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KO BECKAS VAŽINĖJO SKANDINAVIJON
VOKIETIJOJ PANAIKINTA 

PASKUTINE LAISVĖ
MEKSIKOS VALDOVAI 
PRAPLEČIA SOGIAlįS- 

TIŠKA REŽIMU I PRIPAŽINO BONŲ nehiso
SUDARYTA KOMISIJA

Goeringas baigė “medžioti” Bia- vykdyti krašte įso- 
loviežoj; nežinia kur išvyko

VIENOJE SUIMTAS SLAPTAS SOCIA
LISTŲ KOMITETAS

CIALISTIŠKĄ “KULTŪRĄ
MEXICO CITY, sau|. 30. 

. • .. 1 — Meksikos raudonieji įvairiu 
vai praplečia socialistišką re
žimą visam krašte. f.

Prezidento nurodymu,J revo
•i nes

LAIDĄ
DILIAUS PRIEŠAI SAKO. 
KAD SKOLOS SIEKS TRI

LIJONUS DOLERIŲ

TURI SUMANYMĄ Iš KA- 
iTEDROS IŠKELTI ISTORlJ 

NIUS KARALIŲ KARSTUS

KAUNAS. — Prasidėjus • 
; šios žiemos šalčiams, istorinė! 
Vilniaus katedra pradėjo dor|

STOKHOLME ŠVEDAI PRIĖMĖ JĮ 
LABAI ŠALTAIi

JIS TEN VAŽINĖJO, MATYT, KLAI
PĖDOS REIKALU

M ASM INGTON, saus. 30. labiau plyšti. Prieš pačias i 
— Kongresas pripažino b >- • •Kalėdas kate<lros labose at-

BERLYNAS, saus. 30. j A IENA, Austrija, saus. -J). jįucjnps partijos pildomasis llll laidos bilių (Daby bonds) i sjrafj0 naujį plyšiai 4-6 cen- 
Suėjus dviems metams, kaip — Policija susekė slaptą 8O; | komįtetas paskyrė koifiisiją ir pasiuntė prezidentui ,j?i-1 timetrų platumo. Lenkai bi- 

I jodami, kad neįvyktų kokia 
nelaimė, beveik visą katerą 
iškraustė.-Ar pavyks katedrą 
išgelbėti nuo galutinio sugriu
vimo, tuo tarpu nežinoma, 
nes lenkai jog sutaisymui m

hitlerininkai apnyko ir apval- cialistų pildomąjį komitetą iš L. ^.riausybės ‘tarnautojų ir t tvirtinti, 
dė (Vokietiją, nacių yyriausy^O narių, visus netikėtai už- L. pavedė vigam krajte} vyR? Senatorius Thomas, demo-
be netikėtai paskelbė naują Į klupo ir suėmė. Įdyti socialistišką “kultūrą” kratas iš Okla., priešinosi
įstatymą?, kuriuo panaikina- J Šis socialistų komitetas ne- U budjgti> Rad nįekas neltatv-j šiam biliui. Jis pažymėjo, 
mos ilgiau kaip vieną šimi- senai buvo sudarytas, kad L kliūčių šiai “pažangi.” kad su šiaja bonų laida Ura
lietį gyvavusios miestų ir gaivinus panaikintą socialistų! ra,idonnio virinu- i što skolos padidės iki kokių

Lenkams norisi naujo korido
riaus per Klaipėdą

STOCKHOLMAS (per pas Be to, švedų spauda į Becko 
tą.) — Švedų spauda nededa j tylėjimą reagavo tokiu būdu,'

' jokių straipsnių dėl 
į kelionės į Švediją.
, Stockholmo prancūzų 
įpondentai labai plačiai savo
j spaudoje tą kelionę aprašo.
| Prancūzų spauda nurodo, i

Becko i kad neįdėjo nė vieno straip- 
Užtnt I sjho apie lenkų švedų tarpu- 
kores- savio santykius.

PARYŽIUS (per paštą.) 
— Quotidien, rašydamas apie

miestelių savivaldybės. Jos partiją ii veikus piieš v> igybėje pasireiškia nesutari- Ao bilijonų dolerių. Šiandien j sukrapšto pinigų. Sąryšy suj 
paduotos nacių partijos skir- įiausybę. Imas. Kiekvienas departjmen-■ kraštas turi apie 28 bilijonus j katedros nauju skilimu, lenkąpaduotos nacių partijos skir
tų atstovų kontrolei.

Tuo keliu panaikinta pa
skutinė Vokietijos gyventojų 
laisvė.

VARŠUVA, saus. 30. —

I olicija pranešė, kad ji ra , ^ag savarankiai veikia Urašto! <b>l- skolų.
do dokumentų. Iš to patirta, 
kad vietos socialistai plana
vo surengti milžiniškas de- 
monstracijas vasario m. 12 
d.

Pereitą savaitę čia ir kito-

“atfanatizavimo” klausimu
endekai kelia klausimą apie 
perkėlimą istorinių karališkų

Prūsijos •i>remjeT«f*-gen.'>-O.>e I . x , , ,x, . _ se Austrijos dalyse arestuo-nng baigė poros dieni) me- . . " . , .
... , . . ... Ita apie 300 socialistų ir ko-dzioklę Bialoviezos miškuose /

... , , mumstų.ir atsisveikino su lenku prez., .... . ...
i\ admasi, socialistai kasasiMoscickiu ir kitais vyriausy

bės nariais. Nepaskelbta, kur 
jis išvyko, ar namo, ar gal į j 
Karpatų kalnus.

<Jen. Goering per porą die į 
nų turėjo gražios progos pa-' 
sitarti su lenkais visais svari
biais politiniais klausiniais.'
...J . • X 1Nėra žinoma, kas jų sutarta1 
rytinės Europos reikalu.

po valstybės pamatais, 
čiau v\ rinusvbė budi.

Ta-

BEDARBIŲ ATSTOVAI 
PAS DĖLIŲ KARALIŲ

NACIŲ TEISMAS TEIS 
AMERIKIETĮ

BERLYNASS, saus. 30. — 
Paskellta, kad vietos nacių 
liaudies teismas kovo mėn. 
pradžioje -teis naturalizuoią
amerikietį Richardą Roider- ' 
er, kurs pereitais metais bu
vo grįžęs j Munichą aplanky

BRIUSELIS, Belgija, sau
sio 30. —- Belgų karalius T.eo 
poldas III priėmė savo rū- 

1 urnose bedarbių delegaciją ir 
asmeniškai išklausė bedarbių 

' nusiskundimo apie gyvenamą 
didelį' vargą.

1 Delegacija įteikė karaliui ' 
prašymą, kad vyriausybė ne- i

MEKSIKOJ AREŠTUOJA
MI “ĮTARIAMIEJI" ,* e- -- i i

MEXICO CITY, saus. 30. 
— Meksikoj areštuota LB as į 
menų daugiau, įtariamų suki
limų prieš vyriausybę reu- 

i gimė.
Sakoma, policija susekusi 

dokumentus, iŠ kurių patirta, 
kad sankalbininkai savo žy
gių pradžiai jau buvo suda
rę 300,000 dol. fondą. L ž 
tuos pinigus planuota nusi
pirkti ginklų, amunicijos, ar
klių ir kt. J. Valstybėse.

Meksikos valdovai gyvena 
baimę.

LEDYNAI RYTŲ PRŪSIJOJ
BERLYNAS, saus. 30. -

Toliau jis nurodė, kad jei 
kongresas neapribos vyriau
sybės išlaidumo, neužilgo k ra t. y. Yavelin, kur palaidoti 
što skolas reikės skaičiumi Lietuvos-Lenkijos karaliai.
ne bilijonais, liet trilijonais. I ------- ----------------

Tačiau į, tai neatkreipta 
domės.

karstų iš Vilniaus į Krokuvą,!

kad nors Becko kelionė ir ne- Becko kelionę į Skandinavi- 
turėjo oficialaus pobūdžio, jos valstybes, tarp kita ko 
bet nė vienam nesudaro pa-į klausia: “Ar tik Lenkija ne- 
slapties, kad kelionė turėjo nusistačiusi sudaryti Berlyne, 
politinių tikslų. Tačiau Bec- Kopenhagoje ir Stockholme 
kas Stockholme buvo priirn-■ pamatus šiaurės rytų blokui, 
tas labai vėsiai. Lenkų mini- kuris bus priešpastatytas Ry-

PANAIKINTA PILIEČIŲ 
REGISTRACIJA ‘

Illinois valstybės legislarū-

NEPAPRASTAI DAUG 
SNIEGO RYTUOSE

NEW YORK, saus. 30. — 
Labai daug prisnigo rytinėse 
valstybėse. Antai, New Jcr- 
sey valstybėje toli nuo mies-

tų pakto projektui? Jei tikė
ti kai kuriais šaltiniais, tai 
Beckas ruošiasi santarmiai 

Vokietija ir Skandinavi-su

steris atsisakė pateikti spau
dai bet kurių informacijų.
Spauda į tai reagavo, įdėda
ma tik nepaprastai sutrum
pintą Becko kalk), iš kurios jos valstybėmis nustatyti Len 
kuone pasiliko tik vienas sa- kijos viešpatavimą Pakaitės 
kinys, kad “jūra jungia dr- [valstybėse ir pakeisti lenkų 
augus, bet skiria priešus.” koridorių į Klaipėdą.”

ra pagaliau panaikino, tain 
vadinamą, įterpine piliečių *>'VPn‘> >'ra stap’ai
registraciją kovo mėn. 5 d. Į izoliuoti nuo susisiekimų. Jie 

Anądien neaiškiai buvo i neRftii Prikasti per sniego 
pranešta, kad norėta panai į daugumą. Kai kur tiems žmo- 
kinti registracijų prieš alder nėnis maistą pristato lakūnai, 
monų rinkimus. Tuo tarpu

'ėjosi apie anos įterpinės re-1 
įgistracijos panaikinimą.

Neaiškumas įvyko dėl to, 
kad šiemet aldermonai 
mi ne

ŠELPIMO DARBUI
Bedarbių šelpimo

, . , . , . Imas pasirodė labai brangus,e dviejų, bet ketvertui . • L
renka-

mažintų mokamos bedarbiu- Rytų Prūsijoj ledynas uždą- ( 
ms pašelpos ir pensijų. ' rė geležinkelį ir sulaikė trau-

Premjeras George Tlieu-' kinio važiavimą.
nis, kurs draugavo bedarbių Į Tokia žinia gauta iš Kara- 
delegacijai, pranešė, kad jis liaučiaus.

CHICAGOS STAMBIEJI BIZNIERIAI 
NORI NAUJO AIRPORTO

Chicagos miesto centro sios visuomenės reikalams.

Abu legislatūros rūmai pripa
žino, kad Chicagai reikia nau

stambieji biznieriai užsigeidė
įsigyti naują airportą ir tai
savo pašonėje — Miohigan jo airporto.
ežero pakrašty. Girdi, šiandie .... ... ... . 1. J . Chicagos piliečiams vra
ninis airportas esąs per toli . . .. • ». 1 11 proga protestuoti pnes tos

vykdv- nuo miesto centro. .' rūšies sumanymą. Gana me
I urint puikų airportą ii tyti milijonus dol. miesto

kadangi reikia išlaikyti daug pageidauti naujo, tai reiškia “fronto” puošimui. Kitos 
tyrinėtojų, kurį darbą užima užrįoglinti ant miesto naują miest<, (,a, nęgah prigifeuk 
specialiai mokslintos moterys. | nprpikalin^ iš|aidų našt?, o f. reikalingiausiy jų gprinimih

I Kad sumažinus šias su Šel-įyPa« *,a,s labais, kada nega- -------------------
| pini u surištas išlaidas, sunia-J’ma sudurti galo su galu.

Pereitą antradienį 117,453 noma minėtam tyrinėjimo a<^ miesto protingieji pilie

metų terminui.

KIEK PILIEČIŲ REGI
STRAVOSI

PAKILO ŽVEJYBA

savo motiną, o paskiau su- Pa<’ar^s ^U(* klausimu vyriau. Raflutį r geležinkelis < i.i i pjb(ųųaj užsirPgįstravo (’hica- darbui panaudoti policiją, o griežtai priešinasi naujoti
imtas jani norint apleisti Vo 
kietiją. Iš pradžių jis buvo 
kaltinamas už šmugeliavimą į 
užsienį Vokietijos aukso mar-1 
kių, o paskiau jis sužnybtas Į 
išdavikiškumu ir tai dar mi-l 
Jįtariniu.

.Minėtas teismas gali jį nu
bausti mirties bausme.

sybės pareiškimą parlamente. ' Baltijos jūros pakraščiu.
Belgija

bedarbių.
turi

DALINIS SAULES 
UŽTEMIMAS

apie 350,000 Traukinio inžinierius sus-tab- 
idė traukinį pastebėjęs prie-

------  , šais ant kelio didelį ledyną.
Apžiūrėjęs ledus jis smar
kiai paleido it raukinį ir prasi-

PRATĘSTA RFC VEIKLA

AYASHINGTON, sau,«. 30. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai dauguma balsų pratęsė 
dar dviems metams Recor»- 
struction Finance Corpora- 
Jion veiklą.

KLATPEDA. — Per de
šimtį šių metų mėnesių Klai- 
jiėdos krašto žvejai sugavo

_______ ,nų. Reikalinga atitinkama sa- 1»4®8,.ki8 kilogramus žuvies
KAUNAS. — 1934 m.-ris ^a pžere. O pats tas aii*por- u^' litų. A ien per spa-

Lietuvos išvažiavo į užsie-|tas reikalingas stambiųjų biz ,nJ men- hnvo sugauta 234,-
nius 1519 žmonių. Daugiau- >'iprfU grupei, kad ten įsitai- 093 k'gr. žuvies už 63,138 Il
siai išvažiavo žydų į Palesti- »iu» stotis savo privačiam? tus-
ną — 646; į Pietų Afriką — lėktuvams. ~

KAUNAS. — Lietuvos ra- 267; į Amerikos Jungtines1 Naai° airporto sumanymas ' KALNAS; — Kauno apy- 
šytojas ir žurnalistas Petras valstylies —177; į Braziliją kuvo patiektas krašto vyriau- š-ar(l°s nul*n<lė
Babickas, kuris pereitą vasa-'— 136; į Argentiną— 131 kad is jos gavus ]ia- j,np^a,}’ va
rą Vilniaus vadavimo reika- 'į Uragvajų — 61; j Kanadą skolą. Vyriausybė rado, kad, ianR gy^nt°JU ’ ls, UZ 
lais lankė Amerikos lietuvių I— 55; į kitus kraštus — 46 airportas Michigan ežero pa-P1'”’! plėšiko, nužudžiūsio po- 
kolonijas, netrukus išvažiuo- asmenys. 1933 metais iŠ Lie- krašty nereikalingas ir ats;- icinin ą.
ja j Sovietų Rusiją studijuo- tuvos į kitus knistus emigra- ?ftkė skirti patkolą upie S 
ti filmų režisūros. Jį ten smn vo 1300 žmonių. I milijonus dolerių. ORAS

go besirengiant prie aldermo- gal ir ugniagesius, 
nų rinkinių ir miesto majo- I

airporto’ sumanymui. Nes nau 
jo airporto įtaisymui reika-

ro, iždininko ir klerko “pri-' EMIGRACIJA IŠ LIETUVOS linKa keliolika milijonų dole-
mary, 
26 d.

kas įvyks vasario m.

pirmyn Kiek toliau pa- p BAB|CKAS - Į SOV1F. 
Jei bus giedra, dalinis sau- važiavus susidūrė su kitu nuli y., pijciiĄ

lės užtemimas bus matomas žinišku ledynu. Šis buvo apie
Chicagoj sekmadienio ryta. j 20 pėdų aukštas ir apie jo 
Užtemimas prasidės 9:06 i? sumalimą nebuvo nė kalbos, 
lmigsis kaip 11:20. Daugini! Ledynai pasidarę nuo dide- 
kaip pusė saulės bus uždeng- lių jūros bangų per didelius
ta mėnulio šešėliu. šalčius.

LEIDŽIA GRĮŽTI 
VENGRAMS

BELGRADAS, saus. 30.--

DIDINA LAIVYNO 
SĄMATĄ

TOKIJO, saus. 30. — Ja
ponų vyriausybė žymiai didi- Serbų vyriausybė nusprendė

leisti atgal grįžti Jugoslavi
jon apie 1,000 ištremtų ven-

čia Lietuvos švietimo ministo 
rija. Mat, organizuojant lie
tuviškas filmas

Tačiau tie naujo airporto 
SCOTT CITY, Kas., saus. šalininkai nemano pasiduoti, 

pastatymą, 30. — Scott apskrities ūkiniu'jie visą reikalą pavedė vals-
CTtTCAGO IR APYLIN

KES. — Debesuota ir kiek 

šilčiau.

COPPER CLIFF, Ont., na karo laivyno sąmatą. Pa
šaus. 30. — Du vaikai žuvo reiškia, kad laivyno didini- 
L. Dupuis namų gaisre. mas nereiškia lenktyniavimo. !grų.

Lietuvoje nėra gerai patyru-, kai pastaruoju laiku išnaiki- tybės legislatūrai, kuri, kaip
šio lietuvio filmų režisieriaus, no apie 12,000 triūsų. žinoma, tarnauja ne plačio-

- - . --------
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“DRAUGAS”
Itelna kasdien, ULkyrua sekmadienius 

PRENL'l. itATOtj KAINA: J. Amerikos Valstybės*:
Melstas — i? to. Pusei metų -- >1.50; Trims įuAnsaUuus 
— 11.00; Vienam mėnesiui — 75c. Kitose valstybėse 
Bosnius ar* t*: Metams — >7.00; Pus*/ metų — |A01. 
KopUa — .šio.

Skelbimų kalno* prisiunčiamos perelkaiavua 
Bendradarbiams Ir korespondentam* raitų nerraltn*,

»B*BnJKuaa tai padaryti Ir ueprlsluadlam* ta* tiks- 
palto lenkių. ~

Redaktorius priima — nuo 11:SB iki 11:M tai. 

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki
5 vai. popiet.

KABA KUO DŽIAUGTIS

•DRAUGAS”
LftUUANIAN DAILY FR1END

Publlshed Daily, Kzoept Bunda/. 
BUB8CRJPTION8: One Tear — 11.01: Slx Ifontha

— >1.50; Tkree Montbs — >1.00: One Montk — 76c. 
»pe — One Tear — >7.00; Blz Monika — >4.00; 

—- .01&
ln 'DRAUGAM* brtajp best malta, 
rates on applloatlon.

“DRAUGAS” 2334 & Oakley Avė., Chicago

Daug kas džiaugiasi, kad JangtuLų Val
stybių beimtas atmetė prez. Roosevelto su
manymų, įeiti į Tarptautinį Teismų. Tačiau 
nėra čia kuo džiaugtis. Keikia pasakyti, kad 
lai yra smūgis pusaulio taikai. Prezidento 
sumanymo priešai to nematė, nes jie, maty
ti, ncteli temato. Jie vadavosi tuo, kad, gir
di, Tarptautinis Teismas galėtų įtraukti Jung
tines Valstybes į Europos intrigas. Bet tie . . .. . ,
ponai nesupmuta, sis kraštas negali gyventi 
izoliuotas, kad Europoj ir kituose pasaulio

Vokiečių Kultūra?
\ ienas vokiečių laikraštis kaip sadistai. Visai nenOosta- 

paskelbė ilgų straipsnį apie bu, kad tie, kurie pirma no 
Lietuvos kultūrą. Esu toji ny-'kentė rusų ir laukė voki*»čh, 
kštukas valstybė (Zwergtaat) J paragavę vokiečių kultūros, 
kuriai vokiečiai (f!) davė ne- kada juos vielomis rusai at- 
priklausomybę, dabar drįsta 'stūmė, ištisais būriais bėgu, 
nesiskaityti su Vokietija. Juk kad tik nepasiliktų po vo-' 
pagaliau, esu, kas toji Lietu- kiečiais.

Vokiečiui ir šiandien, jau 
gerokai luiko praėjus, būtųtas. Kų ji turi, kas įeinu į kul- 

tūrinių vertybių eilę, «, sko-be^“”k5”kraštuose jis turi daug visokių interesų ir .. . J .■ . . galėję bent kiek suKultureti.
... . \ - įimta iš kitur, o visų pirmiau- n, .• ,. . ...dėl to, ar jis bus nariu Tarptautinio Teismo, Į . .„ v o- m •• • r Ja,auu ne> Kažkokia velniška

ar ne, jis turi ginti savo reikalus. Kaip aną! neauoranta. kad užimu- puikybe. >’,a Nu
kartų pažymėjome, 191? m. Jungtinės Val i,. . , . ? ® |lų. Stačiai pavalo vilkais. Juk
stybės įstojo i karų, nežiūrint to fakto, kad . , . 77. . . tasnvktisdel k lamins — tm

J , , rn l. • • prask Vokietijų), yra daugiau

KATALIKŲ SPAUDOS MĖNUO

Visos Amerikos vyskupijos vienu laiku

tuomet dar nebuvo nei Tautų Sųjungos nei 
kitų jai panašių organizacijų. Pagalios, juk 
ir pati Tautų Sąjunga yra amerikono prez. 
AVilsono produktas. ,

Lietuviai ypatingai gali būti nepaten
kinti, kati senatas atmetė sumanymų įeiti į

tas pyktis dėl Klaipėdos — tai 
vilko natūros pasireiškimas: 
plėšikui iš nagų išsprūdo grė
bis, ir dabar rėkia visam pa-

, , . .......... šauliui, kad ii kiti skriaudžia.
ka-s, bet tik ne vokiečiai gali, . . «... . ,_v ...... . ...... Argi šitie savumai — plėšyt,

kaip neišmintinga ir begėdiš
ka.

Mums gi atrodo, kad kas

... , , x , • «Tarptautinį Teismų, kuris jau keliais atve-sutartinai veda katalikų spaudos vajų. , . . . . . \ . . v, T •............. . . _ . įais yra eeisingai įssprendęs ten piestų Liepiam vajui skiriamas visas vasario menesis, * .. . x , • - x x »•
tuvos reikalų. Žinant, kati musų tauta sian-

n

per kurį bažnyčiose sakomi pamokslai apie 
spaudų, daromi specialūs susirinkimai, orga
nizuojami laikraščių platintojų rateliai, vi
sos katalikiškos draugijos įtraukiamos į tų 
praktiškų katalikų akcijų. Ypatingu būdu 
rūpinamųsi, kud jaunimas imtus pardavinėti 
katalikiškas knygas ir užrašinėti laikraščių 
prenumeratas. Ton misijon įkinkoma katali
kiškos mokyklos, žodžiu sakant, Amerikos 
katalikai spaudos mėnesiui taip susiorgani
zuoja ir iš anksto prisirengia, kud kur neisi, 
apie katalikiškų spaudų išgirsi, kų nesutiksi, 
katalikiškų dienraštį užsirašyti pasiūlys. Taip 
organizuotai ir sistematingf.i dirbant, vajaus 
metu tikrai daug išplatinama laikraščių ir 
parduodama duug knygų.

Mes, lietuviai katalikai, ne taip jau rū
pestingai platiname savo spaudų. Savo cen
tus dažnai sukišame šlamštams, prenumeruo
jame bedieviškus laikrašųips, kurie mus, kai
po katalikus niekina ir šmeižia; skaudžiai į- 
žeidinėja mūsų .jausmus ir inirtusiai kovoja 
prieš Katalikų Bažnyčių. Reiktų pasimokinti 
iš amerikonų katalikų, kaip jie rūpinasi ka
talikiška spauda iv jų platina.

girtis kultūra ir civilizacija, 
kurios šiandien, deja, daugiau 
galima būtų rasti pas azija
tus, negu trečiajame reiche.
Juk pačios vokiečių spaudos 

dien turi opų reikalų su vokiečiais hitleriniu- [provokacijos ir šmeižtui prieš 
kais dėl Klaipėdos krašto ir ginčų su len- iLietuyų, kurie kaip iš gausy-
kais dėl Vilniaus, Jungtinių Valstybių įėji- bes rago papildo vokiečių 
mus į Tarptautinį Teismų gal būt pagreitin
tų tuos opius klausinius išrišti teisingai, nes 
iš Amerikos atstovų gulima tikėtis, kad jk 
laikysis teisybės.

Kiekvienas sveikai protaujantis žmogui
šiandien gali matyti, kati pasaulyje taikų su
nku bus palaikyti be tam tikslui sudarytų 
tarptautinių organizacijų. Nejaugi šio kraš
to žmonės nenori taikos, jei jų atstovai se- patyrę, koki yra tie vokie 
imte varosi prieš taikų palaikančias orga
nizacijas.

draskyt — duoda teisės eiti 
Į kitus kraštus! Juk jei taip, 
tai vilkas turėtų daugiau tei
sių. Jei dar šiandien dvidešim
tajame amžiuje yra žmonių, 
kurie »,< laiko blogu kitus šmei

ižti, ardyti pas juos tvarkų ii
. į juos -visokiais būdais kėsin- 

spftudos skiltis, yra juk geriau .. ... ••>••• u- » ..tis, lai kas ji, toji kultūra! Al
sias irod vilias, kokia kultuvą . . . .v, . , T ,, tai ne barbariškumas! Juk
reiškiasi Vokietijoje ir dar 
kiek daug vad. kultūrinė tau
ta turėtų pasimokyti iš “mu
žikų” krašto.

Antra vertus, j k mes pa- 
tvs savo nuosavu kailiu esu-

Begyviai Dantys
Rašo UR. G. L BLOŽIS, dentislui, Chicago, III. 

Begyviai yra tie dantys iš Ii būti sveikus per eilę metų 
kurių dantagyvis yra išimtus, ir vėliau pradėti pūliuoti. Tas 
Žmonės turi daug begyvių daug priklauso nuo gyveni- 
dantų; jie dėl apsileidimo, ne-1 uio aplinkybių. Gerui užsilai- 
žinojimo, ar dėl baimės nei- kų žmonės, pilnai išsimiega, 
na pas dantų gydytojų, kcl valgantieji gerų maistų ir at-

! jau skausmas juos neįstuinia sargiai; žodžiu sakant, gyve i 
i gydytojo kabinetų. Tada gy-duiui natūraliai, gali iki am- 
dytojas jau tik tiek gali pu- žituis galo neturėt užsikrėii- 
gelbėti: ištraukti skaudantį mų apie begyvius dantis. Ma- 
dantį arba išimti iš jo danta- no apylinkės laiškanešys jau 

34 metai turi begyvį dantį, 
kuris jam gerai tarnauja. B.t 
tai retenybė. Aplinkybėms 
persikeitus, arba kūnui dėl 
kokių nors priežasčių nusilp- 
nėjus, užsikrėtimai gali pasi
rodyti. Jauniems, sveikiems, 
stipriems žmonėms ne tiek 
pavojinga turėti keletu begy
vių dantų, bet kiek silpnes
niems ir tiems, kurie jau tu
ri tūlas sistemines ligas, pa
vyzdžiui, nervų, žarnų, sąna
rių, skilvio, širdies ir t. t., 
tai būtų perdaug rizikinga 
turėti begyvį dantį.

gyvi-
Ištraukiant tokį dantį, tai 

gieieiausia ir geriausia pagel
iai. Vienok, jeigu kiekvienas 
skaudantis dantis būtų trau
kiamas, tai daugeliui žmonių 
greit priseitų turėti visus 
dirbtinius dantis. Sveikatos 
atžvilgiu, tai i-ėra pageidau
jamas negyvas narys kramty
mo aparate. Bet norint tu
rėti savo dantį, o kuomet 
skausmas nepakenčiamas, ki
taip ir negali būti.

Dantagyvis susideda iš 
minkštų kūno audinių ir turi 
savyje daugybę kraujagyslių,

[nematėme nei vieno spaudos1 Kraujas — tai geriausias ap
eiginio, kuris kaip viešosios ; gynėjas kūno nuo bakterijų.
nuomonės reiškėjas, butų pa-j Turint gyvį kraujagyslės,
smerkęs tų bludij, inelugys,tes j kraujas, tekėdamas jomis per 
ir svaičiojimus!

Įčiai. Prieš 1915 m., kai buvo
me Rusijos valdžioje, mes ide
alizavome vokiečius. Ir jei ru
sų laikraščiai rašydavo apie

Deja, vokiečių tautos garbei, 
galime priminti, kati buvo vie 
nas kitas žmogus, kuris ban
dė drausti jsiutusį rasizmų, 
nurodydamas jo nežmonišku

dantų šaknis neleidžia bakte- 
rijofs įsivyrauti ir pagamin- 
-ti nuodų. Gyvį išėmus, sykiu 
išimama visi minkšti kūno 
audiniui ir tokiu būdu dantis 
lieka viena silpniausių vietų

KATALIKŲ IŠTIKIMYBĖ VALSTYBEI Įnetįkusį vokiečių elgesį, mes'm9 ir begėdiškumų. Bet kuri kūne, kur bakterijos gali vei-

Nekatalikai dažnai padaro kvailų prie
kaištų dėl jų ištikimybės savo valstybei. Tie 
priekaištai, tai paprasčiausi bedievių ir šiaip 
jau laisvamanių melai ir šmežtai. Katalikai 
visuomet buvo ir pasiliks ištikimi toms val
stybėms, kuriose jie gyvenu. Geriausių pu-

lai laikėme šmeižtu ir manė 
me, kad tai tėra tik tokis ru

_I tie žmonės šiandien! Kur šia stis Im? jokio pasipriešinimo.
_ ndien Foersteris, tas garbin-

Nors sulig A. L. Lt K. Federacijos kon- į vyzdį turime iš Saaro krašto, kurio gyven-
greso nuturimo lietuvių katalikų apaudoe va
jus bus- vedamus Gavėnios metu, tačiau ne
bus pro šulį, jei mos, pasinaudodami visų 
kutalikų vedamu darbu vasario mėnesyje, 
taip pat stengsimės praplatinti savo laikraš
čius. Lietuvių katalikų laikraščiai tikrai 
džiaugsis, jei atsiras būreliai spaudos apaš-‘ 
talų, kurie neš katalikiškų ir drauge tautiš
kų šviesų i lietuvių katalikų šeimas.

Dienraštis “Draugas”, nieko nelaukda
mas, dedasi prie to bendro Amerikos katali
kų, spaudos vajau;. Tų darbų jis pradeda su 
savo metiniu vakaru, kuris įvyksta vasario 
3 d. Mūsų įgaliotieji agentai ir visi dienraš
čio rėmėjai ir bičiuliai nuoširdžiai yra pra
šomi ne tik j “Draugo” vakarų atvykti, bet 
padėti platinti vienintelį .tautinės ir religi
nės krypties lietuvių dienraštį Amerikoje.

J. Drungaite

SKEVELDROS
(Pabaiga)

— Paliki! mano. asmenį, — pyktelė
jo ponln Iželiu ir pridūrė visai rimtu to
nu. Mūsų vardus, padėtis visuomet rei
kalauju išlaikyti lutu tikrų veidų...

— Kuo mano vaidus blogesnis už ki
tų, kuo prastesnė mano padėtis, — už
miršęs norimus istorijas leidosi į rimtų 
ginčų Vietvevus.

buulro.vus,. kluusydumas tokių lėkštų, 
l’guistai romantiškų šnekų ir tiesiog ne
logiškų išvadų, nerimo, bet kulbun vis 
tiek nesikišo. Bergždžius darbas jiems 
prieštarauti. Jie utbaigti - išdegintos ir 
vžgKū'.linlos t^iui tikros foninos plytos, te
tinkančios milžiniškam rūmui, kurio var
das “carstvo”. Jį valdo caras su akla:* dvtas Įiasakys: “Atstok nuo manęs, roie- 
bi u rok ratais, kurių pasaulėžiūra tokia, ko 1 lasis. Aš visada buvau geras karys. Ko

tojai yra didelėje daugumoje katalikai. Ne 
žiūrint to fakto, kad Vokietijos katalikai la 
bai smarkiai Hitlerio valdžios persekiojami 
bet kuomet atėjo plebiscito diena ir reikė
jo pasisakyti už ar prieš grįžimų prie Vokie
tijos, Saaro katalikai balsavo už Vokietijų 
ir ačiū jiems tas kraštas sugrįžo tam, kam 
priklausė. Čia to krašto vokiečiai katalikai 
parodė savo tautos meilę ir ištikimybę val
stybei. Jie nepabūgo nė to, kad susijungus 
su Vokietija, gal ir jie, kaip ir kiti Vokie
tijos katalikai bus persekiojami ir kankina 
nii dėl savo brangaus tikėjimo. Kaipo kata 
likai jie pasirodė drųsūs, pasiryžę kovoti dėl 
tikėjimo, o kaipo vokiečiai — ištikimi save 
laidai ir valstybei piliečiai.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

sų metodas nustatyti žmones' Sas*s vokiečių tautos sūnus 
prieš vokiečius. Bet vėliau, kai kurio mintys yra šiltai priim 
teko pagyventi jų globoje, mes t°s viso Kultūringojo pasau- 
atsikvošėjome, pasirodė, kadK«v visa eilė įžymių mok- 
tai, kų apie juos rašė rusai, lsiinn,k
buvo visuį neperdėta.

Žinoma, vokiečiai pasakys,
kad karo metu žmonės genda

Daugelis begyvių dantų yra 
užsikrėtę, bet žmogus, kuris 
juos turi, paprastai, nieko' 
apie tai nežino. Paprastai, 
kroniškt; užsikrėtę dantys y- 

visuoinenės veikėjų, i ra mjskaudanticji; žmogus ne 
publicistų, kurie savo veikimu j junta jokio nesmagumo ir
norėjo apstabdyti ir sušvelm 
liti tų germaniško siautimu 

Kiek garbingų tautosir dėl to, vokiečiui pasirodė \ <w,
,. ..... . -sūnų buvo ištremta, kiek minimus blogesni, negu įstikrųjųi. / , • , y- .- • i i iižudyta, kiek šiandien jų bad i ijie yra. Be abejones, tai yrai . . ’ , , ,

, . . . , . .. . m įniršta koncentracijos lage- Ikiek švelninanti aplinkybe. Ta riuose.

Kbe šiandien beliko iš Vo-
čiau yra neabejotina tiesa, kad 
kiekvienas žmogus, kur jis tik 
neitų, visur nešasi su savimi įkiel'jos? Gaila žodžio. Juk 
savo kultūrų: koks žmogus y- ar kuitū.os laimėjimas, kai 
ra, toks ji;; visur jiasirodo. jyra paminta po kojų svarbiau- 
Negi vokiečiai, ateidami pas šia žmonių savitarpio gyveni
mus, paliko ‘uvo kultūrų na
mie, kad nr.Šta būtų “lengves
nė”. Taigi mes kultūros vo
kiečiuose nentatėme: jie buvo ir kl.) kuone kasdien iuri gv- 
kaip ir kiti.—vagys, kyšinin- venti nežinodami ar sulauks 
kai, ištvirkėliai ir žiaurūs rytojaus dieno* nenužudyti iš

dantys yra geri kramtymui. 
Bet nejausdami, šimtai nešio
ja savo burnose bakterijų 
spiečius.

Nevisi begyviai dantys už
sikrečia, vienok niekas negali 
pasakyti, kuris jų, išėmus 
dantagyvį, užsikrės, o kuris 
ne. Kartais vienas dantis ga-

iFaktas yra jau senai įro
dytas, kad begyviai dantys 
dažnai užsikrečia ir kad užsi
krėtimai apie dantis teikia 
įvairias kūno ligas. Kuris 
žmogus žino, kad daugelis li
gų pareina, nuo bakterijų, 
lengvai supranta, kad užsi- 
puliavęs dantis gali užnuody
ti visų kūnų, nes 'tas pats 
kraujas, kuris eina j širdį, 
plaučius, sąnarius, žarnas ir 
visas kitas kūno dalis, eina 
taipgi į dantis.

:r'r /Esant pūlių nuodų danties 
šaknų galūnėse, bėgdamas 
pro šalį kraujas paima tų 
nuodų ir nuneša j kitas vie
tas, o radęs silpnesnę vietų 
ir užkrečia.

Taigi, gerbiamas skaityto
jau, aš manau, kad verčiau 
yra užtaisyti mažai prapuvu- 
sį dantį; reikės mažiau kęsti 
skausmo ir mažiau kainuos, 
bantis bus sveikesnis ir ne- 
bus jokio lenktyniavimo su 
jo užsikrėtimą bakterijomis.

nio sųlyga laisvė, ar civiliza
cija, kai kilnaus mokslo ske^j'ūškas niundiras ir visa tau 
bėjai (pav. kard. Faulhaberis ta padaryta kareivinėmis.

pakampių, ar pažanga, kaiinorinti pripažinti jų kultūros, 
intelektų, mokslingumų, žino- Ne. Kol vokiečiai neparodys 
niškumų pakeitė pilkas karei- to, kų civilizuotas pasaulis lai 

ko kultūra, kol kėsinsis į mū
sų valstybę ir šmeiš bei nic-

kios reikalv© eurus, idealai — kokius pa- tu daugiui! iš manęs nori?” Kadrovas ži-
statė caras, mintys — kokias lieĮiė ir lei
do caras. Sugriuvo anas rūmus, į skevel
dras sutrupėjo, ir tos plytos, tos tuščios 
žmogystos neteko gyvenime reikšmės. Ka- 
drovas girdėjo prie židinio dar šiokių ir 

Kadrovas pasižiūrėjo į kalbantį ir 
tokių svaičiojimų. Ten kalbėjo tų patį kas 
jau tiek kurtų kulbėta. Jie neturėjo jėgų 
nei noro Įžengti į naujas dvasios gyveni
mo sritis.

Kadrovas svarstei Jis žinojo, kad 
Vietvevus ‘mėgsta juokingu romantišku
mu apsiuusti suvo vedybų paslaptį, žino
jo,. kad ta proga visuomet išdėstys savo 
laisvas pažiūras j moterystę, kurių klau
sydama ponia Katia visuomet primins jam 
civilines jungtuves, su kuriomis btftgi i 
Vietvevus nesutiks niekuomet. Kadrovas I 
žinojo, kud Vorkovus religijų visuomet 
supras kaip vaiduoklių ir šmėklų istori
jas, o i ž pili tas ir pirštu prikišamai poro

nojo ir tas ponius ii' jų nepasotinamus a 
petitus turėti daug garbintojų. Jis gailė
jo tų žmonių, niekino jų dvasios skurdų 
ir ilgėjosi kitokio pusaulio, gyvų žmouių, 
kad ir priešų. Ilgėjosi, ir vistiek nepaliko, 
kaip jis vadino tų gyvų numirėlių. Kodėl? 
Atsakymas vienas, atsakymas aiškus kaip 
saulė, kaip žaibas negailestingas- jis my
li Rusiją. Tik ar pasiekti jam anų lygu
mų ir sniegų karalystę, ar }>usiekti jam 
galingų vėjų čiūčiuotus, liūliuotus laukiu, 
kurių aukso grūdais jisai mito, kurių oru 
jisai alsavo, kurių ilgesiu ilgėjosi ir ku
riuos gaivalingai pamilo savo audringa 
dvusia. Nei pėdų į ten nei kelio, tik kal
nai sujustytų sniegų ir gaivalų išalkusių 
kausmai. Liko tik jie, tie didžios ir nepro
tingo:- praeities invalidai, ir brangūs jie, 
napamuinomi. Nes jie gimė ten, jie trokš
ta ten sugrįžti. Kas kad ponia Lena ir 
vėl užtrauka sultingu mezosopranu mė
giamiausių lopšinę gyvenimo išminčiai:

I r štai dar šie žmonės nori 
įtikinti pasaulį, kad Lietuva 
yra nekultūringa, nes ji įle

kiąs mūsų tautų, tol jie negu
li pretenduoti į kultūringumų.

XM

Gyvenime kas pasižvalgys,
Taųai viskuo nusivils.
Geriau neprotingomis 
Gyvauti svajonėmis.
Gyvenimų paversti sapnu

Pasakų seku.

Kas, kad jie ir visi pasiryžtų vėl gy
venimų pramiegoti, jie vis tiek jam bran
gūs... i

Kaip pasmerktasis stovėjo jis kam
bario prieblandoje ir klausė savo kraujo 
tvinksėjimo, kuris jam sakė: “Tu rusas! 
kas būtų vis tiek tu turi būti su jais!” 
Klausė iionios Kalios niūniavimo ir jaulS 
didelį skausmų dvasioje. Jam rodėsi, kad 
jis miršta — dvasia. Kaip rekviem skam
bėjo dailios žodžiai Rusijai, jam... Alkani 
gaivalai drasko savo aukų... Daužo jų. 
Sutrupino. Ir plukdo ir neša pašėlusios 
bangos niekelio neįvertintų brangų grobį...

LAPE
M. Dagilėlis

Prie vištų mūs laputė ėmė lysti,
Nes kiauras tas jų vištiuinkas buvo. 
Gaidys suriko:—Begėdystė!
Va priežastis kame, dėl ko tiek vištų žuvo! 
Ir vištos žabgarių parinkę nuo skiedryno, 
Sau butų nutarė, kur kiaura, pataisyti. — 
Tas darbus baisiai lapę erzino—kaimynų, 
Ji pykdama ant vištų pradeda sakyti, 
Kad vištos taikų griauti nesidrovį 
Ir kad į vedusios prieč tapę karo stovį!— 
Tiek stiprių agitacija laputė varė,
Jog seniai zvėęys susirinkę šitaip tarė:
—Įsakome griežčiausiai vištoms sienų pa

naikinti,
O jei savęs neduotų vištos nuraminti, 
Pavesti lapėms, tegu jas globoja.
Ir džiaugės žvėrys radę taikinančių mintį.

Nei sugrįžt, nei sustot, nei suprast... To- Vargai! ir mus prieš lenkus nėra, kas už-
lyn į svetimus kraštus, į nežinomas sri- , 
tįs!.. Skeveldros l

stoja.
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DRAUGO
METINIS

KLAIPĖDOS KRAŠTO SEI
MELIS AGITATORIAUS 

PAREIGOSE

gėsį juų protestuoja patys kra,tai jos buvo naudojamos tik VIEŠA PADĖKAšto gyventojai. Jų dažnuose 
susirinkimuose priimami nuta
rimai, kuriais iš seimelio rei
kalaujama darbštumo. Tai į- 
domns pavyzdys, kuris paro-

I .J,*i neminėti valstybės išda- (jo> ko šiandien nusipelnė da- 
ivimo bylos, kurios melagingu;burtinis Klaipėdos krašto sei- 
į aprašymu yra išmarginti Vo-įmelis. Žinoma, jo dienos jau 
kietijos laikraščiai, tai niekas neilgos. Gegužės mėnesį turės 
taip nejaudina vokiečiu, kaip!Įvykti naujo seimelio rinkiniai, 
gubernatoriaus Dr. J. Navako

SEKMADIENĮ 5 VALANDĄ POPIET

Vasar io-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

"i >■

aiški, griežta politika Klaipė
dos krašte. Nepraeina dienos, 
kad vokiečių spauda ir jų ra- 
dio nekaltų į galvas saviems j 
piliečiams ir neskelbtų pašau-j 
liui, kad dabartinė Klaipėdos! 
krašto direktorija, Bruvelaičio 
pirmininkaujama, esanti netei 
sėta ir, kad jų sudarydamas, 
gubernatorius Novakas sulau
žė statutų. Vokiečių spauda ir 
radio užmiršta Aukščiausiojo 
llaagos Teismo 1932 m. rug- 
piūčio 11 d. sprendimų, kuris

ji b buvo padarvtas Klaipėdos kra
3133 So. Ha sted Streetrto v"i<,;iai <,san 1,01 ‘io-iepu-
** ■ 'V dėtyje, kaip dabar. Tas teis-

, rno sprendimas aiškiai pasako,
1 kad dabartiniai Lietuvos val- 

Sokiams 4Oc ■ tižios veiksmai yra teisėti ir 
nelaužo Klaipėdos krašto sta-

KAIP LIETUVOS VISUO
MENĖ SANTYKIAUJA 

SO UŽSIENIAIS

Įžanga $1.00, 75c ir 5Oc.
luto.

Šiais laikais visų kraštų Vi
suomenės ieško artimesnio sa
ntykiavimo su užsieniais. Jos' 
stengiasi kituose kraštuose su
rasti draugi], užtarėjų, kurie 
savo visuomenę daugiau supa
žindintų su kitų tautų bei 
valstybių gyvenimu. Ir toks į- 
vairių kraštų visuomenių san
tykiavimas duoda daug gražių 
vaisių, nes tautas suartina, 
duoda geros progos vienoms 
pus kitas pasimokyti, pažinti 

i jų kultūrų, vargus ir džiaugs 
mus.

Lietuvoje tokių draugijų ir- 
Bet įdomiausia, kad vokie- gi nemažai yra. Jų skaičius, 

(čiams visokioms paskoloms a-į d rauge su jų reikšmingumu ro
pie Lietuvą leisti, medžiagos 
duoda pats Klaipėdos krašto 

! seimelis. Dalis jo narių jau y-

do, kad ir lietuvių tauta šioje 
srityje nėra atsilikusi nuo va-1 
karų Europos tautų. Iš tokiųBUS ĮVAIRI PROGRAMA \

I. Muzikaliais instrumentais bus išpildyta keletas smagių ir įspūdingų
numerių.

II. Chicagos žymiausi solistai išpildys labai malonų Koncertu.

(II. Šv. Kazimiero Akademijos rinktinės mokinės suvaidins labai gražų 
vieno akto veikalėlį: “NESUGAUTAS NE VAGIS”.

IV. L. V. “Dainos” choras, po vadovyste J. SAURIO, ir Aušros Vartų
parapijos choras, po vadovyste J. BRAZAIČIO, padainuos kele
tą smagių liaudies dainų.

V. Po įdomaus programo prasidės šokiai 8 vai., kuriems gros At. Met 
rick’s Orchestra.

ra nustoję savo mandatų ir,draugijų Lietuvoje paminėti- 
dabar teisiami valstybės išda-Inos: Raudonasis Kryžius, Tau
vimo byloje. Taip pat teisia
mas buvęs dabartinio seime
lio pirmininkas von Dressleris. 
Tai ^rodo, ko siekia vokieti
ninkų partijų išrinktieji at

tų Sąjungai remti draugijos 
skyrius, Lietuvių - prancūzų, 
Lietuvių - estų, Lietuvių - šuo 
mių, Lietuvių - latvių, Lietu
vių - šveicarų, Lietuvių - šve-

stovai. Aiškus, dalykas, kad ' dų, Lietuvių - ukrainiečių, Lie 
jie, būdami valstybės išdavi- j tuvių .draugija SSSR tautų 
kais, kartu negali būti seime- Ikultūrai pažinti, Lietuvos tū
lio nariais ir atstovauti daliai rizmo sąjunga, Lietuvos nro- 
krašto gyventojų įstatymų lei- tinoms ir vaikams globoti or- 
džiamoje įstaigoje. Dabartiniu ganizacijų sąjunga, skautų sų-
metu seimelis neturi savo pre 
zidiumo. Visas buvęs prezidiu-

junga ir daug kitų. Panašiai 
labai vertingus su užsieniais

mas įveltas į valstybės iš'.la-Į santykius judai ko Lietuvos žu
vimo -bylų. rnalistų sąjunga, studentų at

stovybė ir kt. Neseniai KauneSeimelio vokiškų partijų na
riai ir dabar visame K lai pė
do? krašte kursto gyventojusVisi lietuviai esate kviečiami į šį metinį mūsų dienraščio parengimų.

Visas programas taip sutvarkytas, kad patenkinus ir palinksminus vi- prieš Lietuvos valstybę, j ? 

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.

dingą darbą, bet tam, kad 
trukdytų gubernatoriui ir di
rektorijai sėkmingai eiti savo 
pareigas. Prieš tokį neleistiną 
Klaipėdos krašto seimelio el-

At

įsisteigė Rotarv klūbas tarp
tautinė, bet drauge ir tautinė 

turinti tą pačių

l/7«L

t Jh v

L J

„n. i organizacija,
mėlio posėdžius jie renknsi ne ‘<'ea'lzlnf> ir tuikos įleidimo 
tau, kad dirbtu kraštui nau- !dvasi«- kalP lr kltos Ala s,m"

nėtos organizacijos.
Dabartiniu metu, kai visas

pasaulis ima vis daugiau dė- 
'mėsio kreipti į Lietuvą, Lie
tuvos visuomeninių organizaci
jų, palaikančių draugiškus sa
ntykius su' užsieniais, veiki- 

. mas yra ypatingai vertingas. 
Jis lietuvių tauta iškelia ki
tų tautų tarpe. Lietuvos vi
suomenė tų organizaciių vei
kimu gana pakankamai domi
si. Kultūros, mokslo, meno ir 
kitų sričių veikėjai \ra drau
ge ir šių organizacijų nariai. 
Jie turėdami artimesnių san 
tykių su kitų kraštų tų sričių 
veikėjais, Lietuvos vardą ir 
nuveiktus darbus plačiai gar
ina užsieniuose. Daugiausia 

tų organizacijų rūpesčiais, už 
dieniuose plačiai paminimi Lie 
tuvos gyvenimo svarbesnieji 
ivvkiai ir lietuvių tautos ku! 
tūriniai dnrbai. Tsb.

i

L. V. “Dainos" choras, vedamas J. 3aurio, išpildys keletą labai malonių numerų “Draugo” vakare, Lietuvių Auditori
joje, vasario 3 d. His eborns daug dirba meno srity ir jis kas metai daro labai žymių pažangą. Bus yisiems malonu jį išgirsti 
“Draugo” koncerte.

Senovės romėnai ir kitos ko 
’tflringesnės tautos nežinojo 
žvakių ir žibino Aliejines lem 
pas, o senovės lietuviai nau 
tlojosi balanom i« Tryliktame 
šimtmetyje žvakės atsirado A 
nglijoj, o kitose Europos vai 
stybėse jos buvo pradėtos va
rtoti tik XV amžiuje. Bet ir

3
turtuolių rūmuose ir iškilmių 
metu. Pirmiausia buvo gami
namos tankinės, vėliau lajinės 
ir tik XVII amžiuje vaškinės
žvakės. Žibalinės lempos pra- reilakeijni ir visiems man

(lerbiamajai dienraščio/4Drnu

dėtu vartoti nuo 18(50 metų. I pareiškusiems palankumo, tnn-

Be Dievo meilės irsta vi
suomenės tvarka. Pamilk Die 
vų, o rasi sau ir tėvynei no 
nykstamų turtų. Kur Dievai 
ten ir palaima.’

no 25 metų kunigavimo suka
kties proga, šiuomi reiškiu 
nuoširdžius ir gilios padėkoj 
žodžius.

Kun. J. J. Jakaitis, M.I.C.

Gerkit ir Reikalaukit

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

n ' B k ” Z7
Tu i kit wicz £ (p;

.MORTGAGE BAf

INSURANCE

NOTARY 

PUBLIC

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČiy

Lengvais Atmokėjimais 
Nuo 5 iki 20 Mėty

Kiekvieno namen* turtas 
apsaugotas per IT. R. Go
vernment JstHigą: Federal 
Snvings antį I.oun Tnauran- 
••e Corporation. W->sb|n£t- 
lon. D. C., iki *5.00*1.

^taupymo skyrius
Galima padėti *100.00 arba daugiau (Inrome sbares). Galima pa

dėti *1.00. gauti knygelę Ir kada kiek nori mokėti (optlonal).
Galima mokėti po 60 centų j menes) arba daugiau (Installment 

thrlft).
Ui kiekvieną doleri mokame dividendą pagal uždarbj. Praeity Ift- 

mokejom 5%.
Pirma Federal. Ir tvlrlanala finansinė (staiga. Nė Jokia depresija 

nepakenkė ir nepakenk*. Nėra Jokių mokesčių {stojimui ) narius.

2324 S. LEAVITT ST. 
Tei. CANal 1678

JUSTIN 
MACKIEW1CH

Tlaėtinlnkas

LederalSavings
AND LOAN AStOCIATION 

OF CHICAGO
J?

USB
INE

ft’ritt for Frrt Eye Book

Night and Morning
Promole a Clean, Healthy Condition
Jei aky* suerzinto* vėjo. dulkių ar. 
su ulės. vartokite keli** laAtfs Murinę. 
Palengvina, stiprina Ir atnaujina vie
nu sykiu.

Sale for Iniant ar Adult. At all Druggista 

Marine Company, Dept. II. S., Chieago

I
J

Digestible as milk itselfl

... this cheese food 
with the deliciously 
mild Cheddar flavor

Duokite kelmai A) maistinga *0rlo 
gi tankiai. .. aandlvlėluose. casee- 
le dIAėse Ir nutirpinta, kaipo »ve- 
I datfn) dėl klauAlnlų ar luvlea

%
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PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 
401) Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 

KUS'tARTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, Pa. 

Telephone Hemiock 2204

KVIEČIAME Į LIETUVOS IttPMKUUJSOMYBĖS 
APVAIKŠČIOJIMOIŠKILMES

Po ilgų nelaisvės, priespau- mis kalbomis. Kiekvienas ge

ĮDOMŪS PASIKAL
BĖJIMAI

SUCH IS LIFE—

Tenka plačiai girdėti, kad Šventimu jie pasirodė rinklia- 
atstovu išrinkta komisija enn- vos ir bonų pirkime. Tat, at- Įje^uv

dos metų, vasario 16 d., 1918 
m., Ijetuva pasiskelbi'* nepri
klausoma valstybė. Nuo to lai
ko tų dienų kas metai, kur 
tik lietuviai gyvena aukštyn 

įkeliamos vėliavos, giedami hi
mnai, sakomos patriotiųės ka
lbos ir t.t.

Kiekvienai tautai, kiekvie
nam žmogui brangi yra lais
vė, nepriklausomybė, todėl šie 
met Pittsburgho ir apylinkės

ras lietuvis ir lietuvaitė pri 
valo pašilaiu<lot i proga išgir
sti šių kalbėtojų vasario 17 d 
Apart kalbėtojų šiame apvai 
kščiojime dainuos Šv. Kazi
miero parapijos choras po va- 
ninkai, neturėdami kitokio už
siėmimo, parengdavo tautiš
kus apvaikščiojimus, nors, ka 
(La susidėdavo su nezaJežnin- 
kais l>ei socialistais tai tie ap-Į 
vaikščiojimai išeidavo nevyku!

MIRUSIEJI APREIŠKIA 
NAUDINGŲ DALYKŲ

rgingai darbuojasį sudarymui 
tinkamo programų, kati Lietu
vos Nepriklausomybės sukak
ti tinkamai paminėjus. Komi
sija rūpinasi Į tą iškilmingą 
dienų pakviesti žavėjančius

ominus tų vadų juodus taške
lius ar gi ne laikas lietuviams 
katalikams trauktis nuo jų ir 
saugotis jų bedievybės raugo. 
Lai jie sau sveiki nuo nrūs at
siskyrę rengia ‘•paminėjimų'’

4

p SNAPJHOOTING THE MILLENNIUU 
OHtor F.oy (loatead of t be “m confcreooe" «all)—“Mr. B’ink w.rt sea

yoi» m juit ■ moment. He just drew to a royal ftu«h !n a bii 4,0,, 
and mede it, and beg too ezcited to talk church aflairg.”

MIKAS: — .Jonai, sakai, 
liek daug yra kankinių, kurie 
dėl tikėjimo, liet nėra nei vie
no, kuris būtų atėjęs po mir
ties pasirodyti ir pasakyti, 
kaip jam ten yra?

JONAS: — Mikui, tavo klau 
simas yra per paikas, bet ga
lime j jį atsakytį dviem at-

.. , .žvilgiais. Vienas dalvkas via,Kame nevykusio apvaik- . v. • ’
. v ,. a . , .kadangi dūsia apleidžia kūnųįezastis? Ar ne bus. . . v. r

kuris yra kaip dūšios kalėji
mas ir kada dūšia jau aplei-

i, , .. ,, , , ■ ., įdžia ta kalėjimų, jį nebenori į17 d., 8 vai. vakare. ApvaikŠ- dovysfee V. Modemo, padedant . ? • , .__ ~ . . . . , ~ ,r. begr sti atgal ir bendrų rysui'C0L0NIAL dauuinnka..™ iš Kv. Vincento i b ' , ..
1 , įturėti su kimu ir su pasauliu.1Bus perstatytas1 . . 1

Kitu atžvilgiu, vra buvę atsi

lai - katalikai savo su-',siai-
sirinkiine, sausio 10 d., nutarė P1'
iškilmingai apvaikščioti tas 
brangias sukaktuves vasario

tik stoka to gero vadovavi
mo, dėl kurio tautininkai mi-

čiojimas įvyks
TEATRE, 2009 — 2011 Car- | ,i«
son St., S. S. Pittsburgh, Pa. trumpas veikalėlis “Senoji ir vB , .. , . , ,, r> i tikimų, kad <L 1 žmonijos ge-Tos sukaktuvės bus atsaku- Jaunoji Lietuva . Bus dainų, _ .....

n-1 „ • . i □ vi • -i liovės vra pasirodę mirusieji.neiai paminėtos ypatingu bū- solo, deklamacijų ir t.t. \ aka- • . .
1 •* . ' i • . d avyzdziui, kada Kristus buidu, nes savo tarpe turėsime ir ro vedėju bus gerai žinomas,.

Baplonas iŠ fek mIm katalikuk|aUfVsi)„e kall;os e nepl.i.'gražio. ižkalhoa gerb. kun. kal'"> »“ "",k''
parapi« ir » d,ivy"io‘:klauwo.or Lietuvos atstovo Mioiua.

Draugo ’ red. I,. Sin.ut.s, Sa galybės draugijų „ organus,;Dr M BaKdon„, TaJ „e vig.
sižinoję mes džiaugiamės ir ciju kuopų, tat komisijai ir i, ,,, ........... .° . , . . . ikas. lame apvaiksciojnne ka-

rūni, kad atvykusius i iškil- ... . , ,, .. , i ,1 ’ , v; . , :lbes A. L. R. Kat. Fed. sekre-
atsakuneiai taip sakant

kalbėtojus įr sudaryti lauži- su savo plauko sekėjais, bet
kalį beį dainų programų. Tik
rai jau sužinojome, kad kal
intojais tos iškilmingos die
nos nūs I>r. M
Lietuvos pasiuntinybės ir

lietuviams katalikams netinka 
su jais bendrauti ir jų paren 
gimuose dalyvauti. Kadaa

diniais, Ji.-: persimainė; Jo rū-č 
bai paliko balti, kaip sniegas,! MIKAS: — Ar daugiau yra Negana kad kūnams gelbsti, 

tlerb. lietuviai ir lietuvaitės! 0 j() veį,ias žibėjo, kaip saulė. ^as PasiiodęsT liet labai daug veikia ir ant

tikrai įsitikinę, kad tie kalbė
tojai Pittsburgho ir apylinkės 
lietuvius (mtenkins. Taipgi šis 
iškilmingas Lietuvos Nepri
klausom y bės jiam i nė j imas, 
nors karią atskira ir pertrauks 
ryšius su laisvamaniais ir ci- 
cilikais, kurie per daugelį me

mes
priglausti. Komisija todėl ir 
pa rūpino ruimingų svetainę 
“Poloniai Tlieatre”, kuri len
gvai bus kiekvienam surasi i, 
nes randasi ant Carson St., 
tarp 20 ir 21 gatvių.

Lietuvos N epriklauso m y bėstų čionai rodydavo savo “pa- 
trijotizmų’’ ir į savo paren- sukaktį, vasario 17 d., 8 vai.
gimus traukdavo lietuvius ka
talikus. Tie vailai, įsimetę į 
avies kailį, juųdiiidavo ir že
mindavo savo neva tautiškuo
se parengimuose Kristaus Ba
žnyčią ir keldavo j jiadanges 
neprigulmingų parapijų, iš ku 
rios rausti turėtų iš gėdos kie
kvienas katalikas amerikonų 
akyse. Kur tie laisvamanių ir 
cicilikų vadai buvo, kada nu
varginta Lietuva šaukėsi sa
vo vaikų pagalbos? Tie rink
liavos dienoje ir bonų parda
vinėjime, tiktai erzino ir tru
kdė, kuri Lietuvos buožių val
džios neremti. Bet, Lietuvai 
susilaukus geresnės ateities, 
jau tie patys rodo save tik
rais patrijotais ir tiktai to
kiems dera rengti Lietuvos 
apvaikščiojimus. Lietuviai gi 
katalikai remdavo ir remia 
Lietuvos reikalus; tikrų pasi-

vakare apvaikščiosime “Colo- 
nial Tbeatre Hali“.

Pittsburgho žinių Red.

PASTABOS
Tautininkai (per “Dirvų“) 

bara A. L. R. K. Fed. P-gho

Pittsburghas dar nėra matėt
tokio nepriklausomybės apvai ;EĮias ir i<ai|„-.;,osį su Kristum

„ ... buvo mi
narys, “Draugo“ redaktorius . ... .... •T į. . ,, , ». in d., Colomal bsatre. Kvie stipri
L. Simutis. Gerb. Simutis vra!v. ; ..

ciame visus atsilankyti. .........

Rengimo komisija

:Tuo kartu pasirodė Mozė ir. JONAS: — Yra daug buvę
, . , . . - ........ ................. - -- --------- ------ .atsitikimu: Panelė Marija gv-torius, buvusis Lietuvos seimo i-„i ;.. - , • , , , . , , . . :Ka< lojimo, kokis , ks \a. ai it Mozė buvo miręs, bet, kad su- Iveiio kaip žmogus ir mirė kaip

nekartų sužavėjęs publikų sa
vo turiningomis, nuoširdžio-

apaštaius Kristaus|visi žmonės. Bet kiek 
dievyste, Moze atėjo ir kalbė- sykiu Ji pasirodė žmonėms jų 

pačių gerovei? Skaityk Liur

imis daug

i josi.
_______________________________________________ j Kada Kristus mirė ant Kal-
siskundžia arba perdaug to kai permainyti savo duotų pri Įval '<a'no’ 2**111** pradėjo s\ kių pa
peršamo bepartyviškumo. Ka- į žadėjimų ir pavesti svetainę ,^re^ėti, pasidarė tamsu, nes Ji davė įsakymus, kokiu bu- 

saulė aptemo ir mėnuo nebe-;du melstis, ko prašyti ir kad 
davė šviesos. Tada atsidarė per Jos užtarymų daug malo-

da sueina “lygus su lygiuotiems, kurie tos svetainės ne- 
tautininkai, nežalėžninkai bei buvo prašę. Orkestrus vedėjas 
socialistai į vienų darbų, tai'Vainauskas buvo sutikęs da- 
išeina taip kaip toje pasako- lyvauti mūsų nepriklausomy- 
je: lydeka traukia į vandenį,
gulbė bando lėkti į padanges,

mirusių karstai: teisingi atsi
kėlė, sugrįžo į Jeruzalį ir pa-

bės programe ir jis pilsudskiš- sa^°-i° aP*e teisingų žmonii?
mirtį. Kada Kristus atsikėlė

o vėžys atbulas traukia. Kaip 
tik taip buvo ir tautiškai - ne- 
zalėžniškai - socialistiškanie 
parengime. Išėjo tikras jomar-

kai nesilaikydamas duoto žo
džio atsisakė dalyvauti. Geri, 
save gerbianti, žmonės taip 
nedaro ir jums patiems tinka 
jūsų redaktoriaus pastaba:

iš numirusių, daug sykių Jis 
pasirodė apaštalams ir mokino 
juos apie amžiau, gyvenimą 
Ar tai ne faktai?

apskr., kam, neatsižvelgiant į Vienok tautininkai nieko praplėškit akis, pažiūrėkit,, 
jų perspėjimų, katalikai ren- to atsitikimo neišmoko, nes kad ne jūs vieni pasaulį val- 

jie į tų kombinacijų norėjo į-jdotė. Pameskit viską kas ‘kve- 
traukti dar ir katalikus. Bc-ipia’ Pilsiulskiui, o daugiau 
ndras veikimus galimas tik kreipkite domės į demokratiz-

gia nepriklausomybės dienos 
paminėjimų, ar kam kišasi į 
vadovybę. Prieš susiorganizuo 
siant A. L. R. K. Fed. apskr., 
nors katalikai atskirose para
pijose veikė tautos labui au
kodami pinigus, steigdami bei 
išlaikydami mokyklas, vienok 
sulaukdavo kritikos už nesu- 
rengimų tautiškų apvaikščioji- 
mų. Dabar jau kritikuoja už 
rengimų.

Reikia pripažinti, kad tauti-

Dabar Palengvinkit Slogas
“TAIP GREIT, KAIP PAGAVOTE”

I Palinkite 2 BAYER Asplrin 
*• Tabletan. ŽIOrčMte, kad Kau
tumėte BAYER tabletas, ku
rių praftole.

Dėl Stebėtinai Greitų 
Rezultatų Atsiminkite 

Šių Paveikslų Nurodymus

čionai nurodytas, IrngYuft būda* 
yra daugelio gydytojų vartojama* 
i'ėl Blogų Ir Hknuntnų, kuriuos slo
gos priveda.

Yra pripažintas kulpo saugus, 
užtikrintas, GREITAS bodus. Net 
pulengvlns slogas taip greit, kaip 
jas paguvole.

Paklauskite savo gydytojo apie 
tai. Ir kuopi et perkate, žiūrėkite, 
kad gautumėt tikras BAYER As- 
plrln Tabletas. Kuone akimirksny 
jos Ištirpsta, ir taip, kuomet pa
imate, tuo jaus veikta. L>el garga
liavimo, Tik.rdfc Bayer Asplrin Ta- 
bletos vlstėkal tr greitai lėttrpstu, 
nėra erzinančių Itekaitų,

BAYER Asplrin kainos yra žy
miai numažintos už visus dydžius, 
taip, kad dabar nereikia priimti 
kitką vb-toj tikro Bayer dalyko, 
kurį reikalaujate.

2 išgerkite pilnų atiklinę van- 
•dena Atkartokite dožų J 2

O Jei skauda gerki?, sutrinkite 
**«lr paleiskite J vandeni 3

BAYER Asplrin Tabletas treč
daly stiklinės. Gargaliuok du 
kart Gerklės skaudėjimas tuoj 
palengvės. _____

KAINOS ant Tikrų Bayer ^1 ■"«< u' JUy ”TOBBTIji -
tos aut Vlaų O,dily.

susitvarkius demokratiškai, 
kur vadovauja didžiuma, o 
mažuma kooperuoja, gelbsti.

Stebėtina^ kaip dideliais už
tarėjais nez&lėžninkų tapo tau 
tininkai. Apvaikščiojant Lie
tuvos nepriklausomybę neturi
me pamiršti, kad Lietuvos lai 
svė nėra pilna, kol Vilniaus 
kraštas ir sostinė Vilnius ra 
ndasi priešų lenkų rankose, b 
kitos pusės pažvelgkime, kas 
yTa nežalėžninkai. Ar jie yra 
tie (sulig Virbicko) geri lie
tuviai, kurie kovojo už Lie 
tuves nepriklausomybę? Jų 
Lietuvoj nebuvo ir nėra. Pil
sudskio - Želigovskio bičiulis 
Hotluras, pasinaudodamas mū
sų lengvatikiškumu, parūpino 
ir prisiuntė mums nezalėžnin- 
kystės vadus mūsų nesantai
kai ir disorganizacijai... Po 
lenko Hoduro priežiūra jie da
rbuojasi traukiant žmones iš 
tieson kelio. Vienok mūsų “ge 
ri tautininkai” už juos ūžta 
ria ir reikalauja, kad net pats 
Hoduro atstovas dalyvautų ne
priklausomybės apvaikščioji- 
me. Nebereikalo Pilsudskio me 
to<ias teko mums patirti iš tau 
tininkų. Gėrį žmonės laikės' 
žodžio, piido* dųptus pažadus 
PilRU'Jski::-gi, pasirašęs Suval
kų sutartį, klastingai užėmė 
Vilnių. Tautininkų diktato
rius, vartodamas savo įtekmę 
privertė Piliečių klubo pirmi 
ninku beį užvaizdų pilsudskiš-

mo principus. Vanaginis

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METŲ PfURRlMG
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a 
kių ir pritaikymo akinių.

R. JUM SMETAMA
W01 S. ASHLAND AVENUE 

Fiatt Bldg., kam p. 18
2 aukštas

PMstebėkit mano iškabas 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

12 ▼. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliotnis nėra 
įkirtų valandų. Boom 8.

IAULY

VAITUS*, OFT.

afctg kartu*.
. tr tollragyatg. 

teUrtngal aklnlsi. Vtneoi 
ie«e cgMntnavtmM

elektra. paroCaučta mat______  _
daa OpedalA ttyda atkreipiama | 
®okylrto« valkos Krelmu akre at,- 
talaomoa Valandos nuo 10 Iki • y 
Ned61foJ nuo 10 Iki 13. Daugely at- 
įtUklim akys arltatamiivMi be akinto 
Katooa pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND A V®, 

ffcęųe Bouienrd 7589

užkietėjusių nusidėjėlių, šv. 
¥ Marija pasirodė po mirties Š\.

Bernadetai, kad gelbėti žmo
nes.

Penktame šimtmetyje, Šiau
rinėj Afrikoj gyveno Marti- 

Irau-do stebuklu.; atrasi, kad daug “““ kuris tur6j° eel» dr 
aykh) pasirodė šv. Bernadetai.!» I^tonanus. Kuomet vau- 

dalų karalius pradėjo baisiai

nių ateina žmonėms, dūSionn 
ir kūnams: kūnams — daug 
visokių ligonių apturi sveika
tų; ir vis tik dėlto, jog Šv. 
Panelė Mari.įa apsireiškė Š7. 
Bernadetai, kad pagelbėjus ke-» 
nč.iantiems žmonėms įvairiuo
se prispaudi:nuose ir ligose

persekioti krikščionis, Marti- 
nianus, pasiryžo su savo drau
gu Saturianu laikytis Šv. ti
kėjimo ir platinti jį tarpe sta- 

(Tęsinys ant 5 pusi.)

LIETUVIAI DAKTARAI

i TTPTI’VIAT D A K T A W. A T • 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Tel. CANal 0357
Rcs. FROspect 605*

Rcs. and Office 
235* So. Leavltt St 

CANAL 0706

DR. J. J. KOVVARSKAS
FHTS1CIAN and 8UROEON

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

3 to 4 and T to » P. M. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRURGA8

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 4 Iki S rak. 
NeOėltomta pagal eMtartJ 

BOCIevard 7866

Office Phone 
FROspect 1028

C.LVEZHTS

Office Tel. REPufclio 7(
Rea. TeL GROvebtll 0617

7017 S. FA1RFIEUD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
3433 W. MARQUETTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

VaL 3-4 tr 7-» rak. Ketv. t-13 ryto 
Nedėlfoj Mualtarua

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

1831 SOUTH HAUSTED STREET
RcaMendJa 6600 So. Arteslan Avė. 

Valandos: 11 ryto Iki S popiet 
6 Iki * v. vakare

Tel. LAFayette 7660

DR. F. C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
vai.: f—4 Ir 7—f vai. vakare 

Rea. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0406

DR. 6.1. BLOŽIS
TeL CANal 6123

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampa* Leavltt St.) 

Valandos; Nuo • Iki 13 ryto
Nuo 1 tkl > vakaro 

J

: Tel. LAFarette 4617 
: Tel. HKk«o< k 6386

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AV®.
Ofleo valandos: 3-4 Ir 6-6 vai. vak.

onMei em

464S So. Adriaari Ava. H.S.KŽS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

KAJ.JAVBK
Lietuvi!

2513
0< ir lec TaL

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

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 AKCHER A VENŲ®

IVillOI DAKTARAI

M. OMUS SEDAI DR. MAMCE RANN
OFISAS

4729 So. Aahlaad Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 tkl 4 
vai. po ptelų Ir nuo 7 tkl 8:S0 vai. '
vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki 12 

valandai dleng
Telefonas SilDuay 2880

GYDYTOJAS tr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
M. YARda 0064

Rez.: ZTe*. PUAza 2400 

Valandos:
Nuo 10-12 v. ryto: 2-8 Ir 7-8 v. v.
NedeldleoJala nuo 10 iki 12 dleng

n.p.AnoamAs
DENTISTAS

4666 80. 4Mh CT.. CICERO. U 
Užar . Ketv. tr Pėta. 16—6 vai 

•O.

Tel. LAJ-’ayctle »»67

M. A. RAČUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPITOULIAI
3051 West 49rd Street.

(Prie Archer Avė. netoli Kodais) 
Valandos: nuo S tkl S vai. vakaro

Serndemta tr n r dfllrnilh

ofise Tel.; LAFayette 86 50
Rea. Tel.: VTRgtnu nftžfl

DR. V. E. SIEDLINSKJS
DENTISTAS

°AS K - R A r
4148 ARCHER AVENCE 

K&tnpaa Francleco Avė, _



Ketvirtadienis, sausio 31, 1933 n r I F W I M

Iš ŠV. KAZIMIERO 
PARAPIJOS

Praeitų, sekmadienį po miš- 
purų įvyko metinis Šv. Rožan
čiaus draugijos susirinkimus, 
kurį atidarė dvasios vadas ma
lda ir t minoje, bet labai reikš 
mingoje, kalboje paaiškino Šv. 
Ražančiaus vertę ir kokius 
gausingus inalon galima ap
turėti gerai jį kalbant. Ragi
no nares, kad šiais metais uo
liau imtųsi ražančiaus kalbėji
mo, kad tuomi duotų gražų 
pavyzdį kitiems, o ypač jauni
mui, kurs šiandien yra labai 
atšalęs nuo maldos. Paskui Į- 
vvko šiems metams valdybos 
linkimas: Sikorskienė'— pi- 
itniii., Klimaiticnė — rast., jos 
pagelbininkė - - Jaeunskienė 
ir Zimnickienė — ižd.

vuoja jau nuo daug metų. Tai
pgi priklauso ir prie mūsų mi
lžino Centro — Katalikiško 
Veikimo — Federacijos ir kas 
met užsimoka savo metinę 
duoklę ir ima dalyvumų visuo
se, kaip Bažnyčios, taip ir 
Tautos reikaluose.

liniai ir lietuviška sermėga la
bai būtų pravertu.

Bedurbė dar vis čionaį vieš
patauja ir žmonelius kankina. Jeigu taip, tai visas Pittsbur- 

Cibukas gbasz atvažiuos į llomestead 
vasario III d. į llomestead 
lligli Kchool Auditorijų, kur 
yra ant 12tb Avė. ir Amity St 
Be vaidinimo, bus ir pautai- 
ginimų, dainų, muzikos ir 1.1. 
Programa prasidės 8:15 vaka
re. Vaidinime dalyvaus: Alpiu 
rolėj — K. Onaitir,; Milės — 
B. Katiliūtė, Uošvio — J. Bu- 
levičiu:1, Motinos — A. Zub- 
kiūtė, Jono — I. Balinis, te
atro direktorius — R. Bulevi- 
čius, Nastės — 0. Vincevičiū-

suprasti savo .priedermę tai į-Įtė, Marčiaus — E. Milūnas. 
daigai, kurios užduotim yra Liudviko - - -I. Bikinas.

‘dėlto, kad patys turėjo juok-1 Kad mūsų vienos parapijos 
tis. Sako, veikalų taip atvai- buvęs vargonininkas laužo 
dins, kad net profesionalai lo (“dūdas” nezaliežninkų kirku 
šėjai negalėtų geriau atlošti. Įžėje.

BRW6EV1LLĖS ŽINIOS
Sausio 27 d. įvyko metinis 

parapijos susirinkimas. Klebu 
nas patiekė finansinę atskaitą. 
Parapijos įeigos praeitais me
tais padidėjo beveik penkiais 

išimtais dol. Visus džiugina, 
kad jaunoji karta pradeda uo
liai rūpintis bažnyčios reika
lais; kad pradeda vis geriau

ŠIS TAS IŠ WEST ENB
PITISBURGHO PA

ŪMĖS
Sausio 27 d., Šv. Vincento 

klubo moterėlės šauniai pasi
rodo su savo pramoga — card 
palty, bingo. Daugelio svečių 
iš apylinkės tarpe teko maty
ti ir kun. A. Jurgutį, kur,s palaikyti žmonių tarpe tikėji-: 
net rankoves pasiraitojęs, dro- uias< tautinis jausmas ir kultu-
žė su džiokeriu, karalius ir 
tūzus. Kun. V. Abromaitis su 

Nutarta ir pavesta raštiniu-1 didele armija bratklokiečių
kei surasti “Draugo”, “Dar
bininko” bei “Garso” redak
cijose ir partraukti naujas pa
slaptis, senąsias panaikinti ir 
tokiu būdu suvienodinti kal-

taip pat dalyvavo pramogoj 
ir net prakaituodamas drožė 
tūzais ir žemukais. Visi links
mai vakarų praleido. Klubo 
moterėlės,- matydamos taip

ros laimėjimai. Yra labai ne
normalūs reiškinys, kai suau- 
gę vaikai, sumažėjus senojoje 
kartoje energijos pertekliui, 
atsisako papildyti praretėju
sias parapijos darbininkų ei
les.

AR ŽINAI?

bėjinių. Taiti pat nutarta na-1 daug svečių, rūpinosi, kad vi
ręs, kurios praeitų metų nesi-Įsus pavaišinus. Pramoga duos 
lankė j susirinkimus, priimti pqrų šimtelių parapijai, 
atgal ta sąlyga, kad šiais me
tais neapleis nei vieno susirin
kimo, o jei kuri neateitų per 
tris mėnesius, visai išbraukti.
Tik tokiu būdu bus galima 
prieiti prie tvarkos ir atgai
vinti ražančiaus kalbėjimų, 
kurs per paskutinius metus 
buvo biskį nusilpnėjęs.

Šv. Kaža./iuas draugija gy-

Sausio 27 d. Šv. Jurgio ka
reivių draugija, kurių vadina 
klebono armija, laikė metinį 
susirinkimų. Valdyba, kaip 
teko girdėti, liko toji pati.

Kolektoriais metams
išrinkti šie jaunuoliai:

Kad “pilvieč.ių” pirminin
kas užleido savo salę nezaliež- 
ninkams, laisvamaniams ir 

j socialistams, o katalikams pu
ode kišenėje špygų.
Kad “viešbučio” katalikv-

f-j

BOLESLOVAS
EOLINSKAS

Mirė sausio 2# <1., 1935 m..
9 vai. vakaro, sulaukęs 41 moti) 
amžiaus. Kilo iš I^iiiIų parap.. 
Traksalh) kaimo. Amerikoje iš
gyveno 23 melus.

Paliko dideliame nuliūdime 
gavo mylimą molerj Marijona, 
po tėvais Sadauskaitė. 2 sūnus: 
Raymond ir Joną. pusseserę ir 
2 pusbrolius: Zoberius ir F. 
Martišauska, 3 įvogerius; Sta
nislova ir Izidorių Sadauskus 
ir Nikodemą Sabutj Ir jo šei
myna. 2 švogorkas: Ona ir Pra
nciška. Ir gimines; o Lietuvoj 
sese r) ir 2 brolius.

Kūnas pašarvotas 2611 West 
4 4th St. Telefonas LAFayette 
7219. Laidotuvės Įvyks šeštadie
ni, vasario 2 d., iš nrni) 8 vai. 
bus atlydėtas ) Nekalto Prasi
dėjimo P. šv. parapijos bažny
čia. kurioj Jv.vks gedulingos pa
maldos už velionio stela. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažys
ta niua-m&a dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Matelis, Sūiud Xlr 
Giminės.

Laidotuvėms patarnauju, gra- 
borius J. F. Budrikis. Telefo
nas YARds 1741.

+ A.

JONAS'
WALANTINAS

Mirė suiislo 29 d., 1935 m.. 
8:55 vai. ryto. sulaukęs 31 įlie
tų amžiaus. Kilo iš Kauno rė
dytais, Telšių apskr., Lūkės pa- 
rap.. Klnčiulių kuluio. Ameri
koje išgyveno 34 metus.

Paliko dldeltume nuliūdime 
moter) Barbora pa tėvais Pa- 
noruitė, 3 dukteris: Emilija. 
Florenlina. Irena; sūnų Elnią- 
ra. žentą \Vllliatn Jonaitis, n- 
nūkę Teresę, sesor) Oną. švo- 
gerj Juozą ir jų šeimyna: o 
Lietuvoj motina Ona. 2 seseria 
Marijona Ir Julijona, broli Juo
zapą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2558 Wert 
69th Kt Telefonas PROspect 
4 414. iaiidotuvės jvyks pirma
dieni. vasario 4 d., iš na>" 
8:3li vai. bus atlydėtas i Gi
mimo Panelės šv. Marijos pa
rapijos bažnyčią, kurioj Jvyks 
gedulingos pamaldos už ve 
nlo stelą Po pamaldų bus nu
lydėtas | šv. Kazimiero kupi
nės.

Nuoširdžiai kviečiame virus 
ginime*, draugus-ges Ir pažyr. 
tatniuv-uias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moleris, Deikterys, 
Sūnus Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja g.ra- 
I-orius Butkus. Telefonas CANal 
31« 1.

. L'Į ....... JggĮ

Kad tūlos parapijos komite
tas, sulošęs negarbingų rolę 
jaučiasi labai patenkintas.

Kad Pittsburgho “klajojau 
čios dūšios” nepanorėjo ben 
tirai su katalikais švęsti Lie
tuvos nepriklausomybė: suka 
kt j.

Kad Carsonst ryčio “porkča 
pas” pradeda atsiduoti Lim 
burger clieese.

Kad tieses žodis didžiai er
zina pretendentus į didvyrius

Kad Pittsburgho

Edvardas Stankus, Vincas Ma bės pilioriai, padvelkus lais- 
žietis, Juozas Urbonas, Juozas i vamanybės tvaikui, subirėjo į 
Alšauskas, Stasys Jakštas ii dulkes.
Antanas Juška. Kad Httsburglio tikintieji

lietuviai remia biznierius, ku- 
riu gyvenimo tikslas: pilvas 
ir mamom.

Parapijos sotlulielės pradėjo 
smarkiai bruzdėti. Renka do
vanas (prizes), pardavinėja ii- 
kietus ir kviečia visus atsila
nkyti į card panty, vasaric 
(February) 10 d.
popiet.

Sausio 27 d., buvo laidotu
vės a. a. Mikalinoj Cooper.
Velionė ūmai mirė palikdama 
nuliūdime vyrų ir pusę tuzino 
vaikelių. Nuliūdęs vyras ir
vaikeliai palydėjo į šaltų ka- Jeracijų ir užsimokėjo metinę 
pų savo mylimų motinėlę. Lai duoklę Moterų Altoriaus drau- 
Dievas jai suteikia amžinų at- !gįja. V.
ilsį.

Šv. Vardo d įaugi jos nariai 
jau pradėjo šturmuoti su sa
vo rengiama pramoga - vaka
riene - šokiais parapijos labui. 
Nariui pasidalinę darbais, vie
ni kitiems neužsileidžia veiki
me. Vakaras bus vasario 26 d.

t Mūsų apylinkę jau nuo ke
lių dienų šaltis spaudžia. Kai-

ĮD0MŪS PASIKALBĖJIMAI

(Tęsinys nuo 4 pusi.)

biiieldžių. Karalius tam buvo 
baisiui priešingas; pagavo Mu- 
rtiniunų ir baisiai kankinamų 
nužudė. Tuomet Saturianus 
galvojo sau, kad reikia susto
ti platinus Kristaus tikėjimų 
ir pasislėpus ramiai gyventi. 
Saturianus, norėdamas pailsė
ti dur nei akių nesumerkė, o 
štai, ateina pus jį Martinia- 
nus, liepia eiti į Mesopolaini 
jų ir skelbti tikėjimų. Sustip
rintus savo draugo Martinia- 
naus patarimais Saturianus, 
tuojau vyksta į Mesopotami
ją, kur atliko didžiausius kri
kščionybei darbus. Tr abu drau 
gai lafio šventais. Už ką Sa- 
turianus tapo šventu? Už tai, 
kad Šv. Murtiuanius po mir
ties pasakė, ką reik daryti.

i Istorija minus daug tokių 
'įvykių paduoda ir jos faktus 
visuomet reikia drąsiai priim
ti ir sakyti, kad Dievas lei
džiu jai mirties dūšiai ateiti 
į šį pasaulį ir pranešti žmo
nėms dalykus, kurie yra naru 
dingi žmonių gerovei, kaip ku 
,nui, taip ir dūšiai. K.J.V.S.

IŠ HOMESTtAOU PA
DANGĖS

Kad Pittsburgho ir apylin
kės lietuviai, vasario 17 d., 
Lietuvos nepriklausciliybės s:,, 
kakties proga, renkasi į Colo\ 
nial Theatre, (’arson St., Pitts j 
burgh, Pa. pasiklausyti gra
žaus muzikaliu programų iri 
prakalbų, daug nusipeluiusių 
mūsų tautai veikėjų: Lietuvos į 
pasiuntinio pareigas einanti., 
(chargė d’affaires) Pr. Miku 
Bagdono ir “Draugo-' retlak- 
toriaus Locnardo Simučio.

Kixaj

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

MATĖSI PAŠVAISTE
TAUJĖNAI. — Prieš pat 

lietuviai į Naujus Metus šiaurės pusėje 
didžiuojasi savo finansinėm į- | matėsi pasakiškai šviesi pu- I 
strigom: Poiilbunia State į švaistė, kuri keitėsi įvairiom
Bank ir Lithuanian Building ■ spalvom. Bailesni žmonės pa- 
and Loan Association. Į matę, labai išsigando, sakyda

Kad užmaskuoto nusistaty- n,*» kad ateina pasaulio galas 
lakštin

Kad North Sidės draugijų 
paslani” buvo duotos instru- 

jkcijos apleisti salę ir, pasiroi- 
trečių vai. vįus kelties, mauti pas vaizbi

ninkus, jei Fetleracijos šauk
tame pias-mitinge pasirodys 
katalikiškas ‘‘feisas’’.

Kad Pittsburgho Žinių re
daktorius, nors iki ausi} ap
krautas tiesioginiu (laibu, ne
ša savo kry<;ų be jokio mur
mėjimo.

Kati Pittsbiir;,hc .‘ a “dide
lių” vadų. kiuri niekam neva- 
dovuuja.

mo nepaslėpsi, nors 
galos balsais čiulbėtum.

Kad Šv. Kazimiero salės ra
mentas sustojo, užtraukus vai- 
zbutieeiums “gadzinkas” rau 
donų ir nublukusių skiuuterų 
gaidžiams.

Kad pas mus yra didelių 
pretencijų vyrų, bet su maža 
nuovoka tautiniai - religinia
me darbe.

Kad katalikų komitetas Lic 
tuvos nepriklausomybės die
nai minėti lodo didelį veiklu
mų ir apsukrumų.

Kad, kaip vilko uv prijauki
nsi prie avies, taip bedievio 
prie kataliko.

Kad veidmainiaudamas, ga
rbės ir sau naudos ieškoda
mas, ilgai nevadovausi.

Kad Pittsburgho Žiniom rei
kia daugiau bendradarbių. Va 
naginio kalibro.

Kad, tamsių praeities darbų 
Pittsburgho eieilikas, žinomas 
Povilukas, vadovavo ginkluo
tom pajėgom — Svvift Co. de- 
puties prieš streikuojančius 
darbininkus.

JOHN B, B0R8EN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. CermaL Road 
(West 22nd St)

(Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien ntlo 9 iki 5 

Fanedč’.io. Seredos ir Pėtnyčlos
vaka ralis 6 iki 9 

Telefonas CAItal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Telefonas RRViihHo DHOtl

KVIEČIAME ATIDA
RYTI ČEKUI 
SĄSKAITAS

Balansas turi būti 
ne mažiau $100.

I ’AR ANKUS--DRAL’GHk A < 
TVIRTAS

HAISTED EZCHANGE 
NATIONAl BANK

Halsted St. ir J9th PI.
'Narys FEDERAL 

INSURANCE KORPORACIJOS I

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervnotu nr susierzinusiu7 
NUGA-TONK suteiks greitą pagelba- 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
ir veikia akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
ziais ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
nervu* su NUGA-T0NE ir greitai 
užmiršit bėdas. Nl’OA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moj® ir lengvas priimti. Paimkit vi
so mėnesio trytmenta už Vieną Do
leri. rezultatai nepatenkins, jūsų
pinigai bus sugražinti. Parduoda Ir 
garantuoja visi aptiekoriai. NeatidS- 
liokit—gaukit lio.tka šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU- 
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
—Idealų Liuosuotojų vidurių 2»c Ir 
50c.

Telephonc UOl'levard 2800

Joseph Jh Gristi
ATTOKMKY aini (’OI'NSELOK I 

lti:U S. ASHLAND AVĖ.
Rea. 6515 S. Koekvvoll St.

Pilone REPublic 9723 CHICAGO

Help Kklneys
If pnorly furvtioning Kidney3 And 
Bladder make ynu sufrer from Gettinsc 
Up Nigh«s. N*rvnufu»e&». Rheura»tic 
Pa<ns» StifTncs*. Beminu. Sm&rtinr.9 Itchink', or Aeidity try tho flruaranteed 
Doctoru I*r«senpi.»cnCvKtax<Sias-tex>

— Mu»t fix you upor mooey 
taclu Odij at drunpsts.

VENERANMOmTCO.INC.
UdlrMJal eek *<*—* -* rdšip» Paminklą 

Iv Ural.namių

DkJJUaiihia pniiiiukią dirbtutd 
Chieagoj

—■ o----------

Suvlrš 50 metų prllyrlmo

Pirkite tiesiai Iš dlrhtiivčfl ir 
taupykite pinigus

Mee atlikome rląrbą daugrlliil iyt 
alų Chicagos Llrtuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
erti Grand Ate.

Honic.-leado lietuviai yra 
pavyzdys darbštumo. Visi da
rbuojasi tautos ir Bažnyčios 
reikalais. Dabar jau. nieko to-1 
kio, jei kokia draugija vakaru 
padaro $100, palyginus kaip 
seniau buvo patenkinti su $20. 
Tai mūsų gerb. klebono Vasi
liausko įtekmė. Gerb. klebo 

t nas dabar kelia fondų bažny 
:čios išdažymui ir pataisymui 
' Fondas jau nemažas.

Daugiausiai čia darbuojasi 
Lietuvos Vyčių 11 kuopa. Se
niau apie tu jaunimo būrelį 
mažai buvo girdėti. Bet kaip 
pradėjo rengti vakarus, lai' 
visas miestelis dalair žino, kųi 
reiškia raidės “K. of L.” Se
niau tik vienų vakarų į me
tus surengdavo, o pereitais 
metais rengė veik kas mėnuo. 
Jaunimas vadinas eina pirmyn 
be sustojimo. Prieš porą mė
nesių rengė vakarų parapijai. 
Uždirbo suvirs $00. Prieš mė
nesį vėl suruošė kitų vakarų 
ir vėl daug žmonių atsilankė. 
Vyčiai savo vakaruose dabar 
turi netoli >00, angliškai sa
kant, “regular custoiners”. Vi 
si mėgsta Vyčių vakarus dėl
to, kad viskas vedama tvar
kiai.

Vasario 10 d. vyčiai ruošia 
teatrą. Vaidins 3 valksmų ko
mediją “Moterims neišsime- 
luoši”, ttezisorius J. Bulevi- 
čius sako, kad tokios koineili. 
jos Pittsburghas dar nematė. 
Sako, per porą pirmų pamokų
lošėjai negalėjo praktikuoti;

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAUIMKLŲ DntBgJAI

lidijrbl- 
tr pa.

bszmlą
Matą Šeimyna apectallsaoja Šta

me darbe per SeStaa kartaa
Veskite paminklų reikalu* Ue- 

niai su pačiais ištlirbčjais.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIAl i
Telafonu SA£ds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GEAB0BID3

LACHAWICH 
IR BONOS

LIHTUVIAI GRABORIAI

Alfred RoseUt,

UPINĖSE
Vleaae hlokaa | rytu* aao 

didžiuUų vertų

HILLSIDE, ILLHKHS
Tryą telefonai:

Res. PENSAOOLA MII 
BELMONT 8485

, Office: HII,L,KtDK SAU 
Vlncent .ftoeelll, aeer.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LMOOIAM PIGIAU NEGU Kili

Ambuknce Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

‘Patarnauju laldotuv.'*e kiiopiglaisla
T“*" MJtomobilias visokiem.

Tel. CANai 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, Dl.
_________ Tel. CICERO 5827

Tek LAFayette 8578

J. Liulevlčlus
Grabo riua 

tr
Balnam ribtojaa

Patarnauja Chlca 
ųoje Ir apylinkėje.

Didelė Ir Kreži 
Koplyčia dykai 

4082 Archer Are.

I.J. Z 0 L P
GRASOMUS Ir LAJDOTUTIŲ 

▼KD8JA8
1646 West 46th Street
Tel. ROUlavard B9OS—MIS

ATtJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas EndtikisIr
Tėvas

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
• 6340 SO. KEDZIE AVĖ.

reikalams. Kaina prieinama. 
3319 Lituanica Avenue 

Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS
GRAB0RIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulev&rd <139

SIMON M. SKUDAS
ORABORTUS Ir BAI>?AMUOTOJA« 

Patarnavimu geru h Ir nebrangu*
718 Weat I8th Street

Telefonu MOlfroe 8877

J. F. RADZIUS
• * HKTGVIŲ GRABORIUS

Palaidoja ui $25.00 Ir aakščiaa 
Moderniška koplyčia dykai

6G8 W. ixth st j-, i < ANal 61 
Chicago, lik
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VIETINĖS ŽINIOS “DRAUGO" ŠĖRININKŲ 
SUSIRINKIMAS

komp. A. Pocius, adv. J. Gri
sius ir apt. V. Petrauskas.

kuopas kviesdama svečius 
šį vakarą.

NE KASDIEN TOKIOS 
PROGOS

Po savaitės sunkių darbo 
dienų, žmonės, paprastai, ieš
ko progos, kad galėtų laisvai

minų. .lame matysime geriau 
sius Cbieagos lietuvių daini 
įlinkus, gražų vaidinimų, o po
programo galės pasišokti. Ma go
tot, “Draugo” vakare turėsi
me visus tuos pasilinksmini
mus, kuriuos mes norėtume tu

laiką praleisti, ar linksmoj kolnd*» dažnai nepajėgiame, 
mpanijoj, ar tai užeiti j kurią'Įttr tai dėl vienos, ar dėl kitos 
nors vietą, kur galėtų paten- priežasties, levams bus nepa
kinta savo estetinius jausmus. prasta proga, kokią
Vieni eina į gorus kinematog- šiais laikais surasti, t. y. pa- 
rafus, kiti į įvairinusius ba.įsilinksminti drauge su savo 
liūs, kiti į koncertus. Yra jp:vaikais.

Šiandie, sausio 31 <1., 7:30 
vakare įvyks metinis “Drmi- 

Bendrovės šėrininkų su-
sirinkimas Aušros Vartų pa- 
rap. svetainėje, 2323 W. 23rd 
Place.

tvora aplink parapijos nuosa
vybę, pristatytu susidėjimui 

sunku Į indėl is ir visi bėgantieji rei
kalai praėjusių metų finansi
niai aprūpinta.

Taipgi dvasinės 
srityje 
pa/.i

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINELĖS

Praeitų antradienį sausio 22 
d., iškilmingai palaidotas A- 
polijonnrns Šimkus. Paliko 
žmonų Juozapą ir sūnų Kazi
miera.

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų skvr. laikė mėnesinį 
sus-mų sausio 27 d. Raportų iš 
centro išdavė A. Grikšienė. 
Kalbėta apie vajaus vakarie
nę, kuri įvyks kovo 17 d., pa-

atsišaukite pas komisijų arba 
Petronėlę (irigonb ne, 3322 S. 

Vakar ryte staiga Širdies liga Union Avė., tint antrų lubų. 
pasimirė žinomas biznierius1 -----------------

MARQUKTTK PARK. —

donas Valnntinas, kuris užlai
kė valgomi} daiktų krautuvę 
prie Koekwell ir (i!) gatvės. 
Velionis paliko žmonų, 3 dūk 
tevis ir sūnų. Sulyginamai daf

.rapijos svetainėje. Visas pel- buvo nesenas, linksmo būde
nns skiriamas šv. Kazimiero 
vienuolynui. Vakaro komisijon 
įeina Z. Ivanauskienė, U. Ju
cienė, ,J. Žemini laite, O. Zdn- 
nevičaitė.

žmogus. Turėjo daug draugą

Šv. Vardo draugija jau pri
sirengusi priimti šešis šimtus 

pažanga? £monių j kumštynių (boxing) 
vje \ra sparčiai pirmyn vakarą, kuris įvyks vasario vai. ryto in eorpore bis ’ ? • i ■
•ngta. Naujų draugijų ke-l(j parap. salėje. Užtikrina, pt'io šv. Komunijos. Tų dienų ’

1 1 u 1 . .. .. ~ ___ i rvlu k I. įmini

tokių, kurie sėdi sau namuose į Tad, brangūs tėveliai, patys? 
ir klausosi radio. Tiesa, tie ateikite ir atsiveskite savo 
patys žmonės dažnai norėtų vaikus. Nors vienų kartų į mo lela* suorganizuota ir dar dvi bus (« y q čempi jonai. laipgi blls užprašytos šv. Mi 
tuo pūčiu laiku būti keliose įu8 praleiskite laikų su savo p ™ organizuojamos
vietose. Jaunimas, paprastai, jaunimu, 
mėgsta vaidinimus ir kinų. j 
Bet kartais jų noras pašokti 
yra didesnis ir jie turi pra
leisti pirmus du, nes jų finan
sinė padėtis neleidžia abiejų 
troškimų patenkinti. O tokios 
vietos, kurioje rastųsi bendrai 
ir vienas ir kitas pasilinksmi
nimas, sunku rasti.

Vinč-t

PARAPIJA DARO PA
ŽANGĄ

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyla no vien# 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų 
mokytojų. Knyga yra didelą

Priklausė prio keletas draugi-1 su stipriais kietais viršais, sm 
jų. Buvo “Draugo” skaityto
jas ir rėmėjas. J Marcpiette

Bus aštuonios poros. Todėl h,os-
!, mėgstantieji sportų visi atsi 

Parapijos pasilinksminkim ,ankyUile j tų vakarų, 
parengimas su visokiais įvai-

parkų persikėlė iš Dievo Ap 
vaizdos purnpijos, kurios ri
bose ilgus metus laikė bizni 

nūs pirmadienio i 
rytų iš Gimimo parapijos baž
nyčios.

persiuntimu kaina $190. 

“DRAUGO” KNYGYNE
So. Onktfiu A'.e. lMaiQO,llL

SO. CIIICAGO. — Parapi
jos susirinkimas įvyko šio niė- P*-1OR naudai, 
nėšio 27 d., parapijos svetai-

Tokia proga retai paskui- Inėje. Susirinkime žmonių da

rumais įvyks sekmadienio (3 
dienos vasario) vakare, para
pijos svetainėje prie geros mu 
zikos. Visi sparčiai ruošiasi, 
kad būtų gražių sėkmių pa- 1

Raporterls

Sparčiai rengiamas “Cake 
partv” vakaras. Aukškalnienė 
irVenslanskienė kolektuoja p;

!ragus tani vakarui. Visos Am
žinojo ražančiaus draugijos na

L. Vyčių 4 kuopos sus-ma j 
įvyks sausio 31 d., S vai. va-1 
kare, mokyklos kambaryje. 
Nuoširdžiai kviečiami visi na- 
riai-ės dalyvauti.

ko. ,
Štai, ateinantį sekmadienį

bus viena tokių progų. Kaip 
daugelis mūsų esame girdėję,

lyvavo daug. Susirinkimui va
dovavo mūsų gerb. klebonas 
Vaitukaitis. Tarp susirinkusių 
parapijonų ūpas buvo gražus.

ŠIANDIEN PASKAITOS 
ROSELANDE IR WEST 

PULLMANE

, rėš žadėjo po vienų atsinešti 
, Balius bus vasario 10 d., pa 
rapijos salėj.

Sausio 27 <1. įvyko mokyklos 
vaikučių programas. Malonu 
buvo tėveliams žiūrėti, kaip 
jų vaikeliai gražiai lošia. Va
karui vadovavo pats gerb. 
kleb. kun. Albavičius. A. Gu
čaitė pakvietė visus į L. Vv-

“Draugks” rengia savo meti-'Tiesa, iš metinės apyskaitos

L. Vyčių 4 kuopa rengia di- 
įdelį ir patrijotinį vakarą va
sario 17 d., parap. salėje. Bus (‘ilJ 20 metV sukakties vakarų 
paminėta Lietuvos Nepriklau-

SĄJUNGIF.TĖMS 55 KP.

| MEST S1DE. — šį vakarą,! 
sausio 31 d., S vai. visos Mo
terų Sąjungos 55 kp. narės 
prašomos susirinkti vakarinia
ms rankų darbo pamokoms į’ 
kuopos pirm. S. Sakai ienės na 
mų, 2248 W. Cermak "Rd. (an
tras aukštas). Prašomos atsi
vesti* ir savo drauges, kurios 
nori įsirašyti į kuopų. Pirm

Pranešimai

ANGI.YS! Tilkstanf-lnl natrių vartoju 
,-konoiniftknM, l»e Kuodžių Troplcnlr 
anglis. Garantuota vnga ir šiluma.

Trys Telefonai:
SereeninK”— 14.75 ItepiiMie O«ltO
Mine Kuli—fi. 7-5 I.awndale 7366
Lttmp arba i-gir—fl.00 Merrirnae 2524 

NOKTHERN CO.M. CO., 
baiviKlale 7.5UU Mcri-itnin- 2524

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chleago, III.

Katrie perkate in< is IS 
drai’vcrlų, siųskite Juos j 
CRANE COAL CO. O.iustte 
geresnes anglis už ir. u ta 
pinigų.

nį koncertų, ateinantį sekma- pasirodė, kad 
dienį, Lietuvių Auditorijoje.
Nors mes visi žinome, kad bu*
“Draugo” vakaras, bet ar vi 
si žinome, kas tą vakarų i-

yra parapijos Šiandien 8 vai. vakare įvyk-j soinvbės šventė ir L. Vyčių 4 
nuosavybės didelėje skoloje.'sta paskaitos Roselande ir(kpu 20 metų gyvavimo sukak- 
Bet visiems dirbant sutartino-Į West Pullmane. j tas. Visi “old timeriai” ir Vv-
je vienybėje yra daug nuveik-1 Visų Šventų parapijos salėj, čių organizatoriai prašomi at
ta ir praėjusį metų, nepaisant Roselande, kalbės ark. M. iii-'silankyti į tų vakarų. Progra

'Dai

vasario 17 d.

Skyrius Departamento kur 
Chesterfield tabakai pritai
kinti ir kryžiavai- sumaišyti.

K««UHF>I TREČIADIENI ftENTADIEN

BOKELI.I

RADIOS

vyks. Tiems, kurie iki šiol dar depresijos bei bedarbės. Išmo- dokas, laikr. Pr. Gudas ir dr'mų išpildys L, Vyčių 
nežinojo, stangriuos keliais zo-įkėta virš. tūkstančio dolerių B. Jovaišas. nos” choras, vedamas miiz. J.
džiais paduoti programo įvai- skolos. Prie to, yra užbaigta1 Šv. Petro ir Povilo parap. Saurio. Jžanga 35c. Dabar kuo

U’CREZIA I/IIiV
DORI PON8

KOOTEI.ANETZ ORKEOTRA IR CHORAS 

8VAL. VAK. («.*• T.)—COUTMBIA ZADIO SISTEMA

O IMJ. LtoatTT * Mvm roiAceo Co.

j Lietuvos Dukterų dr-ja va 
Vasario 1 d. po pamaldų i-į£iuOja į Oak Forrst prieglau- 

vvks Federacijos skvr. 8U8-jdą Ukinmlienį, vasario 3 d. 
inas. Draugijų atstovai prašo-[ pastangomis prieglaudos 
mi nepamiršti. Vėversėlis gyventojai gaus skanius pie- j 

—————— įtus j 2 vai. Kas norite prisi |
BIZNIERIAI, GARSINKIT£S llėti prie šio kihiaus darbo | 

“DRALIGF” 'aukomis, arba norėtų važiuoti

ą tai reiškia kryžiavas-
*

sumaišymas tabakų ... /r kaip tas 
padaro cigaretą lengvesni ir jam duo
da geresnį skonį ...

Gerai, pritaikinimui jūs imate dvieju s arba d augi ari s 
tabaku ir juos krūvon sumaišote—gana lengvas proce
sas. Bet kryžiavas-sumaišymas eina žingsnį toliausi.

Gamindami Chcstcrficids mes
imame “Bright” tabaką iš Virgi

nijos, Carolinų, Gcorgia ir Floridos. 
Mes imame “Burlcy” tabaką iš Ken- 
tucky ir Tennessee, ir tabako iš Pieti
nės Maryland.

Ir apart šitų namie-augintų tabakų 
mes imame tabaką augintą Turkijoje 
ir Graikijoje.

Mes subalansuojame šituos lengvus, 
nunokusius namie-augintu9 tabakus su

tinkamoms dalims ir tinkamoms rūšims 
aromatiško turkiško.

Tada, netik krūvon sumaišome juos 
bet pritaikiname ir kryžiavai-sumaiso- 
me juos kad visi įvairus skoniai susilie
tų į vieną pilną skonį —Chesterfield 
skonį, kurį tiek daug rūkytojų mėgsta. 

Kryziavas-sumaišymas kaip atlik
tas į Chesterfields duoda c i g ardui 
priimnų skonį ir kvapsnį-jie 
lengvi ir vistiek Jie Patenkina.

Tiems, kurie neišgali nusi
pirkti naujus 1935 m. ra- 
dios. Šiame elearing sale 
galėsite įsigyti radio pigiai. 
Midget Kailio tik po

*5.95
iKolster Kailio 7 tūliu

"6.95
Ativater Kent Radio 7 tūbų

6 95
K (’ A. Radiola 7 tūbų

^6 95
Brunswiek kombinacija 9 
t ūbu

^29.00
l’bilco Radio 8 tūbų

*13 56
Boseli Radio 8 tūbų

«14.00
Brunsuiek Radio su Pilono 
grafu 10 tubu

*29.00
Majestic Radio 8 tūbų tikvuz

14.00
Geri vartoti Pianai tik po

*25.00
Maytag Skalbykla ketvirtai- 
ic alumiiimn

39.00
Pederal washer mašina tik_vu z

*12.00
Visi Radio yra pertaisyti 
kuogeriausiai ir dumiam 
pilnų gvnraneijų.

BASEMENTE

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

Telefonai: BOUlevard 4705 
BOUlevard 8167




