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LIETUVA SKUS VOKIETIJA T. SĄJUNGĄ!
didelis saltis ištiko

RYTŲ EUROPĄ

Šaltis žnybia ir Lietuvą; daug 
žmonių sušalę Lenkijoj

VILNIUS, saus. 9. — Lie
tuvą ir kone visi} rytinę Eu
ropy. ištiko be galo didelis 
šaltis. Nepaprastus šalčius gy 
vena ir žiemių Rusija.

{Vilniuje ir apylinkėse va
kar buvo 27 laipsniai Eah"-n 
beito žemiau nolio.

Baisus šaltis žnybia ir Len 
kijų, kur, žiniomis iš Varšu
vos, sušalo daugiau kaip 20 
asmenų.

Pabalti jas daug kenčia, ži
niomis iš Maskvos, tenai šal
tis siekia 03 laipsnių žemiau

PERTVARKOMA VEN
GRIJOS KARIUOMENĖS 

VADOVYBĖ
VIENA, Austrija, saus. 9. 

— Vengrijos kariuomenės va
dovybė perorganizuojama. Iš 
tarnybos paleidžiami ir pen- 
sijonuojami net 22 generolai, 

I tarp kurių yra vyriausias ka
riuomenės vadas gen. C. Kar 
pathy ir štabo viršininkas 
gen. Roeder.

Pažymima tas faktas, kad
nolio. Nuo šalčio stačiai sorog .„ A . .....

• is tarnybos paleidžiami genėsią mun} sienos. , . / . .. .. ,
i rolai, turintieji vokiškas pa
vardes. Matyt, jų vieton bus 
pašaukti tikrieji vengrai.BUD PRANCŪZŲ ĮSIVER

ŽIMO SAARAN Vengrijos vyriausybė aiški
na, kad generolų paleidimas 

BERLYNAS, saus. 9. -- nėra koks Ypatingas dalykas. 
Plebiscitas įvyks Saaro kraš- ažvmi, kad kas penkeri nie-
te ateinantį sekmadienį.

Vokietijos vyriausybė bijo, 
kad tų dienų, arba ant ryto
jaus, prancūzų kariuomenė 
gali įsiveržti tau kraštam Ji 
gavusi žinių, kad vyksta pran 
cflzų kariuomenės kilnojimas 
Saaro pasieniu, o pasienis nė 
ra apsaugotas.

Vokietija nelabai linkusi ti
kėti Prancūzijos žadėjimais 
nesikišti į Saaro kraštų.

tai paleidžiami kai kurie ka
riuomenės! viršininkai.

Praneša, kad ir Jugoslavi
joje vyksta kariuomenės va- 
dovvliės pakeitimas.

ANGLIJOS VYRIAUSYBĖ 
RŪPINASI BEDARBIAIS

23 ŽUVO ANT GELE
ŽINKELIO

NAUJA TAIKOS, HITLERIUI NĖRA SUSIRINKO ILL. 
KONFERENCIJA ' GALIMYBES LEGISLATORA 

I ATSIGINKLUOTIANOT LONDONO, JI 
SUSIRINKS RYME

BEDARBIŲ ŠELPIMUI REI
KALINGA 9 MIL. DOL.

LONDONAS, saus. 9. -- PRANCŪZIJA IR ITALIJA SPRINGFIELD, 111., saus. 
Anglijos vyriausybė numato, j SUTARĖ STATYTI 9. — Illinois valst\ bes legis- 
kad Ryman bus sušaukta! KLIŪTIS' latūra šiandien susirinko pa-
tarptautinė taikos konfer<m-| j^y^AS sai}s 9 — Pran- Prast<’n
cija šio mėnesio gale, 
vasario m. pradžioje.

t, sads 
ižsienŠf

Lavai išvykus namo, paskelb-

arl.a! . L * . . «elizijos užsienio niimsteriui

LONDONAS, saus. 9. -- 
Ikišiol Anglijoj bedarbiais 
rūpinosi daugiausia lokaliniai 
autoritetai. Bedarbiams mo
kamų pašalpų vyriausybė sub 
sidijavo.

Nuo šiod gi pati vyriausy-
MASKVA, saus. 9. — T’a- lė ims rūpintis bedarbiais, 

skelbta, kad per traukinių su- Tam tikslui įsteigtas vvriau- 
sikūlimų ant Petrapilio Maskjsybės centralinis biflras. Šio 
vos geležinkelio 23 asmenys i bifiro šakos bus įsteigtos vi
zavo ir 79 sužeista. Areštuo- suose valsčiuose, kur tik ra
tus abiejų traukinių įgulos, sis Išdarbių.

Tokiu būdu bus sucentrali-
PALEISTAS PAGROB

TASIS
zuotas visas šelpimo darbas. 

Anglija turi apie 4 milijo
nus liedarbių.

Chicagoj paleistas pagrobta 
sis Allen C. Bomberger, 21' 
m. amž. studentas Wabasb 
kolegijos, Crawford:«ville, Imi.

Iš jo tėvo, turtingo advoka

PANAIKINTAS KVARAN- 
TANAS

Edwnrd T line, Jr., Menin
io Hammonde, Ind., grobikai rial ligoninėje panaikintas 
reikalavę 50,000 dol. j kvarantanas, kurs andai buvo

Sakoma, jis paleistas be jo
kio išpirkimo.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
TURKIJOJE

VOKIETIJA KURSTO LIETUVOS 
GYVENTOJUS PRIEŠ VYRIAUSYBE

hitlerininkaFšaūdo lietuvius

KAUNAS. — .Jau laivo ra KAUNAS. Čia kalha-
šyta, kad vokiečių sargybi-' ma, kad jau yra pakankamai 
niai nušovė plaukus) j Lietu-.medžiagos apskųsti Vokieti- 
vos pusę per Vištyčio ežerų jų, pagal Versalio sutartiesŽemesniųjų rūmų pirminiu- . . . ,. . . ......

ku išrinktus atstovas iš Dix-1Vlen? Į>asien,° įninku, kurs , 11 straipsn), nz sudarymų pa 
Vokietijoje buvo pardavęs 2G]Vojaus taikai. Visa varoma

Šios konferencijos reikalin- tas oficialus pranešimas apie n ° 8eaa*° .žųsn. Dabar gauta žinių, kad j paskutiniu laiku agitacija pr
gūnių iškėlė ministerio Lava- (tai, kas čia nuveikta įvyku- j8analonu8 «• (V. Grabam ^jnušautas Uyęg Jr kitag TJe Lietnv4 ir aigkug Vokie.
lio įvykę draugingi pasitari- siais draugingais pasitari-(ClceitK

Bendroje abiejų rūmų sesimai su premjeru Mussoliniu. niais.
T. Sąjungos taryba susi-' Pažymima, kad Prancūzija

rinks Ženevon tomis dieno- *r ^a'*-ia nepripažįsta Auklė
mis. Jos posėdyje bus sjiren-1 atsiginklavimo vokiečių 

džiamas minėtos taikos kon
ferencijos klausimas.

tijos įsikišimas į Lietuvos vi
daus reikalus bei kurstymas 
gyventojų prieš vyriausybę, 
sudaro rimtų pavojų Europos 
taikai.

tuvos pilietis, Vištyčio gyv. 
Austras. Apie jį oficialiai bu 

jis mėgi
nęs bėgti iš kalėjimo, todėl jį 

|ir nušovė.

joje gubernatorius Horneris
, .. m .... iVo paskelbto, kad•.-kaito pranešimi}, j arp kitko ' 1

jis reikalauja, kad legislatū- 
! ra ko veikiau skirtų 9 niiliio-!. skelbiamos lygybės pagrindu, i

j * i nūs dolerių bedarbių šelpimui.!
. Prancūzija pripažino ltali- milijonui. bus imami iš1 
jai koncesijų Afrikoje. * valstybės iždo surpluso. I

SUSTIPRINO SANTYKIUS S"‘a,r5 S“",K',,i1 A',Strii"! I Oabernatorius praneSė, kad
nANflRF j "Hp„klauSon»-lH., kovon pr,e» vaW ail|„inist,.aciia
UnllUlUL. I politinį terorizmų ir nekirsm-
----------- j ti Jugoslavijos

VILNIEČIAI SUSIRŪPINĘ NUŽUDYTAS NUOVADOS 
KATEDROS LIKIMU VIRŠININKAS

KAUNAS. — Gruodžio 15 į KAUNAS. — Naktį į gruo 
d. iš Vilniaus krašto sugrįžo (<Ižio 15 d. 6 vai. 30 min. 6 ve n 
žinomas Lietuvos poetas Liu- . težervje (Seinų apskr.) btivo 
das Gira, kuris pasakoja nužudytas Šventežerio nuova 
apie istorinę Vilniaus kated- <k)R viršininkas Antanas Gri- 
rų. Jis buvęs jo viduje. Esą tėnas. rl ų rytų jis išvažiavo 
iš bažnyčios viskas išnešta, p® namų medžioti. Nuvažia-

niAilITAP CTDriVIKIItl : l’k kara^akoB koplyčia stovi v?s aP’e 190 žingsnių nuo bfi PAŠAUTAS STREImNIN’ neliesta. Katedros mūras p0, .B daiga iš pasalų paleis 
bent keliose vietose pertrūkęs Lu šuviu nušovė. Apskrities 
nuo lubų iki grindų. Vilnie
čiai bijo, kad katedra visai

operuos su krašto vyriausybe

DANCIGAS, saus. 9. —
Dancigo senato prezidentas yra svarbus Mausimas. Kaip ; 
A. -Greiser aplankė Varšuvą Prancūzija su Italija, taip iri 
ir atnaujino draugingus sau-i kitos valstyl.es pripažįsta val-

. . . ,, . (Visais krašto gaivinimo rei-■V okietijos atsiginklavimas i, , .
• kalais.

tykius su lenkais. Tas pada
ryta hitlerininkų nurodymais.

16 SUŽEISTA NUO 
SPROGIMO

1IUDSONVILLE, Midi., 
saus. 9. — Netoli nuo čia ant 
vieškelio užsidegė kubilinis 
trokas, kuriuo buvo vežami 
dažylai (maliava).

Susibėgo daug žmonių pa
sižiūrėti degančio troko. Tik 
staiga pasireiškė keli vienas 
po kito dažylų sprogimai. Ar 
čiau troko stovintieji aplieti 
degančiais dažylais. 16 asme
nų sužeista ir kai kurie pa
vojingai.

NUBAUSTAS DAR VIE
NAS PADEGĖJAS

stybių ginklavimosi lygy 
principų, be,t vokiečių atsi- 
ginklavimui turį kitokį planą. 
Vokietija savo atsiginklavi- 
imi nori tuojau prilygti ki
toms karų laimėjusioms val
stybėms. Taip negali būti. V o 
kietija gali atsiginkluoti pa
laipsniui, nustatyta tvarka. 
Ji gali skirtu laiku atsigink
luoti tiek, kiek kitos valsty
bės nusiginkluoja. Tik tokiu 
laipsniavimu galės būt atsiek 
ta lygybė, bet ne kitaip.

Šis planas tinka, ar netinka 
Vokietijai, tačiau ji turi pa
siduoti. Kitaip gi ji negalės 
grįžti Europos valstybių ben
dri jon.

Mussolinis su Lavaliu, be 
! to, nusprendė, kad grąžinti 
i Vokietijų T. Kųjungon.

Cooko apskrities kriminali
niam teisme vakar nubaustas 
kalėjimu A. Radicb, 53 m. 
nniž., priklausęs padegėjų gan 
jai. Jis gavo,vienerius metus 
kalėti.

A. Radieh yra iš eilės pa
degėjų gaujos devynioliktasis 
narys, kurs pakliuvo į teisin-

paskelbtas dėl gripo (inflnen- g«mo rankas. Aštuoniolika ki 
zos) epidemijos. tų agniau nakliuvo kalėjiman.

Be kitko, gubernatorius re
mia Išdarbių apd raudos ir 

lmnlAs ' senatvėje projektus.

KAS MINNEAPOLY
MTNNEAPOLIS, Minn.,

gydytojas apžiūrėjęs lavZnų 
konstatavo, kad Gritėnų nu-

nesugriūtų, nes, kaip dabar šovė iš užpakalio, o vėliau 
saus. 9. — Streikuoja gara- paaižkėj0> jį pastatyta visai dar jo galvų aštriu daiktu 
džių mekanikai. Į drėgnoje vietoje. Galutinis sukapojo. įGritėnas buvo Lie-

Yilniaus istorinės katedrosKelių šimtų streikininkų ir 
jiems simpatizuojančių minia 
puolė vienos kompanijos ga- 
radžių ir sutriuškino didelį 
priešakio langų.

Streikininkai pasipriešino 
policijai. Pašautas vienas str
eikininkas.

AVASHINGTON, saus. 9. 
— U. S. prekybos rūmai pri<v 

šinasi, kad karo neteranams
. . . būtų išmokami bonusai.

Federalm.ai agentai pa,.15 . Kar(> vpter(1„ai ,uri np,Ir„„
aparfamentinme pampa, 39C2l<)o> certifikatuSi k„ril) ,,rin„. 
Pina drova ava., kuri,, v,a- .]g4- lnetaig

SUIMTI 3 ĮTARIAMIEJI

tuvos kariuomenės kūrėjas — 
remontas bus baigtas tik į sųvanoris ir, be t<f, vienas 
1936 metais. j pirmųjų Lietuvos policijos

____________ (tarnautojų. Žudikas dar ne
sugautos.NBA PRlEŠįl TUŠČIAS 

DŽIAUGSMAS
Krašto vyriausiojo teismo 

nuosprendis aliejaus kontro
lės reikale nieku būdu liekiin 
do viso N RA įstatymo, bet 
tik pripažįsta prieškonstitu- 
einiu vienų vienų jo posmų 
(paragrafų), pareiškia advo
katas R. C. Butler.

Tad NRA ir NTRA prie
šams nėra ko daug džiaugtis, 
kad visas tas “Recoverv

SUSPROGDINTAS
TRAUKINYS

BENTON, III., saus. 9. — 
Ant Burlington geležinkelio 
su dinamitu susprogdintas 
anglių traukinis.

Sprogimas nuvertė nuo bė 
gių garvežį ir 16 tuščių va
gonų.

Tai angliakasių kova, pa
reiškia autoritetai.

nam bute liuvo bankų Ples|-• yptoranai gaų pinigų skolin- Aot” eina niekais, ftis įstaty

IŽDININKAS LIGONINĖJE

Cooko apskrities iždininkas

CUKRAUS FABRIKĄ STA
TYS PRIE PANEVĖŽIO

ISTANBULAS, saus. 9. —' Sveitzer yra šv. Onos ligoni-' KAUNAS. — Nusistatyta
Žem,ės drebėjimas ištiko Mar
inom jūros pakraščius. Su
griauti keli kaimai. Žuvo lt' 
asmenų.

įėjo gruodžio antrąjį cukraus fabrikų ata

kas ir įtariamas vieno milijo-i . . .į,., . .1 . ’ lis su Mirimais certrfikatan
ųininko grobėjas Russell Gib-'.,* Bonusų išmokėjimui butų rei-
son, jo sėbras W. llarriman,.. , i -,- kalinga
ir dvi moteriškes.

Gibson bandė pasprukti. Ko 
vos laiku jis tris kartus per
šautos ir ligoninėje min".
Jo sėbras ir dvi moteriškės 
suimtos.

mažiausia pašant i o 
bilijono dol. Ir iš to nebūtų 
naudos veteranams.

SUDEGĖ MOTERIŠKĖ

inas vrn 
galioje.

didelis ir jis yra

KAUNO — KLAIPĖDOS 
PLENTO DARBAI

MOUNT VERNON, Ky., 
saus. 9. — Staiga pakvaišęs 
(L M. Collett, 45 m. amž., 6 
asmenis nužudė ir pats nusi
šovė.

ŽUVO 15 KAREIVIŲ

KARACHI, Indija, saus. 
9. — Per kariuomenės maniev 
rus kareivių tarpan nukrito

nėję, kurion
mėn. 26 d. , tyti prie Panevėžio, nes ten

Kaip šiandien jis planuoja' jam randama tinkamiausia militarinis lėktuvas. Užmušta
apleisti ligoninę. vieta. • 15 indų kareivių.

Ifalsted gatvėje, ties 57 
gat., policijos automobilis su 
sikūlė su kitu automobiliu, 
ftis pastarasis apsivožė ir ui 
siliepsmojo. Sudegė važiavusi 
moteriškė. Jos palydovas su 
žeistas. Sužeisti ir dit polic- 

i monnL

KAUNAS. — Kauno-Klai
pėdos plento darbams ateinan 
čiais metais jau sudaryta są
mata ir patvirtintos daria} 
planas. Kitais metais žemės 
darbų bus atlikta apie 60 ki
lom., šiemet nudirbta apie 2<) 
klm.

HAMBURGAS, Vokietija, 
saus. 9. — Čia planuojama 
statyti didžiausių nasanlv au
ditorijų.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

CHICAGO IR APYLIN
KES. — Šiandien rytų numa
tomas lietus; maža tempera
tūros atmaina.

valstyl.es
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Be to, p. Smetona pabrėžia, kad: “Trūk
sta mūsų spaudoje gilesnės ir platesnės kri
tikos didiesiems Lietuvos gyvenimo žygiams. 
Tiesa, dažnai apie juos parašoma, bet jie 
liečiami tik iš paviršiaus. Nėra gilumos. Kri
tika juk nėra kas išpeikti, išniekinti ar iš
barti, — ne. Kritika yra iš geros valios nu
statyti kam tikra vertė. O dabar atsiminki
me, kiek daug mūsų vidaus ir užsienio poli
tikos įvykių musų spauda yra negirdomis 
praleidusi, kiek maža ji buvo sustojusi ties 
svarbiais mūsų ūkio ir finansų pasireiški
mais! Didelė būtų pagalba atsakingiems už 
tautos buitį žmonėms rimta mūsų spaudos 
kritika”.

Katalikiško Sąmoningumo 
Reikalu

'ŽIDINIUI” 10 METŲ

Gavome žymiaį padidintų “Židinio” 12 
numerį. Tas literatūros, mokslo, visuomenės 
ir akademiškojo gyvenimo mėnesinis žurna
las išėjo padidintas savo 10 metų gyvavimo 
sukaktuvių proga.

4‘Židinys” pradėjo erti 1924 metų pabai
goje. Jį sumanė leisti studentų ateitininkii 
grupė. Pirmieji sumanytojai buvo Kazys Ša
palas ir -J. Matulionis. Žurnalų leisti buvo 
tikras reikalas. “Draugija”, ilgus metus tar
navusi lietuvių inteligentijai 1923 m. susto
jo ėjusi. Jos sustojimas lietuvių kultūrinia
me gyvenime padarė didelę spragų, nes Lie- 
tavoe inteligentija pasiliko be savo1 organo. 
Dėl to ir kilo mintis leisti kitų “Draugijai” 
panašų žurnalų. 1924 m., gruodžio mėn. “Dra.i 
gijos” vietų užėmė “Židinys”, kuris per de- 
šunts metų tarnavo lietuvių inteligentijai. Jiė 
turėjo gana dang finansinių sunkumų ir ke
liais atvejais grųsė sustojimo pavojus, ta
čiau studentų ateitininkų apsukrumo dėka 
jis išsilaikė, sustiprėjo ir turiniu, ir forma, 
ir medžiaginiai.

Visaį teisinga. Tik esant spaudos cenzū- 
įai, ne viskų laikraščiai gali kritikuoti. Geri 
ar blogi vyriausybės žygiai nėra galimi lies- 

į t i. Cenzūra draudžia. Dėl to prez. Smetona 
turėtų pasirūpinti tų eenzūrį nuimti.

Ypatingai gražiai “Židinį” pasveikino 
arkiv. Juozapas Skvireckas, kuris, tarp Ko 
kito, pažymėjo: “Čia kaip Ganytojui man ru
lonu pastebėti, kad jis nemažai yra pasidar
bavęs, kad mūsų inteligentus įsąmoninti ir 
formuoti katalikybės dvasioje. O mūsų inte
ligentai nors dažnai ir netrūksta drąsos eiti 
po katalikybės vėliava ir viešai parodyti sa
vo tikėjimų religinio pobūdžio manifestaci
jose, tačiau neretai dar sakyčiau stinga ti
kybinės nuotaikos kasdieniniame gyvenime, 
tam tikro persiėmimo Kristaus dvasia, kuri 
turį gaivinti visų jų gyvenimų”.

Vysk. J. Staugaitis “Židinio” nuopelnus 
taip įvertina: “Neapsakomai naudingų dir
ba darbų žurnalas “Židinys”, kuris atvirų 
skelbia kovų visiems, madoje esantiems, die-

Mes gyvename nepaprasta,:, 
laikais. Pasaulis, patekęs į ko
vojančių gaivalų sūkurį, nu
stojo pusiausvyros. Modernio
ji kultūra, ėjosi iš reformaci
jos per prancūzų revoliucijų į 
mūsų laikus, parodė mums, 
prie kokių katastrofų jinai ve
dė vadinamąjį kultūringų pa- 

' šaulį. Pasirodė, kad pašlijęs į 
dechristianizacijų pasaulis net 
didinguose kultūros laimėji
muose slėpė savižudybės nuo
dus. Atsipalaidavimas nuo am 
žinųjų, nelygstamų princioų 
padėjo įsivyrauti žemiems žmo 
nių instinktams, nešantiems 
mirtį net tai kultūrai, kuria 
nelaimingas pasaulis didžia-

krikščionybė pasidarė kultūri
nės pažangos ir nąujų laimė
jimų veiksnys, taip lygiai mu
sų dekandencijos laikais iš
ganymas ir tikra pažanga te
gali ateiti su religiniu atgi
mimu, kuris prieš decliirstia- 
nizacijų pastatys pilnutinį kri
kščioniškosios kultūros idea
lų. Sąmoningas dvasinis at
sparumas, nuosekli prineipalt i 
gyvenimo linija, geras pavyz
dys, gerai sutvarkyta spauda 
ir šiaip jau idėjų propaganda, 
telkimas bei organizavimvs 
teigiamųjų jėgų visuomeninio 
apaštalavimo reikalams, paži
nimas žmonių reikalų ir j»j 
psichologijos, pažinimas mūsų

Iš Lietuvos Jaunesniųjų Talentų
• Surinko Julia Petre įskaitė

AS EISIU!

< H eisiu į gražų pasaulį, auksinį,
J gražų |iasattlį, kur deimantai žydi,
Kur vargas apleidžia jaunutę krūtinę,
O sielų sidabio svajonės palydi...

Nueisiu, nueisiu į pievas 'gelėtas,
Kur deimanto rasos kasas jų papuošia,
Kur nimfos dainuoja dainas negirdėtas 
Ir žalias ni.škelis taip žavinčiai ošia 

Nueisiu į lauka prie liekno berželio,
K (ausy si uos, kaip vėjas jam pasakų seka,
Lankysiu bijūnus sesutės darželio 
ir jausiu kaip gėlės tarp savęs ten šneka.

Nueisiu kur jūra galingai banguoja 
Ir šėlstančios bangos į kovų mus šaukia 
Kur grakščios undinės sapnais mus liūliuoja 
O saulėtos mintys taip linksmai ten plaukia...

Oi eisiu į gražų pasanlj Tvėrėjo, ,
Gėtėsiuos jo pievoms, kalnais ir miškais,
Kupinsiu dainužę, kokios negirdėjo 
Nei purpuro rūmai, nei vargšo namai...

Viktoras Simaitis, V kl. mok.

vosi su tokiu pasitikėjimu. Et- laikų dvasios, — štai keletas 
nančiam decbristianizacijos Ii- priemonių, kurios gali būti ta
nkme pasauliui gręsia visiško 
suirimo ii' subarbarėjimo pa
vojus. Pasižiūrėkime tik į do
rinį sumenkėjimų, į įsivyra
vusius naujus papročius; pas
tebėkime tų gyvenimu sniagi- 
nimosi geidulį, kuris apėmė 
mases; atidarykime akis Į tų 
sulaukėjimų, kuris reiškiasi 
madoje, apsi rėdyme ir pasi
linksminimuose — ir nies al
kiai pamatysime baisių deka-

bai naudingos kovoje su pa
saulio dechristianizacija. Ta
čiau mūsų katalikiškoji visuo
menė šalia tokių savybių, ko
kiomis yra sąmoningas orien
tavimasis gyvenime, drąsi ini- 
cijatvva ir platus nžsimoji-

kad mes lengviau pajėgsime 
išpurenti dar tebedirvonuojn- 
nčius katalikiškojo apaštalavi
mo plotus.

Pirmoje eilėje, mums rados, 
katalikiškoji visuomenė, be o 
rganizavimosi, turėtų nukrei 
pti savo inicijatyvų į labai ak
tualių ir opių visuomeninio 
veikimo sritį — į ka.ta.H1ri žire* 
spaudos propagandą,. Ypač da

mas, privalo pasižymėti našiu i bar, kai artinasi Naujieji Me

varus; kuris mūsų šviesuomenei rodo tikrųjų
Evangelijos šviesų; kuris visus mūsų gyveni-! Jenciją, kuri tegali vesti to

liau tik į puvimų bei žlugini^. 
(O ten, kur yra palinkimo į 
suirimų, visados atsiranda de- 
struktvvinės jėgos. Barbarai 
eina į mus iš tikro, bet šį ka
rtų jau ne iš šalies, kaip kad

mo reiškinius toje šviesoje rodo ir vertina” 
Vyriausias “Židinio” redaktorius prof.

St. Šalkauskas apie žurnalo tikslų taip kal
ba: “Vengdamas vienašališkumo ir rainiai ir 
rimtai žiūrėdamas į gyvenimo įvykius, “Ži-
diny s” norėtų būti priimtinas visiems tiems, 

' Sukaktuvių proga “Židinį” sveikina Lie- ^kas pasižymi išmintingumu, vispuriškumn
tuvos Prezidentas, vvskupai, profesoriai ir 
laikraštininkai. Prez. Smetona, nuoširdžiai 
pasveikinęs “židinį”, rašo apie Lietuvos lai- 
kra&čnj trūkumus.

P. A. Smetona rašo: “Kalba kuria ben
drinę tautos kalbą. Jai medžiaga yra mūsų 
tarmės ii’ jų žodynas. Kas jų nepaiso, kas 
seka svetimųjų kalbų dvasių, tas nejneiomi» 
nusideda siekiamam kuriniai: šis turi būti 
tautiškas, artimas lietuvio sielai, o jau iš 
anksto nutautinamas. Čia yda reiktų įtarti 
daugelis laikraštininkų. Sunku jiems būtų 
teisintis aplinkos nepatogumu: gyvena Lietu
voje ir tarp lietuvių, nebetrūksta nei geros 

'kalbos raštų pasiskaityti, nei išmaningų mo
kytoju iš kurių galima gauti patarimų, nei 
pagaliau gero, gyvo lietuviško žodžio, kurio 
galima visur kur pasiklausyti. O kurti ir 
sukurti graži savo betfdrinė rašto kalba yia 
svarbi mūsų šviesuomenės prievolė. Dabar 
dažniausia esti taip, kad mokykla moko ra
šyti taisyklingai, o laikraštis moko kitaip”...

yra buvę griūvant graikiškai; 
romėniškam pasauliui, bet iš 
vidaus, iš dechristiaaizuoto

tolerancija, pusiausvyra, jungia laisvę su tva 
rka, sveikų konservatizmu — su gerai pagrį
sta pažanga, sugebėjimų savintis kultūrinius .
laimėjimus — su kuriamąja iniciatyva. Visa, žmogaus instin tų. 
kas moraliai yra sveika, kas intelektualiai 
v ra objektyviai bei tvirtai pagrįsta, kas es
tetiškai yra tikrai dailu, gali rasti vietos jo 
skiltyse. Kultūrinės lūžtvės audroje

Kaip einant į mūsų gadynę,

PRAKEIKIMAS
Vertė P. P. Pilipavskas 

(Tęsinys)
LOPEZ: (Skaito). “Ponas Alonzo:

— Kalifas, mūsų visagalis ir kilnus vieš
pats, kurio žvilgsniai kai deimanto žibė- 
jhnas, kurio burna iškvepia kvapų sal
desnį už abi Arabijas, kurio žodžiai kaip 
tyriausias medus, ir koris sėdi ant dei
manto sosto, kuris valdo galingiausius ha 
nrfius ir savo kojomis mindžioja Rytų 
imperatorius, krikščionių nugalėtojas, Ma 
liometo įpMiaio — kalifas, aš sakau, nu
sižemino, kad mestų ant tavęs Žvilgsni, 
koris princus pripildo džiaugsmu ir žmo
nėm laimę neša. Gerai žinodamas tav > 
tėisf'.ų .pyktį ant Pelagijaus, pranašo pri i 
fln ir jo įstatymo niekintojo, jis pasirun-

tave pagerbti savo malone; jis kvm- 1 jaugi tan tėvo artimumas neapkenčiu- 
i tave pas save ir siūlo, jei tu sutiksi gijai, jog mes pasiruošę jam tarnaurf; 
jo norais, atverti tau neišsemiamą šal- jis remiasi mumis.

lį jo malonių. Nu juo tu galėsi laimėti i AIjONZO: Pelagijus remiasi inani- 
irbę, pagarbų ir garbę. Pagalvoki Iš mil

‘Židi
nys7’ geidžia būti kultūrinių vertybių sau
gotojas, naujų kelių ieškojime — buklus va
dovas, kovoje taikintojas, taikoje — skatin
tojas”.

Palinkėdami “Židiniui” ir toliau eiti tuo 
pačiu keliu, nenukrypstant nuo užsibrėžtojo 
tikslo, mes nuoširdžiai raginame Amerikos 
lietuvių šviesuomenę pasikviesti “židinį” į 
savo namus, nes be tokio žurnalo, rodos, ne
gali apsieiti nė vienas lietuvis inteligentas.

Lietuviai komunistai vis dar neatsako 
dėl ko jie neprotestuoja prieš Sovietų Rusi
jos valdžių, kuri dėl vieno teroristo žygio

vienos pusės, vergovė ar mirtis; iš kitos, 
visiška laimė, kokios tik širdie trokšta? 
Būk klastingas *ir protingas, kaip žaltys, 
ir tavo atšakos tepasiekia mane kaip ga
limą greičiau, kaip gazele, kad skrenrta 
per dykumų degantį smėlį. Allah, Dievas, 
yra didelis ir ^ahometas jo pranašas”. 
“Tarik”, štai, ką jis tau siūlo mano po-

• ne, turtus, prabangų ir garbę. Argi to 
dar vis lūkuriuoji!

ALONZO: Ir kerštų! Burtai mesti! 
Eime, Lopezai, eime; dalinkis mano lai- 
minga ateitim; padėk man savo patari
mais ir palaikyk mane savo protingumu. 
Mahometonų stovyklos netoli; pradekime 
prie jų tuojau. EimeI (Eina į šonų) (Į- 
eina Don Vaseo, R. I. E.).

DON VASCO: Kur, eini, mano sū
nau? AŠ atėjau tavęs ieškodamas. Eik 
čia. Kodėl tu, tartum, vengi manęs? Ne-

• mas? Aš ką tik pasiunčiau žinių Pela-

kūrybiniu nusistatymu.
Reikia pasakyti, kad kai 

kuriose gyvenimo srityse ta
sai katalikiškosios visuomenės 
kūrybingumas yra gyvai pasi
reiškęs. Dėlto tenka tik džiau
gtis, juo labiau, kad iš kata
likiškosios visuomenės ellnn- 
navosi visi tie, kurie sudaru 
taip vadinamą servilisfinj e- 
lementą, trukdantį bet kokią 
tikrą pažangą. Šitas savaimi
ngas praskaidrėjimas, kada iš 
katalikiškosios visuomenės ta
rpo išnyko orijenlaeijos spor-

Be spaudos vadovybės mes 
šiandien gyventume barbaru 
gadynę. Dėlto nėra šalies, ku
rioje žmonių kultūra ir civi- 
lizacijos laipsnis neatitiktų 
spaudos išsiplėtimo niveau.

Reikalas yra taip aiškus, 
taip savaime suprantamas, 
kati atrodo nereikėtų tai nė 
priminti. Katalikiškosios spau 
dos vaidmuo kovoje sū refoi- 

“macija, jos reikšmė tautiniam 
atgimimui ir pagaliau šiandie
niniam sveikų tradicijų ir do
rų papročių palaikymui yra 
tiesiog milžiniška, neįkainuo 
jama. Tik deja, tas savaimi 
suprantamas dalykas kai kc- 
no vis dar objektyviai neįver- 

' tinamas. Katalikiškoji visuo
menė vis per mažai dėmesiu 

kelia opiuosius gv į antrųjų medalio pu

tai, kada spaudos platinime 
klausimas atsistoja visu grie 
žtumu, mūsų katalikiškoji vi
suomenė turi progos parodyt; 
savo katalikiškų sąmoningu
mą. Spauda yra tokia didi ga
lybė, kad be jos neįmanomu.- 
joks visuomeninis darbas, jo 
kia akcija. Ji formuoja viešų 
ją opiniją,
veninio klausimus, kovoja si< 
nesveikomis soči jai inio gyvo 
nimo tendtncijomis, kurios 
gręsia visuomenei dideliais ps 
vojais ir gali išardyti ir su
griauti pačius svarbiausius so 

tsmenai, mums telkia vilties, cijalinio gyvenimo pagrindus

sušaudė net 117 žmonių. Juk tai yra baisiai 
žiaurus ir nežmoniškas pasielgimas, kuris iš
šaukia pasipiktinimų visame kultūringame 
pasaulyje. Tik mūsiškiai tautiniai išsigimė
liai tyli. Matyt, jiems yra griežitai įsakyta 
girti Sovietų Rusiją, nežiūrint kas ten ne
įvyktų. Bet jei kai kurių darbų negali girti, 
tuomet tufi tylėti. Tai tikri naujosios gady
nės vergai.

Chicagos lietuvių socialistų dienraštis į- 
dėjo kažkokio ’J. Ilgūno vertimų, pilną melų 
ir šmeižtų prieš Katalikų Bažnyčių. Tai pa
rodo, kad tas laikraštis yra tikras šlamštas 

i arba išmatų vieta, nes kas ką nori, tą į ji

gali mesti. Gaila, kad toks šlamštas susiranda 
paramos ir katalikų žmonių tarpe.

> O-•c * *>•

Lietuvos laikraščių žiniomis, netrukus 
tarp Lietuvos ir Latvijos prasidėsiąs' pasita
rimas dėl pasikeitimo profesoriais ir moksl* 
priemonėmis. Šis sumanymas yra geras ir. 
reikia laukti, kad jis bus įgyvendintas. Tas 
daug prisidėtų prie snartinimo tų dviejų bro
liškų tautų.

• v •
Prancūzijos ir Italijos diplomatai taria

si, kad -užtikrinti Austrijai nepriklausomybę, 
garantuoti Balkanuose taiką ir tarp savęs 
sutikime gyventi. Tai labai gražu. Jų pavyz 
dj turėtų pasekti ir kitos Europos valstybės.

DON VASCO: Ir kodėl ne? Argi m Keletas mūsą lordų patraukti tuščios drą-
jis išgelbėjo Ispanijos vėliavų nuo gėdos, 
kuriai ji buvo numesta? Argi ne visi kri
kščionys, tikrieji ispanai, ir ar ne visi 
mūsų didingieji seniai kariai susibūrę po 
jos raukšlėmis? Ir kokiais motyvais?

LOPEZ: Bet, tfnano pone tu žinai...
DON VASCOs Tylėk, Lopezai! Tai, 

aš žinau, jog tavo neištikimi patarimai 
greitina mano sūnaus žuvinių; aš žinau 
jėgą, kokįų tu vartoji; aš žinau tavo iš
troškusį būdą, tavo *iškrypusius princi
pus (corrupt mazįins) ir aš turėčiau bi
jotis — dėl mano sūnaus gerovės, jei ne
būtų kilęs iš garbingų De Gomez namų. 
Kokio? jo klaidos nebūtų, jis niekados ne
užsimins jog didingas dangiškų šventųjų 
ir Ispanijos karalių kraujas teka jo gys
lose. Taip, mano sūnau mes susijungeim 
savo vasalas ir prisijungshn prie Pelagi
jaus; mes iškėliau jam rytoj dienai brėkš
tant.

ALQNZO: Ne tėve; aš nesirengiu. 
Pelagijus niekados nesulauks manęs sa
vo pasekėjų tarpe. Tebūna jis iš karalių 
kraujo, tačiau aš jau nieko neskolingas.

sos parodo, išrinko jį savo vadu; teseka 
jie juo, tesilinksminas jie palociuos, ku
rių salės — niūrūs urvai, kurių turtingi 
gobelenai samanomis apaugę; tevadovau
ja jie vargingai samdinių gaujai; tegesi- 
na jie savo troškulį pakelės šaltinių van
deniu ir tepuotauja neturto avižine duo
na. Pelagijus! Aš perdaug jo nekenčiu, 
kad gulėčiau jam tarnauti.

DON VASCO: Argi tu gali neapkęsti 
vaktžiov, kai tavo krnšto klausimas išky
la’ Argi dabar laikas įsivelti į tuščius 
ginčus? Akiplėša svetimšalis trempia mū
sų laukus, plėšia mūsų miestus, degina 
mūsų sodžius, naikina mūsų rūmus jo 
kariuomenė; neužstosi savo kelio griūvė- 
siais ir krauju persigėrusia žeme — ir tu 
lūkuriuoji? Alonzo, tu lūkuriuoji? Tu 
geriau pasirenki puošimo gėdos sales ne
gu tamsinu garbės urvus; tu geriau ren 
kies vergovę negu laisvę, — ir tu nešioji 
Gomezo vardų!

ALONZO: Tėve!
• DON VASCO: Jei tu negirdi tėvynės 

šauksmo, ar tu gali būti ištikimas savo

sę — į materijalinę spaudos 
bazę. Nuo šios, be abejonės, 
daugiausia pareina ir pats 
spaudos niveau, jos turinys i? 
technika. Pas mus dažnai mė
gstama daryti įvairių spaudai 
priekaištų, kurie dažnai ne be 
racijos ir nėra nepagrįsti. Tik, 
deja, neatsižvelgiama į tas su
nkias spaudos sąlygas, paga
liau ir į teisinę jos* būklę, kas 
jų žlngdvte žlugdo. Katalikiš
ka spauda tobevegetuoja. Tai 
reikėtų gerai žinoti ypač vi
siems tiems, kurie iš jos rei
kalauja kovoti už katalikų 
reikalus Ir ginti sveikas jy- 
veninio pažiūras.

Sąmoninga katalikų visuo
menė turėtų parodyti sveiką 
reikalo supratimų. Pastarasis 
menuo turėtų būti plačiai or- 

(Tęsinys ant 3 pusi.)

Dievui? Užkopk į savo aukšČiansius bokš
tus, apsidairyk, ir visur išvysi neištiki
mą mėnulio pusrutulį užimantį vietų iš
gavimo simbolį. Argi tada, išvydus pa
žemintų, paniekintų ir mindžiojamų tavo 
religijų, gali išlikti nepaliesta tavo šir
dis? Alonzai, ar tu krikščionis?

ALONZO: Tėve! —
DON VASCO: Ar tu krikščionis! Tu 

lūkuriuoji nelaimingas niekše! Ar tu kri
kščionis, klausiu tave?

ALONZO: (Nuleisdamas galvų ir ne
drąsiai kalbėdamas). Taip, tėve.

DON VASCO: Tad, rytoj, pirmų va
landų, apsirenk savo gražiausiais šarvais, 
užsėsk savo žirgų ir ryt naktis užtik- 
mus Pelagijaus stovyklose. Būk pasiruo
šęs! (Įeina, R. 2. E).

AIjONZO: Palik mane, Lopezai; aš 
nebeklausysiu tavęv — aš einu su savo 
tėvu. Taip, tėve, tu laimėjai! Tai ne dėl 
tavęs, Pelagijau — ne dėl tavęs! Tai dėl 
garbės ir religijos! Tik pareiga verčia 
sekti tavo vėliavas, Sudiev! Lopezai, su
diev l

(Daugiau bus)
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MINSTREL SHOW - JUOKU VAKARAS
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RENGIAMAS

AUŠROS VARTŲ PARA P MOKYKLOS BERNAIČIŲ

Sekmadienj, Sausio - January 13 d., 1935 m.

AUŠROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJ
2323 West 23rd Place

Pradžia 7:30 valandą vakare. ĮŽANGA 25c, VAIKAMS 10c

Visi kviečiami atsilankyti į šį “MINSTREL SHOW”. Prisijuoksite iki 
sočiai. Užmiršite visas savo bėdas, depresiją ir negerumus.

Atsilankykite kuoskaitlingiausiai, nes berniukai gerai prisiruošę jus pa
linksmint. Širdingai kviečia visus atsilankyti ir paremti mūsų mokyklą.

RENGĖJOS ir RENGĖJAI
J

L. R. K. S, A. CHICAGOS APSKRITIES 20 METU 
. DARBUOTĖ

su sava spauda palaikysime 
gyvą kontaktu, ją remsime, pu 
laikysime ir platinsime.

“R-tas”
APSKRITIS SIUNČIA SEI

MUI ĮNEŠIMĄ - VISIEMS 
dbCENTRO VALDYBOS NA- 
W RIAMS UŽDĖTI PABAU

DĄ PO DEŠIMTĮ DOLE
RIŲ.

kad būti) skaitomi”. Atstovai 
j šeini!} nutarta siųsti, bet 
galutinam aptarimui ir atsto-

Be Dievo meilės irsta vi
suomenės tvarka. Pamilk Die

^ iSrinkimui nutarta šaukti |V1^* 0 rasi “ irJ5Ty^i 
visų kuopų pirmininkų susi-

Ketvirti Susivienynio Cbi- 
eago apskrities gyvavimo me
tai buvo vieni iš blogiausių. 
Nežinia, politika,, tarpsrovinė 
kova ar kuomi kitu mūsų da
rbuotojai buvo užimti, bet tų 
metų apskrities darbuotėj vos 
vienas susirinkimas teįvyko.

Tų metų apskrities raštini
nko, J. Tumasonio, pažymėta, 
būk kelis sykius buvo šaukia
mi susirinkimai, bet, ganėti
nam skaičiui atstovų neatsila
nkius, susirinkimai neįvyko.

Taip, tik vienas susirinki
mas bet geras. Mat rengiama
si į organizacijos metinį sei
mų, tai apskritis formuluoja 
ir siunčia keletu įnešimi}.

Kaip protokole pažymėta, 
konstitucijos taisymo komisi- 

* ja išduoda raportą ir siūlo ap
skričiui pasiųsti į seimą šiuos 
įnešimus: 1. Reikalaujame, 
kad seime būtų skaitomi kuo
pų įnešimai, ypatingai apskri
čių būtinai. 2. Įnešame duoti 
papeikimą centro valdybos na 
riams už sustabdymą organo 
ir rekomenduojame, kad sei
mas anuos nubaustų po de
šimts dolerių kiekvieną. 3. Į 
nešta sumanymas siųsti dele
gatus į seimą nuo apskričio. 
Tam dalykui apkalbėti nutar
ta šaukti kuopų pirmininkų 
susirinkimą. 4. Adv. A. tria
kis duoda įnešimą, kad Snsf- 
vienymo seimai būtų laikomi 
ne kasmet, bet sykį į d n me- 
us. Taipgi visa centro val

dyba kad būtų renkama to
kiam pat laikui. Šis įnešimas 
pamatuojama tuomi, kad su
simažintų kelionės išlaidos va
žinėjant į seimus ir valdinin
kai, ilgesnį terminą turėdami, 
geriau savo pareigas atliktų.

Du penktų metų darbuotės 
seimui įnešimai atrodo, labai 
korekteringi. Tai centro val
dybai bausmė ir nuo apskričio 
atstovų ir įnešimų į seimą siu
ntimas.

Valdybai rekomenduojama 
bausmė už organo sulaikymu. 
Kokiam tikslui ir kaip orga
nas buvo sulaikytas — neži
noma. Įnešimus ir atstovus } 
seimą siųsti apskritis negali. 
Sulig konstitucijos, tą galę tu 
ri tik kuopos, bet ne apskri
čiai. Nežiūrint to, protokolo 
pažymėta, seimui įnešimas, ka 
me reikalaujama, kad seime 

| “ypatingai apskričio įnešimai

rinkimą. Tas parodo, kad nors 
ir buvo nutarta atstovus sių
sti, bet, turbūt, nebuvo tikri 
ar tą “siuntimą” seimas pri
ims. Kaip tas viskas pasibai- 
bė, jokių rekordų nėra.

Čia reikia pažymėti, kad 
apskrities 20 metų darbuotes 
minėjimą “Drauge” paskel
bus pirmieji darbuotojai tuo
mi labui domisi.

Praeitis apskričio darbuotes 
— marga, įvairi, įdomi, gra
ži! Praeities darbuotojams, ku 
rie prieš 20 metų planavo, 
svarstė, dirbo, kovojo, šian
dien — vien maloni atmintis, j 
Mums, šių dienų darbuotoja
ms, istorija — pasimokinimas. 
Mes pažindami visuomeninio 
darbo reikšmę, jų darbus auk
štai įkainuojame.

Sausio 20 d., Aušros Vartų 
parapijinėj svetainėj apskri
tis rengia šaunų koncertinį 
bankietą. Ten sutiksime pir
muosius apskrities organizato
rius ir darbuotojus, pagerbsi
me juos ir daug ką nuo jų iš
girsime. A. J. Žvirblis

nykstamą turtą. Kur Dievas, 
ten ir palaima.

VYKSTA LEGISLATŪROS 
SESIJA

SPRINGFIELD, III., saus.
9. — Vyksta Illinois legisla- 
tūros sesija.

GARŠTŪlUTĖS 
“D R A H G E"

KAIP AUGA LIETUVOS 
PRAMONĖ

KAUNAS. — Nors ekouo- 
notninė krizė nemažėja, bet 
Lietuvos pramonė palaip
sniui auga. Pramonės augimą 
paskatina ta priežastis, kad 
lietuviai, negalėdami savo kra

vo 1118 su 22,282 darbinin- Igais orais, Marijampolėje pa
kai. Vadinasi per dvejus me
tus Lietuvoje atsirado 14 nau 
jų pramonės įmonių. Bet dar 
bo gavo dar apie 2,5 tukst. 
žmonių. Kurdama savo pra
monę Lietuva kaskart vis at
sipalaiduoja nuo užsienių cko 
nominės priklausomybės.

Per paskutiniuosius metus

sirodė šiltinė. Ligi šiol užre
gistruota keletas susirgimų.

L i
M

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

IT.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NĖ PO EUROPĄ” ir ypač. LAISVOJE LIETUVOJE.
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

m.
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, šiaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taipgražiai ir brangiai išleistas lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš
kutį tuojaus siųskie mums. 

čia nuplėšti

što žemės ūkio gaminių didės- 1 ^y,nįa} padidėjo stambių pie- 
nį kiekį parduoti į užsienius, njnįųf verpyklų, metalo dirb-
yra priverslti mažinti įvairių 
prekių įvežimą iš užsienių.
Lietuvos pramonės Šiandien 
daugiausia yra }>alaikoma auk 
šiais muitais ir valdžios pa
rama.

Čia patiekiami skaičiai pa
rodo, kaip auga Lietuvos pra 
monės, kiek žmonių yra įvai
riose jos šakose gauna dar
bo:

1932 m. Lietuvoje buvo 
1104 pramonės įmonės, kurio
se dirbo 19,743 darbininkai; MARIJAMPOLE. —
1934 m. pramonės įmonių bu-1 skirtiniu laiku, ryšium su blo

tuvių, medvilnės, vilnų audy- ( 
klų ir kitų panašių pramonės 
įmonių skaičius. Kiek suma
žėjo vilnų verpyklų, baldų 
dirbtuvių, malūnų ir tabako^ 
fabrikų skaičius. Kai kuriose 
pramonės įmonėse darbas su
mažėjo, o kai kuriose, ypač 
audinių fabrikuose, darbo žy
miai padaugėjo ir ten dirba
ma kasdien 2-3 darbininkų pa 
kaitomis.

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS 

Balansas turi būti 
ne mažiau $100.

PARANKUS—DRAUGIŠKAS 
TVIRTAS

HALSTED EICHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir <L9th PI.
Narys FEDERAL

INSt’RANCE KORPORACIJOS I

Didesnė Jėga Nervuotlems 
Susilpnėjusiems Vyrams 

ir Moterims

Pa-

f

KATALIKIŠKO SĄMONIN
GUMO REIKALU

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
ganizuotos spaudos propagan 
dos mėnuo. Vadovauti turėtų 
inteligentija ir apskritai visi 
katalikai šviesuoliai. Tok i am 
idėjų sukūry juk negalime s»t- 
vą spaudą palikti siūbuojan
čia nendre, kai trąšinė ir lar- 
cistinė spauda kaskart užima 
vis naujas pozicijas.

Iš antros pusės, sąmoningu
mo stoka pasireiškia ir tuo at
veju, kad žymi dalis katalikų 
laikraščių skaitytojų nerandi, 
pareigos atsilyginti tą, mini 
mumą, nuo kurio pareina lai
kraščio išsilaikymas. Mūsų kn 
talikiškų laikraščių adminis
tracijos, kas buvo viešai pa 
brėžta ir konstatuota KVC 
konferencijoje, yra labai keb 
lioje situacijoje. Todėl ir šb 
klausimas yra labai opus, h 
reikia manyti, kad toji klairta 
bus atitaisyta.

Katalikiškumas įpareigoja 
Reikia, kad katalikiškumas vi 
sur būtų šviečiąs žiburys mo
derniajame pagoniškame liū
ne. Būkime pareigų žmonėms, 
sveikų papročių saugotojais 
ir kilnių idealų gynėjais. Tai 
mums lengviau seksis, jei mes

Gerbiamai “Drr.ugo" Administracijai:
Siunčiu su šiuo laišku $................ už kui'luos prašau kuogrefčlausla

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas;
VYSK. P. P. BOČTO KELIONES — $1.00 
KUN. PK. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu $3.60 ui kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas:

Vardas, Pavtr.iė ................... .. ................................................................

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM 
LIETUVIŠ

KUS BONUS

.Street

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

¥ riairašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

Gerkit ir Reikalaukit

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ

Lengvais Atmokėjimais 
Nuo 5 iki 20 Metą

Kiekvieno asmens turtas 
apsaugotas per U. S. Go
vernment Įstaigą; Federal 
Havlngs and lx>an Insuran
ce Corporation. \Vashlng- 
ton. D. C., iki $5.000.

^TAUPYMO SKYRIUS
Galima padėti $100.00 arba daugiau (Ineome shares). Galima pa

dėti $1.(10. gauti knygelę Ir kada klek nori mokėti (optlonal).
Oalfma mokėti po 50 centų ( mėnesj arba daugiau (installment 

tbrlft).
Ui kiekvieną doler) mokame dividendą pagal uidarbf. Praeity IS- 

mokėjom 5%.
Pirma Federal, ir tvlriausla finansinė (staiga. Nė Jokia depresija 

nepakenkė Ir nepakenks. Nėra Jokių mokesčių (stojimui ( narius.

2324 S. LEAVITT ST. 
Tel. CANal 1678

>AVINGS
ANO LOAN ASIOCIATION 

OF CHICAGO

JUSTIN
MACKIEWICH

Raštininkas

NUOA-TONE yra turtingas -Zlnkn- 
Fosfoldu. brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner
vams. Medlkali&ką fosforą parako 
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 bddavojumui tvirtesnių 
sveikesnių raumenų Ir sugrąžini

mui spalvos Ir pilnumo Išblyšku- 
slems. ploniems veidams. Be to, 
NUOA-TONE turi šešias kiras bran
gias gyduoles. Pradėkit Ant NUOA- 
TONE šiandien ir tėmyklte kaip 
stlprėsit. Parduoda visi aptlekorlal 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vienas Doleris mėnesio trytmentul. 

i Nuo užkietėjimo Imkit—UG-A-ROL 
— Idealų Ltuosuotoją vidurių 26o’ t— «

p

J

EXTRA! MARGUČIO EXTRA!• I

Skandalu-Skandalai
Muzikalis Vaidinimas

13 Sausio-Jaunary
MARGUČIO AUDITORIJOJ,

32 West Randolph Street, Ghicago, III.
(Vidum iesty)

(Greta “ORIENTAL” teatro)
Pradžia 5:30 v. vakare. Įžanga 55 centai

Šokiai nuo 8:30 v. v. prie Davė Bennett radio Or- 
kestros. Į šokius įžanga 40 centų.

Užkviačia MARGUTIS 
.........- - '

Ir 60c.

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl Jos ne
mėgo? JI pati nežinojo. 
Jos blogas kvąpas būro 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. VIa- 
nok vist tą gali pašalinti. 
Gargaliuok su Listarlna Ir 
tas atliks kas reikta. Var
tok kasdien Bandymai ro
do. kad šia raistas atlieka 
greit, ko kiti raistai ne
padaro per 4 dlenaa.

LAMRERT PHARMACAL 
COMPANV

8t. Louls. Un -

LISTERINE
promptfy endt odort ordlnory 
ontl.optlc. con t hldn In 4 doys
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POTSDURGHO UETOVIU ŽINIOS
i

REDAKCIJOS ADRESAS: 
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 

409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 

2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa 
Telephone Henilock 2204 *

S/

ĮDOMŪS PASISKAITYMAI
ATSAKOMYBĖS MORALĖS

PRIEDERMĖS

MIKAS: Jonai, ką tai reiš
kia — Moralės Tiesos. Aš da
žnai girdžiu apie tai, bet ne
suprantu?

JONAS: — Mikai, Moralės 
Tiesas yra žmogaus doras gy
venimas. Tai yra viena svar
biausių tiesų, kuri įrodo žmo
gaus dūšios nemirtingumą.

MIKAS: — Kokiu gi būdu 
tai gali įrodyti?

JONAS: — Moralė Tiesu 
uždeda ant žmogaus pareigą

neturėtų dūšios, jo atsakomy
bė pasibaigtų su jo veiksmu 
— geru, ar blogu. Bet taip 
nėra, kadangi žmogus turi dū
šių, tai sekinės atsakomybės 
visuomet pasilieka. Tas aiš
kiai ir įrodo dūšios nemirtin
gumų. Todėl, Moralės Tiesos 
kas link priedermių ir atsako
mybės įrodo, kad žmogus tu-

galime jį pataisyti?” Tėveli ri dūšių ir kad dūšia yra ne- 
ir mamyte, aimanuok, Riek tik mirtinga. J. V. S
nori, verk kasdieną, skųskia
kam tik nori, bet griausimas, 
kaip sunkus akmuo, bus ant 
tavo krūtinės iki mirties, ka
da tik kalbėsi apie savo vai
kų. Kada tik matysi jį, per 
tavo širdį eis skausmai.

MIKAS: — Jonui, aš ma
nau, kad tėvams toks širdies 
skausmas pasilieka tik iš mei
lės vaikui?

JONA$: — Ne, ir visiškai
ne! Gali sakyti, kad iš mei- kiškas pasiteisinimas? Vaikai 
lės, bet čia yra faktas, kad bijosi kaip kur eiti, nes, sako.

. PASTABOS .
Laisvamaniai viešai pareiš

kė, kad svarbiausia priežastis, 
dėl kurios jie nenori dalyvai
tį A. L. R. Kat. Fed. apskr. 
šaukiamame Liet. neprikl. su
kaktuvių paminėjimo susirin
kime, yra — kam tas susir.n 
kimas Įvyks Šv. Kazimiero pa 
rupijos svetainėje. Ar ne vai-

tėvų buvo priedermė iš ma
žens vaikų auklėti, o ne gai-

ŠIS - TAS Iš WEST END 
RTTSB0R6H0 PA

DANGĖS
Sausio G d. buvo įdomus n 

užimantis, paruoštas tinkamai 
iš juokingų komedijėlių, dn 
lių ir kalėdinių giesmelių v» 
karas. Komedijėlė ‘‘Teta is 
Kalifornijos” gerai atvaidin
ta. Mergaitės buvo gerai iš
mokusios roles. ‘‘Po švenčių’’ 
komedijėlė irgi gerai pavyko. 
Visi atsilankę sočiaį prisijuo
kė.

Įvairūs vaikų driliai, pieme
nėlių veikimas ir “skubus jų 
bėgimas” į Betliejų, giesme
lės visiems patiko.

Į vakarų buvo atvykęs ir 
kum J. Skripkus, kuris gėrė
josi vaikučių veikimu sce
noj. Vakaro pelnas ėjo para- 1 
pijai- j

Daugiau tokių vakarų

plačiai Žinomas, kaų>o auksa 
būrais. Savo karštais pamok 
slais svečias katalikus tikėji
me sustiprino ir kiekvienas tu 
rėjo geros progos atlikti ad
ventinę išpažintį.

Gruodžio 9 d. visa Sv. Ka 
zimiero parapija bendrai lan 
kė bažnyčias, kad įgytų Šve
ntųjų Metų atlaidus. Bendras 
bažnyčių aplankymas darė ne
paprasto įspūdžio.

Gruodžio 1G d. susibūrusio:, 
į būrelį moterėlės sutvėrė G y 
vojo Ražančiaus ir altorinę di 
gijų. Pirmininke vienbalsiai iš 
rinkta Ona Karauskienė, jo.-, 
pagalbiuinke Rožė Zanevičit- 
nė, raštininke Marijona Din*- 
renė. Susirinkimus nutarta 
laikyti kas trečių sekmadieni 
ir kas ketvirtų sekmadienį be
ndrai eiti prie Dievo Stalo.

SUCH IS LIFE-

^2

11L mdJ .I

išpildyti kai kurias priejer-• Ietis tada, kada jau būna po 
aies. Ui neišpildymų tų prie- laiko; karia vaikas tapo blo-
dermių žmogus jaučia savyje 
ątsakomybę. Pav., Motina ap-

gu. Todėl, Mikai, toks skaus
mas tėvų š'irdvje yra atsako-

leisdama savo vaikus, arba mybė už savo priedermes, 
gerai nemokydama, jaučia at MIKAS: — Ar tik vieni tė- 
sakomybę. Tos priedermės nie-vai teturi tokias priedermes? 
kas neįsako motinai, bet ji JONAS: — Ne, kiekvienas
pati jaučia. Darbdavys pasta
tė žmogų į atsakomingų vietą, 
pav., daboti geležinkelio tiltą, 
kad niekas neitų prieš trauki
niui, ateinant. Je>b tas darbi
ninkas atliko savo priedermes 
teisingai, jis jaučiasi laimin
gas. Jeigu per jo neatsargu
mų įvyko kokia nelaimė, jis 
būna nusiminęs.

MIKAS: — 0, gal, pav.,. til
to dabotojas nusiminė, kad 
jis neteko savo darbo?

JONAS: — Ne, Mikai. To 
atsakomingo dabotojo širdyje 
ir prote pasilieka neišdildo
mas jausmas, kurio jis pats 
negali visiškai užmiršti, tokio 
įvykio pats sau negali net do
vanoti. Jis nebuvo atsargus 
savo atsakomybėje. Tėvai au
gina vaikų, neleido jo į kata- 
likiškas mokyklas, neaprūpi
no tikėjimo pažinimu, nedrau 
dė nuo vagystės, nepratino 
prie Šv. Sakramentų. Augda
mas vaikas pradeda rodyti sa- 
vo aštrų būdų, neklusnumą, 
nelinksta prie tikėjimo, neina 
prie Sv. Sakramentų. Tuomet 
tėvai aimanuoja, susirūpinę, 
nuliūdę: “Kų turime daryti? 
Vaikas neklauso, neina į ba
žnyčių, yra nemalonus! Kaip

žmogus šiame pasaulyje, ar 
jis bus mokytas, ar ne, kiek
viename gyvenimo pašaukime, 
turi savo priedermes ir atsa
komybę už tas priedermes. Jei 
neatliksi teisingai, sųžinėje 
bus skausmas, kurio neišdil- 
dysi per visų gyvenimų.

MIKAS: — Ar ir prof esi jo- 
nalams privalu pildyti tas 
priedermes?

JONAS: — Taip, ' Mikai,

bijo sutikti kokį ten baubų ar 
šmėklų. Taip pat ir mūsų lai
svamaniai bijo Sv. Kazimiero 
parap. svetainės. Jeigu 
juos tik tiek teliko moralės 
drąsos, tai jie mažai naudin
gi svarbesniam darbui ir iu- 
užsimoka į juos kreipti dėme 
šio. Geriau mes patys pasida
rbuosime ir tinkamai paminė
sime Lietuvos nepriklausomy
bės atgavimo sukaktuves.

Vanaginis

SKAUDI NELAIMĖ
BlUlMiBVILLE, PA. — Ui 

rtis, mirtis, kodėl tu tokia ne
gailestinga ir paslaptinga? 
Kodėl taip dažnai ateini ka’p 
kokis vagis, kana mes tavęs 
visai nelaukiame, visai neriti-

Sausio G d. Sv. Jono drau
gija laikė metinį susirinkimų 

FttS ! Išrinko valdybų šiems met-ims, nen<‘ 
taipgi nepamiršo išrinkti ir 
atstovų, kurie atstovaus šią 
draugijų tautiškuose paminė
jimuose.

Šv. Vincento moterų ktūbas 
taip pat laikė metinį susirin
kimų. Praeitų metų valdyba 
taip nenuilstančiai, darbavosi 
savo ir parapijos labui, kad 
narės vienbalsiai užgyrė.

Nutarta smarkiai pasidar 
buoti rengiamai card party. 
sausio 27 d., parapijos labui.

Cibukas

PKARLS CAST BEFORE PEARL 
Co-Eddie—“I'm ««d kfcout ynu. 1 adata you. You are tke moat 

heautiful thing I ever lapiped with these tued eyes. Say. kid, 
I lova ywj DMully. 1 con’t livo wi4heiit you. Woa’t yo<i wear 
my pįp?”

Co-Ed—Oh! Go on. Say aome nore. You make love just tiko 
% Mgtttoa artter.”

Gruodžio 30 d. buvo pada
lytas “suprizas” Sv. Kazimie
ro giedorių chorui. Pakviesti 
į netikėtų “kurkinų” vaka-

ir žaidimus- įvykis vi- eglaitėmis ir gyvomis gėlėmis Naujus metus sutikome su 
sus sužavėjo ir padidino na-,buvo papuošti. Kūtelė taip gi dideliu džiaugsmu, tik naujų 
rių skaičių. Tai buvo pareis- Į gražiai buvo ištaisyta. Už taip metų dienoj atėję į bažnyčių 
kimas dėkingumo už jo pasu I KražlJ papuošimą Sv. Petro ir
šventimą bažnyčios labui.

Sv. Vardo draugija, čionai 
skaitlinga. Sodalietės taip |r?.l 
pasižymi veiklumu. Tos dr-jo: 
rengia bendrų pramogų - - 
card party ir bingo — sausio 
13, 20 ir 27 dd. vakarais 8 
valandą, $v. Kazimiero Svetai
nėje. Vietini?

Povilo parapijonai labai dė
kingi seserims, klebonui ii

parapijonai, buvo nusiminę, 
kad klebonas buvo. apalpęs ir 
negalėjo tą dieną pamaldų bai

vargonininkui. Toks altorių gti. Tat pastarąsias mišias Jai
papuošimas per Kalėdas buvo 
pirmą kartą.

HOMESTEADO ŽINELĖS

profesionalams dera labiau at t
likti s»vo priedermes, nes jų Ikime- Tu labai ,uus jaudiai’ 
atsakomybė yra didesnė. Pav., 
gydytojas dėl apsileidimo nu
marins ligonį. Tiesa, svietiška 
valdžia jo nebaus, nes jis tu
ri teisę gydyti, bet už nesųži- 
ningai atliktą darbų jo širdy
je šauks balsas, primenantis 
jo atsakomybę. Arba advoka
tas nekaltai apkaltins žmogų, 
jis neturės sąžinėj ramybės.
Žmogus, duodantis papiktiui- 
mų kitiems, o ypač jaunesnie
ms, taip gi turės ant savo krū 
tinės sunkių naštą per visų gy 
venimų.

MIKAS: — O kada žmogus 
numirs, ar jis bus liuosas nuo 
tos atsakomybės?

JONAS: — Mikai, čia tai 
ir visa svarba. Jeigu žmogus

ŽINUTĖS Iš VANDER- 
GBtfffl

Nors kolonija neskaitlinga, 
bet veikimu viršija net didės-

sę gyventi. Tų savo begalinį | ne? lic,”vi« kolonijai.
Gruodžio 8 d. mūs kleboną,

1 kada, paglauionėjusi savo šal 
tom rankom, guldai ant len
tos norinčius ir turinčius tei

žiaurumą parodei Naujų Metų 
dieną, išplėšdama iš mūsų ta
rpo jaunutę, vois 20 metelių 
mergaitę — Marytę Andrie- 
jauskiūtę. Ą. a. Marytės gy
venimo finalas buvo didžiai 
tragingas. Naujų Metų vaka
rą, apio 8 vai., sveikutė, link
smutė eina ji su savo broliu 
cementiniu vieškeliu atlankyt: 
artimos draugės. Štai, atūžia, 
automobilis (hit-and-run driv- 
ers car) trenkia Marytę į že
mę ir, užmušęs ant vietos, nu
važiuoja.

buvo pasikvietęs į dvasinę pa
galbą kun. J. Mišių, kuris yra

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v- Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vąkaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Rnom 8.pfcoaa OomA

KĄ “DRAUGAS” IMS DUODA:
Laidotuvės įvyko sausio 5 

d. Kun. A. Jurgutis atlaikė 
iškilmingas šv. Mišias ir pa
lydėjo į kapus. Sodalietės sa
vo draugijos narei Marytei 
gražiai paskutinį sykį patar
navo: vakarais, nainuoše, kur

Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos1 ji buvo pašarvota, kalbėjo Pa
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
• 4. Parinktas įdomias ištraukas iŠ Lietuvos laikraščių;

5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
<5. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;

; 7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatą;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

‘Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS” PUB. CO.
X \ 2334 S. OAKLEY AVENUE,

, 1 __ Chicago, Illinois

žančių, užprašė šv. Mišias ir, 
šermenų dieną, dalyvavo pa
maldose. Žmonių buvo prisi
rinkusi pilna bažnyčia. Sugel
ta širdimi ir didžiai susijau
dinę tarė paskutinį sudiev sa- 

I vo dukrelei senaR tėvelis, ina- o*. YArruai, opt.
ri«

8* AKW
į mvtė, broliai ir sesutės. Ne
laukta, netikėta jaunuolės mi
rtis graudeno ir spaudė iŠ a- i 
kių ašaras daugeliui susirin-į 
kusiąjų prie, atviros duobės.

Prie Šviežiai sukasto kapo. \ “3JJ“ 
taip ir norisi-Saukti su Jobu: I

“Lig šiol prieisi ir toliau ne- i n,'1.° 12. ,k' 4 ’” r NeddlfoJ oho 1# Iki IX Daugely M-
žengsi, ir čia išblaškysį paki-
lusias tavo gyvenimo ban- AMKLAND AVA
gas”. y. j phona Bouieyard 7589

_ kuri* 
»oa nkaudėjtmo. 

narvuotu-__ w |t Atitalno
trumpa.rA*yHte Ir toltragvot*. Prlren- 
•rf* t^VOavat nklnlua. Vtanofl* ntnttl

Kalėdų diedukas aplanko ii 
mokyklos vaikučius. Kad ii 
sunkūs laikai, tačiau diedukas 
buvo labai geras: apdovanojo 
visus saldainiais. Reikia pa
žymėti, kad pats klebonas Ka
lėdų dieduką atvedė. Kitaip,' 
gal, būt paklydęs ir neaplan- 

' kęs mūsų mokyklos. Visi tie

kė airių kunigas. Girdėjome, 
kad klebonas jau sveiksta, bet 
dar negali darbuotis. Jį pa
vaduoja milijonierius.

Duok Dieve greit pasveikti 
mūsų klebonui.

Sausio 13 d. bus gražus mo- 
(Tęsinys ant 5 pusi.)

LIETI/VIAI DAKTARAI
Kalėdas šios kolonijos lietu 

viai labai linksmai praleido. į bonui labai dėkingi, 
Bažnyčios altoriai artistiškai

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:

Office Phone Rea. and Office
PROspect 10LS 22&P So. I^avltt St

CANAIj 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

1 to 4 and 7 to 9 P. H. 
Sunday by Appolntment

Tel. CANal 0267
Res. YBOspect M6P

oš. p. z. auroms
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1831 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 44OO So. Arteslan Avė.

Valandos; 11 ryto Iki 1 popiet
4 Iki • v. vakare

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutart)

Ofiso telef. BOUIevard 7830
Namų Tel. PROspect 1980

DR.G.LBLOŽIS
TeL CANal 4423

DENTISTA8
2201 W. Cerm&k Roed 

(Kampas lAavItt St)
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro
SeredoJ pagal sutartiTeL BOULevaed 7043

DR. G. Z. VEZEL1S
DSNTISTAM

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th StreetVai.; nuo 9 iki S vakare 

■eredoį pagal sutarti

TeL CANal 413S

DR. S. RIE2IS
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAM

2201 W. Oerm&lK Rood
Valandos 1—S Ir 7—8 vak.

Seredomls Ir NedAUomls pagal suturi]
RBZIDBNCIJA

6631 K Ctettionia Am
Telefonas REPnbUc 7848

DRJ.RUSSEIL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WRST 69th ST.
Of. ir Bes. Tel. HBMlock 6141

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

Tel. Ofiso BOULevard Mik—14
Res. VKMory M4M

DR. A J. BERTASH
Ofiso eal. nuo 1-t; n no •:I0-S:B0

766 W. Mth Street

nu t nminiins
GYDYTOJAM IR CHIRURGĄ*
4157 ARCHER AVBNU®

Tek TIRctaia MM
Ofiso vaL: 8—4 Ir 8-™8 p. g*

NadlUomD pagal sutartį

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. GHAIIES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 .lubos

CHICAOO. ILL.
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo ? fkl 4 
vai. po pietų. Ir nuo 7 tkl 6:30 vai. 
vakaro. Ned*lloaaU nuo 10 OI 13 

valandai dieną 
Ielcfuoaa MIDwsy 2880

DR. MAUKE KAIRI
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ARBLAND ĄVE.
Te). YARds 0094 

Reų: Tok H»
Valkftdoi;

Nuo 19-12 ▼. ryto; 2-8 Ir 7-8 V. a
N»14'flHnlaN ąue 19 UU U MM

Tel. nAFayette 7<6O

DR. F, G. WINSKUNAS
OVDTTOJA8 Ir CHIRURGAS 

4140 Archer Avenue
VSJ.: X—4 Ir 7—9 ▼«!. vakar*

Rea. 2136 W. 24th St
Tel. CANal O4O»

Oftoc: Tel. fcAFajette 4017 
Hea.1 TeL HKMlOck 43M

BR. t G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4142 AROHER AVS.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vaL vak. 

Reaidencijes Ofisas: 385B W. «»th 8U 
Valandos: 10-18 Ir 8-9 vai. vak. 

iaradomla Iv Nedatlomle pagal sptartl

DR.P.ATKD&I&NAS
DENTI8TA8

I4M SOk 4»llt CY-, G1GKRO, UA. 
UUA. U P«n- I®“-®

•147 80, HAbSTED ST., MBCAfiK) 
Panad. SarsA tv Buba t X—k eaA

Dienoms Tai. IiATayette B7M 
Naktimis Tek GAJUI MOS

BR A. J. JA VOU
Office: 2643 W 47th Street
VaL: S tU ( popiet, 7 Iki 9 vak. 

Metttfoie naaai sutarti

Office Tek MO»U>Uo TAM. 
ea. TeL GROveblll OA17

TM7 a rauuruiftH avr.

BR, U SIM0NAIT1S -
aon W. UARųUBTrR ROĄD 
GYDYTOJAS Ir CHIMlRGAfi 

Vai, »-4 ir 7-k vak- Kotv. »-i* arto

GYD

Tel. LATayctte 8067

DR. A.RARKUS
)TTOJA8 Ir CHIRURGAS 
X—SPIM>ULIAI

3051 West 43rd Street 
(Prie Archer Ava netoli Kodalo) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Kerodotula Ir nedėUck&fn pagal 
sutartį

Ofiso Tek: LAFvatte *860
Res. Tet: VUUrlnla 0889

DR. K E. SEDUNSKIS
eBNTHrrAS

(MBpM FiubUM Alt .



Pittsburglm žinios lo dienas. Žinoma, kambariai 
«lar nevisiškai įrengti, liet tr 
kimusi, kad trumpu luiku vai
kučiai galės džiaugtis mixle- 
niškais kambariais.

HOMESTEAD ŽINELĖS
RYTŲ PENNSYLVANIJOS ŽINIOS

(Tęsinys nuo 4 pusi.)

kyklos vaikučių vakaras, pa- 
rap. svetainėje. Pradžia 7 vai. 
vakare. Atsilankykite, nes bus 
daug juoko jauniems ir 
niems.

se-

Homesteado Vyčių 11 kuo
pa rengia šokių vakarų 20 me
tų sukakčiai paminėti. Tai bus 
sausio 15 d., Eikš Temple sa
lėj. Grieš Trombetta Brothers 
orkestrą.

Homesteade šiuo metu ser
ga daug lietuvių. Dieve, duok 
visiems sveikatos.

Sodalietes rengia šokių va
karų sausio 29 d., Sokolų. sa
lėj. Grieš Vainausko orkestrą. 
Atsilanko bus pilnai patenki
nti. Darata

SV. KAZIMIERO MOKYa 
LOZ ŽINUTĖS

KUN. V. G. VILKUI AICIO
25 METŲ JUBILIEJUS
CLEVELAN1), OHJO. — 

Sekmadienį, Kv. Jurgio para
pijos salėje, buvo surengtas 
didelis bankietas paminėjimui 
Šv. Jurgio parapijos klebono 
kun. V. (1. Vilkutaičio 25 me
tų kunigavimo sukaktuvių. Po 
vakarienės, prasidėjo progra
mas dainų, muzikos ir kalbų. 
Publikos buvo apie 350.

Programų pradėjo bankieto 
rengimo komisijos pirm. Pola 

Į Glugodienė, pasakydama Iru- , 
mpų kalbų ir perstatydama ce J 
remonijų vedėju adv. I’. V. I 
C'esnulį. Kalbas ir sveikinimus Į 
pasakė šie: buvęs miesto ma
joras Kay T. Miller, kun. An 
džiulaiti
šauskas, dr. J. T. Vitkus, K. 
S. Karpius, kun. Petreikis, P. 
A. Šnkvs, Juozas Januška, Pe

KATALIKIŠKOS SPAUDOS 
APAŠTALĄ APLANKIUS
KAD JAUNESNIS BŪTŲ, 
PO AMERIKĄ VAŽINĖTI/

M INKUS MILLS, PA --

Prieš keletu metų šis mieste
lis turėjo savo valdybų ir tva
rkėsi savarankiai. Bet dabai 
prisijungė prie Wilkes - Bar re. 
Šiame miestelyje randasi apie 
130 lietuvių šeimynų. Čia kle
bonauja didelis katalikiškos 
spaudos apaštalas — kun. A. 
Kžerskis. Prieš keliolikų m i

tų jisai daug yra dirbęs di*. ?• 
rašeiui “Draugui”. Jis y r,
įdėjęs daug kapitalo ir dar 
ho. Dėka kun. A. Ež«v*k’.o <• 
nergijai, pastangoms ir ka

kų platindamas katalikiškų 
spaudų, bet jau nebepajėgiu’'.

Čia save tikros mokyklos 
neturi, bet tini “mokyklų po 
mokykIoL lai yra: kiekv.e- 
nų uienų, kada vaikai grįžta 
iš viešųjų mokyklų, renkasi . 
parap. salę ir paskui sesutes 
V. Jėzaus Nukryžiuoto, dėsto’ 
lietuvių kalbų ir religijų. Ge
rto. klebonas mano, kad su lai
ku įsigysiu t.krų savo moky«. 
lų. Vaikučių lankosi į lietu
viškas klases vus 100.

Gruodžio 15 d. kun. K. Ežei 
skis buvo pakvietęs A. Pelei

' ! žiu su judamaisiais paveiks 
tiek 
nei

laiptai. Kun. Ežerskis sako,
kad jis pirmų kartų tiek daug 
publikos matęs. Paveikslai vi 
feiems labai patiko. Ypač, pu 
IJika gėrėjosi paveikslais ap;*. 
Litinių. Vietinis

lais. Žmonių prisirinko 
daug, kad buvo apkibę

pralui, " Draugas bnvo išgel-
Nikodemą. Marti-1 M,as n"° žl"K',m0- J is ir .<ta’

bar sako, “Kad būčiau pai
nesnis, apleisčiau savo para
pijų ir vadinėčiau po Amer;-

t ras P. Muliolis, ir pagaliau 
Pasilsėję per atostogas vai- ka,b-j() pals kun yilkutaitis.

Dainavo: V. Bukauskienė, 
A. Miliauskaitė, S. Kučinskai
tė ir radio kvartetas, P. Urb- 
šaičiūtė, O. MaČ'iutienė, L ir 
P. llolišiai (šie ibi akronie-

k učiai grįžo į mokyklų, ku
rioje rado daug pataisymų bei 
naujenybių. Daugelis jų jau 
nerado tų kambaiių, kuriuo.- 
apleido. Devintas skyrius atsi
sveikino su antruoju aukštu: 
turėjo kraustytis ant trečiojo 
aukšto. Labai nudžiugo pama
tę puikius kambarius, kuriuo
se turės praleisti savo moks-

VIETINĖS ŽINIOS

a|a
VERONIKA 

KANCEVIČIENĖ 
mirč sausio 7 d.. 1935, 12:25
vai. po ietų. sulaukus pusės 
amžiaus.

Kilo iš Kauno Red.. Panevė
žio Apskr. Sedos parap.. Pa- 
vartičių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 25 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Joną .dvi dukteris Teklę 
ir {Joniką, seserį Anelę Sirtau
tienę, sesers dukterj Pauliną, 
pusbrolį Juozapą Ožalą ir gi
mines; o Lietuvoje dvi seseris 
Oną Stpulskienę ir Elzbietą 
Oeležlenę, du brolius Petrą ir 
Juozapą Ožalius.

Kūnas pašarvotas 34 East 
108th St., Roseland.

Laidotuvės jvyka penktadie
nį. sausio 11 d., 1935 m. T*
namų 8:3h vai. bis? atlydėta ) 
Visų Šventų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą. Po 
pamaldų bus nulydėta j Sv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvleiante visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras, Dukterys, So- 
sne> tr dūrinės. .

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borlai Lachavvlcz ir Hflnai.

Telefonas CANal 2515.

čiai).

Prie programo pagražinimo 
prisidėjo ir Vincas Greičius 
jaunasis, gabus smuikininkas,

1 sugriebdamas porų gražių kū
riniu.

Į Prie stalo greta klebono sė- 
1 dėjo jo dvi seserys.

Per bankietų jmiapijonai, 
pavieniai asmenys ir draugi
jos, įvairūs biznieriai, prole- 
sijonabii savo klebonui su 
sveikinimais sudėjo daug ir

VYČIU KUOPA AUGA
BRIGHTON PARK. — Sau 

šio 7 d. Vyčių 36 kuopa, pa
rapijos jaunimo kambaryje, 
laikė mėnesinį susirinkimų. 
Gražus būrys kilnaus jaunimo 
pripildė kambarį. Kleb. kun, 
A. Briška sekmadienį per pa
mokslų išdėstė reikalų jauni
mui spiestis į vienintelę ir ki
lnių jaunimo organizacijų, Įsi
rašė dar 10 naujų narių.

Susirinkime tarp pat nors 
trumpai, bet širdingai pakal
bėjo kun. A. Briška, tuo pri
duodamas kuopai daugiau c-

I Susibūręs į organizacijų, 
• daug nuveiksite tautos ir Ba
žnyčios labui. Namiškis

SKANDALAI SAUBIO 13 D.

Lilikrmas “Margutis” ve: 
rengia Skandalus su muzika, 
juokais ir dainomis. Šį svkj 

Skandalus matysime vidurmie 
sty (32'\Vesb Randuipli str.) 
savoj Margučio “Auditorijoj1’’ 
kurį randasi keturioliktam au
kšte, tam pačiam building',, 
kur yra Oriental teatras. Pra
džia 5:36 v. vakare.

DRAUGO
METINIS

KONCERTAS
SEKMADIENĮ,

Vasario-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
CHESTERFIELD KONCER

TAMS 1935 M. VADO
VAUS ANDRE K0S-

TELANETZ

eialiąi parašytos muzikos Kostela- Instrumentalistų radijo srityje. Jų- 
pilnų turtingumą ir margumą svu- tarpe randasi bu\ę orkestrų vede- 
cialiai parašytos muzikos Kostelane- jai. concermasters arba poslžyme- 
Izo ir jo štabo. IS šių 14 balsu, ve- ję solistai iš didelio skaičiaus pasi
dėjus luri surengęs kelias konibina- žymėjusių muzikalių organizacijų, 
rijas, šie balsai, šios* įvairiose kom- Kosteianetz. kuris vedė daugeli iŠ 
binacijose. vartos visi'tkai naują tea-’ didžiausių eolunioia radiją tinki u
nikų. negu dainuojant kaipo pap 
rastas choras. Tie patys dainininkai 
dainuos ir solo dalis.

Iš 40 instrnfnentalistų orkestroje, 
20 muzikantų sudaro striūnų sekcl- 

K tek vienas iŠ Slų 40 muzikantą

muz'kališkų perstatymų per pasku
tinius keturis m. tu* »r greitai Iški
lo j aukštybes į kos muzikan
tų eilėse.(Pradedant pirmftdien), sauaio 7 d.)

Kilnia ir melodija užims svarbiau
sią dal) i 'heaterftold radijo rrorra-21 
nmr.se 1935 m. per VVABC — Colu- ,
inbia network. Hei is koncertams va- j ... _i , .
dovaus And.ro Kosteianetz, pirtnadie- i > ra pripažinta* vienu iš geriausią 
nio, trečiadienio ir šeštadienio vaka
rais nuo 9 iki 9:30 vai. vak. E. H. T.
(X iki 8:30 vai. vak. Chicagos laiku) 
pradedant pirmadieni, sausio 7 d.

Be didžiulės -orkestros, karią Kos- 
ii-lanetz suorganizavo, l.us ir didžiu
liai chorai programo paįvairinimui.
Bus girdėti populiari šokiu muzika 
ir žymesnieji Brcadvvay veikalu kO- 

I rinial tarp senesnių ir mėgiamiausiu 
I dainų.

Kosteianetz dirbo suvlrS mėnesi 
laiko renkant 14 balsų ehe.rą. kuris 
susiderintų su 40 instrurtenų orkes- , 
tra, ir yra sak«Ena. kad visai grupei 
grojant ir dainuojant, susidaro negir
dėtas gražumas

įvairumui, bus naujas kvartetas, 
knąį Kostalenatz suorganizavo po ke
lti? savaičių mėginimų su vyru balsu 

I kombinacijomis. Jų skirtingos harmo
nijos bus girdimos kiekvienam prog
rama. Nariai šio kvarteto, ktekvte. 
nas solistas savaime, yra; Efoyd 
Shennan, tenoras; Garnon Croos. te
noras; Hubert Hendrie, baritonas; ir 
Darrell W"oodyarC7 bass.

Kiti 14 nariai Kosteianetz choro, 
dauguma jo teustai. bus perstatomi 
įvairiose kombinacijose, kad išnešti

PLATINKITE “DRAUGĄ”

VENE1IAN MONUMENT Eū, INC.
IMUMJai HA*-.- -**»*• 

/ Ir Urabnantių

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
( Jll4MUC<«i 

O

Biivlri 50 metų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir 
taupykite pinigus

-------o —
Mes atlikome darbų daugeliui lyną 

alų Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

PLATINKITE “DRAUGĄ”dovanų. Garda sveikinimų net nergijos veikimui. Trumpu 
kitų apylinkės miestelių. į laiku manoma L. \. 36 ko.

bus skaitlingiausia kuopa Cbi- 
cagoje.

Katalikiškas lietuvių jauni 
mc, palaikymui tėvelių gar
bės, šio krašto ir Lietuvos vė 
liavos, rašykis į L. Vyčių o: 
ganizacijų ir ženk pinu y n.

L. Vyčių 36 kuopa nuo pat 
parapijos įsikūrimo gražiai 
darbavosi, ilgus metus sudarė 
parapijoj chorų. Be abejo ir 
toliau Vyčiai veiks parapijos 
gerovei.

Vyčių 36 kuopai yra paves- 
' tas jaunimo kambarys, kur 
bus susirinkimai, žaidimai, pa 
atkalbėjimai ir kitokios nau
dingos pramogėlės.

Jaunimas daug gali gera 
nuveikti. A

L Vyčiai — tai musų lietu 
vių katalikų rinktinis jauti
mas, mūsų tautos išeivijoje pa 
laikytojai. Geistina, kad orga
nizacija nuolat augtų ir bu
jotų.

Lietuviui ateiviai šioje ša
lyje iki šiol garbingai išlaikė 
savo vardų. Dalia r jų vietas 
turi užimti jų sūnūs ir dukte
rys. Mainančios žmonių kar
toms, lietuvių vardas, su pa 
galha jaunimo, tegu, užima 
dar garbingesnę šioj šaly vie
tų.

Tat, jaunime, gyvuok ir ne
nuilstančiai dirbk kilniems ti
kslaus.

iš
Bankieto pasisekimui daug 
darbo įdėjo renginio komisija. 
ypatingai pirm. Pola Glugo- 
dier.ė, kuri yra viena veikliau 
šių moterų C'levelando lietu 
vių tarpe. Dalyvi?

Kiekvieno kataliko yra 
prietlcimė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Kataliku 
ka spauda nurodo žmogui is 
ganymo kelius i amžinastį.

A. T A.
BERNICE SMILGI3

(Po tėvais Petreikaitė)
Mirė sausio 6 d., 1935 m. 10 vai. vakaro, sulaukus 

36 metų amžiaus. Kilo iš Telšių apskričio, Telšių pa
rap., Smiltienų kaimo. Amerikoje išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Juozapų, motinų 
Pranciškų ir tėvų Augustų Petreikius, dvį seserie: 
Viola Temos, švogerį VVilliam, Barbara Gerrib, švo
gerį Antliony, brolį Adam Petreikį, švogerkų Bernice, 
senukę Emilijų Mnrtiišnuskienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 4459 So. Halsted St. Telefonas 
YAKds 6668. Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio 11 
d., iš namų 8 vai. bus atlydėta į Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamaldos UŽ velio
nės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero 
kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus tnas dalyvauti šiose laidotuvfre.

Nuliūdę: Vyras, Tėvai, Seserys, Brolis, Svogeriai, 
Svogcrkos, Senukė ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika. 
Telefonas Y^Rds 1138. ,

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalimo Ir lidlrbl- 
mc visokių rūšių paminklų Ir p*- 
bnamlų.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pai lals išdlrbėjals.

MUUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Alfred RoaelH,

blokas | rytus nao 
didžiulių vartų

HILLSIOE, ILLINOIS
Trys telefonai i

Rez. PF.ltSACOLA MII 
BELMONT 3485 

Office! HiUAilDB ISSk 
▼Ineent Roneili, secr.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
UUDOIAM PIGIAU NEGU NTI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

G RABOR I A I
LACHAVVICH . 
IR SOMOS

LIETUVIAI 0RAB0KIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigta: Įsra 

Reikale meldžiu atslšanktl, o mano 
darbu būsite užganėdinti

Tel. CAAal 3815 arba 2518
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.
Tel. CICERO 5827

Tel. LAFsyette >673

J. Liulevičlus
(J rabortus 

tr
RalmmilbtoJaa

Pstarnaaja Chlca
■oje Ir apylinkėje.
. DMeM Ir 

Koplyčia
4082 Arcber

5m.-

LJ. Z 0 L P
ORABORIUS Ir LATOOTUTIV▼EDKJAA
16M 46th Street 
Tai. HOTTievard >■>« 1113

Telefonu YABda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Toriu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lttuanica Avenue 
Chicago, UL

ANTANAS PETKUS ‘
CUfcABORIUS (l

Koplyčia dykai
1410 SO. <9th COURT ,■ 

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanika Avė. 
T«I. Bonlevard <138

ATĖJUS LIODfiSIUI 
Pasiteiraukite

JUOZAPAS EUDEKIS
Ir

' TĖVAS

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 So. Kcdzie Avė. I ** *• *

SIMON M. SKUBĄS
ORABORITTH Ir BAI.HAMUOTOJAS 

Patarnavimas garas Ir nsbrangus 
718 Weat 18th Street

Telefi MOMraa M77

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

Palaidoja ui 125.00 Ir aukščiau 
lfOderntOka koplyčia dykai*



o » ? Trečiadieni?, sausio 9 d., N(35

VIETINĖS ŽINIOS mi We8t\Side biznierka K. 
Kaminskienė ir F. Jasnaus- 
kaitė. Kuopa džiaugiasi su-

nienė, V. Lekavičienė, A. Li
nkevičienė, A. Zaurienė. Ant 
galo sąjungietėms gražių ko

ŠIANDIEN PASKAITOS 
BRIGHTON PARKE

į nsulo, atidaryme dalyvaus gn- 
I bern. Horner, miesto majoras 
i Kelly ir visa eilė kitą žymiu 
asmenų. The Fa i r Store pir
mininkas p. 1). F. Kelly yra 
sukvietę^ daugybę garbingą 
svečių. Louis Bonyhard rūpi
nasi, kad paroda, kuri užims 
visą septintą aukštą, būtu ti-

laukus jas į savo tarpą. Abi. mplimentų jiareiškė palys Ba»- 
kandidates perstatė S. Balčio- čionai 
nionė.

PAVYZDINGAS BIZ
NIERIUS

Paskaitos visuomenės kur
suose jau vėl prasidėjo. šį va 
karę, 8 vai., jos įvyksta Ne
kalto Prasidėjimo parap.1 sa
lėj, Brighton Parke ir Šv. Krv 
žiaus parap. salėj, Town oi ukarnai sutvarkyta. 
Lake. Brighton Parke kalbės 
tik ką iš Lietuvos grįžęs apt.
Vincas Petrauskas, adv. Juo

Svarbu, kad parodos atida
ryme kuo daugiausia lietuvių 
dalyvautų. Dėl to visi, kas tik

zas OriSius ir dr. P. Atkočiū- gal>» ieštadienį, 2 vai., būkime 
nas. Apt. V. Petrauskas papa-,^air krautuvėj, 
sakos įspūdžių iš LietiTvos.

iv. Kryžiaus parapijos salėj 
kalbės — ark. M. Žaldokas, P.
Gudas ir dr. B. Jovaišas.

Rengėjai kviečia gausingai 
susirinkti pasiklausyti naudi
ngų paskaitų.

GEN. KONS, P. ŽADEIKIS 
RANKDARBIŲ PARODOS 

ATIDARYME
Lietuvos generalinis konsu

las p. P. Žadeikis specialiai 
atvyko iš New Yorko, kad da-

SĄIUNGIEČIŲ 55 KP. 
VEIKLA -

WEST STDK. — Moterą S- 
gos 55 kp. sąjungietės, įžen
gusios į naujus metus, pasiry
žo padvigubinti savo veikimo. 
Pastaruoju laiku ruošiasi prie 
bendro su Kataliką I""
kp. vakaro, kuris įvyks šio mė 
nėšio 27 d., parapijos salėj. 
Bus sulošta graži, juokinga 
komedija “Trys Mylimos”. 
Vėliau, kada nors gavėnioj, 
ruošiasi prie didelės “bingo” 
žaidimo pramogos. Dabar tik

Apkalbėjus visus kuopos 
reikalus, išrinkta šiems meta
ms valdyba. Be didelių per. 
mainą valdyba liko ta pati, 
būtent: pirm. S. Sakalienė, vi- 
eepirm. M. Aitntienė,' finansų 
rašt. I. Aitutytė, nutar. rast. 
R. Maziliauskienei atsisakius, 
išrinkta nauja O. Dobrovols- 
kienė, iždininkė S. Balčiūnie
nė, iždo gjobėja M. .Tasnaus- 
kienė.

Padėkota visai valdybai už 
gražų pereitų metų pasidarba-

Smagu ir gražu, kur vieny
bė ir susiklausymas viešpatau
ja. Taigi, duok Dieve ir to 
linu sąjungietėms tokio pat

Ta patisugyvenimo

RENGIA ŠOKIŲ VAKARĄ

viiiuj, gi R. Maziliauskienei iš
reikšta padėka už pasišventi
mą, važinėjant net iš kitos ko- v’sj praleisite 

tani. Vlonijos.
Džiaugiamės kartu susirin

kusios savo senos darbuoto Jos 
O. Dobrovolskienės, kuri kai 
kuii laiką buvo pasitraukusi 
iš kuopos veikimo.

lyvauti Lietuvos ir Estijos ra- i, , , . , • .siuvinėja, mezga įvairius ra-nkdarbi,j parodos Ch.eogoje h- ,,„.L ,'u,„ ,M ,
tidaryme. Paroda įvyksta Fair 
krautuvėj, prie State ir Ad
ams gatvių. Iškilmingas ati
darymas bus šeštadienį, sau

nkdarbius, kurie tiks 
žaidėjams.

Gruodžio mėn. įvyko prieš 
metinis skaitlingas kuopos su-

sio 12 d., 2 vai. po pietų 7 Fa? r sirinkiinas. Linksma buvo kart 
krautuvės aukšte. Apart sve- šiame sus-me.įsirašė į kuopą 
čio iš New Yorko ir vietos ko- dvi naujos narės būtent jžv

Atsigaivinusi Roselando Vy 
čių 8 kuopa atidaro šiuos me
lus šokių vakaru, kuris įvyks 
sausio 31 d., parapijos salėje, 
įžanga 25c. tjrįeft gerai žino
ma Frert Urbano orkestrą.'

Vyčiai kviečia Chįeagos jau 
nimą dalyvauti tame vakare. 
Šokių komisija# tikrina, kad 

vakarą links-

PrieSmetiniam susirinkime, 
gruodžio (i <1., į valdybę išri
nkta: pirm. — S. Karnagis: 
vice pirm. — J. Valentas; nut 
rašt. — O. Ttimkiūtė, finansų

Kalėdų trečią dieną S. Bal- rašt. — J. Mielinis, iždininkas 
čiūnienė buvo užsikvietusi pa« į A* aitkus, korespondentai 
save kuopos valdybą, komis:- — J- Smulkis, P. 
ją finansų knygoms patikrin
ti. Po atlikto darbo, S. Balčū Imą direktorius 
nienė visas pakvietė prie ska
nios vakarienės. Jau ne pirmr 
kartą tenka sąjungietėms pa? 
vaišingus Balčiūnus buvot. Po 
vakarienės pinu. S. Sakalier.ei 
pakvietus, Balčiūnams gražią 
linkėjimu sudėjo: M. Aitutie- 
nė, R. Maziliauskienė, T. Ai 
tutytė, M. Jasnauskienė, A.
Karlavičienė, A. Sinevičienė.
O. Dobrovolskienė, J. Kl.kū-

1 trazdaus- 
kaitė ir P. Pavilonis; vaidini-

Al. York.
J. Smulkis

CICEftO. —Kad įsigyti ge
rą vardą tarpe žmonių, turi 
būti teisingas žmogus. Tuomi 
yra J. Grigas. Jis yra senas 
biznierius (,’ieeroj. Savo man
dagumu, apsukrumu ir teisin
gumu įsigijo daug draugų. Bi
znis gerai sekasi ir vis didi
nasi. Štai, jau sumanė nupir
kti kitą biznį, netoli nuo sa
vo senojo. Ir dabar J. Grigas 
turi dvi vietas adresu: 1409 
ir 1417 So. 49 Ct. Savo krau
tuvėse užlaiko visados švie
žius valgomuosius produktus, 
o baravykų — turi net iš Lie
tuvos importuotų.

J. Grigas nėra šykštus ge
riems tikslams. Jis niekad ne
atsisako nuo auką ar tai pa
rapijai, ar labdariams, ar ka
talikiškai spaudai. Yra senas 
“]>raugo’! skaitytojas ir ge-į 
ras jo bičiulis. Šitokiam biz
nieriui lieka tik palinkėti ge
riausio pasisekimo. Sausio 12 
d., J. Grigas turės grand ope- 
ning naujoj vietoj. Visi, kas 
atsilankys, gaus dovanų.

Tėmvkite “Draugą”. Sau
sio 11 d. bus didelis skelbi
mas. Rap.

knygyno direktorius. “Prima- 
ry” bus vasario 12 d. Prašav 
visų lietuvių, kad atėjus tai 
dienai, balsuotumėt už mane 
Parodykim svetimtaučiams, 
kad mes geraj suprantame u- 
pie politiką. Žinoma, mažas 
mano ofisas, bet kitą met, kuo 
met bus visų miestelio valdi
ninkų rinkimai, aš užtikrinu 
kad jau lietuviai bus re^rr:. 
ntuojami ir pačioj miesto val
dyboje. Pranas J. Vitkus

MIDDLE AGED PERS0N8 
NEED MORE MILK

Pranešimai
Dariaus - Girėno paminki 

fondo komiteto posėdis įvyks- 
sausio mėn. 10 d., 8 vai. Daka
re, Margučio red-je. Bus svar
stoma svarbūs reikalai. Visi 
kviečiami būtinai atsilankyti.

Komiteto sekrev.

Iš Politikos Lauke
CICERO. — Noriu pranešti, 

kad aš, Pr. J. Vitkus, esu iš
rinktas iš reguJarės demokra
tą partijos kandidatu į miesto

wlll do much toward preventtng de- 
cay of the teeth bec&uae although 
Ihe <lecu y starta fron: the outshlf 
lt eannot sturt unlesa t h ere Is a Įgelt 
of the mineralą thal bu'ld the teeth.

Baily hruslilng t f tne teeth, seint- 
annuul vlslta to the dentlat. and at 
leaat a pint of fresh mllk dali v wlll 
do much toward .n-movlng that bug- 
betir of tnlddle uju — falae teeth.

DU MIRĖ NUO ŠILTINES

Du asmenys mirė nuo Šilti
nės Cooko apskrities ligoninė
je. Gydytojai negali suprasti, 
kur ir kaip tie asmenys pa
gavo šiltinę, kuri nėra lim
pamoji liga ir kuriaja tik 
vasarą užsikrečiama nuo tam 
tikros rūšies uodą įgėlimo.

Snme persons hnve the idea that 
mllk and veąetoblcs are for chlldren 
nnd that nfter'one has reaehed hls 
fui) Krrowth — about the eisrhtrenth 
year — lt la no Iena* r neeessarv to 
pat fondą that are recommended aa 
aldlna »rrowln. That aueh a hellef 
la entirely falšo c a n n o t be 
over emphasli-cd. Orown-ups need 
nutrltlous fondą Just as much a s 
chlldren do and ln larger nunntltie.i.

1/ fruitd, vcgotabie and mllk »wi 
necp«sary for the uevelopment for 
siurdy bones ln chlldren, why shoi-li- 
not those šame foods serve as maln- 
tenano- foods when tl-e chlld has !>••- 
rome and adult? Dr. Henry Rlte-m-”- 
ln hls latest book "Food and Health’ 
speaks of an exnerlment eonduetes 
upon rots ln whlch lt was shown thai 
Ihe llfe span of man could be ln 
rreused from se-enty to sevent.v-sovet. 
years if an abundanoe of the “P.ro- 
teetive foods” — frults. vegetahles 
and mllk — toRether with eggs. ce-i 
reals, 1 uiters, meat and cheese wero i 
euten througliout the llfe tlme.

Wlth the approach of mlddle age Į 
i-i.nv persona flnd that thelr eye-l 
slght Is faillng, thelr teeth reo’tlre a 1 
pxea.t deal of care or removal. anff 
tbat thcy are subject to vat’ous ai' 
ments. Doctors tiave found that mt- 
ny of tne t.lnesses attendant uno.i 
mlddle ago are almost dlrectly trace- 
able to poor teeth or weak eyet 
Freriuently when the decayed teeth 
are reinoved or glosses provlded fot 
the eyo». the acbes and palns thought 
to be chronlc dlsappear.

Experiiuent and atudy have shown 
thal one of Ihe best ways to prevent 
and eure eertaln eve infeellons is te 
take Into the system a sufflelent 
amount of Vltamln A. whleh is found 
ln anundanee ln tnilk and butter 
Two ounees of butter and a ouart of 
mllk daily wlll supply all of the 
Vllamin by an adult. The ealelnm. 
toeetber wlth the phosphorus llleO 
eontalned ln the mllk, is the essen- 
tial element reeiulred to huild and 
mnleloln heallhv teeth. Adeuuste a- 
-,1 ,m» • of ealf-lu-n and phosphorus

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo • Iki 6 

Panedėllo, Seredos Ir Pėtnyflos 
vakarafti • Iki •

Telefonas CAMal 1175 
Namai: 6459 S. Rockwell St. 

Telefonas REPiihllc •*<»«

P. CONRAD
FOTOtiKAFAS 

Studija moderniSkal |- 
rengla su Hollywood 
Šviesomis.
420 W(-?t 63rd St.
Engl<-wo<sl - 5810

ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomiSkas, be suodžių Troplealr 
anglis. Garantuota voga Ir Šiluma.

Trys Telefonai:
Sereenings—$4,75 Republle 0B00
Mine Run—6. 7-5 lawndale 7S66
l.ump arba egg—6.00 Merrilnae 2524 

NOKTHKIIN COAI. CO..
La«n<Inle 7.166 Mcrrlnuto 2524

Crane Coal Co.
5332 So. Lonę Avė.

Fhleago, III.
TEL. REPl UldC 8402

- 4

Ar jus kada nors patemijote..pilname kambaryje 

žmonių.. skirtumą tarpe vieno cigareto ir kito .. ir 
norėjote žinoti kodėl Chesterfields turi tokį priimnu kvapsnį

lwwi
(Katrie perkate an-CIs IS 

drai'verlų, siųskite juos )
I CMANk: fOAt, m. Gausite 
I geresnes anglis už mažiau Į 
I Pinigų.

Skalbyklos
*49.50

• 19S). Lmott • Mrm Tomooo

Daug daigtų prisideda prie cigareto 
kvapsnio... rūJis tabaku Zf kurių jie 
pagaminti... kaip tabakai pritaikinti 
... kokybė cigareto popieros.

IMA gerų daigtų pagaminti ge
rus daigtus.

Kas nors sakė, jog gauti tinka
mą kvapsnį į cigaretę jūs turite 
turėti tinkamą dalį turkiško taba
ko—ir tas teisybė.

Bet irgi teisybė, jog nuo musų 
namie-augintų tabakų gauname 
priimnų kvapsnį . .. tabakai yra 
pilni Pietinės Saulėkaitos, saldus 
ir nunokę.

Kuomet šitie tabakai pri
taikinti ir kryžiavai-sumaiiyti 
Chesterfield budu, subalan
suoti vienas prieš kitą — jūs 
gaunate skonį ir saldų kvap
snį kurie skirtingi nuo kitų 
ei garėtų.

ELEKTRINĖS LEDAUNĖS
*69.50

6 tūbų trnmpūjų bangų ra- 
dio, mažos radios po

*6.50
2 šmotu Parlor Setas po

*34.50
Karpetai po

*18.50

Jis. F. Bidrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Telefonai: BOVIevard 4705 
BOUlevard 8167

W. C. F. L., 970 K., Lietu 
nno Ji iki 2 vai. po piet. 
W. H. F. C. 1420 K. Ket- 
vergais — įsitėmykite nau
ji laiką: nno 8 iki 8:30 va 
kare, leidžiama Budrike 
Krautuvės.




