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Kongreso atstovai apturi galy
bes protestų prieš Meksikos ir 
Rusijos niauriuosius valdovus

avasi,,^ sa„s. k;. VYRIAUSYBĖS AGENTAI 
NUŠOVĖ GROBĖJUS

saus gyventojų persekiojimo 
Meksikoj ir sov. Rusijoj. Kon

PASAULIO VILTIS TARPT. TEISMAN BIJO TERORO ATSTOVAI | SOVIETUS
TAIP PAREIŠKIA ŽYMU- TAS REIKALINGA TEISIN- PASITRAUKIANT KARIUO r ąt CAVTMAT T Pž Y AMIYTOATT TQ VTU£T SIS BERNE U-TO PROF. GUMO IŠLAIKYMUI, SAKO MENEI Iš SAARO IR M t

— RANKŲ IŠKĖLIMUG. DE REYNOLD

PARYŽIUS (per paštų).—

PREZ. ROOSEVELTAS

M’ASHINGTON, saus. 16.
JIE NEŠINSIS 1

SAARBRUECKEN, sam.) RYGA, saur. 15. — Kaip' “Visi pritariantieji už juos 
Laikraščio Le Figaro užsie- — Prez. Rooseveltas šiandien' 16. — Naciai įsivyrauja p0 demokratizmas atrodo sovie- I paduoti savo balsus iškelki- 
nio politinių žinių departa- kreipės senatan su patari! :u, įvykusio Saaro krašte plebis- ^l*1 valdomoj darbininkų ir te rankas.
mento viršininkas Vladimiras i<a<i sonatas leistų .J. A. Vai-įeito. .Jų oponentai, kurie at- 'valstiečių respublikoj f Kaip Iškeliama 2,5(X) rankų.

“Visi nepritariantieji iškel

()KLAWAHA, Fla., saus.
greso atstovai kasdien aptu-’lG. — Krašto vyriausybės a- 
ri krūvas protestų. Reikalui!-! gentai užtiko čia vienuose 
ja, kad U. S. vyriausybė nu- namuose laikinai apsistojusį 
trauktų santykius su Meksi-' seniai ieškomų grobėjų Fred 
ka ir sov. Rusija. Parker su savo motina.

Kongreso atstovai šį kinu-į Agentai apsupo namus ir į 
simų laiko didžiai svarbiu da pareikalavo, kad Darkei su i 
Ivku. Dar nėra žinoma, kas ; motina pasiduotų.
bus pradėta šiuo klausimu. inamų 
Kongreso žemesniųjų rūmų 
specialus komitetas jau gvar-

d’Oremesson pareiškia, kad lybėms - įstoti tarptautiniu , virai kovojo prieš krašto grį- piliečiai paduoda balsus,
tik gilesnis katalikybės paži- teisman Haagoje. žinių .Vokietijai, dabar nebe- į reikšdami savo valių?

c. • r .- • ; žino, kur jiems dangintis. Bi-l Ir tas kiekvie-Spe^abn praneš,M prrzj- I• Ko^arpta„. • „an, įdomu žinoti: -
tinė kariuomenė pasiliks kra-j Dvidešimts penki šimtai 
šte, nebus tiek pavojaus. Bet; darbininkų, kad padavus sa-

sto priemones, kaip sulaikius 
komunistų veiklų Amerikoje.

Senatorius \Yagner patiekė 
senatui rezoliucijų, kad J. A.

Iš vidaus 
atsakyta šaudymais. 

Tada agentai pradėjo atakas 
iš kulkosvaidžių.

Po šešių valandų (kovos žu
vo grobėjas ir jo motina.

Parker buvo ieškomas už 
St. Paul bankininko Breme-

nimas gali apsaugoti pasaulį 
nuo pražūties. O žymusis Švei 
carų prof. Gonzague de Rey
nold (iš Bernes universiteto) 
sako, kad pasaulio visa vii-I

, tis yra tik katalikybėje — Ka 
tlalikų Bažnyčioje. j Pasaulinio teismo priešai

Anot prof. de Reynold, pa senatoriai tuojau pradėjo pld- 
saulį rtuo pražūties tegali iš- ti prezidento raginimų, 
gelbėti patys katalikai, padi
dinę savo veiklų ir atkakliai
kovodami prieš komunistus 
ir kitus bedievius.

Valstybės nutrauktų visokių į r^°l pagrobimų 1934 metų 
prekybų su Meksika. Ir jfo.: pradžioje. Tž paleidimų •ban- 

• - - gavo tokių ^*n’n^as išmokėjo 200,000 domesnieji rūmai 
pat rezoliucijų.

Atstovas 'rinkliam iš Mass. 
reikalauja, kad tas pat būtų 
padaryta ir su sov. Rusija, 
kur gyventojai žudomi ir pa
laikoma baisi verguvė.

lerin piktadariams.

Kaip Meksikoj, taip Rusi
joj vykdomas šiurpus gyven
tojų teroras. Vienur ir kitur 
stengiamasi krikščionybę iš
griauti ir pirmojon vieton pa
statyti ateizmų ir komuniz
mų. Meksikos ir sov. Rusijos 
valdovai yra atsakingi už 
žmonių žudymus, plėšimus ir: 
kitus pragariškus darbus. Yi<; 
nur ir kitur žudomi vyrai, 
moterys ir vaikai tik dėl to, 
kad jie siekia sau laisvės 
garbinti Dievų, turėti bažny
čias, mokslo įstaigas ir dva
sios vadus. Ir štai ne tik J. 
Valstvbiu, bet viso krikščio- 
niško pasaulio yra privalumas 
ginti krikščionybę ir saugoti 
k r i k šč i oni škų c i v i I i zac i j ų.

PLĖŠIKAI NUŽUDĖ BAN-
iininiairšerifą
Keturi plėšikai vakar puo

lė J^eonore State bankų, Leo-X
nore, 111. Tačiau susidūrė su 
kliūtimis. Tad nušovė l>anko 
kasininkų ir šerifų ir paspru- 

1ko-
Ginkluotų piliečių būrys ir 

I policija ėmė juos vytis. Ne- 
į galėdami pabėgti, plėšikai mė 
gino pasislėpti vienam ūky.

Ten jie apsupti ir to sek
inėje trys suimti, o vienas 
pats nusišovė. Tarp suimtų
jų vienas pašautas.

PRANCŪZIJOS PREMJE
RAS VYKS LONDONAN

ILL. GUBERNATORIUS 
PASIRAŠĖ BILIŲ

dentas pareiškia, kad I 
priklausymas pasauliniam 
teismui yra būtinas tarptauti-, 
nio teisingumo išJaikvmui paskiau oponentams 

mas nebus galimas.
gyveni

Dauguma nacių priešų nu
sprendė ko greičiau apleisti 
kraštų.

HAUPiMMlNAl1'Z|NOV|OV |R KAMENEV
J* LIUDININKU i PRISIPAŽINĘ kaltais

,įvo balsus už renkamus atsto
vus, sueina Maskvoje mašini
nių įrankių fabriko ruimin- 
gan plieno artavimo departa- 
mentan. Išklauso “interna
cionalo,” kurs grojamas sep- 
tyniolikų kartų. Per tris va
landas ir 45 minutas klauso
si dešimties kalbėtojų kalbų.

kite rankas.”
Nė viena ranka neiškelia

ma. Po to visi atsistoja. Aš
tuonioliktąjį kartų grojamas 
‘ * internacionalas. ’ ’

Komunistų laikraščiuose 
tuoj skelbiama, kad to, ar ki
to fabriko darbininkai jau 
lialsavo, išrinko atstovus į 
sovietus. Atstovams pripažin 
ti “mandatai.’’

Sovietų “demokratijoje” 
balsavimas yra atviras. Kiek
vienas žino, kas kaip bnl-

POLICIJA SAUGOJA 
PROFESORIŲ

N<»rthwestern universiteto 
medikalinės mokyklos prof. 
dr. A. C. Tvy gavo per paš
tų grasinimus, kad jis užsi
ima gyvulių pinustymais (vi
visekcija). Policija saugoja 
jį-

ORAS
APYLTN

MASKVA, saus. 16. — So
vietų vyriausybė oficialiai pa
skelbė, kad suimti trockinin- 
kai Zinoviov ir Kamenev ir 
17 jų sekėjų prisipažino kal

ėtais dalyvavę “ kontrrevoliu- 
, cijoje” prieš diktatoriaus Sta 
Į lino vyriausybę ir jų tas vei- 
jkimas pastūmėjo Nikolajevą 
I nušauti Stalino draugų Kiro- 
į vų. Tai visa jie išpažino uti
litariniam teisme.

„ .... • • - 1 Pirmiau buvo pranešta,Respublikonai atstovai puo- rai jam yra siūlę pirkti apie I . .

tremiami Soloveckio salon. 
Kiek palaukus susekta prieš; 
juos rimtesnių kaltinimų.

1 FLEMINGTON, N. J., sau
sio 16. — Bruno R. Haupt- 
manno advokatai, kaip prane- 

I ša, su privačių detektyvų pa-
SPRTNGFIELD, 111., saus. galba surado liudininkų, kurs 

16. — Legislatūros senatas1 atvyks čia teisman ir pasa- 
pripažino 9 milijonų dolerių kys, kad Hauptmann nedaly

Pagaliau jie klausosi žino
gaus, kurs dešimtį niinntii i feUOJa*

.... v, t Tokiu būdu balsavimai pra susirinkimo uždarymų Į 1
vedami visam krašte. Ir, štai, 
Rusijos valdovai sakosi, kad 
jie kraštų valdo darbininkų 

' ir valstiečių vardu.

Iš tikrųjų, nežinia, kas įvyk

šelpimo bilių ir gubernato
rius tuojau jį pasirašė. Da
bar valstybės vyriausybės dar

varęs lakūno Lindbergho pa
grobime. Jis nurodys, kad 
grobėju buvo Vokietijon gri-

buosis, kad daugiau milijonų į žęs ir miręs Izidore Finch ir 
šelpimui gavus iš krašto vy- kiti du vyrai. Jis pasakys, 
riausybės. kad tas Fisch ;r kiti du vy

prieš
pareiškia: “Komunistų orga
nizacija rekomenduoja šiuos 
kandidatus rinkti į sovietus.”
Jis skaito pavardes, l’o to 
atsiliepia:

“Visi pritariantieji šiam tų, jei balsavimai būtų slap- 
sųrašui iškelkite rankas.” ti. Dauguma balsuotojų sta-

2,500 rankų iškeliama auk
štyn.

čiai pasisakytų prieš sovietų 
vyriausybę.

lė šelpimo tvarkų. Šiam der- 150,000 dol. po 75 centus už 
hui išlaikoma daug tarnauto
jų ir jiems daug išmokama iš 
to paties šelpimo fondo.

GHIGAGOJ PABRANGIN- PAKLIUVO NE VIEN UŽ 
TAS PIENAS ; AUTOMOBLIO VOGIMĄ

DĖL STREIKU UŽDARY
TAS FABRIKAS

vienų dol.
Tas liudininkas yra l.až

koks Laukaitis iš New Yorho. , .. , , ,Tad jiedu sulaikyti ir bend
Privatus detektvvas H. Krės., . .. .. ; rai su kitais 1 < asmenų pa-
surado Laukaiti. , , .‘ j traukti teisman.

Kažkoks G.
ATSTATYTA SIENA SU 
PRANCŪZIJA - NACIAIBOSTON, Mass., saus. 16. j

— Hamilton AVoolen Co.,; -----------
Southbridge, visiškai uždare. BERLYNAS, saus. 16. — 

'savo fabrikų, kuriam dirbo Vakar visoj 'Vokietijoj įvyko 
I apie 1,100 darbininkų ir daž- demonstracijos ir kitos iškil-
I nai kėlė streikus. Įmės dėl vokiečių

' Saaro kraite.Miestelio vadai veltui dėjo 
PARYŽIUS, saus. 16. --i pastangų už fabriko 

Prancūzijos premjeras Flan- kimų.
din planuoja vykti I/ondonan 
šio sausio m. 31 d. Jis nori 
pasitarti su Anglijos vyriau
sybe apie Europos valstybių 
nusiginklavimų ir taikų.

pa’i-

ŠVEICARIJOS PAVYZDŽIU

KAUNAS. — Kulautuvos
j kurorto direkcija sumanė ir 

Sakoma, kad jis taip pat jau pradėjo visus paruošia- 
sutars su Anglija, kas turimuosius darbus paversti Ku- 
būt daroma Vokietijos atsi-; lautuvų žiemos sporto centru.
ginklavimo klausimu.

CHICAGOS PARKŲ 
REIKALAMS

CHICAGO IR 
KĖS. — šiandien rytų nu-Į dinansų, kad parkų reika- 
matomas lietus, ar sniegas: lama už 1934 metus skirti 
vakare daug šalčiau. 120,746,000 dol. mokesčių. t

laimėj i’po

Kai tik nusistovės snieguota 
žiema, bus atidarytas regu-

! karna 10c. Kompanijos parei- 
Jevdokimov ,.. skia, kad jos turi daugiau nio- 

di- i • •. T kėti už pienų ūkininkams, kas
. P11P&,įsakvta iŠ AYashingtcno. 

Stalino tvarkų ir į vėlė Zino-

pirmiausia išpažino savo 
džius nusikaltimus”

Pieno kompanijos vakar Apskrities kalėjiman užda- 
istaiga padidino pienui kainų 'rytas Alfred Stasulas, 19 m. 
— vienu centu daugiau kvor- amž., 4554 So. Paulina g«. Jis 
tai, arba 11c. Ikišiol buvo mo' kaltinamas ne tik automobi

lio vogimu, bet ir sužeistos 
Genevieve Kanpik, 16 m. am
žiaus, palikimu. Ši pastaroji 
mirė Šv. Margaritos ligoninė-

viovų, Kamenevų ir kitus ko
munistus.

Nėra žinoma, ar jiems vi- j 
siems bus pritaikinta mirties, 
bausmė.

Propagandos ministeils 
Goebbels per radijų sveikino f 
saariečius vokiečius dėl jų i 
nuosprendžio grįžti Vokie
tijon.
xBe to, jis pareiškė, kad da- sistačius tuoj po Naujų Me-

KAIP SUTVARKYS 
SPORTĄ

Jei Chicagos miesto tary
ba ir patys žmonės prieš tai 
nieko neveiks, suprantama, 
pienas palaipsniui bus įmi
ginamas ir ant galo ne vi
siems bns prieinamas.

GAISRAS STUDIJOJE

KAUNAS. — Patirta, kaili V"kar 4:3,1 vaL
kvietimo ministerija yra n„J b7ko Pti’™* P-Con-

rado fotografijų studijoj, 
420 W. 63 gat. Padart nema
žai nuostolių. Conrad opti
mistiškai nusprendė atidaryti 
moderniškų studijų naujoj 
vietoj.

bar Vokietija jau pilnai atsta tų vėl sušaukti sporto taryba,

liarus autobusų susisiekimas,, VYKDOMAS
pradės veikti viešbučiai, ka- ----------

----------- vinės. Visa tai turi tikslo au-i HAVANA, Kuba, saus. 1G.
Sukonsoliduotų Chicagos teikti kauniečiams galimylies’— R-adikaliniai gaivalai vyk- 

parkų komisija pagamino oi-' praleisti vienų kitų dienų žiemio sabotažų cukraus plantaci- 
mos poilsio centre. Rengiami jose, padega cukraus fabri- 
specialūs įtaisymai
ninkama ir t. t.

-tė savo sienų su Prancūzija, kuri 1934 m. sausio mėn. bu 
Dabar vokiečiai dirbsiu už vo paleista. Naujai sušaukto- 
ginklavimosi lygybės atga- j sios tarybos šešis narius su- 
vimų. darys sporto šakų pirminin

kai, o tris skirs ministerija. 
Tarp skiriamųjų kandidatų 
minimas ir adv. -Grebliauskas. 1

SABOTAŽAS VILNIEČIAI LAUKIA 
K. PETRAUSKO

------------------- Gauta žinių, kad Vilniaus
ALAMOSA, Colo., saus. 1C. i lietuviai yra nutarę pakvies-

— Pietvakary Colorados tarp 
kalniuose sniegas užblokavo

■ti į Vilnių gastrolėms Lieti.

je, Hammonde.
Naktį prieš pirmadienį

Stasulas važiuodamas su ta 
mergaite pavogtu automobiliu 
per Burnham sudaužė ma.ši- 
nų. Mirtinai sužeistų mergai
tę paliko sudaužytam automo
bilyje, o pats paspruko. Žmo 
nės rytmetį rado sužeistųjų 
ir paėmė į ligoninę.

Tuo tarpu Stasulas kreipės 
į ligoninę So. Chicagoj, kari 
gavus pagalbos dėl nusidrės- 
kymų. Tenai jis ir suimtas.

Šv. Margaritos ligoninės 
gydytojai rado, kad mirusio
ji Kanpik buvo užpulta kri- 
minališkai. Stasulas prisipažį 
sta prie automobilio pavogi
mo, bet užginčija, kad jis 
būtų užpuolęs mergaitę.

1STANBULAS, saus. 16.-- 
Tnrkų autoritetai rado, kr.d

vos valst. operos solistus ■ 45 asmenys žuvę per žemės
pašlirtži- kus, kad tuo keliu pakenkus tris keleivinius traukinius.1 Kiprų Petrauskų ir Orgni-; drebėjimų Marmora jūros 

'vyriausybei. Siunčiama pagalba. , tienę. pakraščiais.

a
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“DRAUGAS”
Iteta* kaadlen, Mokymą ■ekinadl«BliM 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amertkoa ValotybėaH
Metatna — 9<.00. Putei metų — >1.50; Trinia mėnaatanta 
— 99.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybOM 
arenumerata: Metama — *7.00; Puaef metų — 94.00.

■ketblmų kainos prisiunčiamos parelkaiarua 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų netrųilna,

lai neprašoma tai padaryti Ir neprlslundiama tam tlka- M paMo lankių.
Redaktorius priima — nuo 11:10 Iki 11:00 vai. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. popiet

Tautinės muzikos atgaivinimo darbą y- 
pač smarkiai varo mokytojai ir jaunimo or 
ganizacijos. Žmonės nepalieka kurt*, o jau
nuomenė noriai stoja šio darbo talkininkais. 
Kanklėms ir skuduoiams gaminti yra įsistei
gusių atskirų dirbtuvių. Jie yra nesudėtingi 
instrumentai. Tautinės muzikos gyventojai ir 
patys sau instrumentus pasidaro.

Ištįsusios Kojų Venos Byla Už Napoleoną
Rašo DR. S. B1EŽIS, gydytojas Ir chirurgas, Chicago, III. [ Šalia plento nuo Mariampo- ko Amerikon, ir ten jam pui- 

Širdifc, tarsi pompa, t*irkn- džio prasmėje, nes jos atspa- i Kaunu, stovi bažnytkai- kiui pasisekė. Neseniai grįžęs 
rūmas, jos gaivumas visai
menkas. Kadi r lengvai užsi-

“DRAUGAS”
L1THUANLAN DAILY FfUEND 

Pebllsbed LnHy, Bzcept Bunda?.
8UB8CR1PTION8: One Taar — 99.04; 81z MontM 

— 99.90; Three Montha — 30 00; One Month — 79ę. 
Europa — One Tear — 97.00: Slz Montha — 94.00; 
Copy — ,01c.

Advertlelnų ta •DRAUGAS" taringa boa! reanlta.
Adverttstnr ratea oh' nppllondon.

“DRAUGAS** 2334 8. Oakley Avė., Chicago

ŽYDŲ VOKIEČIŲ KOVA

DIENOS KLAUSIMAI

GRAŽUS KULTŪROS DARBAS

A. L. R. K. Federacijos Cliicagos apskri
tys gražiai darbuojasi tautiniuose, religiniuo- 
se ir bendrai kultūriniuose reikaluose. Jo pra
eities darbų nuopelnai .yra labai stambūs.

Šiemet, be daugvbes Kitų Garbų, šios gar
bingosios mūsų organizacijos apskritys yra 
suorganizavęs visuomeninius kursus, kuriuo
se paskaitas duoda mūsų katalikai profesio
nalai.

Tenka sužinoti, kad kai kuriose kalbia- 
jose paskaitos lankomos gana gausingai, bet 
kai kur nedaug žmonių teateina. Taip įvyfes-

Amerikos žydai sav« tautiečių, persekio
jamų Vokietijoj, reikalus tikrai energingai 
gina. Tam tikslai turi sudarę organizaciją, 
leidžia žurnalą anglų kalboje, visiems šiame 
krašte išeinantiems laikraščiams kas savaitė 
išsiuntinėja pranešimus apie visokius Vokie
tijos nacių negražius darbus. Į tą darbą jie 
pajėgia įtraukti ir ne žydus. Jų propoganda, 
t»e abejojimo, daro didelės įtakos j šio kraš
to žmones ir juos nustato prieš Vokietijos 
nacius. Naciai, matyti, tai jau pajuto, nes jų 
agentai ir Amerikoj pradeda vesti organi
zuotą kampaniją prieš žydus.

liuoja kraują po visą kūną 
gana komplikuota kraujo su- 
dinų (kraujagyslių) sistema. 
Tie kraujo gudinai, kuriais 
kraujas ponipuojamas iš šir
dies tolyn, vadindami arterijo

mis Skriaudžiai. Kai gyvento
jų padidėjo, dvasiškoji vy.

Lietuvon, kad ir senyvam am
žiuje, sumanė čia įsikurdinti

riausybė 1778 metai# Skriau- kokį nors biznį. Susitiko su 
Bcrshkio anūku, Adoniu. Užsi- 
įniršę protėvių nesantaikų, jie-

gavus, dažnai atsiveria žaiz
da, kuri dažnai neužgija w- pakėtė į parapiją,
be mėnesiais, bet ištisais me-1 1812 metais prancūzų ger
tais, nors ir būtų stropiai gy susis imperatorius Napoleonas'du pradėjo draugauti. Beran- 

mis, o kuriais kraujas grįsta doma, nebent pirma es/ti iŠgy-p». eidamas iš Ailkaviškio į|kis pasiūlė verstis arklių sta 
į širdį vadinama — venomis.'domos ištįsusios vėlios. Taip- ‘Kaimą, Skriaudžiuos sustojo ir tymu Vokietijon, nurodė jam

gi ji laimi lengvai apsikrečia ;lms ^boną sode po obelim 
perais ir ilgai pūliuodama Pūtavo. Klebonu tuomet buvo 
kartais net visų kūną apnao- !'<un- Zygevičius.

vos tik po oda. Venos juo ar-'dija. Žodžiu sakant, asmuo Apleisdamas Skriaudžiug, 
čiau prie širdies, tuo dides
nės darosi iš priežasties susi
jungimo mažesniųjų. Sakysi
me prie pėdos, jos esti daug

Kojose randasi dvi eilės ve
nų, — viena, giliai raumeny
se, o tfita — visai paviršiuje,

'turįs koją su ištįsusiomis ve
nomis, gali visai netikėtai at
sirasti gana rimtoje padėtyje, 
o kraštutinuose atsitikimuose

mažesnės, negu viršum kelio, i net randasi galimybė praras-

Napoleonas prašė, kad jį kle-

geriausius būdus. Rankom su
mušta. Už puikų sumanymą 
Berankis gavo 100 dolerių ma
garyčių.

Apsigyveno draugai Viduk-
bonus lydėtų ikį Kauno. Iš kur buvo arklių išvežimo

ĖMĖS! NE SAVO AMATO

Atlant iko ir Pacifiko vandenynų perskri- 
dimas lėktuvais jau ne naujiena. Net moteris 
du kart per Atlantiką ir kartą per Pacifiką 
perskrido. Tačiau socialistai, surinkę tiek 
daug pinigų, dar 1933 metais- pradėję antrąjį

Kuomet venos esti pilnai 
sveikos, tai jos retai kada 
matomos per odą ir visai ne 
užčiuopiamos. 'Gi joms susi- 
koneveikus, jų diametras pa
sidaro didesnis, reiškia ištįs
ta, sienelės suplonėja, visaip 
vingiuojasi pakeldamos odą, 
esti mėlynos spalvos ir leng-

ti savo gyvybę.
Anaiptol, ne visi žmonės 

turi tokias vėlias. Iš nelaimiu 
gųjų dažniausia esti paliesta 
lik viena koja,

kairės jojo imperatoriaus ad
jutantas, iš dešinės klebonus. 
Kaune Napoleonas užmokėjo 
klebonui už pietus... 10,000 le
nkiškų auksinų.

Pralotas Bukevičius savo ra
štuose kiek kitaip apie tą į- 
vvkį pasakoja. Esą i«its Napo-

o kita visai ieonas p(Wje SHSigavęs vištą ir 
sveikutėlė. Tam yra žinomos į,}epęs iSvirtį griubą giaip ar 

priežastys kurių svarbiau-1
sios

punktas ir pradėjo darbą. Be
rankis buvo gyvulių felčeris. 
Reikėjo supirkinėti eržilus, 
juos “iščystyti” ir vėliau su 
gijusius parduoti. Tokios 111a 
cliinacijos duoda gerą pelną. 
Tik pusė metų pabuvo Beran
kis “čistytoju” o jau pusė ar
klių išdvėsė. Stančka labai 
ant draugo supyko, dargi pri-

lietuvhj transatlantinį skridimą organizuotu 
ta greičiausia dėl to, kad kolonijų veikėjai 1 kažin ir šiemet, ar prisivengs. Mat, kuomet 
kursų tinkamai neišgarsina. Ateityje reiktų I'siuvėjas ima siūti batus, o kurpius drabužius.
tą trūkumą užpildyti. Lankantieji kursus Fe
deracijos darbą giliai įvertina ir parkaitė
mis džiaugiasi.

Tai yra gražus kultūros darbas, kurį rei
kėtų dar labiau praplėsti.

ATGYJA LIETUVIŠKA MUZIKA

nieks iš to darbo neišeina. Tik medžiaga yra 
gadinama. Ne savo amatą dirbo ir socialis
tai, kuomet jie užsimojo transatlantinį skri
dimą suorganizuoti. Turėjo ir pinigų ir me
džiagos, bet to “amato” nemokėjo. Jei var
gais negalais skridimas ir bus įvykintas, jis 
jau nebeturės tos reikšmės, kurią būtų turė
jęs pernai.

Senovėje lietuviai turėjo sukūrę ne tik 
savo dainas, pasakas, patarles, bet plačiai 
garsėjo savo skainbiaisy-origiiialiftis muzikos 
instrumentais. Visur buvo garsūs lietuviškos 
muzikos ragai, kanklės, skudučiai ir t.t. Kitų 
muzikos instrumentą lietuviai nevartojo. Ta
čiau juo toliau, juo labiau pradėjo lietuviški 
muzikos instrumentai nykti. Jų vietas užėmė 
įvairūs iš svetur atgabenti instrumentai. 
Drauge su tuo, Lietuvoje atsirado ir svėtim- 
tautiška muzika, kuri pamažu jau buvo iš
stūmusi kankles, ragus ir skudučius. Labiau
siai iš visų išsilaikė kanklių muzika.

“Tsb.” praneša, kad atgavus Lietuvos 
nepriklausomybę, buvo imtasi gaivinti lietu
višką muziką. Daug kur įsisteigė kūnklifiih- 
kų ir skudutininkų būreliai. Į juos daugiau
siai įtraukta jaunuomenė. Šie būreliai jau iš
siplėtė visame krašte. Jie turi kanklių ir sku
dučių orkestrėlius. Per didesnius vakarus, ar 
tautinių švenčių minėjimus, greta chorų, da
lyvauja ir tautinės muzikos orkestrėliai. 2tno- 
rtėms tai labai patinka ir daro gilaus įspū-

PABRiŽIA 3AV0 BEDIEVYBĘ

Brooklvno “V-bė” dažnai dttoda pragos 
savo skaitytojams suprasti, kad jiė skaito ne 
kitokį, liet bedievišką laikraštį. Jo redakto
rius, “garsusis poetas” Tysliava stengiasi 
pašiepti mūsų vieno bendradarbio rašinį a- 
pie lietuvį kandidatą į šventuosius. Jis at
virai pasako, kad šventieji “išėję iš mados”. 
Taip manė visi bedieviai, visais laikais, bet 
Katalikų Bažnyčia nuolat prilašėsi ir puošiasi 
naujais šventaisiais, kurių šventumas yra J- 
rodomas stebuklais.

astyis kurių svarinau- taip> tačiau tas bažnytkaimis u upo> į,• iškėlė bylą, reikalau- 
yra sekamos. 1 gas sto Įgargus> nes grįžtant iš nelai- jamas nuostolių už nudvėsin- 

vėjimas ant kojų, persitipi us !inįngojo baro, klebonijoj buvo įUs arklius.
— Delko lamsta nemokėdavai apčiuopiama, tarsi tai bū užveržimas dėl palaikymo ko- Lpsjstojęs jtalų karalius, Na-

<ų koki virvukė po oda pakiš
ta. Tai šitos ir vadinamos 
ištįsusiomis venomis (varico- 
se viens). Jos gali būti visai 
mažuliukės, jei arti pėdos 
randasi ir siekti net piršto 
storio viršum kelio.

Sugedusios paviršutinės nūs 
toja pajėgumo linkui varyti 
kraują, kuris jose telkšą ir 
savo spaudimu tokias venas 
vis daugiau ir daugiau ske
čia, ką ir patys ligoniai gana 
aiškiai pastebi. Jos besididin 
damos spaudžia ant odos, ku
ri ilgainiui tiek suplonėjo, 
tarsi tai būtų ploniausia po- 
piera. Kada pasiekiama šilu

jinių, įvairūs spaudimai vi,lu 
riuoae, kaip kad tumorai, n<> 
tumai ir t. t., vėrių įdegimai 
ir pagalios silpnos venos iš 
prigimties. Pastaroji priežas
tis yra viena iš svarbiųjų ir 
dažniausia pastebima, nes, 
venai būnant silpnai, bite ma 
žąsį dalykėlis greičiau įvei
kia.

poleono švogeris, Jokimas Mu
latas. Kareiviai tuokart viską 
išplėšė ir paežį bažnyčią sude
gino.

Na, ir kokiu mulu ši visa

me ? Ogi štai kokiu. Skriau 
tižiuos tuo laiku gyveno du kai 
mynai, Petras Stančka ir Ni- 
kodiuias Berankis. Kada Stan-I

Gydymas yru, palyginimai, Ička pasiskundęs Napoleono a 
[lengvas ir net neatitraukiąs idjutantui, kad kareivis sude- 
nuo darbo. Tam tikri vaistai gino jo trobesius, gavo keletą 
šniirkščiami į ištįsusias venas,'tūkstančių lenkiškų markių.

kio laipsnio, tai kartais netr , išu vaistų. Pradžioje ligosvisai mažas uzgavimas arba . . .... ...6 I dažnai “dviejų, trijų jsmirks'u
įdrėskimas pagamina pūvojui

Saaro kraštas, be abejojimo, sugrįš ‘prie 
Vokietijos. Tautų Sąjunga turės pripažinti, 
kad Saai-as gyventojų daugumos noru pri 
klauso vokiečiams. Bet tas vokiečių laimėji
mas dar labiau jiems ragiis išaugins, dat la- 
Man sustiprins juose imperializmo ir militari- 
zmo dvasią. Dėl to ir Lietuvai reiks akyviau i,:

gą krkujopludį. Dažnai oda 
pakeičia savo nafturalę spal
vą į rūdą, ypač tose vietose, 
kame tokių ištįsusių venų 
daugiausia randasi. Iš prie
žasties šūkterimo cirkuliaci
jos, koja dažnai patinsta, kuo 
met daugiau vaikščiojamk,

džio, nes lietuviška muzika artima, kiekvieno | lūidėti, nes hitlerininkai padidins savo išda-
lietuvio dvasiai '.t širdžiai.

-----------________________------ u- ■■■•'gs
vikišką akciją Klaipėdos krašte.

■ ■ - A.-it t; r. 11.—. i-.-

PRAKEIKIMAS Aš matau, aš matuu Nekaltąją Pavietę ibi- 
ndžiojančią mėnulio pusrutulį... ir, Štai, 
baisi vizija! Lopezai, ar tti matai ranką, 
kuri grąso man f Ir tave ji spaudžia. Ei
me! Bėkim! O, Dieve, ore, ant sienų, ma
no širdyje įrašyta “Prakeiktas, prakei
ktas, prakeiktas” (Lopetas ir Alanto iš
eina).

PEDR1LLO: O, čia nedaug juoko. Bet 
i kam jis taip kreipė veidą ir šaukė, jog

Vertė Jonas P. Pilipauskas 

(Tęsinys)
LoPEZAS: (Keldamas Alouzo) Kel

kis, mano pone; šalinkimės iš tos minios.
Mes vėl sugebėsim sušvelnint jo prakei
kimą.

ALONZO: (išsigandęs da.ros; O, tu i matė baisiausi dalyką? Aš nieko nema
to, mnno brangus Lopetai. Mano tėvas tau ant sienų įrašyto. Aš manau, jog dur- 
prtikeikė mufie, ir tai prakeikimas įvedė nas, ar girtas.
į mano kailius ir įsisunkė į mano kraują. 
Kuf muno tėvas? Jis dar nenužudytas? Ko 
tū nori, Tari kai f Aš buvau Gomezo sū
nūs, liet tu mane pavadinai Almanzdru. 
Aš Mttfcijūs karalius! Triškelia man žmo
nės iškilmes! Pulkit man po kojų, aš no
riu išklausyt nno sosto jūs. Ką aš kalbė
jau, LOpėzui. 11a, ha, ha (juokiasi links
mu juoku) Ar tu matei Pelagijųf Aš išsi- 
maiidysiu jo kraiijūje. Koks grąžas dan
gus. Tik Mahometas yra didis. Kodėl, tn, 
Abd'aftali, helšnaikinai šių kryžirų nuo šių

mas savo amato ėmeisi f — 
klausia teisėjas Berankio.

— Ar aš nemokėjau? Juk 
rusų kariuomenėje būdamas 
1000 eržilų iščistyjau. Jei ku 

istorija galėjo atsidurti teb- stipo, tai aš gi ne Dievas.
— Dokumentus ar taniste 

turi, kad esi felčeris?
— Su dokumentais, pone 

teisėjau, toli neisi. Reikia da
rbą mokėti, — išdidžiai kal
bėjo Berankis. — Be to jis 
pats man sakė: tik.tu piauk, 
o dokumentai taį tik pas rus- 
kius reikalingi...kurios susiltraukia ir ilgainiui Prancūzai nužygiavo Mask

viški pranyksta. .Ino dau- von- Berankis ne tik supyko, — daug arklių nudvės
ginu tokių vėrių randasi, tuo
daugiau sykių reikia šmirk-

bet ir pareikalavo pusės pini 
gų, nes ir Berankio trobesiai 
supleškėjo.

— 21, pons teisėjau. Visus 
dolerius trotijau...

— Meluoja. Nudvėsė tik
Tie pinigai duoti mums dešimts, užtai, kad ir taip vie-

mų pilnai užtenka išgydyti, 
ftitokis gydymas dažniausiai 
esti pastovus, nes pasikarto
jimų retai teįvyksta, tinimas 
taipgi pranyksta, koja atgau
na savo atsparumą bei stip
rumą ir aukštinus minėti pa- 

o \ ojai visai pašalinami. Tūli

abiem, nes gi ir mano sudegė, ni kaulai buvo. Jis man ker-

vtenok atgulus per naktį vėl,dėvi elasitiškas kojinis, kas 
ji atslūgsta. Ji esti sunkesnė [irgi tuolaikinai pagerina, bet

įrodinėjo Gerankis. Bet Stan- Sijo dar už Napoleono laikus, 
eku nė girdėt nenorėjo. “Man Juk mūsų seneliai, kaip vi!- 
davė, aš ir pons”. Ir ištikiu- kas su šunim gyveno... 
jy Stančka greit atsistatė ir _ Q kuris _
buvo turtingas, o Beraukta B„ankif .. Tavo Na 
nuėjo kampininkauti. day. aWem o ,ava.

Laikas bėgo, Stančkos sū-'sis vienas susprogo... 
nūs 1 nvo laikomi beveik po- Tačiau Berankio ir anūkui 
naičiair, o Berankio ėjo ki- nepasisekė. Teisėjas priteisė

,tiems sunkiai dirbti. Dėlto ir 
daug gieieiau pavargsta |niekados visiškai neišgydo. |sfin-s farp s<JV,,s pykdaV0St su.

Operai'i j n reikalinga tik la- I ketais viens kitą vadindavo, 
bai išimtinais atšilt ik i ma--. Lstančkcs antikas Jurgis išvv-

už sveikąją: Tokia koja yra 
rimtas ligonis tiktoje to Žo-

jam vieną mėnesį kalėjimo už 
amerikono prigaudinėjimą ir 
be jokio mokslo gyvulių “Čis- 
tvjimą”. Tsb.

VISI: Mes visi krikščionys. 
ABDALLAH: Penki šimtai kirčių pi-

rmąjam, kuris tą vardą išdrįs ištarti. 
PEDBILLO: (į šalį) Jis nemoka skai

čiuoti mažiau penkių šimtų!
ABDALLAH: Jūs visi apgalvojot? 
VISI: Taip, taipl
PEDBILLO: Tai yra...
ABDALLAH: Kas?
PEDRILLO: Tai yra, mano pone Ab-

radra, tai yra...
ABDALLAIL Ar tu žinai, jog skan

džiai mėgini mano kantrybę ir kad aš ne-

PEDRILLO: Na, taip. Kad vieton šių- tu malonėtum man pavesti... 
stį mane į kasyklas, nes, matai, tai man TARIKAS: Tau kalaviją! Lopezai, ar 
visai nepatinka, nes ten visai, sako, nėra tu pamiršai?

ABDALLAH: Labai gerai, bet tai ne lūknrihosiu atkirsti tavo galvą vien tik, 
kad paatuničiau savo kalaviją?

PEDRILLO: Atsargiai, atsargiai, nin
PEbRILLO: (J šalį) Tai ūeišaūkrė-' no pone, Abralia (f šalį) Senas kvailys 

tas niekšas. O to Maurus vagie, jei aš ta- .kalba apie piaustymą ir kapojimą, lyg 
va kada nors nutversiu ir mes būsim tik , vika kenčiančioj i žmonija būtų tik arbū- 
du, tu ir aš — tepadeda tau Diėvafe! zas.

ABDALLAH: Netrukus mano valdo- Į ABDALLAH: Skubėk!
va*, Rytų perlas, nugalėtojas Tulikas, bus j PEDRILL/): Taip, taip, mano pone;
čia. Rinkitės: Mahometas, ar kasyklos? nepyk. Aš norėjau pasakyti, jog būtų la- 
Greiriau, greičiau! Rinkitės! bai patogu sutvarkyti dalykus gražiai ir

VIRT: Mes renkamės kasyklas. 'draugiškai tatp mudviejų, tarp sakoma,

tavo dalykas (Į kalinius) Eikit čia, Su
neš.

Šviesos, o, ištikrųjų, aš ir šviesa esam pa
pratę gyventi drauge, todėl vienas tie ki
to, tai yra, kad vienas paskui kitą, vienas 
kitam taip, tikraii taip, tu supranti.

ABDALLAH: Taip, aš suprantu, jog 
mano kantrybė visai išseko. Nori būti ma
hometonu, ar palikti krikščioniu? Grei
čiau, sakyk!

PEDRILLO: Jei būtų galimybė tapti 
mahometonu ir tuo pačiu kartu pasilikti 
krikščioniu, mielu noru sutikčiau; kas 
nors viduryj abejoja. A! (Nnostabiai).

ABDALLAH: Pasitrauk, šunie. Dė
mesio, didingasis Tarikas eina! (Įeina Ta-

LOPEZAS: Tikras dštikimumas, uo
lumas, aštrus paklusnumas Mahometo į- 
sakymams ir...

TARIKAS: Aštrus paklusnumas Ma
hometo įsakymams! Tu stebini mane, Lo
pezai! Tu, geras mahometonas! Ne, Aš 
tuo netikiu.

LOPEZAS: Argi reikalinga įrodinėti 
mano ištikimybę, mano pone?

TARIKAS: Aš tikin tave gabumais 
mindžioti kryžių, apiplėšti ir deginti baž
nyčias, išniekinti šventus krikščionių ka
pus. Aš žinau, jog tu visados buvai blo
gas krikščionis, bet. geras mahometonas.

rikas, ir Lopezai, dabar vadinamės Salia- Labai abejoju. Manai, jog mane gali ap-

sienų? Aš irgi buvau krikščionis! Kodėl ’ ABDAIAiAH,: A? Jūs negalvojai, ką tad... tad...
šis baisus kryžius kyla prieš mano akis. jūs darot. J ABDALLAH: Ne?

monai).
LOPEZAS: Taip, mano pone, jo tė

vas pngautns pykčio, prakeikė jj. I’rakei- 
ktžo<ižių pritrenktas, Alnianzoras parpno- 
lė ant žemes. Pasikėlęs jis pasijuto apsup
tas kryžių, vėliau šauksmas “prakeiktas” 
įsėdo į. jo galvą. Bet, mano pone, Mirrci- 
jos sostas vėl tuščias. Almanto ra s dau
giau jau nebegali galvoti ar veikti ir jei

gauti? Tiki, jog uš pasenau ir nebepažįstu 
žmonių? Tavo dievas yra garbės troški
mas; tavo tikėjimas niekis — ir tu pro 
šai sosto? Kvailas žmogau! Savo Dievo, 
savo karaliaus išdavikas, nejangi tai vei 
tas sosto? Klausyk, Lopezai, ir nepamiršk, 
jog išdavikas yra niekšas, kuris pirma 
gera proga atsižada savo tikėjimo.

(Daugiau bus)

I
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Iš Politikos Lanko
1J ETUVI AI BEMOK RATAI 

RUOŠIAS RINKIMAMS

, tave Brand į miesto iždinin- 
kų. l’irni viešo paskelbimo 
majoro Kelly, kad vėl Ims 
kandidatas, (’liicagts Lietu
vių Demokratų delegacija bu
vo aplankus jj reikalaudama, 
kad jis vėl statytų savo kan
didatūrų. Al. (j. Kumskis, 
Liet. Deni. Lygos pirm. kal-

Kadangi ir vėl politi-ka pra 
deda veikti, nes vasario 26 d. I 
bus rinkiniai į miesto vald- 1

Lietuviu i bėjo lietuvių ir jų demokra- 
{■u'tiškos organizacijos Cliicago-

žios vietas, tat .ir 
Demokratų Lyga, sykiu
ward’ų lietuvių demokratų 
organizacijomis pradiniu veik
ti. Šiandien Lietuvių Demo
kratų Lyga Cook County y 
ra oficialiai pripažinta (’en- 
tralinės Demokratų Cook Cou 
nt.y organizacijos, kaipo ro

ję vardu. Maj. Kelly paaiški
no, kad lietuviai praeitais 
rinkimais šimtų nuošimčių bei 
savo už demokratus ir daug 
pasidarbavo demokrgtų par
tijai visose lietuvių kolonijo
se. Taip pat mano pasidar-

prezentantė lietuvių demokra. buoti ir šiais rinkimais ir vėl 
tų Chicagoje ir Cook county. išrinkti visus demokratų kan- 
Miesto ir \vard’ų aldermonų ididatus. Al. G. Kumskis taip* 
rinkiniai vasaiio 26 d. bus J pat priminė, kad lietuviai 
svarbūs, bet, kaip ir praeity,! Chicagoje mano, jog jis šian-
taip ir šiems rinkimams Lie- 

,’ių Demokratų Lyga yra 
įsirengus.
Lietuvių Demokratų Lyga

dien skaitomas geriausiu ma
joru, koki Chicaga yra -tarė 
jus, nes žino, kaip išnaikinta 
kriminalistai, atmokėtos algos

yra daug pasidarbavus praei- visiems miesto darbininkams, 
tuose rinkimuose. Jos darbas 
buvo pažymėtas visose lietu
vių (\vardų) kolonijose, nes 
čia demokratų kandidatai ga
vo daugiau balsų ir šiandien 
demokratų partija žino, kad 
lietuviai yra demokratai, nes 
apie 100,000 jų balsavo už de
mokratus Chicagoje ir Cook 
county.

Regularė demokratų parti
ja, vasario 26 d., stato šiuos 
kandidatus j miesto valdybos 
vietas: Majorų Kdward J. 
Kelly vėl majoru, Peter B ra
dy vėl į miesto klerkų ir Gus

sumažinti taksai, palaikyta 
pasaulinė paroda, atgautas 
geras miesto vardas, gražinta 
kreditas ir t. t. Majoras buvo 
linksmas ir dėkingas delega
cijai už apsilankymų ir pasa
kė, kad niekuomet neužmirš 
delegacijos ir sykiu lietuvių 
noro, kad jis vėl būtų Chica- 
gos majoru. Porai dienų pra
slinkus, majoras Kelly buvo 
perstatytas su 600,000 para
šu peticijoj, reikalaujant, kad 
jis vėl būtų kandidatu i ma
jorus.

Lietuvių Demokratų Lyga

‘ DRAUGO” PARENGIME LIETUVIŲ POLITIŠKI 
REIKALUI

dari nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. 
vakaro. Todėl, visų, kurie per
sikraustė, arba kuriems suėjo 
21 metai, pareiga užsiregis
truoti, kad galėtumėm vasario 

balsuoti už Barney R.

BRIGIITON PARK. - Bri- 
gliton Park Lietuvių Politiš
kas klubas laikė pirmų po per- 26 
siorganizavimo susirink imą J Pietkievicz j 12 wardo alder-
sausio 10 d., Gramonto svet., nonas. Motinos Sūnus
j kurį atsilankė, taip sakyti, 

įvisa Brighton Parko lietuvis- 
ka smetona. Visi visuomenės 
veikėjai, organizacijų vadai ir 
šiaip Amerikos piliečiai.

Svarbiausias susirinkimo ti
kslas buvo, kad apkalbėjus ri- 
nkimų 12 vardo aldermono.

Susirinkusieji savo kalbose 
pareiškė, kad 12 vardo lietu
viams nėra kitos išeities, kaip 
tik suburti visas jėgas į vie
nybę ir išrinkti pirmų lietuvį 
Cbicagos mieste 12 vardo a:-
dermonu Barney R. Pietkic- '/ui Lisauskui, ne kam kitam, 
wicz. Girdi, kaip mes neveik- už “Draugo’’ ir “Laivo”

Justinas Kudirka, Nekalto Prasidėjimo P. Šv. parapijos 
vargonininkas, dainuos “Draugo” vakare, vasario 3 d. Lie
tuvių Auditorijoje. -Mistinas turi labai malonų tenoro balsų, 
kurs daug džiaugsmo teikia klausytojams.

NAUJOJ VIETOJ

NAUJAS “DRAUGO” 
AGENTAS

Adv. Ferdinandas Petraitis, 
kuris per kelis metus darba
vosi m advokatų firma vidų- 
miesty, nuo šio mėnesio 1 die
nos atsidarė nuosavų ofisų nu
meriu 1SS \Vest Randolpli St., 
suiie 1009. Rez. adresas: 1460 
N. Paulina St.

N.

T0WN O F LAKE. - Juo
zas Lisauskas, 4503 So. Pau
lina St., šiomis dienomis pa
ėmė tvarkyti visas senas bi
lus V. Stanciko ir užrašinėti 
“Draugų” ir “Laivų.” Gerų,” 
pasekmių Juozai. Visi Towii| 
o f Lake “Draugo” skaityto- 
jai prašomi užsimokėti Juo-

Pasisekimo.

GARNIO DOVANA 
KLIAUGAME

jau vėl pradėjo darbuotis va-|čius ir radijo, raginant, kad 
sario 26 d. rinkimams; vėl sy vėl lietuviai balsuotų už de
bili su ward’ų organizacijo-į rr.okratų kandidatus, 
mis mano šaukti Mass mitin- Sykiu su miesto valdžios 
gus, precinktų darbininkus n rinkimais, bus rinkimai ir 
varyti agitacijų per laikraš- i 50 ward’ų aldermonų. Praei-
____________________________ !ty aldermonai buvo renkami

dviems metams. Vasario 2G 
d. bus išbalsuoti keturiems

tumėm, turime nors kartų PT- 
kovpti lygias teises ir pripa
žinimų lietuviams politiko.]*-, 
taip, kaip ir kitos tautos.

Išrinkta komitetas iš 23 a>- 
me;;ų. kurio tuojaus pasiskirs
tė darbais. Bet toji komisija 
nėra užtektinai skaitlinga.

Kad dapildžius komisijų ir 
visus trūkumus taip, kad bū
tų apiniti vbo 12 vardo 52 pri
rinktai, šaukiamas visų brigh- 
tonparkiečiij viso 12 wardo lie 
tuvių susirinkimas ketverge 
įvakare, sausio 17 d., Gramon- 
to svetainėn, kampas 45 Place 
ir S. Rockwell St., 7:30 vai. 
vakare. Kviečiami vyrai ii 
moterys.

prenumeratas.
C irjtulacijos Vedėja?

Sausio 15 d. garnys aplankė 
p. Kliaugienę, daktaro Kliau
gos, dentisto, 2420 W. Mar
ąuette Rd., žmonų, ir paliko 
gražų, apie S svarų, sūnelį.

Motina ir sūnelis raminsi 
Šv. Kryžiaus ligoninėj po prie 
žiūra d r. Yuškos; jaučias ge
rai ir mano greit grįžti namu.

F.

Gerkit ir Reikalaukit

Šiandien Lietuviu Diena
A Great Store in a Great City

THE FAIR
STATE, ADAMS and DEARBORN STREETS

Paroda ir Pardavimas
BALTIJOMENOirRANKDARBIŲ

LIETUVOS K ESTUOS VYRIAUSYBIŲ
Šiandien — 2:30 vai. po piety

caJartd Hedkt/i

Surengėm Jums speclalę programa. Clerb. 
A. Kalvaitis, Lietuvon Konsulas, atsilankys 
ir kviečia Jus atsilankyti. Mergaitės Lietu- 
vijikuose kostiumuose šoks i.r dainuos se
novės dainas. Ateikite Ir atsiveskite savo 
draugus. Bus didi diena kiekvienam!
Tlie l-’alr — 7-tame aukšte - State St. Store

Paskutinės 3 Dienos Parodos
Paroda užsidaro 6:30 vai. vak. SeštadlenĮ. 
Taigi, suvartokite šią. 3 paskutinių dienų 
progą praleisti čionai daug įniko. Lietuviai 
sako, kad tai yra kaip sugrįžimus | tėvynę, 
nes parodoje yra 10,000 dalykų rankomis 
padarytų, kaip kad dirbdavote Jūs ar jūsų 
tėvai nr tėvukai, tai ilgai Ir kantriai seną- 
Jam krašte.

Jokios nėra įžangos. Atsilankykite šian
dien !

Registracija

Pikčių registracija įvyks 
metams. Tokiu būdu aldermo 'gausio 29 d. Pririnktai bus at- 
nai turės daugiau laiko ir
geresnę progų daugiau nu
veikti svarbių darbų ir sykiu 
miestui sutaupys daug pini
gų, kurie buvo išleidžiami riu 
kiniams kas antri metai.

Sekantieji yra kandidatai ii 
aldermonus, už kuriuos ragi
nami balsuoti vasario 26 d.

9 uanl’o (Roseland - West 
Pullman - Kensington) Les- 
lie V. Beck.

10 ward’o (So. Chicago)
William A. Rowan.

Mutual LiųuorCo.
4707 S. Halsted St

T«L TARDS MOS

DRAUGO
METINIS

SEKMADIENĮ, 5 VA L. PO PIET

Vasario-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
BUS ĮVAIRI PROGRAMA

I. Aušros Vartų Nekalto Prasidėjimo Mergaičių Sodalicija vaidins 4 
aktų šv. Teresės labai gražų veikalą.

II. Chicagos žymiausi solistai ispil dys labai malonų Koncertą, 
rietuvių kolonijose (ward*JlH. šv. Kazimiero Akademijos rinktinės mokinės suvaidins labai gražy

11 ward’o (Bridgeporto) 
llugh B. Connelly.

12 ward’o (Brighton Park) 
Bryan Hartnett.

13 vaid’o (Marąuette Pk.) 
-lobu E. Egan. ,

14 vard’o (Town of Lake) 
James J. MacDermott.

15 ward’o (Englewood) 
James P. Kovarik.

21 ward’o (\Vc-st Side it 
18ta) John J. Lagodny.

22 ward’o (North Side) 
Joseph Rostenkowski.

38 vard’o (North Side) 
P. J. Cullerton.

41 ward’o (Nortliwest Si
de) AVilliam J. Covlev.

ose) demokratų klubai taip- 
pat rengias daug pasidarbuo 
ti vasario 26 d. balsavimams. 
Klubai laiko mėnesinius susi
rinkimus ir visi prašomi įsi
rašyti. Kadangi klubai yra 
nariai Liet Dem. Lygos, tai 
visi dirba iš vien ir remia 
tuos kandidatus, kurious lyga 
indorsuoja. Kor.

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

vieno akto veikalėlj: “NESUGAUTAS NEVAGIS”.
IV. Aušros Vartų parapijos Choras, po vadovyste J. Brazaičio, padai
nuos keletą smagių liaudies dainų.
V. Po įdomaus programo prasidės šokiai 8 vai., kuriems gros At. Met- 

rick’s Orchestra.

Visi lietuviai esate kviečiami į šį metinį mūsų dienraščio parengimą. 
Visas programas taip sutvarkytas, kad patenkinus ir palinksminus vi
sus atsilankiusius svečius, idant jums gyvenimas būtų malonesnis, 
smagesnis ir linksmesnis.

Tad visi rezervuokite vasario 3 d. dienraščiui “Draugui”. Ateikite 
ir pasilinksminkite kartu su kitais mūsų dienraščio prieteliais.
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ganizacijų kuopoms, kad sau
sio 10 d. jų atstovai atvyktų 
j sus-mų ir pasitarę sudalytų 
komisijų surengimui tinkamo 
progratno. Vaizbos Butas už 
sigauna, kad iš Federacijos 
apskričio išeina sumanymas. 
Tat, jis išsiuntinėja atsišauki 
mus j parapijas, draugijas ir 
organizacijų kuopas, kad pri

iminės, nes sykiu jautė, rūpi- siųstų atstovas pasitarti ir iš- 
[ims ir vargo, o mirties valau-[rinkti komisijų atskiram Lie- 
'doje reikia vienam kitų ap-'tuvos nepriklausomybės suka- 
leisti, todėl mirties valandaikties paminėjimui. Tas paro-

ĮDOMŪS PASIKAL
BĖJIMAI

DŪŠIA YRA NEMIR
TINGA

MIKAS: — Jonai, ar žinai

yra sunki ir apima baimė dėl 
atsiskyrimo.

MIKAS: — Ar tai dūšia po 
mirties nebesueis į krūvų su 
kūnu ?kų sako bedieviai apie dūšios 

nemirtingumų. Jie sako: “Jei-Į JONAS: — Tiek Šv. Raštas, 
gu dūšia yra nemirtinga, tai tiek pats protas liudija, kad
kodėl visi -žmonės bijo mir
ties? Žmogus turėtų būti link
smas, kad apleidžia šį vargin
gų pasaulį ir eina į gyveninių, 
kur nebusvargo, tik vien lin
ksmybės. Kadangi visi žmonės 
bijo mirti, tai aišku, kad nė
ra pomirtinio gyvenimo, nes 
viskas čia užsibaigia.”

kūnas ir dūšia turės susitikti 
ir vėl sykiu gyventi,

Šv. Raštas sako: ‘‘Nesiste
bėkite tam; nes ateina valan
da, kurioje visi, kurie yra gra
buose, išgirs Dievo Sūnaus ba
lsų. J r išeis, kurie gerai darė 
į gyvenimo prisikėlimų, kurie
gi. piktai darė į teismo prisi- 

JONAS: — Mikai, labai ge- kėlimų” (Šv. Jono V, 28, 23). 
rai, kad priminei tokių bedie- jTaipgi įr protas liūdi,ja, kad 
vių kvailystę. Baimė mirties kūnas turgs susitaikinti 
yra aiškiausias įrodymas, kad^f^į., Kadangi
dūšia nemari ir nepragaiš, bet 
amžinai gyvens. Patyrimas ai
škiai rodo, kad žmogus, vedęs 
blogų gyveninių, supranta, jog 
Vynas ir kepti karveliai po 
mirties nelaukia jo; jo laukia 
teisinga bausmė. O kuris žmo
gus nesibijo bausmės.’ Visi 
bijo bausmės, visi bijo mirties.

MIKAS: — Kodėl gi ir ge
ri žmonės bijo mirties’

JONAS: — Mikai, ar esį ra
dęs žmogų, kuris eitų į teismą 
ir sakytų: “Aš esu kaltas!”
Kiekvienas sakosi esųs nekal
tas, o kartais teisinas atranda 
jį kaltu. Žinai, teisėjas yra

žmogus turėjo visokius kūniš
kus pasitenkinimus, linksmy
bes ir fier tuos raskažius ir 
smagumus nuodėmingai gyve
no ir pražudė savo dūšių, už 
kų gi viena dūšia turėtų am
žinai kentėti, o kūnas pildęs 
tas nuodėmes, nieko nekentė
tų ? Ar tai būtų teisingas da
lykas! Ne. Jeigu kūnas turė
jo' visus raškažius ir svieto 
smagumus, tai jis turi ir ken
tėti sykiu su dūšia. Žiūrint iš 
kitos pusės, jeigu kūnas gy
veno vargingai, darė gerus da
rbus, kentėjo, meldės ir per 
tuos gerus darinis užpelnė da-

toks žmogus, kaip ir visi, tik-Įng„? ar |as kūnas, kuris dū- 
tai jis (teisėjas) remiasi liujšiai užpelnė amžinų laimę, ne- 
dvtojais. Dievas gi nereikalau-į^ūtų vertas sykiu su

do, kaip katalikų tarpe būti
nai reikalingas bendras ir vie 
ningas veikimas Bažnyčios ir 
Tautos reikalais. Nes, nuleisti 
rankas ir pasiduoti jų vado
vavimui, tai, tiesų pasakius, 
mes paliktnmėtn Molio Motie
jais. Bet, praeitis aiškiai ro

paliekant 2 vietas neužpildy
tas, kad davus progos prisi
dėti Vaizbos Butai (jeigu jie 
norės tai padaryti) J. B. Tam
kevičius siūlo pataisų, kad ri
nkti tuoj 7 komiteto narius 
Po diskusijų eina prie balsa
vimų. Dauguma delegatų bal
suoja palikti komitete 2 neuž
imtas vietas kitų srovių atsto
vams.

7) J rengimo komitetų išri 
nkti sekantieji atstovai: J. B, 
Tamkevičius, kun. J. M. Vai 
šnoras, V. Medonis, J. Greb 
liūnas ir A. Paleckis.

8) Seka patarimai rengime 
komisijai, tarp karių entnzia 
stiškai sutikta kun. J. M. Vai 
šnoro įnešimas kviesti, kaip* 
nepriklausomybės dienos kai 
bėtojų, dr. M. Bagdonų, Lie

do, kad Pittsburgho lietuviai tavos atstovų tVflshingtmie. 
katalikai, dažnai kokietuoda- 9) Po kai kurių smalkesnių 
mi su komunistais ir laisva- patarimų rengimo komisijai
maniais, tokiais ir pasirody
davo. Nors tai skaudus daly
kas, bet kų padarysi, kati Pit- 
tsburghe tarp katalikų lietu
vių tokia dvasia pasirodyda 
vo.

Susirinkę atstovai užgvrė 
Pittsburgho Federacijos aps-

su: krivio sumanymų ir vienbal 
gyvendamas.siai nutarė vasario 17 d. Lie 

tuves nepriklausomybės dienų 
paminėti. Išrinkta komisija 
programai suruošti: J. Tanike 
vičius, A. Paleckis, V. Medo
nis, A. Grebliūnas ir kun. J. 
Vaišnoras.

Pittsburgho Žinių Red

UŽRAŠAI
Susirinkimo atstovų įvairių 

organizacijų laikyto 6v. Ka
zimiero parapijos svetainėj

susirinkimas uždaryta. Šiame 
susirinkime dalyvavo sekan
tieji atstovai nuo 26 draugi
jų:

Nuo A. L. R. K. Fed. apsk.: 
kun. J. M. Vaišnoras, J. B. 
Tamkevičius, kun. M. -I. Ka
zėnas, kun. A. Jurgutis, A 
Paleckis, K. Vaišnoras ir J. 
Grebliūnas.

Nuo Fed. 52 skyriaus: J. B 
Tamkevičius ir J. Zimnickas

Nuo Fed. 56 sk.: A. Palec 
kis. ,

Nuo Fed. 6 skyriaus: J. G re 
bliūnas.

Nuo Bridgeville Fed. skyr.; 
kun. A. Jurgutis.

Nuo Šv. Kazimiero' parapi
jos: kun. M. J. Kazėnas, M 
Takažauskienė, Pranas Navic
kas ir J. Cubis.

Nuo ALEKSA 158 kp.: B 
Bložuitis ir F. Aptakanskas.

Sausio 10 d. sušauktas A.Į Nuo Marijos Vaikelių - Ko- 
L. R. K. Federacijos Pittsbur- dalici.įos: M. Juodsnukis ir A 

Nau.jelaitė.

jos: R. Zininickienė ir P. Sta- 
nkauskienė.

Nuo Šv. Vincento draugijos; 
P. Stanknuskas ir A. Jaškū 
nas.

Nuo Rūtos klubo: (J. Gižu u 
skienė ir A. Sikorskienė.

Nuo Šv. Vardo draugijos: 
P. Barškietis ir V. Čižauskas

Nuo šv. Vincento parapijos: 
kun. 1. M. Vaišnoras.

Nuo šv. Jurgio draugi,jos: 
A. Kačinskas.

Nuo Šv. Jono draugijos; K. 
Seniūnas ir J. Karuža.

Nuo ALRKSA 35 kp.: A. 
Durnu, ir K. Bučkis.

Nuo 2 k p. Aukse. Prieglau 
dos Liet. A'nier.: V. J. Bealles 
ir J. Šaulys.

Nuo Šv. Antano parapijos: 
(Bridgeville, Pa): kur.. A. Ju 
rgutis.

Nuo Af.l’KSA 112 xp.: kun 
A. Jurgutis.

Nuo Pittsburgho Žinių: K 
J. Vaišnoras, vedėjas.

Nuo Lietuvių Piliečių drau
gijos: S. .Simonavičius.

Nuo Sūnų Lietuvos dr-jos; 
V. Sadauskas ir P. Miceiki...

Nuo Susiv. Liet. A. 66 kuo
pos.: J. Pabarčius ir A. Janu 
levi.čius.

W. J. Bealles, pirm.
A. Pal^kis, rašt.

PRANEŠIMAS

SUCH IS LIFE

Ui dll

Ji.

ji

A M.

ir

KITTY’. KITTYI
‘I don't knowr who told her she coald slftg. Why, MiMred, I 

thonght K wss ststk «mtil I Iooked up and s*w her mouth 
was open."

giau.šiais metais veiktų Baž
nyčios ir Tautos reikalais. Tai

Į

pgi, šiame susirinkime bus re 
nkama Federacijos apskričio 
valdyba. Nuoširdžiai prašoma, 
kad atstovai iš visų parapijų, 
draugijų ir organizacijų kuo 
pų atvyktų į šį metinį susi 
rink ima.

Dr-jų atstovai praeitais me
tais Federacijos apskritį pa- 

Sausio 20 (l.,|'Šv. Kazimiero gimdė, lai jie lepinasi, kad 
mokyklos svetainėje, 7 valan
dų vakare, bus Pittsburgho 
Veikimo Centro, arba Federa- 
eijos apskričio, metinis susi
rinkimas. Kiekvienas atstovas 
tdrės progos tarti tiesos žode-iniame susirinkime, 
lį ir, gal, pakritikuoti praeitų! Pittsburgho Žinių Red.
metų Federacijos apskričio va-l-------------------
ldybų, kad tiksliau ir eneigin- PLATINKITE “DRAUGĄ”

jis ir augtų ir Bažnyčios ir 
Tautos reikalais darbuotus. Iš 
anksto spėjama, kad Pittsbur
gho ir apylinkės atstovai skai
tlingai dalvvaus šiame meti-

NAUJASPOSAKIS
Būdavo sakoma: “Pasakyk 

kų ska’itai, o aš tau pasakysiu, 
kas tu esi”, arba “Pasakyk 
su kuo draugauji, o aš pasa
kysiu, kas tu esi”. Tai šven
ta teisybė! Skaitai šlamštu- 
bedieviškus laikraščius, tik 
šventadienis katalikas, o, ga , 
tik metrikiiris! Draugauji su 
bedieviais, remi jų sumany
mus ir reikalus, su jais iš vien 
balsuoji prieš katalikiškų vei-

(Tęsinys ant 4 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso Tel.: LAFayette 8650
Re*. Tel.: VIRglnla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS

ja jokio liudytojo, nes Jis ma-1 
to ir žino visas žmogaus min
tis, žodžius ir darbus. Pasitai
ko kad mūsų pasielgime, žmo
gaus akyse, regis, nėra nuodė
mė, o Dievo akyse didelė nuo
dėmė ir už tų nuodėmę laukia 
didelė bausmė. Todėl, tas ne- 
nžtikrinimas ateinančio, gyve
nimo, sukelia mirties bausme 
kad ir geram žmogui. Todėl, 
tiek geri, o dar labiau blogi, 
žmonės bijo mirties. Bet ne to 
jie bijo, kad dūšia negyvens; 
bijo lo, kas jų laukia — bau
smė. Ar neliesa, Mikai? 

MIKAS: — Tikra tiesa.

ja link
smintis danguje? Jeigu ne, tai 
nebūtų Dievo teisybės. Bet 
kadangi Dievas yra teisingas, 
todėl prikels kūnų iŠ numiru
sių ir jį sujungs su dūšia, kad 
atsiimtų užmokestį, kokį ant 
žemės užsitarnavo gerų ar blo
gų. K. J. V. S

PITTSBURGHO IR APY
LINKĖS DR-jy ATSTO

VŲ SUSIRINKIMAS

gho apskr. sus-nias tikslu re
ngti Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimų.

1) Federacijos pirm. J. B. 
Tamkevičius atidarė susirin
kimų kviesdamas dvasios va
dų atkalbėti maldų.

2) Pirm. Tamkevičius pasiū
lo išrinkti susirinkimui vesti 
pirmininkų ir raštininkų. Pa
siūlymas priimtas ir išrinkta 
pirmininku W. J. Bealles, ra- 
štili.- — A. Paleckis.

3) Užimdamas vietų pirm. 
Bealles, pakvietė J. B. Tam- 
kevicių paaiškinti apie rengi
mų Lietuvos nepriklausomybė.: 
diei/os kų Tamkevičius ir pa 
daro. Po to kalba kun. J. M 
Vaišnoras apie katalikų vei

Nuo Šv. Kazimiero pavapi 
jos choro: V. Medonis.

Nuo Tretininkų: M. Blntic- 
nė ir D. Senionienė.

Nuo Šv, Ražančiaus draugi-

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl visokių akių. Ekspertas tyrimo-a- 

kių ir pritaikymo akinių.

np milN tMFTINI
Sausio III d. buvo parapijų, Po to kalba kun. .1. M J l

draugijų ir organizacijų kuo. Vaišnoras apie katalikų vei-i 
JONAS: — Negana dar tų ,pų atstovų (apie 30) susirin-kimų Lietuvos reikalais. Pas’1 pį,,; gįį" kaį,p. Įg 8t 

lakių. Vienas aiškiausių lak- ikimas, kad pasitarus ir soda-:kni kalba J. Pabaržius.
4) Kalba kun. A. Jurgutis;tų yra — atsiskyrimas. ,'rius komisijų Lietuvos nepri-l

MIKAS: — Kų reiškia at- Iklaitsonrybės sukakčiai pami- tolinėdamas, kad Fed. ap-
sisky rimas? Inėti. sfei. privalo rengti nepriklau-

JONAS: — Kadangi žino- : Skaudu, ir labai skaudu, kad
gus susideda iš kūno ir dū- kai kurios Pittsburgho apylin- 
šios, reiškia, kad su mirtim kės lietuvių kolonijos tuo vi- jdienį, 17 d. vasario. Įnešimas 
dūšia turi atsiskirti nuo kūno. sai nesidomi ir atstovų nepri-,paremtas ir vienbalsiai nutftr- 

siuntė. Priežastis tiesiog nesu- ta Lietuvos nepriklausomybės 
prantama. Ypatingai šiomis
dienomis, kada Pittsbnrgho Fe

O atsiskyrimas yra sunki va
landa. Daleiskiine, kada važia- 
nebuvo tau sunku atsiskirti
vai iš Lietuvos į Ameriką, ar deracijos apskritys, nors kndi- 
nuo savo tėvelių, brolių ir se- kis, nes vos tiktai vieni nie- 
suČių? tai, kaip gimęs, nusistatė dar-

MIKAS: — Tiesa, net daug buotę Bažnyčios ir Lietuvos

somvbės apvaikščiojimų, įne
ša rengti paminėjimų sekma

2 aukštas 
Pastebėk it mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
Skirtų valandų. Room 8. 

Phont Ganai 0R2R

dietių paminėti 17 d. vasario
5) Svetainė gauti pavesta 

rengimo komitetui.
6) Eina diskusijos reikale 

santykių su Vaizbos Butu ir 
kitomis srovėmis rengiant ne
priklausomybės paminėjimų.

tm. VAITUSB, OPT.
AKIUbufrrutia

ašarų išliejau. reikalais, ant nelaimės, ir su
JONAS: — Čia dar vis fi- sidūrė su Vaizbos Butu, kurisSimonaviČius ir K. Vaišno-

kė.įni, kad galėsi grįsti atgal nusistatė priešintis tom veiki- ras aiškina, kad gailina rengti 5umW?'.,«y’t« P priren-
į Lietuvą, gal. galės atvažiuoti ,'nmi. paminėjimų bendrai su Vaiz
j Amerikų tavo artimi gimi
nės. Vis dar buvo viltis pasi
matyti, nors ir skaudu buvo 
sakyti sudiev. Kadangi dūšia 
ir kūnas yra artimiausios gi-

štai. Federacijos apskričio 
valdyba sumano Lietuvos ne
priklausomybės dienų paminė-

bos Butu. Diskusijose dalyvau
ja keletas atstovų. Kun. A. 
Jurgutis įneša rinkti rengime

t i. Išsiuntinėjo atsišaukimu” komitetų iš 7 narių; šiame su
pa lapijoms, draugijoms įi ur- siriakime išrįųktį tik 5 narius

“»«<>•« r.«**oūlnarįmu darotnu ■« 
♦Ufktra. pafOtlaudU AaManidM klai
da* RpadaiA atjd* atkreipiama l 
mokrkloe valkui. Kretvoa akya Atl- 

VaJandoa nuo 10 iki t *
22* 10--k! 11 ft*0**1*KtUttnCg akys atltaiantnoe be aklai* 

Kalnea pigiau kaip pirmiau.
4712 00. AtKLAMD AVI.
P7W?

LIETU'VIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI:

Office Phone Res. and Office
PROspeet 1028 2350 So. Ueavltt SI

CANAIj 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

3 to 8 and 7 to 9 P. M. 
Cunday by Appolntment

Tel. CAKSI 0357
Res. PROspeet 6659

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

1821 SOUTH HALSTED STREET
Realdencija 6600 So. Arteslan Ava.

Valandos; 11 ryto Iki 9 popiet
8 Iki 9 v. vakare

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

'Nuo 2 Iki 8 Ir nuo 6 Iki 8 vak.
Nedėliomis pagal sutari)

Ofiso telef. BOlilevard 7820
Kami) Tel. PROspeet 1980

Tel BOUUevard 7049

DR. 6.1. BLOŽIS
Tel. CAKal 8122

DENTISTAS
2201 W. Cermak Roed

(Kampas Leavltt St.)
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto

Z
Nuo 1 Iki 1 vakaro

8ersdoJ pagal sutarti

DRi C. L VEŽEL’IS
DENTI8TAR

4645 So. Ashland Avė.
arti 471 h 8treet 

tai.: nuo 9 iki ( vakare 
terado] patai Sutarti

Tel CAKal 6199

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRUROA8

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 Ir 7—S vak.

Mredomia Ir NedOllomla pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 8. California Avė.
Telefonas RKPuhIle 78M

)

DR. J. RUSSELL
Lietuviu Chirurgas Ir Gydytojas

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

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

trt. Ofiso ROCTrvard 8919—18
Rea VtOtory 9849

DR. A. J. BERTASH
Of*o vai. nuo 1-9; nuo 8:38-9:98 

766 W. 39th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

Tel. TlH«llk 0096
Ofiso vai.: 3—4 ir 8—9 p. m.

Nedaliomis pagal sutarti

IVAIB0S D A K r a M Al:

DR, CHARLES SE6AL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. TLL.
OFI8O VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo ? fkl 4 
Vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:80 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai diena

Telefonas MLDway 3880

• »

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAR

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0994

Rea.: Tel. PI.Aaa 3400
Valandos:

Kuo 10-12 *. ryto: 2-2 !f 7-8 f. t.
hžtcouuaiuua auo įo iki i; <u«Bt

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMlock 0388

DR. A. 6. RAKAUSKAS
OTDTTOJA8 Ir CHIRUROA8

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 4-8 vai. vak. 

Reatdeneljos Ofisas: 2858 W. 6»th SU 
Valandos: 10-13 Ir 8-9 vai. vak. 

Htredomls Ir NedSllomls papai sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8

1448 SO. «th CT., CICERO, ILIa. 
UUr., Ketv. Ir Pėtn. 18—9 vai. 

•147 80. HAbSTED ST., CtUCAGO 
Paned. 8ered. Ir HuhaL 9—9 vai.

Dienoms TSl. IaAFsyelte B7M 
naktimis Tsl. OAAal 0409

DEL A. J. J A VOIS
Office: 2643 W 47th. Street
Vai.: 9 1M 8 popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nsdeifojs pagal nutarti

Offloe Tel. REPubllo 7808 
Rea. TeL OROvetatll 0817

7017 g. FA1RFIEUD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
9499 W. MidROCETTE ROAO , 
OrDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

tai 9-4 Ir 7-9 vak Ketv. 9-19 ryto 
N«tdeilol iroiritarnn

Tel. tiAFajcltc 80.17

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAR 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Street 

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vaVaro 

Seredotnls Ir nedCltntiu's pagal 
sutarti

TSl. f.APayet(e 78R8

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJ AR If CHIRURGAS

4140 Archer Atenue
’—• ’r*1- vakar*

Bee. 2136 W. 24th St.
GAiral H0) __ iL

DENTISTAS
O A S X - R A T
4148 ARCHER AVENUB 

Kamilai Fmaclaco Avė.



Ketvirtadienis, sausio 17, 1935

Pittsburgho Žinios įsuta rtis

NAUJAS POSAKIS

(Tęsinys nuo 3 pusi.)

kimų, tai ir gi nekoks iš ta
vęs katalikas. Tai lepšė, Mo
lio Motiejus.

Naujausias šių dienų posa
kis bus šis: “Pasakyk, fcur 
kastais liuosu laiku ir su kuo 
ant gatvių kampų stovinėji, o 
aš pasakysiu kas tu esi ir kam 
naudingas”. Šį posakį geriau
siai galima pritaikinti prie šių

z

n R A n 8 I g
nuveikiama uiilž’-

Iaiški darbai. Reikia pastebėt,' 
kad pastaraisiais laikais prie! 
šios •• įnagininkų” darbuotės! 
prisidėjo mūsų jaunuoliai Ia-Į

KAD IR NEPASIKARTOTI)
BR1DGEV1LLE, PA. —

Sausio 13 d. įvyko L. R. K. 
Susivienymo vietinės kuopos

ui ir vaikai renkasi visų die-Į Moterėlės šv. Vincento klū- J. Čepulienei,
nų į bažnyčių, kad pasveikintų dio energingai darbuojasi eard
Viešpatį Jėzų, kad savo mal
da mintis keltų prie Aukščiau 
siojo prašant suteikti sveika
tos ir apsaugoti nuo pražūtiesūkautieji kolegijų Pittsburgho .... ,. .... ... ,, . _ . įsusirinkimas. Is finansų rasti-vyskupijos ksonns. tiražus m! . . , .. ...... ... ‘‘įlinko atskados sužinojome,

žingsnis. I uoliu “bingininkų” . , • .
.. ... . J kati per 1934 m. i centrų Is-jegos zvmnu padidėjo. Taipgi I ... , . ... • ■ , .. , siųsta daugiau, kaip 14 šimtų- . . . . .prie "bingininkų sugrįžo Iv, ,, ... , . ... ’ivakare palaiminimu.

. , ............. „ dcl. Praėjusiais metais didžiai1
savo darbų paėmė Petras Ba- ... ... .... ------------., . .. , . _ VT 'sumažėjo sergančiųjų skan ius.
rskietis, o padeda .Juozas Na- ... , . , . , - u • ... i ■ „i, . u..:.. 1 Pirma, būdavo, musų sumokė- Sausio 13 d. į\vko metinis
viekas. i . , ., . . .................... tu i pašalpos fondų pinigų li

kai gyvuoja bingimnkai . .. . .. . ... gontams neužtekdavo, centras
ir JU.IU rėmėjai. B.i, . . • .... &.[turėdavo pridėti. Šiemet ___

partv, kuri įvyks sausio 27 d. 
Šv. Vardo Jėv.aus draugijos 
nariai nusistatė surengti va
karienę su šokia'*-; vasario 26

bangų; taip put kad Visagalis d. Tuojau po moterų pramo-
prašalintų tų nelemtų beda r- gos žadėjo pasidarbuoti sure- 
bę. Viešoji adoracija baigiasi Į ngiuie vakarienės su šokiais 

parapijos labui. Cibukas

Šiuos metus visi pradeda su
dienų jaunimo, kurs, be jokio geriausiais norais ir pasiryžt 
aukštesnio ir kilnesnio idealo, ma i s. štai. Moterų Sųjįuigo*- 
visų liuostaikį pialeidžia ant kuopa ir gi neatsilieka nuoki 
gatvių kampų, nevariomis ka-jbj- Praeitų sekmadiehį nutarė 
Ibomis arba “špekyzėse” prie: artimiausioj ateityj surengti 
rudžio ir kortų. Prasti kata-'didelę “eard partv” parapi- 

naudai. Panašių pramogą 
rengia ir sodalietės su pagal
ba bažnvčios komiteto ir Rū

likai, o dar prastesni tautie- jos 
čiai. Iš jų maža nauda Baž
nyčiai ir tautai. Jei jie laiku 
nesusipras, skaudus likimas ,rj 
laukia J.’rias rankų darbo dovanas. Bi-

____________ _  Iznieriaį irgi jau tariasi apie
savo metinę Užgavėnėse vaka
rienę. Dėtie, Adomas, Jurgis 
ir kiti jau miklina kojas šo-

tos klubo, kurs gamina

SOUTH SIDE
Po Naujų Motų, kaip papra- 

stai, visos draugijos laiko me
tinius susirinkimus ir renka ^.„į visi įvyktų
valdybas ’laip atsitiko ir pas 
mus. Iki šiol senosios valdy
bos pasikeitė naujomis sekan
čių draugijų: Rūtos Klūbo 
nauja valdyba: U. Cižauskie 
nė — pirm., O. Jacunskienė 
— raštininkė ir iždin., D. -Ja 
kuconienė mezginių ir siu
vinių prižiūreto-ja, Laukaitie-

kiams po vakarienės. Tai vis
I gražus užsimojimai.

Stugienei Pullman sųjungietėnig už pui-
(kuri, turbūt, yra daugiausiai kių dovanų ir atsilankymų, 
bilietų pardavusi). Jūsų ener- Visoms ir visiems, prisidė- 
gingų ir nuoširdų pasidarba- įjusiems prie šio parengimo, 
vinių stengsimės atatinkamu! Moterų Sujungus Chicagos ap- 
įvertinti. Taipgi ačiū komisi- 'skričio vardu tariu nuoširdų 
jos narėms Ručinskienei, ačiū. Pirm., K. Račkienė
kauskienei, Šriipšienei. j ----------------------

skaitlingas Šv. Vincento para
pijos susirinkimas, kuriame 

keli rimtai svarstyta kokiu būdu 
šimtai dolerių pasiliko centro šiais metais stumtis pirmyn, 
ižde. Nežinia kieno čia nuope- kad aprūpint bažnyčios ir mo- 
Inas: sųžinės ar kontrolės, pn- kyklos reikalus. Sus-mas pa 

tarė, kad ir šiais metais būtų 
rengiamos pramogos: bingo, 
vakarienės su šokiais, car 
jauty ir baliai. Be to, pagei
dauta surengti perstatymėlių

žiūrėjusios ligonis. Būtų ge
rai, kad ateityje nebepasikar
totų praeitų laikų neskanus 
“šposai”.

Nutarta užsimokėti į Fedo- .
racijų motino duoklę už 193b 

]m. ir įgalioti Saunoms atsto
vai- vauti 112 kuopų Pittsburgho 

apskrities Federacijos metiniu 
nie suvažiavime, saus c- 20 d., 
Šv. Kazimiero mokyklos salė
je, Pitt; l.-.irgli, Pa. Girdėjau, 
kad į tų šios apylinkės katali
kų Veikimo Centro mitingų

ir koncertų, kad šiais metais
įnešti daugiau lietuviškumo ; 
mokyklų,. Susirinkimas buvo 
gražus, pavyzdingas.

Dieve Ivažiuoja dar delegatai nuo pu- 
Įrapijos ir sodaliečių draugi- 

Unijistas iš Mekizroko jos. Bravo! Taip ir reikia. Ka- 
----------------- - tulikai turį spiestis į krūvų ir

BRADDOGKO ŽINELĖS '^7r “ Z
nvbėje — mūsų galybė. V.

Sausio 20 d., 3 vai. popiet, 
Šv. Izidorio parapija rengia 
eard partv, parapijos svetai
nėj, Seventh St. ir Talbot. avė.

nė (nuo St. Patrick street) -jBus duodama graži dovana uz
vyriausioji 
ja. KIūbas 

J

šeimininkė - vii'ė- 
nustatė šiais me

tais’ uoliau paremti parapijos 
reikalus. No tik jiačios įvai
riais būdais prisidės, bet ir 
kitus trauks į tlarbų. Gražus 
sumanymas. Dieve duok, kad1

įžangos tikietus, gražios do-Į 
vanos kiekvienam lošiančiam' 
stalui. Visi kviečiami atsilan-t

ŠIS TAS IŠ WEST END 
PITTSBURGHO PA

DANGĖS
Sausio 13 d. Šv. Vardo Jė- 

kyti. • Jzaus draugijos nariai, kaip
----------- Įkas mėnuo, bendrai ėjo prie

Kalėdos čia buvo labai link |1)ievo Stal°, kas <laro ’'<‘PaPr0

įvyktų. N.
šutai praleistos. Bažnyčia bu stų įspūdį. Vyskupo suteikta 

privilegija Šv. Vincento bažĮvo gražiai papuošta eglaitė 
mis, gvvomrs gėlėmis ir spal Pf dienų bu

icou.in i-,., tū išstatytas Šv. SakramentasSodalietės mergaitės “Mari- vuotom lemputėm. Kūtelė kie 
jos Vaikeliai” padarė kai kn-j<vįrn(> akį traukė. Gerai išla- v,eSai adoracijai. Tuja privile 
riuos pakeitimus savo valdy
boje, būtent: M. Jųo;a nukaitė 
— pirm., A. Pociūte — vice

vintas varg. E. Simonienės 
choras gražiai giedojo.

gija naudojasi ne tik Šv. Va
rdo Jėzaus nariai, bet ir visa 
parapija. Ne tik seni, bet jau

pirm., O. I’akrosniūtė — rast., Į 
E. Jaškūnaitė — ižd., patarė-' 
jos: M. Naujelaitė, A. Nauje- 
laitė ir A. Janauskaitė. Visos

Per iškilmingas piemenėlių 
Mišias, vidurnakty, žmonių 
buvo kimšte prikimšta bažny
čia. Stebėtina buvo, iš kur jųnintos mergaitės. Kuodidžiau-| ....

. .. .-ii i , • tiek prisirinko.šio pasiryžimo dirbti kataliki-i 1 
Škų darbų parapijos ir Bažny
čios naudai, taipgi nepasilikti J. Jesikevičieųė, kuri p»-r 
nuo kitų ir tautiškuose reika- kiek laiko sirgo namie, išvež
tuose. S. ta į Braddocko ligoninę, kur

------------ | padaryta pavojinga operacija

Stop 
Itching 

Skin

CHICAGOJE
AČIŪ VISOMS IR 

VISIEMS
Prisidėjusiom prie pasiseki-

Dėkui didžiai gerb. klebonui 
kun. A. Skripkai už didelį 
mums prietelingumų, Yv’esr

GARSINKITĖS
“DRAUGE"

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 111. Me
tams $6.00.

’ mo L. R. K. Moterų Sujungus
4 buneu partv, kuri pasižymėjo -‘DARBININKAS”, Lietuvių 8v. Juozapo Darbininkų Sąjun- 

gos organas, išeina dukart j savaitę, 366 VV. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2. 

GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
street, "VVilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

ir skaitlingumu ir pelningumu.
Ypatingai dėkoju vietinėms 

darbuotojoms: J. Sudeikienei,

AIA
JONAS VIENIS

Mirė saurrio 1*> <1.. 19S5 m..
S vai. .ryto. Riilatikęa 70 moti..) 
anižiuuH. Kilo m Lietuvos, Su
valkų rėdybos. Amerikoje išgy
veno apie 50 meta,.

F’allko dideliame nuliūdime 
dukter, l'eltą Elen, nlų ir jų 
vaikus ManchrSrtor, X. H., drau- 
Kim-es. p-ižjslnmus-as. parapi
jomis ir Rimines.

Kūnas pašarvotas Ijrehaviėių 
koplyčioj. 2314 \V. 23rd Mace. 
laidotuvės jvvks šeštadienį, sau 
šio 10 d.. 1935. iš koplyf-iOB X 
vai. ims atlydėtas ) Nekalto 
Prasidėjimo Pnn. šv. Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioj ivyks 
gedniingos pamaldos už velionio 
sielą. I’o pamaldų bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
K’.’nlnes, draugus-ges ir pažvs 
tatnua-mus dalyvauti šiose lai 
dol uvėse.

Nuliūdy: IMilUė. Žentas, fo- 
žfstami. Draugai Ir Gttntnės.

laidotuvėms patarnauja era 
bortai l»vehawlca ir Sūnui. Te
lefonas t'ANftl 2515.

Nervuotas — Susierzinęs? 
štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NtJGA-TONE suteiks greitą pagetbą. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
Ir veikia akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
ziais ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
nervus su NUGA-TONE ir greitai 
užmiršit bėdas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelli, for
moje ir lengvas priimti. Pafmklt vi
so mėnesio trytmentą už Vieną Do
lery Jei rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai Ims sugrąžinti. Parduoda ir 
garantuoja visi aptiekoriai. NeatidS- 
liokit—gaukit honką šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU
GA-TON E.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-ROL 
— Idealų Lluosuotoją vidurių 25c Ir' 
60c.

Buy gloves with what 

it savęs
, mokėti BOe. ui

dantų moet). Llsterln* To- 
oth Paate gaunama po I6o. 
Tėmyk, kaip gerai ji vei
kta. Ją vartotadamae per 
metus Sutaupai *1.9*.

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25*
ROSELLI BROTHERS, INC.,

, PAMINKLŲ DIRBtJAI

Šiems metams komitetas pa 
rinko ir naujus maršalkas ha 
žnyčioje. šlni ji,-: J. Gailys, S. |if||į A slll.j
Pakrosnis, J. Laukan,s ,r A.;, • i( La, |)ievaa ,|no(ln! 
Tamula.tia. Visi jauni, pilni IW8Vejkll. Augustas i
gyvumo vaikinai. Visi daug;' 
nuo jų tikisi ir, be abejo, tu i ■ 
lės geros progos sunaudoti sa-' 
vo gabumus naudingam para-, 
pijos darbe. Pasisekifno. P.

Sunkiai serga namie V. Gai

'JrynaR, ^rflmnan Žemo miRfabdo 
niežėjimu odo« 1 p*nkla« R«kiinrta» 
— Ir pagelblniCRR pila Bctemos, 
puCky. dedervinė*. Ir tftbėrlrr.q Že
mo bevelk Rtebukllnga'1 praMtlfna 
viHoklnR odoe IritarIJaR, kadanicl 
to gydymo ypatybės retel randa
mos kitose gyduolėRe. VIbor valRtl- 
ny^loR užlaiko— 35c, S0c, 11. Ypa
tingai tvirta® Žemo. Du eyk ge- 
resnt rezultatai 11,26,

žemo
FOR SKIN lPP'Tf*TlO-;'

Spectellatat Iškalime Ir UkUrbl- 
me visokių rit51q paminklu Ir gra- 
bnamių.

MGaų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per S«'Sias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Virau blokas | rytna mo 
didžiuliu v*rtq

HULSIDE, ILLINOIS
Trya telefonai:

Rn. PEMHACOLA MII 
BELMOlCT 8485 

orriee: m llside gg«* 
Vlneent RoaeiU, aeer.

“LAIVAS'’, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, Ilk, Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žuvna’as, 4736 S. Wood 
St., Ch icago, i H. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, f ne. Kaina metams $1.50. 423 Gi and Street,
Brooklyn, N. Y.

VENHIAN MOKUMENT CO.. INC.
UdtrMlal ankšte-..—, raoalnkl*

Ir tfraiinanilu

Dklžtaufcla imuilnhlq dlrbtuV* 
fJklcagol

--- - u-------
KuvlrS 50 melų prltjilmo

------- O-------
Virkite tiesiai IS dirbtuvės Ir 

taupykite pinigus

Mea atlikome darbą daugeliui iyi 
alų Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Urand Are.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G R A BO R I A I :
LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI 0RAB0RIAI
Patarnauju laid-otuvėsc kuopigiausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti
Tel. CANal 3515 arba 251A

2314 W. 23rd PI., Chicago 
1439 S. 49th Ct7Cicero, III.

Tel. CICERO 5827

Telefonas TARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

Sodaliečių margaičių ir ba
žnyčios maršalkų pasidarbavi
mu, bingo lošimai tęsiami sek
madienių ir trečiadienių va
karais, lygiai !1 valandų. Jid 
“bingo” per praeitim melus 
naujos klebonijos fondui u/di 
rbo per virš tūkstantį ($1000); 
dolerių, o atnaujinimui ir pu-
didininu i aukštesnės mokyk- •
los kambarių ir nukėlimni sve 
lainės ard jiirmojo aukšto |M- 
darė apie $000.00. Tai begalo Į 
gražus iMisidarbavinias. Pasi
lsiu, kur yra geri norai ir

“I Can Work 
Every Day Now”

If you mnst be on the job EVERY 
DAY, take Lydia E. Pinkham's Tab- 
Icta. Thcy relieve periodic pain and 
diseomfort. If you take them regu- 
larly . .. and if yours is not a surgical 
case . .. you should be able to avoid 
periodic upsets, because this medi- 
cinc helps to correct the CAUSE of 
your trouble.

"I am a factory worker. I was weak and 
nervoin and my stomach and back paioed 
me severely, būt slnce I took Lydia E.

|&A Pinkham's Tableta the pains 
don't appear ifiymore".— 
Mia Nrlen Knlaski, 3QO6 N. 
(hristiana Avė., Chicago, I'l.

"I took your Tablets for 
painful periodą. My back 
ached and I had eramping 
pairu. This raedicine re- 
lieved the pain immediately. 
I am able to do my work 
onw."-^n. C C Vootiaori, 
Raute ?, BMc 71, Maitot,, Ala.

LYDIA E. PINKHAM’S TABLETS
Asi Your Druggitt for the Vtf tize

ui, . . i _ 1 -ŽL: rr ——rtTMHRT—W

Visi Telefonai:

Tel. LAFayette 8679

J. Liulevičius
Grabo riiia

Ralsamik>tojas
Pa t a man Ja Chlea 

goję Ir apylinkėje.
Didelė Ir graži 

Koplyčia dykai
4099 Archer Avė.

ANTANAS PETKUS _
GRABORIUS ur

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th C0URT

Cicero, Illinois d
Phone Cicero 2109

Yards 1741-1742
LAIMIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Laidotuvių Direktorių^ per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. ZOLP
ORABORIU8 Ir IJUDOTUVIŲ 

VEDAJAH
1646 West 46th Street 
Tel. BOTUevard 6908—MIS

ATĖJUS LIŪDĖSIUI
Pasiteiraukite!!

Imiapas Eudtikis

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T&1. Boulevard 4139

ir
SIMON M. SKUDAS

ORABORHTS Ir BALSAMUOTOJJ 
Patarnavimas gera. ir nebrangog

718 West 18th Street
Telefonas MONroe 8877

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

Palaidoja už $25.00 Ir auk*ėla* . 
Moderniška koplyčia dykaf

8«8 W. I8fb st ii' ANal «47< 
ęįlcago PL _



ViniMES ŽINIOS
ŠIANDIEN PASKAITOS
Visuomenė* kursų vadovybė 

skelbia, kad šiandien paskui- 
tos įvyks šiose vietose: Sv.

WEST PDLLMANO 
NAUJIENOS

Iš anksto noriu

tetas žmonėms iš bažnyčios iš
einant įteikė parapijos metinę 
už 1934 jn. apyskaitų.

1 Atskaitoje pažymėtu, kad 
pereitais metais-pijamų buvo 
$12,700.62, išmokėta $7,975.77 
ir parapijos skola sumažinta

pranešti, j 4,(MM) <lol. Pampi jonai džiau- 
i pareiniKryžiaus parap. salėj kalbės: k«tl **• P, tro ir Pa,,liaus P®’ "'iasi> kad Parapija

rupijos svetainėje, žemiau pa-[žengia pirmyn, l’ž tai padėkos 
žymėtais vakarais įvyksta pa-Įžodžiui ir garbė priklauso mr,- 

_______ .skaitos — vakariniai kursu, su mylimam klebonui kun. a

Nekalto Prasidėjimo parap. Sausio 31 <1., kalbės komp. kuris lnil> sumaniai n
salėj, BrighOn Park. - ark. A. S. Pocius, n,Iv. .1. firiėius v"'n",ga' «hrb-l

Bažnyčios ir para pijonų gero 
vei.

dr. Ą. Rakauskas, Ig. Sakalas, 
adv. K. Savickas.

M. Žaldokis. Pr. Gudas ir dr. 
B. Jovaišas.

ir dr. P. Atkočiūnas.

Vasario ? d., kalbės ark. A? 
Laidokas, pr. Gulas ir dr. .lo 
vnišas.

Gimimo parap., i.xarquettc 
Park. — apt. V. Petrauskas, 
komp. A. Pocius ir adv. J. Gri- Vasario 14 d., kalbės dr. A. 
Sius. . ll Rakauskas, adv. Savickas ir

------------ Ig. Sakalas.

Tų pačių dienų, 2 vai. popiet, 
parap. svetainėj,* Įvyko para
pijos metinis susirinkimas. Bu 
vo smulkis.’, skaityta parap. 
atskaitų. Be to, pi avesta daug 

Lietuviai prašomi Į paskui parapijai naudingų nutarimų.
. kaininKai a'sHa"k^' ir:l>-. (o, išrinkta Sieins .nvhniis 

romu. I aip ka.i visi gali airi- pU>inan,loti naudingais namo

Jėjimas į paskaitas yra ne
mokumas. Jokių kolektų neda-oas

Ii ir pasiklausyti pamokinau- kiminais.
čių ir įdomių kalbų. įžanga visiems dykai.

PLATINKITE “DRAUGĄ” Sausio 13 d., parap. komi-

D R rA TT G X S _______________________ -_______________________  Ketvirtadienis, sausio 17. 1935

NflRTH ęiflF ŽINUTĖJ |^auE turi8 prityrimo veikime) šimts metų. Dovanas gaus su- Furniture krautuvės rndio p,< 
llUTlin 0IUL LIIlUICO Ijaunuolis, bet su gerais norais)virš 20 narių. 'grame teko girdėt viešnia K

^Mi-nkfliiihiiili-, kinius dainiui 
Intas nitui labai (.Iiliko. Ibuua- 
vo ir progriimo vedėjus Jonus

į ir dideliu pasišventimu dnr- 
2i d. šio mėnesio dalelės v v-',Imsis.

laikykis, Antanui, n mes vi
si tau padėsime.

rų draugijos įvyksta linksmas 
balius, j kurį tikimasi sutrau
kti visus northsidiačius, nes ir 
pereitais metais tos draugijos) 
balius pasisekė. Svetainė buvo-
pilnutėlė puldi-kcs'. Tikietai pa
žįstamiems ir draugijos 
rialus dalinami dvkai.

na- >

Parapijos didysis choras 
praeitam choro susirinkime iš
rinko didelę komisijų. Pava
sarį manoma kų nors nenapm-

Visi, ki.rie mvlite linksmus1Isto surengti.

Nuriai-ės ruoškitės prie to i 
Iml iu lis.

ii i • i, - . Romanas. Tek,, sužinot kiniMalonu girdėti, kud musų | ’
spulka pradeda gyvesnį veiki- [loLui dnug pirkėju Jauko šią 
mų ir nortlisidiečiams nėra hm krautuvę. Jostrt
mė.s dėti savo taupmenas, nes,

jjtarap. komitetas. Parapijonai 
begalo dėkingi savo klebonui 

!iiž darbštumą ir pasišventimų.

Rap.

^ra kas nors apie Chesterfield

ctmrtJ dalykas kates man yyatlnyae 

patinka ayee (Jdustetįeelds—visiškai ayatt 

įakto, foy fis lengvesnes ceyatetas—lt as 

yetdėyan kelis yneiees tą patį, tateant. . . 

Kjeoneet aš tiekose C^hcstctįec Ui
neano

kiek teko girdėti praeitam su
sirinkime, visi pinigai yra pil
nai apsaugoti ir nešu n uosi la

geri n ilsiam banke,
remk savas i- 

įstaigas, o jos dar geriau lai- 
mūsųkvsis.

balius, nepamirškite atsilapky ' Northsidiečini, laukite, o ti Itį, kaip genaus 
Ii kini įvyks kas nors įdomaus.'Taigi, lietuvi, rei

šiuo noriu panešti nortlisi-
Prnėjusi sekmadienį’

parap. Sv. Vardo draugijoj 
««>»’. k«<l pasižymėtum,’-t sli,llllin„„s hOrvs h„vo nuvv. 
savo kalendoriuose s,-knn,-ias a į Av Vnr,lo ;
dienas: vasario O, 21 ir 29.1)inos minin,os ,|rall„ij„s isui|.
Tomis dienomis mūsų kolone ,«• » * 1
joje įvyks Liaudies nniversi 
t,*to paskaitos.

Vyčių kuopa pradėjo zjudė 
ti. Praėjusiam susirinkime iš 
rinko nauja valdybų, kuli, ti

1 mes.

Lietuvytis

SODALIEčIŲ VAJJS

MARQIFTTF PARK.
ši v. Cecilijos narių pagerbi- Mergaičių sodulieija mėnesinį j 

mo balius įvyks 27 d. vasario, susirinkimų laikė sausio 14 d. 
Komisija su valdyba daro pla- Nutartu padaryti ‘‘Member- 
nus, kad balių surengus kuo- ship drive”. Dovanos bus duo 
iškMmingiausį ir kad draugi- dama narei, kuri daugiausiai 
jos narius tinkamai pagerbus prirašys naujų narių.

Mergaitės! Kurios dar ne-
jkimasi, parodys daugiau vei-
ikimo, negu buvusioji. Kuopos |bei apdovanojus už pavvzdin
'priešakyje atsistojo nors ne- gų draugijos rėmimą per de- priklausote sodalieijai, širdin 
----------------------------------- - ’ gai kviečiamos Įsirašyti.

atną neįSeyatena nea^e ttuyenėleae takakc

—tabakas neišse^ila et tas daoda daay 

sntayumo ynos ketukan t. . . <=d-š tėneeyiij 

yoy ves daayeaa et daieyiaa mano dtaayą 

tako C^hestet^eelds.

V. Macika'ti

PflUlO

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKIU 
SĄSKAITAS

Balansas turi Imti 
ne mažiau $100. Bi 

PAHANKl’S DRACC.IŠKAS 
TVIRTAS 1

HAISTED EKHAHGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir J9th PI.
Narys F F. DERA L 

INSURANCE KORPORACIJOS

JOHN B. BORUtN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kaadlen nuo 9 iki 5 

Panedėllo. Seredoe ir Pėtnyi'los
vakarais S Iki 9 

Telefonas CANal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas REPiiblIc VAOU

P. CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija modemiškai (- 
I rengta su Hollywoo<l

Šviesomis.
fti vakarų nepraleiskite pr,

gos nepasiklausę gražių lietu- ^fMVest 63rd St. 
viškų dainų ir muzikom nuo 8 ,^gl(.woo<, 5xk:»-5si<i 
vai. vakare iš stoties AVHFC.
Programų dumia Jos F. Bu-

i (Įtiko rakandų ir nulio kiau- 1 ANGLYKI Tūkstančiai nuimi varini;,
tuvA ”.117 S2 ll-.kt(.(t 1 ekonomiSkns. t>e stlodftlij Tropleair

I IU\ ( , ailK.U ,)-+!( Iiai.lt angns Garantuota voga ir šlltlina.
Trys Telefonai:

‘ Į Screenlnnrs—14.75 ltepubllc OliUO
|Mlne Kun—5.7-5 lawndale 73H«

Pereitų sekmadieni teko .«• 
rėtis Budrike radio programų 
iš stoties WCFL. Gražios dai
nos solistų ir choro iš links 
,mo< operetės “Komevilio vr- 
Irpai” ir šauni Budriko mu
zika linksmino visus per va 
landų. Teko nugirsti, kad i’ 
ateinantį sekmadieni Budrikes 
rengia’j.vi-us jialinksmint gra 
žiu programų. Žemaitis

ANGLYS

l.uuiĮ) artia ,-gg-—6.0(1 Merrifnac 2524 
NORTHI-atN COAI. CO.. 

I*awn<lnle 7.T66 Mcrrimae 2.52 I

Praeitą sekmadienį l’rogress

‘ INSURANCE 

NOTARY

PUBLIC

Galima padPtt 1100.00 arba dauginti (Ineome sbnresl. (talkui, pa
dėlį *1.00. gauti knygelę Ir kada klek nori mokėti (nptlonal).

Oallma mokėti po 5o rentt) J niėnesi arba duuglan (instuihnent 
thrlft).

l'Jt kiekvieną dolerj mokame dividendą pagal ui,larb|. Praeity 1.4- 
mokfijom 5%.

Pirma Federul. Ir tvlrlauata finansinė (staiga. Nė Jokia depresija 
nepakenkė Ir nepakenks. Nėra Jokit, mokesčių (stojimui ( narius.

(JhttUtjielAt luti Cjitetn[ <£he*į

DUODAME PASKOLAS 1
ANT MORGIČIUV

Lengvais Atmokėjlmais 
Nuo 5 iki 20 Mėty

Kiekvieno nsmens turtas 
apsaugotas per IJ. s fPt- 
vemti,ent Jstalgt,: l'0.,.-pnl 
Rnvlncu and I.oan Tngnmn- 
Ce 'Corporation. W-<a,'lt,~- 
ton. n. C„ ik) js.oon.

• 19JJ. Ltcorrr a Mnu Toascco Co,

d'leestet^Lelds yta <J—cnyvesni
JUSTiN

ND LOAN ASiOCIATION 
OF CHICAGO

MACKIEWICH
Raštininkas

PERKAM 
LIETUVIŠ

KUS BONUS

RRAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

------------------------- ,---
Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Phicago, III.
TFU RFI’I KI.IC X 1(12

Katrie perkate nn-r ls Iš 
drai’verlii. siųskite Juos j 
CRANE COAI, CO. O.,ilsite 
geresnes anglis Ui mažiau 
pinigų.

1

2324 S. LEAVITT ST. 
Tel. CANal 1678

Iiai.lt



