkimų, 8v. , . . ... ,kais. Medžiaginiai daiktai, tu-1— tikrų pasaulio sviesų. Ala-1 . . «’ . daimes pasiimki
, . ... ..... I x • i- a- • • • * t - _l Kazimiero parap. svetainėm,rtai, pinigai, uždarbiai, gar-' terialistiniai nusistatę žmones u t j ,

bė i<r kiti neretai egoistiniai svarsto, rūpinasi ir brangina 
dalykai, su kuriais mes kas- tik tokį pasaulį, kokiu jis 
dienų susiduriame, atrodo di- nuims atrodo, o ne tokį, koks 
deliais — reikšmingais daly- jis ištikrųjų yra. Perdaug pa
kais, nors tikrenybėje tai yra I šauly materialistinio garbini- 
tik blizgučiai, maži žiburėliai,1 mo blizgučių, permažai idea-- 
kurie trumpu laiku užgęs. Prie lizino, sekinio šviesios Kris- 
šingai, moralės reikšmės da-ltaus žvaigždės.
lykai, anižinastis, užgrabinis į Pakelkime aukštyn šimit. 
gyvenimas, Dievo teismas ir, susidomėkime dalykais, kurių 
kiltos amžinosios tiesos, kaip nei rūdis neėda, nei ugnis ne-

7 valandų vakare. Atvykę at- 
stov 
(ar 
komi:
tinkamų programų ir pakv 
kalbėtojus, kad Lietuvos ne
priklausomybės dienų gražiai 
paminėjus. Laikas skubiai bė

UNDER SU8PICI0N
Corne and look. ) tklnk be*a got a toolh."

kurį reiks žengti į amz.uybę. ‘ nnk»niinOsi trepsėdami klum nuolių ir augusių). Malonu 
pakojį, kadrilių ir kitokius se klausytis, kaip gieda šv. Mi- 

sminimuose, . noy-s ,)a|jus Seniams, tai jau, šias ir lietuviškas giesmes.
jų vakaras. yra betgi ir išsigimėlių, ku- 

apijos 
pas 

jiems

smaguriavimuose; vergiškai , igtik j buvo jw vakaras

sielos, trokštančios pasiekti; rai pavvko ir Jjkt, gra;įails 
neišsibaigiainos gėrybės šalti-1 ,no iwvapijos

Tie patys vyrukai, trumponį, jokiom žemiškom linksmy-
■ ... ... ... bėm. Štai kų sako apte tų Sa- • * -x • i ,ga, o tinkamai prisirengti, tai , ... .ri ateityje, planuo.pl kų norsRamonas: “As rinkau s.dabrr , , .. , - • i labui parapijos parengti,ir auksų, karalių ir kraštų

tos žvaigždės, atrodo mums 
mažomis, nes žiūrime į jas iš

{DOMŪS PASISKAITYMAI
DŪŠIOS NEMIRTINGUMAS 

— TOBULA LAIMĖ

MIKAS: — J onai, ar galė
tų būti žmogus pilnai laimin
gas, jei jo laimė būtų liglai- 
kinė?

JONAS: — Mikai, ar esi tu
rėjęs atostogas bent porai sa
vaičių ?

, MIKAS: — Taip, turėjau.
JONAS: —r Kuomet važia

vai iš namų manei, kad tos 
atostogos bus metai. Išvažiuo
damas norėjai užmiršti visus 
savo vargus, bėdas nelaimes 
ir visus palikti namuose. Pra
slinko viena savaitė ir jau mų-

naikina, nei vagis neišvagia.

tokios laimės. Paskutinis fa
ktas yra svarbiausias, nes ži
nodamas, kad prarasi, nors ir 
būtų didžiausia laimė, neturė
si pilno pasitenkinimo. Pavyz
džiai, pažvelk į šių dienų po 
litikų iT užteks tau suprasti 
liglaikinę laimę. Politikierius 
gavo valdiškų darbų ir, gan 
greitai, jis žino, kad daugiau 
nebebus tame ofise. Tai kas 
jam žmonijos gerovė, kas jam 
jos ateitis F Jis tik rūpinas sa 
vim, savo pelnu? Ir viskas. 
Dėlto, Mikai, miestai ir val
stybės eina į skolas, mokes
čiai kasmet darosį didesni Ir 
didesni. Darbininkų stovis ei
na prastyn ir prastyn. Kada 
tam visam bus galas! Sunku 
pasakyti. O viso to priežastis 
vta aiškiai matoma, kari trū-

ne kelių dienų darbas. Tat, ne
pamirškite išrinkti atstovus į 
šį svarbų susirinkimų.

. . Tie patys išrinkti atstovai 
anagmis į bus kviečiami ir į Federacijos 

apskričio metinį susirinkimų, 
sausio 20
parap. svetainėje.

Pittsburgho Žinių Rel.

štai, kad kitą, savaitę vėl rei
kės \ažiuoti namon prie sa\o kfųa sųžiningo ir atsakančio 
kasdieniniaj darbų, vargų. Ta1tvarkymo, ka,i tvarkdarių at- 
viena mintis jau sugadino ta- saĮtomyb,-, yra trumpa. Jei 
vo ūpų, gerumų ir nėra ^-iū-Į žmogus, žemiškuose dalykuose
reta, kokius gerus laikus turi, 
bet jau apie namus mąstai. 
Atostogų malonumai jau žu
vo. Tai vis dėlto, kad ta lai
mė nėra ilgesnė bei ant vi
sados. Kuomet mes Ieškome 
amžino daikto (dangaus) ir

praranda savo energijų, veikti 
tuk dėlto, kad jo vieta yra 
trumpam laikui, tai kuo di
desnis būtų žmogui nusimini 
mas gaulį dangų, ten turėti 
didžiausių laimę ir vėl tų lai
mę prarasti? Tai būtų neiš

leido. Prašios šventės šįmet 
tiems žmoneliams.

Senas Parapijonas

turtus... Ir, ko tiktai maro a- 
kys užsigeidė, aš joms n.tko 
nepavydėjau ir nekliudžiau sa 
v o širdžiai ragaut i smaguria-

Moterelės Šv. Vincento klu
bo jau pradėjo savo darbuotę, 
renginių card party, kuri įvyks 
sausio 27 d. Iš anksto spėja
ma, kad joms pavyks, nes pra

Turbūt, skaitos perdaug iš
silavinę, kad prie lietuvių, 
“prastų” žmonių, nenori dė
tis. Laikas būtų susiprasti ir 
neieškot garbės ten, kur jos 
nėra.

Praeitos Pabiros
Atsiminimai iš 1905 — 1911 

pergvventų laikų
I dalis pfcsl. 95
II dalis pusi. 192 

UŽ ABIDVI DALIS 25t.
Prisiuntimui 5c. 

“DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė.,

Darbai pas mumis prieš Ka-
,u,.,iun..,.(j, . „ . , „. ,—,------ j....... ..xx. ledas visai sumažėjo. Iš kitų

d., Šv. Kazimiierc ] • ?!SUl 1>aniariau Į eirties jų parengimai buvo !a- dirbtuvių, kaip tai Lake Erie
tikt "v hn ir ziimuiui L-nvitz £?**><> «* i . . _

GARSINKITĖS
“DRAUGE**

SOUTH SIDE

tuštybę ir dvasiai kenksmų ir [ , • , •/ ; b bai sėkmingi
kad nieko nėra pastovaus pa ' 
šaulyje”.

Su naujais metais daugiai1

R. R. net daug darbininkų at

gavęs nebeapgaudinėkime —

Bažnyčioje užsakyta, kadį j0*5 n*ekah nesurado 
moterystės luonian eina Juo
zas Baltininkas ir Ona Mar- 
tinaitė. Taį pasižymėjusi Šv.
Kazimiero parapijoje pora.

jo negalėtume rasti, ir radę lnįntįngas ir neprotingas du 
lykas dirbti dėl dangaus ir 
geisti jo. Tat gi, Mikai, jei

žinotume, kad nėra amžinas, 
tai kokia ten būtų laimė? .To
kios, nes nepatenkintų nei ,n,-1Sų dūšia būtų mirtinga taip
žmogaus proto, nei jo valio?

MIKAS: — Kas sudaro ti
kra žmogaus la«nė?

JONAS: — Trys dalykai rei 
kalingi, kad užtikrinus /»»,n 
gui pilnų laimę: 1) visoks blo 

>’^gas turi būti prašalintas, 2) 
paveldėjimas viso gero, kuris 
yra pritaikintas prie mūsų tik taip sutrumpinti: pirmas 
prigimties ir 3) pilnas užtik-Į dalykas, dūšia yra dvasia; ka 

„ .Tinimas daugiau nebeprarasti. daugi dvasia, tai ji gali gy-- -V

Bingo vakarai dėl bedarbės, 
sus i 1 pnė jo. Cibuka-:.

Jau du metai, kaip netekom
, nebeieškokime laimės ten, kur varg> j Senulio. Jo vietų da

bar užima moteris S. Vaišno 
rienė, gabi pianistė ir gera: 
groja vargonais. Turi ir gerųPrieš porų savaičių automo-

AKIŲ GYDYTOJAI LIETUVIAI DAKTARAI

i TT’l’l’VTAT DATCTARAT* 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Thone 
PllOb-pect 101x8

Rea. and Office 
2SS9 So. Iicavltt SI 

CANAL 0706

Tel. CANal OS&7
Res. FROspect 41&9

DR. J. J. KOWARSKAS p> Zl ZALAT0WS

25 METĮĮ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso?

Kalėdose seserų Praneiškie 
čių ir Juozo Navicko pasidar 
bavimu, bažnyčia gražiaii buve kių akių. Ekspertas tyrimo a- 
išpuošta. Per piemenėlių Mi- k 
šias vidurnaktyje beveik visa 
bažnyčia ėjo prie Komunijosvsv.

A

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

i TeL LAFayette M17 
: TeL Hfiailock

THYSICIAN and SURGEON

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

t to 4 and 7 to • P. M. 
8anday by Appolntment

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 0000 So. Artesian Avė. 
Valandos; 11 ryto Iki B popiet 

< Iki I v. vakaro

DR. k G. RAKAUSKAS DR- strikol’is dr< & L
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER A VE. z
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-S vaJ. vak. 

i ResMe»ciJoe OflMks: MM W. Mth 8L 
Valandos: 10-11 Ir* »-• vai. vak.

te Ir Ned.llomls paaal satai t)

Mokyklos pertaisymas eina 
sparčiu žingsniu. Už praeitų 
sekmadienį naujoje svetainėje 1801 g ASHLAND AVENUE 
daug žmonių buvo susirinkę Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 ankštas
Pastebėkit mano iškabas

bingo lošti. Bingo rengia baž

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 49th CT„ CICERO. ILL 
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 1.—9 vai. 

9147 80. HAESTHD BT., CHICAGO 
Paned. Mered. Ir Ruhat. 9—9 vai.

kaip kūnas, tai tie trys svar-( 
bfis faktai kas link pilnos žino 
gaus laimės neturėtų jokios 
reikšmės. Mikai, ar dabar ai 
šku?

.MIKAS: — Taip, bet ar ga
lima trumpiau pasakyti?

JONAS: — Tiesa, galime

Kės. Phone
ENGLeuood 0011

DR. A. R. McCRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halsted Street
ROOM 210

Viii.• 2-4 Ir 7-# v»l. vsksro

LIETUVIAI DAKTARAI: 
Td. LAFayettc 9057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki 9 vai. vakaro 

Ssredotnls Ir nedėll<«iu's pagal 
sutarti

Ofiso Tel.: I.AFayette 9490
Res. Tel.: VTRjtfnla 04«»

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTI8TA8

O A 8 X - R A Y
414S ARCHER AVENUE

I g«mp«> Fm&cloco Avė.

Office Phone ' Valandos nno 9:30 ryto ik) Dienoms TeL liAFayetle 9799 
TRianfie 0044 12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 Hentimie tol caj*i 0401 

vai. vakaro. Nedėliomis nėra
skirtų valandų. Room 8.

Phone danai OftSR

DR. VAITUSH, orr.

B1A.IJAV0IČ
Office: 2643 W. 47th Street
▼•L: 1 Iki I popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėliojo paaal sutarti

GYDYTOJA3 Ir CHIRURGAS

4045 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOLIevard 7820 
Namų Tel. PKOapect 1930

ToL ROULevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENT1STAJH

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

VaL: nuo 9 iki t vakaro 
Berodoj patai sutarti

~DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojau

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

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

Tel. CANal 0122
DENTISTAS

2201 W. Cermak Rood
(Kampas Leavttt St.) 

Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

SeredoJ pagal sutarti

TeL CANal 9122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAN

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—S Ir 7—S vak. 

BoredomJa Ir Nedaliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. Oalifornia Avė.
Telefo REPublIe 7808

LIETUVIS
OnOMVTRICALLV ARIU 

SPEdAIASTAM
Palengvins aklų Įtempime, kuris 

esti prielaatlral galvos skaudėjimo. , 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
sao. skaudamų aklų karėti, atitaiso ' 
trumparegyste Ir tollregysto- Priren
gia teisingai akinius. Vlsuone atsiti
kimuose cgaamlnavimaa daromus su 
elektra. paroCaudia matlaustas klal Į 
tas- Speniai ė atyda atkreipiama I 
mokyklos valkus Kreivos akys atl 
ta Įso m oa Valandos nuo Ift Iki S v 
Nsdllfoj nuo 19 Iki 18. Daiųprty at
sitiktinų akys atitaluoanoe be akinių. 
Ralans pigiau kaip pirmlaa
4712 SO. ASHLAND AVB. 

Fhose Boulevard 7589

Office TeL REFuMIe 74 
na. M. GROvehM M17

T«17 R. FAIRTVELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS

ToL Ofiso ROULevard 6911 
, Rea VlCtory 2849

V. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

VaL 9-4 fa- 7-9 vak. Ketv. 9-19 ryto1 
MedAMM

-14

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-9; nao 9:99-9:90 

756 W. 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
TeL VIRglnla 0014 

Ofiso vai.: i—4 Ir •—9 p. a.
NodiLlomls pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Tel. LAFayette 7480

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
•Vai.s 1—4 Ir 7—9 vai. vakaro

Res. 2136 W 24th Bt. 
tgl. CANal 0409

DR. CHARLES SE6AL DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashhmd Avė.9 lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 1 IS 4

GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
ToL YARda 0004

Rea: TrA PLAaa >400
eaL po plotų fr nuo 7 Sd 9:99 vaL 
-r ton f- Mo«4Momla urna 1A Iki 19

vila adai dienų.
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. v.
įigdamenialg ruo io *1 19 OMba

planuo.pl
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RYTU PENNSYLVANIJOS ŽINIOS į 1 WISCQN5IN’O LIETUVIŲ ŽINIOS!
ŠVENTIEJI METAI 

SCRANTONE
MISIJOS IŠJUDINO JAU 

NŪS IR SENUS

sibaigus misijoms, stebėjosi 
kaip taip greit dviejų savai
čių laikas prabėgo. Iš atliku
sių misijas aiškiai reiškėsi dva 
siiiis susijaudinimas ir griež
tesnis pasiryžimas tobulinti 
savo gvvenima.CT • C

Atlikusiems misijas tapo su-

VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 
5108 — 7th Avė., Kenosha, Wi3.

ŽINIOS IŠ KENOSHA 
PADANGĖS

K. Barauskų, kada jų auta 
mobiliai susikūlė. Linkime 
greitai pasveikti.

Kalėdos ir Nauji Metai jau Sausio mėnesį parapijinės 
draugijos turės savo metinius 
susirinkimus.

SCRANTON, PA.*— Gruo
džio 22 d. Šv. Juozapo parūpi- I teiktas Šv. Tėvo palaiminimai*. I atšvęsta. Štai, jau 1935 metai, 
joje Scrantone baigėsi dviejų! Mokyklų jaunuoliai turėjo (Ar šie metai bus geresni, ar 

kurios vietos Į keturių dienų misijas skyrium! ne, gyvenimas eina pirmyn ir 
kun. Jono Kuro nuo suaugusių. ; mus sykiu neša. Ar visi svei- Federacijos skyrius išrinko

buvo suruoštos parapijiečių į-Į Užbaigiant misijas buvo la-iki ir gyvi daplauksime 19361 t}J pačių valdybų. J. Trakšehs 
sųmonyjimui Šventųjų Metų bai įspūdingas Šv. Krikšto į- metų t ! Jaa septynioliktus metus eina
prasme ir palengvinimui Did- žadu atnaujinimas ir Kryžiaus | ------------- I pirmininko pailgas.
žiojo Kančios Jubiliejaus Me- .adoracija. Kožnas dalyvis ga-j Vyčių teatras “Išpažinties ~~
tų atlaidams įgyti. Pirmoji mi' vo misijų atminčiai po pavei-, paslaptis” puikini pavyko. I Sausio menesį įvyksta daug
sijų savaitė buvo skirta, mer-Indėlį. Misijas davė tėvų ma-1 Būta ir svečių iš CILeagos: I ParenšinnJ- U
gilioms ir motinoms, gi ant-irUonV provincijolas tėvas Jo-Į kun. A. Valančius, A. Mans- 
roji — vaikinams i*r tėvams.!lias ’U Jakaitis, M. 1. C. ir te- tavičius ir adv. Saladžius.
Didžioji Šv. Juozapo bažnyčia j vas Antanas Andriušis, M. I. -----------
buvo pilna abi savaiti kas va-A'- Pirmųjų misijų savaitę tė-, Prieš Kalėdas, vietinis kle- 
karas, taip kad vėliau atėju- vas Andriušis sirgo karšt-, bonas kun. M. Urbonavičius, 
siems reikėdavo stovėti. Nors Uit visus pamokslus sa- M. J. C., buvo išvykęs Į Chi-
kai kurie naktimis dirbo, ta- jtėvas J. J. Jaka itis. Išpa-į cagų rekolekcijoms. Klebonų 
čiau bažnyčioje vyrų buvo pil- žinčių klausymui abi savaiti, pavadavo kun. A. Jeskevičius.

klebonas buvo užkvietęs visa j M. i. U., iš Cliicagos. I —
apielinkės dvasiškija, tat, di- ________ ! Federacija jau
di lio vargo nebuvo prieiti iš
pažinties.

Tėvas Jonas J. Jakaitis, M.
1. C. buvo dar pasilikęs Ka-I kę valgių.
ledų šventėms ir per trejas ...______
Misiąs pasakė pamokslus, gij Parapijos metinis susirinki

savaičių misijos, 
klebono gerb

Šv. Benediktu 
draugija rengia teatrų po A 
Leniešio vadovybe. 2) Kun. iu 
Urbonavičiaus įvyks 20 metų 
kunigavimo sukakiiivės. 3, ' 
Atvažiuoja kun. Jiač-iulionic j 
su veikalu “šv. Teresė”. Ve; j 
kalų parašė ir režisavo 
kun. Mačiulionis.

pats

na.
Kas dienų be misijų pamal

dų, pamokslų ir instrukcijų, 
dar būdavo viešos jubiliejau? 
pamaldos, bendrai su vienu 
tėvu misijonieriumi. Didelis' 
meldžionių skaitlius ėjo prie 
šv. Komunijos kasdien. Misi-i

Šįmet per Kalėdas, Kcno- 
slioje 6,500 vaikų gavo įvai
rių žaislų, o suvargę jmj bes-

I Federacija jau išrinko ko
misijų Vasario 16 dienos pa
minėjimui.

Žemaičių

mlielė'^1 Pasab^ atsisvei- mas įvyks sausio 6 d.jų įspūdis taip giliai j____
lankiusias minias, kad su di. j knnmo pamoku, 

džiausiu susidomėjimu klausė' Misijonieriai pagyrė Kcran- 
misijonierių pamokslų ir, už- tono Šv. Juozapo parapijos

Nelaimė patiko Mockienę ir

GRAŽIAI PAMINĖTOS 
20 METU SUKAK

TUVES

i • i ViBNŲ METŲ MIRTIES SUKAKTUVĖS

žmones už prisirišimų prie ti
kėjimo, už pamaldumų, pasta
tymų parapijos mokyklos ir 
iš vien darbavimasi su klebo
nu.

A.
i NAUJAS GYDYTOJAS

DRAUGO
METINIS

KONC
SEKMADIENĮ,

T*

Vasar io-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
-   - - - *■    ■ I *

ministeriai, buvę to komiteto, darbus, pažymėdamas, kad nu somų Lietuvos valstybę. Mary* 
nariai ir daugybė žmonių. kentėjusiems dėl karo šelpti tynas Yčas plačiai papasako-

Pavakare komiteto nariai komitetas buvo ta Nojaus ar- 
organizuotai nuvyko į karoka, iš kurios išskrido laisvės 

į muziejų ir ant Lietuvos neži- balandis. Jeigu nebūtų buvę 
Juzė nomojo kareivio kapo padėjo šio komiteto, tai vargiai ar 

vainikų. drauge pagerbdami vi šiandien turėtume nepriklau- 
' sus, kurie žuvo ginant Lietu-1
vos nepriklausomybę. Sugrįžę

jo komiteto įsikūrimo istorijų, 
daugiau sustodamas piL. Pet
rapilio lietuvių komiteto vei
kimu). P.i’.v. a*, o komiteto nuo- 

(J\<ny.~ ant 6 pusi.)

iš karo muziejaus, komiteto nu

I

KAZIMIERO BARTKAUS
Jau sukako vieni melai, kai negailes

tinga mirtis atskyrė iš mūsų tarpo my
limų vyrų ir tėvelį.

Netekome savo mylimo vyro ir tėve
lio sausio 4 d., 1934. Nors laikas tęsia
si. mes jo niekados negalėsime užmiršti. 
Lai gailestingas Dievas suteikia jam 
amžinų atilsį. t

Mes atmindami tų jo liūdnų prasišalinimų iš mūsų 
tarpo, yra užprašytos gedulingos šv. Mišios už jo 
sielų sausio 4 d., 1935, Šv. Kryžiaus parapijos bažny
čioje, To\vn of Jjake, 8 vai. ryto.

Kviečiame visus gimines, draugus, kaimynus ir pa
žystamus dalyvauti šiose, pamaldose, o paskui į na
mus po num. 4549 So. Hermitage Avė., Chicago.

Nuliūdę: Žmona Barbora, ir Dukterys Sofija ir
Kazimiera

T ’i II LA DELPHI A, PA. - 
Dr. Jonas Oeledinas atida- 

i rė ofisų adresu 1514 E. Moyo- 
' mensing Avė.
| Dr. J. č'eledinas yra susi
pratęs lietuvis; remia katali
kiškus ir tautinius darbus. 

. Nors neseniai atsidarė ofisų, 
bet jau keletu ligonių pagy
dė ir porų operacijų padarė — 
vienų labai pavojingų F. Leš- 

i kauskienei, kurį jau beveik 
išgijusi.

Lietiniai ligoje kreipkitės j 
dr. J. Celedinų. J. Poškienė

Gruodžio 8 <1. Kaune buvo 
įspūdingai ir gražiai paminė- lial 
tos Lietuvių komiteto nuken- 

i įėjusiems dėl karo šelpti 20 
metų sukaktuvės. Iškilmingos

i pamaldos prasidėjo katalikų I • #
i ir evangelikų bažnyčiose. Jo- 
i se dalvvavo Lietuvos l’rczide-I *
ntas, buvęs komiteto vicepir
mininkas Antanas Smetona,

' ' riai susirinko iškilmingam pu 
sėdžiui Karininkų Ramovėje 
Posėdi n taip pat atsilankė 
Prezidentas Smetona, ministe- 

vyskupas Kukta ir pilna
' salė žmonių. Karininkų Ramo
vė buvo papuošta komiteto vė 
liava.

Posėdžiui pirmininkavo bu
vęs komiteto pirmininkas Ma
rtynas Yčas. Paėmęs žodį Pre
zidentas Smetona, apibūdino 
komiteto nuveiktus didžiulius

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime Ir lšdtrbl- 
me visokių rūšių paminklų Ir pra 
bnamlų.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdlrbčjals.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trya telefonai:

Rea. PEMSAOOLA MII 
BELMOKT 8485 

Office: HIIJ.HIDE 8888
Vlneent Roaelll, secr.

k

<4 V
■L?3**'-;* • • -*--.f

VENEIIAN MONUMENT CO.. INC.
xL. - .

f -"' •
f- A*"I ’ ‘"lį

?• r

UdirMjal ank*»e-Paminklą ir <lral>nan>tM

Didžiausia paminklų dlrbtuvū 
(fchacnj

8uvlrš 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtovėa ir 
taupykite pinigoa

--- -—o--------
Mea atlikome darbų dangcllui iym 

alų dhicagoa Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ/
arti ftranri Are.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI f
LACHAWICH 

IR SONOS
LIETUVIAI ORABOBIAI

Patarnauju laidotuvėm kuoplglausla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbn bflslte uiganėd/ntl 
Tei. CANal SMB arba 8618

2314 W. 23rd PL, Ohica«o

1439 S. 49th Ot Oicvro, HL 
TeL CIOKRO 6887

l Telefonas TAKds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, UI. >

Tel. LAFayette 8678O
J. Liulevlčius

A I A
TEKLĖ PETRULIENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu gruodžio 31 d., 11 vai. 
vak., 193-1, m., sulaukus 48 metų amžiaus, gimus Ska- 
ružų parapijoj. Dijokyščių kaime, Kauno apskr.

Amerikoj išgyveno 24 metus. Paliko dideliame nu
liūdime vyra Boleslovų, 2 sūnus Vytautų ir Aleksan
drų, dukterį Aldonų, du broliu Juozapų ir Feliksų, 
Lietuvoj seserį Kazimierų ir daug giminių ir pažys
tamų. Kūnas pašarvotas randasi) 10747 So. Indiana 
Avė., Itoseland, III.

laidotuvės įvyks subatoj, sausio 5 d., 8:30 vai. ry
to iš namų į Visų Šventų parapijos bažnyčių, kurioje 
atsibus gedulingos pamaldos už velionės sielų, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazimiero kapines.

Visi a. a. Teklės Petrulienės giminės, draugai ir 
pažystami esat nuošinlžini kviečiami dalyvauti laido
tuvėse ip suteikti jai paskutinį patarnavimų ir atsi
sveikinimų.

Nuliūdę liekame: Vyras, Sūnai, Duktė, Broliai ir 
Giminės

Laidotuvėse patarnauja groborius J. J. Bagdonas 
rr N. Radis. Telefonas Pullman 4151.

Alfred Roaelll, pr

AlA
LEONARDAS
JAGIELLA

Mirė gruodžio 21 d . 1934 m.. 
9:23 vai. ryto. aulatikęa 46 m. 
atnžIauR. Kilo Iš Vūniaus rė- 
dyboa, Tauragės npakrlčlo, Ei
šiškių purap., Pojaduplų kai
mo.

Paliko dideliame nuliūdime 
penklaa dukteria: Marijoną, 
Magdoloną, Ievą, Oną Ir Jad
vygą; du Kūnus lialtranii'rjų Ir 
Andriejų, draugui, Ir rimine*. 
Namų telefoną* AltuMItago 4548

Kūną* pašarvota* 1 238 No. 
Lincoln St. Luidot uvėa Jvyks 
Rausto 4 d., 1935 m.. 14 namų 
8 vai. biM atlydčta* J Sv. My
kolo parapijos Imžnyčlą. kurioj 
JvykR gedulingo* pamald-oe ui 
velionio artą. Po pamaldų h,ir 
nulydėtafl J Sv. Kaslmtero ka
pine*.

Nuoilrdii’al kviečiame vIriif 
gimine*. draiiRtia-roR Ir palya- 
taniUR-maa dalyvauti šiene lal- 
dotiivėae.

Nuliūdę: Diiktery*. Nūnai Ir 
GlmAė*.

laidotu vėma patarnauja rra- 
horluR .1. F. Kadžiu*. Telefoną* 
CANal 6174.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDŪJAM PIGIAU NEGU KITI

I
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

-- --- .. a., .

(irs bortus

llalMamiž.tnJas
Fal«m*nJ* Cblcn 

goję ir apylinkėje.
, Didelė ir rmU .

Koplyčia dykai 
4081 Archer Are.

I, J. Z 0 L P
GRABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ

VBDAJAS
1646 West 46th Street
Tel. BOI'lerard 6OT8—*411

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th OOURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

/

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«l. Boulevard 4139 '

SIMON M. SKUBĄS
GRABORIUS Jr BALSAMUOTOJAJi 

Patam avimai, ųaras ir nebrangua
718 West 18th. Street

IfOVroe 8871

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite

JUOZAPAS EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais J. pa RA DŽIUS 

Laidotuvių Sąlygos lietuvių graboriur

DCDiiklln Palaidoja ui 116.08 Ir aukščiau
OOHU Moderniška koplyčia dykai*

5340 So. Kedzie Avė. I •” w ““
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VIETINĖS ŽINIOS SPORTAS i.

PO CICERO PASI
ŽVALGIUS

abiejų lyčių žmonės, kurie «lnr 
nėra šios šalies piliečiais, o 
norėtų tapti, klubas pagelbės 
gauti pilietybės poperas.

DIDŽIOS RISTYNĖS
Rytoj įvyksta din,žios risty- 

nės Chicagos Coliseum. P. lC-

su Diek Rainės. Manome, kad 
stiprusis turkas bus nugalė- 
us.

Neapleiskite progos pnnin-

dalėm. Tas keistuolis yra gra 
tas L. Potockis, žinomas len
kų šeimos anglų pilietis. Jis 
sakosi, kad į l/mkiją atvykęs 
dėlto, jog mylįs lenkus ir jų

NAUJA VALDYBA 1935 M.

Gruodžio 28 d., parap. sve
tainėj įvyko priešinetinis Pi
liečių klubo susirinkimas. Na
rių susirinko skaitlingas bū
rys. Senoji valdyba visai ne
pasirodė susirinkime.

T naują valdybą išrinkta.: A. 
Valančius — pirm., Jurgis 
Pocius — 1 vice pirm., J. Ba
rtašius — 2 vice pirm., S. 
Kučiūte — raštininkė, J. šli
ekis — kasierius, K. Laudan- 
skas — fin. rast., .T. Motekai- 
tis ir M. Marcinkus, kasos 
globėjai, K. Andrejauskas — 
maršalka. Veikiančioji komi
sija: J. Pocius, A. Pocius, J. 
Bartašius ir A. Valančius.

Prie naujos vaidybos tiki
mės, kad klubas išaugs j di
džiausią organizaciją.

Klubo tikslas — vienyti lie
tuvius Ciceroj, kurie balsuoja. 
Kada ateina rinkimai, kad vi
si lietuviai dirbtų vieningai, 
balsuotų už tuos kandidatus, 
kurie pasirodys geriausi ir 
tinkamiausi. Prie klflbo gali 
prigulėti visokių partijų ir

Susirinkimai būna parap. 
svetainėj, kas mėnesį, pasku
tinį penktadienį, 8 vai. vak.

Mokestis dabar sumažinta1 
iki 25c metams.

Klubo narių nusistatymas, 
kad šių metų gale klubas tu
rėtų mažiausiai) 1,000 narių.

Visi lietuviai į vienybę. Pa
rodykime politikieriams, ką 
mes galime.

Ką klubas veiks, tėmykite 
“ Drauge” — bus pranešta a ' 
pie klubo darbuotę.• I

Klubo Narys

Vieni meldžiasi, kiti vagia. 
Kalėdų rytą bažnyčioj J. Bui-I 
vidienei pavogė piniginę su 
$37. Vargšė našlė verkia ne
tekusi savo viso turto. Besar-| 
mačiai, į bažnyčią eiti vogti, i

ftv. Ąntano parap. mokyk, 
sesuo M. Geraldine, perdėtinė, 
išvežta į Šv. Kryžiaus ligoni
nę operacijai.

Duok Dieve greit pasveikti 
ir vėl grįšti į Cicero. Rap.

tyli šiuos ristikus. Jie yra pa
rinkti iš visų ir patiekiami pu Į istoriją. Varšuvoje jam atsi- 

verett Alarshall iš Colorados,' A’liktii per Maurice Feldman. > vėrė visos visuomenės viršti-
sunkio svorio ristikas, risis su iKurie dar ™b>gijote bilietų, į nių durys ir ponių širdys. O 

galite kreiptis šiuo adresu;'jis pats papratęs išnaudotiAbie Coleman. Jų laikas nu
skirtas 90 minutų.

Kuris šias ristynes laimės, i 
t įlomi gaus progą ristis su pa
saulio ristininkų sunkio svo
rio čempijonu, Jim Londos.

Abu yru geroj padėty. Ma- 
rsball yra daug ristininkų nu
galėjęs ypač dabar tikisi vi
sai A be Coleman nugalėti.

Šios sunkio svorio ristynės 
beveik visus užinteresavo, ka
dangi laimėtojas gaus progą ,,au *eista svečius priiminėti, 
ristis su pasaulio čempijonu. ' f'-flšonii j° llrlulSai ir PažiK,a-

Uiti W. AVasbington St., room 
400, arba pašaukti telefonu 
Dearborn 6565.

MARQUETTE PARK

kiekvieną gerą progą.
T r štai, šlėktelė Daševskis,

kuriam Varšuvos apylinkėje 
priklausė dideli žemės plotai, 
pasikvieitė Potockį savo sve
čiu. Potockis Daševskio <lva-

Kalėdų dieną sunkiai susi- re išgyveno G mėnesius. Iš 
rgo Chester Chingo, 6616 S. pradžių tarp svečio ir namų
Albany Avė., studentas Qui- 
gley Preparatory seminarijos. 
Ligonis dabar einu sveikvn ir

šeimininko buvo kuogeriausi 
santykiai. Jie kūrė įvairius 
planus, po to kai paaiškėjo, 
kad Potockis pretenduoja į 
“lietuvių-lenkų sostą” ir no-

žinodavo į svečius pas Daš<\ 
skį. 3'tūla grafas pu si mali- | 
mus skirdavo miškuose u Į 
pievose. Bet rudenį, ypač lie 1 
tingu metu, grafui buvo vi
siškai sugadinta nuotaika, 
nesi jis buvo pradėtas dar la 
biau varžyti. Svečias prieš 
tokį kišimąsi į jo privatiių 
gyvenimą, protestavo. Tačiau 
Daševskis vieną kartą jam 
dar lovoje tebemiegančiitni 
smarkiai išlupo kailį. Visas 
Potockio ir Daševskio drau
gingumus ursidūrė Varšuvos1 
teisine, kurio žodžio lerkų vi 
suomenė susidomėjm.i laukia.

GRAŽIAI PAMINĖTA 20 
METŲ SUKAKTUVĖS

Kiti sunkio svorio ristinin-1 aPlaykyt»- Randasi Šv. Kryiri “užkariauti” Lietuvą. Lio 
žiaus ligoninėje, 304 kamba-itavos pasipriešinimą jis lai-kai, kurie risis yra: Mebmet 

Yousof 225, prieš Diek Rai
nės, 235, Sol Slagel, 245 prieš 
Olaf Oleson, 220, Tony Mar- 
vin, 220 prieš Oasey Birger,
225 ir Fredrikas Grobmier,
220 prieš Gene Almon, 215.
Kaip pastebite — visi yra su
nkio svorio ristikai. Jūs be 
abejo daug esate girdėję apie 
šiuos ristikus. Juos perstatė 
promoteris Feldman.

Viena didžiausia sensacija
bus publikai patiekta, kada' apsitaisęs bordo raudona to- 
Mehmct Yousof, turkas risis I ga ir apsiavęs medinėm san-

ryje.

LIETUVOS “UŽKARIAU
TOJUI” IŠLUPO KAILĮ

i kęs daug lengviau nugalimu, 
i negu Pilsudskio pasipriešini- 
i mą. Daševskis padovanojo 
grafui gražų baltą žirgą, kad 
jis galėtų gražiau pasirodyti, 

i “įjodamas į Kauną.” Visi 
politikiniai ir militariniai 
klausimai buvo išspręsti leng
vai, be jokių ginčių.

Tačiau daug pavojingesnis

KAtInAS. — Varšuvos gat 
vėmis jau visi metai vaikščio 
ja kažkoks savotiškas žmo
gus, kuris visados į save at
kreipia praeivių dėmesį. Tai buvo moterų klausimas. Da- 
vidutinio amžiaus vyriškas, I ševskis dėl nežinomų prie- 

žaščių staiga savo draugui 
uždraudė priiminėti dvare nio

—dėl to geresnio skonio ir 
saldžiai kvepiančio kvapsnio

Turkiško tabako lapas yra tokis 

mažas, jog kiekvienas pundas turi 
nuo 70 iki 80 tūkstančių lapelių.
Bet yra kitas ir svarbesnis skirtu

mas—turkiškas yra kvepiančiau- 

sias ir aromatiškiausias tabakas 

pasaulyje.
Mes turime Chesterfield pirkė

jus yisose prekyvietėse Turkijoje 

ir Graikijoje, inimant Xanthi, Ca- 

valla, Smyma ir Samsoun.
I Ir kuomet jūs pritaikinate ir kry-
\ žiavai-sumaišote aromatišku tur-
\ kišk| tabaku su lengvais nunoku-

siais namie-augintais tabakais kaip 

mes darome j Chesterfield B —jūs turite lengvesnį cigaretą,B geresnio skonio cigaretą.

«W:;. jLM
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tuviams, kurie būdami toli už 
vandenynų, išgirdo tėvynės 
motinos balsą ir tuojau stojo 
jai pugnlbon. Taip pat. prisi
mintas Vilnius — tas centras, 
kuriame virė didžiausi Lietu
vos nepriklausomybės atstaty
mo darbai. Vilniečiams pasiųs
tas gražus pasveikinimas. Tsb.

(Tęsinys nuo 5 pusi.) 
latinis sekretorius kan. P. Do
gelis papasakojo apie vilniškio 
komiteto veikimą. Posėdyje 
taip pat buvo prisiminta A- 
merikos lietuvių gausios au- , 
kos komitetui ir Lietuvos ne
priklausomybės atstatymo da
rbams. Susirinkusieji pareiškė1 
giliausią padėką Amerikos lie

OŽKABALIŲ

DAINOS
Gicsminėlis turi 140 pusią, 

pių ir 34 giesmių. Kaina tik 
50c. Perkantiems didesnį skai
čių, duodama žymi nuolaidu.

j “DRAUGAS“ FUB. CO.. 
So Oakley Avė.,

Be Dievo meilės irsta vi 
suomenės tvarka. Pamilk Die 
va, o rasi sau ir tėvynei ne 
nykstamą turtą. Kur Dievas, 
ten ir palaima.

JOHN B. BOROEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W Cermak Road 

(West 22nd St.)
Metropolitan State Bank Name)
Valabdoa Kasdien nuo * Iki S

PanedAllo. Ser-doe ,r Pėhiyėloa 
vakarai'* 6 Iki 9

Telefoną- CARal 1175
Namai: 6459 S. Bockwell St.

Telefoną* HFPiihllc MMM*

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Mit< arė nuosava, mo- 
lemišką sfidlo su H«i- 
ywood ftvlesoml*.
420 WE8T »Swl ST. 

Englew<wxl 5540—5HHS

INGI,YNI Tūkstančiai namu vartoja 
-kononi Iškas, be suodžių Troplcatr 
ingll*. Garantuota voga ir šiluma.

I Trys Telefonai:
Screening*—$4.75 Republlc 0600
Mine Run—5. 7-5 Lawndale 7366
l.uinp a r bu egg—6.00 Merritnac 2521

NORTHERN COAL CO., 
t,awn<lnle 7366 .Mori-lniae 2521

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė

Chtrago, IIITVi*. RKPrtBLlG MM

Katrie perkate anglis lt 
dralverlų, siųskite Juo* | 
CRANE COAL CO Gausite 
geresnes anglis, už maftlan 
plnfgų

REKORDAI 50c
už vieną

I Cmtmlą

Atminčiai 
Rimkus Ir

Adatų pakelis dvkni su kiek 
vienu K,-kordu.
Siunčiame ir kitur, prisiūti 
litinis ekstra:
PristunlinuiH 25c 
rekordą,
5fk- už. (i rekordus 
daugiau.

C 00 8—Darlaun-GlrCno 
ir Kareivėliai. H.
K. Sailaiiskaftč

3000— 21 Metai Kalėjime Ir 
Varpelis Vairas. Rimkus Ir 
Rudriko Ratilo Akord.

3001— Daktaras Ir 7 Pačios. TUm- 
’kus ir Rudriko Kailio Aktini.

3002—Meilė* Karalaitis Ir 4 Ku
tai. Pažerskas ir Rudriko 
Radio Akordijon.

1401 4 — Burdingierius Praktikuoja 
ir Klausyk Mylimoji.
J. Ziurcnaa ir Gr-ipė

1 4 021 — Pus Motinėlę Ir Gaspadi- 
nė* Rankiotas. J. Žiūronas Ir 
Grupė.

14024—Per Vilnis Vairas ir Ne
pamiršk Manęs Polka. Ins- 
trumentalls Trio.

14025—Pas Močiutę Augau Ir Sė
džiu po Ijingellu. Krasaus
kienė Ir ValterlutS.

14029—IJnomlnls Ir Užgavėnės.
J. Žiūronas Ir Grupė

Polka ir Dt-lman- 
Kainio Orkestras. 
Ir VžmlrSal TS- 

Jonas Flfl tonas.

ir Trauk. Sim- 
Jono I Urvelio

Sku-

14041—Gėlynas 
tas Polka.

1 4042—laivyne 
vi) Kapus.
Baritonas.

16192—Rjo Mikas 
nlški. Polkos.
Orkestros

1G258—Šarkis Galijotas Ir
būtis. Vincas Niekus.

IC2C1-—Studento Sapnas ir Sveti
ma Padangė. St. Pauras Ir 
Jonas Giruilis.

I62:t7 —Atsiskyrimus su Mylima ir 
Vasaros Grožybė. St. Patinu, 
ir J. Girnltlr

16200—Seni Duok Tabokos ir 
Elta. Uolia, Pupa Kult. Jonu; 
Būtėnas, Baritonas.

16204-—Polka "Jovalas” ir 1-2-3 
Brr... Kupletai. Dineika ir 
Petrauskas.

16268—Ar Tu Zinai Urolil? "Mis* 
Lietuva." Dineikų Ir Petraus
kas.

16269—Aukso Miglos ir Meilės 
Tu Mums Nedainuok, l’uu- 
ras ir Giraltis.

16239—Tykiai. Tykiai Ir Dzit-du- 
kas. Vyri) Oktetas Ir Orkes
tras.

26023--Atsiskublno Rellėjun ir 
Gul šiandien:). I'.rooklyno 
Mišrus Kvartetas

26ORS—Teka l’pė per Beržyną Ir 
Josiu Joniarkėlin. Jonas Bū
tėnas.

26024—Varguolis Ir Kud Galė
čiau. Liuda Sipavičiūtė

26t>74—Pas Malūnėlį Ir Ant Kie
melio. Polkos

26080—Urėdas 'r Godelės. Kriau
čiūnas ir Vanagaitis.

26085—Tėvynės Polka Ir 
Valeas. Okeh Tarptautinis 

Iras.
26086—Bučkio Valeas Ir Nauja 

Polka. Okėh Tarptautinis Or
kestras

26087—Sibiro Tremtinys Ir nernu- 
žėli. Nevesk Pačios. J. Olšau
skas.

26088—Smūklėj Vainikėlis ir 
Nemunas Ir Dauguva. J. 
šauskas. Baritonas. .

26091—Agotėlės ir Linksmas 
nimas. Valeas ir Polka.

26092—Ant Mariu Krantelio 
Prirodino Seni Žmonės. 
Būtėnuj Baritonas.

26094—Ganėm Aveles Ir .Oj.
Čia. Marė Strumskięnė Ir 
Petraitis.

26095—Grybai ir Levendrėlls.
Marė Strumskięnė Ir P. Pet
raitis •

26096—Močiutė Vairas Ir I.letu- 
valtė Polka. Armonikų Due
tą*. —

26102—Didmiesčio Ir Karė* Tani
ki) Polko*. Juozo Sasnausko 
Orkestras.

26105—Angelai Gieda Danguje lt 
Tyliąją Nnkt). Petras Petrai
tis.

f

los. F. BoM, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Telefonai: BOVlevnrd 4705 
BOUlcvnrd 8167

Ku-kų 
Oi kes-

KurO|-
Jau

ir
J.

Cln-
P.

t

PERKAM
LIETUVI#

KUS BONUS

(N8URANCE 

NOTARV

PUBLIO

RRAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

V risir&šykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis

2608 WE8T 47tta STREET TeL LAFayette 1083




