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SAARE AREŠTUOTAS 
POLICIJOS VIRŠININKAS

Bulgarų karalius pašalino 
miništariu kabinetą

S A ABiBRUECK EN, saus. 
23. — Dį51 nacių teroro Šnaro

SOFIJA, saus. 23. — Bul 
garų karalius Borisas pašali-

3c A 0 0 P Y
Telefonas: Canal 7790 METAI-VOL XIX

70 MILIJONŲ DOL SV. TĖVAS LAIMI- PAŠTO ŽENKLŲ 
ŠELPIMUI NA UETUVį, i AFEROS BYLA 

VYRUUJSYBĘ

PASAULIS STEBISI MEKSIKOS 
KATALIKŲ IŠTVERME

TAI PER SUNKI NAŠTA 
VALSTYBEI; KUR BUS 

GAUTI FONDAI?

SPRINGFIELD, III., sau?. 
23. — Illinois Emergency Be

krašte pasireiškė rimtas kon-Įno ministerių kabinetą, kuisP**^. komisija dar^ kaitą ap 
rengėsi susiaurinti karaliaus , skaičiavo, kad per piimąjj siu 
teises įmetu pusmetį bedarbių šelpi

mui valstybė turės išleisti ap-;
XT. ......................... i> -ziai™ v,,?. >© 70 milijonų dolerių.
\ įetos policijos viršininkas

LIETUVOS ATSTOVAS
VATIKANUI BUVO PRI

IMTAS POPIEŽIAUS 
AUDIENCIJON

MENK'O CITY, saus. 23. jie nesiųstų savo vaikų į tas 
.— Meksikos katalikų vadai ir vyriausybės mokyklas, taip

l'liktas tarp pronacių polici
jos ir T. Sąjungos komisijos, 
kuri valdo šį kraštą. I Buvęs karo ministeris gen.

B. Zlatov sudarė naują nii- 
nisterių kabinetą, kuriam yra

KAUNAS. — Naujų Metų

KAUNO APYGARDOS 
TEISMAS NAGRINĖS ŠIĄ

ĮDOMIĄ BYLĄ ' toliau griežtai kovoja prieš, pat kad Besteigtų privačių
i taip vadinamas, vvriausvbės mokyklų, kurios turėtų būt

KALNAS. — Kauno apvg. . . . .. . . ,. .. , .. j vedamas sociahstiskas moky paduotos vynausvbes zinvbai. 
teismo pirm. paskyrė spręsti ,, .. . ,. . . . , ,r - , - ...: . 1 1 1 ‘ klas. tvvriausybe mėgina gin- vyriausybe dėjo pastangų,
pašto ženklų aferos bylų va
sario 18 d.

t i tą savo padarą. Tačiau ne- kad neleidus praplikti apašta-

proga Lietuvos atstovas prie .
Yatikano, p. K. Graužinis, bu

turi argumentų, kaip tik vie- liško delegato laiškui ir pa-, 
nūs ir tuo? pačius katalikams reiškimui. Tas negelbėjo,* ka- 
“fanaticiznio ’ priekaištus, daugi tie raštai paskleisti ko 
Matyt, vyriausybė misi jaučia,' plačiausia.

____ __.^ kad ji su tuo savo socialistiš-Į . . , . ,
AUSTRIJOS KANCLERIS i *. p«d.rė i PX,”Xa y ,paa

Svarbiausiu kaltintoju šio-
je byloje yra buvęs pašto 
valdvlios dir. Adolfas Sruoga.vo priimtas privačioje audien 

Kai kurie legislatūros nt- Įvijoje Jo Šventenybės Pijaus' 
stovai pareiškia, kad tai per XI, kuriam Lietuvos atstovas 
didelė valstybei našta ir rei-f perdavė Lietuvos respubli-

Tilk, kurs pataikauja nacia
ms, nužudė nušaudamas na
cių priešą vokietį Paul Mey- 
er pastarojo namuose. Si 
žmogžudystė atlikta politin
iais sumetimais, kadangi po
licijos viršininkas Tilk be sau 
dynio galėjo suimti Meyeri, 
jei jis buvo reikalingas su
ėmimo.

Vietos policijos teisme rei
kalauta “vvaranto,“ kad areš
tuoti žmogžudį policijos vir
šininką Tilk. Kadangi šis teis 
mas pataikauja naciams, jis
nedavė “vvaranto.“ Tada įsi- n<*s Rtovį ir tvarką žiemos lai-j tarytum, ‘nudribusios 1 
kišo šin reikalan plebiscito ko ku. Japonai nori susipažinti Į žiemius 
misijos teismas- jis išdavu-P r su suomių kariuomenės me . Vakar ir Chicago pergy 
“vvarantą” ir viršininkas ■ dikalinėmis įstaigomis. Ino didelį šaltį. Sakoma, kad į
Tilk uždarytas kalėjimam , Japonų kariuomenė per ke- j ^an(hptl bys kiek šilčiau, 1>- ( 

Kas tolinu liūs daroma sa lias pareitas žiemas daug nu. i R'ai 1(Mfrt(it«-»IWattienĮ,-klt-f 
kentėjusi nuo didelių iu]£i.,j'la salt.s nuo sero .(0) pašuto- 
Azijos rytuose. Tad norima;allkistvn aI>ie 18 la'P' 
nuo suomių pramokti, kaip, snn»’ « vakare ir vėl Pra‘W’ 
reikia per šalčius apsaugoti' i” žemyn
kariuomenę. ' A lakama

Rusijos bolševikai dau

dar kiti du militariniai vadai. 
Areštuotas fašizmo šalinin
kas pulk. Velčev, kurs agita-! 
vo, kad iš karaliaus 
visokią valdžią.

JAPONAI MOKOSI PAS 
SUOMIUS

HELSINKIS, saus. 23. —
Keli japonų generalinio šta
bo nariai atvyko Suomijon 
studijuoti suomių kariuomc-

kalauja, kad būtų nuodugniai 
atėmus ištirtas tas ypatingai didelis 

bedarbių Šelpimas. Tas bus
padaryta.

ŠALTIS ŽNYBIA IR PIE 
TINĘS VALSTYBES ‘

Šaltis ir sniegas ištiko ko
ne visą kraštą. Net saulėtos 
pietinės valstybės pasijuto,

kos prezidento ir vyriausybės' 
bei lietuvių tautos sveikini
mus Naujiems Metams.

GAUNA GRASINIMUS vanotiną klaidą. Šią klafdą
j axti.ta.iyti būtų lygu vyriausy- 
j bei kapituliuoti iš vadovybės

ir gi išleido 
ganytojišką laišką, kurs buvo

A IENA, sau3. 23. I d- ■ krantui. () to ji gražiuoju nie- 
tirta, kad Austrijos kancleris |ku bfldu nPgali iwlaryti. Kai 

• svboii^r von Schusehnigg Į diktatorius Stalinas
• • to‘L ‘*o™,gauna nach? Prasinimus- Pa?-y yra pasiryžęs išžudyti ti.k-
ii visai lietuvių tautai -aA Jiniima, kad kanclerį laukia nu- Šančius 
pasveikinimus ii suteikė vi- , ^udyto kanclerio Dollfusso li- 
siem* palaiminimą.

Jo Šventenybė perdavė po- Kurt 
nui prezidentui,

skaitomas per visas šv. Mi
šias bažnyčiose. Ark. Diaz pa 
remia visus apaštališko dele
gato nurodymus ir įspėjimus 
ir po draug draudžia katali
kams tėvams siųsti savo vai-ir milijonus žmonių, , . , , ,, . , .*........ . kus į tas mokyklas, į kurias
įvedama Lenino ir Stalino, 
mokslo programa.Taip pat perdavė linkėji

mus ponui prezidentui, p. už
sienių reikalų ministeriui ir

kimas.
Kad apsidraudus nuo nacių! 

žudikų, kancleris su savo šei-! Saukti savo t<)g 
ma apsigyveno karo ministe- j gmerktino žygio<

kad pasilikus valdžioje, taip
‘ir Meksikos valdovai yra pa-!
Į sirvžę kad ir žūti, bet ne at-.

savo tos klaidos-; Vyriausybė išleido “mani- 
' lestą” į tautą, kad a-trėmusI Į ' • 'J 9 . į- ■ • | I l ■> VIII V# »t » | — — • '

kur į L"',uv<’8 Vynysybei ->« >-»■■- rijos namuose, kurie stipriai I ApaįtaHii;as ,|0|egatas liek arkivyskupų raštus. Nežinia, 
neneija, kardinolas I aeellt, snugojami. 5jkai, j. E. arkivyskupas l.e„ i kokių “tautų” ji kreipias.

gy\e- ^’kano va.s y H*s se’rc- Maciai ir socialistai sklei- ' poldo Ruiz y Flores, kurs lai- Jei i meksikiečių tautą, tai
, , tonus. ,ix;o : i’oirinL' cnonozlinlnc 1«_ i •_ • __ _ _ _ nik- vvrianevkn nn IiL- rlfrVvo

areštuotųjų, kol kus nežino
ma. Ir gi nežinia kaip gali 
baigtis šis 'pasireiškęs kon
fliktas.

Gana <to, kad dar daugiau 
žmonių skubiai apleidžia Saa 
10 kraštų, kad išvengus nacių 
teroro ir pagiežos.

PLĖŠIKAM ASB8BĖ 
129,000 DOL

FALL RIVER, Mass., sau
šio 23. — Čia penki plėšikai t Spjmos nariams 

valstybėje siautė,u£pUoię j. Valstybių pašto 
blizardas, o vakarinėje Geor-. |rok}^ kuriuo iš geležinkelio 

įdomauja siais japonų žygiais. • gia, Mississippi, Louisiui.a stoties buvo vežami pinigai i 
Arkansas šaltis padarė

džia įvairius spausdintus la- kinai gyvena San Antonio 3uk vyriausybė ne tik djrba 
pelius, nukreiptus prieš kanc- mieste, Tex., pereito gruodžio prieš tos tautos valių, bet dar 

- x - i m. 12 d. išleido ganytojišką .14 kankina ir kryžiuoja. Ra-.i- 
J’olicijds valdininkai atida- laišką Meksikos kunigams ir donieji valdovai mano, kad 

ro visus kancleriui siunčiamus tikintiesiems. Tuo laišku de- kankinama tauta pritars jų 
laiškus ir siuntinius ir tik imi legatas smerkė vvriausvbės žygiams ir pasisakys, kad 
to perdiualama jam, arba jo steigiamas sočiaiistiškas mo- j<‘ar smarkiau ji būtų spau- 

kyklas ir išrodė jų nesuderini- džiama.
Pasaulis tikrai stebisi nepa-

DAUGIAU PERSONALIŲ 
MOKESČIŲ

PRIEŠ TARPTAUTINĮ 
TEISMĄ

ir
daugelio metų rekordą. Be to, 

I visur daug prisnigta.
I

Rio Grande slėnis daug nu
kentėjęs. Sunaikinta daug der nnt«iq 

SBRINGUELD, III., saus. i]įaus. Texas valstybėje žuvę 
Cooko apskrities turtų įkni- 23. — Illinois legislatūros že- daug galvijų.

mesnieji rūmai nusprendė pa Tuo tarpu Kalifornijos 
siųsti memorijalą U. S. sena jr jai.gretimi) valstybių pro
tui, kad jis nieku budu nepri- „pi^a, kad ten oras yra nor- 
tartų, kad J. \ alstybės įsto- malus. Bet Colorado vaisty
tų tarptautinin teisman.

banką.

Piktadariai pagrobė troboj karą Vokietijai priklansu- 
vežėją ir iškraustė troką. Pa- sjos dalvs. 
imta apie 129,000 dol. bank- i ________________

Vietos naciai sveikina Hit-j m4 8U katalikybe. Apastališ- 
leri dėl vokiečių laimėjimo kas delegatas tomis dienomis prasta Meksikos katalikų iš- 
Saare. Sako, po Saaro seks įleido dar kitų pareiškimą, tverme besigrumiant su rau- 
Austrija, o paskiau kitos pr- , kuriuo įspėja katalikus, kati donaisiais -tironais.

DARIAUS IR GIRĖNO LIETUVOS MOKYTOJŲ
ir sidabro monetomi?

c

notojas J. S. Gark skelbia, 
kad jis turi pasiryžimo dau
giau mokesčių surinkti už per 
sonalius turtus. Kad tuos tur
tus suradus ir įkainavus, sa
kosi, jis pasinaudos krašto 
vyriausybės skelbiamomis pa-į 
jamų mokesčių sąskaitomis.; 
Tuo keliu jis tikisi pasiekti1 
bilijonų dol. turtus.

Šiandien gi Co-oko apskrity 
mažai surenkama personalių

NAUJA SPROGSTAMOJI 
MEDŽIAGA

! ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLO
SE MOKOSI 1,250 

MOKINIŲ

KARSTAI ORGANIZACIJOS

MEKSIKOS VYSKUPAS 
PASKIRTAS ARKI

VYSKUPU

MEXIC0 CITY, saus. 23. 
— Puebla arkivyskupijos vy- 

mokesčių — tik apie 15 nuoš. skupas pagėlbininkas ir Lisin- 
visų mokesčių. Visa mokesčių va -tituliarinis vyskupas Igną 
našta — apie 85 nuoš., tenka eio Marųuez y Toris paskir-

bėje yra labai daug sniego 
ir vis dar sninga.

Alberta provincijoje, Kara 
I doje, vietomis šaltis siekia (50 

1. žemiau 0.
i New Yorke vidutinis šaltis, 
bet labai daug prisnigo.

PARVYKS FILIPINŲ SALŲ 
GUBERNATORIUS

nekilnojamoms savastims.

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
PŪGOSE

tas Vuebla arkivyskupu koad
jutorių su teise užimti šian
dieninio arkivyskupo Pedro 

1 Vera y Zuria vietą.

TjONDONAS, saus. 23. —
Ne vien šaltis, bet ir didelės 
sniego pūgos ištiko Balkanus. »PEORIA, III., saus. 23. — 
Dėl šalčio ir pūgų mirė dau- Du plėšikai apiplėšė Trivoli 
ginu kaip 20 žmonių. Į miestelio banką. Pagrobė ap

ie 2,700 dolerių.
Anksti rytą jie šalia banko 

lūkeriavo ir pagriebė į savo 
nagus į banką atėjusį kasi-

Cieero ir AVrightvvood avės. ninką. 
skersgatvyje susidaužė trokas Spėjama, ar tik nebus ieš- 
su ugniagesių troku. Sužeista komas žudikas Karpis su sa- 
4 ugniagesiai. vo sėbru Camplie.il.

APIPLĖŠTAS BANKAS

MANILA, saus. 2S. — Kra
što vyriausybė pakvietė par
vykti į Washingtoną Filipinų 
salų gen. gubernatorių F. 
Murphy, kurs jau išvyko lai
vu President Hoover.

AVILMINGTON, Del., saus.
23. — Išrasta nauja “nitro-

SUŽEISTA 4 UGNIA
GESIAI

KAUNAS. — Neseniai Beri KAUNAS. — Visose Lie-
lyne lankėsi Lietuvos Aero-jtuvos pradžios, vidurinėse ir
klubo a-tstovai, kur jie užsakė J aukštesnėse mokyklose šiuo
didvyriams Dariui ir Girėnui metu yra apie 5,(XX) mokyto-
specialius metalinins karstus.'jų. Į Šį skaičių neįeina auk-
I)abar jau šie karstai gaut? štųjų mokyklų mokytojai —
Lietuvoje. Karstai padirbti profesoriai, kurių išviso yra
iš specialaus metalo ir turi apie 500. Beveik visi Lietu-
nedidelius langelius. Į šiuos vos mokvtojai vra susiorgar.i-

Siais mokslo metais ivairio- , . ... . I ... ,_ . f : karstus įdės didvyrių kunus, zavę į tam tikras draugijas

KAUNAS. — Žemės ūkio 
ministerijos švietimo skyriaus 
duomenimis, 1934-35 mokslo 
metais žemesniose ir aukštos-

mon” sprogRtamoji medžiaga, niose žemės ūkio mokyklose
kuri apie 20 kartų galinges
nė už T. N. T.

mokosi iš visot 1,250 mokinių.

Naująją medžiagą
susprogdinti tik dinamito pa- j kinių skaičius, palyginti 
tronais. Negalima jos susprog praėjusiais metais, yra nor- 
dinti nei ugnimi, nei ’ daužy- I malus.
maiR, nei kitomis ptiemonV j-------------------
mis, kaip tai, į ją šaudymais., NORI BŪT DARBININKŲ 
Nekenkia jai vanduo, nė šal- KARALIUM
tis. ! -----------

VIENA, Austrija, saus. 23.
1— “\Veltblatt” paskelbė pre- 
tenderio Austrijos sostan prin J 
co Otto laišką. Princas sako-!

26 d. Cbieagoj si, kad jis turįs pasiryžimo1

galima se žemės ūkio mokvklose mo-1 , . . , • rr-1 -o paskui — į medinius sarko- ir sąjungas, vienos jų yra
fagus. Sarkofagai bus atida- grynai pasaulėžiūrinės, o ki- 
r<tmi tik per iškilmes ir visno tos — specialiai mokytojų 
menė per karstų langelius gn- bendriems reikalams
lės matyti didvyrių veidus. mos.

NORI BAUSMĖS VYRIAU
SYBĖS PRIEŠAMS

skiria-/

TOLI DAUGIAU KAN 
DIDATŲ saus. 23.

Žymiausias mokytojų orga
nizacijos yra šios: tautininkų 
dr. Jono Basanavičiaus vardo 
sąjunga, mokytojų katalikų 
sąjunga ir mokytojų profesi
nė (kairiųjų) sąjunga.

Vasario m
bus renkami 50 aldermonų būti darbininkų karalium, jei 

ne, kad asmeniškai su juo pa- į ketveriems metams. Į tas 50 laimėtų sostą 
Sitarius Ralų nepriklansomy- vietų pasiskelbė 286 kandi-
bės reikaln. datai.

Jis reikalingas M’asbingto-

AVASHINGTON,
— Kongresui patiektas bilins,
kad tuos visus asmenis, kurie __
veda propagandą už krašto t .. ‘ , Anglių įsvežiotojai sustrei-
vvnausvbės sugriovimą, bau- , ... , i. . , .. «... kavo vvaukegane. Daug kas

IŠVEŽTA UŽ 30 MIL. 
LT. BEKONŲ

KLAIPĖDA. — Pereitais 
KALKUTA, Indija, saus. į motais iš Lietuvos per Klai- 

pabranginimą, kadangi žymiau 24. — Netoli Patna užlieta, pėdos uostą išvežta bekonų į

Pieno vartotojų grupė iš 
Chicago kreipias Washingt> 
nan. Protestuoja prieš pieno

PRIGĖRĖ 11 MAINIERIŲ t

šia pabranginimo dalis tenka,viena anglių kasykla. Prigėrė 
kompanijoms. H angliakasių.

Angliją ir kitus krnštus 
maždaug 30 mil. litų.

sti bauda ir kalėjimu. Diliu
je numatyta 10,(XX) bauda ir 
10 metų kalėti.

negali gauti anglių.

ORAS
VTENA, Austrija, saus. 23. 

— Per pereitus trejus metus 
Vienos arkivyskupijoj pasta
tyta 30 bažnyčių. Tš jų 19 pa
statyta pačiam mieste.

CHTCAOO IR APYLIN
KES. — Šiandien giedra; 
kiek šilčiau. Vakar rytą Že
miausia temperatūra l’uvo 0.

Camplie.il


“DRAUGAS” ^A3 VERČIĄ RŪPINTIS JAUNIMU?

n r X Tr X g
)

Ketvirtadienis, sausio 24, 1935

įtalpa. kasdien, Uąkyrua sekmadieniui 
PRENLK FflATOS KAINA: J. Amerikos4 Val»lyb*|i:

Mėtotas — »? CO. Pusei rpatu — **.50( Trinti mėnesiams
, ll.l'b; Vienam mėnesini — 7fcc. Kitoje' valstybėle
^cuaaerata:^Metamo — *7.00: Puaaf meti) — *4.00.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiarua
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nefrųilni,

&-Mantam* tat. padaryti 4r nepiiiluadlama ta* tikt* 
palto lenkių.

ų^a^tortus prilipa — nuo 11:10 iki 11:01, 

Skolbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. popiet.

[ ' “DRAUGAS”
UTUUA^IAiĮ DAILY WSN®

Publlshed Daily, £xcept Sunday.

~ S* — Op. ąu Huto — W— »0Io»

oud turi naujų sensacijų, kuriai 
labą; daug vietos pąšvęnčia. Mat, AI viii’ Kar
pis ir jo draugas Campbell buvo patekę į po-! 
licijos kilpas AŲaątię City, N. J.,. tačiau 
jieuis pavyko išsprukti. Jie buvo užklupti 
viešbutyje, bet suūdydami į policininkus pa- 
bėgu. Nors tai nekaip kulba apįę policinin
kus, bet kiekvienai^ žmogui gyvybė yra bra
ngi. Kriminalistai yęa geiąi apsiginklavę ir,

1 ištikus pavojui, desperatiškai ginasi. Vienok 
tus apsigynima^ yra laikinas. Ąr ankščiau 
ar vėliau juos sučiupę taip kaip sučiupo jų 
vadų Dillingerį.

- ' » . «

Ar Vertą Prikląpsyti Prie LM Plaučių įdegimo sezonas jau čia 
R. K- Sjpsivienymo?

Žmogus yra socijališ protau
jantis asmuo, sųsidęiĮanjtisiš ne 
lietingos sielos i/ lųirtįųgo 
kūno. Jo prigimtis ir visas 
jo gyvenimas yra draugijinis. 
Jis gimstu ir miršta draugijo
je — žmonių tarpę. Kaus nuo 
karto žmogui begyvenant už
puola jį nelaimės, vargui ir 
galutinai neišvengiama šaltoji

Rašo DR. 1. E. MAKARAS, gydytojus ir chirurgas, 
Chicago, Illinois.

vulį. Jeigu jų apdilusius žino šaltos žiemos čeženu j persivalgymus ypač mėsos ir
gus susirgo arba numirė, kom
panija išmoka, jum ap: baudų 
ir viskas. Bet matome, kad

mes susilaukiami plaučių j de- kiaušinių, sudrėkinąs kojų, 
ginio, pneumonijos lai ko ta r- < per menkus apsirengimas > s- 
pio, kuomet ši liga daugiau- ant šaltame ore, doką išsi- 

Katulikų Susivienymas ne tik siu p rupliu tą.^ Skaičius sutji.r- i niankštininio, kepenų ir ink-

lų ••DBAUOAU" brfcmi bert reeujts. 
rites on appllpstlon. ^-

“dj^ĄUGĄS” 2334 S, Oą&ęy Avė., Chicagę

Mes čia apie tų. baisių sensacijų rašome, negailestingų mirtis. Nelaimių 
! nes “antrasis Dillingeris” — A. Karpis esųs bei vargo prispaustas žmogus 

lietuvis. Jo tėvai gyvena Chicagoj. Tikroji į ieško pagalbos bei suramini 
Karpio pavardė esanti Karpavičius. - ,'uc. bet nelaimės padidina ir

rupinasi žmogaus materijai iafs 
reikalais, bet rūpinasi narių 
dvasiniais bei sielos reikalais.

Be to Katalikų Susivieny- 
ųias yra didžiausia tautos tvi
rtovė ir katalikiškai tautiškus 
kultūros židinys, kuris sklei
džia apšvietų bei kultūrų sa
vųjų tarpe. Juo stipresnis bus

\argai pakitėja jeigu žmogus mūsų Susivienymas, juo dau-

C DIENOS KLAUSIMAI
MOTERŲ SĄJUNGOS VAJUS

Labai gaila ir skaudų, kad ir lietuvių, ... .. . .. ,. ' - x . ,* nepriklauso prie tękios draujaunimo tarpę atsiranda kriminalistų. Jie ne i .f * . ..vi, .. • x x x • m gijos arba organizacijos, kuri ir visaiša aęda savo tėvams ir lietuvių tautai. Tas , ... ,, . . .., b-v * , ______  __ . _ . x Jeikia pagalbų savo narnu ne- brangus
laimėje. Jeigu žmogų ištiko 
staigi nelaiminga įųirtis, tai

Gildėjome, kad ir A, L. R. K. Moterų 
Sąjįingą pratęsė naujų ąąrių prirašinėjimo 
Vajų. Geimai, padarė. Kuopos smarkiau dar- 
l/gąąis ir organizacija, be ątypjpjimo susilauks 
\laugią.ų ųąiių.

Moterų Sųjunga yra naudinga ir reika
lingą organizacija. Ji, veikdama per dvide
šimts metų, daug gražių darbų yra nuveiku
si: Jos kuopęs yra, gyvos ir veiklios. Mūsų 
tautinis veikimas ir parapijos tikrai laimi, 

yra Moterų Sųjuųgos kuopa. Dėl to ne
būt pro šalį, jei visose parapijose jos įsi- 

. steigti} ir, kięk galima daugiau, moterų ir
mergaičių prirašytų.

Kas seką tautų kultūrinį ir visuomeninį 
gyvenimų, pastebi, kad moterų vaidmuo ja
me kas kart darosi reikšmingesnis. Neatsi- 
Įroka ir lietuvaitės. Kokį veikimo sritį neim- 
sinie, visose jau rasime lietuvaičių. Tuo tu
rime didžiuotis ir įfosirūpinti, kad jų nau- 
dmgą' veikimų dar labiau praplėsti. Tai ga- 
lhfiJV padaryti tik per nrotėfiū orgailizacijas, 
panašias Moterų Sąjnngaj, kuri turi apdrau 
dos, pašalpos ir švietimo skyrius ir visoms 
narėms duoda kilnaus idėjinio darbo, jei tik 

‘jos nori dirbti.
Dažnai nusiskundžiame, kad dauguma 

lietuvaičių, baigusių mokyklas, kažkur dings
ta. Bet retai kada pagalvojame, kad patys 
esame kalti. Per mažai rūpinamės jaūuuoles 
įtraukti Į lietuvių organizacijų darbų, nepri- 
rišaine jų prie tautinio judėjimo. Ypatingai

taktas verčia lietuvių visuomenę susirūpint'?
Ligšiol šių krašto lietuviai buvo žinoųii ka\- * * • *• po rainus ir dori žmonės. Bet baisu, kad ats:
radus Karpiaųis ir “mažiems karpiukams”, 
tę gero vąrdo neprarastume. Dėl to didžiau
sių dėmesio reikia kreipti į jaunimo auklėji 
mų ir į jo priežiūrų. Tėvai, mokytojai ir vi- 
suomęnęs vadai sujungtomis jėgomis turi ri
šti jaunimo klausiųių. Lietuvių organizacijps 
turi stengtis, kiek galima daugiau, pritraukti 
jaunimų, jam duoti darbo ir pręgos pasižy
mėti gerais darbais. Jaunimas be priežiūros, 
be globos, bę darbo greita/ pakrypsta į blo

visas vargas puola ant jo gi
minių arba draugų, su kuriais 
jis gyvena. Bet jeigu žmogų 
užpuola sunki, ilga, pragaiš
tinga liga, tai tuomet vargas

giau naudos jis neš išeivijai 
mūsų tautai. Taigi 

broliai ir seserys, šve
nta yra pareiga kiekvieno \<a-
taliko lietuvio ir lietuvės pri
klausyti prie L. R. K. Susivie- 
nymo ir tūomi apsaugoti save 
nuo nelaimių; būtį organizuo 
tų žmonių tarpe ir išpildyti 
savo katalikiškas ir tautiškas

visiems ir ligoniui ir tiems, ku1 priedermes. Apsvarstykime ša
ltai ir nuspręskime, kad per šįne rūpinasl juo. 

Kiekvienas asmuo Ipngvai
gali apsisaugoti nuo viršuiinė 
jtų nemalonumų, apdrausdainas

gų. Dėl to saugokime jį kaip savo akį, glo <savo sveikatų ir gyvastį Lie- 
bokime ir organizuokime, tuvių R. K. Susivienyme. To

je organizacijoje kiekvienas 
asmuo gali rasti sau tinkamų 
skyrių ir sulig savo išgalėsVIRSTA ŠLAMŠTU• • • *

Tvsliavai užėn’^VTenybėa” redakte 
mus vieu, tas laikraSt.a pas.da.-e uolus »€- L. B. Kalalilil) s„.
dievybėj skleidėjas. Jis nė kiek nebesiskiria' —ŽL » ..._i..._x:
nuo Cliicagos socialistų dienraščio ir Bosto
nų “Maikio.’-’ organo.

Mes suprąntamę <lėl ko Tysliavaj nepa
tinka Vyskupo Bučio raštai “Šalti/iyje” a- 
pie Dievų, dangų ir žmonių dorovę, bet ne
galime suprasti kodėl to laikraščio leidėjai 
užsimanė jį paversti tokiu šlykščių šlamštu, 
kuris juu prilygsta “Keleiviui” ir jam pa
našiems. Rodo,s, kad “V-bė«” leidėjų tarpe 
dar yra žmonių, kupie dar nėfa visaį nutrau
kę ryšių su Bažnyčia.

Tysliavos t y po žmonės kovoja prieš tikė- 
tyųterų Sąjunga turėtų rūpintis jaunomis lie- j jįulQ, lles jis juos varžo ir liepiu gyventi laj-
tuvaitėmis, pritraukti jas prie savęs, duoti 
joms darbo, kurį jos, be abejonės, pamėgs.

Kiekvienas nuoširdus lietuvis turėtu lin
kėti, kud Moterų įjųjunga ir kitos mūsų idė
jinės organizacijos savo vajubse prirašytų 

f'Moo daugiausia naujų narių, nes kuo gausu,-

?^snCs b,us mūsų organizacijųs, tuo gyvesnis 
us lietuvių judėjimas ir tautinė ateitis šia

me krašte bus labiau patikrintu.

kantis Dievo ir Bažnyčios įsakymų. Bažny
čia draudžia divorsus. Tas, tur būt, iabiąu- 
siu Tysliavai nepatinka. i

“Y-bė” ir seniau platindavo laisvamą- 
ųybę, bet vis dėlto dar prisilaikydavo šio
kio tokio pudordmo. Tysliaya jų paleido vi
sais “keturiais vėjais”. Tai nedaro garbės 
nei leidėjams nei redaktoriui.

PRAKEIKIMAS

vajų mes visi, kurie tik gali
me, rašykimės prie Katalikų 
Sitsivienymo ir tapkime jo pa
stoviais veikiančiais nariais.

gm.ų l-ų įųiijčių yųuidos ęs»i st,ų ligos ir t t. Žodžiu su 
gana aukštas. Gi dažniausia į kant, visa tai, kas veda prie 
priežastis esti nępająyiųas u,r 1 kūno ' įiusilpųėjįmę, vęda prie 
ba neprižiūrėjimas taip vadi- į pneuuipnijmį. Kadi išvengus 
namo ir visiems gerai žinomo plaučių įdegimo, mažai valgyk 
šalčio. 'mėsos, daug valgyk vaisių ir

Asmuo sergąs šitokių šaj-' daržovių, gerk dąug van- 
čiu nustoja nęmažaį, atsparu- jdęns, pieno ir šiąip jau viso- 
mo, kuris taip labai reikalin- kių skysčių, netingėk praei
gas apsisaugojimui nuo įvai- mankštiųti, jei užsiėmimas to 
rįų apsikrėti/nų. Pas žmones nejiagami.ną ų- pakankamai iŠ- 
sęrganči.iųs šiais užsitęsusiais («iniiegok gerai išvėdintame 
šalčiais randasi daugybė pavo ' ka/nbąry. Maistas turi būtį 
jingų bakterijų gerklėje, b’.u į balansuotas. Yra įrodjnančiai 
noję, kosęręję ir pigučių tru-,pastebėta, kad žmones gaunu 
Meke. Kaip greitai atsparu- 'maisto pašalpų iš valdžios, la 
ii:<as, išsilaikymas prieš ligas'bai retai serga pneumonija, 
gerokai sųiųenkęja, 'tai tos nes jų maistas veik visados 
bakterijos neišpasakytai grei
tai dauginasi paskleisdamas 
nuodus po vi;,} kūnų, ę ypa
tingai apnyksta, pinučius pa- 
gamimlamos juose įdegimų.
Kaipo pasėka pastarojo, plau 
čių oro ląstelės prisipildo už
nuodytu skysčiu, oras j tokius

esti tinkamai subalansuotas, 
kas žymiai gelbsti palaikyti 
kūnų geroje sveikatoje.

Plaučių įdegimo ligonys tie 
reikalingi daug vaistų. Paty
rusi slaugė, kuri ligonį reikia
mai prižiūri kas minutę, ne- 
palyginimai daugiau jani nau
dos teikia, negu kad prirašy
mas 4-5 bonkų vaistų su kiek
vienų gydytojo atsilankymu. 
Vaistai, reikia pasakyti, turi 
savo svarbų, bet tik tuomet, 
kada jie vartojami tinkamai 
ir laiku. Ši l|iga yra limpama, 
apkrečiama, ir todėl ligonis

naudojimas svaiginančiųjų gė tuia atskalas nuo svei-
rimų, suteršto oro kvėpavi- kųjįt^kad č^aalarieji neapak, 
mas, peršijdynias kambarių,! krėstų.

Rašykimės patys ir prirašyki- plaučius nebegali įsigauti ir 
štai žmogus jau nębejuokais 
suserga plaučių įdegimu, pneu 
inonija, kurios išgydymų nie
kas negali užtikrinti.

Svarbiausios priežastys silp 
ninančios žmogauę kūnų, jo

me savo sūnus bei dukteris, 
kuriems ateityje prileis paili
ti šių milžiniškų organizacijų 
į savo rankas ir ne tik būti 
jos nariais, bet ir jos vaitais. 

Dabar eina šios organizaci-

sivienyme uz mažesnę 
arba mėnesinę duoklę 
bile kur kitur. Be to Katalikų 
Surivienymo nąriai bei narės 
rūpinasi savo draugų ir drau
gių dvasiniais reikalais: apla-i 
likę sergančius, palaidųjų ųu-{ 
mirusius ij- meldžiasi už mi
rusių narių sielas. Tai yra 
begalo reikšmingas dalykas 
kiekvienam tikinčiam žmogui. 
Juk dužnai atsitinka taip kad, 
kaip-greit žmogus numirė ir 
tapo palaidotas, taip greit jis 
ir užmirštamas draugų ir net 
savųjų. Bet jeigu jis buvo I.. 
R, K. Susivienymo nariu tai 
ir numiręs susilaukia trokštan
čios bei reikalingos pagalbo 
— maldo,s. Nę jokia kita ap 
draudos kompaniją bei orga
nizacija nesirūpina daugiau a- 
pįe žmogų, kięk ji rūpinasi a

likųSu- . , UI’ar c;na.810s or«ail,zac:-j ninančios žmogauę kūnų, jo 
mokesti P°S vftjU8’ is^°jlluas palengvin- atSpariunų, yra sekaųios: pa- 

neg.i!tas’ lai Pttsi»“udokin"- proga- ^kartojantis šaltis perdalolis
Dr. J. P. Pneka,

Cbįcągo, 111.

MUMS ĮDOMU ŽINOM 
RAft

Lietuvoje auga vandens rie
šutai, vadinami agatais. J,ų 
yra tik Kilučių ežerę, 3 klm. 
nuo Biržų miesto* Jie auga 
ežero dugne, po vandeniu.

Repeikių, Daužgirio ir Mon- bai netobuli; norint uždegti, 
tegailiškių laukuose yra po- reikėdavo pamirkyti į sieros 
žeminių urvų ir įgriuvimų, į rūgštį ir smarkiai trinti. 18J.1 
kuriuos yra nugrimzdę me- m. buvo išrauti taip vadiną- 
džini ir trobesiai. Paskutinis
įgriuvimas įvyko 1919 metų 
vasarų Karajiųiiškių kaime. 
Ūkininko Žiūko kieme staiga 
įgriuvo žemė ir atsivėrė kiau 

Bet tuo laiku kiemeAgarai nelabai skanūs, bet
senovėje ir badmečio metu ryiae . .
. . .v . , , , i nieko nebuvo, tai niekas ne-zmones iš jų kepdavo duonų, i nt * * „, / , nukentejo. Mat tenai yra po-o lapais šerdavo gyvulius. v ....... . . - ,s ,* • , - - * žeminiai kalkių, gipso ir krer-' j ž• i Europoje vandens riešutų y- , ipntuciu.o

,.! . , v . .. . dos klodai. Kai vanduo Juo^».l-atnliki-kj!ra tik keliose vietose Rusijoj , ................. lmiuiikkkj

nu “švediški degtukai,” ku
riuos trindavo į šiurkštų stik
linį popierį. Už metų buvo iš
rasti fosforiniai, o 1848 m. 
dabartiniai nepavojingi deg
tukai.

ir Lenkijoj ir žiemių Azijoj. paplauna — žemė įgriūva.

Biržų apskrity, Klausučių, Pirmieji degtukai buvo iš- 
jpiv arklį, šunį arba, kitų gy Į Kirkilų, Daimiėnų, Kirdoni }, rasti 1812 m., bet jie buvo In

------------ 1 — -;t—:t-----------------------------------------—• 

juos vesiu. Ispanai šekit maiuc. Jūsų pa- Pirmų karti} maųo runku apvylė įųąne. Aš 
dedamas aš arba nugalėsiu ar žūsiu už aorėjuu jo širdį pervert.
Dievų (Išeina).

DOx\AxS VASCO: Eik, mano sūnau. smo.
DONx\S VASCO:įPone, neįžeisk skau

Į Atmokėk savo kaltes. Aš jaučiuos senas į TARIKAS: TuiĄiesu, kud tavo bra- 
r silpnas. Kaiibieti, pažvelk į tolumų. Ar j ilgiausias sūnus išlaikė žodį! Nejaugi aš 

k 1 ydų u abejodamas jĮ nuoširdumu.
DONAS VASCOj PcdrMo. Išvesk jį. 
PEDRILLO: (Anindauias į Tanką) 

Tu, brolau, uždaryk “burną ir sušvelnink 
liežuvį. Ei! tut ,

TARIKAS: (Baugindamas Pedrillo) 
O, prašau, ponas mahometone, būk atsar
gus savo judesiuose. Gali ką nors užgąu-

Vertė J.ąųas Pilipąuskas 
(Tęsinys)

\ ALONZO: Sustok! Mano galva plyš- kov<>« Kuką!
A! Visa pasikeitė! Ar aš sapnuojul PEDRILLO.: lųip, taip, aš matau 

tai ispanų kareiviui! O, Viešpatie! juos. O, Dieve, kaip jie kovęjų! Kodėl aš
©J Tėvą! Nekeik manęs. Aš mirsiu uo .in*sf U, varge! štai, štai puola ma- 

ie tavo kojų (puolu prieš Don Vusco). hotnetouas!. Antras trečias dar vienas.
Rj i Bravo, Alonzai! Štui, kaip jie, kaip zui-

DONAS VASCO: Kelkis, Goni^o. sū- Riai kaa tai j Dieve! Argi ga
ni, :r tark “aš krikščionis”. Nę NegaJi bfiti,

ALONZO.: Taip, aš krikščionis, uia DONAS VASCO: (Keldamasis) Kast ,‘ti ([ šalį) Koks veidas! Nosis kaip agur-
M-VC* Tębūna prųkęiljtas mabometas. Ką tu matai! Mūsų kareiviai bėgą? I kas. Lūpos užtenkamai didelės bubnui. Ah 

ęsųijiiužo Dįęvę keršto pęrkūriai jo sa- PEDRILLO: Ne, ne, ne. I kvaily! užsispyręs durniau! Bejausmis bai-
ėjus. Te... I DONAS VASCO: Pasitrauk, ir leisk ly! Jei aš tave sučiupsiu!,..

DO.NĄb) V AS( O: Mano sūnau, palik iHan are.au pažiūrėti. |, * (feina Fedro)
levui kerštą. Jis vienus visagalis (Už PEDRILCO: Ne, ne, uę^e. Vasęo. I/ra 1 FEDRO: Muno pone, pone Vasco, jū- 
nos rėkimai. Pagalbos, pagalbos, ma- sau būti, kur esi. Pergreit viską sužinosi, sų sūnus krito kovoje (Pastebėjęs Tariką)

metenai! Įbėga Pedrillo) | *11 SCENĄ ! A! &tąi, štai ir tironas. Jis yra Don Alon-
FEDR.ILLO: Tenai, tenai slėąyje. Is- j (Įbėga Tari kas) zo žudikas. Ką! Niekas neatkeršys nusi-

k juos, Vasco, išvyk! I DŲNAS VĄSCO: M/iųo sūnus, mano kaitimo? Jis išplėšė Alonzui tikėjimą, šei-
DOĄAS VASCO: Už ginklų, d/ąugai. mlųus!. Ar jis sužeistas?

lipę netikėlius. j TARIKAS: Tavo sūnus: ar jis su-
ONZO: Ne tėve, tu čia pasilik. Aš žeistas? Mano kalavijas pervėrė jo šoną.

mą ir duhur paskandino savo kalaviją jo 
kraujuje. Štai, prakeikimo priežastis! Pe
drillo, mano sūnau, pasiryžimo. Nebijok

dėl savo gyvybės nors kurtų, garbė už 
taį užmokės. Atkeršyk Dono Atorizo mirt;.

PEDRILLO.: Taip, mano tėve. Mano 
kalavijus naujas, bet juo geriau. Aš nu- 
Iruųipiiisiu šio siaubūno au: is.

TARIKAS: Baily!
•PEDRILLO: Tuip, aš bailys, šuo, be

jausmius ir kas tik tu nori. (Ištraukia ka
lavijų ir mėgina užduoti Tulikui į galvą, 
bet, smūgio išvengus, toliau kovojama. 
Netrukus Tulikus krintu nuo Pedrillo ka
lavijo)

DONAS VĄSCO; Ačiū Dievui!
(Įeina Fabricio, ispunai ir mahometonai) 
Alonzo ant rankų įneša ispanų kareiviai.

DONAS VASCO: Mhi>o sūnus, mano 
sūnus dar gyvas?

DON ALONZO; O, tėve, leisk mąųo 
skaudančių galvų priglausti prie tavo krū 
tinės. Aš buvau atskalūnu. Jūs visi ma
tėte mane nešiojantį mahometonų unifor
mų ir vis dėlto savo širdies gilumoj aš 
buvau krikščionis. Garbėtroška apukmo 
mane, kerštas ir neapykanta kurstė mane. 
Bet Dievas saugojo mane, pakvietė vėL 
pas Save. Ąš Jam uukoju menką savo gy
venimą. O, tėye!. Tarikas tavo belaisvis,

Kiekvieno kataliko yra 
remti ir plutinh 

ikų spaudų. Katuliku 
ka spauda nurodo žmogui iš
ganymo kelius i amžinastį. 
PLATINKITE “DRAUGĄ” 

GARSINKITCS “DRAUGE”

bet aš tave meldžiu, dovanok jam gyvy
bę — aš jam dovanoju.

DONAS VASCO: Muno brangus Alo- 
nza, Tulikas juu negyvas. Dievo teisin
gumus jau nuteisė jį. 6tai' guli jo kūnus.

ALONZO: .Tėvo, brangus tėve, palui- 
mink mane. Tavo sūnus laimingas mirš
ta, nes jis miršta krikščioniu. Kareiviui 
visados būkit ištikimi savo Dievui. Klau-B
sykit karaliaus. Mylėkit savo šalį. Ir kar
tais, kai jūs klūposit prie Švč. xMotlno« 
stovylos, neužmirškite ir už mane pasi- 
inelsti. Prisiartink gerasis Fedro (1 Do
ną Vasco) Mano pone, jis buvo mano tė
vu — kai visas pasaulis mane atstūmė — 
Sudie, mirtis jau gviaužiu muno gerklę. 
Su Dievu, tėve, su Dievu. Aš einu prie 
Jėzaus kojų, melstis už jus — už tave, 
mano geras... ir... kilnus... tėve! Mirštu.

FEDRO: Ląiniingus h'ernando, Tesi
džiaugia tąvo siela su angelais amžinuose 
našliuose!

(Tableau — Švelni muzika — Uždą 
uga lengvai leidžiasi)
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Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
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LAISVOS MINTIES AR “PROGRESYVIO” VEIKIMO 
PAVYZDYS

sustojęs kur-nors žiopso, už
miršdamas tėvo įsakymų.

Žmonės, kurie pamiršta sa-

ieško žioplių tarp “Draugo” 
skaitytojų. Kam ieškoti žiop
lių “Draugo” skaitytojų tar-

vo paskutinį tikslų, yra pana-Į P0, kur jų nėra. Žioplas parei- 
Sunkiais ekonomiškos depro cialistų laikraščiui paprastai jfls Evangelijos kviestiesiems ūkimas paėjo iš laisvamanių 

urbininkll I...—tnriwi Ini “llrnnrrn” eb-nitirtn.

FEDERACIJOS APSKRI
ČIO METINIS SUSI

RINKIMAS

ĮDOMŪS PASIKAL
BĖJIMAI

KANKINIAI ĮRODO DŪ
ŠIOS NEMIRTINGUMĄ

kurie matė, jog gyvenimas ant 
žemės yra trumpas ir vargin
gas, o amžinastis yra begali
nė. Nenorėdami prarasti am
žinos laimės — dangaus — be 
baimės ėjo mirti.

sijos laikais darbininkų padė
tis paprastai būna labai sun
ki. Didžiųjų kompanijų valdy
bos (big business) žino, kad 
dabar yra didelis darbininkų 
perteklius, todėl naudojasi pro 
ga visokiais būdais išnaudoda- 
mos darbininkus. Dažnai dar-

plaėiai gvildena 
reikalus ir mėgsta skaityti sa
ve tikrais darbininkų priete- 
liais, tuo tarpu pats jų tūzas 
kritišku darbininkams momen
tu tampa darbininkų engėju, 
streiklaužių saugotoju.

Tai, ve, kokiais darbininku
bininkų užmokestis būna taip prleteliaiSj llžUrSjais yra
maža, o darbo sąlygos taip 
sunkios, kad darbininkai, sa-

MfKAS: — Jonai, ar daug vo būvio pagerinimui, yra pri-
MIKAS: — Jonai, ar tai vi

si žmonės bijo mirties?
JONAS: — Visiškai ne! Y-

atsirado tokių kankinių už ti
kėjimų?

JONAS: — Nuo pat Kris-

versti streikuoti. Streikų pa
sisekimas priklauso nuo vie
šosios opinijos, visuomenės pa

ra žmonių, kurie nebijojo nu- ^aua laikų iki 1899 metų bu- 
rties. Pirmųjų amžių krikš5io-'vo apskaičiuota 16 milijonų su

* Y T'l A. J a • 1 •
nys ir kankiniai drųsiai ėjo 
mirti.

MIKAS: — Kaip tai galėjo 
būti, kad žmogus nebijojo mi
rties?

JONAS: — Dėlto, kad Vie
špats Jėzus padrųsino krikš
čionis, sakydamas: “Ir nesi
bijokite tų, kurie užmuša kū
nų, dūšios gi negali užmušti, 
bet bijokite labiau to, Kurs 
gali ir dūšių ir kūnų pražudy
ti pragare” (Mat. X, 28). Ši
tai, ir Viešpats Jėzus pasako, 
kad dūšia yra nemirtinga, nes 
jos užmušti negali. Dėlto, kie
kvienas krikščionis — katali

viršum. Bet nuo tų metų iki 
šių dienų mes turime vėl dide

darbininkų svečiams, kurie atsisakė atei
ti: vienas dėl pačios, kitas dėl 
ūkės, trečias dėl jaučių. Tūlas 
išmintingas vyras yra pasa
kęs kad tokiems žmonėms, ku
rie visų gyveninių rūpinasi tik 
kūno reikalais, kuomet jie nu
mirs, ant jų kapo būtų gali
ma uždėti šiokis parašas: “Čia

cialistų vadai. Povilukas (at
liekamu nuo savo negarbingo 
užsiėmimo laiku) rašinėja j 
socialistų šlamštelį nuolat ata
kuodamas kunigus ir tikin
čiuosius visokiais prasimany-

tarpo, tai “Draugo” skaityto
jai gali turėti juoko iš jūsų 
žioplų pasiteisinimų. Dalinai 
lmisvamanis pataisė mano klai 
dų. Aš, nebūdamas laisvama 
niu, negalėjau žinoti, kod’l 
kai kurie laisvamaniai bijo Šv 
Kazimiero svetainės, .lis sakų 
būk laisvamaniai patyrė apie

ilsisi beprotis žmogus, jisai,kutalikų “gobšumų viskų pa- 
nežinojo kodėl gyvena”. įgriebti į savo rankas. Todėl 

Dėlei gimtosios nuodėmės ' *r nenoraj° valgyti jau b 
žmogus be tikėjimo šviesos ne-jka^no pakeptų blynų . ReiS-

Sausio 20 d. buvo mūsų Vei 
kimo Centro, arba Federacijos 
apskričio, metinis susirinki
mas. Dalyvavo apie 40 atsto
vų iš parapijų, draugijų tr 
organizacijų kuopų. Iš prieža
sties lietaus ir labai migloto 
oro, kai kurie jokiu būdu ne
galėjo atvykti. Ūpas atstovų 
nelabai buvo koks, nes, vei
kiant Bažnyčios ir tautos rei
kalais, turime susitikti su prie

gali suprasti savo paskyrimo. kia ne Sm5kll» ’aisvaman.ai bi Jais, kurie, žiūrint , inūsų vei-
kimų, erzina ir trukdo. Žino
ma, praeitis parodo, kad mes

Tikėjimas ne tik tobulina mū-p°i°’ ^k blynų išsigando. Kei-
-----------------sų širdį, stiprina valių, bet sta’ ^er Vilniaus užgrobimo

_________ katalikų adresu apšviečia ir aptemusį protų. -t^Pnos apvaikščiojimo, ar pef'Pays tame 'a ti, ’a su tais
kova darbininkams sunku *ai-tninsyb^ apašta-kas netikėliui neaišku, tikiu-’Lietuvos Vilniaus reb pneSais mf3 taip RU*itikda™’ 
mėti dėlto, kad kompanijos, >,ų> ubftgų dvflgioje Jr fam 8unkeny I kalais parengimų, įvykusį Be- me arti ir norėjome su ja,s

našių kelionių, reiškia patsĮbės išspręsti painias gyveni- der- aPskr- pastangomis, lai^Įrysius risti tautos reikaluose.

ramos ir kitų aplinkybių. Pr’%naįs |,eį įtarinėjimais. Jis nuo 
lat siunčiageriausių aplinkvbiij streiku \

lę daugybę — apie 4 milijo- paprastai, tokioms kovoms i.š- 
nus. Tai viso apie 20 milijo- leidžia milžiniškas sumas pi
nų kankinių už Kristaus tikė- nigų ir svarbiausia dėlto, kad 
jimų. Spas darbininkus nėra solirta-

Taigi, Mikai, tarpe tų 20 • rūmo. Kada darbininkams Ir 
milijonų kankinių buvo viso- Ibiausia reikalinga vienybė bei 
kių luomų: senų ir jaunų, rao- Į parama, iš pačių darbininkų1

būdamas tikras nuskurėlis dva'mo problemas — suprasti žmo-
šioje, už dolerį atliekųs išda
vikiškus, niekšiškus darbus 
dar bando kitus juodinti... 

Neseniai Povilukas laikė pa

gaus užduotį ir galutinį tiks
lų.

skaitų temoje: “Kų davė kri
kščionybė Lietuvai”. Bereika- 
lo aušina burnų kalbėdamas

kytų ir nemokytų; aukštos gi--atsiranda išdavikų — priešų 
minės ir prasčiokėlių; žodžtn, Į saviems reikalams. Visokie 
sakant, nuo pat karalių, 6v. streiklaužiai tai tikri darbi.'y- 
Tėvų Popiežių iki pat tarnai- inkų išdavikai teisingai užtar-ĮaP*e sau nežinomus dalykus, 
čių ir beturčių. Kiekvienas jų navę susipratusių darbininkų geriau lai kalba iš patyrimo

PASTAROS

suprato vertę amžinos laimės; 
kiekvienas troško būti dangų 
je ir per amžius regėti Dievo 

kas privalo nesigėdintį savo ve^ų; linksminkitės su šven
tikėjimo, o drųsiai išpažinti, 
jog jis yra katalikas. Už tai

taisiais; kiekvienas suprato, Įnkluoti ir saugoja strelklau- 
kad jo dūšia yra nemirtinga

paniekos bei pasmerkimo. Di- temoje: “Kaip su streiklaužių 
džiausieji darbininkų priešai pagalba pavergti ‘ darbinin- 
iš streiklaužių tarpo, kompa-jkus”. Vanagini?
nijų pastangomis tampa apgi-

Išganytojas prižada jį pripa- *r kad jo laimei ne us ga o,
žius bei lošia provokatorių ro
les įveldami streikierins į be
tvarkę ar muštynes, kad pas
kui galėtų sukišti streikierins 
į kalėjimų ir laimėti streikų 

KAUNAS. — Prie žydų!kompanijai. Tokių apginkluo-

dėlto nesibijojo mirti.
K.J.V.S.žinti prieš Tėvų dangiškų, tai 

yra, prižada dangaus karalys
tę: “Kiekvienas tat, kuris iš
pažins mane prieš žmones, iš- 
pažinsiu ir aš jį prieš man'
Tėvų, Kurs yra danguose”
(Mat. X, 32). Todelgi, šv. Pe-!me, sąjungos įsisteigė sekcijų, 
tras, padrąsintas Jėzaus žod-;kuri ves propogandų ir kovų 
žiais, drųsiai išpažino prieš prieš rusų kalbios vartojimų 
visas apaštalus ir prieš žmo- žydų tarpe. Sekcijos veikimui 
nes, jog jis yra Kristaus sekė-
jas. Nenugųzdino jo tie, ku
rie trukdė skleidimų Kristaus 
mokslo; net tamsus kalėjimas, 
nei sunkūs retežiai ant jo kak
lo, nei skaudūs smūgiai nesu
laikė Petro pamokslų, kuriais 
jis skleidė tikrų Kristaus tikė
jimų. Kaipo pirmasis iš Apa
štalų turėjo baisiausias kan
čias kentėti ant kryžiaus pri
kaltas galva žemyn mirė su 
dideliu džiaugsmu ir be bai
mės. Nes jis (Petras) atsimi
nė Kristaus žodžius: “Palai
minti persekiojimus kenčian- 
tieji, dėl teisybės, nes jų yra 
dangaus karalystė. Palaiminti 
"esate, kada piktžodžiaus jums 
ir persekios jus, ir visų piktų 
kalbės prieš jus meluodami 
dėl manęs. Džiaugkitės ir link
sminkitės, nes jūsų užmokes
tis yra gausus danguose? 
(Mat. V, 10-12). Ne tik Šv. 
Petras, bet ir visi Apaštalai, 
kurie apturėjo kankinių vaini- 

’kų, ėjo mirti iš meilės ir be 
baimės. Ne tik Apaštalai, bet 
milijonai drąsių krikščionių, 
kurie apturėjo kankinių vai
nikų, Kristaus žodžiais padrą
sinti nesibijojo mirties, bet 
su meile liejo savo kraujų, le
nkė savo galvas po budelių 
kirviais, drąsiai stovėjo prieš 
išalkintus liūtus ir tigrus. Del 
ko?

Jeign žmogus neturėtų dū
šios ir jeigu dūšia būtų mir
tinga, kaip kūnas, kuris iš tų 
milijonų būtų drįsęs taip da
ryti? Tik tie tikėjimo karžy
giai galėjo taip padaryti; tie,

Keisti žmonės tie laisvama
niai. .Jie patys padaro kokį ne 
apgalvotų pareiškimų ir pai
kiau bara kitus už to pareiš
kimo pakartojimų. Jų šulas 
susirinkime pareiškė, kad lai
svamaniai nenori dalyvauti A. 
L. R. K. Fed. apskr. susirin
kime dėl to, kad tas susirin
kimas įvyks Šv. Kazimiero pa- 
rap. svetainėj. Toks pats pa
reiškimas tilpo ir jų laikraš-

Šio pasaiiHo gerybės ir visi 
žemiški daiktai yra tik įran- laisvamanių pusės. Tik kada

ŽMOGUS TURI ŽINOTI, 
KAM GYVENA

vamaniai dalyvavo ne tik sve
tainėj, bet ir ant estrados, vie
nok nei tariamas katalikų go
bšumas, nei blynai nieko jie
ms nepakenkė. Bent man ne
teko matyti blynais persivai 
giusių laisvamanių, tai, tur 
būt, visas tariamas gobšumas 
su blynais randasi vien tik lai
svamanių vaidentuvėje. Kaip 
gali kenkti blynai gatavai pa 
kepti? Tikrenybėje, kenkia m 
blynai, tik laisvamaniškas ra«_ 
gas. Nuo blynų galėtų išgeri, 
bent kiek ricinos (castor oii, 
ir vėl mūsų Laisvamanis būrų 
sveikas, kaip ridikas, o rau
gų tai sunku išvaryti. Raugo 
prisigėrę laisvamaniai užsispy

Turime gerų pamokų ir atei
tyje geriau žinosime, kaip su 
jais pasielgti. Bet, didžiausia 
nelaimė tame, kad, kovodami 
su priešais, turime susitikti su 
šiaudiniais katalikais, kurie 
net atstovais išrinkti atstovam 

(Tęsinys ant 4 pusi.)

ity be jokio pasiteisinimo i5!r5 laisvamanyl?, kaip ant Si 
l,_«____________kės, kelti aukščiau uemokb®-

KVIEČIAME ATIDA
LYTI ČEKIŲ 
SĄSKAITAS

Balansas turi būti 
ne mažiau $100.

I ’A B A NKl’S—DRAUGIŠKAS 
TVIRTAS

HAISTED E1CHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir J9th PI.
Narys FEDERAL 

INSURANCE KOftFtHttCIJOS I

tiškų principų, ar net tautiškų 
sueiti 

darbe

— rne zyuų , . . ... y ?. . -. . , tisKu principų, ar nei m
karių, dalyvavusių Lietuvos hj darbininkų P™*>! tarpe venim0 liksi Ti k ri jra-^e^ jų tokį parriSkimų taiireika1’’ 10451 ir neKali 
Nepriklausomybes atvadavi- (sul.g “D,rvos>>) la.ke_Sw.ft ’ ' y<) W P™a L, Uatatikais į bcndr,

Co. streiko buvo Povilukas, "ki <Pav. turtų) laiko sav0;hllas laisvamanis per savo §|a., 
buvusia “Naujienų” Pittsbur- gyVCnim° ,lkS,U’ C’giaS' ”e,8‘ m5tel! >taria- Mk Vana«ini'

ir mintingai ir yra panašūs tam
Vanagin's

gho skyriaus redaktorėlis
uolus jų sandarbininkas. (A- » • xi •,žemę, eina rugių sėti į užleis-1 

statutų paruošti pavesta p. pie tai liudija keturi lietuviai į laukų, yra lygus tam vai- 
darbininkai mačiusieji Povi-jkui, kurį tėvas siunčia į krau- 
liukų negarbingoj rolėj). So- tuvę kų nors parnešti, jisai-gi

tarnui, kuris, samdytas arti!

Iz. Livšicui.

00MM0NWEALTH EDISON ELECTRIC 
SHOPS

IŠMĖGINTAS IR ĮRODYTAS 
tūkstančiuose Chicagos namų

EUREKA
VACUUM VALYTOJAS

TIKTAI UŽ

’1 (mokėjimą
Stebėtina vertenybė! Ta pati aukftta kokybė, kuri pa

darė Eureka pasauliniai pagarsėjusių. Stiprios Jėgos Ir 
lengvutis, bet padarytas sunkiausiems darbams. lengva 
j) vartoti. Turi naujos - mados Šepetį dcl pakulų, plaukų 
ir siūlų.

Ateikite Ir pamatykite ftj naujų Eureka. Arba patele
fonuokite dėl ISbandymo Jūsų namuose be kasto. 'Išny
kite žemų kalnų Ir lengvas nuly gas. Taipgi, gerokų niK>- 
laidų u* senų valytojų. Yra visi priedai, kuriais galima 
atlikti visus valymo darbus.

Balansų galima išmokėti mėnesiniais mokesčiais ant 
jūsų Elektros Patarnavimo bllos.

T’i»w» Šiuos Gaunate ui Seną Valytoją
Poll-her (JrtiuIrime Kanjtor nuo Kandžių Ext(*nak>n Ttibr 
Itadlator JVoe.ile l’photjdery Nonlc PpholMery fte.peti 

8 pėdų ilgio ( twm<x ttng Hme

COMMONWEALTH EDISON

Electric Shops
72 W. Adams St.—132 So. Dearborn St. 

Ttlrpb"" KANMfb 1300, Lotol jjf

29JO E«it 92od Street 
•52 We»t 6 Jrd Street

J«O South State Street 
4562 Broaduray 
261S Milvaukee Aveaue 
<•55 Irvinų Perk Boulrverd 
4251 Wett Madieoa Street 
4i54 South Ashland Avenue 

11116 South Micblgaa Aveaue

FEDERAL C Q U P O N S GIV B N

NAUJA ŽEMA 
KAINA

*39.50

Kį “DRAUGAS” JUMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešimas;

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

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

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

Chicago, Illinois

Gerkit ir Reikalaukit
Visose AlinSse 
Matosi Trijų 

žvaigždžių 
Kentoelry 
Bourbon

ir
LietavUkoa

Degtinis

Mutual LiquorCo.
4707 S. Halsted St

T«L TAROS 0803

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervuolu ar susierzinusiu? 
NUGA-TONE sutelks greitų pagelbų. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
Ir veikla akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones e.r- 
ziais Ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
nervus su NUGA-TONE 4r greitai 
užmiršit bėdas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje Ir lengvas priimti. Pafrnkit vi
so mėnesio trytmentų už Vienų Do- 
lerj. Jei rezultatai nepatenkins. Jūsų 
pinigai bus sugrųžinti. Parduoda Ir 
garantuoja visi aptlekorlai. Neatldė- 
lloklt—gaukit bonkų Šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU- 
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—TTGA-SOT. 
—Idealų Uiuosuotojų vidurių, 2!>C Ir 
SOe.

Help Kidneys
If poorly fonetlonlnr K M 
Btaddar malta you aulrar from

and
Up Nighta. NanronsneM,________ _

•
 Paini, 8tiffneu. Burnine. Smartln*. 

Itchinr, or Aeidity try t ha guarantaad 
Doctor's PraseripUonCyitn (Siaa-toslCfSiOK

RHEUMATISM
P«in—Agony Starta To Lcave in 

24 H o urs
Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how thls old vvorld 

dona mske prngrenn—nnv cnmes s 
preaerlptlon whlch is knovrn tn phar- 
mactats aa AUenru and wlthln 4t 
fcours aftar you start to take thls 
kfflft ketins formųla pnln, agony and 
InRanimatlon eauned by ezcess Urte 
scld haa starteri to depart

Allenru doea Just what thls protina 
says lt wlll do—lt IS guaranteed. Ynu 
can get one generous hottle at leari- 
Ing drugntnrea everyvrhere for IK 
cents and If lt doenn't brlng the Joy- 
oua reaults you eapeet—your rooney 
whole heartedly returned.

Nesirūpink nleiėfl- 
mu. plelskanotnlsi 
llbėrtmala spiromis 

•r kitais odos nogerumala Tik 
gaut rydantj antiseptikų Žano— 
-augus aptlekosa. 16 c., 
lt sa

•a*.

žemo
lOfi ŠKtfM lft«iTATlON$
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METINIS SUSIR MA3

į pasišventimo, o viską galima 
I padaryti.
i Čia nereikia daug ir pralei
sti. Kvoterį, ar daugiau, ir va
karą smagiai praleisi, dar ga-.jo dvasią. Aš manau, kad dzū-
li laimėti daugiau, kaip pra- kiškas ištvermingumas ir pa-

io 21 d. teko kalbėtis kimą. Kadangi valdyba taip prisideda prie ueatatinkamo |vaikučiai iš mažens priprastų 
Lsburgho Žinių redakto- sąžiningai darbavosi draugijos tretininkams veikimo. Už tat gerus darbus atlikinėti. Žiūrė-

ris — jo pagelbininkas, A. Ve-.
(Tvsinvs nuo 3 ')usl ) Tik reikia pabandyti, o,1 sirvžimas pergalės visas kliū-įnis — rast., jo pagelbininkas

ti parapU j drau/ijas ir orga ®a*’ *r Girdėjau lis. Kur ratai sukasi — tenai — P. Poška ir^L. Karauskas

Sausio
su Pittsburgho Žinių redakto-sąžiningai darbavosi draugijos tretininkams veikimo. Už tat j gerus 
riu. Netolimos praeities nema- labui, tat vienbalsiai prašyta1 šiais metais bus j tai daugiau sime, kaip toliau jiems seksis, 
lonūs įvykiai baigia palaušti ir paliko ir šiems metams: A. kreipiama dėmesio ir neklus-1 Be to, kiekviena klesa atski- 

Čenuiuskus — pirm., Al. Auš-!nūs bus prašalinami iš kuopos, rai žadėjo ką nors naudingo
Dvasios vadas padarė keletą įtaisyti į aukštesnę mokyklą.

tį. Te Dievas juos ir toliau
laiminu. Darata

kai kurių moterų kalbą, jog 
joms ilgu laukti tos bingų die
nos. Iš atskaitos, pasirodė, kad 
1934 m. gryno pelno nuo bin- 
go vakarų liko per virš 1,200 
dol.

Ačiū klebonui kun. J. Vaiš
norui už jo rūpestingą darbuo
tę ir taipgi parapijos komite
tui, kuris dirba nenuilsdamas VAO ilillll DDinnftPVC 
Ačiū ir tiems, kurie tuos va M* NAUJA DnAUUUuAL

nizaeijas. Panašūs atstovai, tai 
yra priešų šnipai ir šašas mū
sų veikimui. Tiesiog nesupran
tama, kad prie Piliečių klubo, 
kur priklauso didžiuma kata
likų, kurio buvo prašoma, net 
gruodžio mėnesy, kad pavestų 
Federacijos apskričiui savo 
svetainę Lietuvos nepriklauso
mybės dienai paminėjimo, bet
savo gudrumu sugalvojo sve-!, , ,. . . „ , . . ikarus lanko, vpae svetimtau-tainę priešams duoti, kurie] ’
vėliau kreipės reikale svetai-1 
nės.

įjos

sitaikinti. Ypač labiau susido
mėti katalikišku veikimu, la- 

Sv. Gertrūdos moterų drau- biuusiui tarpe jaunulio — mu
kioje sunkiai susižeidė S. Sa-'gija laikė metinį susirinkimą kloinis, gražiu pavyzdžiu, pa
baliauskas. Linkime gerajam sausio 20 d.
Simonui greitai pasveikti, o 
jo šeiniai, delei ištiktos nelai
mės, reiškiame užuojautą. V.

reikalingi) pastalių, prie kurių Kad tai įvykdiuus, sutverta 
buvo prašomi šiais metais pri įvairūs klubai. Sėkmės iki

MŪSĮĮ PAMINKLINIS 
KAMBARYS

pasitaiko ir basliai.

Praeitą savaitę anglių kasy-

— iždininkas. šiol gražios.

Sausio 20 <1. card palty pa-
Kas link Sv. Vardo draugi-:ra^s naud“i p,afjo did*iiu 

.... irgi mūsų pačių «pSl«. ir P*1**." parapija.
Taigi, toki tai šiaudiniai kandimus. Ar tai koks sunkumas kražaus pelno. Svetainė buvo 

' Į prisikimšus žmonių. Patėmijau
daug atvažiavusių iš kitur. Pa į 
tėmijau pyškinant tūzus ir t.t 
kun. J. Vaišnorą, kuris nevie
ną sutrupavo. Buvo labai gra
žių dovanų ir visi, kurie jas 
gavo, labai patenkinti.

Mes, parapijiečiai, labai dt 
kingi, kad svetimi mūsų ne
pamiršo. Sekantieji daug pasi
darbavo šiai pramogai: A. Kri

eiains.

Pramoga trijų vakarų (card 
party ir b’.ngo) rengiamos Šv. 
Kazimiero, sodaliečių ir Šv. 
Vardo Jėzaus draugijų labai 
sėkmingai pradėtos.

Pirmą vakarą, tiek prisirin 
ko parapijonų ir svečių, kad, 
net sienos svetainės braškėjo, 
lad kitam vakarui rengėjai

maklumu ir t.t.

Moterystės luoman eina Pra 
uas Andriuias su Prane Ta- 
mošaite. Abu iš šv. Kazimie 
ro parapijos. Graži pora. Ka
žin kaip pasirodys per šliūbą 
bažnyčioje!

Kai kurie vaikučiai labai su
sirūpinę. Mut, artinasi pusme
tiniai kvotimai. Jie bus sau
sio 30, 31 ir vasario 1 d. Tė
veliai prašomi raginti vaiku
čius sąžiningai rengtis 
kvotimų. Yra priežodis, 
“Nuolatinis kartojimas yra 
pasisekimo motina’’. Laikyda-

Gruodžio 10 d., 1934 m., Lie 
tuvių Kambario Fondo Komi
tetas turėjo nepaprastą susi
rinkimą. Janu* dalyvavo |j«.. 
tuvos M misterio pareigas t i
nus daktaras M. Bagdonas iš 
Vašingtono. Kad ir visai ma
žai laiko teturėjo, bet mielai

Pno.sutiko dalyvauti šiame susi- 
ka‘>! rinkime. Susirinkimas įvyko 

Mokslo katedroje 8 vai. vak. 
Dalyvavo ir tautinių kambarių 
viršininkė p. lt. C. Mitchell ir

talikai, ir su tokiais veikime priklausyti, kad reikia vieną
Bažnyčios ir Tautos reikalais 
turime susitikti.

kartą į mėnesį eiti prie Šv. 
Komunijos. Man atrodo, visi 

Visi atstovai užgyrė Lietu- ,8erį katalikai turėtų priklau- 
vos Nepriklausomybės sukak-tai draugijai. Bet dabar, 
tį vasario 17 d. paminėti ir, Y1 a žmonių, labai “mandrių”, 
skaitlingai dalyvauti. Tartasi ar’*a visai maža teišmanančių, 
taipgi, kokiu būdu patraukli Parapijoms
prie Federacijos apskričio dau
giau draugijų. Visi sutinka

Praeitą sekmadienį kun. 
Skripkus pakrikštijo Povilo ir 

rūpinasi padaugini stalų ir Domicėlės Kederių sūnelį Po-
stalelių. Tos pramogos paro
do darbštumą ir sumanų ren
gėjų paruošimą parapijos la
bui.

Taipgi Šv. Vardo draugija 
išrinko valdybą: V. Dervinį --

vilu - Morkum.

Mūsų maršalkų, sodaliečių 
ir studentų bingo kas kart ei
na geryn ir kas kart duoda

I i- i i \- • i i--i- parapijai daugiau pelno. Bin-- pirm., k. Jakutį ir J. Kibirs-J1 , , i- • •

Sausio 20 d. Šv. Marijos mo
platinti katalikiškus laikraš-Herų draugija laikė metinį su <<i»,lnimūfs n
čias ir katalikišku turiniu kB,.airinkiui». Susirinkusios mote I'10*“111'111’ Stulpimute, O. £.w .r katehknko turiniu k«y * |Mižiulienj, K. A.

Trakas, V. Andriejauskajtė, 
A. Vinčiūnieuė, J. Žukas, D. 
Ruineikiūtė, J. Martinaitis, J.

ką — pagalbininkais, D. Ka
lėdą — rašt ir klebonų - - dva 
sios vadu. Vietinis

go lošiama sekmadieniais ir 
trečiadieniais, 9 valandą va
kare.

gas.
Federacijos apskričio valdy

tum išrinkta: J. Tamkevičiua. 
kun. A. Jurgutis, A. Paleckis-:, 
kun. J. Vaišnoras, A. Grebllu- 
naK, K. Vaišnoras, kun. J. 
Skripkus, A. Plikys, Naujaly
tė įr J uodsnukaitė.

rbšeių moterėlių. Valdybon 
eina šios: Krasauskienė Ag 
nieška — pirm.. Grankauškie 
nė Ona — raštininkė ir Storu- 
lienė Monika -- iždininkė. Vei 
klios į valdybą įeina moterė
lės ad iš anksto ir spėjama,!

Plačenas, V. Surgautis, O. Pa- 
mpikiutė.

kad jos veiks ir rūpestingai 
Pittsburgho *inių Bed.’darbuosis labui draugijos. 
_____________ Sausio 20 d. Šv. Vincente

draugija laikė metinį susirin
kimą, bet neteko sužinoti nau- 
jai išrinktos ąaldybos.

Šv. Vincento klubo motore I 
lės, šuliniai ir rūpestingai dar 
buojasi surengimui pramogų? 
card party ir bingo, kuri įvyk- 
sausio 27 d., pusė trijų popiet,

IŠ WEST ENO P1T7S- 
BUR6H0

KELETAS ŽODŽIŲ APIE 
SV. VINCENTO PARAPI

JOS REIKALUS

j Pas Kavaliauskus atsilankė 
garnys ir paliko gražią dukre
lę, kuriai klebonas kun. V. T. 
Abromaitis per Krikštą šv. su 
teikė Pranciškos Onos vardus. 
Kūmai buvo J. Mičiūr.as 
O. Bikinicne.

su

Visi mūsų miestelyje 
džiaugė išgirdę, kad Edgar 
Thomson plieninė dirbtuvė 
gavo “orderį” nuo Noitolk

Atrodo, kad visaį mažai at- 
jaučiama parapijos reikalai. 
Kaip paaiškėjo iš atskaitos iš- 

• duotos klebono kun. J. Vaiš
noro, visai maža dalelė sumo
kėta duoklių, o kur dar buvo 
nutarta kad kožna šeimyna

- . . .. ... and VVestern Rai I road padary-Kv. Vincento sve.cineje labui t. , ....ti 24,000 tonus plieninių relių. 
Tai reiškia daugiau duonelės, 
kurios daugelis per daug ne
turi. p |

parapijos. Praeiti šių moterė
lių parengimai ir išparduotų 
tikietų, spėjama, kad šį renglc 
ina pramoga sutrauks daug iš 
vietinių ir apylinkės sveteliu. ,

Pirmininkės įsakyta,- kad j 1±US“’ ? \per 
.. ... 1 Misiąs tretininkes priėmė Šv.šią pramogą parūpinti daug

mokėtų į statybos fondą po . ' . . , - . , ,.nt, . 7 • daugiau stalų ir stalelių, ne-2a dol. Žinoma, siais laikais

IŠ ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS

Praeitą sekmadienį Tretini
nkų metiniame susirinkime už 
girta ta ]>ati valdyba trims 
metams: Blintienė — pirm., 
Senionienė — vicc pirm., Kli- 
maitienė — rašt. ir Stankaus- 
kas — ižd. Prie šios valdvbos

ŠVENTO KAZIMIERO MO
KYKLOS ŽINUTĖS

Mokyklos vaikučiai susirū
pinę naujos aukštesnės moky
klos išlaidomis. Matydami, 
kad suaugusiam jaunimui se
kasi bingo vakarai, tat ir jie 
sumanė pasekti jų pavyzdį. 
Pamėgino ir gerai pasisekė. 
Malonu buvo tėmyti, kaip net

masis to priežodžio, kiekvie
nas vaikutis gali tikėtis sek j konsultantas architektas p. A- 
mingai pereiti kvotimus. jlbert A. Klinicheck. Svarbūs, 

gyvį reikalai apsvarstyta.
Liet. Kambario dekoracijų 

projektas, kaip žinoma, yra' 
atsiųstas iŠ Lietuvos. Kaip ki- 

Aciu Dievui, musų klebonas tautų kambarių pirmieji 
kun. Vasiliauskas pasveiko ir proj elitui buvo tik prirengia- 
pereitą sekmadienį jau laikė maisiau (preliminary), taip 
Misiąs. neišvengiamai yra ir su mūsų

------------ pirmuoju projektu, architekto
Pereitą .sekmadienį buvo L A Gudaičio patiektu. Mat, 

card party bažnyčios naudai I reįkc.s tula.s permainas padu
ją rengė choro vaikinai. Nors ryL pats projekto patiekėjas 
oras buvo blogas, bet žmonių yra savo specifikacijose numa 
susirinko daug. Liko gražaus tęs kaį kurįas permainas. 
1^‘bio. ,jg pasikalbėjimo su dr. M.

HOMESTEAŪ ŽINELĖS

Tą pačią dieną vakare buvo 
mokyklos vaikučių teatras. K u 
ric tik atsilankė, visi buvo 
patenkinti. Pelnas skiriamas 
parapijos naudai.

Bagdonu paaiškėjo visiems 
kad architektas A. Gudaitis y- 
ra apsiėmęs, įsipareigojęs pa
darytį naują projektą su per

imamomis, kurios bus pamu- 
Sausio 29 d. vakare sodalie-1 tuotos bendrai Pittsburgho U- 

tės rengia lietuvišką balių pa- nįversiteto Valdybos ir L. K. 
rapijos naudai, Sokolų svetai
nėje, 5th Avė. Grieš Vainau
sko orkestrą. j

___z Sausio 27 d., 8 vai. ryto bus į
~ raštininkės pagelbini::-'pagelaus geram tikslui. Bei--laikomos Mišios šv. intencija 

4 ....... . “ ktų, kad tėveliai geru žodžiu|Povilo ir Marijonos Didžiūnų,,

ir mažiausieji vaikeliai moky- 
į pagaila, dannkta Jacanakiu- nreigail5jo ccntl)i ka(,

kė, Stankauskas paskirtas ma
ršalka prižiūrėjimui susirinki- 

nusi- „lo viet()S įv kėilžių sustaty
mui. Naujokų ir naujokių pri- 
žiūrėjimui palikti tie įialys: 
Stankaiiskienė ir Stankauskas. 
Iš raštininkės atskaitos pasi
rodo, kad kuopoje yra virš 120 
narių, tik ne visi veiklūs. Kai 
kurie užsnūdę, o kai kurie net

gu kitais laikais, nes ši pra
moga bus skaitlinga iš apylin-

v. .. . .kės mėgėjų. Tiktai nelaimė
cius. Kiti negali, nes nedirba,. , . . .... .. .... r, , .'kad mažai randasi čionai dtrir neturi iš ko. Bet randasi., ... ..t bancių žmonelių, nes vis to 
daug tokių, kūne galėtų u»i-, ne|eIi|ta aonykS£.iwf
mokėt,, bet ir t,e nemoka. Je.-| ka[)kina
gu neklystu, rodos, apie 200 ____________
šeimynų parapijonų randasi, o 
j fondą vos sumokėjo 232 doL

nėra ko ir norėti, kad visi už
simokėtų pilnai savo niokes-

Kai kurie moka kasmet pilnai, 
o daugelis nei dalele neprisi
deda, kad ir gali.

Paimkim kitą reikalą — kas 
link bingo. Jos laikomos kas 
šeštadienis, bet ir ten ar daug 
ateina musų parapijonų? Ant 
lankos pirštų galima būtų su
skaityti. Moterų dar daugiau, 
o vyrų tai kartais visai ma
žai. Jeigu ne svetimtaučiai, tai 
mes negalėtume nieko nuveik
ti. Svetimi daugiau atjaučia 
parapijos reikalus, negu mes 
patys. Taigi turėtų būti mums 
didelė gėda prieš svetimtau
čius. Jeigu ir čia negalime pu- 
švęsti kokį vakarą, arba ir dau 
giau, tai tikrai apsileidimas, 
arba išsikalbėjimas, kad asai 
nemoku,
gęe. Aš manau, kad nėra pa 
siteisiniino; reikia tik noro,

BRIDGEVILLĖS ŽINIOS
Sekmadienį, sausio 20 d. 

pas mus buvo tokia migla, ko
kios žmonės nebeatmena. Del 
to, kai kurie mūsų delegatai 
nebegulėjo nuvažiuoti vakare 
į Federacijos apskričio meti
nį susirinkimą, įvykusį Šv. Ku 
zimiero mokyklos salėje, Pitts 
burgh, Pa. Teko nugirsti, kad

(Tęsinys ant 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI

Komuniją in corpore. Paskui 
buvo susirinkimas.

Bernardas

ŽINUTĖS Iš VANOER- 
GlttFT

Vandergrift lietuvių koloni- i 
ja labai daug darbuojasi baž
nyčios ir tautos reikalais. Da
rbšti ši kolonija, nes turi dar 
bštų kleboną, kuris, pamylėjęs 
šią parapijėlę, pats ir parapi 
jonus ragindamas, nenuilstan
čiai veikia bažnyčios ir tau
tos reikalais.

Sausio L3 d. Sv. Kazimiero 
draugija laikė metinį susirin
kimą. Susirinkę nariai iasirin-

ne visi atstovai grįžo į namus į ko naują valdybą. A. Černau- 
pukeltu ūpu. Gerą nuotaiką|Ską — pirm., J. Urboną: — ,įo 
gadinęs tūlos parapijos komi- pageli)., J. Stankų — raštini-
tetas, užsispyręs “nakinti” 
Federaciją ir pasišovęs vado
vauti laisvamaniams. Gėda, 
kad tokiems vyrams paveda

AKIŲ GYDYTOJAI

25 MEĘ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JONI SIETINA
OPTOMBTBOTA*

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

2 aukštas
Pastebėki! mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8.•00 
vai. vakaro. Nedėiiomis nėra 
skirtų valandą. Booin 8. 

Phona

dr. vaiturb, art.
LIETUVIS

OPTOMETKICALLV ■ aUD 
SPECIALISTAS 

PaienffTlna aklų Įtempimų, k 
Mtl prieiaatlml kalvos akaodAJUaa 

i m z. u • < ai malsimo aklų aptemimo. Sarvuota-nku, F. Ceroauską ir A. Mar-lmo. skaudamų aklų karttj, atttalm

nti, A. Venį — pagelbininku, 
1. Kisielių (Kissel) — iždini-

TeL LAEayette 7860

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
▼ai.: 1—4 tr 7—t rak rakars 

Res. 2136 W. 24th St.
TeL CANsl O4PO

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:

Office Phone Rcs. and Office
PROspect 1028 2200 So. Leavitt St

CANAL 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHY3ICIAN and 8UROEON

2403 W. 63rd St, Ohicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 to » P. M. 
Sunday by Appolntment

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 0050

DR. P. Z. ZALATORISg
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET
Reatdeadja 8400 So. ArteeUo Are.

Valaadoe: 11 ryto Iki 8 popiet
8 lkl S r. rakare

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 4 Iki 8 rak. 
Nedėiiomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOLIevard 7820
Namų Tel. PROspect 1080

DR. G. L BLDŽIS
Tel. CANal 8122

DENTISTAS
2201 W. Oermak Road

(Kampas Learltt St.)
Valandos; Nuo 8 lkl lt ryto

Nuo 1 Iki S vakaro
BeredoJ pagal sutartįM. BOULerard 7041

DRa Ci Zi VEZEL’IS
DRNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

▼ai.; nuo 0 tu 8 rakare 
■sredoj pagal sutartį

TeL CANal 0122

DR. $. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*

2201 W. Oermak Road
Valandos 1—S Ir 7—S rak.

Beredomls Ir NedSllomls pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. California Ava.

Telefonas REPubllc 7888
1

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ii* Gydytojas 

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

2-4 popiet; nuo 6-8 vakarais
Vek Ofiso BOULerard 0010—14 
■ea. VKkery 2048

DR. I J. BERTASH
Oflm raL nuo i-S į nuo 4:80-8:20

744 W . 3«U SM

DR. T. DUNDULIS i
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 AHCHEH AVENUE
Tat VIRgtata OOgg 0<Wodg5omliiirr^' ’uūtarN

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 18 Iki 12 vai. ryte. nuo 7 fkl 4 
ral. po pietų Ir nuo 7 Ikt t:30 vai. 
vakaro. Nedėlloinls nuo 10 iki 12 

valandai dienų
Tslefnnss BUDway 8880

DR.MAIIRICEKAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAH

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
TeL YARds 0004

Rea: Tel. PLAsa 8400
. Valandos:

Muo 10-12 r. ryku 0-8 Ir .7-8 r. v.
MgtOUitslila guo lo lkl M Ugne

Ofise: Tei. LAPayctte 4017 
Rea.: Tel. HEMlock 4380

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso ralandos: .*-4 Ir 4-8 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2050 W. 68th St. 
Valandos: 10-11 Ir 8-8 vai. rak.

lemia Ir NedSltomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

1144 SO. 4011a CT., CICERO. ILL. 
Utar.. Ketv. ir Pėtn. 10—8 ral. 

0147 SO. HALSTED ST., CH1CAGO 
PaneiL Serad. Ir BabaL 1—8 rak

Dienoms Tel. LAFayette 0700 
Naktimis TeL CANal 0400

BR. A. J. JAVOS
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: I Iki » popiet, 7 Iki > rak. 

NedOUoje pagal sutarti

Office Tel. KEPubltc 7000 
Rea. TeL GROvekUl 0017

7017 B. FAIRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
0400 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CH1RUROA8 

OaL 0-4 Ir 7-8 rak. Ketr. 0-18 ryto 
NsdOtOel susitarus

Tel. LAFayctte 8057

DR. A. RAŪKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPIJ'iPULIAl 
3051 West 43rd Street

(Prk> Archer Avė. netoli Kedale> 
Valandos: nuo 2 tkl 8 vai. vakaro 

He rėdo mis Ir nedėltctm's po gal 
sutarti

Ofiso Tel.: I^AFayette 86M
Res. Tel.: VTRgtnla 0889

DR. Y. E. SIEDLINSKIS
DENT18TA0

O A 8 X-RAY
4M> ARCHKR AVKNUE 

. Kauipag Ftaoclooo Atk j,_

trumparaųystp tr tollrafyst*. Prtraa. 
<i‘a teisintai aklnlua. Visuos* ataM- 

.. , . - , . klmuoaa egaanrtnartinas daromas «tMaugl.l* paskyrė 5 dol. nu- elektra. oaroCauOa mallaiistas klak 
daa Hondai* atyda atkreipiama 1 
mokyklos ralkua Kratroa akys att 
talsomoų Valandos nuo 10 Iki S r 
NsdSh'oJ nuo 10 tirt II. Daugely at
sitik Imu akys ai i taisomos be akinių, 
Kainos

tūzą — mušbolistų vedėjais.
n m garbingos pareigus eitu
Susipratę katalikai turėtų pa- pirkimui dovanų card party, 
našius žmones boikotuoti. Ci-1 parapijos labui, 

nepatinka, ar pavar- goniško būdo ponams ne vie-! '----------
ta, kur yra sprendžiami svar
būs, katalikų reikalai.

Sausio 13 d, «v. JuozaįH) 
draugija laikė metinį susirin-

4712 BO. ASHLAND AVB 
a ĮĮvOT TDW



Kelvirladienv-, sųųslv 2 1.9,35,

arkitekUs Žaidžiąs, Ifu
ris yra pustuos l^elętų bažny
čių, mokyklų, ligoninę ir dau- 

Igybę namų, laikraštininkas 
Pranas Gudas, buvęs “Darbi- 

in'ųiko” Redaktorius ir dr. B 
Jęvaišas, buvęs šv. Kryžiaus 
ligoninės gydytojų štabo pirm. 
ir Loveles univęrsiteto profe
sorius.

■*$ RENGIA KON
CERTU SU ŠOKIAIS

Muz. Juozas Sauris, kuris vadovaus didžiu
liam Liet Vyčių ‘‘Dainos” chorui ‘‘Draugo” 
metiniam parengime vasario 3 d., Lietuvių Au
ditorijoje. Choras šiuo laiku visu smarkumu pra
ktikuoja smagias dainas, kuriomis palinksmins 
audiencijų.

VIETINĖS ŽINIOS
ŠIANDIEN PASKAITOS 
ROSELANDE, BRIGH- 
TON PARKE IR MAR- 

(ĮUETTE PARKE

vos sugrįžęs aptiekininkas Vi
ncas Petrauskas, roselandię- 
čiams gerai pažįstamas komp, 
Antanas Pocius ir žinomas vei 
kėjas adv. Juozas Grisius. 
Brighton Parke, Nekalto Pra 

sidėjimo par. salėj kalbės —
Visuomenės Kursuoji1’’ Antanas Rakauskas, h ėde

sį vakarų, Si11“'*,)”* centro pirm., adv. Ka

Dl{.lLCKP(<r. — Sausio 
13 d. Šv. Jurgio pajap. cho
rų šokių vakaras pavyko vi
sais atvejais. Vakaras buvę 
smagus, muzika kuogeriausia 
ir publikos pilna salė. Svečių 
buvę’ nęt iš South Chicago, Ci
cero ir Marąųette Pąrk.

Dabar chųras nutarė rengi) 
koncertų su šokiais, vasar.o 
lt) d., Šv. Jurgio parap. salė
je. Prograiue dalyvaus didy
sis parapijos choras, Mažosios 
Gėlelės mergaičių choras, A- 
lunm,ų orkestrą, vedama pi;o£ 
A. Pociaus, kvartetų ir solis
tų. Taipgi bus didelis “treat” 
iš North Side: atvyks vyrų 
choras, vedami. - N. Kulio. •-

Taigi, rezerv nokite vasario 
K) d. ir visi atvykite į Šv. Ju- 

įrgio parap. choro koncertų.
Žinutė

Darba?
se eina pirmyn, 
vai., paskaitos įvyksta Rose-'5^35 Savickas, “Vyties’ reda- 
lande, Brighton Parke ir Mar-( korius 11 *nč- Antanas Žvirb- 

Ls, žinomas mūsų visuomenėj 
veikėjas.

Marąusttę Parke, Gimimo

ųuette Parke.

Roselande, Visų šventų par.

salėj, kalhf-s neseniai iš Lietu- par. salėj, paskaitas laikys -

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

moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’

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

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ. 
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievus. Djevo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popieręs ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS. 
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. .Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešojoje gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užaugimas. Puslapių 515. Kainu $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Turinys: šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
fcjūnius. Kalbėjo per pranašus. Malonė, šv. Dvasios do
vanus. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa
tybei! ir Šventųjų Bendravimus. Nuodėmių atleidimas. 
EJakVamentai — Krikštas, Atguila, Patepimas, Sutvirtini- . 
man, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.

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

Čia nuplflftk

Gerb.- "DrAugo"’adiri/nfatračlja'lr
Siunčiu f................. už kuriuos atsiųskite man Vyskupo pūčio knjgaa

'•KATALIKŲ TIKYBA”.
I toina — TIKTU. Kaina 81.00; npdnryta 91.85
II tomą — JPZUS KIllHTKS. Kalnu vi.50: nĮuląryta 11.90
III tomą — SV. DVASIA. Kuiną *J.OO; apdaryta 91.85.

ii bp ‘
Siunčiu 82.80, knd nfsiųstuini-tn be aptaisų.
Siunčiu 98.85, kad ntalųatuinčte audeklo apdarais visas tris vyskupo 

Būčlo knygas "KATALIKŲ TIKYBA”.

Vardas. Pavardė .................... .. ............... .. ................................. .............

Adreaas ........................................................................Street

RYTŲ PENNSYLVANUOS ŽINIOS

GERTAS
PU,11.ADLĮ PINA, PA. — 

Tarp t ji.oi.diečių dabar par
davinėjami tikietaį koncerto 
Šv. .Jurgio parapijos mokyk
los. Koncerto programų išpil
dys patys vaikučiai.

Koncertas įvyks sekmadie
nį, vasario 3 d., 5 valandų po
piet, parapijos svetainėje. Kie
kvienam patartina atsilankyti

REIKŠMINGAS KŪN- 1 !’ k'?suw .,to" tykų. I i'ų.as, kad vaikučiai
išlavinti gabaus chorvedžio A 
n,tano Dulko, moka gražiai pa 
įdainuoti; o antras, kad, kaip 
[gink-ja u, sesutės - mokytojos, 
rengėjos to vakaro, kųneertų

įrengia parapijos klebonui, ku 
nigui Ignui Zimbliui pagerb
ti. Mat, vasario 1 d. pripuola 
jo vardinės — Šv. Ignoto. Tat, 
kiekvienas, kuris tik gerbia 
kunigų Ignų Zimblį (o kas ne
gerbia!), privalėtų dalyvauti 
tame koncerte. ’ K.V.

MŪSŲ PAMINKLINIS 
KAMBARYS

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
j Lomių Komiteto. Kai kurių 
tautų lik trečias ar ketvirtis 
projektas tapo galutinai pri
imtus. Mes tikimės, kati antra
sis projektas bus visai tinka 
mus, bus priimtas. Jeigu taip, 
tai, ponia Mitehell jiasakė, 
5000 litų suma, kų Lietuvos 
vyriausybei lėšavo šio projek
to konkursas, bus Pitt. Ųni-

versiteto kredituotas liet. ka
mbario fondui,

Lietuvių paminklas — kam
barys bus tikrai; bus per am
žių eilę, ir dėl to turim uėt vi
sas pastuugas, kad jis visada 
būtų su lietuvių dvasia, lietu
vių nieuo pajautimu. Pusidar- 

i buokini aukomis. Čekius rašy
kite-: Lietuvių Kambario Fon
das, o siųskit: V. Zamhlaus- 
kas, 31 Minooka St., Pitts- 
burgli, (10) Pa.

LKFK Spaudos Kom.

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

ATNAUJINTA SKERDY
KLŲ ELEVEITORIU 
TRANSPORTACIJA

Eleveitorių transportacija 
skerdyklų įpenėtuose atnau
jinta. Ši 'transportacija buvo 
sunaikinta Paekingtovvn gais
ro. 166 traukiniai bus operuo
jami kasdienų; eis kas 6 mi
nutes, ir dažninus, kada dar 
bildukui baigs darbų. Padau
ginta ir specialių traukinių 
Iš Jackson Park stoties išeis 
7:45 ryto, iš 42 Plące ir Keri 
wood stoties 8:05 ryto — Į 
skerdyklas. .Vakarais specia
lus traukinys išeis Armoiir’s 
ir Swįft’s -dirbtuvių 4:35 
popiet stačiai i '.Jackson Park 
stotį. Dų kiti specialūs trau
kiniai išeis nuo Sv.ift’s 4:3 j 
popiet tiesiog į Englmvnod 
Normai Park, Kemvood. llal 
sted gatvės stotis jau visai

, SĄJUNGIEČIŲ PRAMOGA
l NORTH SIDE.’— Moterų 
I .
i Sujungęs 4 kuopa rengia bu- 
į ilco par.ty, sausio 29 d. 7:30 
vakare, Čepaičių namuos, 1645 

i \Vabansia Avė. Įžanga 25c. Vi 
'si kviečiami atsilankyti.

Komisija

PADĖKA

Linksmi veidai nušvietė vi
sų jaunimų, kuris buvo susi
rinkęs sekmadienio vakarų į 
Midland Club viešbutį, L. Vy
čių centro parengimų. Nebuvo 
galima atsidžiaugti vietos puo 
šnuniu, muzikos švelnumu ir 
visų elgesiu. .Jaunimas pasiro
dė savo gražume. Vyčių gru- Į 
pėse matėsi svečių iš AVauke- ’ 
gan, Kenoshos ir Indiana Ra- 
rbor.

Vakaro didelis pasisekimas 
— tai nuopelnai Budrike, “Ma, 
rgučio”, Peoples ir Progresą 
Eurniture kompanijų garsini -

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

“DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

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

“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 žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, III. Metams $1.80

“AMŲRIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių G ui Versalis Biu
ras, Ine. Kaina* metams $1.50. 423 (Jrami Street, 
Brooklyn, N. Y.

konsulo
LAIŠKAS

Sausio 22 d., 1935 m.

P. Leonardui Šimučiui.
‘‘Draugo” Redaktoriui 

Didž. Gei‘6- Pone Šimuti:
Fal aMijos rankdarbi,, para- VM ~ “ "T .^..”“^2,,

dai sėkmingai užsibaigus, lai
kau su i už malonių pareigų 
padėkot' Tamstai ir visam Jū
sų štabui už nuoširdžių koope
racijų, kurių .Jūs suteikėte 
“Draugo” skiltyse.

Indiana av. Juozas

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

bei “Vyties” skelbimai, Vy
čių kuopų darbuotė ir komisi
jos rūpestingumas.

Visiems širdingai ačiū!
L. Vyčių Centrą';

■P
Aš esu įsitikinęs, kad atsie

kti sėkmingi rezultatai dėka 
Jūsų tinkamo parodos išgarsi
nimo ir palankaus jos aprašy
mo.

Su aukšta pagarba,

A. Kalvaitis,
Lietuvos Konsulas Čikagoje

VIENŲ METŲ MIR
TIES SUKAKTUVĖS

A. A
JUOZAPAS KIN CINAS
Negailestinga įnirtis kasdiena 

atskiriu tūkstančius žmonių ir 
daug pažįstamų. Pakirsdatna 
Žmogaus gyvybės dienus, nepa
sigaili jauno, seno, net uolu Ils, 
gero darbininko. Visos Ivglal 
guldo | gralius, o jų sielas siu
nčia prie Teisingiausiu Vb-ftuu- 
tles teismo.

Alai artinasi metai sausio 25 
diena., kaip atsiskyrė mūsų bro
lis Juozus Kinčinus. Negalima 
būtų užiulrftll Jo gerumų Ii onr- 
b Al urnų gyvenime, tai už |u sie
lų yra užpruftytos iv. Miklus 
Rausiu 25 d. sš Petro Ir Po
vilu parap. bažnyčioje. West 
Pullman, 7:30 vai. rito. Ir šau
do 24 d. .šv. Kryžiaus purap 
bažnyčioje, Town of Lake. 7:30 
vai. ryto Ir 25 d. Tėvų Marijo
nų vienuolyne,

Kvlečlume visus gl.uin 
dru ilgus, kaimynus Ir nažlsta- 
inus dalyvauti (bose pamaldose.

Nuliūdusi Meka-
Klnčlnų Šeimyna.

4,4*41* 18. Hdnoro K».

RO5ELUI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime Ir Išdirbi
na© visokių rišlų paminklų Ir jra- 
bnamlų.

Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjais.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai;

Rrj PENSACOLA MII 
BELMOMT 8485

Offices HI LIAUDE 8885
Alfred BoaelU, prea. Vlneent Koselti, aeer.

VENETIAN MUNUMENf G0„ INC.

G R A B O R I A 1:
LACHAVVICH 
IR SUNOS

LIETUVIAI CRAB0RIAI
Patarnauju laidotuvėse k nepigiausia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. GANal 2515 arlia 2518
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct./cicero, III.
Tel. CICERO 5927

Tež. LAEayette 8578

J. LiuIevJčJus
G ra bortus 

Ir
BalsamilbtojM

Patarnauja Clilca 
goję ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

4092 Archer Are.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KUI

Ambulancč Patarnavimas Dięnę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I. J. Z 0 L P
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VED£JA8
1646 West 46th Street
Tel. BOPIcrard 6908—MIS

ATĖJUS LIŪDĖSIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiem! 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituauica Avenoa 
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard <139

II*

Ievas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

6340 SO. KEDZIE AVĖ.

SIMON M. SKUBĄS
ORARORIUH ir BALSAMUOTOAk! 

P8tam*vlma* geras ir nebrangu
718 West 18th Street

Telefonu MOJfroe 8871

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ GHABORIU8

Palaidoja už 825.00 Ir aukočiau 
Modemiška koplyčia dykai*

8M W. I8U1 St. Tel. CANjU 84*4 
___Chicago III _____



G DRANGAS

KAIP VŪN ZASAS KAUNE OF LAKE ŽINELĖS
APSIKULTORINO 'pio 151),(MM) radio obonentu. j indorsuos regularės partijos’ T0WN OI-' LAKE. — Sau_ _ _ J,šiais metais Lietuvoje numa-,'kandidatus, būtent Jobu Egan šio 25 d. bus metai, kaip mi

iŠ Klaųiėdos hitlerininku jto,na imtis galimi? žygių ra-.,į aldormonus ir J->lw. ,T. KelIyĮr,-u. a. Juostas Kine-inas. Daug 
teisiamųjų SO žmonių yra Kau '1'“ išplėsti visame krašte. Nu- į majorus. jturėjo pažįstamų. Buvo geras
no kalėjime ir kasdien auto-i!nuto,na pastatyti didelę, gai» , Val(lybft Įmtieks planus be-1’11' uolus Av- Kryžiaus parūpi- 
mobilia s vežami i teismą, o ”gų nulio stotį ladiotono ie. ,1(||.HĮ11 niass-mitingui trumpoj jnnasis, nenuilstantis durbinin

A ,

Ketvirtadienis, 8au.no 24, 1935

“DRAUGO" PRENUME
RATŲ KOLEKTORIAI 

1935 METAMS
Bridgeporte — Pr., Budas,

5)01 \V. 33rd St.
Brigbton Park — Kl. dubi

SUCH JS LIFE-

AT THE ETTD OF THE TRAIL

kalnius. Tokia stotis bus sta J. L. Juozaitis ktts» skaitytojas katalikiškų
_______ , laikraSčių, narvs Marijonų K.,!"1"' 4'u> «• Mozart St.

Įlegijoa rėmėjų ir Labda.,ų. |»j MnrųuCte Park - St. Sta- 

savo prislėgtų ūpą mėgsta va-!.i"» tinkamam veikimui. Ja. 'vykstu JJetuvi-, Itemokratų'-i" ,IUS ^laikytos t,v. Mi-;

45 yra laisvi už užstatus, šie 
gyvena viešbučiuose ir patys 
ateina i teisina

tomą toliau nuo Kauno, 
ši,. )ni$vie;iįnil<'hto triukšmas netrukdytu’ 

Ja.

km!
ateityj.

CICERO. — Sausio 25 d. į-

karais taisyti lietuviška skai- (nutarta pastatyti Klaipėda, klflbo sutrinkimas, Liuosybės 
driaja degtine, alučiu bei ra.inninę radio stotį, ki. Kviečiami visi. lietuviai
nu. Na, žinoma, dažnai peri- ’*> aptarimu Lietuvos pajūr; I jsjru;vtj į klfibą. Šiame siusi
ma saiką, ir tada tenka ir jmi- Šmis žygiais norima sudaryu 'rinkil‘KS h(l n,iisų kandidato 
lieijai ‘'kultūringuosius” vo- palengvinimus, kad radio plt
kiečius pamokyti gražaus e’.-'stų visoje Lietuvoje, ypač n 
gesio... įkininkų tarpe.

T:.i šiol geriausiai šiuo ž\il-| Lietuvoje jau pradėjo veik 
g'piu pasižymėjo vienas svar- ii radio apųratų dirbtuvės. Jos 

pašto- pagamina detektorinius lempi
nius radio aparatus, kurie ka 
štuoja 25-60 litų. Šie aparatai 
yra nė kiek nehlogesni negu

niausiu kaltinamųjų, 
rius von Zasas, uždarytas prie 
švalstybinės vadinamos žąsin
ukų partijoj vadas. Jis prieš
pat Kalė<las davė teismui ii [tokios pat rūšies iš užsienio

šios sausio 24 d., 8:00 vai. ry
to Šv. Kryžiaus bažnyčioj.

Sausio. 25 d., (> vai. rylų 
Tėvų Marijonų Vienuolyno1 

P. Vitkaus dar bus reguburės Jr &v- Uetro >r Povilo bažny- 
partijos kandidatai, .Jos. .1 ~-‘4-> vnk ryto.
.landa ir F. Ganzini. Juozas J.l Visi velioniu draugai, gimi 
Janda yra čej<cs, patyręs po-.r,;;’ pažįsta?, j prašomi 
litikoje žmogus, katalikas; a- melsti.
pie 20 m. kai priklauso pr’.e; atminimų daro Kineinų 
K. C. organizacijos. Jis kan
didatuoja į miestelio trustisus 
demokratų sąrašu. \’isi lietu
viai turėtų balsuoti už jį, o ne nU namus: 4441

gus pasiaiškinimus, ta'i p kita j įvežamieji, nors pastarieji ka-luž kokius kitus kandidatus,

šeimyna.
Po gedulingų pamaldų visi 

kviečiami atsilankyti į Kinč’.- 
S. Donore St.

Rip.
ko pažymėjo, kad į Klaipėdą štuoja dvigubai. Lietuvos nv-i kurie pirmiau darė juokus iš
is Ryt prūsių persikėle gyve.-r (Įį0 stotis turi ilgų 1935 met- lietuvių ir tikėjimo.
ti, norėdamas padirbėt' klai
pėdiškių kultūrinimui... Na, L* 
patį vakarą ir gražini “apsi- 
kultūrino”.

Su v>enu Kaune žinomu pa 
Ihidūnu taip pasigėrė, kad ga
tvėje ’mė tiiukšmauti, virs- 
tulicoti. Pagaliau pargriuvo ir 
liepaį-'gė atsikelti. Policiniu 
kas von Zasų pakėlė ir Ši 
taip nusitempė į nuovadą. Čia įso 
Zasas taip pat nepajėgė pa
stovėti. Policijai kilo baimės, 
kad jis yra apsinuodijęs alko
holiu ir gali net numirti. To

rų bangą. Ją norima iš Lie
tuvos atimti ir atiduoti kitai 
valstybei, o Lietuvai paskir
ti trumpesnę. Jeigu jų atimtų, 
tai Lietuvai vistiek reikia 500 
metrų ilgumo bangos. Bet ta
da Kauno indo stotis reikėtų 
žymiai sustiprinti, nes kitaip, 
detektoriniu aparatu ji nebus 
girdima valstybės pakraščiuo-

Demokratų dūkto
RADIO

Pranešimas

Yjiač pastaruoju laiku, kai 
atpigo radio aparatai, Lietu
voje radm kelia didelio susi-

,. .. . . . domėiimo. Patvs ūkininkai da=dėl policija tuojau iššaukė „ ,.x . . . . znai lankosi raibo krautuvėsegreitosios pagalbos automobi- . , .,. . . „ ir perka ;aa aparatus. Kas jųb ir pio von Zasa nuveze i Ii- . . , . ,
. .. .v,., neturi, tie \akarais renkas,goninę. Ligoninėje paaiškėjo, , . .

. . . .... . pas kaimynus, pasiklausyt)kad okio aps-nuodijnno nėra. ,, , v., . , . , , , Kauno radiofono pranešimu,o tiktai perdaug griebta ai- ,, , .. r. . , ipaskaitu, dainų, muzikos irkokono... \ on Zasui buvo su- T, ,, , ... .V1 |t-t- Beveik kiekvienas stanibeteikta mediciniška pagalba, • . , „ . 2 . ., , . , ... - įsnis ar bent apsviestesnis ūkibuvo lei ta ligomneie paime-1 . , , x . . .. . . .x. , . .... įninkąs stengiasi radio įsigvt.goti be; prasipngirmti, o rvT.i,.. .. . . , .. : ''.Miestuose dabar radio aparaatėjęs pal.cininkas ii nusive-. , . , ., , . . v. it u vra daugiau regu kannuo-de vėl i m ova<la, čia surašo '. įso. icprotokolų ir paleido. Iš nuo-

WEST SIDE. — Lietuvos 
Vyčių -24 kuopos svarbus su
sirinkimas įvyks ketvirtadie 
nį, sausio 24 d., parapijos sve
tainėje, 7:30 v. v 
prašomi atsilankyti, nes 
svečiu iš kitos kuopos.

G ARS1NKITĖS 
“DRAUGE"

Praeitų sekinadienį Progress ; 
Furniture krautuvės radio pro: 
gminoj, Progress maišytas į 

[trio ir vyrų duetas labai gerai! 
užsirekomendavo savo daina-' 
vinių. Visos dainos šauniai 
skambėjo. Dainavo ir progra- 
iiio vedėjas, Jonas Romanas,

Nariai-ė«lk,ft',s ta,pgi i<lor|į)
busžlniq:

Beje, neteko sužinot panelės 
vurdo, kuri dainavo solo “Vi
sur tyla”. Jos švelnutis bal-'

niulis, 6551 S. Talinan Avė.
Town of Lake — Juozas Li

sauskas, 4505 S. Paulina St.
West Side — Br. Vladas Ci- ' 

bulskis, 2334 S. Oakley Avė.
18 kolonija — P. Varakulis. [ 

724 \Vest 18tb St.
Nortb Side — K. Šerpetis.

, .1710 N. dirard St.pasi-
Roseland — .M. Misiūnas, 

245 West 1081 h PI.
VVest Pullman — K. Raila, 

12148 S. Lowe Avė.
Rast Cbicago — Fr. Zaran- 

:ka, 390S Elm St.
So. Cliicugo — K. dnubis,, 

i 8801 Sagina\v Avė. 1
i Cicero — VI. Sbemetulskis, 
',1440 S. 51st Ct.
| Rockford - St. Valiulis, 611 
[Lincoln Avė.

Melrose Park — J. Žvirb
lis, 1513 — 35th Avė. 

j Mavuood ir Bellwood — A. 
[Švilpauskienė, 103 — 20 Avė. 
j darv, Ind. ir ITarbor, Ind. — 
i J. Aukškalnis, 1354 llarrison

) Kenosba ir Raeine, Wis. —
VI. Juzėnas, 4227 — 21 Avė. ir 
V. Mandraviekns, 3805) Sheri- 
dan Itd.

Bingliampton, X. Y. — P.
sa,s man labai pat iko. Labai [T’ctrauskas, 14 Johnson St. 
būtą malonu jų vėl girdėt tru- j Pliila., Pa. — F. Condrot, 
mpoj ateityj. Jcstra 1706 R. Mavomensing A ve.

DRAUGO
METINIS

Detroit, Mich. — M. J. Ši-.
moTiis, 3547 Vernon Ilv.

Pittsburgli, Pa. — K. J 
Vaišnoras, 2013 Carson St. ir 
Stef. Zelenauskaitė, 1010 Ma- 
con Avė.

AVaukegan, III. — A. J. Sut
ikus, 1007 — 8tli St.
I Sheboygan, Wis. — ,T. Stau- 
Iskas, 1414; New York Avė.

Visi virš paminėti yra įga
lioti iškolektuoti “Draugo” ir1 
“Laivo” prenumeratas ir už
rašinėti naujas. Kas, nori 
“Draugui” agentauti, rinkti 
prenumeratas iš senų skaitv-

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandai Kaidlen nuo • Iki f> 

PanedėUo. 8eredo« Ir Pėtnyčloi 
vakaraft ( Iki 9 

Telelonaa C Aliai 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RKPiihllc 95(1(1

ANGLYS

ANGLYSI Tūkstantiai namu vartoja 
rkonoiuieUfut,- be Kuodžių Tropicuir 
anglis. Garantuota voga ir Ailiuria.

Trys Telefonai:
Srreenlngs—$4.75 Rcpublin OfiiiO
Mine Hun—5 7-5 l.awndale 7355

■toju ir naujas užrašinėti, turi i Lump arba <-gg—C.OO Merrimac 2.524 
. . .. . ."»(»KTiii-.lt.N COAI. <<)..gauti iš adniimstraeijos įga- I l-*wnrtnle 73«« Merrlmae 2524

1 liojimą. Adm

vados von Zasas tiesiog nu
žingsniavo į teismą. Dabar šis 
klaipėdiškiu “ kultūrintojas” 
ir hitlei ir.inkų organizatorius 
labai nelinksmai jaučiasi, ne; 
iš jo nemalonaus nim/ kio su 
ligonine ir r.uova-.la •, ‘"-us Kau 
mis juokiasi...

RŪPINASI PLĖS I I 
RADIO

Skapišky, Rokiškio apskr. 
yra mūrinis paminklas, pasta 
•lytas vyskupo Valančiaus 

! blaivybės skleidimo metu. Ja
me yra įmūrytos šešios Kin
kos degtinės,, kurių dugnai iš- 

• sikišę iŠ plytų. Karo metu vo- 
1 kiečiai norėję, tas bonkas iš
imti ir paragauti, ar skani 
taip sena degtinė, bet negale-j 

I ję tai padaryti, nes bonkos m i 
bni stipriai įmūrytos.

KAUNAS. — Žydų karių, 
dalyvavusių Lietuvos Nepri- 
klausoinyliės atvadavime, są
junga greitu laiku pradės leis 
ti savaitraštį lietuviu kalba. 
Savaitraščio redaktorium yra 
paskirtas sąjungos generali
nis sekretorius p. Izaokas TJv- šieast

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chl«-iigo, III.
TEIj. RKPVBIiIC HIO2

Katrie perkate in,' Is 18 
drni'verlij, siuskite juos j 
CRANE COAL CO. O.iu.-ile 
geresnes anglis už m ižiau 
pinigų.

SEKMADIENI, 5 VA L. PO PIET

Lietuvoje radio pradėjo at
sirasti apie 1925 m. Tai buvo 
visiems nepaprasta ir keista 
naujiena. Žmonės stebėjosi, 
kaip galima iš visur ir viską 
girdėti, nematant kas kalba ar 
dainuefa. Prietaringesni žmo
nės sakė, kad radio — tai vel
nio išii.islns, kurį tuč. tuojau 
reikia sudaužyti. 1928 m. bu
vo ilgas ir šaltas pavasaris. 
'Todėl radio aparatams teko

/

Vasario-Feb. 3 d. 1935
_ _ _ _  LIETUVIU AUDITORIJOJ
CHICAGOJE 3133 So. Halsted Street

13 WARD0 REGULIARIO 
LIETUVIŲ DEMOKRATŲ 
KLŪBO SUSIRINKIMAS 

PENKTADIENĮ

daug nekaltai nukentėti. Žino- - - , - . ,. . , sirinkimas prasidės 7:30 vai.
nes tvirtino, kad radio sutrau
kęs šaltį, kad jį reikia paša
linti, tai vėl ateisią s.ltesm

[ f-------------------
INSURANCE 

NOTARY

PUBLIC

REAL ESTATE

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į Mūsų Spnlką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET TeL LAFayette 1083

BUS ĮVAIRI PROGRAMA
I. Muzikaliais instrumentais bus išpildyta keletas smagių ir įspūdingų 

numerių.
II. Chicagos žymiausi solistai išpildys labai malonų Koncertą.

Iš priežasties parapijos su- . . ai j •• • i • - «. - .«• i •
sirinkimo, pereitą sekmadieni , UI. Sv. Kazimiero Akademijos rinktines mokines suvaidins labai gražų 
klūbo susirinkimas nukeltas j' vieno akto veikalėlį: “NESUGAUTAS NE VAGIS’
penktadienį, sausio 25 d. Su- l. y “Dainos” choras, po vadovvste J. SAURIO, ir Aušros Vartų 

parapijos choras, po vadovyste J. BRAZAIČIO, padainuos kele
tą smagių liaudies dainų.

i vakare, parapijos svetainėj.
Visi 13 wardo lietuviai kvie

laikai. Tačiau ž.noai,, priota- {"uni ir i-irašyti
rtagnroaa, kaip visur, taip ir ' kll'lh’' l"'ri’ Cr mene' 
fia tunu, trumpalaikis. Praūjo! !'"ls n5n.lllto < r«-lIc5mIog, or- 
šaltai pavasaris, kitais metais Kan'z»uij<}.
atėjo karštas, o radio kaip Ijibai gražu, kad lietuviai,' 
veikė taip ir veikia ir ligšio’ j kurie tolį buvo pasilikę poli- 

Radio imtuvai iš pradžių tikoj, pradeda domėtis politi- 
Lietnvoje smarkiau plito negu aku veikimu, ir nesiduoda sve- 
dabar, nes tai buvo pigi nau Itimtaučiams už nosies vedžio- 
jienn. Ligšiol jų inu vra 18, Į t i.

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČiy

Lengvais Atmokėjimals 
Nuo 5 iki 20 Mėty

Klfkvlono nnmrnR turtOR 
apwiu«otas per l’. R Oo- 
vornment J M algą: Kelerai 
. aringa and l,oan Injnimn- 
('- Cnrpornl lon. Wi.Rbln<r- 
lon. f), f., |,<| (sodo.

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.

^taupymo skyrius
Oallma padėti $1(10.0(1 arba daugiau (Income abaroal. Oallma pa

dėti $1.00. gauti knygrelę Ir kada klek nori ntokPtl (optlonol).
Oallma mokftl po 50 centų ) mflneaj arba duiiginu (Inalallment 

thrlft).
tff. kiekvieną dolerj mokame dividendą pagal uldarb). Praeity 18- 

mokfijom 6%.
Pirma Federal, Ir tvlrlattaln flnanalnl* (atalgn N8 jokia deprealja 

nepakenkė Ir nepakenka. Nėra Jokių niokeačli) jatojlniul j narius.

2324 8. LEAVITT ST. 
Tcl. CANal 1678

EDERALdAVINGS
Jano loąn" asiociation 

OP CHICAGO

JUSTIN
MAGKIEWICH

Raitininkas




