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VIDURINE EUROPA BUO KARO; 
GYVENA GERUOSIUS LAIKUS

Galvatrūkčiais eina ginklų, 
karo medžiagos gamyba

LONDONAS, saus. 31. -- per keletą metų nebuvo judv- 
Visani pasauly vyraujanti jiino. Šiandien gi veikia visi 
naujo karo baimė grąžino \i fabrikai ir darbas juose vyk- 
durinei Europai geruosius jsta dienomis ir naktimis, pa
laikus. , reiškia bankininkas. Anot jrfj

Taip pareiškia britų tarp-, Austrija kažkaip y ra jsigiju- 
tautinis bankininkas, kurs pa- ]naujos rūšies kulkasvaidj, 
darė metinę apžvalga, apke-18U kuriuo per vieną minutą
liavęs svarbesniąsias Euro- «alima iišauti iki 2’0(K) kulklp 
pos žemyno dalis. Išiuos kulkasvaidžius gamina

kiekvienam, kas tik nori pirk-

STSmSjT- S- IR EUROPA! “■ ' didelis piktadarių
DAS TAIKOS KLAUSIMU APGAILI II. S. A. SUSISIEKIMUS i SIAUTIMAS CHICAGOJ

PRANCŪZIJA GRIEŽTAI 
NUSISTAČIUS PRIEŠ NA

CIŲ GINKLAVIMOSI
PARYŽIUS, saus. 31. -- 

Prancūzijos premjeras Flan- 
din ir užsienio reikalu mini-

NUSISTATYMĄ
TIKIMASI, KAD NETOLI

MOJ ATEITY AMERIKA 
SUSIPRAS

PREZIDENTAS SIŪLO SU- , Penki plėšikai vakar ĮsLver gaujas. Chicago turi jier ma- 
DARYTI CENTRINĮ VAL- South Šide Junior kolegi- žą skaičių policijos.

DŽ1OS ORGANĄ

AVASHINGTON, saus. 31. 
— Prez. Rooseveltas šiandien 
pasiuntė kongresui rekomen-

Žymiausioji dalis gerbūvio 
paeina iš karo pabūklų ir įv
airios karo medžiagos atgul

ti juos.
Steuer fabrikai 

dirba šautuvus ir
Austrijoj 

kitos iii-

steris- Lavai su 
ekspertais išvyko 
kad ten pasitarius su Angli
jos vyriausybe dėl taikos ir 
ramybės užtikrinimo Europai.

Prieš išvyksiant jie pare'š- 
kė, kad numatomas Prancūzi
jos Anglijos akordas visais

ŽENT’A A, saus. 31. — 'I. daeiją, kad jis sudarytų cen-1 
Londonan, Sąjungos sluogsniuose reis-jtrjnį vyriausybės organą ir 

kiamas gilus apgailėjimas, Įjam pavestų kontroliuoti 'avi-

palydovab

kad J. Valstybių senatas kra-'acįją jr kįtus 
što vardu ir toliau atsisakė1 susisiekimus, 
prisidėti prie tarptautinio
teismo Haagoj.

Daug kas pažymi, kad to
nesitikėta iš Amerikos. Jos“ ° “ nesitikėta iš Amerikos

klausimais, o ypai Vokietijos atsisakyma8 prįsjjungti
atsiginklavimo reikalu.

prie
minėto teismo, sako, yra di-

visus krašto

jos ofisan, 6800 Stewart uv<». 
Tenai nuginklavo policmoną 
James Guntis, apdaužė du in
struktorius kasininkus ir pa
bėgo su 462 doleriais ir polic- 
niono revolveriu.

Laimė, kad piktadariai ne
padarė užpu niluo viena din.

Tačiau didžiausia kliūtis 
kovoti prieš piktadarius yra 
griežtųjų įstatymų trukumas, 
sako žinovai.

Yra automobilių gadynė, o 
automobiliai piktadariams y- 
ra puikiausia priemonė grei
tai pasprukti ten, kur jų nie-

,iia anksčiau, kadaiti ten bū-j kas negali surasti 
ta daugiau kaip J ,<XM> dolerių. Tad ir bausminiai 

Prezidento rekomendacija j Plėšikų ir žudikų jsigalėji
iškilo iš federalinės komisijos' mas Chicagoj — tikrai nepa- aplinkai. Bet 
aviacijai raporto. Ši komisi- prastas. Jie puola ir plėšia 
ja padavė sugestijų, kad avi-1 praeivius gatvėse, puola pai- 
acijos kontrolei sudaryti at- duotuves, bankus, įvairias Įs

vintos gamybos. Per pasta-jgįeg ginklus japonams ir pr-. Prancūzija, kiek žinoma, dis smūgis tarptautinių įsta-!sk^r^ organą. Prezidentas ne- taigas. Policija daug dirba, 
ruosius kelis mėnesius ma- j ancūzams. Tas pat yra ir su nieku būdu nepripažins tVo- tymų parengimui, taikos pa- |Pn^ar® sugestijai. Paž>- , a įau ir policija a ai pa
žiausia dvylika Austrijos fab- gk(Xios fabrikais Čekoslova 
rikų gamina visokius karo kijoj) kur taip pat 
audeklus, kurių daug parduo- {jaUg užsakymą, 
dama Prancūzijai, A okietijai, Nežiūrint to, sako bankiniu 
Vengrijai, Italijai ir Japorri- kas, ng vienas žmogus Kūrė
jai ir priede dar parūpina- poje šiandien nepageidauja

kietijai jokio atsiginklavimo, laikymui ir 
turima’jeį jį nesutiks prisidėti prie stybinių ginčų sprendimui jū

rytinių valstybių Lokarno vidiniu keliu, 
pakto.

įstaty
mai turėtų būt taikomi šiai 

taip nėra. įs
tatymai yra tų laikų, kada
apie motorinius vežimus ne
buvo nė sapnuojama.

Šiandien piktadariai vagia 
automobilius ir su jų pagalba 
leidžiasi į plėšinio ir žmoniųįvairių tarpval- mejo’ kad 'tai blltŲ per daug sirodo bejė£ė’ negali sekniin-

visokių skirtingą valdišką or'gai kovoti prieš organizuotas žudymo žygius, 
ganą. Ir jis nusprendė, kad! ---------------------------------

būtų pakankama vieno kokio; 10 AMŽIŲ LIETUVIAI G Y
ir

ma savo 
lams.

kariuomenės reika- karo. O kad gaminami gink
lai ir amunicija, tai daryti 

Žemesniosios Austrijos slė-. verčia būtinumas, kad tuo 
ny, kurs yra nusagstytas giu- į keliu sumažinus nedarbą ir 
klų ir amunicijos fabrikais, apsidraudus nuo vargo.

KALTINAMIEJI SMURTE 
VISKO IŠSIGINA

I
Teisme kaltinami smurte 

ir žmogžudystėje per busų

Dar pažymima, kad Euro
pos valstybės buvo pasini il
sios Amerikai turėti specia- 
les privilegijas tarptautiniam 
teisme. 'Bet negelbėjo ir tas.

LONDONAS, saus. 31. — 
Angli.įos valdiškose sferose

r

linui

kariuomene; grasina priešams
MASKVA, saus. 31. — Ka

ro vicekomisaras M. Tucha- 
čevski pranešė visų sovietų 
kongresui, kuriam yra apie 
2,500 atstovų, kad per pelei] jįejįco CITY, saus. SI 
tas ketverius metus sov. Rusi, Meksikos raudoayjų valdovų 
jos kariuomenė nuo IMK),OHO. ske|Ma ,„-|k jj(,
kareivių padidinta iki 940,000^ ,..i
kareivių.

Toliau jis sakė, kad visos 
karo tvirtumos rytųxir vaka
rų pasieniais žymiai sustip
rintos ir oro laivynas per tą 
laikotarpį padidintas iki 300 
nuošimčių.

Pereitais metais karo rei
kalams išleista 5 bilijonai po
pierinių rublių, .o šiemet bus 
panaudota 6,500,000,000 rub
lių.

Vicekomisaras sukėlė daug 
cntuzijazmo tarp kongreso] 
dalyvių šaukdamas:

MEKSIKOS AGENTAI 
PUOLA U. S. SENATĄ

ra-
“ dokumei. t abuių ” į rody

mų, kad U. S. A. senatas yra 
rėmęs planuojamus Meksikoj 
sukilimus, kurie turėjo pasi
reikšti antradienį

Įdomu, ką į tai atsakys J. 
Valstybių senatas.-

KATALIKŲ PAŽANGA 
INDIJOJE

centrinio organo visų rūšių 
susisiekimams, įėmus ir avi
aciją.

i

VENA GARDINE
KAUNAS. — Lenkai mėg-

LIETUVOS KONSULAS 
PARODOS ATIDARYME 

DETROITE
MINIOS DALYVAVO R00- 

SEVELTO VAKARE
Lietuvos konsulas Chicago-

je ir p-nia Kalvaitienė šian- 
gelį žymesnių jo vietų jaui5važinoja į n<,troit. Mi(h 
daugel amžių valdo lenkai. atidary4i Lietuvos folijos 

rankdarbių parodos, kuri at
sidarys rytoj ir tęsis per vi-

Kaip žinoma, toji

darbininkų streiką gatvėka- kalbama, kad tas ir numatę
rių darbininkų unijos du vii - ta, kad Amerika ir toliau ar- ‘ 'Apie 27,000-aamenų dalyva Tačiau šių lenkų tvirtinimų 
šininkai, J. J. Kehoe ir W. ’ sisakvs prisidėti prie tarptan ™ surengtam prez. Roosevel-] neteisingumas dažnai išlenda 
Taber, išsigina to ir kito. Jie tinio teismo. to 53 metų gimimo sukaktu- Įkaip yla iš maišo. Štai
pažymi, kad nė vieno žino-, Pareiškiama, kad vis gi ariv’lJ paminėjimui vakare (ba- Xaujų ,Metų proga,Vilniaus 'paroja Chicago je turėjo di 
gaus nėra raginę, nė už pi- timoj ateity Amerika snsi-
nigus samdę, kad jie užsiim- pras ir prisidės ne vien prie
tų bet kokiu smurto darbu 'tarptautinio teisino, bet dar

prieš busų kompaniją.
Jie sakosi, kad interesavo

si busų darbininkų streiku ir 
geidė jiems pasisekimo.

imsis aktyvios dalies 
pos reikaluose.

BONUS BUS GALIMA 
PIRKTI PAŠTE

! liuje), kurs įvyko naujam 
stockyardų tarptautiniam am
fiteatre.I

Euro-1 Parduota apie 40,000 tikin
tų ir, manoma, bus pelnyta 
apie 35,000 dol. Iš tos sumos 
70 nuošimčių bus skirta loka
liems labdaringiems tikslams, 

|o 30 nuošimčių — “infantile 
'paralysis” ligos tyrinėji
mams.

PARYŽIUS, saus. 31. — 
Prancūzų spauda didžiai ap
gaili, kad Amerika šalinasi 
nuo tarptautinio teismo. Sa
ko, tas yra kenksminga ne tik 
pasaulio taikai, bet paeini
Amerikai ir jos vvkdomai

WASHINOTON, saus. 3i. nanjajai santva'kai. '
— Krašto vyriausybės kas
mėnesį išleidžiamus bonus > Spauda pažymi, kad Amen 
(baby bonds) žmonės galės|k°je ir 'toliau dvelkia galin- 
įsigyti pašte. Mažiausia tų bo 8as partizaniškas izoliacijos

'rų denominacija bus 25 dol. nusistatvmas.

są savaitę.

“Temėgina mūsų 
laužtis per Rusijos 
Komisaras Vorošilovas vado
vauja galingai kariuomenei.”

BOMBA JUS, saus. 31. -
Surinktos statistikos rodo, 
kad Indijoje 22 katalikų kole 

i gijas lanko 13,491 mokinys, o 
į 38 protestantų kolegijas 

priešai 13,057 mokiniai.
sienas.

MIRUSIO KARDINOLO 
ATMINIMUI

T/ONDONAS, saus. 31. 
— Yra sumanymas vieną Lon 
dono gatvių pavadinti miru
sio kardinolo Bourne vardu.

PADIDINA LĖKTUVŲ 
GREITI

NEW .YORK, saus. 31. — 
U. S. kariuomenėje išrastas 
naujas motorinis žibalas, kurs 
padidina lėktuvų skridimo gr
eiti — apie 35 mylias per va
landą greičiau.

KATALIKAS AUKŠTOJOJ 
VIETOJ KARDINOLUI PAGEL- 

B1NINKAS

31.
AMSTERDAMAS, saus. 
— Olandijoj valstybės mi VATIKANAS, saus. 31. —

BŪTINGE, Kretingos np- 
skr. — Iš Latvijos daug gy
ventojų atgabena į Palangos 
turgus parduoti malkų,

;to ir apskrities komendanto 
nutarimu, humanitarinių

o is

lenkai surengė didelę ekskur
siją Gardinan. Tarp kitko, 
jie lankėsi ir senojoj Gardino 
pily. Čia juos sutiko archeo
logas prof. Julkowski, kuris 
darė kasinėjimus pilies šlai

tuose. Profesorius atvykusie- 
ms Vilniaus lenkams pasakė, 
kad Gardino pilis pergyveno 
normanų puolimus IX-X am
žiuose, kiek vėliau kryžuočių. 
Lietuviai Gardino pilį valdę 
prieš 10 šimtmečių, o vėliau, 
pagal Horodlės uniją, Gardi
no žemės priklausė apvieny- 
tai Lietuvos-T/cnkijos valsty- j 
bei. Šis moksliškas ir teisiu-' 
gas prof. Julkovskio pripaži
nimas nepatiko kai kuriems' 
karštagalviams lenkams.

džiausį pasisekimą. Tikimasi, 
kad ji pasiseks ir Detroite.

turgaus grįždami nusiperka PERTRAUKTAS VALSTY- 
šiokių tokių smulkmenų. Be,

APLEISTAS MILŽINKAPIS 
LIETUVOJE

ARIOGALA, Kėdainių apskr. 
— Trys kilometrai nuo čia, 
Raiciškių kaimo Purvių pel
kėse, nuo neatmenamų laikų 
yra supiltas iš smulkaus žvy
ro didelis milžinkapis. Ilgus 
metus šis žvyro kalnas meke
no nebuvo judinamas nei ka
sinėjamas. Dabartiniu metu 
tie gyventojai, kurių žemėje 
tas milžinkapis yra, pradėjo 
jį kasinėti, imdami žvyrą ir 
jį pardavinėti kitiems.

Imant žvyrą, iškasama žmoKONFISKUOTA PATARLĖS 
IR PRIEŽODŽIAI KNYGA ;

■■■ ---- .visko, daug kas perkasi po
KAUNAS. — Kauno mies-Į keletą žąsų. Vieni nusiperka 

savo reikalams, o kiti, parsi- 
vežę Latvijon, parduoda, nes

mokslų fakulteto tautosakos Latvijoj žąsys esančios daug 
komisijos išleista ir prof. Vin brangesnės, negu TJetuvoje.
co Krėvės-Mickevičiaus redu- ’---------------------
guotą knyga “Patarlės ir IŠĖJO IŠ KANDIDATŪROS įvairiomis persišaldymo ligo

mis. Nuo šių ligų neiŠsisuko

RPS ItniVIMO RYI ns i ni'f ka“kuoli,J>
BES IŠDAVIMO BYLOS , iki 70 cm n io ir dar kito_ 

SVARSTYMAS kių kaulų.
KAUNAS. — Nuo Naujų i -----------—-----

Metų J sietuvoje prasidėjo tik-; Gaisras ištiko apartamenti- 
ra žiema ir didoki šalčiai, nius namus, Major ir Diver- 
Dėl to daug žmonių staiga su «ey avė. Apie 80 asmenų iŠ 
sirgo, daugiausia gripu ir dūmė gatvėn.

Chicagos sveikumo departa 
Chica- 
mažai

Priežodžiai” konfiskuota. Pa' -----------
sirodo, grynai pornografi&kų | Sol. II. Goldberg, respuhli- 
priežodžių ir patarlių toje konas kandidatas į Chicago

ir valstybės išdavimo byloje mentas praneša, kad 
teisiamieji. Vienas kitas jų ghj parduodama ne 
jau anksčiau sirgo ir teismotnuodingosios degtinės.

| kūpąs pagelbininkas Piotro gjausia surinkti tokie tauto- vo kandidatūrą. Tokiu būdu j posėdžiuose nedalyvavo. Sau-
Mozzanico. sakos “perlai,” kurie dabar majoro “primarv” iš respub sio 14 d. jų susirgo žymiai

kaimo pusbernių tebekuriami, likonų beliko tik trys kandi- .daugiau. Be to, gripu susir- 
datai. go teismo pirmininkas pulk.

■nisteriu paskirtas parlamento Kardinolui Schuster, Milano 
katalikų atstovų vadas prof. | arkivyskupui, paskirtas vys- knygoje yra 

! P. J. Aalberse.
per 300. Dau- miesto majorus, ištraukė sa-

MIRĖ DIPLOMATAS

NEAV YORK, saus. 31. — 
Nuo plaučių ligos mirė Rich- 

VARŠUVA, saus. 31. — ard AYaalibnrn Child, buvu- 
Lenkų vyriausybė užgina, kad (sis U. S. ambasadorius Itaii- 
ji padarius militarinę sntartj
su japonais.

MIRĖ FILIPINŲ VYSKU
PAS-

BUENOS AIRES, saus. 31. 
— Argentinoj siaubia nepa
kenčiami karščiai.

MIRĖ ISPANŲ VYSKUPAS;

MANILA, saus. 31. — Ce- 
bu vyskupijoj mirė tituliarus 

jai ir tarptautiniai žinomas Tacape vyskupas Jnan Bau- 
publicistas. tista Gorordo.

MADRIDAS, saus. 21. — 
Mirė Coria vyskupijos vysku 
pas Dionisio Moreno y Bar- 
rio, 55 m. amž.

KAUNAS. — Iš įvairių 
Lietuvos vietų praneša, kad 
per paskutinių dienų šalčius 
sušalo labai daug mažų 
didesnių paukščių.

Leonas, kai kurie teisėjai ir 
trys advokatai — kaltinamų
jų gynėjai. Dėl šių priežašeių 
Lietuvos kariuomenės teismo

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

ir posėdžiai buvo pertraukti tuo,KĖS. — Debesuota; maža 
tarpu iki sausio 21 d. temperatūros atmaina.
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PRENUKat KATO8 KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
MeLakrts — ♦? tO. Pusei metų — >1.50; Trims mėnesiams 
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»*tja —• .••«.
Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua 
Bendradarbiams Ir korespondentofns raitų nerrųžlna,

« neprašoma tai padaryti Ir ueprislunčlama tam tikę- 
palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:10 Iki 11:00 nu. 

fikoiblmai sekančiai dienai priimami iki
S vai. popiet.

vesdami rusų kariuomenę prieš japonus, drą
siai šaukė juos kepurėmis nugalėsią, tačiau 
tuip gavo į kuilį, kud„ džiaugėsi laimingai 
pasitraukę atgal. Tokia ir bolševikų armijos 
vadų drąsa.

•Sovietų Rusijos valdžia užlaiko didelę 
armiją ne dėl išsvajotų pavojų iš užsienių,

Radio Klausytojams

'•DRAUGAS” 
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Publlshed Daily. Bxoept Sundny. 
■UBSCRJPT1ON8: One Tesr — >4.00: Blz Months

—• >144; Tbree Months — >100; One Montk — 76c. 
Bnrepe — One tenr — >7.10: 8lx Months — >4.00; 
Oopy — .01c.

Adrertlslnf tn •DRAUOAB" briage beit įpenite. 
Advettlslad retee on nppUontlen.

“DRAUGAS” 2334 8. Oakley Avė., Chicago

bet dėl vidaus reikalų. Keikia žinoti, kad,jasl> komunistai kolchozus gi 
ria ar armoniką žvigdo, lau
kiate, kol nustos kukavusi Vi
lniaus gegutė ir prasidės pa
tefono plokštelių muzika ar

bolševikų valdžia laikosi durtuvų ir šautuvų 
pagalba. Jei ne gausinga armija, ta kruvinoji 
vuldžia seniai būt buvus nuversta.

Dėl to šiandien Rusijoj armijai yra ge

DIENOS KLAUSIMAI

Alio! Alio! Gerbiamieji klau gani, bet dabar labai dėkin- 
sytojai! Jūs, užsidėję grybus 
unt ausų, pypkę traukiate ir 
gėritės, kaip Hitleris karšeiuo

kyrimas, mūsų ateities gyve
nimus...

Žmogus esi priverstas tikė
ti, kud greta šio pusaulio, kū
ninio, turi būti kitas, dvasi
nis, tiek pat įvairus — į jį 
mes turėsime patekti”.

O VYeberįo užrašuose dužnai

KAIP BAIGIAMA VYTAU
TO DIDŽIOJO MUZIEJAUS 

STATYBA
Dar 1934 metų pradžioje bu

vo reikštas pageidavimus Vė- 
^kartojasi tokios mintys: “Die tauto Didžiojo muziejaus sta

tymą galimai greičiau užbiu

gam kūriniui.
Tegu gi aš būsiu kiekvienų 

dienų vis dėkii rėsnis ir nuo
lankesnis”.

1820 metais Orstcri netikę- vas man yra davęs galių inų- 
tal Ko|>enhagoj suranda elek-
tromagnetizmų. Kas gi jis bu

riausia. Ji ne tik gerai apginkluota, bet pagaliau, galvojate, ką tas x,i-
puikiai aprengta ir gardžiai valgydinama, 
kuomet badauja darbininkai, badauja ir ūki
ninkai, nes iš jų beveik viskas yra atimama.

Sovietų valdžia ažiaugiasi savo armija, 
bet ja nesidžiaugia Rusijos žmonės, nes jos

glas viauksi per radio. O apie 
vieną dalyką tai tikrai paini r- 
štate pagalvoti — kokie buvo 
tie geradariai, kurių dėka mes 
galime klausytis radio, kaip

pagalba išžudyta daug nekaltų žmonių ir jie gyveno, ką jie galvojo ? 
baisi vergija yra palaikoma. fe[ektra buyo

Demokratiškai tvarkomam krašte visuo
menės opinija turi didelę jėgų. Tai parodė 

' paskutiniųjų dienų įvykis Jungtinių Valsty- 
„Ctricagos socialistų dienraščio redakto- į bių senate. Nėra abejonės, kad senatas būtų 

liūs mano, kad pasaulis jau tiek daug “prog- priėmęs prez. Roosevelto planų įeiti į Tarp
tautinį Teismą, jei senatoriai nebūt buvę a- 
pipilti protestų laiškais ir telegramomis. Į 
juos paveikė visuomenės opinija prieš Tarp
tautinį Teismą, kurią sudarė spauda. Tas j- 
vykis taip pat parodė, kad visuomenės opi
nijos sudaryme spauda didžiausią vaidmenį 
vaidina.

* • *
•Su vasario 1 d. prasideda Amerikos ka

talikų spaudos vajus. Tęsis visą mėnesį. Per 
tą mėnesį bus stengiiunasi kuo daugiausia 
išplatinti katalikiškų laikraščių ir knygų. Ne- 
]iamirškime prie to vajaus prijungti ir lie
tuvių katalikų laikraščius. Jau atsiranda ir 
lietuvių, kurie imasi platinti anglų kalba lei
džiamus katalikų laikraščius. Tai yra geras 
darbas. Bet jis bus daug tikslesnis, jei lie
tuviams bus siūlomi lietuvių katalikų laik- 
raščiai.

* * . •
Katalikų laikraštis “The tfegister”, ku

lio redaktorius pral. Smith neseniai buvo 
miliutas asmeniškam pasikalbėjimui su po 
piežiuin Pijum XI, įdėjo žinią, kati dienias-

SPAUDOS REIKALU

reso” padarė, kad kunigams nevalia ir nebė
ra reikalo drausti tikinčiuosius skaityti so- 
cialistiškus ir bedieviškus šlamštus. Išeina, 
kad ir patys kunigai turėtų tuos šlamštus 
remti.

Bet tokio “progreso” ponai socialistai 
gali nelaukti. Jo nesulauks. Katalikų Bažny
čia, kaip seniau, tuip dabar ir ateityje įpa
reigos vyskupus ir kunigus persergėti tikin
čiuosius, kad jie savo centais neremtų bedie
viškos spaudos, kuri žmonijai yra pragaiš
tinga.

Kiekvienas pažangus kunigas rūpinasi,
kad katalikui skaitytų katalikiškus laikraš
čius. Kiekvienas pažangus ir sąmoningas ka
talikas bedieviškųjų ir socialistiškųjų šlamš
tų neįsileidžia į savo namus, nes jie daro 
jum gėdą ir jo šeimą išstato į bedievybės 
pavojų.

Socialistų ir Komunistų laikraščių agen
tai, eidami per žmones, stengiasi jtfos įtikin
ti, kad jų atstovaujamas laikraštis nėra nei 
kocialistiškas nei bedieviškas. Dėl to retkar
čiais ir kunigų nuomones vienu ar kitu klau

' I

vot Gražiai jo pasaulėžiūrų mąstymo galių skyrė.

styti, jausti ir atminti”. Taigi «ti. Buvo svarstomas sumanv- 
ne sau tas didis mąstytojas nias muziejaus statymą atiduo

apibūdina mintis, pareikštu 
viename jo veikale.: “Kiekvie
nas nuodugnus gamtos tyrinė
jimas veda prie Dievo pripa
žinimo

1626 met. Ampere įrodo sa
vitarpį elektrinių srovių vei-

piau, net graikų, bet ši sritis 
ilgų laikų buvo beveik visai 
neištirta. Čia pasidarbavo Ot- 
to Guerike, gamindamas elek
tros mašinų, B. Franklin, tva
rkydamas oro elektrą. Jis, 
mat, išrado perkūnsargį. Nau
jos šviesos patiekia Galvani ir 
Volto.

Nuo to laiko surasta vadi
namoji galvaninė srovė ir im
ta tyrinėti jos santykį su ši
lima, jos cheminį ir magneti
nį veikimą. įdomu pažymėti, 
kad Galvani buvo giliai tikin
tis. Jis buvo net tretininkas.•%

Panašiai ir Voltą. Ant jo 
namų durų buvo Marijos pa
veikslas. Iš namų išeidamas ir 
grįždamas jis vis sveikindavo 
jį. Šeštadieniais tarnui buvo 
įsakęs prieš paveikslą žibinti 
lempelę. Jei tarnas užmiršda
vo, tai pats Voltą uždegdavo.

siinn atspausdina, kud jiems lengviau būtų į tis “Draugas” ragina savo skaitytojus siųsti
įpiršti žmonėms bedievybe dvokiantį tavorą 
už gerų, Taigi, kaip Inos socialistų agentus 
ir “landžius” reporterius puvadinti, jei ne 
vilkais avies kailiuose.

DIDELE ARMIJA, BET KAM?

Sovietų Rusijos komisarai giriasi, kad 
jie šiandien turi savo kariuomenėj 940,000 
apginkluotų kareivių. Esą pasaulis ginkluo
jasi prieš Sovietų Rusiją, bet tik tepamėgi
na kas nors eiti per jos rubežius, tuomet 
raudonoji armija parodys savo stiprumą.

43et bolševikų komisarai drąsūs tik Mas
kvoje. Kuomet visai dar neseniai jie turėjo 
konfliktą su Japonija dėl Mandžiūrijos, pa
būgo ir nusileido. Mat, jie, tur būt, atsimi
nė. kaip prieš .30 metų caro armijos vadai.

laiškus Meksikos prezidentui, plušant, kad 
jis sustabdytų katalikų persekiojimų. Kad 
las mūsų paraginimas nebūtų tuščias, lietu
vių draugijos ir paskiri asmens turėtų pasi
rūpinti tuos prašymų ir drauge protestų laiš
kus to krašto prezidentui pasiųsti.

* • *
Cicero miesto lietuviai yra organizuoti. 

Jie daug ir gražių darbų yra nuveikę. Ta
čiau prasimušti į politikos viršūnes jiems 
nesiseka, nors galėtų, nes jų nemažai tame 
niieste gyvena. Ciceriečiams politikoj nesise
ka, nes tame darbe prieš rinkimus jie 
skaldo į kelias grupes, kurios tarp savęs ko
voja. O kur du pešasi, trečias naudojasi. Tuo 
trečiuoju yra ne lietuviai, bet kitataučiai. 
Ar ne laikas būtų ciceriečiams išvieno poli
tikoj padirbėti ir laimėti.

1866 metais W. Siemens nu
statė dinamoelektrinius prin-

ti kreditan atlikti rangovams 
Tačiau paaiškėjo, kad atlie
kant darbus kreditan, rūmu

eipus. Jis puts 1886 m. vokie- užbaigimas, be jau apmokėtų 
čių gamtininkų susirinkime dai'bų, kaštuos dar per 800,000 

litų. Tuo tarpu, apskaičiuojantkalbėjo, kad kuo kas labiau 
pažįsta gamtų, “tuo labiau au- rinkos kainomis, galutinai!) rū-
a mūsų nusistebėjimas ta be- įrengimui reikėjo apie

615,000 litų. Atsižvelgiant ’t 
tai, buvo nepritarta, kad stJr 
tvba būtų baigiama kreditan 

>( skolon). Vyriausybė muzie- 
.... ... . ... , H’s Pa^ekė naujų Į jaus statybai pernai paskyrė

PI liko religingu kataliku, bu-hl,iiičh, aiškindamas elektro-

tvarkančia Išmintimi 
(supraski •— Dievu - J. P.),
gulinękimą. Tai buvo žymus vyras.

Jo vardu pavadinta elektros 
matavimo vienetai. Jis pats!^uia perimnkia visą kūriniją 
pergyvenęs abejonių lai kotą v- 1873

vo draugui Ozanam kartą jis 
kalbėjo: “Kaip didis yra Die
vas, kaip gi didis yra Dievas 
ir kaip mūsų žinojimas men
kas”.

1827 met. mokslininkus Ohm 
surado jo vardu išvadintą sro 
vės galingumo dėsni. Savo ty
rinėjimus jis, žinoma, surašė. 
Vieno veikalo įžangoj rašo, 
kad išeis antras ir trečias sa-

magnetinių bangavimų prigi
mtį ir padarinius J. Cl. Max- 
well. Tai buvo anglų fizikas, 
miręs 187!) mt. Po jo mirties 
tarp jo popierių rastas toks 
užrašėli-, lyg malda: “Visaga
lis Dieve, kurs žmogų kūrei 
pagal savo panašumą ir jam 
davei gyvų sielą, kad jis Ta
vęs ieškotų ir viešpatautų vi
siems kūriniams, išmokyki

siuvinys, o “jei Dievas darinius Tavo rankų darbus gerai 
mane laikys, tai ir ketvirtas”.'pažinti...”

Tais, o ‘ir daugelio kitų mo
kslo vyrų darbais jiasinauvlo- 
damas, italų fizikas Gugliel-

Farariay atrado elektroliti
nius dėsnius, 1831 m. — indu
kcijų, magnetinę elektra ir 
dianiagnetizmą. Vienoj savo 
paskaitoj jis dar daro spėlio

jimų apie naujus atradimus: 
“Debesys, kurie temdė mūsų

nio Marconi (gimęs 1875 me
tais) išrado, patobulino bevie 
Ii

300,000 litų. Praeitų metų pa
baigoje paaiškėjo, kad Vytau
to Didžiojo muziejui baigti 
talka nedavė to, ko iš jos bu
vo tikėtasi. Todėl trūkstant 
lėšų, darbų dalį teko sulaiky
ti. Tie darbai dar kaštuos a- 
pie 140,000 litų.

1034 metais Vytauto Didžio
jo komitetas turėjo apie 41)2,- 
000 lt. pajamų ir apie 367,000 
lt. išlaidų. Tas išlaidas suda
rė muziejaus vidaus įrenginį ! 
darbai, įstiklinimas, elektra, 
vandentiekis ir t.t. Šiuo metu 
komitetas savo kasoje turi, 
tik 35,137 litus. Jeigu pavyks 
surinkti dar apie 150,000 litų.

telegrafų, radio. Savo nau- Vytaueo Didžiojo muziejus 
jais išradimais jis stebina pa- Šiemet galutinai baigtas 
šaulį, iŠ jo dar galima daug įrengti.
laukti. O reikia pasakyti,, kądj Dabar~¥>touto Didžioj, 
jis yra kataliku:, jis įrengė l,n į prezidiumą sitdaro: pi- 
Vatikane Šv. Tėvui radio ^to-jrmininkas švietimo ministeris 
tį, jis čia nuolat darbuojasi. |prof, j, Tonkūnas, jo pavadins

Dvidešimtasis amžius — e-! tojai: adv. Z. ioliūšis ir dpi- 
leklros amžius. Elektrai pri-Į liniukas Žmuidzinavičius, sek- 
klauso ateitis. Jau sėkmingai retorius pulk. Braziulevičius 
perduodama bevieliais radio >r iždininkas inž. Graurogkas. 
u(>aratais ne tik žodžiai, bet Tsb.
ir paveikslai. Greit ir mes ga-
lėsime namie ant pečiaus sė- sakant, nepriklausomai, lais- 
dėdaini matyti, kaip Afrikos vai mąstyti. Jei tik pakankar

Nuo mažens kasdieną jis kai , • , ,
, . , » v . „ sielos akis, kasdieną darosi la-bedavo rąžančių. Dažnai sven- ,. , . .. . • ,

.. . . , . biau permatomi. As nei kiektėse po pietų vaikus katekiz- * . . . _ .... , neabejoju, kad musu laikotar-ino mokydavo. . . ... .. ... . ..piui yra skirta didžių atradi- 
laigi ii Galvani ii ^°^aĮinų kaip gamtos, taip Dievo 

buvo giliui tikintieji, bet km- !į£,„įntį,.s į,, galy lies į ažini- 
lu ir dideli mokslo vyrai. J’l'llie”
garbei net p^kdintva -uiaSi-Į lr'tikrai. Jau 1833 O.a.usl 

(galvauoinetras) uniiahj'h. Wcber iS|.u|„la (,lekl||) ,uug
vienetai (Voltą). lietinį telegrafij. Žinoma, tas

Toliau elektros veikimo ^a-. turėjo įnešti daug sųjudžro 
vvbės tyrė II. Davy. Jis elek- mokslo pasauly. Jis teturėda- 
tros srovės jiagalba suskaldė nias 24 metus surado būdų
kai kurias medžiagas į sūdė- greit apskaičiuoti planetų ke- juodukai futbolą muša. Tik mai nuosekliai galvosite, jūs 
tinęs dalis. Štai apie jį įdomi 
smulkmena: yra užsilikęs jo 
dienoraštis. Paduodu vieną iš-

lią. Jis nurodė, kur turi būti j vieną dalykų mes ir dabar ga- būsite mokslo priversti likti 
nežihoma planeta Ceres. Tojiliine matyti, net ir be apara- tikinčiais į Dievų, o tas jau 

yra religijos pugrindas. Jūs 
atrasite, kad mokslus nėra ti
kėjimo priešas, o (įrangas”.

Kun. J. Prunskis

vietoj jų surado. Štai viena,tų, tik su sveika galva, kad 
traukų: “1827 in. balandžio Gkita jo mintis: “Yra klausi-Į didieji mokslo šulai buvo ti- 
d. J medžioklę nėjau. Vietoj|inų, kurių išsprendimas daug kinti. Taigi nebūkime išmin
to pareiškiau padėkų visų dai-'svarbesnis už matematiškųjų Itingesni už išmintingesnius, 
ktų Priežasčiai (suprask —[klausimų sprendimų. Tokiais i Baigiu anglų fiziko M illiam 
Dievui J. P.). Dėkojau už tų į klausimais, pavyzdžiui, gali j Thomson žislžiais, išspausdin- 
pasigailėjimų, pareikštų man,ifūli dorovės mokslas, mūsų tais žurnale “The Nineteentb 
dažnai nevertam ii nedėkin- santykis su Dievu, mūsų pas-,Century”: “Nebijokite, taip

PLATINKITE “DRAUGĄ” 

GARSINKITfiS “DRAUGE"

Kauno Kavinėse Ir 
Restoranuose

Kai kas -ako, kud mūsų laikinoji sos
tinė neįdomus miestas. Netiesa. Įdomus 
Mūsų Kaunas. įdomūs gyventojui. Tik... 

.žinomu, būtų labui gerui, kad jaunimus ir 
šiaip piliečiui metuose mokėtų, sugebėtų 
skirti pelus nuo grūdų.

♦ ♦ •
Kiekvienas kal nietis, užsukęs pas 

Konradą, ypač jcį “neprisiekęs” Iuukv- 
tojus, pirmiausia girdi tobulinusią kalbų 
internacionalą. Šaukia žydai rusiškai ir 
savo gimtąja kalbu apie vokietininkų by
lų i.’itlerj, rankom mostaguodami, ties 
savo damų iinpiidrititais veidais, dažytom 
Iū|n>iii, kurios čiulpiu vieną eignretą po 
l itus. Zyzia seniai ptieškai iniai, Žinomu, 
tos pačios tautybes kupčiai apie jiems iš

liau, šalia pat orkestro, kuris čirpina am- 
, žinai tuos Įmčius šlagerius, dainuškas ur 

operų ii rijas, gurkšnoju kavą, alų tiieni- 
į įlinkas, žurnalistas. O visoj kavinėj tar- 
I pais po vieną, po du, tris, pridygę kaip 
I jaunų baravykų po lietaus, kuž kokių dai

liai susi glosčiusių, rausvais veidais vyri
škių, kurių užsiėmimą ar profesiją nė in
dų tnugai neįspėtų. Jie kiekvienam šypso
si, kalbu visčkioin kalbom, pasakoja apie 
gyvenimą užsieny ir puikiai moka pradė
ti pokalbį politinėm temom.

Pačioj kertėj, kur dažnai savo ugnin
gas teorijas tlėstyduvo prof. A. Ilerlmčuu- 
skus, kur kasdien nuo 12 iki 1 valandts 
atsisėsdavo ir dubai- dažnai dar sėdasi 
prof. Krėvė - Mickevičius, Balys Sruoga 
ir Petras Vaičiūnas, visuomet vakari oda- 
vo surūkęs, susiraukęs, kaip von Sass’as, 
aukštas, vidutinio amžiaus vyriškis. Iki 
vėlyviausiu laiko jis išsėdislavo toj kavi
nėj, per dvi vulundns vos ištuštindamas 
nedidžiulį bokulą alaus. Prieš 12 valandą 
jis išeidavo tik tada, kai kavinė pilna

terų. Ar nenorėdamas ar nesugebėdamas 
kitokiu būdu savo protesto ar nepasitikė
jimo pareikšti, tas keistas vyriškis įžūliai 
pūsdavo damom N r. *8 dūmais j akis, ta
čiau kai tasai jo nedžentelnieniškurnas ne
būdavo pastebimas, jis pusikeldavo ir, nie
kur laisvos vietos neradęs, išeidavo.

Bene^uažui gyvenime keistų žmonių. 
Tuo vviiškiu niekas perdaug nesidomėjo,

kandidatu į batalijono vadus, Leokadija 
nusigrįžo nuo daktaro ir už jo ištekėjo.

Gyvenimas bėgo šuoliais. Baigėsi ko
los fronte, abu p, sbroliai buvo sunkiui 
sužeisti ir išėjo atsargom Kai U,tkadija 
pumatė, kad jės vyras neišgali sukurti 
ištaigingo gyvenimo, pradėjo nuo jo vis 
labiau šalti.

... .... . Vaduojant Klaipėdą, Leokadijos vy-mazai kas težinojo, kas jis per vienas, ilk ,. ... , . • , „
, . . , , .. . . m ... . 1 ,aa oel’ko pasyvus. Ir ten jam kulka peštai prieš koki mėnesi laiko tų Vyriškį 1 ... ,, .. .. .y ‘ ‘ 1 f « j rej0 pp,. S()IUJ Grjzęs Kaunun jis ilgai
areštuoju. | n- nesįrg0 — tuojau mirė. Kųgi dabar

Kovojant su |)°^evikuis, lenkais ir . daro jo žmona.' Ji išteka už daktaro ir 
bermontininkais, jis tarnavo vienam pul- Į apsigyvena provincijoj. Pusbrolis visa su
kę net vienoj kuopoj su savo pusbroliu, žino. Sužino ne| ir tai, kad Leokadija bū-

rankų smunkantį visokį biznį ir dairosi 
aplink, kad kaimynai neišgirstų. Todė- prisigrūsdavo ir šalia jo prisėsdavo ino-

Abu buvo karininkai, narsūs kariai. Jo 
pusbrolis už kompuiujų ties Giedraičiais 
buvo apdovanotas Vyties kryžium ir pas
kirtus kuofios vadu. Tuo metu jis pumilo 
Ukmergės apskrities gražuolę Leokndij • 
Leokudija mylėjusi vienų gydytojų ir u 
jo pusbrolio nenorėjusi tekėti. Tačiau ka
da karininkui tolį užfrontv su keletu žva- 
lgų pasisekė susprogdinti lenkų karimz- 
menės dalies štabą ir jis buvo minimas

tų gimdžiusi šunų. Keistas kerštas gims
ta jo širdy.

— Ji būtų gimdžiusi sūnų gal didesnį 
narsuolį ir didvyrį, kaip tėvas. O jį to 
nepadarė. Ji nusikalto prieš visus Dievo 
ir žmonių įstatymus. Ir aš jai turiu už 
lai keršyti. — Prisi|m.žino kartų jis savo 
geram draugui.

Ir kai tik I/mkadija su savo vyru at

vyko j Kaunu, jis, 12 vai. išėjęs iš Kon

rado kavinės, pasibeldė pas juos ir... tur 
būt tik vieni tardomieji organai dabar 
težino, kas tarp jų įvyko. Aišku tik, kad 
to keisto vyriškio vieta dabar tuščia ir 
ten dažnai sėdi užsienio laikraščio kores
pondentus, Leokadija peršauta dešiniąja 
runka išvyko provincijon, o jisai už gro
tų.

Dienų visose kavinėse Kauno pilie 
čiai mažiau filosofuoja, rečiau jmsišoksta 
gelbėti viso pasaulio ar savęs. Tačiau va
karais, kada būhnai, fleitas, smuikai pra
deda kasdieninį savo darbų, kada ant 
stalelių užsigula moderniškais kaklary
šiais ar išverstom į kitų pusę apikaklėm 
pablyškę jaunuoliai ur pupurtusionr no
sim seniai, tada, kiek čia idėjų, kiek čia 
skambių, kad ir milijonus kartų girdėtų 
šūkių ar sumanymų. Nereikia nei Pary. 
žirnis, nei Londono, nei kitų garsių vie
tovių. Perdėm Šekspyrui, Baironai, Sa- 
vanurolas, Vnšingtonai ir, Dievas žino, 
koki garsūs pasaulio vyrai.

,4.------ (Daugiau bus)
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RAUGO VAK A

Ona Juozaitienė, kurios malonus soprano 
didžiulėj Auditorijoj. Ji sudainuos keletą smagių daimj

SEKMADIENĮ 5 VALANDĄ POPIET

Vasario-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJŪJ

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

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

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

balsas skambės ^v- Kazimiero Akademijos rinktinės mokinės suvaidins labai gražų
vieno akto veikalėlį: “NESUGAUTAS NE VAGIS”.

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

V n -i • <- * i • • « « i • a Justas Kudirka, Nekalto Pras. P. Sv. parap. vargomnin-
. Fo {domaus programo prasidės šokiai 8 vai., kuriems gros At. Met kas, teiks daug džiaugsmo klausytojams savo maloniu tenoro 
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. t>

Muzikas J. Sauris, L. V. “Dainos” choro va
das, kurs deda didelių pastangų priruošti savo 
vadovaujamų chorų “Draugo” koncertui. Jis pa
žadėjo savo geriausias pastangas šiam koncertui.

Vi
• v • a v X v $ ?. t •' JL .
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KAZIMIERAS PAZARSKTS, žymus bari
tonas, dalyvaus “Draugo” vakare. Kazys turi

Aniceta Šturmaitė, malonus 
sopranas, pirmu kart pasiro
dys “Draugo” koncerte.. Jos

■ ij>-

L. V. "Dainos” choras, vedamas J. Saurio, išpildys keletu labai malonių nu- savo halse daug stiprumo ir moka publikų pa
baisas pasižymi švelnumu ir nierij “Draugo” vakare, Lietuvių Auditorijoje, vasario 3 d. Sis choras daug dįr- tenkinti moderninėmis kompozicijomis, 
malonumu. Ji bus nauja žvai- ha meno srity ir jis kas metai daro labai žymių pažangų. Bus visiems malonu jį
gždė “Draugo” koncerte. išgirsti “Draugo” koncerte.

••• Zujlliun MOl IIAJ Į Kvl t CVI 11 Vii I™ Kilmių
J. BRAZAITIS, Aušros Vartų parapijos var- Aušros Vartų parapijos choras, vedamas J. Brazaičio, dalyvaus “Draugo” metiniame koncerte ir žada šiemel savo mėgiamų dainų “Draugo” koncerte. Jis vi- 

gOnininkas vadovaus savo chorui “Draugo” kon- dar geriau pasirodyti negu kada nors pirma. Aušros Vartų par. choristai myli dainų ir dėl dainų daug deda pasi- suomet visiems patinka ir visi jo pageidauja 
šventimo. Laukiame visi tos progos išgirsti jį “Draugo" koncerte. „ “Draugo” programe.certe.

t ■' A 'J., Z ? -t
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ŠV. JURGIO PARAPIJA
Pereitą savaitę Juozo Per- 

nieko, žinomo biznieriaus sū

LIETUVOS IR ESTIJOS 
RANKDARBiy PARODA

Moterų Sąjunga yra stipri 
organizacija; turi pomirtinį ir 
2 pašalpos skyrius. Įleidžia 
savo organą - mėnraštį, “Mo- 

Nepnprastas įvykis mūsų terų Dirvą”, kuriam telpa į- 
miesto ir apylinkės lietuviams. straipsnių, ypatingai la
Vasario 2 d. 2 vai. |x>pi«‘t,(naudinga šeimai žinoti a- 
Kernes Store. Woodward ir Pie valgių gaminimą ir kito

nus, Alfonsas, 17, m., papildė 
saužudystę, nusišaudamas. A- 
Ifonsas buvo nesveikus.

Sunkiai serga

RŪPINAMASI ŠVAROS
REIKALAIS LIETU

VOJE

Ualiot, įvyksta iškilmingas a- 
tidarymas Lietuvos ir Estijos 
rankdarbių parodos. Iškilmėse 
pasižadėjo dalyvauti valst. gu 
bernatorius Krank Kitzgerald, 
miesto majoras Krank Couzen, 
J. E. vyskupas (iallagher, u

kius namų ūkio darbus, ko 
“Moterų Dirvoj” netrūksta.

Pagaliau, į švaros reikalų 
tinkamesnį sutvarkymą dėmė
si atkreipė ir pati valdžia. Vi
daus reikalų ministerija bai
gia rengti atitinkamą švurot 
!įstatvmų. Jis numato atitin 

Ypatingu švarumu Lietuvalkaniai Hutvarkxti niaįsto pn, 
t žsilikusios duotuvių, viešų valgyklų, žino 

nių gyvenamų namų ir kitus 
{Minusius švaros reikalus. Taip 
pat į švaros kėlimą nemaž, 
dėmesį kreipia ir Lietuvos jai. 
nimo organizacijos. Jos daz

negali
nešvaru

įasigirti.
didžiausis

Sunkiai susiigo Antanas Ša-•|<aa yra rusų ilgas viešpatavi 
laševiėins, vienas seniausių |inaK ‘jie pa(ys ne|)Jlsįžvl,„-(|a. 
parapijonų, pirmutinis komite;vo gvarUj (ad ir kitieuis gva. 
tas piie oiganiza\imo šv. Ju-įros norjj jausmo neįkvėpė, 
rgio parapijos. Yra stambus i Tenka pripažinti, kad okupa- 
biznierius ir, kiek galėdamas,i

kaltiniu

nuošė savo susirinkimuose k-s

SU C H IS LIFE —

/ę/J /

Dabar, kadangi naujų narių Į mis. 
vajus pratęstas, kiekviena ka-; Linkime šalaševiėiui 
talikė moteris ir mergaitė pn- pasveikti.
valetų įsirašyti Moterų Sąjun- Sužeidė
gos 64 kuopon, kurioj bus už- • Sausio 25 d. Pranas .Janu-

. . |(ki°s laikais vokiečiai pusėti• i)ja švaros ir savo sodybų gra-
visuomet pan.pi.,i> remia auko inti riipinwi Jie „eni„.|?.nj„,o Ullu,siln„s. Net skiri„.

jguolius stačiai vertė tvarkin
gai padėti savo ūkio padar
gus, uždangstyti šulinius, tva
rkyti savo namus, jų stogus, 
kaminus ir t.t. Vokiečių švarą 
mėgstanti ranką daug kur bu
vo jaučiama. Ir kaimų gyven 
tojai geriau tvarkė savo na- 

pavojingai sužeistas, tat nu IUUS, švarino namų pašalius,’ 
vežtas į St. Joseph s ligoninę. ,paprato švariau ir sveikiau gy 

Pp. Janušauskai yra geri i venti. Dar ir dabar daug km 
parapijonai ir visuomet para- Lietuvos kaimuose galima pa 
piją remia. matyti įvairių namų, šulinių

Linkime greit pasveikti. aptvarkynių, padarytų vokie- 
Mire f.įų okupacijos laikais,

i Pereita savaite bažnytinėmis
palaidotas a. a. Jo i Mval'os reikal“'» »

Nors velionis gv. I vivald.vbPa ir organizavijos
vendaluas buvo atšalęs nuo!"1* suprantan.a, kad nešvaru
, v ........ ii*- ivra daugelio ligų globėja. Rubažnyčios ir tikėjimo, bet ate- • . v .

|>amatė! l)’nant*s *varos reikalais, Lie-

r re i t

mversitetų rektoriai, didžiųjų tikrinta pašalini, apdrauda. šauskas buvo sunkiai automo-
įstaigų viršininkai, Lietuvos 
jiasiuntinybės atstovas Dr. M. 
Bagdonas įš Wasliington, D. 
C., konsulas A. Kalvaitis iš 
Chicago, organizacijų atstovai 
krautuvės Kernos pirminin
kas ir daug kitų. Parodos re
ngėjas Louis Bonyhard, kuris 
pasiėmęs tą darbą ant savo 
pečių, deda pastangų, kad Lie 
tuvos rankdarbius kuoplačiau- 
šiai tarpo svetimtaučių išgar
sinus ir išplatinus.

Prisėjus kitur išsikelti, be jo
kių nuostolių tomis paliomis 
sąlygomis galės persikelti į 
kitą kuopą, nes Moterų Są
jungos kuopų yra veik kiek- 
vienojo lietuvių kolonijoj. Kur 
tik nuvažiuosi, visur rasi sa
vo idėjos drauges, kurios su
teiks ir nepažįstamai seseris-j 
ką patarnavimą.

biliaus sužeistas. Keletą dienų 
gydėsi namie, bet pasirodė, jog

Įinos tam tikros dovanos tiems, 
kas gražiau, naudingiau ir šva! 
riau savo sodybas bei gyvena 
mus namus sutvarko ir užlai
ko. Tsb. i

ČHOGOJE
KUDIRKA MINI 25 ME

TUS MUZIKOJ

Tl’Jd

breeking *11 trans-Atlaaiie teori*;* 
*Hi>w many caaes per hourČ”

Moterų Sąjungos 6-4 kuopa 
yra nutarus j>er vajų padidin
ti narių skaičių, dera proga

lo dalyvauti parodo!. alidary Iieira*yU ir 

me ir per visą savaitę lanky
ti, kad arčiau susipažinus su 
Lietuve i.—;,.!
bus išstal

Visi lietuviai •biįlinat priva-

draugę darbuotis.

Katros norite įsirtšyti,

apeigomis 
nas Šupinys.

jus mirties valandai, 
klaidą, kelis kartus v ,, tuvoje pavasariais skelbiamos saukėsi J . v

Itani tikros švaros savaitės. .Jii^a i'kunigo ir prašėsi, kad numirus: 
ros išdirbiniais, kurių atsikreipti pas raštininkę, kn- ln-lt paiaįdotas katalikiškai suorganizavimu daugiausia rfl 
šstatyta įvairių - įvai- ri mielu noru patarnaus. M. ‘ pinasi “Tėvynės gražinimo d r•ių - }V 

riaušių: graznų, audinių, mez-
patai

S. naują valdybą sudaro: O.
Tylutė

ginių, drožinių, skūros, siuvi-1 Šimonienė — pirm., M. Kiše
nių ir t.t. Linkant parodą kie
kvienas galės pasirinkti rei
kalingų papuošalų savo na
mams.

Įeinantis į parodą kiekvie
nas dykai gaus knygą Lietu
vos valdžios. Įžanga Ims dy
kai. Visi galės jmmatyti to, 
ko dar niekados nėra matę.

lienė — vice pirm., A. Ambra 
zienė — fin. rast. ir iždininkė.

ROCHESTERIO LIETU
VIAI POLITIKOJE

Programai bus kasdien nau-

SLRKA 265 kp. darbuojasi 
vajaus laiku; prirašinėja nau
jus narius. Valdyba pranešė, 
kad sėkmės geios. Kitaip ne
gali ir būti. Audrauda dauge
liui ašaras nušluoseo ne:’.imei

ROCHESTER. N. Y. f-

pinasi
i gija”, padedama valsčių ir 
i miestų savivaldybių. Per šią 
savaitę stengiamasi ne tik ap 

i švarinti visus namų kampus, 
bet ir pagražinti savo sody
bas.

vykusiame metiniame Roches- rie dar nėra prisirašę, nuošir-
ter ir apskrities lietuvių de-|iv. . . • .1 .... ... dziai prašoma kreiptis pas A.
mokintų susirinkime išrinkta 
sekanti valdyba: pirmininkas

Jonas C. Morkūnas.

į Butrimą ir jis maloniai patar
pininkaus arba padės visiem?

ištikus. Jei visi suprastų sva- pirmininkas — Petras Norke-
'r< *'prisirašyti. Šiais metais Ro-

ji; juos išpildys universitetų rbą, rastų galimybes apsidrau- liūnas ir Kazys Zlotkns, sek-
studentai, mokyklų vaikai.

Patarkite katu tik galite, 
kad atlankytų parodą, nes, iš- 
tikrųjų, bus kuomi pasigrožė-

sti Katalikų Susivienyme. retorius — Juozas Čapas, fi
nansų sekretorius — Antanas 
Butrimas, iždininkas — Pra- 

Grybaitis, maršalka —

t i, pas aižiau gti.

Kovo 3 d., Šv. Antanė*para-
• I T1 *1pija Lietuvių svet. rengs di-,

•lėlį vakar,,. Statys scenoj la I’™"as Eimk,,s-
bai juokingą komediją. Be to, 
bus gražus naujų dainų kon

certas, muz. J. A. Blažio rfl-
, , . . , r pėsčiu prirengtas. Vėliau pla-Keletą kartų jau buvo ra-<. . , . .. , . . . įčiau apie vakarą parašysime,syta apie jaunimo, vyrų drau-| 

gijas. Neprošalį Ims porą žo-

ŠV. ANTANO PARAPIJA
Direktorių taryboje išrink

ta: Jonas Bitinas, Andriejus 
Stirna ir Pranas Šūkis.

chester lietuviai demokratai 
tikisi smarkiai pasirodyti ir. 
manoma, kad ir didžioji lietu 
vių visuomenė parems jų dar
bus ir pastangas. J. C. M 

AKIŲ GYDYTOJAI

25 MĖTĮ) PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTą dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a-

tižių Įialirėžti ir apie Moterų 
Sąjungos 64 kuopą, kuri yra 
neskaitlinga narėmis, o turė
tų būti viena stipriausių mo
terį) tvirtovių.

Be Dievo meilės irsta vi
suomenės tvarka. Pamilk Ižie 
vą, o rasi sau ir tėvynei ne- 
nykstamą turtą. Kur Dievas, 
ten ir palaima.

Narių komisijoje: Vincas Bu 
trinias, Ignas Vilimas ir Pet - kių ir pritaikymo akinių, 
ras Gudelis.

Rochester lietuviai deinokra 
tai stovi aukščiausioje vieto
je ir manoma šiais metais dar 
smarkiau pasirodyti politinė
je srityje. Visi lietuviai, ku- DR. JOHN SMETANA

Šią savaitę Justas Kudirka,!™ balsą, pradėjo jį lavinti pi-,pralotą Miliauską, Pittston, 
giminaitis Dę V. Kudirkos, Imliausiai Beethoveno konser-įPa. Čia taipgi vedė savo mu
mini 25 metų sukaktį muzikos vatorijoj, kur lekcijas ėmė nuo į zikos konservatoriją. Apie tą 
srity. u. a- Onos Pocienės. Vėliau j laiką padarė kontraktus su

Gimęs Suvalkijoj, .Justas Ko n,okino‘si 1»«» gabųjį Tito Ru- rekordų kompanijomis, į,lai 
dirka baigė mokslus Mariam- nuodamas: Sveika Marija ,
polės gimnazijoj, o muziką štili Paskatintas kitų, jh, 10 Ku- Ne margi sakalėliai ir ki- 
dijavo Kaune pas a. a. komp. [dirka išvyko į Romą tęsti bal-,tas.
Naujalį. įso lavinimą. Ten mokinosi Sa-j Apie 1925 m grįŽQ CĮii(.a

Muzikalinę karjerą pradėjo nta ( e(dda aka<k'n,'j(>.i l,as gOn ir, kiek pakoncertavęs, u- 
kaipo vargoninkas 1909 m. Vi- garf'lkii l>r°f- Bosatį. 
lniaus seminarijos bažnyčioj. I Baigęs Italijoj mokslus, tft-

Per pasaulini karą atvyko po pakviestas Lietuvos \ al- 
stybės operon, kur pasirodė 
svarbiausiose rolėse “Fausto”,

į Ameriką ir užėmė vargoni
ninko vietą pas pralotą Kru
šą, Dievo Apvaizdos parapi 
joj ir jstojo į American Con- 
servatorv studijuoti vargoni- 
ninkystės ir kompozicijos te 

Draugams jiasteliėjus, kad 
turi labai gerą, malonų teno-

žemė vargonininko vietą Bri- 
ghton Parke, N. P. P. Š. pa
rapijoj, pas kleb. kun. Anta
ną Brišką, kur iki šiai dienai 
sėkmingai darbuojasi. Jo pa-

“Rigoletto , “l>a Traviata štangomis šioj parapijoj gv- 
ir kitų operų. Lietuvos kriti- vuoja geras mišrus choras, 
kai spaudoje Kudirką labai Sveikiname! Rap.
išgyrė.. '

Grįžę:: i Ameriką J923 me LIETbviAI DAKTARAI
tais pa-lojo vargonininku pas

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ ^KAUCIJOS NARIAI;

0PT0METRI8TAS
P301 S. ASHLAND AVENUE 

Platt Bldg., kamp. 18 Rt.
2 Aukštas

Pastebėkit mano Bkabna 
Valandos nuo 9:30 ryto iki

i 12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėr# 
skirtų valandų. Ilooni 8.

DR VAITUSH. 0PT.
—

orroMKtRh-AM v aric 
SFEClAMirr AR

P%:*n«v|rw, *kb» knrr.

•<1 i
Aki* at'ainlnM AArviKitn j 

RkumUrtv* Aki n k»riwi, 
»fnfT,pnr*rv«t0 14 frt««r**VAl* Pf1r*rt 

»»1ftrt<*l AVIntn«

*<«*,*>«* - rwifrtn»»lm»» «i
•t«k»rrt. t|*i
f*e RrtrtrtUI* ktlrralplMn* t
^nkytlrt* nikmi KWit*oe tfer* *U 
tAlArtrtirtrt V*l*n4rt« rtrtrt ,fl Iki R » 

į NedRlfoj nuo 10 Iki lt. Daugel? *t
L. Vyčių 102 kp. merginu clioraš, vasario 17 <1., Lietuvos Nepriklausomybės paminėjime, •nikimy akro atitatMnmM m akiai*. f I a . , I ■■ aalno* (Ilgiau kaip plnnlao.

Rcs. and Office 
2S5R So. Ijeavltt St 

CANAI, 0708

DR, J. J. KOWARSKAS
rHYSlCIAN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8:

S to 4 and 7 to t P. H. 
ennday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo S Iki 8 Tale. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofb«o telef. BOUlevard 7820 

Namų Tcl. PROspect 1930
TeL UOtrLevard 7041

DR. C. Z. VEZELTS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Are.
arti 47ih Street 

Vai - nuo • iki 8 vakara 
■ere-ld) pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Metiivla Chirurgas Ir Oydvtrtlaa

2515 WEST 69th ST 
0t ir Rcx. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popiet; nuo 6-8 vakarai*

m rm^r, roi irf.*a«-d mir—ta 
H-t Vlf <rn-T R84R

DR. A. J. BERTASH
Oftrtr, «WI. rtrtrt t »; nrtrt I lt R.-RS

W 35th Btraet

Office Phone
FROspect 1028

Tel. OANal 0257
Res. PROsprct 8859

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

>821 SOUTH HAI.STED STREET 
Rezidencija 8800 80. Artcslan Ar©. 

Valandos; 11 ryto Iki R popiet 
R Iki R ▼. vakare

DR. G. I. BLOŽIS
Tel. CANaI 8122

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas I.eavltt St.) 

Valandos; Nno t Iki 11 ryte 
Nuo 1 Iki R vakaro 

ReredoJ pagal sutarti

ornee Tel. REPnbltc 7898 
Ree. Tel. OROvehUl 8817

7817 8. FA1RMEUD AVF.

OR. J. J. SIMONAITIS
1428 W. MARQUETTE ROAI1 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

tat t-4 hr 7-9 vak. Ketv. R-ll ryto 
NedAUfoJ susitarus

Tel. LAFayette 7SB#

DR. F. C. WINSKUN AS
GTDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4140 Archer Aveniu 
Vai.: t—4 Ir 7—R vai. vakare 

Bes. 2136 W. 24th St.
Tel. CANsl 0402

GTIho: Tel. UAFayette 4017 
į Rea.i Tel. HEMlmk 8288

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 11 vai. vak. 

Rezidencijos Ofisas: 2858 W. 8»th
Valandos: 10-1R Ir R-9 vai. vak. Ak 

Naredotnls Ir Nedaliomis pagal sutartf^P

Lietnvių svet., atvaidins laitai gražų vaiztlelį. Bus atvaizduota Lietuvos padėtis. Viduryje 
sėdi dvasios vadas gerb. kun. į. F. Borei&įg. kūris režisuoja komedijas ir pasakys patrijoti 
»«kalb9. ____________ ___________ _

4712 80. ASHLAND AVĖ. 
Ph<me Bęujevard ?58d

Tel. CAMal 8129

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJ AK Ir CHIRURGAS

22C1 W. Ceimok Road
Talr.ndos t—8 Ir T—R vak 

neretomis Ir N«18Uomls pagal su tart 

REZIDENCIJA

6631 S. CalifornlA Avė
Telefonas HEPablIc 7A8R

_ OR.T. DUNDULIS
HtDYTOJAB IR f'BtRUnGAR 
4 i 57 ARCHER A VENDE

TH. V nagini* 8888
Ofiso vai.: 8—4 Ir 4 R. p m 

Nadlilomls pagal sutarti

ĮVAIRŪS daktarai.

DR. CHARLES SEGAL
OFIRAR

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. II.U 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 tkt 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
vai. po plot g Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

raundai dieną 
Telefonas HIDrvay 2880

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds 0994

Rei.: Tel. PUAzn 2400 
Valandos:

N»o I«»12 v. ryto; 2-2 ir 7-8 v. v. 
Neąeldleąlala nuo 10 Iki 12 dieną

DR. P. ATKOČIŪNAS
DFNTIPTAH

1448 SO. 49th CT.. CTCERO, UJ,. 
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 16—R vai

R147 80. nAINTED ST., CHlOAfJG 
Paned. Kered. Ir Hubat. t—t vai.

(Manoms Tel tiAkay«-»ae 879R 
Naktimis T«H OAAal 8409

GR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th 8treot
Vai.: i iki R popiet. 7 Iki ( vak. 

Nedėlfole parai tarti
--------------------f

Tel. IjAFayctte RO57

OR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X-SPIMDDLIAI 
3051 Wcst 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kėdelė) 
Valandos: nuo 2 Iki 3 vai. vakaro

Seredomia Ir nedėllcauiti pagal 
sutarti

Ofiso Tel.; LAFayetle 3830
Rea. Tel : VIRginla 0H8<»

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

G A 8 X - R A Y
<143 AMUHER AVĖKITE 

I , Kampas Franclsco Ava
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VIETINĖS ŽINIOS
NORTHJIDEŽINELĖS

IŠ METINIO PARAPIJOS 
SUSIRINKIMO

ir “Draugo” agentų, Lasaus-'gramas, kurį išpildys akade

Šv. Mykolo parapijos susi
rinkimas įvyko sausio 27 d 
Sus-nių atidarė kleb. kini. J. 
Svirskaa, po ko perskaityta 
nutarimų užrašai ir finansi
nis raportas, kurie vienbal
siai priimti.

Iš senųjų komiteto narių 
atsisakė J. Sriubas, A. Plan- 
či finas, A. Manstavičius, B. 
Šniaukšta.

Didžiuma balsų išrinkti ko 
mitetan šie asmenys: A. Ša 
kys, M. Karečkas, ,V. Kava
liauskas, J. Brazauskas, B. 
Kizolevičius, V. Dargužis, M. 
Kūgis, V. Maeekonis, F. Val
kūnas, J. Kupčiūnas, Y. Rė
kus ir K. Kauškinas.

Te Dievas padeda jiems 
darbuotis šiais, metais para
pijos gerovei.

Nutarta ir šiais metais 
ruošti 0ar. piknikų tam pačiam 
darže. Pageidauta, kad pik
nikas Įvyktų gegužės paskuti
nį sekmadienį. Tam tikslui 
bus sušauktas posėdin visų 
draugijų valdybos ir parapi
jos komitetas.

Pakeltas klausimas ir apie 
metinį piknikų, kuris įvyks 
liepos 28 d., Vytauto darže.

Bazaro ruošimas ir kiti 
darbai palikti klebonui ir ko
mitetui.

Nustatyta tvarka parap. 
svetainėj ir kieme.

Klebonai ant r/aio pranešė, 
kad rengiamas pasilinksmini
mo vakaras kovo 3 d., para
pijos svet. Padalinta tikietai. 
Vakaro tikslas — pagerbti ko 
mitetų. Pelnas eis parapijos 
naudai. Tikietai tik 25c.

įgingas bunco party Cepaitie- 
nės namuose. Viešnių buvo 
net iš Cicero ir Brighton Pa
rko, kas parodo, kad sųjungic- 
tės tarp savęs palaiko artimus 
draugingumo ryšius. Malonų j- 
spūdį darė Nortli Šitie sųjun- 
giečių lietuviškas nuoširdumus 
ir gražus tarp savęs sugyveni 
mas.

Kuopos valdyba, kuri susi
deda iš rimtų ii- simpatingų 
moterų: pirm. — M. Rugienė 
(M. Rugienė yra sesutė žy
maus ir garbingo Lietuvos ka 
talikų veikėjo, kun, M. Kru
pavičiaus), nutarimų rast. — 
A. Maskolaitienė, fin. rast. — 

'fM. Butkienė, iždin. — M. Ka- 
rečkienė; visos jos yra pasi- 
ryžusios dirbti savo kuopos la
bui. Taipgi tikimės daug sėk
mių iš šniaukštienės pasižadė
jimo taip dirbti, kad Nortli 
Šitie Moterų Sujungus kuopa 
bus viena iš veikliausių. Nėra 
abejonės, kad Šniaukštienė sa
vo prižadus įrodys darbais. 
Linkime visuose darbuose di
džiausio pasisekimo. K. R

kį. Visi važiuosim, nei vienas mikės. Tos akademikės, ta;
Raporteris sakau, mergaitės, kaip lelijos;

gražios, mandagios. Kur tik 
jos būna, ten pirmų vietų už
ima. Visas kreditas už tai niū

įiepusiliksim.

Sausio 26 d. gražiai su baž
nytinėmis apeigomis išlaido
tas a. a. P. Nocis, o sausio 28 sų sesutėms Kazimierietėms. 
d. u. a. Anufras Daniševičius.

NETEKO BROLIO
DIEVO APVAIZDOS PAR 

— Jaunas veikėjas Augusti
nas Vardauskas šiomis dieno 
mis pergyvenu skaudų gyveni 
imo įvykį. (Javo suvėluotų pra

Rėmėjos irgi darbuojasi, ka«Lnešimų, kad prieš tris savai 
vakaras pasirūktų. Jos bilit-jtes, mirė jo mylimas brolii 

uozas, gyvenęs West V irgi-Sausio 24 d. suėjo metai.'tus platina, tai svečius praši- 
kaip persiskyrė su šiuo pašau-jnėja ir pačios visos suvažiuos 
liu a. a. Juozapas Kiminas.jį šių vakarienę
Už velionio sielų buvo atlaiky
tos Šv. Mišios. Altorius buvo 
papuoštas gedulu.

Šv. Kryžiaus mok. mokinių 
basketball tymas susirėmė su 
Šv. Teodoro mokyklos tymu. 
Mūsų tymas laimėjo.

“Draugo” metinis koncer
tas įvyks vasario 3 d., Lietu
vių Auditorijoj. Visi Town of 
Lake “Draugo” bičiuliai ža
da dalyvauti.

PIKNIKAI VYTAUTO
DARŽE 1935 M, 

VASARA
Šv. Jurgio parap. - 

žės 26 ir rugpiučio 25

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų — rugsėjo 29.

Kun. A. Linkus

Didesnė Jėga Nervuotiems 
; Susilpnejusiems Vyrams 

Ir Moterims
“ g(‘gŪ-i Nl'OA-TONK vra turtingus Ztnku- 

■ i Fosfoldu, brangia sudėtimi, parūpi-Al, * ai.. f .

Taigi, leidžiu visuomenei 
seselių ir rėmėjų širdingų kvic 
tinių. Rengkitės iš anksto bū
ti vienuolyno auditorijoj va
sario 24 d., 6 vai. vakare.

Miranda

nia valstijoj.
Augustinas Vardauskas yra 

Vytis ir daug darbo įdeda į 
Vyčių veikimų savojoj, 4 kuo
poj ir Chic. apskrity.

Skaudaus įvykio proga, A. 
Vardausko draugai — Chic. 
liet. jaunimas reiškia jam gi
lių užuojautų. A

Šv. Kryžiaus parap. — Lie
pos 7 ir rugsėjo 22, ir spalių1 „Tint“ 
6 — 13 d. j

Nekalto Pras. P. šv. parap. i 
— birž. 23 ir rugpiučio IK.

Gimimo P. Š. parap. — bir
želio 9 ir rugsėjo 1.

Šv. Antano parap.
16 ir rūgščio »S

nančla fosforą, t y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner
vams. MedlknliSką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura- 

sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suIrutSse, kurios pagimdo 
“nusidėvėjimo” jausmą.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rą formą geležies, raudono kraujo 

reikalingo būdavojumui tvirtesnių 
ir sveikesnių raumenų ir sugrąžini
mui spalvos ir pilnumo Išblyšku- 
siems, ploniems veidams. Be to, 
Nl'OA-TONK turi šešias kitas bran-

LIETUVIŲ SIUVĖJŲ 
BALIUS

SPLASH! SPLASH! 
SPLASH!

Metinis Lietuvių siuvėjų lo
kalu -269 bulius įvyks vasario

|2 d., Siuvėjų Unijos svetainėj, 
Ukluringos Sąjungos 1 k|fs Ashlan,| Blv(L Baliua 

rengiasi prie grasaus vakaro ,n,s nepaprastas. Mllzika bus 
su programų ir šokiais, vasa-

__  Iii i > ! Kiaa gyduolei. Pradėkit Ant NUGA-
• Į TONU šiandien Ir tčmyldte kaip 

I stiprSalt. Parduoda visi aptlekorlal 
Į su garantija grąžinti pinigus. Tik

Visu Šventulli Darau   lite ' Vienas Doleris mėnesio trytmeutui.visų CTveuių.iiĮ paiap. ne. Nuo uSkletejlmo m.Kit—uoa-sol
pus 21 ir rugsėjo 15. ; — ^Idealų Liuoauotoją vidurių 25o

Dievo Apvaizdos parap. —
birž. 2 ir rugpiūčio 11.

Šv. Mykolo parap. — lie
pos 28.

Šv. Juozajio parap. — ge
gužės 19.

Aušros Varių parap. —Ji;»- 
pos 14.

ŠŠ. Petro ir Pauliaus parai).

WEAKANOS%NNY
MEN, W0MEN 

AND CHILDREN
Savnd b

rio 10 d., parap. svetainėj. Pe
lnas skiriamas parapijos nau
dai.

TOWN OFLAKE.ŽINELĖS
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė

jų 1 skyriaus bunco pramoga 
vielinių seselių naudai sausio, jaujoj 
27 d. pavyko. Pelno liko $43.- 
70. Gausesnėmis dovanomis 
prisidėjo šie biznieriai: V. Vai
čkienė, Barškis, Basinski, Ki- 
nčinai, Uksai, Gregorovičiai, 
Pitlikai, taipgi prisidėjo Ged
vilai, Ogentai, Panavienė, Ka-j 
tauskienė, M. Laurinskaitė. Ti 
kietų daugiausiai išplatino pi
rm. E. Gedvilienė, V. Vaičkie-

Moterų Sujungus 21 kp. re
ngia bunco jauty kovo 24 d., 
V. Vaičkienės svetainėj. Visas 
pelnas skiriamas lietuviam? 
seneliams Oak Forest prieg- 

A. A. V.

importuota iš kito miesto. Siu
vėjai, visi ateikite ir atsives- 

ikite savo pažįstamus. Svetai- 
,nė didelė ir graži, galėsime li
nksniui laikų praleisti. Prad- 

7:30 vai. vakare.
Kvieslys

!žia

PASIŽYMĖJO

LIETUVIŲ RISTYNĖS 
HINES LIGONINĖJ

llines, eks-kareivių invali 
dų ligoninėj, sausio 23 d., pųj^į, 
vvko lietuvių ristvnės ir lie-1, ‘ .
tuvaičių šokiai. i

MELUOSE PAKK, ILL. — 
A. Švilpuuskienė, 103 N. 20th 
Avė., labai gražiai jiasidarba- 
v« užlašinėdama naujus ir 
senus “Draugo” ir “Ijaivc” 
prenumeratorius po Maywoo- 

Bellvvoodų. Dabar A. Švi 
pasidarbuos ir |>o

Nekalto Prasidėjimo Soda- 
licijos Čikagos apskritys reu 
gia “Bachelorette Splash 
Party,” Steuben Club, 188 W 
Randolph, ant 27 aukšto. Pra
sidės 8:45 ir tęsis iki 12. ;— gegužės 5 ir rugpiūčio 4 
Įžanga tik .35. Mergaitės at-j Šv. Kazimiero parap.—bir- 
siveskite visas savo drauges, .želiu 30.
Bus visokių lenktynių, kaip j "jaunimo 
tai už gerų plaukinių, greitą — liepos 4. 
plaukimų ir t. t. Laimėjusios
gaus prizų. Visos turi atsi
vežti savo kostiumus.

Tikietų galima gauti pas:
O. Pužauskaitę, 645 \V. 18th 

, St. (18 kolonijoj), O. Norkai- 
,tę, 2648 W. 42 St. (Brighton 
Park), O. Baltakaitę, 2349 S.
Oakley Avė. |(We»t Side).

Dainos šventė

- gegužes“Draugo 
rugsėjo 2.

Labdarių Sujungus

12 ir

gegu-
1 žės

new Vitaminą of Cod Liver 
Oil in t&stelesa tablets.

Po’jnda of firm healthy flc*h in^tead of 
bare ecraggy bones! New viKor, vim and 
energy inatead of tlred limlcssncMa I Sleady. 
ąuict nerves! That is what thousnnda of 
people are getting through scientfots* laleat 
discovery—the Vitaminą of Cod Liver Oil 
concentratcd i n little s rr ir coated tablets 
wtthout ar.y of it* horri.l. ibhy tunte or smėli.

MrCoy'n Cod Liv**r Oil Tiblets, they’re 
ralled I “Cod Liver O I in Tablets”, and thcy 
nlmply work \vord« rn. A little l>oy of 3. seri- 
ously siek. got w !1 and ru*nod 10 Ibs. in 
just one monlh. A rirl of thirteen after the 
šame d i ne ar e. gaincd 3 lbn. the Grot week and 
2 Ibs. each week after. A yountr mother who 
could not ent or nleen nftnr bsby came got 
all her Health back and gnincd 10 lbn. in lesa 
than a month.

You simply tr r t *rv 7.4 at once.
Remcmber if y^it rfnn’t : ‘n » f lennt 3 Ibs. of 
fi'n, healthy fl->h n u m i i. your money 
bavs. ’iomend n ’ < -1 ** 1 v * the original 

rr.d tremtine < • ’ T.G Oil Tablets 
- r.nnrnve*! Fv t cm! Housekeeping 
Institute. Rffu*" all substitutas— i n ris t on the ori«inal McCoy’a-»
tliere are nor.c teita—.

VENETIANMONUMENTCO.JNC.
Ir Omlinanihi

ŠIANDIEN LAIDOJAMAS 
AL,D. T. DOYLE

Šiandien iškilmingai yra lai 
dujamas 11 wardo aldermonas 
Tlioums Iloyle, žymus jjolitT-

Dldžlaiiala paminklų 
(biCMCoJ

dirbtu v A

Buvlrž 60 mrlų piiljrlmo

nė ir seselės Kaziuiierietės; pa' Bancevieius (taip jiat ir jo 
sidarbavo Gedvilai, Ogentai, sūnus) tikrai visus stebino pa- 
Kalvaitė. risdamas kur kas stipresnius

Skyrius dėkingas V. Vaič- Presus ir taip gyvai, kad tik 
kienei už leidimų dykai salės, stebėtis reikėjo. O žmogus jau 

Ant galo gerb. klebonas dėipasi(larbaviniųt B. OgentuiJP^kiasdešimts metų, kaip jis 
Vlso-!grab. Eudeikiui, grali. Ežers- Pa^s ®®kės. Publika buvo l«rkojo jiarapijonams už

keriopų darbų ir baigė susi
rinkimų malda. Malonu pa
rap. turėti darbštų klebonų, 
kokiu yra kun. J. Svirskas. 
Te Dievas padeda jam ir to
liau darbuotis. P. Rap.

kini ir visiems už dovanas.

ATGYS SU PAVASARIU
r INOKTI I SIDE. — L. R. K. 

Moterų Sujungus 4 kuopa pra 
deda rodyti veiklumo.
29 d. įvyko linksmas ir

Šv. Agotos draugijos jubi
liejinis šokių vakaras, parap. 
svetainėj, pavyko ir davPgra- 
žaus pelno. Narės 10 ar 20 me
tų neėmusios ligoj jjašalpos ga 
vo dovanas. Komisijon buvo: 
Kinčinienė, Ruzgienė, Petre— 
šaitė. Kušleikaitė.

gc-iis kat»-;kas ir geras lietuvių bičiulis.
Jis daug prisidėjo prie pakei- 

i

A ■Į“ A.

VLADISLOVAS
ROLINSKAS

Melrose Park su 
Ūkiškais raštais, užrašydama 
visiems “Draugą” ir ‘Laivų’, limo Auburn avė. į Lituanica 
Tuo pačiu laiku sutvarkys vi- avė. Laidotuvėse dalyvaus 
sus senas skolas už laikraš- jtlaug žymių politikų ir tuks- 
čius. A,dm. tautinės žmonių minios.

Pirkite tiesiai iš dlrbtu.ėe Ir 
taupykite pinigus

atlikome dariią daugeliui žynaea- 
nlų Chlcajcos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, IllinoisROSELLI BROTHERS, INC-,

► PAMINKLŲ DIKBt JAI
Spectallfltaš Mkallmr Ir iMlrbl- 

■w visokiu rttihi paminklu Ir gra- 
taamlp.

M&sq Šeimyna spedalbmoja Sia
me darbe per SeSias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdlrbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

bai patenkinta.
Žiūrovų būt buvus pilna, ava 

tainė, bet tik vienų sykį per 
radio apie tai pranešė, o skel
bimus išnešiojo jau po risty- 
nių.

Miršta
s dienų čia miršta žino 

daugiausiai tokie, kurie 
mano išgyti namie.

Eks-kareivi, nelauk tol, kol 
jau nebepaeini. Jauties kur 
negerai, eik ir sakyk, kad čia 

ir nesijaučiu. Gal iš 
dienos ir negausi ap 

de| to. jog reta bū- 
kad lova būtų tuš 

K.-Mikšis

Kas 
nys, <

Sausiui Kryžiaus parap. kj.ni-
drau- Letan 1935 m., atsisakius Zele-

vui ir Kriaučiūnui, kurie jierjskauda 
daug metų darbavosi, parap.? pirmos 
naudai, darinkta sekantieji: žiūrėjimo 
G. Stakauskas, Urba, L. Ilaz- na naktis 
badauskis, P. Kalvaitis. Lin- čia. 
kini seniems ir naujiems pa Į 
eidarbuoti parapijai.

Mirė aaurio 29 d.. 193 
9 vai. vakaro, (miaukęs 41 metų 
anižlatiH. Kilo iš l^iulij parap.. 
Trukaulių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 23 metini.

Pa'lko dideliame nuliūdime 
tavo iiiyliiną moter) Marijoną, 
po tėvale Sudniiskaltė, 2 aūnun: 
Itaymond Ir Joną. pusaesere ir 
2 pusbrolius: Zoberlus ir F. 
Martišauską. 3 Kvogerlus: Sta
nislovą Ir Ižidnrlą Sadauskus 
ir Nikodemą Sabui) ir lo Šei
myną. 2 Svogftrkas: Oną ir Pra
ncišką, Ir gimines; o Lietuvoj 
seserį Ir 2 brolius.

Kūnas pašarvotas 2A11 Wesf 
4 4tb St. Telefonas LAFnyette 
7219. laidotuvės įvyks šeštadie
ni. vasario 2 d., iš nfną 8 vai. 
bus Btl.vdčlns | Nekalto Prasi
dėjimo P flv. parapijos bitny- 
člą. kurioj (vyks gedulingos pa
maldos uš velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas i išv 
Kasimiem kapines.

Nuoširdžiai kviečia Ine vl-nts 
gimines, drnugus-ges ir pnžvs- 
tinius-mas dalyvauti šiose Ist- 
dotuvėse.

Nuliūdę: Mileris, Sūiuii ?Cr 
Uiminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlus J. F. Eudelkis. Telefo
nas YAltds 1741.

m.,
DIDELIS SUJUDIMAS 

VIENUOLYNE
, Į C* V f — »'

kuri Į Vasario 24 <1. Šv. Kazimiero 
įvyks kovo 17 d., Šv. Kryžiaus [vienuolyno auditorijoj įvyks-

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų 1 sk.vr. rengiasi prie vajams 

programųvakarienės su

parap. salėj. Seselės rengia 
vaikelius prie gražaus progra
ma. Be lo, dainuos mūsų lakš
tutė A. Pieižinskienė. -los du
krelė, Lorraine, taipgi išpildys 
dalį programa. Bus įžymių ka
lbėtojų. Tikietai jau 
mi.

Townoflakiečiai rengiasi va 
žinoti į dienraščio “Draugo’ 
koncertų, vasario 3 d., Lietu
vių Auditorijon. Tikietų gali 
nia įsigyti p«« E. Gedvilienę

ta Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų draugijos metinė va
karienė.

Vos tik kelios savaitės lai
ko, o darbo daug. Sesutės, 
kaip bitelės, tik bėgioja, tik

platina-j planuoja, kad viskas išeitų 
ikuopuikiausiai, kad svečiai bū,’ ai a ...tų priimti kogtažiausiai, kad 
programas būtų įvairiausias, 
kad valgiai būtų skaniausi. O 
tie Bobučių pagaminti valgiai! 
Žmogus valgai ir nori.

Na, o dar prie valgio ir pro.

Alfred Ronelli,

blokas | rytus 
didžiuli? vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Her. PRMSACOLA •Olf 
BELMOMf S4K5 

orflee: HILL8IDK S*Mt
Vineent Roeelll,

Visi Telefonai:

Yards 1741-1 ?42
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hertnitage Avenue

GRABORIAI
LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI OSABOKIAI
PatarAauju laidotuvėse kuopimą.i.sla 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganSdintl 

Tel. CANal 2513 arba 2316
2314 W. 23rd PI., Chicago 

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

Tel. LAFayette S&72
J.

Grabu rius 
Ir

RnlsamitdojM

Patarnauja Chlua 
(toje ir apylinkėje.

Didelė Ir <raH 
Koplyčia dykai

4091 Archer Are.

Llulevičlus

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Taria aatomobilias visokiem! 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS

Koplyčia dykai ?
1410 S0. 49th COURT .

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

I.J. ZOLP
ORABORrU8 ir IJUDOTITVIŲ 

▼KDftJAS
1646 West 46th Street
Tel. BOFlevard 6208—MII

ATĖJUS LIŪDĖSIUI 
Pasiteiraukite!!

Iiiozains Ęideiliis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 S0. KBDZIE AVĖ.

A. MASALSKIS
GPABORIUS

3307 Lituanica z\ve.
Tel. Boalevard 4139

SIMON M. SKUDAS
OflABORlUB ir BAbftAMTTOTOJAB 

PatArnavimaa geras ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MOMroe «»71

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ ORABORIUS

Palaidoja ui $25.00 Ir aukščiga 
Moderniška koplyčia dykai 

668 W. 18th St. Tel. t'ANal 6174 
Ctylcago, III?



n
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A VIHINES ŽINIOS
visi! “DRAUGO” 

KONCERTU
Murųucttc Purk profesijonn- 

lui, biznieriai, draugijos, šei
mynos ir pavieniai — visi re
ngiasi važiuoti j “Draugo” ko 

<1., 5 vai. va-

IŠ POLITIKOS LAUKO
-------  Į SABATH DIREKTYVOS Įsto prezidentas Cemy pusi-
Komunijos šv., taipgi išklau -j KOMITETO PIRMININKAS priešino, nes jisai gerai Kupra-
syti įnpoitų vajaus komisijos.] , " lio savo priedermę ir atsako. .............—,—

Sesutės mokytojos rengiaj Kongresmonas A. .1. Sn-Imybv (<;epro piliečiams, knridAr n,‘niatni’ katl ta mnžn da- naikintos, o ja vietoje bus j-1 
gražų programų kovo 3 d. mū-1-Imtli tapo vienbalsiai išrink- Į ,- i5t.inko tvarkyti miesto ,-ei-:vion,'n liclavi"s> k<* įsteigti mokytojų institutai.( 
sų parap. Tų dienų įvyks va-Įtns pirmininku llyroktyvo* ka,us TuHaį nusistaty,nas nė.|soniai troškome. Susirinkime ! Dabartinių vidurinių mokyklų' 
jus. Komisija, susidedanti iŠ Komiteto (Chairman Steer- (iįktatfint bet išpildymas• vis,‘l Iieluvi,l (1'»ugiju atstovų moktojai, panaikinus jas, eis; 
veiklių ir iinsišventusiu rėmė- ing Cornmittee) Atstovų Bu-1 .„ . ... . L Inutarta eiti su regulare tie dirbti i m-adžios 5»«5iiniiPt#>J

i lietuviai gaus 
Į kooperacijų.

“Pilietis” sako, kad maža 
dalelė galvas guldo už dikta
tūrų ir 1.1. Eik, eik “l’ilieti”

Peni:TW»Jienis, vasario 1, 1935

— ■ i .i i ■ ................ i.... . —
pageidaujatnų \ i,sotus mokykloms ir niokv-Jnigų. Šiuo mokyklų pertvar- 

tojai bus atitinkamai paruo- kymu dar norima, kad lietu- 
sti. Dabar jie ruošiami dešim-įvini daugiau domėtųsi amatais
tyje mokytojų seminarijų. Ne ir ateityje jais plačiau verstu- 
trukus šios seminarijos Ims pa'si. Tsb.
naikintos, o jų vietoje bus į-1 _______________

MIESCIONYS NEVALGO 
KIAULIENOS

neertų, vasario 
kare. '

Marquette Parko lietuviui, i 
visados skaitlingai lankosi j 
“Draugo” parengimuose, kad' 
parėmus gerinusį savo draugų, 
vienintelį Amerikoj lietuvio 
katalikų dienraštį. Kiekvienas' 
lietuvis katalikas jaučia, ir' 
turi pareigos, remti. Baugu ’ 
pagalvoti, kas atsitiktų, jei 
mūsų “Draugas” paliautų ė- 
jęs. Kas atremtų visokių be
dievių puolimus ant katalikų? 
Taigi, geros valios lietuviai, 
remkime dienraštį “Draugų”. 
Visi skaitykime ir lankykim 
jo parengimus.

Kurie dar neturite likietų, 
galėsite gauti prie bažnyčios. 
Klauskit laikraščių pardavėjo. 

Senas • Draugo” Prietelius

veiklių ir pasišventusių rėmė
jų, gražiai darbuojas ir žada 
surengti gražias svečiams vai-
ysės.

Prašome ir naujų narių at
vesti. Dabar A. lt. D. vajaus 
metas. Kviečiame visas.

- A. Nausėdienė, pirm.

RADIO
BUDRIKO PROGRAMAS

Pranešimai
WEST SIDE. — Svarbi Au-

ing Cornmittee) Atstovų Bu-1 .......... i • "* Inutarta eiti su regulare tie dirbti i pradžios šosinmotov’ 1 .prižadu piliečiams. Jei zmo-- * urnai į piauzios stsianieies,
vi* i ’Jiiokratų partija. Balsavime mokyklas Dėl to nes išrinktų ta kandidatų, ku-. „ /. * ’ . , 111 • • ,WI lf>

is svar- . , i rezultatai ,;2 prieš S. v lenvbes mokvtoiu trūkumo nebusri “Pilietis” minėjo savo ko ! . . . . • -1'1 uiikuiiio m mis.
komitetu kongrese. . ... , .. - įtiksiu buvo sušauktas susinu... . .... . . .. . respondeneijoje, butų diktatu- .. ...... ,, .Pasiūlomi Diliai ir rezoliuoi-1 *. , , .. , kimas, bet Pilietis” ir kete. . , . . . ra įvesta tokia, kokios ligsioli ios kon eres m turi pirmiau-i , . ___ . tas kitų nori suardyti tų nu 1

te, kongrese. Direktyvos Ko
mitetas 
blausių

Dvrek 
v ra vienas"

š pradžių
I

tirėta to, dar svarstomas a-

jos kongresui turi pirmiau
siai gauti šio komiteto užgė
rimų. Pirmininkas šio komi
teto vaidina svarbių rolę k«»?t 
g-reso politikoje, nes su juonn kad nuėjus į lietuviškus susi-.tuvius atleisti iš darbų ir da-

dar nematėme ir nenorime ma 
tyti.

VIIJCA VISKIS. — šios 
apylinkės ūkininkai ir šienai 
bekonų priaugino beveik kaip 

Kadangi ir dabar 
priima labai ma-

lurinuj. O apie tuos, kurie tu (lwiniuwp „lieslP|iunw sleigti
[ ri “džiabus”, kaip sako, mū- 

2. Pats “Pilietis” pareiškia su tas pats ponas pradėjo lie

, ......................... senovei.
matų mokyklų plotinio klausi- ,,.. .. .. “Maistas”mas. .Manoma miestuose ir di-‘» .... , . ...zai, tai nėra kur jų ir dėti. 

Daugelis juos siūlinėja vi<-
zemesnias amatų mokyklas, 
.los taip pat bus derinamos

' prie šešiametės pradžios mo-

I tos mėsininkams, lx*t šie taip 
i pat neperka, aiškindamies,

dažnai turi tartis administrn- rinkimus jokios naudos neina- , bu r turi tiek drąsos atidaryti kykk)s p|p<riant jjj,, ,n(>|(vkbl ktul (la,mr niiesčionys, turė-

Pereitų sekmadienį vėl su 1 
dideliu pasigerėjimu teko klaui 
sytis radio programo iš stoties' 
WC’FL, nuo 1 iki 2 vai. po
piet, kurį davė Jos. F. Budri- 
ko radio ir rakandų krautuvė 
adresu 3417 S. llalsted St. 
Gražios dainos, kurias puikiai 
dainavo Kudirka ir O. Piežie- 
nė, taipgi šauni Bud riko mu
zika ilgai pasiliks mūsų at
minty. Apie Makalus reikia 
tiek pasakyti, kad jie visados

eija, pats prezidentas. Be to tė. Reikia priminti, kad lietu į po mūsų nosim ofisų, kad bal 'tinklų,reikės nemažai ir pini-' mi uztekt,nai sl<a,l,os Paal 
kongresmonas Sabatli yra viai dabar politikoj labai su .suotumėm už jo kandidatų, (jabar |okiu mokyklų Stienos’ kiaulien('s beveik vi
taippat narys Taisyklių Ko- siorganizavo ir nori turėti rei į kati mus paskui po kojų lai mokymo įrankiu Lietuvoje sa' aevalgo.

kšinc, o tos reikšmės neturė kvtų, kaip ir per respubliko- j .* I . t ,. . # . v I <1 1\
• siute, jeigu nelaikysime susi ,nų administracijų. Ne, “Pilie i||iaĮ(|

ini-teto (Bules Cornmittee).

LIET. DEM. LYGOS 
SUSIRINKIMAS

t i”, jau ta gadynė praėjo! T.ie 
tuviai pamatė pinkles ir lai-

rinkimų vienybės tikslu. Mai 
pačiam teko tuose susirinki
muose dalyvauti ir pasirodė kvsimės lietuvių draugijų no

j ra tikiu Lietuvoj! 
kuo mažiausiai. Užtaigi n- 

mokyklų plėtimas bus
netoks,spartus, kaip reikalin-

P;ga. . .

‘ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

yra pilni žingeidumo ir užtad 
s™ Vartų parapijos choro re|visų l#ukiami radio svafiai. 
peticija įvyks penktadienį, va
sario 1 d., S valandų vakare 
dėl ateinančio “Draugo” kon 
certo, vasario 3 d. Po repetl 
eijos bus susirinkimas.

Visi nariai privalo laiku su- 
sirinkei.

S. Kazanaus’.caitė, sek r

BRTDtiEPORT. — Sv. K a 
zimiero Akademijos Rėmėjų 
dr-jofl 2 skvr. priešvajinis su
sirinkimas įvyks vasario t <1.. 
vakare, tuoj po pamaldų, pa
rap. mok. s’.et., aut 2 lubų.

Visos rėmėjos - rėmėjui prn 
šomi susirinkti, nes turėsim 
aptarti dienų b< ndros meti"

I’
' Beje, šiame programe buvo 
vienas specialia numeris — tai 
kalba lakūno leitenanto Vait
kaus, kuris paaiškino apie bai 
gianms prisirengimus šį pava
sarį skristi Kaunan su bitua- 
nica antraja. Taipgi kalbėjo 
kun. Mačiulionis, “Draugo” 
administratorius apie žuvusius 
didvyrius Darių - Girėnų ir 
būsimų “Draugo” koneef.a 
Radio proerramui vadovavo pa 
tsai Budrikas.

Liet. Deni. Lygos metinis 
susirinkimas įvyks vasario 3 
<1., 1 vai. popiet, Liet. Audi
torijoj. Delegatai iš visų lie
tuvių demokratų \vardų orga
nizacijų raginami būtinai bū
ti susirinkime paskirtu laiku. 
Bus renkama valdyba iš de
legatų. Bus svarstoma vasa
rio 26 rinkimai, kandidatai 
indorsuoti ir kiti svarbūs da- , 
lykai. Susirinkimas bus truni- 1 
pas, nes visi manome daly va u 
ti “Draugo” koncerte.

Korcsp.

kad mūsų tarpe atsirado žmo 
nių, kurie daug daugiau su 
pranta apie politikų negu mi 
nėtasis “Pilietis”. Iš tų susi
rinkimų Cieeros lietuviai daug KAIP RUOŠIAMASI LIETU-

tarimo eiti išvien sū regulare 
demokratų organizacija.

Žalgirio Žemaitis i

Šios mokyklų reformos Lietu- Knvga parašyta ne vieni

naudos galėjo -turėti, kaipo 
lietuvių tauta, bet, gal, maža: 
naudos buvo tam žmogui, kn 
ris nesupranta politikos veiki 
mo ir kuris tiktai žiūri vien

VOS MOKYKLŲ PER
TVARKYME

;voje daromos keliais sumeti- žmogaus, bet daugelio mūsų 
mais. Norima, kad pradžios Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokyklas išėjusieji būtų dau- ' mokytojų. Knyga yra didelu 
pau apsišvietę. Juk pradžios su stipriais kietais viršais, si 

persiuntimu kaina SI 90.

KAUNAS — Jau kuris lai
kas Lietuvoje ruošiamas tam 

savo asmeniškų pageidavimų. įtikras mokyklų pertvarkymas. 
Protaujantis žmogus supras,jSis pertvarkymas pagrindinai

mokslas Lietuvoje nieko ne
kaštuoja. Ligšiol baigusieji 

'gimnazijas jokios specialybės Art. -kunigo, IH
dar uogaudavo. Jų šimtai lik- . .. ■■■■■------- —

DRAUGO” KNYGYNE

P Al N-E X P E L L E R

Nuo Gėlimų Ir 
Skausmų 
naudokite 

ANCHOR
PAIN-EXPELLERJ 
Pain-Expelleris visuomet

palenarvins sk*'”muR t(i

KULS PAIN

davo, nes aukštesnias mokv-1 
klas eiti ne visi turėdavo pi-;

kad niekas politikoje neatseks 
įtekmės, jeigu eis priešai po
litikos organizacijas. Šį daly-

pakeis ligšiolinę mokyklų sis
temų ir mokymo dalykus.

Dabar pradžios mokslas Lie-

KAMBARIAI
Fnmishfd Itooinu

I Rendon kambarys. Apšildo
mas, didelis, šviesus, su nau
jais baldais. Tinkama* vaiki
nui ar merginai. Atsišaukite:
683C S. Manlewrod Avė., pir-

kų pilniau išaiškinus, primin tavoje yra privalomas. Kiek- 
kime, kad Cieeroj yra 31,006 vienas vaikas, sulaukęs 7 m.
|užregistruotų balsų 'ir tarne amžiaus, privalo lankyti prad- mpm aukšte Telef pROspect 
Įskuičiuje randasi 3,000 lietu mokyklų. .Joje mokslas iš- 7359. |<t,sdii»nų po 6 vai, vak. 
vių halsų. Jeigu eina balsuo- einamas per 4 metus. Pertvar-1 HELP WA.NTED

----------- iti bendrai 2.400, balsų, tai yra kius Pradžios mokyklas, i< «> - --------------? 777"
Šj atsakymų tvarkysime pa-j labai geras skaičius. Is to pa mokslas tęsis o metus. Auk- gvaus (larbo natnU0se. Kamba- 

eiliui. sirodo, kad mūsų lietuviai tu- atesnese inokyklose-gmimzijo- rys b. užlaikymas.
L “Drauge”, sausio 26 d., ri apie 10 nuošimtį balsų. Te s<* mokslas bus 7 melų. Už tai

Be;e, priminima, kad kiti Ia-šyta, kad “Pilietis” klausi- dėl, tegu pareiškia “Pilietis”, l’< s panaikintos dabartinės vi 
Padriko radio programai bū-jngj° ?moniU’ kaiP patinka da kokiu būdu mejR, lietuviai, ga- ‘lininės mokyklos, kurios yra 
na kiekvienų ketvergų iš sto-partinė miesto tvarka ir buvo lime išbalsuoti savo žmogų be b’

ATSAKYMAS “PILIEČIUI 
REIKALE CICERO MIE

STO POLITIKOS RADIOS
B. BREDER

35C0 Jockson Blvd.
PASKOLOS

iš pradžios mok y- ------- ;--------------------------------
— «->-r........- i i 1 »4 i!,1 Noriu gauti nirma mortgage.ties WlfFC, nuo 8 vai. vaka atsakyta, kad netinka. Taipgi paramos regularės demokratų klų j gimnazijų ankstesnes k a Turiu na,;^ B, igbton Pa

tiltas

ra. Svečlr”- ^uvo minėta, kad toji betvar j organizacijos. Tasai kandida- 
Kė pamatuojama nesutikim tas, kurį minėjo “Pilietis”,

GRAŽUS RADIO PROGRA 
MAS ŽAVĖJO KLAUSY

TOJUS

Praeito antradienio vakare 
buvo tikrai malonu pasiklau
syti gražaus ir įdomaus lietu- 

Įvisko programo, kuris buvo 
perduotas iš stoties WGES pa 
stangomis Peoples rakandų

trustisų su miesto prezident • eina priešais organizacijų ir 
Cieeros čarteris (konstitucija y ragina mus, lietuvius, balsuo 
1869 metais žmonėms davė tei t i už jį. Tegul tas “Pilietis’ 
sę išbalsuoti trustisus, o jie]primena nors vienų kartų, km

sės. Dalis dabartinių gimnazi- rk(l Atsišaukite: 
jų mokslo bus išeinamas pra-, <• DRAUGAS”, Box M-14 
džius mokyklose. 2334 3x Oakley Avė.. Chicago

iš savo tarpo turėjo teisę iš 
rinkti prezidentų. Tada žmo
nių C’ieeroje buvo labai maža’. 
Vėliau, kaip miestas augo, žmo 
nių daugiau atsirado iv reikė
jo pakeisti čarterį tuo būdu.

M || f" ii ■■ ■ TI A Ii krautuvių. Labai sutartinai žmonės patys išrinktų pre 
niltUMnTIS M dainavo Peoples parlor kvar znlen^’ kuris turėtų pilnų at- 

tetas, taipgi duetas Raurien’-s ^akoinybę visų miesto depą--Pain—Agony Startj To Leave in 
24 Hour«

Happy Days Ahead for You
Thlnk of lt—how thla old world 

rnake pms-ęRR—now eomeo a 
preRcrtptlon w'il- h kiwn to ph&r- 
piai-lMta as AlUnru m,d arlthln 48 
1 oura after you «tart to take thln 
h<tft tutina fortnula pain, aftony an<* 
Inflaminatlnii rauHod hy pxcea8 urte
t c-ld ha» Rtartkd to dopart.

Allenr-j rtooa Juat what thla notlco 
■ays lt w iii do—lt la trunraiitead. You 
can <et one ft<-nerni,a bottla at lead- 
ln< dm<t>t<irea ev»>rywhere for 85 
centą and If tt doean't brln< the Joy- 
oue reeulta ynu axpect—your money 
whole heartedly returneiL

kandidatas, be organizacijos 
paramos, laimėjo p.imart. Aš 
dar nesu to girdėjęs ir mažai 
kas iš skaitytojų yra girdėję. 
Kandidatas negali vpatiškai, 
su visais miesto balsuotojais. 
pasikalbėti, bet remiasi, kad 
jo vardą žmonėms minėtų pre- 
činkt komitetai, nes jie suda-

l INSURANCE 

N0TARY 

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS

KUS B0NU8

. REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Irisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 

2608 WEST 47th STREET TeL LAFayette 1083

Neairiiplnt nie«4*ti

nt. uiMtvbanmnt*

iRhertiriMl* ,p«hx»«
ir ktta.ii- od<i» neg«rittn*M tu 
gaut: gydant) nn’Ueptlkb Zamn
•augua Aplinkom Iftn. <•* 
• t na

S.1 K. Saboniu. Be to, Kasias tamentų veikime; taipgi llli ro politikos partijos orgnniza- , 
Sabonis dainavo solo “Mudu nois valst. davė autoritetų mie ei!ų. Iš to pasirodo, kad pre
vien ” (Sarpalio). Ši dainelė. s^o prezidentui samdyti, arba činkt komitetai yra pamatut
išlikrųjų, kiekvienam paliko atleisti departamentų viršini pasekmės politikoje ir juo gre' 
ir gerai išpildyta. Dr. V. Sėd akus. Kadangi atsirado tokių čiau lietuviai supras jų svar
linskis, kaijK) narys A. L. D. lrastls’b kurie patys norėjo u- bumų ir duos jiems tos reil a
draugijos patiekė gerų pata-!žiinti pr^id.ento vietų ir pa J ingos paramos, .fuo greičiai 
rimų apie dantų užlaikymų. !verst* .ii i “rubber • stamp ,
Programo vedėjas J. Krūkas tada prezidentas Cemy, laiky- 
įdomino klausytojus praneši- piamasis Illinois valst. ir Ciee

ros miesto čarterio teisių, ne-

ANGLYS
AMOl.YMt TflkMHnAlul namu vartoju 
••koi!otnlftl<n>t. tie HiiodJ.ln Troplcnli

mais, kas veikiama tame lie- ros miesto caneno teisių, ne-1 anr.u. o.-.-antnotn 
tuviu ir iš nrekvbos srities sutiko. Reiškia, dabartiniai 1 spreaninifa--1< .$ Rrputiic o«n<
Procrranias buvo crerai nriren- trustisai, \ o nova ujami I ros Lump arba —s.8<i Mrrriynuc 

Z. P”>'ik«no, nor«o via, v,MŽ!ę
paimti į savo rankas, bet mie

gtas ir išpildytas.

žemo
i- * < in h , r tTt o t j C

“Pirmyn” choro ištraukos 
iš “Kornevilio Varpai”, jtlo 
mūs patarimai, skelbimai įdo 
mino Progresą Fumiture Co 
krautuvės radio klausytojus i 
praėjusį sekmadienį. Pats pro I 
gramo vedėjas Jonas Romanas, 
kaip ir visuomet, patiekė įdo- ' 
mių pranešimų apie šios krau
tuvės biznio eigą. Jostra

JOHN B. 30RŪEN
Lietuvis Advokatu 

2201 W Oermak Rond 
(Wer 22nd 8t'

i Metropolitan State Būni Mum* 
Ynlandor fCiodlnn nuo * ikt R 

PnnndMIo. Snrndon Ir PAtnyRlor
vakamfti • Iki •

Telefonan CAItal 1175
Namai: 6409 8. Rockurell 81

TelrfotiM REPublto MM

Crane Coal Co.
0332 8o. Long Avė.

Chicarro. m
TKli. lU.Pi nl.ir MM

Katrln perkate tn^’ln IR 
rtrnfverly, nlųaltite Junn | 
CRANR COAL CO. O.«ueit« 
rerenrtea anglu ui mal.lau 
pinigų.

DUODAME PASKOLAS 
ANT MOROlčiy

Lengvais Atmokėjimais 
Nuo 5 iki 20 Metų

Kiekvieno nemenn fur«<tn 
<inwi ligota n per P. S Qn. 
vernment fntnltrn: Ped-rtb- 
SavIngR un<1 l.onn Tnnumn- 
<-e C—nomtinn V’-en’-lnr- 
ton. D. C., ikt JR.000

TAUPYMO SKYRIUS
Gailini) pnrtSlI tliKi.Ml urbii dalikliui (Ineome nhnren). Galima pa- 

rtf-ll >1.(10. gauti knygelę Ir ka<’n kirk nori mokėti (optlonal).
Gnlinitt innkRII po fili centų ) inencai arba (Ui u g Inu < Inalallment 

thrlfl)
l't kiekvienų doler) mokame dividendų pngnl uždarh). Praeity 15- 

niokBJom S/JJ,.
Pirma Kederal, Ir ivlrlaunla flnnntdnS (Rlulga. Ne Jokln deprenlja 

nepokenkfi Ir nc|>ukenka NCrn Jokių moki-Ri'lų |atojlmul ) narine.

2324 S LEAVITT ST 
Tei. OANal 1678

EDERALoAVINGS
ANO LOAN AttOCIATION 

OF CHICAGO

JUSTIN
MACKIEWICH

RaAtlnlnkaa

I Tiems, kurie neišgali nusi- 
! pirkti naujus 1935 m. ra- 
dios. Šiame, elearing sale 
galėsite įsigyti radio pigiai. I 
Midget Radio lik po

*5.95
Kolster Radio 7 tūbų

*6.95
Atuater Kent Radio 7 tūbų

'6u95
R C A. Radiola 7 tūbų

*6.95
Brunswick kombinacija 9 
tūbų

*29.00
I’hilco Radio 8 tūbų

*13.50
Boscb Radio 8 tūbų

*14.00
Bmnswick Radio su Pbono 
grafu 10 t ubu

*29.00
Majestic Radio 8 tūbų tik 

už
*14.00

Geri vartoti Pianai tik po
*25.00

Maytag Skalbykla ketvirtai
ne aluniinum

*39.00
Kederal washer mašina tik 

už
*12.00

Visi Radio yra pertaisyti 
'range riausiai ir duodam 
pilnų gvarancijų.

BASEMENTE
los. F. Bodrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St

Telefonai: BOUlevard 4706 
BOUlevard 8167




