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U. S. KATALIKAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ MEKSIKOS VYRIAUSYBE

\VASlll.VJTON, saus. 20. 
Vis i langiau katalikų or

ganizacijų iš įvairių krašto 
dalių pareiškia protestus pr
ieš .Meksikos vyriausylię dęl
katalikų persekiojimų.

Detroito, Mieli., vyskupus 
M. J. Gallagher paragino vy
skupijos katalikų organizaci
jų tarybų, kad ji protestuo
tų prieš Meksikos vyriausybę. 
Tarybos susirinkime .Jo Ek- 
se. vyskupas pareiškė;

“Visi katalikai privalo nie 
ko nelaukiant protestuoti pr
ieš sovietinę tironijų Meksi
koj ir prieš draugingųjj J. 
įValsfcvbių vvriausvbės šaute- 
kiavimų su Meksikos tiro- 
nais.”

Rusija, sakė vyškupas, yra 
toli. Bet naujoji sovietų Ru
sija įsteigta, štai, Meksikoj — 
mūsų krašto pašonėje. Meksi
kos vyriausyliė yra liedieviš- 
ka. Užgindami Dievų, vadai 
nebeturi jokių prievolių į

žmones ir pačių vyriausybę. 
[.Jie gali plėšti ir meluoti, kad 
atsiekus savo tikslų. .Jie yra 

' prisiekę griauti Katalikų Baž 
nyčių. Šiandien Meksikoj san
tykiai yra blogesni, negu Re

line Nerono, Kaligulo ir Dio- 
' kletijaus laikais. Apie 200 ku
nigų nukankinta Meksiko,), 

i Religija užgniaužta. Vaikai 
mokyklose mokomi stačiai iš
tvirkimo.

Amerikos katalikai, pareiš
kia vyskupas, nereikalauja, 
kad mūsų vyriausybė sukel
tų karų Meksikai, ar Rusijai. 
Bet jie reikalauja, kad mūsų 
vyriausybė laikytųsi senųjų 
Amerikos principų dėl žmonių 
laisvės.

Katalikų organizacijų tary
ba daugiau kaip 500,000 sa
vo narių padarė rezoliucijų, 
kuriaja smerkia Meksikos vy- 

[ riausybės bedieviškus žygius 
prieš Katalikų Bažnyčių ir 
katalikus. Rezoliucija pasiųs
ta prezidentui Rooseveltui.

ORO SUSISIEKIMAS LIE- VOKIEČIAMS RŪPI LAT-
TUVOJE IR PER LIETUVĄ

Vokiečių — Sov. Rusų oro 
susisiekimo liendrovė, sutrum
pintai vadinama “Dereluft”,

VIJOS IR ESTUOS 
REIKALAI

KAUNAS. — Oficialūs vo
kiečių sluoksniai reiškia ne

jau kelinti metai vykdo dide- pasitenkinimo naujais Estijo- 
susisieki-,je jr Latvijoje išleistais kailiais lėktuvais oru 

mų tarp Berlyno ir Maskvos. 
Kasdien anksti rytų iš Berly
no ir Maskvos išskrenda lėk
tuvai. Apie 1 vai. dienų tie 
lėktuvai sustoja 2 minučių 
Kaune. Lėktuvams sustoti Lie 
tuvos kariuomenės vyriausiam 
aerodrome, Linksmakalny, Ac

46 ASMENYS ŽUVO SU- BLOGIAU KAIP 
SIOAUŽUS LAIVAMS
N. J. PAKRAŠČIUOSE I REFORMACIJA

IŠ ŽUVUSIŲJŲ DAR KE- 
. LIOLIKA LAVONŲ NE- . 

SURASTA

NEW YORK, saus. 26.- 
4ti asmenys žuvo jūroje ry
šium su laivo Mohau’k nus
kendimu po susidaužymo su 
laivu Talisman. 117 išgelbėta.

33 lavonai atrasta iš žu
vusiųjų. Vienas asmuo mirė 
gelbėjimo laiku, o 12 kitų la
vonų nerandama.

Išgelbėtieji oaug ir plačiai 
pasakoja apie pasireiškusių 
pasiaubų nuskendusiam laive 
po įvykusio susidaužymo. Sa
ko, vyrai ir moterys stačiai 
šoko jūron iš pašlijusio ant 
šono laivo.

Sako, laivo įgula didvyriš
kai dirbo nuleidžiant jūron 
valtis. Dėl skubaus veikimo 
nesisekė tas darbas.

Atvykusieji pagalbon lai
vai ėmėsi gelbėti nukentėju
siuosius.

KINAI GINKLUOJAMI
PRIEŠ KOMUNISTUS
ČUNKING, Šerhwan pro

vincija, Kinija, saus. 26. — 
Kinijos diktatorius Čiang 
Kai - šėkas mobilizuoja, čia 
sutraukia ir apginkluoja ki
nus valstiečius, kurie paren
giami grumtis su komunistų 
plėšikų gaujomis, žygiuojan
čiomis šio miesto link.

Diktatorius nusprendė nie

kos klausimų tose valstybėse
tvarkančiais įstatymais ir dėl
tų valstybių vyriausybių prie
monių aštriai pasisako.

,, ... , , • ku būdu nepaduoti šio mies-Berliner Tageblatt dėl kal-i , . . , ., , . . . , 1, to raudonųjų gaujoms, kuriosbos klausimo sutvarkymo Es-'. .. . . .
... . . T x •• • t JAU išgriovė didesniųjų pro-tijoje ir J^atvijoje pareiškia, ... ,

------------------. . . Vincuos dalį.11-1 t • • ■ kad tas sutvarkymas esųs, vi- ... . .loklubas turi įrengęs gražių . . . „• Mobilizuojami valstiečiai. . , . e . j,- • 1 sų pirma, nukreiptas prie.Ustotelę su buietu, sodeliu ir į 1 r
vokiečių tautines mažumas.sandėliais benzinui ir lėktuvu

įrankiams. Tokiu būdu Lietu-i Laikraščiui atrodo įsidėmėti-

1 sudaro kraštoI
cijų.

saugos mili-

kabiam reikalui kad kalboa ™rtojimui su-vos žmones, s 
esant, kasdien gali nuskristi tvarkyti įstatymai Latvijoj; 

ir Estijoje buvo paskelbti vie 
į Maskvų (4 vai. kelionės) ir nu Pasak laikraščio,
į Karaliaučių ar Berlynu (1 ir taį pgą8 politinio abiejų kraš- 
3 vai. kelionės). Bilietų kaina bendradarbiavimo rezuL 
beveik tokia pat, kaip gele- t&tas.
žinkeliu.

Dabar “Derelufto” valdy
ba kreipėsi į Lietuvos ir T>at- 
vijo« vyriausybes, siūlydama 
įvesti oro susisiekimų tarp 
Kauno ir Rygos. Girdėti Lie-i^u 
tuvos ir Latvijos vyriausybės Į

JAPONŲ MIUTARINĖS 
IŠLAIDOS

Berliner Boersenzeitung, 
rašydamas apie kalbos su- išlaikymui, 
tvarkymų Latvijoje ir Estijo 
je, vadina tai “dideliu siun

tų kraštų vokietvbei.

TOKIJO, saus. 26. — Min- 
seito partijos vadas Takao 
Saito puolė parlamente mi’i- 
tarininkus, kurie panaudoja 
dideles išlaidas kariuomenės

PRSnISnM A™ 179 MILIJONAI DOLERIŲ MO 
reikalais KESCiy SKIRTAJE 1933 METUS

COOKOJPSKRin
Per daug išlaidų vykdant šelpi

mo darbą; mirė dar viena 
šaudymo auka

Andai lllinoiso valstybės Į 1/8,841,148 dol. mokesčių y- 
legislatūroje aštriai buvo kn-ila skirta už 1933,metus Coo- 
tikuojama valstybės šelpimo ko apskrityje, paskelbė aps- 
(lllinois Emergencv Relief) Srities klerkas M. J. Flynn.

v. . , komisija, kuri per daug iš-1 Vienerių metų mokesčių
mas Kolumbo vyčių tarybos nų ir jiedu ten konferuos su, , ., .»i-., , . . . ,... ... . , leidžia paskirstant šelpimų.
surengtam sidabrinio jululie-• Anglijos premjeru MacDonall
jaus bankiete. i du ir užsienių reikalų sekrc-Į Komisija tad nusprendė pu'dol.

Štai, Vokietijoj, sakė vy- itoriurn Simonu. j leisti apie 600 savo tarnauto- j Didžiausi mokesčiai pakilo
skupas, žmonės rengiasi gai'-f Ka,baina’ kad šioje diplo- jų vasario m. 15 d. Nežiūrint 1930 me,tais _ 290,284,505

matų konferencijoje svarbiau- to, komisijos darbas vis gi J dol. Tas įvyko po to, kada 
šių vaidmenį vaidins pats ir toliau bus surištas su di- apskrities politikieriai sugrio 
Prancūzijos premjeras Flai.- dėlėmis išlaidomis.
din.

Sužinota, kad tų pasitari

TAIP YRA ŠIANDIEN SU VISKAS PRIKLAUSYS NUO
VYKDOMAIS BAŽNYČIOS VOKIETIJOS VYRIAUSY- 

PERSEKIOJIMAIS i B£S NUSISTATYMO

AMARILLO, Tex., saus.' DRYŽIUS, saus. 26. - 
26. - Katalikų Bažnyčios kri Sekantis diplomatų pasitari- 
ziai Rusijoje ir Meksikoje, ,nas Europos taikos 
kaip pasirodo, yra kritiškes
ni, negu reformacijos laikais, 
kadangi jiekrikščionys 

Bažnyčių. ! Prancūzijos užsienių reika
Taip pareiškė Amarilio vy lų ministeris Lavalis ir preni 

skupas R. E. Lucey, kalbėda- jeras Flandin vyks į Londo- j

saus.
nsiti 
ir vai-i

stybių apsaugos reikalu, kaip
'patirta, įvyks Londone atei- 

, „ nančios savaites gale.pUOicl

suma yra mažiausia nuo 1924 
metų, kada būta 168,261,044

binti naminius dievaičius, 
grįžta pagenizman, koks gy
vavo prieškrikščioniškais lai
kais. Šventasis Tėvas ir Va

de-
Valstybės iždininkas J. Sie- 

kietijos katalikų vyskupai de- n“'1 ll.‘ ]je paf)UOf]a sumanymų, kad
da pastangas sulaikyti to pa-i™1* Londone pasisekimas dali §e]pjmo komisija visų šelpi- 
gonizmo bangų. ogiausia priklaus)s nuo A o- darbų pavestų lokalinia-

kietiįos nusistatvmo. Viskas , 1X.
Meksikos vvriausvhė vi vvl-Y ™ valdžios organams, o pa--ucksikos vjnausvDe gi pus gerai, jei A okietija su-'.. ... , , ,. . . , ,, . ,, . -v .i -i p kontroliuotų tų darlia.do pnešbaznytmę ir pnesre-, tiks grįžti T. Sųjungon ^1^^ ift. . - .

liginę programų, kuriaja, kaip, prisidės prie daromojo rytų 
pas komunistus, paneigiamas lLokarno pakto. Jei ji to ne- 
Dievas ir viskas, kas tikin-
tiems yra šventa ir brangu.
Štai nesenai'Aen viena vyrų 
grupė puolė katedrų ir nužu
dė keletu -tikinčiųjų išeinant 
jiems po pamaldų. Ir tik dėl 
to, kad tie žmonės katedroje 
garbino Dievų.

U. S. katalikų vyskupai su
važiavime lapkričio mėnesį 
AYashingtone, nusprendė para 
ginti šio krašto katalikus, 
kad jie melstųsi už Bažnyčių 
^leksikoj. Tad visi katalikai
privalo vieningai melstis už ----------
Bažnyčių, ne tik Meksikoj, LODŽIUS, saus. 26. — Už 
liet ir kitur, kur ji yra per- sankalbiavimų prieš lenkų vy

organai geriausia 
žino, kas kokio šelpimo rei
kalingas. Jiems nereiktų už- 

taika apsauga ir ,aikyti daa|cyMs apmokamq
tarnautojų ir tada butų ma
žiau išlaidų.

toliau pasiliks neužtikrin-ta.
Kiek žinoma, Vokietija sa

kosi, kad ji grįš T. Sųjungon 
tik tada, kada jai bus užtik
rinta pilna “lygybė.” Kitaip1 
gi — niekados.

Iš anksto tad negalima ži
noti, kų duos busimoji Lon
dono konferencija.

7 ASMENYS NUBAUSTI 
LODZIUJE

Mirė viena Illinois šelni- 
. mo komisijos tarnautoja, ku- 
! rių pašovė nusižudęs Henry 
AYatson Arden, 27 m. amž.

H. W. Arden buvo baigęs 
C’hicagos universitetų ir ko
kį laikų yra dėstęs ispanų kai 
bų North Dakota valstybės 
kolegijoje, Fargo mieste. Tu-1 
rėjo suparaližiuotas kojas. 
An-tri metai gyveno su moti
na bute, 1718 Sedgivick gat.,

vė buvusių mokesčių tvarkų 
ir paskelbė, kad ateityje mo
kesčius skirsiu “moksliškai.’’ 

Na, ir su to “mokslišku-i
mo” pagalba mokesčius taip 
iškėlė, kad mokesčių mokėto
jai stačiai pasisakė nemokėti.

Kas blogiausia, kad tie di
deli ir nežmoniški mokesčiai 
supuolė su pasireiškusiu kraš 
-to ekonominiu krizių.

Protestai ir didelių mokes
čių nemokėjimas pagaliau įti
kino apsukruosius Chicagos 
politikierius, kad nieko nega
lima laimėti su skiriamais di 
deliais mokesčiais. Tad jie 
sumažino savo išlaidas ir štai 
turime mažesnius mokesčius.

Nežiūrint to, vis gi jie ga
lėtu būt dar mažesni.

ŠIURPUS JVYKIS 
TAURAGĖJE

TAURAGE. — Gruodžio

sekiojama.
Niekinti Bažnyčių yra Ru

sijos komunistų doktrina. 
Kaip Meksikoj, taip ir tenai
Bažnvčios stovis vra kritiš- •/ •
kas.

riausvbę čia -teismas nubaudė 
kalėti septynis asmenis. Kai 
kurie gavo 10 mėnesių kalė
ti. Kiti gi — iki pustrečių 
metų.

Kaltinama buvo 19 tauti
ninkų. Iš jų 12-a išteisinta.

buvo valstybės šelpiami. Sako,30 d- 8 vak Tauragėj įvyko 
ma, nepasitenkinęs <r««««»„.. baisi tragedija; Tauragės liet.gaunamu 
menku šelpimu ir bendrai su 
motina nusprendę išlieti sa

tragedija; Tauragės 
smulk. kred. dr-jos tarnauto
jas Stumbrys nušovė tos dr-

vo pagiežų šelpimo komu i- 30S bankelio direktorių Alimi- 
jos tarnautojoms viršinin- Į nauskų, o po to pats nusišovė.

HITLERIS NORI 
“LYGYBES” LIETUVIS DALYVAUJA 

CAKO KARE

pasiūlymų priėmė palankiai; 
taigi nuo ateinančio pavasa
rio tur būt bus jau oro Rusi- 
siekimas ir tarp Kauno-Ry- 
gos. O iš Rygos yra oro susi
siekimas su Estijos sostine, 
Talinu ir Suomijos sostine 
Helsinkiu. Tuo būdu Lietuva 
turės oro susisiekimų su vi-

ŽUVO PAŠTO LAKŪNAS

Militarininkų šalininkai at
sakė, kad kariuomenė netuii 
per didelių išlaidų. Kiti vy
riausybės departamentai sta
tosi puošniuosius namus savo 
ofisamR, o kariuomenė nebe-

PTTTSBURGH, Pa., saus. .turi nė tinkamų sau kareivi- 
26. — Žuvo pašto lakūnas nių. /Visos patalpos yra senos

BERLYNAS, saus. 26. 
Diktatorius Hitleris 
Varšuvos laikraščio Oazeta 
Poteka korespondentui, kad 
Vokietija pageidauja taikos,

no reiškė KAUNAS. — Šiomis die
nomis Kauno priemieščio 
-Šančių gyventoja Andriuš-
kevičienė gavo savo sūnaus 

-tačiau negrįš T. Sųjungon iki ja’&kų iš Bolivijos. Jis rašo, 
bus pripažinta jai “lygybė.

Fl-oyd Churcli, kurs iš Netv
arko, N. J., skrido į Colum- 
bus.

Siaučiant sniego pūgai jo
vairuojamas orlaivis nukrito 

sais savo Pabaltijo kaimy- jr 8U(į|egė. Žuvo ir jis pats.
nais. Ateinančių vasarų Lie- Sudegs jr vežamas paštas, 

tuvos Aeroklūbas ruošias •
vesti, tiktai vasaros laikui, o

ir kai kur net apirusios. Kiek 
vienas kariuomenei skiriamas 
centas naudingai pavartoja
mas, sako patys militarinin- 
kai.

AUTOMOBILIŲ PARODA

AUTOMOBILININKAMS
ŽINOTINA

mis galės ateinančių vasarų 
ro susisiekimų tarp Kauno ir, pasinaudoti ir broliai amen-

Šeštadienį Coliseume, Cbi- 
cagoj, atidaryta metiųė auto- 

Klaipėdos bei Palangos. Aito- kiečiai, aplankantieji savo Tėi mobilių paroda, kuri tęsiR iki 
kiomis oro susisiekimo linijo- vyne Lietuvą. [vasario m. 2 d. imtinai.

Žmogžudystės buvo tokio
mis aplinkybėmis:

Stumbrys dr-jai buvo sko
lingas 400 lt. Baigiantis me
tams, direktorius norėdamas

----------- [suvesti atskaitomybę, reikalą
BUDAPEŠTAS. — Pešti (vę» iš Situmbrio skolos. Del 

Hirlap taip pat rašo apie Lie to- tarp Aliminausko ir Stum- 
tuvos užsienių reikalų mini- ,brio kilę nesusipratimų. Va- 
sterio Izizoraičio tautininkų kar vakare Aliminauskas sa-

kėms.

MINISTERIO LOZORAIČIO 
KALBA BUVO YPATIN

GAI SVARBI

kad neturėdamas pinigų ir suvažiavime 
| darbo, įstojo bolrvijiečių ka- 
, riuomenėn ir po 4 savaičių 
jį nusiuntę į Čako provinci
ją

pasakytų kailių, vo bute skaitęs laikraštį. Pro 
Laikraštis nurodo, kad ta kai langų suskambėjęs šūvis ir 
ba buvusi ypatingai svarbi ir Aliminauskas krito mirtinai 
kad joje ministeris pabrėžė, sužeistas. Kilo panika, subėgo

Rugsėjo mėn. pabaigoje kad Lietuva yra Tautų Su- daug žmonių. Visi įtarė, kad 
Chicagos policija praneš",’Andriuškevičius su dviem bo- jungos šalininkė ir kad jų ri- Aliminauskų nužudė Stuin- 

kad šiandien buR sulaikomi Hvijiečiais buvęs nusiųstas ša geri kaimyniniai santykiai brys. Gatvėj pasirodžiusį 
visi tie automobilininkai, ku- į »argybon. Juos užklupę para-J su Latvija ir Estija, su ku- Stumbrį policija ir publika 
rie neturės įsigiję naujų 1935 gvaj’^’»i ir per susišaudymų | riomis pernai buvo pas i r ašy- pradėjus supti, norėdami su
metu “laisnių.”

BERL.YNAS, saus. 26. — 
Naciai išvaro iš Vokietijos is 
panų laikraščio koresponden
tų A. B. Canete.

PLAT1NKITE “DRAUOĄ”

tas Pabaltijo paktas. T^aikraš- imti. Stumbrys nutarė nepa- 
tis cituoja taip pat ministe- jsiduoti ir jis gatvėje nu

rašė iŠ. Parapito miesto, knr rio kalbos dalį liečiančių TJc- sišovė.
guli ligoninėje. | tuvos santykius su T/cnkija,--------------------

.....................— lir pažymi toliau, kad “apie Policija suėmė įtariamų žu
Susprogdinta bomba ties Lietuvos Vokietijos santykius dikų Mario De Stefano, kurs

Rome Coal sandeliu, 4550 ministeris davė taip pat nm- nesenai paspruko iš detekty-

mūsų tautietis buvo sužeistas 
j dešinę kojų. Jis laiškų pa-

Rooseve.lt road. tų pareiškimų.’ vų biuro.

f

Rooseve.lt
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“DRAUGAS”
Iftelna. kasdien, lft^kyrue sekmadieniu* ■’Jb'

PRENUKL ItATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse: 
Mstakns — i? VO. Pusei metų $1.50; Trims mėnesiams 
— >3.00: Vienam mėnesiui — 7te. Kitose valstybėse 
kfenumerata: Metams — $7.00; Pusef metų — $0.00. 
Kopija — .*»«.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua
Bendradarbiams Ir korespondentams raštų nerrųtlna,

« neprašoma tai padaryU Ir neprlslunfilama tam tlkn>
, pašto tankių.
Redaktorius priima — nuo 11:10 Iki !>:•• vkL

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. popiet

“DRAUGAS”
L1THUANIAN DAILY FBIEND

Publlshed Daily, Bzoept Sunday.
BUB8CRIPTIONS: One Tear — $«,$«; Bis Mentus 

— $».6O; Three Months — $3.00; Oae Month — 76c. 
■urope — One Tear — |7.00| 81a Montks — $6.00: 
Oopy — .01c.

AdverttMnr la "DRAUGAS" brlngs best resolta.
Advertislng ratea on appllcation.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chioago

ateityje pasirodyti) patogiau pamesti savo vy
ri) ar žmoni).

Pažiūrų atrėmimas j asmens interesas ii 
orientaviniusis į būsimus eventualumus be 
atodairos j jų moralinę kokybę yra aiškus in
telektualinio ir moralinio akiračio susiaurė
jimo požymis. Iš esmės imant, negalima lai
kyt pažiūrų platumu to fakto, kad žmogus pa
teisina savo ir kitų silpnybes, kad žmogus 

-lygiui brangina kaip klaidingas taip ir tei
singas idėjas, kad žmogus neryškiai skiria 
tiesų nuo melo ir klaidos, nes nesugebėjimas 
ar nenoras ryškiai skirti tiesi) nuo klaidos ir 
džiaugimasis drųsiu, originališku, bet nedo
ru užsftnojimu yra beprinoipiškumo reiški
nys, o žmogus be stiprių ir dorų principų — 
taį automobilis be vairo.

Jei beprincipiškumas ir “plačios pažiū-

šviesus Kraštas Olandija
Kaip ten skaito kukraščdus una ir turįs dabar 60,000 pre-
Olandijoj, 8 milijonų gyven

tojų turinčiame krašte, leidžia 
ini daugiau, kaip 400 įvairių 
laikraščių. Iš jų 35 dienraš
čiai. Trys pasklidę po visų O 
landijų, kiti — skaitomi tik 
kai kuriose provincijose.

Katalikai laikraščiu skaity
mu ir platinimu užima pirmų 
vietų: protestantai ir kiti iš 
katalikų mokosi.

Olandija kraštas savotiškas; 
netik skiriasi nuo kitų kraštu

šo patys klebonai, dalį — už 
pildo redakcija skelbimais ir 
savo žiniomis.

Kaip laikraštis platinamas?
Visa Olandija išdalinta į 20 

filijalių, pasakytume apygar- 
ir įsteigta 3(M) agentūrų

numeratorių.
Bredos mieste katalikui įsi- |

kūrė savo bendrų vertimų biū- I,. . ......,, .- ... . . .Sičius pavedama laikraščio plarų. Vertinių Biuras parenka n *. . .. . . . .
. . tinimas, Julija es Įstaigos irpatiekia visa kas via vertu į , , ’ . .

i i i .. . ■ agentūros kartu tarnauja irolandų kalbų versti; straips-1 7 . , . ..
._ . vietos korespondentais. Hiosmai, noveles ar romanui. Va1. . .

.. - ... ... . . ... . įstaigos deda visas pastaugus(Imasi, Olandijos katalikus ko ... . .... . .
.. .. .. . Iisplėsti ir užsakyti visiems,

kie nors išversti šlamštui, ne. . ’ .. .... ... , ' , • kam tik galima, savo rajone
pasiekia. Viskas perleidžiama , ... ,.. ,- ... .... laikrašti. Laikraščio tilijulesper Vertimų Biuro filtru — . .
Pritik* iH’ agentūros rengia spaudos

’ parodas, spaudos dienus, už-
Prisotintu ir Lietuvos skui. '.aki„pjtt ,aikraStį po kaimus.

Taip varant didelę propaga
nda savaitraštis “ De Mus- 
boode”, įsteigtas 1868 metais, 
19(15 metais tampa dienraščiu, 
o dabar įstingiu net du kartu 
pasirodyti.

Kun. V. Byla

"AMERIKONIŠKOS" 
VESTUVĖS LIE

TUVOJE
Iš Amerikos sugrįžęs Lietu

von Antanėlis, labui greit, 
iaip žmonės sako, nusišpicavo. 
Dolerių nebėr, o Antanėlis dar

PLAČIOS IR SIAUROS PAŽIŪROS

ir vieningos pasaulėžiūros bei gvvenimožiu- 
ros, nes šiuo atveju mintyje ir sąžinėje ima

“Pan. B-so” bendradarbis 
klausimu taip rašo:

Nekatalikiškuose sluoksniuose paplūstai 
kursuoja nuomonė, kad katalikų tikėjimas 
siaurinus žmogaus pažiūras, kad tikintis ka
talikas negalįs turėt plačių pažiūrų į gvve 
nilno reiškinius.

Bet jei į šį klausimų įsigilinsime, tai 
pastebėsime, kad Vadinamasis “pažiūrų pla
tumas” yra ne kas kita, kaip “conscientia 
luxa”, kaiti polaides sąžinės reiškinys inte
lektualinėje srityje. “Plačių pažiūrų” žmo
nės džiaugiasi kiekviena naujesne idėja be 
atodairos į tai, ar ta idėja teisinga, dora ir 
pamatuota, ar ne.

Tokių pažiūrų žmonės toleruoja divor- 
sus, abortus, nepadorius šokius ir madas, pa
teisina politinį terorų ir prisitaikymų prie 
seiono, be atodairos į tai, ar sezono reikalu- 
viniaį geri, ar blogi. Tokie žmonės džiaugia
si ne gerumu, ne stipriais principais, bet ap
sukrumu ir mokėjimu iškilti į gyvenimo pa
viršių; bet kokiomis priemonėmis kas iškilo 
ir pasidarė sezono “didvyriu” — tas jiems 
nesvarbu. “Plačios pažiūros” labiau verti
na apsukrumų ir gabumus “iškilti", negu 
sąžiningumų ir principingumų.

Taigi tokiose pažiūrose yra tam tikto 
platumo, bet tas “platumas" savo esme yra 
ne platumus, o tik siaurumas ir plokštumas. 
Tokios pažiūros yra sąžinės ir minties nedis 
ciplimiotumo padarinys, tad faktiškai šiuo at
žvilgiu turime reikalo su dideliu pažiūrų 
siaurumu, nes tokiu gyvenimožiūra yra atrem
ta į esamus ar būsimus žmogaus patogumus.

Karlais ir gan dori žmonės tokias pažiū
ras skelbiu, bet reikia įsidėmėti, jog tokie 
Individai nenori savęs suvartyti ateityje, jei 
tuda jiems pusi rodytų patogiau nesilaikvt ku
lio moralės dėsnio. Kas, jiav., divofsus pa
teisinu. tas turi galvoj pats save, jei jam

J. («S. tUO

Piene L’Ermite

PriesiBtiiM ispaartis
(Pabaiga)

Gan erdvi bažnytėlė stačiai prikišta.
Visur, navose, šyiesūs tualetai savo 

džiaugsmingomis spalvomis skiriasi iš 
juodų apdarų.

Šalutinėse navose susigrūdo visos
^apylinkės motinos su vaikais,' į kurias bas, ...kai uošvė netilp«tanti gorsete, su 

šveicoriui nuo laiptų mėto giasinunčiua I vargu ryja pyktį... ir pametės sunkiai

garbiniuotais plaukais
v . . .. v ... n • i f• 'no būdu budėjams padeda P® ĮJnergUžėlę tik, žinoma, be krai

rasėm — gerokai reiks sušilti talikams yienų kurta ant m- )aUsli gyvenįnio reikalus ir'
sados užkirsti kelia i Lietuva ' ,. . " pulsų.visokiam dvasios purvui, ra-1

panorėsi gauti nusipirkti laik- po sųžinė. Reikėtų ir musų ko

viršų chaoso pradas. Laisvamanių “plačios !*<o* gausi. Kioskuose pardavi 
pažiūros” — tai chaoso vyravimas idėjų į |nėja knygas, rašomųjų medžią 
vertinimo srity. To savumo netenka tiems atvirutes bei žemėlapius.

bet nėra laikraščių. Nėra kios
kininkams nei prasmės juos 
laikyti. Olandai laikraščius 
skaito. Bet kiekviena šeima, 
neišskiriant net vargingiausių
jų, skaito 1—5 laikraščius už
sisakydami patys. Norint ra
sti laikraščių, vietinių ar už- 

L

žmonėms pavydėt, nes toks pažiūrų “platu
mas” yra ne kas kitu, kaip moralinis dezo- 
rientavimasis svarbiose gyvenimo problemo
se, —- tai išleidimas gyvenimo vairo iš ran
kų ir atsidavimas gyvenimo audroms. Gelbėk,
Dieve, mūsų tautų ir inteligentijų nuo tokio 
“pažiūrų platumo”.

Tų neigiamų gyvenimo reiškinį galima
įveikti ir pašalinti iš gyvenimo tik ataire- Ieik“ «« i «dcžu7llx., - .

:kelio stotis, skaityklas, orga-miant į Katalikų Bažnyčios tikėjimų ir mo
ralės principus, nes plačios pažiūros teigiama i lllząeijų 
prasme tėra galimos kataliku pasaulėžiūros tl’ri 
plotmėje. Tik Kat. Bažnyčia duoda žmogaus 
protui ir sąžinei tikrų vairų, kurs įgalina jį 
orientuotis tarp pavojingų šio gyvenimo aud
rų ir uolų. Tik Kat. Bažnyčia turi aiškius 
gėrio ir blogio kriterijus.

DARBININKŲ PADtTIS LIETUVOJE

būstines. Šie visada

Visiems Olundijos kutalika-

šytų nedorų knygų pavidalu 
Oi, kaip pravartu būtų toks 
spaudos biuras turėti.

“De Masboode” redakcijoje 
Roterdame

Čia išeina du kartu per die
nų katalikų dienraštis, plačiau 
šiai pasklidęs visoje Olandijo 
je. Didelis, gražus — katali- 

inija eina per ištisas

Ypatingai
propaganda

didelė
buvo

spaudos
pravesta

čio. Artinasi Kalėdos, reikia 
imti šliūbą, nes ko gero už
bėgs koks nors pramuštgalvis 
už akių — ir panos nebėr; su

prieš a metus. Tuda įsteigtos gražuolėm panašiai dažnai at
spaudus filijalės ir agentūros, sitinka. Tik pinigų nėra. Net 
sujudintos visos organizacijos už šliūbą nėra kuo užsimokėti, 
ir parapijos. Ir davė daug,sunkiai besusikrapšto. Tai ką- 
daug naujų prenumeratų. gi Antanėlis sugalvoja ! Padu- 

Laikraščius padeda užsisa- ,Tyti “amerikoniškai".
kvti paštininkai, o paragina 1 Netoli jo gyvena šešetas pa-
'z-,,........... . .. ...... , sitnrinčių amerikonų; vienasužsisakymų, liaudies bibliote.. . , x . .

,turi maisto krautuvę, kitas ge
rų tarnybų, trečias šiaip kokį

kos, kurių
liaudies bibliote 

yra visoje Olandi-
laikraščio skiltis. Visoje Ola 'joje daugiau kaip 80. Čia už- 
ndijoje neturi sau lygaus. įsisuko keletas žmonių kelis 

Redakcija, administracija ir
spaustuvė nuOsaviuose trijų

uis duoda toną ir linkmę, nu- namuose. Redakcija irlraščius ir kiekvienas

Ijietuvos “Darbininkas” nr. 1 įdėjo dar
bininkų gyveninio apžvalgų 1934 m.

Lietuvos darbo visuomenė praeitaisiais 
1934 metais negali nei labai pasidžiaugti, nei 
ypatingai nusiskųsti. Tai buvo eiliniai vargų 
ir krizio metui kokių jau mes visų eilę esame 
praleidę. Vis tos pačios bėdos, tie patys trū
kumai, nedatekliai, daug kur menki uždar
biai darbo žmogaus negalėjo džiuginti. Orga
nizuotas darbo,žmonių judėjimas taip pat la
bai sunkiai galėjo reikštis dėl visiems žinomų 
ir lengvai suprantamų priežasčių. Nedarbas 
taip pat nesumažėjo, nes jam sumažinti ir ne
buvo ieškota jokių naujesnių priemonių. Vis 
taip sau stumiama diena po dienos, metai po 
iiietų, o vargo šaknys mūsų šaly vis dur ge
rokai siurbiasi ypač į darbo žmogaus kūnų.

Reikia, tiesa, paminėti, kad per pereitus 
metus buvo išleista vienas kitas darbininkų 
įstatymo pakeitimas. Ypač pramonės darbi
ninkui tikėjosi pūgai naująjį įstatymų galėsi.)

i tuves p. Blaziejaus Oucblrremoine, grin- 
1 du valytojo, čig esančio...

— Atsiprašau — sušunka, staiga kaip 
gaidys išraudęs jaunasis... atsiprašau!., 
aš vadinuosi Jurgis Friųuett!

Bet tuo būdu šis išpažinties palių 
dijimas ne jūsų!.. Pažiūrėkite petys T 

Sekundei nepraslinkus, jaunasis vis
ką supranta:

— Tas asilas! — šnibžda jisai, tuo 
tarpu, kai jaunoji išblykšta, kaip jos rū-

žvilgsnius.
I Senasis klebonas,1 visas blizgąs auksi
ne kapu, jau prie altoriaus ir iš zakriz- j d<>. D! kad jį klir... tų pusgalvį!!! 
tijono painia įvairius prieš moterystę rei- !
kalingus dalykus. I Tada klebonas labai ramiai, visiškai

Išpaž'.nties paliudijimas paskiausia susivaldęs atsigręžia į abu šveicorių, ku- 
atsiranda, ir jį skaitant šventas nuosta- r;e laukia ramūs, rankas ant savo lazdų 
lx>s pyktis paraudonina, ganytojo skruos- lydėję, ir balsu pasiryžusio žmogaus... 
tus/ - . į žinogaus, kuriam jau gana, ...balsu, ktirs

Gilinusia Din., upoigos prasideda,.* piuskamba iki |»t bažnyčiom kampų, ku-
Vafiian Dievo Tėvo, ir Sūnaus, ir riuo.se vis garsiau girdėti ikalln’jų snibž-

Hventosios b’vus'no... Maho broliai, nies dėsys, nusprendžia: 
jums prar:'šame, bud šioje bažnyčioje bu- , Sveicoriai!.. nuvesklte šį ponų...

stato bendrų veikimo planų 
šeši didieji katalikų laikraš-
V • •ciai.

Pats didžiausias visų laik
raščių karalius yra dienrašti? 
“De Masboode”, leidžiama? 
dukartu per dienų Roterdam-

(administracija užima daugiau 
ikaip dešimts skyrių. Radome 
skyrių; kuris leidžia purapiji- 
nius laikraščius. Mat. “D.; 
Masboode ’ ’ redakcija leidži 
sulig susitarimo, 24 parapijos.

pclningų biznį. Jis visus juos 
pakviečia į vestuves iv kiek
vienam pažymi, kad vestuvės 
bus amerikoniškos.

— Na jos, i sako amęrikona-, 
-- simiesim tau pradžiai: tik

laikraščius. Pavyzdžiui 4 žmo
nės keturius skirtingus laik- 

iš jų už
moka už vieną. Tokiu būdu
už vienų apmokėjęs skaito ke- ... v ... .... - - -, w. v,. . . . i,opale sk savo gražuoles putnus laikrascius. Pastininkai,! 1
bibliotekos patarnautojai, ar 
šiaip vaikai nešioja perskai
tytus pakeitimui visiems ketu-

laikraščius,
-------------- r-

kurių dalį prira- riems skaitytojams.

nos.
Per tų pačių amerikonų re

komendacijas susirado sau A- 
ntanėlis baldų, indų ir net vy- 
Įno krautuves, kurios prekes 
davė jam bargan. Antanėlis 
tik misisamdė butų, nusipirko 
žiedus, ir kai jaunąją vedė ba-

lengviau atsikvėpti, tačiau gaila, kad to įsta- Pasitikėti vien darbdavių sąžine negali- 
tymo daug darbdavių arba visai nepaiso, a:- ma, nes daug kur dėl to vyksta nuolatinis 
bu sugeba gudriai jį apeiti ir feavo daryt’, darbininkų išnaudojimas.
Tarp kitko pramonės darbininkų reikalams Darbo žmonės, ir miestuose įr kaimuose Į^D*1011’vesDivėins namuos \ n 
\aidžios buvo sudaryta vadinamoji generalinė nuolat jaučia, kad jų atžvilgiu parodoma la- s^° ',l,vo užtektinai, 
darbininkų atstovybė, kurios veikimas kol-kas l ai maža nuoširdumo, maža tikro jų reikalų
pasireiškė daugiausia tuo, kad jos atstovai supratimo.
pavaikščiodavo su darbo inspektoriais po Ne vieno dvaro darbininkas, amžinai pri- 
Kauno įmones ir šiek tiek pagąsdindavo daru- rištas prie sunkaus savo darbo ir atskirta*- 
davius. Žodžiu — tos atstovybės nariai buvo nuo visa ko, ką mes vadiname kultūra. civ?j- 
darbo inspektorių pagelbihinkais. Žinoma, ir zacija, šiandien jaučiasi ne kuo geriau, kaip 
tai geriau, negu niekas, bet ateinančiais me- prieš keliasdešimt metų. Tai atsitinka dėl to, 
tais lauksime rimtesnio šios įstaigos susitvar- kad niekas jo nemato, niekas nesirūpina.

Vestuvėsna atėjo kokia de
šimtis buvusių amerikonų ir 
daug svečių iš žmonos pusės. 
Antanėlis paruošė gerų šimti
nę lėkščių, kad būtų ko dau
žyti ir dolerius ar litus rink
ti, ir prasidėjo pokylis. Su 
litu su dviem daužė įsismagi-

kymo ir nuoširdesnio savo jiareigų supratimo.. Dieve duok, kad ateinančiais metais dar- į11? lėkštes, o jaunieji rinko pi- 
Žemės ūkio, dvarų ir kaimų, darbininkai bo žmogus galėtų laisviau atsikvėpti, kad ut-|n*KUH *r i Kišenių. Pus-;

palikti liūdnam likimui. Galima sakyti, kad gyli) organizuotas darbininkų veikimas, kad lėkščių jau virto šukėmis, 
jų reikalai jau seniai visai užmiršti. Kaimuo- tas veikimas nebūtų trukdomas, liet priešln- 
se, o ypač dvaruose, plečiasi baisus skurdas, gai — būtų remiamas ir stiprinamas visų gė
lų reikia visiems gerai žinoti. ros valios žmonių.

J. Drungaitč

SKEVELDROS
Jono pilis. Svetimam, tolimam krašte 

senas dvaras. Krašte, kuris kadaise ver
gavo didžiulei Rusijos imperijai, o dabar 
buvo tos pačios imperijos emigrantų prie
glaudos sala — išparceliuoto dvaro liku
čiai Lietuvoj.

Prie židinio, pakurto žaliomis malko
mis, rymo susimąstę veidai. Galvą svarina

laiko juokų suvo nosinėse. — Aš gi jam , sunkios mintys' iŠ lūpų plaukia gūdžios 
gerai buvau įkalęs į galvų nesuklysti var

vu trik. kart:.- •'keibti užsakai prieš jung-•prie klausyklos!.. F. E. n

šnekos. Šnekos bejėgės, šnekom be vilties, 
žvilgsnis seka smilkstančių pliauskų tin
gių liepsną, kuri neįstengia sušildyti pri
gesusiu, ilgesiu stingdomo kraujo — ran
kos nesąmoningai graibo brangius, nutriu
šusiomis apikaklėtnis kailius ir gaubia 
jais išvargusį kūną.

Jie rytno. Jie dažnai čia susirenka 
žiemos vakarais išsidalinti savo dūino- 
mis. Jie ilgai tyli, ilgai mąsto, paskum 
atsidūsta ir švelniai, viens kitų vadinda
mi mažybiniais vardais, prabyla.

— Pagyventi daf bent penkiolika me

telių, — prisipažįsta susijaudinęs buvęs 
rusų armijos kapitonas Micbail Vorkov.
— Aš tikiu, taip neims per amžius. Rusi
ja prisikels. Prisikels brangi, — jo vienas 
antakis bisteriškai trūkčioja, žaizda kai
riajame žande, kurių paliko vokiečio šū
vis, parausta lyg iš naujo perskrosta.

— D vis tik jau daugiau dešimtiem, 
kaip viskas ten aukštyn kojomis apvirto,
— primena vyresniam draugui kniazius 
Antonijų4', vyras dar nepaskutinės jau
nystės.

Kapitonas tyli. Jis žiūri į kniazių, 
paskum vėl į liepsnų ir tyli. Kniaziaus 
žmona, ponia Kulia, pakyla nuo židinio. 
Jos veidas — sustingęs ilgesys, sušalusi 
ilgėjimosi kančia. Ji jiereina nejaukiai tu
ščią salę, sustoja jnie didžiulio lango ir 
pastyra ekstazėje, lamke pusnys ir šal
tas kaip mirtis mėnulis. Kaip gaivalin
gai gražu turi būtį dabar ten tėvynėje: 
tėti lygumos l»e krąšto, ten tolimi hori
zontai, ir dangus kai}» šventųjų solanų 
skliautai, ir sniegas ten žėri, dega, alsuo
ja pusnys mėlynais žiburiais. Tėvynė. Ji 
čia pat širdyje, jos aidų pilnos Šios sve
timos erdvės, jos šešėlių pilnas dangus ir

Antanėlis vos tik 120 litų te
surinko. Mat, krizis visiems.

(Tęsinys ant 5 pusi.)

žemė ir vis tiek nepusiekti jos... Katia 
tyliainirtniuoja emigrantų liūdesio dainų:

Užpustyta sniegais tu, Rusija.
Užtvenkta sūkuriais uraganų.
Jos akyse žvilga ašaros ir krinta žė- 

rėdamos mėnulio šviesoje kaip tolimoj tė
vynėj ledų kruša, ir dūžta, kaip muuzo* 
leutnan užklydęs gyvųjų aidas.

Nei kelių, nei takų lygumose,
Lygumose bekraščių sniegų.
Nepasieksi gimtųjų šventovių,
Neišgirsi gimtųjų balsų.
Krūtinę užlieja neišreiškiamo, neišsa

komo skausmo vilnis. Daina, kaip ištvi
nusi upė, ūžteli didelio raudojimo bango
mis:

— Kodėl* pasakykit, kodėl — klau
sia ponia Katia kapitono!

— Ech! — kinkteli kapitonas baigia
nčia plikti galva, — kol buvome mes se
ni kuriai, kol buvo mūsų daug, buvo ar
mijoje drausmė, Rusija turėjo jėgų. Kai 
išžudė mus frontuose, titėjo jauni, nauji 
vadai, pakriko drausmė ir viskas pakri
ko. Nebuvo kam revoliucijos sulaikyti...

(Daugiau bus)

riuo.se
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MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus

I

T) W X U » x fi
^,'riu Šaltį ir kai kada visai iš- knruktis kilnojimui iš vienos. Tuomet Antanėlis žmonos i 

gydo, taip pat ir sugedusius vietos į kitų. Nėra net jokio pakurstytas, iškėlė “ duužek-l
.plaučius, kuomet ligonis, ei
damas gultų išgeria karštų. Y-
ra sakoma, kad kurie išmoks- sidarvti.

motoro jėgai leisti. Mat, kom
panijos nori daugiau pelno pa

MUMS ĮDOMU ŽINOTI
liams” bylų, reikalaudamas užl
viekų sumokėti. ‘ -* Kolumbijos universitete, A

KĄ CITRINA GALI MUMS 
PADARYTI

^rtu citrinų valgyti, visai neser- 
’ga šalčiu ir turi sveikus plau
čius.

(Įlipo laikams atėjus, nepro-' 
šalį bus susipažinti, skaityto
jams su citrinos gydymo ypa
tybėmis.

Lemonadas, padarytas iš ci
trinos sulties via sveikiausias

BANGŽUVlNINKYSTfiS
PRAMONĖ

liangžuvininkystės pramonė 
yra pelningesnė už žuvininky
stės pramonę. Bangžuvės gan-

.... . , . dvmui reikia turėti geresniusgėrimus ne tik ligoniams, bet |. .. .® M jrankius. Jonis pagauti reika-ir sveikiems. Sveikas žmogus,i.. ... ,. . , , angas pusėtino didumo gar-
išgėręs citrinos lemonado. ap- , . . . .laivis, ant kurio viršaus
sisaugoja ne tik nuo šalčio, 
bet ir kitokių ligų.

(lydytojai pripažįstu, kad 
citrina gelbsti nuo vidurių (pi

v ra
kanuolės, kurios paleidžia jė- 
tį. Jėtys būna pririštos prie 
virvės, kurios kitas galas liū
ną pririštas prie laive. Įsmo

Bangžuvė yra įdomi ir ga 
mtininkams. Daugelis žmonių 
mano, kad ji yra žuvis. Bet 

;iie. Tas didelis jūrų siaubūnas 
yra gyvulys, pienžindis sutvė
rimas, naguočių giminės. Ga
mtininkai tvirtina, kad tas 
tvarinys nuo labai senų laikų 
yra priėmęs vandeninį gyveni
nių; pirma prėskame, o pas
kui ir sūrume. Jų sparnai, tai 
liekanos kojų. Jos žindo savo 
vaikus taip, kaip karvė ver
šiukų.

- Kad jis pats mums siūlė-merik°je’ Prof<*8o,h‘« Crow 
.daužyti — tarė tas, kurį An-!tvut,nu’ ka‘l Ja,n Pasi8ek? P*
•....................... .................... tX .....tanelis buvo lauk išmėtės. • genint i iš smegenų tokių ese-

— Tai tamsta ir daužei į — 
stebisi teisėjas. /

— O ko gi lauksi* Links
ma, žinote... .

— Aš siūliau, pyksta Anta
nėlis, — tačiau už tai reikia 
pinigus mokėti, kaip Ameri
koj.

I\<>) skaudėjimo; via geras „.Us į bangžuvės nugarų, 
.įniktas nuo geltligės, vidurių ,uoj - su|aikollllL 
uždęgimo, o ypatingai nuo o-
dos skaudėjimo. Citrina taip 
pat yra vienintelis vaistas nuo 
škerbuto; ne tik neleidžia jam 11 
išbu.jmti, bet ir išgydo. Senovė
je visi jurininkai vartodavo ci-

Senovėje žvejai Vartodavo 
perstekę. Kiek vargo būdavo Į 

daug žvejų netekdavo gy
vybės.

Šiandie keliolika kompanijų

ftį žingeidų tvarinį galima 
pamatyti Washingtono muzie
juje. Jame bangžuvė (bulius) 
yra 7K pėdų ilgio.

“AMERIKONIŠKOS’ VES
TUVES LIETUVOJE

— Čia bent ne Amerika — 
i įsiterpia kitas — Lietuvoje už 
I pasiūlytas sudaužyti lėkštes 
pinigų nemoka. Pas mus tik 
muzikantam moka, o pas ta
ve jokio muzikanto nebuvo...

fr aišku Antanėlis pralošė. 
Teisėjas veselnikus išteisino. 
Ir amerikonai giįžo namo juo
kdamies. Tsb.

ncijų (skiedinį), kurios įšvirk 
štus žmogui jmj oda, galinu, 
išgydyti silpnapročius ir ki 
tokius proto ligonius. Deja, 
kol kas niekas netiki, kad taip 
lengvai galima būtų kvailius 
padaryti gudriais ir išmintin
gais.

Anglų mokslininkai tvirtina, 
kad Anglijos sostinė Londo
nas pamaži grimsta į žemę. Pa 
gal jų padarytus tyrinėjimus 
nustatyta, kad per 250 metų 
Londono miestas nugrinistųs 1 
metrų gilyn. Taigi per 10,000 
metų jis nugrimsiųs tiek, kad 
aukščiausieji jo j>astatai pra- 
nyksių jūroje.

bangžuvė, kurios ilgis sieku 
net ligi 28—30 r.€trų ir sv® 
ria ligi 2,000 centnerių. Ta‘ 
čiau iš dažnai žemėse randa 
nių griaučių mokslininkai yra 
nustatę, kad senovėje būta dar 
didesnių gyvūnų, vadinamų di
nozaurais, brontozaurais ir zau 
rijais. Bet jie todėl ir išnykę, 
kad buvę perdaug sunkūs n 
nerangūs ir negalėdavę apsi
ginti nuo daug mažesnių plė 
Srių žvėrių. Toki milžinai gan 
gyventi tik jūrose.

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso* 

kių akių. Ekspertus tyrimo a* 
kių ir pritaikymo akinių.

z/
f/ f?

trinų kaipo vaistų nuo tos Ii-[verčiasi šia pelninga pramone, 
gos. Gydytojai taip pat pa-jJos turi šimtus garlaivių ir ši- 
taria citrina trinti nesveikas .nitus darbininkų, kurie, suga-
dantų smegenis, nes tai jas su
stiprina.

Citrina vra geriausias vais-

vę bangžuvę, nuvelka į uostų, 
kur randasi dirbtuvė. Dirbtu
vės turi du skvrius. Viename

tas nuo pisikartojančio dru- skyriuje daro aliejų, o kitam 
gio bei karščio. Jos sunkų rei-[— trąšas, kurias vartoja pieti-
kia gerti sumaišius su stipria 
karšta, juoda kava, žinoma, 
be cukraus.

Perplauta citrina patrinus, 
kai kada gelbsti nuo neuralo- 
gijos. Citrinos sunka sušvelni-

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. LAFayette 7456

DR. F. C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avelius
▼ai.: S—4 Ir 7—9 vai. vakar*

Res. 2136 W. 24th St.
Tri CANal 044)9

nių valstybių ūkininkai. Yra 
sakoma, kad bangžuvės trąšos 
duoda geriausį grūdų derlių, 
nes jose randasi fosfatas, ku
ris žemeį būtinai yra reikalin
gas.

Bet stebėtina, kad tose dir- 
btuvėse yra vartojamos primi- 
tyvės metodos. Su rankomis iš
plaunama mėsa. Darbininkai 
vartoja ne keltuvus, bet tik

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

Tuomet jaunieji išdrįso duoti 
lėkštes daužyti ir kitiems sve
čiams. Svečiai, žinoma, malo
niai daužė, juokėsi, bet litų 
nemetė. Nebuvo čia tokio, o 
jau ypatingai Kaune, papro
čio. Antanėlis ne tik nusimi-; 
nė, bet ir supyko, vienų tokį, 
karštų lėkščių “daužeklį” net 
lauk išmetė. Kilo triukšmas, 
suįro linksmas vestuvių poky
lis.

Po ryt dar mogiau. Atėjo 
firmų atstovai pinigų, o pas 
Antanėlį šnipšt. Nei pinigų, 
nei lėkščių, nei kito ko. Kas 
dar buvo likę sveiko, finuos iš 
jaunavedžių atsiėmė. Ir gy
venk tu žmogus be šaukšto ur 
lovos, kad nori.

GARSINKITĖS 
“D R A H G E"

Didžiausiu iš visų dabar že
mėje esamų gyvūnų laikoma

Lietuvoje auginamos balto- ] 
sios pelės ir baltosios žiurkės 
Jų auginimu verčiasi keletas 
kauniečių ir Kaunui artimes 
n;ų apylinkių gyventojų. Šiuos 
(žvėriukus jie parduoda Vals
tybės Veterinarijos Bakterio- k 
logijos Institutui, kur juos 
naudoja įvairiems ligų bandy
simais. Už kiekvienų žvėriukų' 
institutas moka po pusantro 
lito.

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1601 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Pbnne Cianai 0523

T.«ta M*-* «»* O >
Nuo Neuralffiškų 

Skausmų
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

KULS PAIN

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone 
PROspect 1028

Rcs. and Office 
2356 So. Leavltt SI

CANAL 0708
Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
R« ! Tel. HKMlork 6286

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 1*4 Ir 6 8 vai. vak. 

Realdenrljna Ofisas: 9656 W. 09th 8t 
Valandos: 10-12 Ir 8-8 vkl. vak. 

Šaradomis Ir Nedaliomis parai su tat 11

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

£403 W. 63rd St., Chicago
OFFICB HOUR8:

S to 4 and 7 to 8 P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 6669

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Realdenclja 6600 So. Arteslan Avė. 

▼alandoe; 11 ryto Iki I popiet 
6 Iki I ▼. vakare

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1446 SO. 4»th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. Ir Pėtn- 10—0 vai. 

>147 SO. HALSTED OT., CHICAGO 
Panert. Hered. Ir StihaL 9—9 vai.

Dienoms Tel. LAFayette 6788 
Naktimis TsL CAAal 84O>

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street

▼ai. j 8 Iki R popiet, 7 Iki 9 vak. 
Nedėlioję pagal sutarti

Office Tel. REPublic 76>8 
Res. Tel. GROvehUl 0617

7017 8. FAIRFIELD A V E.

DR. J. J. SIMONAITIS
9433 w. marqi;ette ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1-4 ir 7-0 vak. Ketv. 9-18 ryte 
Nedėlfoj ■ueltarua

I
Tel. LAfayette 8057

, DR. A. RAČKUS |
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

X—SPINDULIAI 
3051 Weit 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro Į

Reredomls Ir hedėllctnA pagal I 
sutartj

Ofiso Tel.: LAFayette 1880
R-«. Tel.: VtRtfnla WI8» Į

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 X - R A Y
4118 Alton F. R AVENUB

Kasapao Fcaac'Noe Ava.

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4G15 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOUIevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1080

TeL BOULevard 7049

DR. C. Z. VEZEL’iS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

▼ai.- nuo I Iki S vakare 
Berado] pafAl sutarti

DR.J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

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

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

Tel. Ofiso ROULevard 5918—14 
Rea. VlCtory 8843

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-lj nuo 4:86-8:8*

756 W. 85th Street

DR. G. I. RLOŽIS
Tel. CANal 6122

DENTISTAS
2201 W. Oermak Road

(Kampas Leavltt 8t) 
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakaro 
BeredoJ pairai sutarti

TeL GANAI 6129

DR. S. RIEZIS
OTDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cerm&k Road
▼alandos 1—S Ir 7—8 vak. 

Baredobda ir Nedėliomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 8. Callfornia Art. 
Telefonas REPublIe 7668

~ DR. T. DUNDULIS ~
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tel. VIKgtnia 0086 
Ofiso vai.: 8—4 Ir t—8 p. m. 

Nedaliomis pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 Idilės

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 7 fkl 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėltotnls nuo 10 iki 12 

valandai dieną Teleftmae MIDway ‘’88O

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 0994 

Rea: Tel. PI,Asą 9400 
Valandos:

Nuo 10-12 ▼. ryto: 2-8 Ir 7-8 v. v. 
N •s# dieniai* aun Iki !♦ Alse*

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kam bOtl nervuotu ar susierzinusiu? 
NUGA-TONE sutelks greitą, pagelbą. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
Ir veikia akstinu, visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
ziais Ir nemaloniais. Suvaldyklt savo 
nervus su NUGA-TONI-: ir greitai 
užmiršit bėdas. NUGA-TONK neturi 
prasto skonio. JIh yra plokštelių for
moje Ir lengvas priimti. Pafmkit vi
so mėnesio trytmenlą už Vienų. Do
leri. Jei rezultatui nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir 
garantuoja vist aptlbkoriai. NeatidS- 
llokit—gaukit, lionkų. šiandien. Ven
kit pamainų, lteikulaukit tikro NU
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—T’GA-SOL 
—Idealų Liuosuotoj4 vidurių 25c ir 
50c.

JUOZAPAS LESflAUKKAS
Mirė Šilusio 25 d.. 1935 m.

12:30 vai. ryto. sulaukęs 44 
metų amžiaus. Kilo iš Telšių 
Apskričio Varnių parap. Ame
rikoje Išgyveno 29 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterj Antaniną, tris dukteris: 
Cecelli), Antaniną ir Aleksan
drą. du sūnus: Juozapą ir Sta
nislovą, brol} Stanislovą, dvi 
pusserseris: Aleksand-rą Baurą 
ir Oną Pocius Ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2858 W. 
39th Place. l>aidotuvės jvyks 
antradienį, sausio 29 d. Iš na
mų 9 vai. bus atlydėtas j Sv. 
Onos parap. Bažnyčią. (38th tr 
Callfornia Avė), kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą. Po pamaldi) bus nu
lydėtas į Sv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiamo visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-mns dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Sūnūs, Brolis, Pusseserės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borius l«»ehawl»-z Ir Sūnūs. Te
lefonas: CANal 2515.

Tirščiausiai pasaulyje gyve
namas kraštas yra Egiptas 
Ten vienam ketvirtaini ui ki 
loinetrui dirbamas žemės ten
ka 752 žmonės. Toliau eina vi 
dūrinės Kinijos provincijos 
Kunglisau ir Tscliandun, kur 

Įvienani kv. kliu. tenka 280— 
300 žmonių.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOME'rRICAULY AKIU 
SPECIALISTAS

Palengvins slf.ų įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo aklų ardemlmo, nervuotu- 
mo. skaudamą aktų karštį, atitaiso 
trumparegystę Ir tnllregystę. Priren- 
gfa teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas eit 
elektra. pnroCai.čta mažiausias klai
das. Rpectalė atarta atkreipiama t 
mokyklos vaikus Kreivos akys ati
taisomos. Vala-rrto« n»o 10 Iki 8 v. 
Nedėlfoj nuo I" iki t ž Daugely at
sitikimų ak v- lt be akiniu.
Kainos pigiau kati- plrn-lao.

4712 SO ASHLAND AVĖ. 
Phone Ronlcvard 7589

VENETIAN MONUMENICO., INC.
IMb*Mlal ank*«e-rflšbe 

Ir (Jral.namlų

Didžiausia paminklų dirbtuvė 
Chlcagi'l

Pavirš 50 metų prityrimo

— o---------
Pirkite tiesiai Iš dirbtuvės ir 

taupykite pinigus
— -----o

i atlikome darbą daugeliui iym 
Blą Chicagoa Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINK1.Ų DIRBĖJAI

Specialistai Ukallme Ir UdlrM- 
me visokiu rUlą paminklu Ir pa- 
bnamli}.

M ūsu Šeimyna speciali zuoja Sia
me darbe per šešias kartaa

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjals.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

▼lenas blokas | rytos nno 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rei. PENSACOLA 9OII 
BELMONT 8485 

, Orrice: HILL8IDB 8868
Alfred RoeelU, prea ▼ipcent Roeelll, eeer.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
UUDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAI:
LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI ORABORIAI
Patarnauju laidotuv.'-se kuopigfa.isia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 2515 arba 2510
2314 W. 23rd Pl.( Chicago

1439 S. 49th Ct., Cicero, III. 
Tel. CICERO 6927

Tel. LAFayeUe 8579

J. Liulevičlus
Grabo rlus 

Ir
Balsami Ibtojas

Patarnauja Chlra 
goję Ir apylinkėje.
. Didelė Ir graži 

Koplyčia dykai 
4092 Archer Are.

I.J. ZOLP
GRJLBORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

▼EDŠiJAR
1646 Weet 46th Street
Tel. BOUIevard 5908—8418

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis
ir

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

Telefonu YARde 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Taria automobilius visokioms 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th C0URT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
ORABORHI8 Ir BAL1AMUOTOJA1 

Patarnavimas geras ir nsbranguą 
718 West 18th Street

Telefonas MONroe 8877

J. F. RAD2IUS
LIETUVIŲ ORABORIUS

Palaidoja už 825.00 Ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai*

668 W. 18Ui R»- Tel. CANal 6tt|> 
Chicago, I1L_________

/

I



Tf-

VIETINĖS ŽINIOS
L, V. “DAINOS” CHORAS f

IR JO BIČIULIAI ŽAIS 
BUNCO IR KORTOMIS

gauti pas kiekvieną sodalietę; 
ą patį vilkavę salėje prie ka

sos.

Antradienį, sausio 29 d., 
Aušros Varių parapijos salė
je L. V. “Dainos” choro rė- 
majų iniciatyva rengiama gra j 
ži pramoga — buneo ir card1 
party. Choro nariai, rėmėjai 
ir bičiuliai suaukojo daug gra 
žiu dovanu. Be to, tą vakarą 
dviem laimingiems (vyriškiui 
ir moteriškai) teks dvi gra 
žios dovanos po 5 dol. kiek-

Sodalietės širdingai kviečia 
vi-n lietuviu jaunimą atšilau- 
L', t i. , Jaybell

Pranešimai
šv. Kaz. Akiui. alumnicčių 

susirinkimas įvyks pirmadie
nio vakarą, sausio 28 <1., S vai 
vak. Po trumpo posėdžio, ku-1 
riame bus raportai iš kalėdi- | 
nio bazarėlio, bus “surprise’’! 
visoms at.ė įlinkusioms.

Jonas Romanas, tenoras, ku
ris vispomet patenkina klau
sytojus savo maloniu dainavi
mu. .Jis ir šį kartą žada padai
nuoti gražins ir įdomias dai
nas.

viena, t. y. fonntain pen sėt'
ir vanity sėt. I Altimn’.ečių susirinkimai bū

'na vienuolyne paskutinį

Iš Politikos Lanko

rdi, mes viską turime gatavą
• maiše. Reiškia, viskas suorgn-
• nizuota taip, kad belieka tik 
jiems sulaukti rinkimą dienos, 
atrišti savo politišką maišą ir 
viskas luimėta, nekreipiant jo 
kio dėmesio į tautines grupes

Bet lietuviams pradėjus be
ndrai dirbti, susi nešant su ki
tomis tautinėmis grupėmis, at
rodo, kn<J ją politiškas maišas 
jau prakiuro ir viskas prade 
dn bireli. Tik lietuviams rei
kia dar stipriau susiburti į 
vienybę ir, kas tik kuomi ga
li, prisidėti: ar tai centu, ar 
darbu, prie šios rinkimą kam
panijos ir, nėra abejonės, kad 
senąją politikierių politiškas 
maišas visai supluks.

Mes lietuviai neturime savo

gimtadienis, sausio 28 d., 1935

KAIP RUSAI LIETUVOJE *n°’ ,a jokio ple-Kitus pinigus pasisavinę »t 
PRAGĖRĖ PLENTU °e^UV° *r n^ra’ pragėrę. Kai net šitokie daly-

Tada pulko vadus įsakė iš kai dėjosi, tai kaip didžioji

įurKviečiami visi Vyčiu kuopą į ....... . .
. . nuuiienį kiekvieno menesio. Rinuiup, choristai, visi choro i . * .... . .... . x ., , organizacija pi įklausolėiriici ir bičiuliai atsilanky- . . .. ,, International Federation 

ti. Visas pelnas skiriamas cho
ro reikalams.

Turintieji knygutes būtinai 
prašomi grąžinti jas ta vaka
rę komisijai. R. Kom.

prie ! 
of1

Catbolic Aiumnae, kurios sei-j 
nie Šv. Kazimiero Akademiją j 
atstovavo pinu. V. Jasinskai- ' 
t ė, New Yorke.I

Šiais metais Sesuo M. Pul-

12 WARDO LIETUVIAI Į 
VISUS CHICAGOS LIETU

VIUS IR POLITIŠKAS 
BEI KITAS ORGA

NIZACIJAS

Brigbton Purk ir Town of 
Luke, 12 vardo lietuviai, kaip

VALENTINE DANCE

WEST SIDE. — Nekalto 
Prasid'jimo mergaičių d r-ja 
rengiu vadinamą “Valentine 
dance” vakarą šeštadienį, va
sario 9 <1-, McCormick llal'.

Tikietų iš anksto galima

Nors jau seniai rusą nėra 
Lietuvos žemėje, bet dar ir 
šiandien žmonės daug kalba 
apie įvairias ją suktybes ir 
šunybes. Pasirodo, kad rusą 
karininkai ir inžinierini Lie
tuvoje pragėrė net Mariampo- 
lės - l*rieną plentą. Buvo taip.

jartiniinusio kaimo atvesti dar,can| Rusi'a kft
a tris ūkininkus. Jiems atėjus Teatėjus

pulkininkas paklausė;
— Kur eina šis duobėtos 

kelįas?

— f Prienus — visi trys at-

UŽDARYTA LIGONINE
Chieagoj uždaryta 

pilnis Memorial 
No. Wacker drive. Pranešta,

||N>-
igoninč, 23

sakė vienu balsu. Pulko vadasĮbad išsisėmė fondai.
lyg ir sumišo, nes pnsitvirti-! gydytoją sudarė I

ria r prieš Didįjį karą rusai, no ano ūkininko parodymai, gtabn.
stiprindami palei Nemuną e- kuris buvo net įtartas vokie- 
sančius fortus ir miestus nu- eių šnipu. Rusą artilerijų iš 
tarė pravesti plentą tarp Prie- šunkelių pasuko j Prienų vie
nų ir Mariampolės. Iš Kauno ūkelį; ir čia daug anuotų pur

ve suklimpo ir teko vokiečiu- 
ms jas išsitraukti.

l’o šio įvykio žmonės daug

.pu

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

ii Vilniaus į Marianipole at
važiavo rusą generolai, inži
nieriai apžiūrėjo būsimo kelio
vietą ir sudarė statybos pro- kalbėjo apie nesantį plentą 

tarpe tokią turtuolių, kurk riektus. Netrukus prasidėjo ir taip Prienų ir Mariampolės.
galėtų įdėti tūkstančius dol. i'plento tiesimo darbai. Šimtai Sako, kad rusą generolai ir, 
politišką partiją “karbonką” įvežimų vežė akmenis, darbini ■inžinieriai pasisavinę daug va-Į 
ir vienas iškovoti visięms po rkai pylė žvyrą, kasė griovius,‘ldiškų pinigų ir juos pragėrę

Knyga parašyta ne viena 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigą, 
mokytojų. Knyga yra liidelu 
sU stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina $1.90.

ARKIVYSKUPAS JURGIU 
MATULEVIČIUS. Labiau ir

litišką pripažinimą ir-priguli-Bet 1913 m. buvo nutiesti to | Jie sudarę dokumentus, kad į labiau auga pasitikėjimas ši ui 
nčius mums darbus politikoje plento dar tiktai koki penki'Prienų - Mariampolės plentas• Šventu vyru, musą mylimu tau 

kilometrai, o turėjo būti 42:jan yra užbaigtas. Esą šiam tiečlu. Nebetoli gal ir tie lai- 
kilometrai. Bet staiga darbas'plentui pastatyti buvo skirta kada Dievas leis jį išvys-

Todėl, yra lyg ir pareiga visų 
(lietuvių bei organizacijų, kas 
kuomi gali, prisidėti. 12 wardu 
lietuvių kandidato į aldermo-

sustojo.
Užėjo Didysis karas. Tada.jau buvo dienraščiuose rašy 

cberija darbuojasi su valdyba stato ,ietuvį Barney R pįe
it- narėm.s. hmilija Klidaitė j jo vardo aldermo-;
raštininkauja laike Br. Pau- , , 'tuvių laimėjimo poniiKoje. jtų rudeni Kytpriisiuose žuvo
liūnaitės ligos. I t* ,v. ,. . Štai, delko mes, lietuviai 1. įSamsonovo armija. Tūkstan

ir vardo, balsuotojai privalome čiai patrankų, gurguolių
mis.

Iš pradžių lietuviai ly 
Visos baigusios Akademiją Įabcjojo _ rinkimų laimėjimu, 

prašot,?', atsilankyti šį pirma-ines buvo nugąsdinti senųjų 
dienio vakarą ir atsivesti drau politikierių baubu. Senieji po- 
gių. Brons Jitikieriai garsiai šūkavo. GI-

DRAUGO
METINIS

SEKMADIENĮ 5 VALANDĄ POPIET

nūs Barney R. Pietkievicz lai- apie plento tiesimą niekas ir

anie milijonas rublių, o rusų 
inžinieriai išleidę tik 80,000.

'įmėjimas bus pradžia visų lio [negalvojo. Tų pačių 1914 me-j 
[tuvių, laimėjimo politikoje. jtų rudenį Rytprūsiuose žu"*’ 

Štai, delko mes, lietuviai If įSamsonovo armija. Tūksta
ir

pastočių skubiai traukėsi į 
Lietuvą. Tik pasiekę Maria- 
mpolę, ruski kiek atsikvėpė.

dirbti už savo lietuvį kandi
datą j aldermonus — Barney 
R. Pietkievicz.

Pasiremiant statistikos su- !jš šunkelių ir paprastų vieš-
rinktomis žiniomis, 12-me va- ‘kelių jie jau norėjo pasukti i 
rde yra 20,000 balsuotojų. Tau Prienų - Mariampolės plentu, 
tinių grupių atžvilgiu skirsto ■ Vienas rusų pulko vadas na- 
i sekančiai: lenkų balsuotojų ktį sustojo Netičkampio kai-

JOHN B. BOROEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo .( Iki t 

Panedč’.to, Seredoa Ir Pėtnydlos 
vakarafn 6 Iki 9 

Telefoną* C Altai 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St

Telefonas HFPnblIe lėna

tl šventuoju paskelbtą. 
Kiekvienom įdomu pažinti

to garbingo Vilniaus vyskupt 
gyvenimas. Jį sužinosime ia 
neseniai išėjusios knygos.

“DRAUGO” KNYGYNE 
3.?.?4 No. OaKlm A’.fc. i klrsigo,///

ANGLYS

me. Rytą jis pasišaukė to kai
mo ūkininką ir paliepė paro-• sereenimp*—M.76 

, Mine Run—5. 7-5
dyti Prienų - Mariampolės ke
lią. Po gero pusvalandžio ūki
ninkas rnsų karininką nuvedė

ANGLYSI Tūkstančiai namu vartoja 
ekonomiškas, be suodžių Troplcair 
anglis. Garantuota voga Ir šiluma.

Trys Telefonai! 
Republlc 0600 

5 I,awndale 7366 
I.ump arba ,-gg—6.00 Mcrrimac 2526 

NORTHERN COAI. CO., 
lanmlnle 7.366 Merrimm- 2524

yra 10,000, lietuvių — 4,500, 
airių — 2,500 ir maišytų tau
tų — 3,000. Visame 12 varde 

laldermono įtakoje dirba 300 
[darbininkų. Taigi, pažiūrėki
me, kas tuos darbus turi. Ant' prie Prienų - Mariampolės vie 
kiekvieno 1000 balsuotojų iš-škelio ir pasakė, kad čia jo- 

jeina po 15 darbininkų. Išliko kio plento nėra. Tlgai karinin- 
idirba 63, vietoje 150, lietuvių kai žiūrinėjo į kariškus žemė-

RADIOS

Vasar ioFeb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
įžanga $1.00, 75c ir 5Oc. Šokiams 4Oc.

iriai, būdami mažiausia grupė ivo pažymėtas kaip plentas, 
j balsuotojų, turi beveik visus Rusai ūkininkui pradėjo gru
dai bus. ,'sinti si.šandjrru, kaip vokie-

I Be abejo, panagrinėjus da ! e,1J !‘u kl*'» l-v imi sis vis tvir- 
įlykų tą patį rastnmėm visos<
50 vardų Chicagoje.

Todėl, mes, kandidato Bar
ney R. Pietkievicz į 12 wardc 
alderiMonus rinkimo kampani 
jos komitetas, kreipiamės į 
visos Cbicngos lietuvių politi 
škas bei kitas organizacijas ir 
tam prijaučiančius lietuvius^ 
prašydami paremti mus šioje 
sunkioje kovoje finansiškai, 
nes laimėjimas šios politiškos 
kovos bus pradžia laimėjimo ' 
visos Chicagos lietuvių politi
koje. ,

Jeigu rastųsi tam pritariam I

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chtrago, III.
TEIi. REPI’RMC 8402

Katrie, perkate tnjr’ls- 15 
drafverh), siuskite Juos į 
CRANE COAE CO. O.iu.-ile 
geresnes anglis už mniiou 
pinigu. i

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

YrisiraSykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WEST 47th STREET Tel. LAPayette 1083
—--------------------------------- . -------- J

* .

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIŠiy

Lengvais Atmokėjimais 
Nuo 5 iki 20 Metų

BUS ĮVAIRI PROGRAMA
I. Muzikaliais instrumentais bus išpildyta keletas smagių ir įspūdingų čių paremti mus finansiškai.

numeriu. rašykit čekį pirmininko Frank j
II. Chicagos žymiausi solistai išpildys labai malonų Koncertų. ^kretorhti^Frank T ^Pu" ’
(II. Šv. Kazimiero Akademijos rinktines mokinės suvaiJins labai gražų įeikis, 2608 w 47tb st

vieno akto veikalėlį: “NESUGAUTAS NE VAGIS”.
IV. L. V. “Dainos” choras, po vadovyste J. S AURIO, ir Aušros Vartų

parapijos choras, po vadovyst? J. BRAZAIČIO, padainuos kele
tą 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 parengimų.
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.

Rinkimų komiteto valdyba: 
Frank J. Jakavičia. pirm. 
Frank T. Puteikis, sekr. 
Kaspar Pakeltis, ižd.

Kiekvieno atmeni turtai, 
apnaufrotan per U. S Oo- 
vrrnment latalgą: KMrral 
Savlngi, and lx>an Inaurnn- 
«•* Corporation. Waahlng- 
ton. D. C.. Iki 45.000.

TAUPYMO SKYRIUS

Tietos, kurie neišgali nusi
pirkti naujus 1935 m. ra
ibos. Šiame clearing sale 
galėsite įsigyti raibo pigiai. 
Miilget Radio tik po

*5.95
Kolster Radio 7 tūbų

*6.95
Atwater Kent Raibo 7 tūbų

*6u95
I» C A. Radiola 7 tūbų

*6 95
Brnnswick kombinacija 9 
tūbų

*29.00
l’hilco Raibo 8 tūbų

*13.50
Boscb Radio 8 tūbų

*14.00
Brunswick Radio su Phono- 
grafu 10 tūbų

*29.00«
Majestic Raibo 8 tūbų tik 

už
*14.00

Geri vartoji Pianai tik po
*25.00

Maytag Skalbykla ketvirtai
ne aluminum

*39.00
Federal washer mašina tik

už

tolosefat
Mtaa M. KatMT 1 BrMklya. H. T. 

vrNM: Kr«MkM ».r Um
paa* 6 ai.alBa m6 kava a.t .aly ImI M 
paaėfla .a* fM* M M«h bettar la mry 

Z*a« ta» apl. aks 6aa’t Mta ta
Ik »Va4.rtal ta

I Mta< a aanatka vrtaat kaaita
«*•« M* r»a Ma6 ta «aay

tbta«a M6 saly sm*m«6 .0
r«r*sMa.-- (May 16, Uit).

TO laya fat 6AUD.T tat l»»in— 
tT, laka k balf Uaakaoaful of KruMbaa 
kalta ta a •' I** *•*« «» *»>•moraln* bafJriktaakfMt -dont ml« a 
marabu a kottia feat Imu 4 mat. 
aaau Mt a talka aat Kraaakaa kalu M 
aay anŪaUM Ik ikaru.- U i 
fatiy aalutad aftar tka 6rat

Galima padėti *100.00 arba daugiau (Incoma aharea). Oallma pa
dėti *1.00. gauti knyiralf Ir kada klek nori mokfttt (opttonai).

Galima mokėti po 60 rentų J mėnea) arba daugiau (Inetallment 
thrlft).

Iii kiekviena dolerĮ mokame dividendą pagal uidarb). Praeity 18- 
mokSJom

Pirma Federal, Ir tvlrlauala flnanaln# (atalge. Nė Jokia deprealja 
nepakenkė Ir nepakenks. Nėra Jokių tnokeaėlų (stojimui J narius.

2324 S. LEAVITT ST. 
Tei. CANsd 1678

ederalSavings
AND LOAN AttOCIATION 

OF CHICAGO

JUSTIN
MAGKIEWICH

Raštininkas

*12.00
Visi Radio yra pertaisyti 
kuogeriausiai ir duodam 
pilną gvaranciją.

los. F. Bodrik, loc.
BASEMENTE

3417-21 So. Halsted St

Telefonai: BOUlevard 4705 
BOUlevard 8167

u-*-. ■-




