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EINA I DRAUGO’ VAKARA
GOERINGAS TARĖSI SU HOPKINS PRANEŠA, KAD 

KRAŠTO ŠELPIMO FON-
pilsudskiu das išsisemia

Jo vizitos Varšuvoje išdavos 
nėra žinomos

VIENA SUTARIMO TEORIJŲ YRA, KAD 
BUS “LIKVIDUOTI” NESUTIKIMAI 

SU LIETUVA

VARŠUVA, vas. 1. — Anų! 
dieną, buvo pranešta, kad Į 

Prūsijos premjeras gen. Goe 
ringas po dviejų dienų me
džioklės Bialoviežos miškuose 
nežinia kur išvyko.

Tuo tarpu pasirodė, kad 
gen. Goeringas tik šiandien 
apleido Varšuvą. Jis išvyko 
Berlynan stačiai pranešti Hit 
leriui, ką sutaręs su lenkai?.

Prieš apleisiant Varšuvą, 
Prūsijos premjeras padarė 
vizitą diktatoriui Pilsudskiui 
ir su juo tarėsi kokį laiką.

Politiniuose sluoksniuose vi***•'• **•, • ! ZclIS
saip spėliojama apie gen. Goe 
ringo vizitą. Numatomi įvai
riausi galimumai, o ypač pr
ieš pat prancūzu f.rglų kon
ferenciją Londone.

PRANCŪZIJOS VYRIAU
SYBĖS VADAI LONDONE

Daug

LONDONAS, vas. 1. — 
Čia eina Prancūzijos ir Ang
lijos vyriausybių konferenci
ja Europos saugumo ir tai
kos reikalu. '

Patirta, kad prieš pat at- 
vyksiant čia Prancūzijos pr
emjerui Flandinui ir užsie..io 
reikalų ministeriui Lavąliui, 
Anglijos vyriausybė nuspren
dė pasitarimuose su prancū- 

laikvtis šio pagrindinio 
nusistatymo:

Saugumas visiems — ir tas 
nereiškia, kad tik prancūzams , 
prieš vokiečius, arba vokie
čiams prieš prancūzus — vi-1 
sai Europai saugumo paktus.1

LAUKIAMA, KAD KON
GRESAS PASKIRTŲ NAU

JUS FONDUS
AVASHINOTON, vas. 1. — 

Emergency Relief administra 
torius H. L. Hopkins skelbia, 
kad krašto vyriausybė nu
trauks visokį bedarbių šelpi
mą vasario m. 10 d., jei iki 
•to laiko kongresas nepaskirs 
nauji} fondų.

Jis praneša, kad dabar pa
skirsto paskutinį 50 milijonų 
dol. fondą ir jo užteks tik de
šimčiai dienų.

Kongresas gi dar neprave
dė prezidento reikalaujamų 
880 milijonų dol. biliaus.

ORGANIZUOTI 
DARBINE 
PRIEŠ NRA

JIE GRIEŽTAI STOVI UŽ 
30 VALANDŲ SAVAITĖS 

DARBĄ

U. S. SENATE ŠEN.
BORAH IŠKĖLĖ MEK

SIKOS KLAUSIMĄ
KOMITETAS TYRINĖS

VYKDOMUS RELIGINIUS 
PERSEKIOJIMUS

AVASHINOTON, vas. 1. —
Senatorius Boran patiekė se
natui rezoliuciją, kad būtų 
padaryti nuodugniausi tyrinę-WASHTNOTON, vas. t —

Kongresas gavo bilių, kuriuo jįniai dėl religinių persekioji- 
norima įstatymo keliu įvesti mų Meksikoj.
30 valandų savaitės darbą Į
visą krašto pramonę. Biliaus 
tikslas yra, kad pramonėje 
rastųsi darbo didesniam dar
bininkų skaičiui. Tuo keliu 
būtų žymiai sumažintas be
darbių skaičius.

Atitinkamas komitetas tuo
jau ėmėsi svarstyti bilių. Pi a 
dėti išklausinėjimai. Pakvies-

Rezoliucija pavesta užsie
nių reikalų komitetui ir arti
miausiomis dienomis bus svar 
Stoma.

GEN. ŽELIGOVSKIS - 
IŠEIKVOTOJAS

VILNIUS. — Prieš trejus 
tas Amerikos Darbo tederaci- me|Ufi Vilniaus lenkai suma- 
jos prezidentas W. Grecu. ng pastatyti paminklą gar- 
Jis kalbėjo į komitetą: j šiam poetui Adomui Mickevi-

_“NRA su savo programa J eiui, .apdainavusiam Lietuvos 
neatsiekia tikslo. Po 19-os mė • senovę. Tani reikalui b 
nėšių šios programos vvkdy- sudarytas komitetas, kuri.‘u*i 
mo daugiau kaip 11 milijo-į vadovavo gen. Želigovskis 

Prez. Roosevelto įsakymu pra' nų žmonių negali gauti dar- , (tas pats generolas, kuris su 
tęstas iki birželio m. 16 d.! bo. Jų gyvenimas priklauso Į laužęs Suvalkų sutartį, pn- 
autoinobilių pramonės kodas, nuo vyriausybės ir privačių grobė Lietuvos sostinę Vilnių 
kuriam padaryta pora pakei- labdanbių. • ir trečdalį mūsų žemių). Šiam.

tikslui lenkai aukojo stambias 
pinigų sumas. Želigovskio ko-

PREZIDENTAS PRATĘS 
AUTOMOBILIU PRAMO 

NĖSKOŪĄ . ,
TVASHINGTON, vas. 1. -

VAKARAS ĮVYKSTA LIETUVIŲ AUDI
TORIJOJE, BRIDGEPORTE

■ t

BUS ĮVAIRI IR GRAŽI PROGRAMA

Be kitko bus vaidinamas vienas 
trumpas veikalėlis

Rytojaus dieną įvyksta metinis vakaras dienraščio 
“Draugo” naudai.

Vakaras bus Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Ualsted gat. 
Pradžia 5:00 vakare.

Vakaro rengimo komitetas pareiškia, kad numatomos 
didžiai gausingas lietuvių suvvkimas į šį vakarą. Daug lie
tuvių suvyks ir iš Chieagos apylinkių. Vakaro pelnas teks 
dienraščiui “Draugui,” kurs leidžiamas ne pelno sumeti
mais, bet katalikiškos ir patriotiškos minties ir idėjų plati
nimui ir palaikymui.

Visi sveikai protaujantieji lietuviai ir lietuvės, kaip vi
sados rėmė “Draugo” įvairius parengimus, taip ir šį kar
tą nuoširdžiai parems surengtą labai gražų ir įspūdingą 
vakarą.

Už tai jie pelnys garbę, kokią pelnija visi katalikiškos 
spaudos apaštalai. ,

Ki PLĖŠIKAI NUŽUDĖ MOTERIŠKE
»1

kas spėja, kad gei
Goeringas plačiai tarėsi ir sai “uroPai augumo pasius timų ir ui tokių> kokių nore- “Per visą laiką NRA nej 

apie Lietuvą. Sulyg vienos te šiuo nusistatymu remiantis, je patys automobilių gamin- sileido organizuotų darbiniu-
orijos, Vokietija sutarė SJ'Anglija, kaip sužinota, ne- tojai. kų nei kodų parengimui, nei mitetas skelbė, kad A. Mic-
Lenkija būtinai likviduoti su renis rytinių valstybių Lokar Amerikos Darbo federacija, kislų admiirstiaeijon. kevičiui paminklas būsiąs pa-
Lietuva gyvuojančius nesuti- no pakto, tačiau stovės už vi- griežtai kovojo prieš šio ko- “NR\ nieku būdu ne ali ^atytąg. jąu 1934 m. Bet no
kintus. Kaip tas “likvidavi-; sos Europos paktą, kurin tu- do pratęsimą, tačiau tas jai , , . , , . seniai paaiškėjo, kad jo ne-
inas bus vykdomas, niekas I retų lygiomis įeiti ir \ okieti- ftegelbejo. Federacija kęvojo | rye šineri’ be *)US nei *ieine** konaite-
negali pasakyti. ja. dėl to, kad jai priklausnntie-

---------------- jj darbininkai neturėjo nė ko-

r

Ketvirtadienio vakare dn 
plėšikai puolė duonos parduo 
tuvę, 7745 So. Halsted gat. 
Viduje buvo parduotuvininko 
žmona, Mrs. Mario Schmitt 
ir kitas žmogus. Piktadariai 
įsakė abiem gulti ant grindų, 
o patys ištuštino pinigų re-

Dar yra vienas spėjimas, 
kad gen. Goeringas įdavė len-' 
kams sumanymą, kad Vokie- ' 
tijos ir Lenkijos vadovybėje 
sudarius naują valstybių blo 
ką, kurin įeitų ir Pabaltijas.

SOVIETU KONGRESAS 
PROVOKUOJA JAPONUS

-------T ....

MASKVA, vas. 1. — Bol
ševikai provokuoja japonus.

kios pirmybes šioje pramonė 
je, bet lygioinis buvo su ne 
priklausančiais
darbininkais.

.. , .. , .. pirmininkas gen. Želigov-
galingos biurokratijos masine. . .. . ... , ... ._ ... skis jau suspėjo pasisavinti'
rijos sudarymo, iki neišpikhs

to

Ii "DRAUGO” iĖRININKy 
SUSIRINKIMO

• - * * t ‘ .
Sausio 31 <1. Ąušros Vartų 

par. svetainėje įvyko “Drau
go” Bendrovės šėrininkų me
tinis susirinkimas. Pirminin
kavo kun. Ig. Albavičius; raš-į gisterį. Po to vienas piktada 
tininkavo kun. - J. • Vosylius, rių pasuko į užpakalinius par 
M-.I.C. duotnvės kambarius, kur bn-

Finansinį raportą patiekė vo parduotuvininkas. Žmona, 
kun. J. Mačiuliouis, M.T.C. matyt, bijodama, kad plėši-

Bendrovės reikalais kalbė- kas nenužudytų ten jos vyro, 
jo L. Šimutis, kun. H. J. Vai-1 staiga suklyko ir pašoko ant 
čiunas, kun. Ig. Albavičius, | kojų. Gulinčius ant grindų 
A. Valančius, A. Bacevičių U saugojęs plėšikas paleido šū- 
ir kiti. vį į atsistojusią moteriškę.

, ... . . , , . iir išeikvoti 34,000 zlotų. Tai
vienos būtiniausios vykdymui • ,. , .

, ~ x , stambi suma, kurios nesant,sąlygos. O ta sąlyga yra or- . ... .. ,
• ir paminklo negalima pasta- 

rPPr | tyti. Vilniaus gyventojai da-

... , ..... bar labai įniršę ant Želigov-pasiule darbui tik

jokiai un’i,n ganiZUotų darbininkų 
zentacija.

šios at- NRA
j vieną substitutą vietoje 30 skio, jį vadina išeikvotoju,

Šiemet žymus progresas pa 
daryta. Palyginus su kitais

Automobilių gamintojai pa- valandų savaitės darbo,
modelius ga-l “Organizuoti darbininkai ti 

bet ne žiema, kiši ir laukiu, kad NRA vis

Kode padarytos 
mainos;

Stačiai šaukia juos karan.
Sovietų centro komiteto sižada naujus

pirmininkas Molotov, kalhėda minti rudenį, 
mas visų sovietų kongrese pa- kad tuo keliu būtų daugiau gi sieks palyginamai tokių! 
reiškė, kad sov. Rusija atsi- darbo rudenį. Tiems darbinin pat rezultatų, kai kad galėtų 
sako išmilitarizuoti Mandžiii- kams, kurie dirba ilgiau kaip atsiekti 30 vai. savaitės dar-' 
ko pasienius, kaip to norėtų 48 valandų pe-r—eavnitę, už bas.”
japonai. Tai dėl to, kad pa- darbo viršlaikį mokėti pusan-, \Y. Green puola kodus, ku
tvs japonai sulaužė Portsmou tro karto daugiau, 
tho sutartį, padarytą 1905 ----------------

MEKSIKOS GYVENTOJŲ
SĄJŪDIS PRIEŠ VY

RIAUSYBĘ
MKXIC0 CITY, vas. L - 

Karo departamentas paskel
bė, kad “sukilėlių” aktivumas 
prieš krašto vyriausybę pa
sireiškia dešimtyje valstybių.
Vyksta įtariamųjų areštai:- metais.
mai. Pažymimu, kad areštno- O laikraštis Pravda grasi- 
tieji bus statomi karo teis- na japonams: “Mes esame 
man. pasirengę į kiekvieną priešo

------------------- .veiksmą tuojau atsakyti trily-
SMURTININKŲ AUKA (pin smūgiu.”
AYestchester apylinkėse ras 

tas mirtinai pašautas ir pa-j 
mestas “42” gaujos narys, 
smurtininkas Joe Catrina. M i 
re vežamas į ligoninę.

11 VOKIEČIŲ ŽUVO SU 
LĖKTUVU

BERT,YNAS, vas. L

MATANZAS, Kuba, vas.
1. — Nežinomi žudikai nužudė -Pomeranijoje, 
kubiečių tautininkų vadą E.,viai ir trys lėktuvo įgulos 
Barreto, artimą prezidento nariai. Sakoma, visi keleiviai 
Carlos Menilieta draugą.------ rbuvo vokiečiai.

NACIAI PRIEŠ HOLLY- 
WOODO “ŽVAIGŽDĘ”

riais nustatomos ilgos darbo 
i valandos ir menkas mažiau
sias atlyginimas. Organizuo
ti darbininkai laukia didės-

BERLYNAS, vas. 1. -- gėja gyvenimas.
Hollywoodo “žvaigždė’’ Pola I -------------

didesnę dali paminklui au, ke|(.riajs ,934 bl.
------- įleidęs sa-. . ,....................'vo vieni laimingiausiųjų- Me- 

rininkai nudžiugo išgirdę, 
kad jų pastangomis tiek daug 
gera ir naudos katalikiškoje 
spaudoje padaryta.

Buvo radijo programos kl
ausimas iškeltas ir kalbėtasi 
apie radijo katalikiškos lietu
vių valandos naudingumą. Vi-

rinktų pinigų jis 
vo reikalams.

AN6UAILASIAIVĖI ALK
STA KASYKLOJE

PECS, Vingri ja, vas. L —
698 angliakasiai užsibarikada
vo vietos anglių kasykloje ir'.si šėrininkai tam pritarė, b>t

Pataikė stačiai galvon ir pik
tadario auka krito negyva.

Po to abudu plėšikai dūmė 
per duris ir paspruko su au
tomobiliu.

Kitaim atsitikime tą pat va 
karą sunkiai pašauti du plė
šikai, kurie užpuolė onntistą 
dr. E. Miller ties pastarojo 
garadžiumi, 6568 No. Seelcy 
avė. Dantistas abu pašovė. 
Neužilgo pašautieji užėjo pas

... .... ..i .... - , 7. vieną gydytoją ir jis pašau-
paskelbė naują alkio streikų. į palikta naujiems išrinktiems policiją 4.bu suimti ii iŠ

nio atlyginimo, kadangi bran Streikininkai pareiškia, kad direktoriams visa tai vykdyti.
kasyklų savininkai nepildo sa, I 1935 metų valdybą išrink 

—■ vo žadėjimo — ne visus se- , ta sekantieji direktoriai: kun,
Negri pakviesta /Vokietijon TROKŲ PLĖŠIKAI PRIPA- niau alkiu streikavusius dar-Ig. Albavičius, kun. H. J. Vai

pažino.

,1 ŽINTI KALTAISdalyvauti vokiškos filmoR ga 
minime. Nacių vyriausyliė. ■
pranešė “žvaigždei,” kad ji Federaliniam teisme prisie- 
negali vaidini i Vokietijoj. Tai kusieji teisėjai pripažino kal- 
esą todėl, kad ji, Pola Negri, tais keturis jaunus vyrus už

Maskvos Berlyno keleivinis užsienyje agitavusi prieš Vo-Įtrokų užpuolimus ir apiplėši- 
lėktuvas nukrito arti Stottino, kietiją 

Žuvo 8 kelei-

biri inkus priėmė darban.

AREŠTUOTAS “KŪDIKIŲ 
FARMOS” SAVININKAS

į čiunas, kun. J. J. Jakaitis 
kun. V. Kulikauskas, kun. P. 
Vaitukaitis, kun. J. Mačiulia
ms ir kun. J. Vosvlius.

POLICIJOS ĮSPĖJIMAS

1 Cliicagos policija paskelbė 
įspėjimą, kad saliunininkai ir 
automobilininkai gautų “lais- 
nins. »»

BEULAH, Mich., areštuo- ŽYDAMS BOIKOTAS
į mus ant vieškelių. ' taR pryčeris E. L. Brooks su VOKIETIJOJE

Už tai yra numatyta baus- žmona, kurie dar nesenai Chi' MUNICHAS, vas. 1.
ORAS

Už trįjų savaičių bus pra- mė ne tik per ilgus metus ka-1 cagoj užlaikė motinybės na.- i Vokietijoje atnaujintas prieš C'HICAGO IR APYL1N- 
dėta griauti visi pastatai pa- lėti, bet dar ir didelė pinigiš-,mus, o Benlahe — “kūdikių žydus boikotas. Plinta ir Ba- KĖS. — Iš dalies debesuota:

vidutinė temperatūra.saulinės parodos srityje. ka banda. t fartną. vanjoje.
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“DRAUGAS” TAUTINĖS GRUPĖS IR POLITIKA

lieln* kasdien, ltLkyrus aekmadleBlua Sekant įvairių tautinių grupių -paudų 
Amei »koje pastebima nusiskundimai, kad josPRENUKL ItATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:

Hstakns — t? bO. Pusei metų -- |I.5O; Trims mėnesiams 
— (1.0b: Vienam mėnesiui — T»c. Kitos* valstybės* . .
•NausMrata: Metams — (V.M: Puse< metų — «-••. , negauna tinkamo pripažinimo šio krašto po-

akeibimų kainos prisiunčiamos pareikaiavua j litikoje. (^kliudžiusi net lenkai, kurie jau se-

Bnepratoma tai padaryti Ir neprlaluuClama tam tik*- 
pilto lenkių.

Bodaktorfu* priima — nuo ll:S0 Iki 1B:** vaL

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
8 vai. popiet.

Už Ką Teisiami ir Baudžiami 
Vilniaus Lietuviai

čionių Miesto teismas nagri
nėjo Vladislovos Petrauskai
tės, Liet. &v. Kazimiero d-jos .
skyriaus LatakiSkėje knygini-! 1 “Catholic Dl-
nkSs, bybj. Buvo kaltinama lr“ctol)' ‘«'»e ,anda..ie i«m» 
platinusi Lietuvos žemėlapį ng įjos atalikus. To-

KATALIKAI ANGLIJOJ

Fraėjusiais metais Vilniaus Kazimiero d-jos tluntaunikų,] (Karte von Litauen) ir kny- 11,18 Anglijoj šiuo me-
4-ee <**•«* O 1 117 l.» aa i .. 1 a 1 r > .niai remia demokratų partijų. Esu jų tau

tiečiai ne tik nebegauna naujų darbų įvai- krašto teismai nagrinėjo labai,Tverečiaus vai., skyriaus kny-Įgų “Sūduva — suvalkiečių po 
riose miesto ir valstybės valdžios įstaigose, daug lietuvių politinių bylų,’gininko, bylų. Buvo kaltina-[ezijos antologija”. Kaltinamų-

'•DRAUGAS’5
LlilIUANIAN DAILY FBIEND

bet ir senuosius darbininkus pradeda atleisti
Tokių nusiskundimų yra ir pas kitas 

tautas.
Lietuviai, tur būt, didžiausio pagrindo 

turi skųstis. Po buvusiųjų rinkimų praėjusių i kaltinami tariamu nelegaliu
metų lapkričio mėnesyjo lietuviai jokio pri-j**^ mokymu ir draudžiamo- 
pažinimo negavo, nors buvo žadėta. Pas mus s^*°s lietuviškos spaudos plati-

kurioms pradžių buvo davusi nins platinęs uždraustų lietu-J jų teismas nubaudė 100 auka 
valsčių policija. Mūsų švietė- viškų literatūrų. Teismas kal- 
jai ir mūsų draugijų skyrių tinamųjį išteisino, 
darbuotojai daugiausia buvo 4) Gruodžio mėn. 5 d. Šve-

Publtahed 1M1Iy. Ezcept Sunday.
■UB8CRJHT1ON8: One Tear — («.M; Slx Manto*

— (>.(•: Ikre* Montb* — |>.00; Ona MoutO — 70o- - v f , nimu—_ on* T«*r — (t.ooi su Montb* — »<.••: tuo žvilgsniu gal būt yra blogiau dėl to, kad UiUlu-
mes, dirbdami politikos darbų, nesudarome! Lietuvių politinių bylų dau- 
vadinamo bendro “politinio fronto”. Politi- i ginusia buvo praėjusių metų

onr — .oio-

<«

A4t*rUatnc la •■DRAUGAS” brlas* baat raaalta. 
AdvctUaln* ratai oa appllcatlon.

DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chirago

MŪSŲ DIENA

kai tai jaučia ir, be abejonės, yra patenkinti 
mūsų tarpusaviais nesutikimais ir pasiskirs
tymais į mažas politines grupeles. Yra pa
grindo manyti, kad tie ponai dar pakursto 

i lietuvių politikus, kad jie prieš viens kitų

gale. Apie tai sako čia apra
šomos bylos, kurios buvo na
grinėjamos įvairiuose teisiuuo 
se gruodžio mėnesį.

1) Gruodžio mėn. 1 d. Vii-'
kovotų, nes mums bekovojant, naudojasi ki- niaus Apygardos teismas na-

j t i. Tos pozicijos, kurios turėtų priklausyti 
Nėra tos dienos, kurioj dienraštis Diau- ( iįP|uviams, atiduodamos kitiems ir lietuviai

gas” negarsintų lietuvių parapijų, organiza
cijų, draugijų ir visokių mūsų kultūrinių, 
tautinių bei ekonominių įstaigų veikimo. Jis 
garsina jų susirinkimus, parengimus, aprašo 
ir tai plačiai aprašo jų veikimų, nes,“Drau
gas” nori, kad visam mūsų tautiniam ir re
liginiam judėjimui sektus. Be to, “Draugas” 
daug ir nuoširdžiai ragina savo skaitytojus

jų negalį “pabauginti”, nes neturi sudarę 
bendro fronto.

Yra ir kita priežastis, dėl ko tautinės 
grupės daugumoje dabar pradedama igno
ruoti. Įteikia žinoti, kad dabar visame-krašte 
turime vienos partijos valdžių. Ji yra galin
ga ir tuo tarpu jos opozicija yra labai silp
na. Ji nebemato reikalo rimtai skaitytis su

grinėjo Stasio Grigonies bylų 
S. (Jligonis buvo kaltinamas 
neteisėtai mokinęs Gintinuose, 
Valkinvko vals., vaikus lietu
viškai. Bylų sudarė Valkinyko 
przodovnikas Vardzinskis. Sto 
ras buvo nubaudęs Grigonį 100 
auks. baudos. Teisme Yardzin-

reinti tik lietuvius biznierius ir profesiona- ... . .. - • • • iH . j atskiromis tautinėmis grupėmis. Bet, musų
los ir dėl to dažnai turi finansinių nuostoliu. . ....... , „ , . . ... . .. . .. . * ; , manymu, demokratų partija apsiriks. Ateis,
'žodžiu sakant, mūsų vienintelis tautinės ir . . • o . », • v. ,T • i i v-. . kaip sako, ožka prie vėžinio. Jei dar labiau
tikybinės minties dieni /irtis kasdien tarnau 
ju įvairiausiems lietuvių visuomenės reika
lams. Beveik visos metuose dienos kitiems 
yra pavedamos. Bet rytoj yra mūzą — “ Drau- 
<O diena. Tikimasi, kad tai bus mūsų dien
raščio diena pilna to žodžio prasme. J Lie
tuvių Auditorijų, kurioj įvyks “Draugo” me
tinis parengimas, be abejojimo, susirinks gau

tu yra 2,321,117 katalikų. Pa 
saulinių kunigų skaičius per 
metus priaugo nuo 3,1,82 iki 
3,299, gi kunigų vienuolių — 
nuo 1,643 iki 1,683. Praeitais 
metais Anglijoj buvo pastaty
tos 36 katalikų bažnyčios ir

baudos.
9) Gruodžio mėn. 11 d. VU 

niaus Apygaidos teismas na
grinėjo Motiejaus Uždavinio 
apeliacijų. Buvo kaltinamas,1 , ; 4 . o v
kad viename Daržinykų gyve
ntojų susirinkime raginęs juos

nčionių Miesto teismas nagri
nėjo Petro Pivoriūno, Kukutė- 
lių, Tverečiaus vals., Liet. Sv.
Kazimiero d-jos skyriaus da
rbuotojo bylų. Jis buvo kal
tinamas, kad, būdamas šios 
draugijos skyriaus knyginin
ku, platinęs lietuviškų elemen
torių “Sakalėlį”. Teismas ka- 
ltinamųjį išteisino.

5) Gruodžio mėn. 5 d. Šve
nčionių Miesto teismas nagri
nėjo Zenono Cibulskio ir A-.lniaus Apygardos teismas na 
poloni jos Povilėnaitės, Pivo-

neleisti savo vaikų valstybi- 
nėn mokyklon. Varėnos Mies
to teismas nuteisė Uždavinį 
mėnesį kalėti.

Apyg. teisi:.as panaikino Va 
lėnos teismo sprendimų ir Už
davinį išteisino.

10) Gruodžio mėn. 11 d. Vi-

dabar turi 2,277 bažnyčias. 
Tomis pačiomis žiniomis,

praeitais metais Anglijoj bu
vo 12,206 atsivertimai. Nuo 
1924 m. iki 1933 metų Angli
joj ir Walese ržregistruota 
121,156 atsivertimai. Vieia žy 
miausių pastarojo meto atsi
vertėlių yra ponia Alicia Ade
laide Needham. Ponia Need- 
ham yra laikoma žymiausia

Tverečiaus vai., lietuvių 
darbuotojų, bylų. Buvo kalti
nami platinę žurnalų “Pava
sarį” ir “Mūsų Dienos”. Iš
nagrinėjus kaltintojo surinktų 
medžiagų, paaiškėjo, kad žu-

skis negalėjo nusikaltimo jro-[rna*° “Mūsų Dienos platini- 
dyti. Paaiškėjo, kad jis tik ma lnas len^U įstatymu visai ne

tos grupės bus ignoruojamos, jos geriau su
siorganizuos, sudarys bendrų frontų ir tuos 
l>onus privers skaitytis, jei nenorės atstumti 
nuo savęs tos jėgos, kuri šio krašto gyveni- Į Gintinuose esanti slapta lie- 
me didelį vaidmenį vaidina. [tuviška mokykla.

2) Gruodžiui mėn. 4 dienų
Lietuvių radijo valandos leidėjas V. Ma-

. . . . tusevičius pradėjo leisti mėnesinį laikraštį,
-"e“ mū“ų ,r 'kuriam davė “Jaunosios Lietilv^” 'Įard,.
vertinti dienraKio nuo?** ViMiomenei ir nl,m„r;. ,,„r„

kad jį medžiaginiai paremti.

Iš “Draugo” bendrovės šėrininkų susi-

Atėjęs pirmas numeris daro neblogų įspūdi, 
tačiau, pavarčius jo lapus ir pastebėjus jo 
bendradarbių vardus, išrodo, kad bus susi

rinkime išduotų raportų paaiškėjo, kad pra- į laukta dar vieno laisvamaniško laikraščio.
ėjusieji metai dienraščiui buvo laimingi ir 
geri metai. Jis susilaukė daug naujų skai
tytojų, turėjo nemažai skelbimų, daug viso
keriopos naudos atnešė iškilmingas “Drau
go” sidabrinio jubiliejaus paminėjimas. Tai 
mus džiugina ir drąsinu. Bet tie laimėjimai 
neatėjo be sunkaus dariai, pasišventimo ir 
be mūsų rėmėjų bei prietelių paramos. Ne
žiūrint’ tų buvusių gerų metų, dienraščiui pa
rama buvo ir bus reikalinga, nes dienraščio 
leidimas yra surištas su milžiniškomis išlai
domis. Kuo daugiau susilauksime paramos iš 
tvmuomenės, tuo daugiau tai visuomenei ga- 
.teaime duoti. Dienraštis gulės būti didesnis 
’jr daug įvairesnis. Tat, ir prašome rytoj gau
singai susirinkti į “Draugo”, vakarų, kati 

icioje metų pradžioje Įiareniti visuomenei
įširdžbii tarnaujantį dienraštį.

Bet laikraščio tolimesnė kryptis daug pareis 
nuo redaktoriaus, kurio tuo tarpu, matyti, 
dar neturi.

• * ♦ •
Kas sako, kad mūsų socialistų laikraš 

čiams nerūpi religija, tas labai klysta. Kas 
daugiausia rašo apie religijų ir kunigus, jei 
ne socialistų šlamštai. Bet jie rūpinasi reli
gija dėl to, kad nori jų sugriauti, rašo apie 
kunigus, nes nori juos žeminti žmonių akyse 
ir jų autoritetų mažinti. Taigi, jie rūpinasi

Juozas Žukauskas

Likimo Vingiai
Kaimo gatve žengia Jurgis Pabrėža, 

le. dideliais žingsniais žengia ir

... , ...... t - x airių kompozitore; ji taip patgiinejo Jono Potiejuno, Liet v. , . ... .. .'

žinoma, kaip puiki pijamstė

draudžiamas, o surasti pas ka
ltinamuosius “Pavasario” ke-

tęs, kai 1934 m. vasario mėn.
15 d. iš namų, kuriuose Gri
gonis gyvena, išbėgę 5—6 vai-P* egzemplioriai yra spausdin- 
kai su knygų krepšiais. Moki-'^ ^ar Pr*fš platinimo uždrau- 
nant niekad nesugavęs, bet^11111!- Teismas kaltinamuosius 
turėjęs slaptų pranešimų, kad įteisino.

6) Gruodžio mėn. 5 d. Šve-

6v. Kazimiero d-jos Maksimo- 
nių, Daugėliškio vai., skyriaus 
pirmininko, apeliacijų. Buvo 
kaltinamas S platinęs knygų 
“Lietuva, tėvynė mūsų”, ku
riai atimtas debitas Lenkijoj. 
Švenčionių Miesto teismas bu
vo kaltinamąjį nuteisęs 100 
auks. barnios arba 10 dienų 
arešto.

Apygardos Teismas panaiki
no Švenčionių' Miesto teismo 
sprendinių ir J. Potiejflnų iš
teisino.

11) Gruodžio m. 11 d. Vil-

ir dirigentė. Prieš kiek laiko 
jai už daugiau kaip 700 kom
pozicijų suteiktas garbės ti
tulas “Airijos arfa”.

Viena proga Nottingliamo 
dijeeezijos vyskupas padarė 
pranešimų apie anglikonų dva 
sininkijoa norų susivienyti su. 
kat. Bažnyčia. “Pastaraisiais 
metais savo dijecezijoj aš su
sipažinau su 17 anglikonų dva 
sininkų, kurie skausmingai il
gisi susivienijimo su. Roma. 
Jie nori visuotinio susivieni
jimo, t. y. kad visa anglikonų '

nčionių Miesto teismas nagri
nėjo seno lietuvių veikėjo Le-

niaus Apyg. teisinas nagrinė- (bažnyčia pereitų į Romos ka- 
jo Daugėliškio vals. lietuvių ’taliky Bažnyčių”.

Daug keliaudamas ypač poono Bielinio bylų. Buvo kalti- darbuotojo Kazimiero Ragai- 
namas, kad, būdamas švenčio- ^*°' k>lų. Jis buvo kaltinamas 
nių''“Ryto’\3>\iaU^^

ntano Švedo', Martyno Taniu-vedėju, platinęs žurnalų “Jau-|^en,e'aPi (Karte von Litauen). tarp tikinčių nekatalikų, ypač 
levičiaus, Malvinos Jonytės, nųjų Kartų”. Bylų sudarė via-j^ven<‘ionių Miesto teismas bu- dvasininkų, nusistatymas prieš 
Onos Uzienės, Rozalijos Na-Jtinis policininkas Hermanas, p ° nubaudęs 100 auks. A py- jkataliktis nyksta. Tik katali- 
meikienės, Marijonos ir Brigi- Paaiškėjo tačiau, kad rasti pas.l^a,^os teismas, tais pačiais i<aj, dėjos nesuprantu ir neat- 
dos Nameikaičių. Visi buvo kaltinamųjį “J. K.” keli eg- į“lotyvniis, kaip ir J. Potiejū-, jaiv.ių tų sunkumų, kurių su
kaitinami, kad 1934 m. sausio'zemplioria i via spausdinti j n^» išteisino. Įtinka kitų tikėjimų žmonės,
mėn. 28 ir 3Qųdienomis sumu-lprieš platininio uždraudimų. pj) Tų pačių dienų dar bu- inkstų į katalikų tikėjimų ^r

Vilniaus Apeliacinis teismas
nagrinėjo šiiĮ|Dubičių, Zablo- 
tiškio vai., gyventojų bylų: A-

plačiųjų Britų Imperijų, vys
kupas sakosi pastebėjęs, kad

nę sekvestratflnns ir policijų,!Teismas kaltinamųjį išteisino, 
kai jie buvo atvykę į Dubi-! 7)‘Gruodžio mėn. 5 d. Šven
čius išieškoti niokesčių, ir.čionių Miesto teismas nugri-'namas, kad, būdamas Liet. Šv. 
tuomet atėmę iš jų užsekves- nėjo Alberto Patapavieiaus, .Kazimiero d-jos skyriaus kny-
truotus gyvulius. Lydos Apy
gardos teismas buvo visus nu
teisęs nuo 6 iki 8 mėnesių ka-įpirmininko, bylą. Buvo kalti- 
lėti. Apeliacinis teisinas kai namas neteisėtai įkūręs ir pats

vo nagrinėjamos dvi Mykolo 
Varnos bvlos. Jis buvo kaiti

manų pereiti į kat. Bažnyčių.

Petrašiūnų, Tverečiaus vai., L. gininku Dūdose, Daugėliškio 
Šv. Kazimiero d-jos skyriaus

Urugvajuje gyvenus lietu
vis Stasys Šuipys patraukė 
vietinių gyventojų dėmes; pi-

rejigija dėl to, kad jos šėtoniškai nekenčia !kuriuos išteisiho, o kai ku-vedęs viešų skaityklų. Gynė- 
riuos nubaudė po 1 mėnesį a-!jui pareiškus, kad tai buvusi 
rešto ir bausmės vykdymų sų- nevieša, o tiktai vietinio d-jos

ir prieš jų kovoja.

# # •
Kas atvyksta j dienraščio “Draugo” re 

ngiamus vakarus, vienu šūviu ne du, bet tris 
zuikius nušauna: pasimokina, pasilinksmina 
ir katalikiškų dienraštį paremia.

Pas LaukSodus eina...
— Puikus vyras tas Jurgis. Lieknas, 

tarytum nendrė... -
— I^aiminga ta Valė— Toks kąsnelis 

ne by kam prieinamas.
— Nemato... Kiną pro šalį...
Taip šnekasi trys poros lūpų, o Jur-

. į tų vietų, kur storulis krnmpliuo-1 gis Pabrėža suka pro krumpliuotų beržų 
Mflas glosto nuogomis šakomis šlau-1 kieman. Prie durų pasitinka Lauksodas. 
trobos stogą.
Pavakariai.
Saulė stumia dienos ratus vakarų pa- 

traštin ir slepiasi itŽ niėlsvuojančioo mi
lto briaunos. 'Ringiai bučiuoja raudonom 
ip(.:n nebylius horizontu::. ) wo stalas ir visi zoslanai tirštai nusėdę.

Trobelninko vaikas velka snieguotų Lauksodas, sodindamas naujai atvykusį
’lalikėle m loužtų nuo gluosnio šakų ir žnn- ‘ 
kiną margų šunį. Nuo prieklėčio nušok- 
;*ta gelsvų plunksnų višta. Margas šuo 

■Uketin ausis ir stebi prabėgantį pro dar-
goių katinų. ; »

įsižiūri į pnrųitdusius vaka-
Tr numato, kaip vieno lango dugne pu- 

trys moteriškos galvom Smalsios 
lydi žvalių berno eiseną, o lūpos pa-

ciJtacs jnda.

vai., platino draudžiamų lie- gių vasarnamių statyba. Jis 
tuviškų literatūrų. Švenčionių • statybai vartoja apvalius me- 
Miesto teismas buvo nubaudęs Į džius — eucalitus, kurie an- 
teisiamųjį vienoje byloje 10(1 j ksčiau tik kurui buvo varto- 
auks. baudos, kitojo — 150jjami. Jo statyti vasarnamiai 
auks. Apyg. teisinas abi bylas Į daug pigiau kaštuoja, kaip ki-

lyginai atidėjo dviem metams, skyriaus nariams skaitykla ir atidėjo, nes rado reikalinga tų. Ateinantį sezonų Šuipys
3) Gruodžio mėn. 5 d. Šve- pareikalavus ištardyti liudyto-jdar kartų peržiūrėti, rastus 

nčionių Miesto teisinas nagri- jus, byla atidėta. į pas teisiamąjį raštus, kurie bu
nėjo Jeronimo Dasio, Liet, šv. Į 8) Gruodžio mėn. 5 d. Šven- vo likę Švenčionių teisme

yra ko gerai jaustis. — Dailiausias vy
ras visame valsčiuj, atsargos puskarinin
kis, šaulių būrio vadas, o prie viso to — 
busimasis Lauksodo* žentas.

Smagu Lauksocio seklyčioj. Visi šne
kasi, klega būreliais pasidalinę.

Senųjų metų p|akutir.ės dienos pus
valandžiai trupa, tarytum gabalas seno 
pyrago.

Augalotas, raudonskruostis senis. Drūčiai j Belieka vos viepus pusvalandis. Valė 
suspaudžia berno rankas, džiaugiasi, vi- išsikelia nuo stalo ir sako: 
dun prašo. | — Pradėsim... Juodvalkį, duok čionai

l>auksodo seklyčioj žmonių, lyg kle- šviną. Aš tuoj parūpinsiu šaukštų ir žva- 
bono pakasynose: pusantro pagalio ilgu- kę.

, Svečiai pritariu ir pradeda burtis 
, prie plačios, didelės1' kaladės pačiame al

ios vidui yje.
Valė atneša storų vaškinę žvakę ir 

sklidinų dubenį vundens. Žvakę uždega,

gerėlesnėn vieton, sako:
— Trupučiukas svetelių... Susirin

kom, matai, senųjų metų palydėti. Val
gom šį tų, užgeriam po lašiukų...

Besi vaišindamas ir besišnekėdamas su 
Aplinkiniais, Jurgis nuolat dairosi į sė
dinčių iK'toliese Valę ir stengiasi kuo' dau
giau paleisti į tų pusę žodžių. Jis jaučia 
atkreiptus į save pavyzdžių bernų žvilgs
nius... Tai jį gerai nuteikia. O Pabrėžai

kabančių palubėj Itfmpų užgesina. Juod
valkis išima iš kišenės šviną, sudeda a- 
liuminin šaukštan — pradeda kaitinti 
žvakės liepsnoje. Valė surašo visų vardus 
ant mažyčių popierėlių, sudeda šiuos ke- 
purėn, gerai sumaišo.

gausius didesnių užsakymų. 
Dabar jis dirba su 10 lietuvių 

I būreliu.

Seniui Jovaišai duoda traukti, kai . rau vienas dūmoja apie prieškarinius lai- 
Švinas ištirpsta. • j tus.

— Vincas?
Valeišio, kaimo seniūno, bernas pri

siartina. Paima iš Valės rankų šaukštų 
ir, staigiu judesiu rankų patraukdami*, 
smagiai suleidžia ištirpusį švinu vande
nin. Pasigirsta šnypštimas, mažas garų 
stulpelis prasimuša į viršų. Aplinkui su
stojusių akys sustingo indan — žiūri, kaip 
išsiliejo Valeišio Vinco laimė.

(Daagian bus)

Kauno Kavinėse Ir 
Restoranuose

(Pabaiga)
Štai ten sėdi 50 metų sulaukęs, senas, 

nors ir nežymus, valdininkas, prieškarinis 
inteligentas. Jis mėgsta įvairiais posakiais 
kalbėti. Vieni jam pritaria ar beviltiškai 
gfiščioja pečiais, kiti pašiepia. Dažnai su
pyksta senas valdininkas, nusigrįžta ir

Jis yra gimęs ir augęs Palangoj. Vos 
baigęs ten progimnazijų, susipažino su 
garsiuoju lenkų rašytoju Reymontu, ku
ris, anot jo, tada jo gimtinėje vasarojo ir 
baigė kurti “Chlopi” (v&lstiečius).

— Aš pati esu kilęs 15 Lietuvon že
mės, — sakė man Reymontas, — dažnai 
pasakoja jis nuolatiniams kavinės lanky
tojams. — Lietuva yra kilniausia tauta 
pasauly. Aš būtinai iš Lietuvos gyveni
mo rašysiu veikalų. — O kų jis dabar, jei 
prisikeltų iš kapų, pasakytų?

Ar pas Konradų ar “Aldonoj” ar ki
tose dar triukšmingesnėse pasilinksmini
mų vietose greitai bėga panašus kauniš
kių gyvenimas. Ten prikalbama visa ko, 
apie viskų pasielvartaujama, tačiau išėjus 
iš kavinės. Visos idėjos, visi sumanymai 
ar nepasitenkinimas šiokiu ar tokiu reiš
kiniu dingsta, kaip ir tos pačios kavinės 
cigarečių dūmai ar nuorūkos, kurias tar
naitės, po 12, atidarę langus ir duris, iš
vėdina ir iššluoja.4
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Ona Juozaitienė,
didžiulėj Auditorijoj.

RYTOJ 5 VALANDĄ POPIET

Vasario-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUOITORIJŪJ

3133 So. Halsted Street
Įžanga $1.00, 75c ir 5Oc. Šokiams 4Oc.
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BUS ĮVAIRI PROGRAMA
I. Muzikaliais instrumentais bus išpildyta keletas smagių ir įspūdingų 

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

kurios malonus soprano halsas skambės UI. Šv. Kazimiero Akademijos rinktinės mokinės suvaidins labai gražu
Ji sudainuos keletą smagių dainų. vieno veikalėlį: “NESUGAUTAS NE VAGIS”.

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

n smagių liaudies dainų. . . Justas Kudirka, Nekalto Pras. P. šv. parap. vargoninin-
V. Po įdomaus 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.

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.
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Anioeta Sturmaitė, malonus 
sopranas, pirmu kart pasiro
dys “Draugo” koncerte.. Jos

KAZIMIERAS PAZARSKIS, žymus bari
tonas, dalyvaus “Draugo” vakare. Kazys turi 
savo balse daug stiprumo ir moka publikų pa-L. V. “Dainos” choras, vedamas J. Saurio, išpildys keletu labai malonių nu 

balsas pasižymi švelnumu ir merų “Draugo” vakare, Lietuvių Auditorijoje, vasario 3 d. Šis choras daug dir- tenkinti moderninėmis kompozicijomis 
malonumu. Ji hus nauja žvai- ha meno srity ir jis kas metai daro labai žymių pažangų. Bus. visiems malonu jj
gždė “Draugo” koncerte. išgirsti “Draugo” koncerte.

A. čiapas, žymus baritonas, padainuos keletu 
Aušros Vartų parapijos choras, vedimas J. Brazaičio, dalyvaus “Draugo” metiniame koncerte ir žada šiemet savo mėgiamų dainų “Draugo” koncerte. Jis vi- 
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 

“Draugo” programa.

J. BRAZAITIS, Aušros Vartų parapijos var
gonininkas vadovaus savo chorui “Draugo” kon- ,jar geriau pasirodyti negu kada nors pirma. Aušros Vartų pa 
certe. • šventimo. Laukiame visi tos progos išgirsti jį “Draugo” koncerte.
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Statykime Katalikybės -
- Lietuvybės Katedrą

- •
(Mūsų jaunino organizavimo šimts ir dvidešimts metų at- 

reikalu) gal mūsų Amerikos lietuvių
tarpe, kuomet jie visi entuzia 
stiškai kūrė, statė ir dirbo 
Naujajai Lietuvai? Kur šian 
die yra tos kūrybinės jėgos? 
Kur yra mūsų darbo tnergi

Viename inieate ėjo dideliai' Jak mŪ8,» ,auU dar 
statybos darbas. Darbininkai >• Tttrlma tūtataniSais jw

Itašo Jonas Čelkys Morkūnas, 
“Am. L. Kat. Studentų ir 

Profesijonalų Sąjungos 
Centro Pirmininkas

sunkiai dirbo ir prakaitavo. A- 
plinkui stovėjo daug žmonių • 
žiūrėtojų.

Iš susirinkusio būvio vienas 
žmogus - filosofas priėjo prie 
darbininko ir užklausė jo:

nūr.o... Ir mūsų tikėjinSo ir 
tautybės veikimo dirva yra 
plačiausia.

Šiandie dar turime tų dar 
bininkų - mūrininkų - archi 
tektų, nors ir nedidelę saujelę 
kurie vieningai ir pasišventu-“Prieteliau, ką jūs darote!”

Neatsigręždama darbininkas'“1“1 “““k, l«tuv,ų
trumpai atsakė.: “Ar nematai: 
duobę kasu”. Ir nieko nesa-

tautos ir tikėjimo gerovei ii 
šviesesniai ateičiai Amerikoje.

tikslas —kvdanias daugiau, jis toliau I vyriausias
darb, dirbo. P-““*1 KaUiikybės - Luta-

Nepatenkintas jo atsakymu, 
žmogus - filosofas priėjo prie

vybės Katedrų.
Mūsų katalikiškos lietuviš-

NAUJI MIŠPARAI Amerikos lietuvių bažnyčiose, 
bet ir Lietuvoje.

~ , ... Sveikinu J. Žilevičių už įPasižymėjusi savo miltais v ..... ...., . .. . . , w u i. žymų kurnu ir linkiu gerojeleidimais J. Fisliers ir Bro.. ...... .sveikatoje Bažnyčios ir lėvy-muzikos tirma sausio nienesy-.

Juozo Sūnaus Įspūdžiai Iš 
Lietuvos

nes labui nenuilstamai skam
binti kanklėmis.

J. S. Paeinu

PHILADELPHIEčiy IR 
APYLINKĖS LIETUVIU 

DĖMESIUI ‘

Falangoje

(Tęsinys)
Birutės kalnas vidutinio dy 

džio. Draugijos Lietuviai l’uo

lkomis vaidilutės. Tapę krik
ščionimis, žemaičiai ir Prūsų 
lietuviai dar ilgą laiką vaikš
čiodavo miniomis j kalną, y-

šti laiptai gražiai sutvarkyti.; Pa^ 1 *Jur£ine8> aiba atsi- 
Užlipus ant kalno, randi' ved« “rkUu* vedžiodavo juos 

mūro koplytėlę, įrengtu taip, i aPllnk kaln»> kad Sv- Jurgis 
kad ir šv. Mišias kunigas ga-i užtart« ir gyvulius
ji laikyti. Koplytėlės durys nu0 limpamųjų ligų ir vagių”.

Taigi, čia šventvietė ir gar
si padavimais nuo neatmena
mų laikų. Juozo sūnūs atsiri
šo mazgiuką, kuriame laikė 

nuo Baltijos

je, 1935 m., išleido komp. J.
Žilevičiaus į Šv. Sakramentą; 
ir tinkamus 40 vai. atlaidams į 
puikius unisono chorui ir ke-( 
turiems mišriem balsam miš
parus.

Mirus Suvienytose Valstijo1 
se bažnytinės muzikos pijonie 
riui J. Singenbergeriui, jau
nuo seniai jaučiama chorų ta- Brangūs viengenčiai! Žino-
rpe didelis trūkumas tinkamų te, kad 16 Vasario, diena pa- taip. supiaustytos, kad nei pi- 
mišparų. Išėjus į pasaulį nau- skelbimo Lietuvos nepriklau-i vietos nėra. Mat, seniau 
jam p. Žilevičiaus kūriniui, somybės akto ir mirties suka !tarp va®arot°jų <'ia buvo pa- 
ta spraga pilimi užpildyta. Da ,kti mūsų patrijarko, Dr. Jom jProb* » koplytėlės duris i',. ..
bar mūsų chorai galės padi-1 Basanavičiaus artinas. Pasiti-1 Piautl savo i’iicialus.^ Kuomet Į kaino atminti kad va
dinti savo repertuarų nauju, i kini ją deramai minėti. Susi- Jau ^vint ant žemes riebu- ižaive£^ j užjūrį’ir žiup- 

jnnkin, visi vakare ,1« vasario -> , rasD I£
į Šv. Jurgio svetainę ir tin- nnu> tai vienas pasilenkdavo, ,

!, • - kitas užsilindavo ant nuir- rutos kalnas <*uletų ir savokainai paminėkime. '° kllab užsilipdavo ant nugo. , „„„„s*.,
ros ir pasistiebęs plaudavo Į padavimais garo .tų. 
pirmąsias savo vardo raides.; Atsisveikinęs su

įdomiu leidiniu. 
Mišparų

•-1

kito darbininko ir vėl pastatė kw jaunuomenės, ypač mūsų 
tą patį klausimą: “Prieteliau, Į dudeni i j c.: — busimųjų tautos; 
ką jūs darote?” Šis rimtai at-i v«dų - suorganizavimas A- 
ąakė: “Mūriju sieną”. Bet,1 n‘«riko> yra sioB didžiosios

viršeliai stilingi, 
popiera gera, rpauda aiški 
Leidiny rūpestingai pažymė
ta: kvėpavimas, akcentai, di
namika ir psalmių galūnėse 
sekančių eilučių numeriai.

Lietuvos pirmoji vyriausy
bė — Taryba Vilniuje paskel
bė Lietuvos nepriklausomybės

Unisono giesmėse

garsiuoju
Apsi,įniręs aplink, pažengęsi.kalnu palengva žingsniavo j 

aktą, o, praslinkus keliems me; keletą žingsnių žemyn, ateisė-'Pakal”«- dar Paneigęs į viršų 
.tams, tame pačiame Vilniuje lj0 prie ošiančios pušies. Da !lr tarę8 j“1" Paskutinį kalių 

vargonų įr toje pat dienoje apleido šf bar jam lyg girdėjos jo se- : sudiev. Aplankęs Liurdo sto
pritarimas be jokių inovacijų, i pasaulį garbingas mūsų tėvystės priešdaug metų dainuo- įV1*’ kuri randa« Siaurvaka-
puikiai išpintas tinkamais me- nainis Dr. J. Basanavičius, 

tuomet prie jo atėjo kitas mū- katedros pagrindinis pamatas liodijų eigai pagrindiniais a- j kuris visą r.mžį darbavos vien

simainęs kelioliką dolerių j 
litus, bando susirasti autobu
są, kuris važiuotų į Žemaiti
ją. Turėjo gerai pavaikščioti. 
Mat, tuo laiku Klaipėdoje au
tobusai buvo be jokios tvar
kos. Vargais, negalais sura
dęs autobusą į Kretingą, vėl 
dunda, kaip sakoma, — pas 
Šv’. Anteną, o iš čia mano 
traukti namo — į Rietavu. 
Tačiau, pažiūrėjęs į žemėlapį, 
randa, kad arčiau bus į Rietą 
vą keliaujant per Budrius ii 
Kulius. Na ir klausia kelio į 
Budrius. Vienas, kitas atsaku 
nežinąs. Vienus pilietis betg 
‘patlumočijo”, kad į Budriu- 

reikia eiti per Garždus. Taip 
Juozo sūnus, patikėjęs šiam 
žmogeliui, nebežiūrėjęs nei į 
žemėlapį ir patraukė į Garž
dus, kurie randas už 24 kilo
metrų nuo Kretingos.

UwuMxfcas 
(Bus daugiau)

“ARKIVYSKUPAS JURGIU 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vieni 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelą 
su stipriais kietais viršais, si 
persiuntimu kaina $1.90.

ARKIVYSKUPAS JURGIU 
MATULEVIČIUS. Labiau n 
labiau auga pasitikėjimas šiut 
šventu vyru, mūsų mylimu tai 
tieČiu. Nebetoli gal ir tie laa 
kai, kada Dievas leis jį išvys
ti šventuoju paskelbtą.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupl 
gyvenimas. Jį pužinositne ii 
neseniai išėjusios knygos.

I '"DRAUGO” KNYGYNE

riniani prieškalny, pro pušinė 
*lį, pro grafo Tiškevičiaus rū 

1 mus sugrįžo atgal į Palangą, 
j Palanga, t u r būt vienas gra 
| žiausių poilsiui miestelis Lie- 
įtuvoje (kurortas), čia matos 
'daug dailių vilų; neblogai at- 
Į rodo ir kiti namai, taipgi y- 
ra pora asfaltuotų gatvių, ko 
kitur neteko pastebėti, išsky- 

. i rus Kaune Laisvės Alėją.
Iš Palangos, Juozo sūnue 

autobusu vyksta į Klaipgdų- 
Autobuso girdis tai žydiškai, 
tai vokiškai kalbant, taipgi 
negarsiai šnekučiuojas ir lie
tuviškai.

ta dainelės.
“Ant marių kranto, 
“Palangos miestely,
“Kur gyven’ mūsų 
“Broliai žemaitėliai.
“Yr’ aukštas kalnas,
“Biruta vadintas,
“Žalioms pušelėms 
“Viršus apsodintas”. 
Pažvelgus’ į koplytėlę, pri

mena, kad čia yra šventvietė Į
ir vėl prisimena padavimai, J 

Matulionis pasakys kalbų. kad «Birutos kainas nu3 se.1
Šį vakarą ruošia I hiladelp- 'novgs didelėje pagarboje žmo 

bijos Lietuvių Krikščionių Ką nių tpbėra ]aikomail. Čia taip

Jau nuo seniai laikraščių kordais. Visur pažymėta gie-'tik mūsų brangios tėvynės — 
dojimo slinktis ir kvėpavimas, j Lietuvos labui. Be to, savo 

šokiausių straipsnių, įvairios! j Choras psalmėse pasižymi to- j atsilankymu pagerbsime ir ki j
prakalbose, seimuose ir t.t.; | nacijų įvairumu ir liarmoni- tą mūsų tautos pasididžiavi- •

kuris laikė rankose didelį pluo’buvo ir >'ra kalbama, išneša f jos darnumu. Ypatingai psal imą _ “Gyvąjį kankinį”, vy-; 
štą pcpierų, į kurias rūpestin aia rezoliucijos apie mūsų ja.; nuėję ‘Beatį omnes’ hypodoris- skupą T. Matulionį, kuris tą Į
gai žiūrėjo ir studijavo. Jis nhną ir istautėjimą, apie mū Į l oji skalė sudaro suvytą spa dieną viešės Philadelphijoje ir
atrodė ypatingai susidomėjęs SV spaudą, apie mūsų tauto.-j ivą. Psalmių choro dalyse rit- . dalyvaus Lietuvos nepriklau-

rininkas pasitarti darbo rei-
kalais ir pasikalbėjimas buvo'būtyse yra tilpę visokių vi
nutrauktas

Netoli stovėjo kitas žmogus,

viso darbo eiga. Tai buvo ar
chitektas. Priėjęs žmogus - fi

losofas paklausė jo: “Priete. 
liau, ką jūs darote?” Pakėlęs,<iirbtumėm ir širdingai dirbtu 

mėnų tai mes tada visi tikrai 
galėtumėm pasidžiaugti mūsų :

ateitį Amerikoje ir t.t., tačiau. | inas išleistas. Sulyg gregori j SOmybės akto paskelbimo pa 
jei mes mažiau kalbėtume ir (‘joniško giedojimo dvasios, pri minėjimo iškilmėje. Vysk. T 
rašytume ir slaugiau aktualiai

savo akis nuo popierų, jo su
sirūpinęs veidas nušvito. ' Su 
entuziazmu jis atsakė: “Mes 
statome katedrą, didžiausią Ir 
gražiausią visoje šalyje”.

Žemai buvo kasama duobė 
— pamatui; aukščiau buvo mū 
rijama siena. Kilniausi idea
lai buvo planuojami šiai ne
paprastai struktūrai. Vienybė
je jie visi dirbo ir statė did
žiausią ir gražiausią katedrą.

Panašiai yra ir kasdieninia- 
' me gyvenime. Jūs ir mes tu 

rime didelius darbus ir užsi- 
L mojimus. Jus ir mes taipogi 

galime pastatyti didžiausią ir
^gražiausią katedrą

Mūsų, Amerikos lietuvių te

silaikyta kalbos slinkties. Psa
lmėse: “Dixit Dominus” ir 
“Confifcebor” jai bent sop

. , . - - - iranai del -ženn* gaid^ Kalėtll ryšis. | pat> kai ,ietuviai huvo stab.
teteki- Ueta inU8i8kli8ti‘ Bet graŽU giedOji‘ f Pro«ra,na bus ivairi ir tu-|meldžiai, degė šventoji ugnis

statomoji Katalikybes - Lietu l,ną nestldaro vien tik garsus jrininga: kalbos, muzika, dai- 
vybės Katedra tada nebūtų įr aukštų gaidų spie- 'noR. jr kįti gražūs dalykėliai,
svajonė, bet realizuojamas la gj,naSt Kompozitoriaus turėtu po programų bus šokiai.
ktaK‘ ’ omenyje švelnus, maldingas j Vakaras prasidės lygia*

Jei jaunuomene yra tautoi giedojimas, už tai ir soprano- j;3() va]
žiedas, tai inteligentija yra j ,n8 skirta vidurinė balso tesi- 
— josios siela. Tauta neturiu jtūra.
ti inteligentijos - vadų, nega ! j
Ii sukurti savo kultūros ir „n-' °K8,ne«: ‘‘"R“ ■ i
ksčiau, ar vėliau žūsta. i“Alma “Avė :•

Mūsų tautoje didėjantis gy- <-«eli” ir.
vųjų lavonų skaičius, tepusių

<< Salve Regina’ vyrauja fruri-

LIETU v i Al DAKTARAI

Už rengimo komisiją:
Kazy n Vidikauskas 
Kazys Dryža

AKIŲ GYDYTOJAI

rpe turime daug, labai daug, 
tokių žiūrėtojų, kurio vieni eik ksjim0

teities Amerikoje..

bedievybės ir ištautėjimo ar i n*n8a harmonija ir įvairus, 
komis, išjudino mūsų susipr? I^audles motjvais puoštas, ko- 
tusius tautos visuomenės v , i nDapunktas. Šie mišparai bus : 
dus į aktingą kovą dėl kata-ĮPažiba musi* ehon* giedojimo, 
likybės - lietuvybės katedros. Į ^ie turėtų rastis pas kiekvie- 
del mūsų lietuvių tautos ir ti chorvedį ir skambėti ne tik

DR. VAITUSH, OPT.

aplinkui stovi arba vaikščio
ja, gi kiti tyli ir pasyviai žiū 
ri j mūsų tautos veikėjų sun 
Irius statybos darbus ir pas
tangas.

Jei šiandie tokioje sustingu
sioje dvasinėje - tautinėje at 
Biosferoje gyvuoja mūsų lie-

lietuvių studentų suvažiavi 
mas Marianapolis College ir 

tuvių tauta Amerikoje, jei to didelio suvažiavimo paseks
mes jaučiamės parblokšti, lyg 
tie vergai, kurie nustojo vil
ties susilaukti savo laisvės, tai 
kodėl mes dabar nesusipranta-

Offb-c Tei. HEMIock 4*48 
(U.;. Trt. (iROveblll 0617

7017 S. FA1KFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
3433 W. MARQVETTE ROAD
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2-4 Ir 7-» vak.
Ketv. ir NedCllomta susitarus

kurią kurstė ąžuolinėmis ma Klaipėdoje pernakvojęs, IŠ

o T'P’I’J’TTIAT TlAfCTAitAl* 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI:

Office Phone Ros. and Office
FROspoct 1048 Z3&0 Ro. LeavlU Rt

CANAIj O7OO

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Ohicago
OrriCE H0UR8:1 to 4 and T to 4 P. M. 

eunday by Appolntment

Tel. CANal 0257
Ros. PROspect M50

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lf CHIRURGAS

1821 SOUTH H/YLSTED STREET
Roa*desx<Ja 8800 So. Arteslan Ava.

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet
8 Iki S v. vakare

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 4 Iki 4 Ir nuo 4 Iki 4 vak. 
Nedaliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIevard 7*20
Namu Tel. PROnpeet 1030

DR. G. 1. BLOŽIS
Tel. CANal 8122

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road 

(Kampas Leavltt Rt.)
Valandos; Nuo 4 Iki 14 ryto

Nuo 1 Iki 4 vakaro
Berodo] pagal sutarti1 ta*. MOClevard 7041

OR. C. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

464S So. Aahlaud Avė.
arti 4Ttk Street

Val-i ano t iki 4 vakaro 
Saredef pagal eutarfi

Te*. OANal 8128

DR.S.BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Oermak Road
Valr.ųdos 1—4 Ir 7—4 vak. 

Šaradomis Ir Nedaliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. Caiifornia Avė.
Telefonas RfcPnbUo 7888

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas 

2516 WEST 69th 8T.
Of. ir Res. Tel. HEMIock 6141 

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

tat. Oflao SOUDevaM MIS—40 
■na. VIOtory BMS

DR. A. J. BERTASH
Oflao vai. nūs 1-4: ava 4:44-4:M766 W. 88th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS ik CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE

K VHMMB SSSS
Ofiso vai.: 4—4 Ir 8—8 p. a. 

Nedauomls pagal sutarti

(VAISOS DAKTABAl:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 13 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 4:8« vai. 
vakaro Nedaliomis nuo 10 Iki 13 

valandai diena
Telefonas MlDwsy 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARds 0884

Res.: Tel. PUAsa 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 Ir 7-8 v. v. 
Nedeldlenlats nuo 10 Iki 12 diena

Tat iJLFayatta 7(t*

DR. F. C. WINSKUN AS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai. j I—4 Ir 7—• vai. vakar* 

Res. 2136 W. 24th St.
Twl. CANal 04414

Oftao: Tel. LAFayette 4017
RMLt Tel HKMI<xk glM

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Oflao valandos: >-4 Ir 4 -4 vaL »ak. 

Realdondjoa Ofisas: MM W. «»ti> Rt.
Valandos: 10-14 Ir 4-4 ral. rak. 

■orodomls Ir NsdUlomls pagal sutarti

Profesijonalų Sąjunga, ku tuk
stančiais narių studentų, pro 
fesijonalų, rėmėjų.

Amerikos L. R. Kat. Kuni
gų Vienybės ir Amerikos L 
R. Kat. Federacijos iniciaty 
va įr rūpesniu, 1932 m. buvo 
sušauktas visuotinas Amerikos ,inasU studentija ir profesijom*

LIETUVIS
OI*TO>fETRICAI4A' AKfl 

SPECIALISTAS
Palengvina aklų (tempimą, kuris 

esti prk-instlml galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudami aklų karftt|. atitaiso 
trumparegystę ir tollreffystę. Priren
gia telatngat akinius Visuose atalti- 
kitnuosr ecsaminavlmas daromas su

Sąjungos Centro Valdybos' elektra- parodanfia mažiausias klai- 
J das. HpncialA atyda atkr-iplarna j

mokyklos vaikus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
N«d«lloj nuo 10 iki 12. Daugely at- 
Mitlkimų akys atllalsnnioH be akinių. 
Ki'nes pigiau kaip pirmkMi.
4712 30. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulevard 7589

vyriausias tikslas kad' visu

buvo, kad įsisteigė Amerikot

lai, visose Amerikos lietuvių 
kolonijose priklausytų prioi 
šios kilnios Sąjungos.

Mes visi galime atlikti di-

1934 m., liepos 2 ir 3 d.. 
me? Kodėl mes dabar neišsi- Į Marianapolis College, įvyko

Lietuvių Katalikų Studentų niisijos darbą: ragindami 
Organizacija. Istudentiją (lankančius ir pa-

judiname iš tos indiforentiz- 
mo dvasios? Kodėl mes nega

III-asis metinis Seimas. Iš jau 
nutės oigunizacijos išaugo jau

baigusius high schools, colle- 
ges, etc., etc.,) ir taip pat pro- 
fesijonalus savo kolonijoje or 
ganizuotin ir priklausyti prie

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso* 

imo a- 
ių.

lėlumėm užsidegti ta pijonie- didelė ir stipri Amerikos Lie- garbingos Sąjungos. Bū
riška dvasia, kuri degė de- tuvių Kat Ui Irų Studentų ir kime pirmaisiais organiiato 

riais - pijonieriais.
Amerikos studentai, profo- 

sijonalai, statykime Katsliky- 
ibte - Lietuvybės Katedrą! 
j Prisirašykite šiandie, 
j Centro Pirmininkas: John 
O. Morkūnas, 41 Willit© Dr., 
Rociiester, N. Y.

Centro Sekretorius: Antho 
ny Mičiūnas, Marianapolis Co

VISI DEPOZITAI IKI $5X00 APDRAUSTI
FBDBRAL DBPOSIT INSUBAMOB KORPORACIJOS

KASPAR AMERICAN 
STATE BANK

1000 BLUB ISLAND AVI., KAMP. 19 OAT.

CHIOAOO ILLUfOIS
llege, Thompson, Conn.

1

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRI8TA8

1601 S. ASHLAND A VENYTE 
Platt Bldg., kam p. 18 st 

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Phone danai 0628

i a.

DENTIBTAS
14M SO. 4Sth OZ-. CICERO. HJ* 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 14—4 vai. 

*147 SO. HALSTED ST., CHICAGO 
Pstnod. Barat. Ir Sobat 4—4 vai.

Dloaome TeL LATanMa S7BS 
Naktinis Ta*. CAJal MM

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2648 W. 47th Street 
VaLt 4 Iki S popiet. T Iki 4 vak. 

Meddlfoje pagal sutarti

Tel. liAFayctte 4057

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avs. netoli Kedsls) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Re rėdo mis Ir nedėlletnta pagal 
sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 3(50
Res. Tel.; VlRgtnla om

DR. V. E. SIEDLINSKIS
dentirtas

G A 8 X - R A Y
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Ęranclsco Avs. / . _

/
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Ukrainiečių Kovos Del Savo 
Mokyklų

Prieš 30 mėty garsus ukrai
niečių rašytojus Ivan Franko 
lankus charakterizavo šiais žo 
džiais: “Pradedant lenkų, ma
gnatu ir baigiant paprastu da
rbininku, visi vienu frontu ei
na prieš ukrainiečius”. Šie 
I. Franko žodžiai yra reikš
mingi. Tai yra tikra teisybė.

Lenkai 1919 metais okupa
vę Rytų Galiciją, visais bū
dais stengėsi tą savo smurto 
žygį kaip nors įteisinti. Tatai 
jiems laikinai pavyko. 1923 
metais ambasadorių konferen
cija davė lenkams teisę valdys 
ti Rytų Galicijos žemes tam 
tikromis sąlygomis. Bet tų są
lygų lenkai ligi šiol ne tik ne
vykdo ir su nieku nesiskaito, 
bet atvirkščiai, varo savo po
litikų, be atodairos naikinda
mi visa, kas ukrainiška, kas 
tik jiems stovi skersai kelio.

Prof. Grabskiui vadovau
jant, Rytų Galicijoje savo lai
ku įvykdytas visuotinis bal
savimas, turėjęs nustatyti, ar 
ukrainiečiai nori turėti savo 
mokyklas, ar sutinka mokyti 
savo vaikus lenkiškose mokyk
lose. Tačiau to balsavimo duo
menys ir ligi šiai dienaį sle
piami. Kodėl? Matyt, kad tie 
duomenys kalba okupantų le
nkų nenaudai ir diskredituoja 
juos pasaulio akyse.

Netenka abejoti, kad ukrai
niečiai per balsavimą ne tik

aiškiai ir griežtai pareiškė, 
kad jie nori turėti esamas sa
vas, ukrainiškas, mokyklas, 
bet dar tų mokyklų steigti 
daugiau. Juk tokiems didelie
ms Rytų Galicijos plotams ma
ža kur-ne-kur turėti kokių mo
kyklėlę.

Nepavykus balsavimui, len
kai griebėsi naujų būdų. Del 
to, žinomas kuratorius Sobin- 
ski, i>er kelerius metus išnai
kinęs per 2000 ukrainietiškų 
mokyklų, už savo darbelius bu 
vo nužudytas. Tačiau jo pra
dėtasai darbas sistemat ingai 
tęsiamas toliau ir galų gale 
pasiekė to, kad per 15 metų iš 
4*200 mokyklų liko vos tik 125.

Kai ukrainiečiai, pasiremda
mi lenkų konstitucijos nuosta
tais, užvertė Lenkijos švieti
mo ministerijų prašymais, rei
kalaudami leisti savo vaikams 
mokytis gimtąja kalba, lenkų 
vyriausybė išleido instrukcijų, 
draudžiančių per septynerius 
nietutį daryti bent kurių pa
keitimų.

Ukrainječiaį nusistatė steig
ti privačias mokyklas arba 
samdyti mokytojus ir mokyti 
vaikus namie. Ir to lenkai ne
leido, motyvuodami, kad to
kia mokymo sistema yra ne
legali. Be to, tuos ukrainie
čius, kurie savo užbrėžtu tik
slų atkakliai siekė, laukė ka
lėjimas. O kalėjimų skaičius

drauge su gausėjančiais “nu
sikaltėliais” nuolat auga. To
kiomis nenormaliomis aplinkv 
bėmis visai natūralu visoki są
myšiai bei streikai, kaip kad 
pereitais metais įvykęs visoj 
Rytų Galicijoj visuotinis mo
kinių streikas. Mokiniai atsi
sakė eiti į lenkų mokyklas, 
nenorėjo lenkų mokytojų, iš
metė iš mokyklų visus lenkų 
vyriausybės atstovų portretus 
ir t.t.

Ar tokia kova yra normalus 
reiškinys?

Žinoma, kad ne. Bet kas kal
tas? Okupantai apie tai nepa
galvojo, bet dar didesniu įnir
šimu stvėrėsi persekioti moks
leiviją ir jų tėvus, brolius ir 
seseris kankinti ir grūsti į 
kalėjimus.

Lenkai nenori suprasti, kad 
nėra istorijoje nė vieno fakto, 
kuris paliūdytų, kad smurto, 
neteisybės ir apgaulės keliais 
galima būtų valdyti svetimas 
žemes. Lenkai užmiršta šventą 
tiesą, kad tokį persekiojimai 
dar labiau ugdo ryžtumą sie
kti laisvės ir nepriklausom’ 
bės. ’ IJ I

DVYLIKTASIS PAŽADĖJIMAS LIETUVOJE VIS NEPA
PRASTI ORAI

Parlor Setai

Dviejų dalių parlor setai mūsų $

pačių *r P,,n£įl Karan‘

Turime didžiausią pasirinkimą parlor setų. Taip pat 
padirbame sulig jūsų užsakymo.

Specialis išpurdavimas miegamųjų kambarių (BKD- 
ROOM) setų.
Aukštos kokybės bedroom setą, susi- jk D D Qfl 
dedantį iš trijų dalių dabar pas mus 
gausite tik už ...................................

Ukrainiečių kraštas

Lenkų okupuotos ukrainie
čių žemės sudaro dvį dalis: 
Rytų Galiciją, apimančią 57,- 

1271 kv. kl. plotą, Valuinę, 
Cholmščiną, Polisią ir Pidlin 
šų, — jų plotas sudaro 82,07t 
kv. kil. Ši teritorija dabar pa
dalinta į 8 vaivadijasi Kro
kuvos, ‘Lvovo, Stanislavovo, 
Ternopilio, Volysko, Liublins- 
ko, Poliško ir Balstogės. Iš 
šių vaivadijų grynai ukrainie
tiškos yra: Stanislavovo, Te-ųr ’
rnopilio ir Volynsko; be to, 
Lvovo ir Poliško vaivadijose 
ukrainiečiai sudaro daugumą 
Prie Lvovo vaivadijos prijun
gtos gi ynai lenkiškos žemės, 
kad tuo būdu lengviau būtų 
varyti lenkinimo akciją.

Visos ukrainiečių žemės, kv 
rios šiuo laiku yra lenkų oku 
pači joje, apima 139,347 kv. 
kil. plotą; tat sudaro 36,2 
nuoš. viso Lenkijos teritorijos 
ploto. Gyventojų ukrainiečių 
žemėse 1931 m. surašymu yra 
9,651,320, tat sudaro 30,2 
nuoš. visų Lenkijos gyvento
jų. Ukrainiečių yra 6,167,769; 
tat sudaro 65 nuoš. visų gyve
ntojų lenkų okupuotose ukrai
niečių žemėse ir 19,2 nuoš. vi
sos Lenkijos gyventojų; be to, 
keti šimtai tūkstančių ukrai 
mečių gyvena kitose Lenkijon 
dalyse.

MODERNIŠKAS KAIMAS

MATRASAI! MATRASAI! MATRASAI!

$795
Springsiniai matrasai ................

$J.95
Vatiniai matrasai.........................

Šiuos ir daugclj kitų bargenų Jūs visados rasite

RooseveltFurnitureCo. Ine.

M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
Phonc: SCEJey 8760. Chicago, III.

Karas! Mūšio laukas. Visur viešpatau
ja mirtis. Kariuomenė laukia ženklo, skel- 
bančio jai, žengt pirmyn į kanolių nasrus. 
Josios tarpe matome Joną Orinį, oikagietį. 
Liesas, gražiai ,išaugęs jaunikaitis, stovi 
greta Povilo Railos, kuris buvo sužavėtas 
Jono linksmumu ir gražiu būdu. Jonas at
rodė visai nebjjąs mirties, kur kiti išbalę ir 
nekantrūs, net pats Povilas ir negeriausioj 
nuotaikoj.

Povilas užklausė savo draugo; “delko 
tu toks ramus minties akivaizdoje.”

Jono veidas nušvito. “Aš kaipo katali
kas,” jis sakė; “žinau, kad gyvenu, idant 
išganyčiau savo sielą — kad amžinai galė
čiau Dievą regėti. Aš gyvenau taip, kad kas
dien buvau pasiruošęs mirti. Jei mes taip 
gyvename, mirtis yra mums kaipo pagelbi- 
ninkė pasiekti tos laimės; nežiūrint ar ji 
ateis dieną ar naktį, žiemą ar vasarą, taiko
je ar kare.” Pabaigęs Jonas įdėjo kažką į 
Povilo rankas tardamas; “jei išliksi, šis te
primena tau mane.”

Buvo tai mažas sidabrinis kryželis su 
sidabriniu grandinėlių. Duodamas ženklas 
— pirmyn! Paskutinis jų pasimatymas!

Povilas atidarė akis. Kiek valandų, die
nų prabėgo jis visiškai nežinojo. Buvo su
mišęs, sužeistas. Jaunas vokietukas gulėjo 
šalia jo. Nors būdamas silpnas jis galėjo 
patėmyti, kad jojo lūpos šnibždėjo maldų: 
Heilige Maria Mutter Gottes, bitte fiir uns 
arine Siinder, jotzt und in der Siundė un- 
sereš Absterbens. (Šventoji Maria, Dievo 
Motina, melski už mus nusidėjėlius,dabar ir 
mirties valandoje.)

Povilas mažai žinojo vokiečių kalbos, 
bet sugebėjo suprasti, kad sužeistas taria

MARIJAMPOLE. — Ryti
nėje Marijampolės miesto pu 
sėje yra Liepynų kaimas, ku
ris įsikūrė po Kvietiškio dva 
ro parceliacijos. Kaimas, pa
lyginti per trumpą laiką, la
bai gražiai susitvarkė, išsista 
tė moderniškus trobesius; be 
veik kiekviename ūkyje įvesta Į 
elektra, ūkininkai įsitaisę ra- 
dio aparatus, kiti net tele' 
fonus ir kitokiais patogumais 
apsirūpinę. Kaimas maža kuo 
skiriasi nuo miesto ir mano
ma ilgainiui bus prijungtas 
prie Marijampolės miesto 
ribų.

Būkite tobuli, kaip ir jūsų 
Dangiškasis Tėvas. Būsi to
bulas tik su gerais raštais 
draugaudamas.

Marijos vardą, ir kad Ji melstus už nusidė
jėlius. Nors šis jojo priešas, bet vieno tikė 
jimo ir nusiėmęs nuo savęs kryželį ir palai
kęs prie mirštančio akis uždėjo jam ant kru
tinės.

Jis negalėjo užmiršti vokietuko skaisčia 
šypseną, jam išvydus kryželį. Negalėdami 
kits kitą paguosti kalbomis, tačiau mintimis 
susiramino — nes tą patį Dievą mylėjo. Pa
skui viskas kaip sapne. Juodi debesiai atė
jo ir viską uždengė, negalėjo matyti vokie
tuko. Jautė jog kas jį kelia — kur?

Po kelių sąvaičių atbudo iš mirties mie
go ir po jo sekė kentėjimo mėnesiai. Jo'dar
bas užbaigtas? Jo kryželis kažkur?? Kada 
jis apleido ligoninę — karas buvo užsibai
gęs. Jį vargina viena mintis — tas kryže
lis, vienintelė Jono atmintis ir tas kažkaip 
pražuvo, tačiau atsiminęs mirštančio jauni
kaičio šypseną, jam išvydus kryžių, Povilui 
pasidarė lengviau. Juk jis gerą darbą at
liko. Dievas atlygins. Bet kur Jonas? Kur!

* * *
Prabėgo metai. Po sunkios, bet sėkmin

gos darbuotės Povilas buvo iškeliavęs trims 
mėnesiams į Prancūziją. Kaip greit prabė
go tas laikas, mąstė sau Povilas, traukiniui 
įvažiavus į Cherbaurgą, kuriame jis gaus 
laivą į Ameriką. Išlipo. Uos,tas buvo pil
nas keliauninkų, nes buvo beišplaukiąs mil
žinas “Rex” laivas. Tik suspėjo įlipti lai- 
vau orkestrui begriežant atsisveikinimo mar
šą. Valizą padavė tarnui. Pats atsistojęs 
prie turėklių atsisveikino su senu pa šauliu.

“Koks gražus reginys;” tarė nepažys
tamasis. Jam ištarius tuos žodžius Povilas 
greit atsisuko pažiūrėti j kalbėtoją, balsas

(Tęsinys 6 pusi.)

KAUNAS. — Pernai Lietu- 
I voje buvo labai graži vasara 
ir ilgas šiltas ruduo. Tiktai 
naujiems metams pasiradė bis 
kutis sniego. Bet po Naujų 
Metų užėjo dideli šalčiai, iki 
20-25 laipsnių celzijaus. Stai
ga užėjo šalčiai, nors neperdi- 
džiausi, žmonėms įvarė nau
jos nuotaikos. Daugeliui tokie 
šalčiai pasirodė net sunkiai 
pakeliami. Jfauė plisti anginos 
ir gripo ligos. Pradžios moky
klos pertraukė mokslą. Juo
kinga, kad dėl gripo net ka
riuomenės teismas turėjo per
traukti Klaipėdos hitlerininkų 
bylų. Mat, ne tik tai apie 10 
teisiamųjų, bet ir ar 3 advo
katai ir net teismo pirminin
kas pulk. Leonas apsirgo gri
pų pakilusi temperatūra, kosu
lys, slogas. Nors vien Kaune 
priskaitoma apie 5,000 sergan
čių gripu, bet šiemet šita Ii- 
Iga persergama gana lengvai, 
j ne visus net lovon paguldo. 
'Taip kad tikimasi ji dideliųi
bėdų nepadarys.

DUOKITE VISUS SPAUDOS 

DARBUS “DRAUGUI”

Nemalimas įveiktas — -< 
Dabar Valgo Viską

I P-nas J. K. 46 Montreal. Canada ra- 
1 šo.kad jam daug pagelbėjo NUGA- 
Į TONE. Turi daugiau gyvumo Ir ne

bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas liūdymas. Jis buvo atsiųs
tas lltiosa Jo valia. Daug kitų. pra
neša panašius rezultatus. NUGA- 
TONE vartojama metų metais kaip

! pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas Ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei Jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su nemalitnu — pamė
ginkite NUGA-TONE. Pajusite naudą 
1 keletą dienų. Mes žinome, kad pa
tarsi t Ir kitam. Mėnesio trytmentan 
už Vieną Dolerj. Parduoda vist ap- 
tlekorlal su. garantija grąžinti pini
gus. jei būsit nepatenkinti. Kepit-

I Imkite pamainu.
Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOL

—*• Idealų Uuosuotoją vidurių Z k® 
Ir 50c.

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programus,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais e naudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub.Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

Telefonas tanai 7790r

CHICAGO, ILL. .

«■■■■■!■■■■• ■ '
J REUMATIZMAS •
■ SAUSG6LB I
■
_ Nestkankykitn savęs skaus- ■
■ mals. Reumatizmu, Sausgėla, _ g Kaulų Gėlimu, arba Mėšlu n- *

glu — raumenų sunkumu: nes R
■ skaudėjimai naikina kūno gy-
_ vybę Ir dažnai ant patalo pa- ■ 
H guldo a
■ CAPSIOO COMPOUND moe- " 

tls lengvai prašalina vi riminė- R
■ tas Ilgas; mums šiandie dau- . 
_ gybė žmonių siunčia padėko- ■
■ nes pasveikę. Kaina 60c, per «
■ paštą 55c, arba dvt už $1.05.

. Knyga: "ŠALTINIS SVEIKA- ■
■ TOS" augalais gydytis, kaina
g 50 centų. ' W

■ Justin Kulis ■
3259 SO. HALSTED ST. ■ 

Chicago, III. ■

Buy g lovas wlth whot 
it savas

Nerelk mokėti 60o. ai 
dantų mostĮ. Listerlne T®- 

* otb Pašte gaunama po lėe. 
Tėmyk. kaip gsral Ji vei
kla. Ją vartotadamM »•»
metus sutaupai |g.M.

[.ISTERINE 
TOOTH PASTŲ

25‘

Stop 
Itching 
Skin

Vynui, ^rllmnai Žemo mirt»hjo 
nUZAJImg ndo« I penki** e-klindee 
— Ir pagalbine** prie Znmiot, 
pnAhų. dedorvln**. Ir UI .Arimų Že
me bevelk ntebukllnsal prasnilna 
vieoklna odos Interl]**. kadeaal 
lo gydymo ypalybA* rgtal randa
mo* kiton* «y<uel*»e. Vleo* v*IMI- 
nyAloa ežlelko—lle, Cte. ėž. 
tingai tvirta* Zen.n, De 
r«gnl re»ul»at»l |l,tl,

F ©r ustų&sr j 6 f?’ t a
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VETINES ŽINIOS
NEPAPRASTAS KONCER

TAS BRIDGEPORTE
t

Artinasi vasario 10 d. Tai 
:oncertas, rengiamas Šv. Jur- 
io parapijos choro.

Sis koncertas bus įvairus, 
es programe dalyvauja did- 
iulis parapijos choras, kuris j 
Kinuos naujas, dar niekuomet 
©girdėtas, dainas. Taipogi pu 
ilikų žavės 40 mergaičių švel- 
i balseliai — Mažosios Gė- 
elės choras. Alumnų orkestrą, 
ėdama prof. A. Pociaus, grieš 
eletų numeni ir akompanuos 
horams.

Programas dar tuo neužsi- 
laigs. Atvyks Šv. Mykolo vy
li “Glee Club”, vedamas N. 
Lulio, kuris žada visiems ma- 
onų “surprise”. Bus ir vieŠ- 
lia iš Kenosha, Wis., G. Kle- 
ickaitė, kuri linksmins pub- 
iką savo maloniu balseliu.

DEMOKRATAI VALOSI

Dvyliktasis Pažadėjmas

(Tęsinys nuo 5 pusi.)
lyg girdėtas! “Jonai;” sušuko Povilas. 
Nors jau aštuoni metai praėjo, tačiau jis 
greit pažino savo draugų. Buvo linksmas 
susitikimas. Kits kito apie viekų klausinė
jo. Pagaliau išsikalbėjo. Atsiminė karo Įni
kus, žaurtunus, taip pat papasakojo a pi? 
prarastų kryželį. Jonas kiek pamųstęs tarė; 
“Aš tų kryžių branginau, buvo motinėlės 
duotas, tačiau esu linksmas, kad pagelbėjo 

ir

Ciceros “regli” demokratai, 
kaip jie save vadinas, prieš 
porų mėnesių pradėjo valyti 
savo partijų. Jei taip ilgai tę
sis, gali visai mažai belikti 
“regli” demokratų. Seni de
mokratai, kurie tų organizaci- mirštančiam vokietukui katalikui, nors
jų tvėrė ir stiprino, kurie net 
ir mušt gavo nuo respubliko
nų už tai, kad buvo demokra
tai, geri žmonės, daug pasitar 
navę visiems Ciceros piliečia
ms, dabar šalinami iš organi
zacijos už tai, kad nepripažį
sta diktatūros ir bosą vi mo.

Kas nežino Ciceroj P. Žit
kaus. Kiek jis yra dirbęs dem. 
organizacijai, kiek laiko ir 
sveikatos pašventęs. Bet da 
bar prašalintas. Dargi lietu
vis kandidatas davė įnešimų 
prašalinti P. Žičkų iš susirin
kimo. Iš syk niekas nenorėjo 
paremti įnešimo. Bet, kiek pa-

Dievui, kad gailiasi už padarytas nuodėmes, 
ne dėlto, kad bijo pragaro bausmių, bet to
dėl, kad Jis yra neapsakomai geras ir ver
tas mūsų gerų darbų ir meilės.

Bekalbant maldų, durys atsidarė. Tar
nas įėjo drauge su jaunu kunigu.

“Tamsta, sužinojau iš kito tarno, kad 
.kunigas įsėdo laivan Southamptone. Jojo 
vardas nebuvo paskelbtas vardrastyje. Jis 
yra Benediktinas. Atvedžiau Čionai,” tarė 
tarnas.

Ačiū Dievui! Povilas su tarnu išėjo iš 
kambario. Kunigas išklausė išpažintį ir bu-i 
vo jau betepųs šventais aliejais, kai Povilas 
vėl įėjo į kambarį.

Atsiklaupė. Užsimųs>tė. Jam slinko 
prieš akisi “Monte Cassino” Šv. Benedik
tus, jojo? pastatytas ten vienuolynas. Jojo 
užsisvajojimų sutrukdė kunigo žodžiai, kai 

i pasilenkdamas prie Jono, tarė: “Imk šitų 
1 į rankas.”

Povilas žiūrėjo su nusistebėjimu. Ku
nigas dėjo į Jono bešalančias rankas sidab
rinį kryžių su sidabriniu grandinėlių.

“Mano kryžius — sušnibždėjo Jonas. 
Kur jį radai?” “Radau? Aš jo neradau,” 
tarė kunigas. “Jis yra mano brangiausias 
•turtas! Buvau Vokietijos kareivis. Mūšyje 
prie Ourko tapau mirtingai sužeistas. Ame
rikonas su auksine širdimi įdėjo jį į mano 
rankas, kad man padėjus lengviau pas Die
vų nukeliauti. Šitas kryželis su neapsakomu 
patraukančiu Kristaus veidu, kuris liepė 
man mirtingai sužeistajam prižadėti Dievui, 
jei išlikčiau sveikas, tapti kunigu — vienuo 
liu. Pasveikau. Įstojau į Benediktinų vie 
nuolynų. Kad aš esu čionai ir dar kaipo 
kunigas yra dėka tam kryželiui ir jo davė-

SUCH IS LIFE—

CIRI.S YOU C ANT FORCET

buvo mūsų priešas. Kelios valandos prail
go linksmai. Jonas atsiprašė; sakydamas, 
kad esųs labai pavargęs ir eis pasilsėti. Po
vilas patėmijo, kad draugas buvo išbųlęs, 
bet manė esant marių ligos priežastis, nes 
laivas buvo snukiai supomas.

Kiek laiko vėliau nustebo gauta žinia, 
kad Jonas labai serga ir nori jį pamatyti.

Gydytojas buvo kambaryje. “Jojo šir
dis blogoj padėtyj,” tarė įėjusiam Povilui. 
“Negyvens ilgiau kaip kelias valandas:” 
buvo paskutinis nusprendimas.

Jonas ištiesė rankų ir tarė Povilui; 
“Koks Dievo gerumas! Buvau vienas ir 
nesveikas per visus šiuos metus ir mirčiai 
artinantis, Jis atsiuntė tave, kad padėtumei 
man pas Jį nukeliauti. Jau šeši metai kaip 
turiu širdies ligų .... taip prie Šv. Mihie- 
lio buvau labai sužeistas, štai pasekmės. 
Jaučiu, kad nematysiu ry tuo jaus sauliate- 
kio. Ei£ paieškoti kunigų.

Veltui ieškojimas. Nebuvo kunigo. Grį
žo su liūdna žinia. “Jonai nėra kunigo, bet 
žinai kų daryti,” patarė Povilas. “Taip; ži
nau. Aš jau esu atkalbėjęs tikrų gailesčio 
aktų. Manau, kad Dievas žino, kad aš tikrai 
Jį myliu. Vieno dalyko negaliu suprasti. 
Aš esu atlikęs ‘Devynius Pirmus Penktadie
nius’ karts nuo karto; argi mūsų Viešpaties

i. . , T . .., v. , , . /Dvyliktasis Pažadėjimas’ neišsipildys — tu-jais? Jei tik sužino, kad ne jųl^/ ,nirti be kunig0 „
plauko žmogus, o dar mažai j “Dievas žino kas mums geriausia,’’ 
balsuotojų savo šeimoj turi, j liūdnai tarė Povilas mėgindamas Jonų pa
tai greičiausiai atleidžia iš da ' guosti, nes matė, kad mirtis jau už durų 
rbo; įstato tokį, kuris yra laukė savo aukos.

Vėl Povilas ir Jonas atkartojo tikrų 
gailesčio aktų, kuriame žmogus taria savo

, laukus, kažin kas vėptelėjo 
Programui užsibaigus, visi “paremiu” ir senas demokra

»lės šokti prie geros orkest 
os — Eddie Dell and His Gay 
)ons. Kviečiame visus atsila-

tas turėjo apleisti susirinki
mų.

Kokios paramos gali tikėtis
įkytį į šį koncertų, parapijo | iš lietuvių lietuviai kandida 
Vetainėje. Užtikriname, 'kad tai, jei jie savo tautiečiu ne 
asi smagiai vakarų praleis, j pasitiki?

“Nastutė”! Eikime dabar prie darbiniu 
kų, kaip tie “regli” elgias su

TĖVELIAIDĖMESIO!
Tėveliai! Motinėlės! Jūs e- 

iate Padorumo Legijono na- 
iai. Jūs esate prižadėję sau
goti savo vaikus nuo blogų ju
damųjų paveikslų! Bet jums 
i našta yra labai sunki.

Taigi, Lietuvos Vyčių Chi- 
agos apskritis ateina į pagal-

jiems palankus. Jie mano, kad 
darbininkai ir jų pačios išbal 
suos kandidatus. Juokas ima 
iš tokio užsispyrimo. Piliečiai 
jau žino, kur yra tiesa. Nie
kas nenori diktatūros, tai sva-

>ų. Jis surengė basketball žai- svarbiausias dalykas, 
limus McKinley Parke, 39tli Visi eisime balsuoti vasario 

Wetsern Avė. žaidžiama 12 d.
sekmadienis 2 vai. popiet 

-tys atvykite ir atsiveskite 
.vo vaikus. Tas jums padės 

yti savo Padorumo Legi
ono prižadus. J. G.

Iš Politikos Lanko
13 WARD0 LIETUVIŲ DE
MOKRATŲ KLUBAS IN- 
DOR8UOJA JOHN EGAN

Į ALDERMONUS

Pereitų klubo susirinkimų

DĖKOJA UŽ “DRAUGĄ”

Šiuomi dėkoju už siuntinėji 
mų man “Draugo”, už Ka 
ledų dovanų — plotkeles ir 
kalendorių.

Neregularis demokratas Lietuvių čionai yra apie 30. 
------------------- kiek aš žinau. Gal yra ir dau

LIETUVIAI URUGVAJUJE

jui,” užbaigė kunigas.
Povilo akyse sužibėjo ašaros, ir tarė. 

“Aš esu tas kareivis. Tai Jono kryželis, 
kuris jam sugrįžo drauge su kunigu.”

Jonas stipriai laikė kryželį. Akys bu 
vo užmerktos. Bėgo laikas. Kunigas sus; 
jaudinęs kalbėjo maldas už mirštančius.

PEOPLES RAKANDŲ
Išdirbystės Co.’ Krautuvės

Dirba Ankštos Rūšies Garantuotus Rakandus 
Pagal Užsakymų

Taipgi
TAISO SENUS RAKANDUS

Už prieinamiausių Kainų Mieste!
Dėl informacijų telefonuokite

HEMLOOK 8400

:^s

“Mano krvžius” “ Dvyliktasis l’a- 
.... sunkiai atsi-'žadėjimas” . .>. “Jėzau” 

duso mirštamasis. »
Tyla. Nuskrido siela pas Kūrėjų. 
Laisvai vertė J. Dambrauskas, M.I.C.

GIRDĖTI LIETUVA VOKIE- klebonas kan. Klemensas Ma-
TIJOJE RENGIANTI PER

VERSMĄ

KAUNAS. — Paskutiniuoju 
laiku-vokiečių laikraščiai apie 
Lietuvą prirašė visokių nesą
monių, tiesiog anekdotiškų da

liukevičius. Jis didžiojo karo 
metu buvo žymiu lietuvių vei
kėju. Velionės kūnas buvo iš
kilmingai palaiduotas Vaiki- 
nykų bažnyčios šventoriuje c 
ant kapo sudėti visi vainykai, 
kuriais buvo pagerbtas pasku
tinis velionės atsisveikinimaslvkų. Kiek vokiečių spauda v-

v . ,ra netekusi pusiausvyros, ra- su gyvaisiais. Kai kurie vai-1keli jų skaito laikrašti, bet kt v . . , . . . . , . , ... .X1 -. sydama apie Lietuvę, Vaiskiai nykai buvo su lietuviškais užti nei jokio neskaito. Su Ilgo

giau, bet negalima sužinoti,

Kaip ir kitose Pietų Ame- , matyti iš neseniai jos paskelb-, , : ’,T iniais ir Kareivių name (Sol- , -- T, i * x-nkos valstybėse, taip ir Uru- L. TT . ... 'to, iš Berlyno gauto pranosi-J r diers Home) gyventojais vra . , , . . ,r ..... .
’ j j mo, ka<i Lietuva Vokietijoje

rengianti perversmų. Tas pra-
gvajuje lietuviai išeiviai yra 
susirūpinę savo vaikus auklė
ti lietuviškoje mokykloje, ta
čiau lėšų stoka tų reikalų la
bai sunkina.

Urugvajuje lietuviai 1932 
m. įsikūrė D r. J. Basanavi
čiaus pradžios mokyklų. Pra
džioje mokykla teturėjo

įutarta indorsuoti regularės mokinį, bet jau 1934 mokslo 
jartijos kandidatus į aldermo-1 metus (gruodžio mėn.) bai
lų ir miesto majorų. giant mokyklų lankė 72 lietu-

apie 3000 karo veteranų.

Turim bažnyčių ir kunigų. 
(Protestonai turį savo dvasiš
kį).

Jau 11 mėnesių kai esu toj 
ligoninėj ir dar niekas iš lie 
tuvių pas mus nebuvo atsila-

3į nkęs. Aš visų laikų gyvenau 
Chicagoj. Daugelis žmonių 
man skolingi pinigų. Prašy
čiau, kad bent po kiek prade-

is . Via vaikai. 1935 mokslo me- atsiteisti, nes pinigų labai
businnkime iš raporto pa- v*** rrikin. John Leireika.irodo, kad klubas smarkiai au tais mokykla jau turės 6 sky-, °“

L ir neužilgo bus stipri poli- rius- Mokykloje moko 3 moky-, Veteraus Admimstration,
inė organizacija. tojai.

E Pirmininkui pavėlavus, su- 
mrinkimų vedė J. Juozaitis, 
pranešta, kad ateityje susirin- 
rimai vėl bus laikomi kas tre
lių sekmadienį kiekvieno mė-
lesio para p. svetainėj.

• - i
Atsilankęs 15 wardo pirmi- 
kas M. Račkus pranešė, 

ad jų klubas sutinka bendrai 
ngti didelį mitingų ir išrin- 
o komisijon adv. J. P. Wait- 
hes, J. Briedelį ir M. Račkų. 
emisija turės bendrų susiri- 

ūkimų šeštadienio vakare, va
sario 1 d., 8 vai., parapijos 
kambary. Iš 13 wardo klube 
į komisijų įėjo: J. Juozaitis,
J. Tumas, Al. G. Kumskis, J
Rusteika ir M. Juozaitis.

Pilietis

Ward 24, Wis.

Gerkit ir Reikalaukit

nešimas dvelkia pikta pagieda 
ir juokingais kaltinimais Lie
tuvai. Pranešimas baigiamas 
taip: —• Tuo Lietuva pasista
tė labai didelį uždavinį. Tai 
reiškia nė kiek nemažiau, kaip 
Lietuvos reikalavimų Vokieti
joje paruošti revoliucijų, kad 
nuverstų dabartinę reicho vy
riausybę. Tai yra neįtikėtina, 
ko Lietuva imasi prieš Vokie
tijos reichų. Tokiam reikala
vimui ir įsimaišymui į Vokie
tijos reicho vidaus reikalus 
Lietuva turėtų būtų mažiau
siai pašaukta.

Šis vokiečių spaudos prane- 
šimas-tai nesąmonė, kurių tik

rašais. Vienas kitas jų buvo 1 
net tautiškomis spalvomis iš 
pintas. Lietuviški užrašai Vil
niaus krašte bendrai, ar tai 
ant kryžių, ar kur kitur da
bar yra labai nepakenčiami 
Tuo tarpu, kai Neprikl. Lie
tuvoje, pasitaiko vainykų iri 
kryžių su lenkiškais užrašais, 
bet prieš juos niekas niekados 
rankos nekelia, kiekvienas su
prasdamas, jog tuo yra pager
biamas sau tinkamas žmogus. 
Deja, Vilniaus krašte yra ki
taip. Ten naikinama visa, ka, 
tik lietuviška. Kai kam nepu 
tiko ir tie lietuviški užrašai 
prie kan. Maliukevičiaus kapo. 
Kaž kokios Valkinykų fabri
ko darbininkės dienos metu a 
tėjusios prie Maliukevičiaus 
kapo iškarpė iš vainikų juo-

Uždedam Naujų viršų ant 2jų dalių r*
Parlor Setų už .................................. įpl & • & U

Didžiausis pasirinkimas gatavai pada
lytų, naujų, gražių Seklyčioms Setų 09 0 tZfl 
už mažiausias kainas Mieste nuo... VZ

ir aukščiau
Lengvus Išmokėjimai

Didelė nuolaida už senus rakandus mainant ant naujų

MANUFACTUBINO company

4179-83 ARCHER AVĖ. ♦♦♦ 2536-40 W. 63rd ST.
Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemlock 8400

Viaoae AlinJ»e 

Mutual Trijų 

Žvaigždžiu 

Kentuelry 

Bourboa

Ir
Uctavlikoa

Dagtinis

MutualLiquorCo.
4707 S. Halsted Si.

TeL TARD8 0808

vokiečiai, tulžį ant Lietuvos stų lietuviškus užrašus ir su
dedami, ir gali išgalvoti. Svei draikė kai kuriuos kaspinus, 
kas žmogaus protas niekados Tuo darbu labai pasipiktino 
negali leisti tokių nesąmonių visa Valkinykų parapija, kuri
skelbti. Lietuva niekados to
kių perversmų neruošė ir nc- 
ruoš. Bet kartu ji neleis įvai
raus plauko priešvalstybi
niams gaivalams knistis Lie-

nepaprastai mylėjo ir gerbė 
velionį Maliukevičių. Tos trys 
lenkų šovinizmo apakintos ir 
barbariško sužvėrėjimo apim
tos lenkės sudrumstė ramybę

tuvos valstybės pamatuose ir visam kraštui. Pažymėtina, 
juos ardyti. Tsb. kad tų niekšingų darbų, ma-

-------- —- čiusieji norėjo pakviesti poli-
’ LENKAI IŠNIEKINA NET ei jų, bet jos tuo metu niekur 
MIRUSIŲ LIETUV. KAPUS nerado, nežiūrint, kad Vaiki-

KAUNAS. - Pereitų metų n?'kuo6e yra 10 lenkų P01**”' 
gruodžio mėn. pradžioje Vii-j n^nkcII- y*

niaus krašte mirė Valkinykų -------------

"I Can Work 
Every Day Now”

If you mušt be on the job EVERY 
DAY, take Lydia E. Pinkham’s Ttb> 
lėta. They reliere periodic pain tad 
diseomfort. If you take them regu- 
larly .. . and if youra ia not a surgical 
case ... you should be able to aroid 
periodic upaeta, becauae this medi- 
cine helps to correct the CAUSE of 
your trouble.

T am a factory worker. I waa weak aod 
ocrroui and my atoaaach and baclc pained 
ma aeverely, būt ainca I took Lydia B.

Plnkhatn'a Tablcts the paioa 
doo't appear anymora”.— 
Mitt Ht/tn 3906 N.

Aim., Cbic^gt, VL

"I took your Tablets for 
painful periodą. My back 
ached and I had eramping 
paini. Thia medicine re- 
Iieved the paio immediately. 
I am able to do my work 
oow."-Mn. C C

S, B»k 71, MaaaAa^ XLa.

LYDIA E. PINKHAM’S TABLETS
Atk Y»»r Dr»Įjht for tbt įO^ tat
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VIETINES ŽINIOS
LIETUVYBĖ, JAUNIMAS 

IR KOMUNISTAI
Komunistų triksai. Tėvai, 

įspėkit savo vaikus

NEBUS DAUGIAU 
GRABORIĮI

itiško jaunimo. Parėmimui šio 
stutemcnto, komunistų lygos

____  vadas įrodė, kad keturi vieno
dol. padengimui nuostolių įvy-^Y1110 nariai žaidžia su Mar
kusio 10 metų bankieto kuo- ^uetta Parko lietuvių katalikų DAR APIE CHI0AG03 LIE-:i<»j randasi šermenys.

l’aipgi buvo iškeltas kl&u-inėšių turės išbfitį lovoje, kol mštynių vakarų vasario 12 d,
fsinias kas link pastatymo ‘gė-'atgaus pirmykštes jėgas.
!lių ženklo’ (door etape) prie 1 Bronė daug dirlto Lietuvor 
'koplyčios durų, pažymint, kad Vyčių organizacijoje. Per du 

centro .raštininkės

Marųuette Parko Vyčių kuo 
pu, kuri per keletu metų iš
augo j vienų didžiausių L. Vy
čių organizacijos kuopų Ame
rikoj, pereitam susirinkime bai. 
gė pereitų metų atskaitų. Pa
sirodo, praėjusiais metais kuo 
pu buvo surengus daug sėk
mingų pramogų, kurių paja
mos siekia netoli 500 dol. Ir 
išmokėta beveik tiek pat. Vie
nas didžiausių išmokėjimų bu

pos gyvavimo sukakčiai patui- 'parapijos C. Y. O. tymu toje 
nėti. Tas bankietas, kuris bu-'Pa^ salėje sekmadieniais, 
vo pradėtas rengti prieš tris j J*e yra tokie? Niekas
mėnesius, ir į kurį kuopa įdė-įkitas, kaip tik geriausių para- 
jo dauginti rūjresčio ir darbo, vaikai, kurie nepriklau
negu į bent kokį kitų paren- so *r neįdontauja
gintų — nepasisekė. Kodėl! 

Mūsų senieji lietuviai nema-

lietuviškr 
katal. jaunimo veikimu. 

Vienas tų vaikinų net išsi
tė svarbos tikram, lietuviškam re**kė, kad, gal, butų gerai 
katalikiškam jaunimui pritar- *l v*bas llolv Name Socie
ti jų kilniame darbe.

Prieš kelias savaites prieš
bankietų nutarė, kad, esu, to-

ty tymas prisidėtų prie Slot į 
komunistų lygos. Mat, galėtų 
lengvai laimėt Zenipijonatų.

ji diena labai patogi diena va- Nesupranta, kad komunistai 
kariūnei parapijos naudai. Re- jt(> ir laukia. Jie atiduotų visus 
ngėjų dėmesys buvo atkreip- eempijonatus, visus puodus, 
tas j faktų, kad jaunimo L. V. kad tik atsiekus savo tikslų! 
kuopa tų pat dienų rengia rei- Žinoma, tie žaidėjai neskai-

vo — $100.00 parapijai, baza- kgniingji vakarQ Atsakymas tvs šio įspėjimo, nes jie ga!
M buvo toks: “Ar mes nusilei ^auna vorkerį, bet žinau 

sint jiems? Ar ne mūsų didės-jkad jų tėveliai skaito ‘‘Drau-
ro metu, o kitas — netoli 60

Vasario Mėnesio Didis

RADIO
MUMS
Kainos sumažintos nuo 30 

iki 60 centų ant dolerio.

Naujos mados 
MIDŲ ET RADIOK 

tik po
*6.95 lr *12.50

vertes RADIOS 
P«

*27.50
$75.00 vertės RADIOS 

po
*25.00
$90.00 vertės 

ZENITH RADIOS 
po

*49.50
$150.00 Kombinacijos 

RADIO su GRAMAFONU 
P«

*49.50
$75.00 CROSLER RADIO 

po
M 9.75

Naujos Mados Puikus 
KOMBINACIJOS 

RADIOS 
P0

*22.50
$95.00 vertės 

M AJ ESTI C RADIOS 
po

*39.50
Parduodam ant LENGVŲ 

IŠMOKĖJIMŲ. Duodame 
didelę nuolaidų už senus ra- 
dios į mainus ant naujų.

Sis stakas apribotas ir 
greitai parsiduoda 

MATYKITE TUOJAUS!

3222-26 S. Halsted St 
Tel. VICtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdinakas

Duodame gražius radio pro- 
gramus kas nedėlių 11-tų 

vai. prieš pietus iš stoties 
WGES, 130o kilocycles.

nė jėga? Mes rengsim, ir jau *r ppė-s juos, neleis žais
ninias mums nepakenks. Nei 4i tokioje kompanijoje.
jo priedermė dalyvauti para
pijos vakare”.

Tai taip žiūri mūsų senes
nieji j savo jaunimų!

Nors sakoma, kad čia lietu 
vių centras, bet tikroji lietu 
viška dvasia nyksta. Parapi 
'joje organizuojasi nauji klu
bai. kurie nieko bendra netu-

Marketparkietis

PILIETYBĖS AKTAS 
1934 M.

Respublikonui valdymo lai 
kais buvo vietas principais 

rį su lietuvių kalba ir veiki-j nusistatymas, kokiu būdu už 
iiiu. įkirtus kelių svetimšaliams į

TUVIŲ LAIDOTUVIŲ
DIREKTORIŲ ASO 

CIAC1JĄ

Visi buvo tos nuomonės, kad 
“ženklas” prie koplyčios du-

metu ėjo 
pareigas. Netingėdavo lankyt 
įvairius šios organizacijos su

!rų nėra geras paprotys, nes sirinkimus; tdarbavosį įvairio- 
'veik visos kitos tautos to

Kaip jau buvo rašyta, Cbi- 
cagos Laidotuvių Direktoriai 
suorganizavo asociacijų, tuo 
pačiu pakeisdami ir “grabo- 
riaus” vardų į ‘‘Laidotuvių 
Direktorių”.

".'•ugi, minėtoji asociacija 
dabar legaliai ir gyvuoja, nes 
jau turi čarterį ir konstituci
jų, kurios visi nariai turės pri
silaikyti.

Tikslas šios asociacijos v ra,: 
palaikyti ' draugiškus santy
kius tarp savęs ir pakelti šių 
profesijų į aukštesnį laipsni, 
kaip darbu, taip ir pasielgi
mu.

Antras tikslas — duoti žino 
nėms geresni patarnavimų, y 
pač tiems, kurie gyvena to- j 

■ liau nuo lietuviais apgyventų! 
kolonijų, suteikiant koplyčia 
pas ras o narius, ar, jeigu to į 
kios arti nesiranda, bus parų-' 
pinta pas svetimtautį.

Taigi, pašaukus bile narį į 
šios asociacijos, nereikės pa
tiems rūpintis tuo ar kitu rei Į 
kalu. Narių varliai šios aso j

3 valanda vakare. Net S jsiros 
kumštininkų atsilankys iš C. 
Y. O. Visi kumštininkai yra 
išlavinti Katalikų Jaunuome
nės organizacijos centre.

Lietuviai su šiuo sportu ma 
žai yra susipažinę. Dalyvauju

se sios oiganizacijos komisija (uu,e sporte jaunuoliai pir
se ii paiįlosimuose. J^abai ga.1 jniįausįaį išmankština savo ku- 
Ja, kad Lietuvos Vyčių orga- nę, palieka stipresnis ir svei- 

į Žinoma, tų dalykų mes pa- nizacija neteks kokiam laikui |katoj. To'.bu šis sportas dau- 
liksime spręsti visuomenei: Bronės įtekmingos dvasiu,s irčiau lavina iaummlin minti 
jeigu jį pageidaus to ‘‘ženk- nuoširdaus pasidarbavimo.
lo , tai ir toliau bus pildo Bronė nemažiau t olumo pa
nine jos noras. rodė ir savo. Gimimo Sv. P.

daro ir net pasityčioja 
sų papročių.

ciacijos bus sugrupuoti Į vie
Moterų klubai jau pradėjo važiuoti į J. A. V., o įvažia !nų špaltų, pažymint tik vai 

susirinkimus anglų kalba ves-ivus apsunkinti, kad negalėti, i Jų, pavardę, adresų ir telefo-

i

ti; m t Į valdybų turėjo išrin
kusios svetimtautę. Delko? Dė
lto, kad lietuviai pasidarė per 
daug puikūs, pradėjo girtis 
esant amerikonais. Mat, nori 
pasididžiuoti, kad gyvena gra- 
žesnėj miesto daly.

Kur toji puikybė mus vedai 
Pažvelgkim ir pamatysime. 
Kam mažai rūpi lietuviška

tapti . 
Visi

i;?’
n,

J. Liulevičius

B. PALILIŪNAITĖ 
SUNEGALĖJO

« ■ (—•n /
Vytė Bronė Paliliūnaitė, 

daug pasidarbavusi jaunime 
tarpe pastarais keleliais me-
tais, dabar, gydytojo patari- 'linki greitai pasveikti ir vėl

M. parapijoje. Koki tik buvo 
parengimai, ar iškilmės, vi
suomet jai tekdavo šiokia - -to
kia darbo našta. Liliui gaila 
kad ir šiai parapijai Bronė il
gesniam laikui nebegalės įvai 
rių ir reikalingų patarnavimų 
teikti.

Bronės draugai ir draugė?

A. V. piliečiais. nų. Toji permainn, kaip 
žinome, kad Hooverio, boriaus” vardo, taip ir skel- 

iaikuose buvo perleistas aktas, jbimų, bu- gr. ilu laiku atlik- 
kuris nustatė aukštų kainų pi ,ta visuose laikraščiuos. 
lietybės popieroms įgyti. Bu ! Kas link garsinimus į pro- 

nnsistatyta surasti būdų, gramus, Lri ki/okiais būdais,vo
kaip svetinišalius būtų galima nutarta 
išdeportuoti.

Bet kaip tik prez. Roosęvelt 
užėmė ofisų, tuojau pakėlė

dvasia, tam mažai rūpi ir ka- klausimų, kaip greitai ir ko- 
talikų tikėjimas. Kokių garbę kiu būdu galima sumažinti vi 

dinamų “fee” pilietybės pc 
jiieroms išsiimti. Štai, už pir- 

Įir.as popieras, kur buvo $5.00 
padarė $2.50, o už išgavimų 
certifikuėo buvo $10.00, dabai

neša mums tokios dr-jos, ku
rioms nerūpi lietuviškumas?

Komunistų veikla
I*er pereitus metus lietuviui

komuniotai smarkiai veikė,jpadar& Tokįu bQdu prez
kad įtraukus katalikų į savo 
veikimų.

Pereitam Vyčių seime,f Ncu 
Yorke, buvo atvykę net iš ke-

Roosevelt parodė, kad jis at
jaučia svetimšalių padėtį A 
nierikoje. Jo administracija tu 
rejo daug svarbesnių ir reika-

lių miestų jaunų komunistų |ingesnių aktų, bet prez. Roo
atstovai ir reikalavo, kad jie 
būtų pripažinti delegatais; siū 
lė bendrų veikimų.

Nereikia nei sakyti, kad Vy
čiai jų pasiūlymų ir juos pa
čius išmetė lauk iš seimo sa
lės. \

Dabar sumanyta naujas tri- 
ksas katalikams pritraukti, bū
lent sportas. Suorganizuotu juvįuį

H'velt permatė, kad pilietybes 
klausimas irgi yra didžiai svu 
rbus. Gegužės 24 d., 1934 m., 
prez. Roosevelt pasirašė aktų 
ir sulaužė “bajierų”, kad sve
timšalių vaikai yra piliečiai, o 
tėvai buvo stumdomi iš kam
po Į l ampų. Šiandie pataria-1 
ma kiekvienam nepilieČiui iic-

vvrui moterei

ra-

giau lavina jaunuolio mintį 
negu kitoks sportas. Pav., kaip 
du kumščiuojąs, jie saugojas 
viens kito Bn>figių. Kaip viens 
pamato, kad kitas jau išlei
džia savo kumštį į jį, jis turi 
greitai išgalvoti, kaip nuo to 
kum-ėiG išsisaugoti. Prieš ku
mštynes jaunuoliai visados bū
nu, palieka stipresni ir svei- 
sveiki, gerai iVilavinę, šio 
sporto ekspertų priežiūroj, lei 
džiami kumščiuotis.

Sv. Vardo draugija Dievo’
mu, pasitrankė iš visuomeni- pasižymėti veiklumu. Rap Apvaizdos parapijoj kviečia 
nio darbo ir bent keletu mė-________________

isai negarsinti, nes 
tas suk'-La tik kivirčus tarp- 
narių, <. antra, apleidus per 
klaidų, viena ar kitų draugijų, 
bei šiaip koki parengimų, su
sidaro pasipiktinimas i.š ren
gėjų puses.

A.
JONAS

WALANTINAS
Mirė sausio 30 d. 1935 du.. 

8:55 vai. ryto. sulaiil'i-a 51 lup
ti) unižiauK. Kilo Iš Kauno re-, 
dybos, TelSty apekr., Lūkės pa- 
rup.. Kinčiulių kaimo. Ameri
koje išgyveno 3 4 metus.

Paliko dideliam" nuliūdime 
moterj Barbora P> l^ais Pa- 
mrąitė, 3 dukteris: Emilija,
l-'lorent iną. Ireną: sfini) EI ma
ni. žento. H’illiani Jonaitis, a- 
nūkę Terese, seserį Oną, ftvo- 
gorj Juozą ir ją Šeimyną; o 
Lietuvoj motina Oną. 2 seseris 
Marijoną Ir Julijoną, broli Juo
zapą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2558 Wert 
69th St. Telefonas PROspect 
4414. j^iidotuvės jvyks pirma
dieni, vasario 4 d., iš na- 
8:30 vai. bus atlydėtas j Gi
mimo Panelės šv. Marijos pa
rapijos bažnyčia, kurioj (vyks 
ąedu linges pamąldos už ve 
nio sielą Po pamaldi)- bus nu
lydėtas J šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame virus 
gimines, draugits-ges Ir pašy
tam us-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Dukterys, 
Sūnus ir Gimines.

laidotuvėms patarnauja r,p- 
lorius Butkus. Telefonas CANal 
3161.

KUMŠČIUOSIS DIEVO 
APVAIZDOS PARA

PIJOJ

visus atsilankyti j šį vakhrų 
Būsite pakakinti. Po kumšty- 

?.ramns ir pasilin- 
Programe daly- 

l'olonijos artistai?

nių, bus jj: 

k snrinimas.
vaus tnu-i;
A. Labanauskas. 

Tikietai !9c. Komisija
Dievo Apvaizdos paiapijos 

Sv. Vardo draugija rengia ku- GARSINKITES “DRAUGE’

VENHIAN MOKUME^ CO, <
ISdtrMJal anfc-«>— - -4l4!<-« raaaiokJų

tr Gral,nam4ų

į

' SI
OklilaiiHle oMiiuithit, 

( bl<-aa,ij
•Urbtus*

Huvlrš 50 m,-tų prUjrimo

girkite tiesiai Iš dirbtuvėe Ir 
,. i taupykite pinigus

-------o-------
■ atlikome <lhrbą daugeliui žyna 

alų Obleatcoa Lietu vių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Graud Aie.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
paminklų dirbėjai

Specialistai įSkalime Ir įdirbi
me Tlsoklu riUhi paminklu Ir gra- 
bnamlt).

MOsi} Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per SeSlas kartas.

Veskite paminklų reikalus tie- 
olai su pačiais išdlrbėjals.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vlenaa blokas | rytus nao 
didžiulių rartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai i

Ren. PEMSAOOLA SOI! 
BELMONT 3^85

Orm-e: H1I,I,HWE 8NSS 
Vlncent Ronelli, aeer.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G RAB O R IA I :
LACHAWICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI 0RAB0RIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopi^lą-.isia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago 
1439 S. 49th C?t., Cicero, III.

Tel. CICERO 5»27

Tel. LAFayette S&7S

J. Llulevičius

Telefonai TABds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB0RIUS

Turiu automobilius visokiem* 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenna 
Chicago, UL

basketball lyga ir paimta vie
na katalikų airių salė. Kiek 
vienas tymas pasižadėjo gau
ti žaidėjų iš katalikų tarpo i: 
žaidžia kaipo lietuviška lyga.

Neseniai L. Vyčių organiza
cijos dvasios vadas kun. A. 
Valančius išsiuntinėjo laiškus 
kiekvienai kuopai, įspėdamas 
narius neturėti jokio reikalo 

j su jais, neiti į debatus, ar į 
sporto rungtynes. Todėl iš Vy
čių tarpo ir nesiranda pas ko
munistus. Bet kaii> apie kitas 
jaunimo organizacijas, kurio? 
nežino apie šį pavojų?

Neseniai padaryta įvestiga- 
cija, kokiu būdu komunistai 
galėjo gauti katalikų salę žai
dimams. Pasirodo, kad tos sa
lės užvaizdai buvo įroilyta, 
jog ši lyga susideda iš katali-

piliečiu dėl šių priežasčių:
L Jeigu esi I edarbis, negali

gauti “relief”.
2. Gali tave deportuoti it 

kur atvažiavai,
3. Jeigu, ant nelaimės, pro 

to liga apsergi, tave depor^uo 
ja^ iš km- atvažiavai.

4. Nejudinamo turto neguli 
ilgiau laikyti, kaip 6 metus.

5. Gali perleisti naujus {sta
tymus, kad visus nepiliečius 
gali deportuoti.

Nelaukite, išsiimkde blankų, 
atvažiuokit pas nianc, aš jums 
išpildysiu.
" Mano ofiso valandos nuo 6 

iki 8 vakare, ndr. 75t> W. 35th 
Street.

Adv. Charles P. Kai

Romui,

Graburlus
Ir

Bal.s&nnfhtojas
Patarnauja Clilca 

goję Ir apylinkėje.
Didelė Ir graši 
Koplyčia dykai 

4092 Archer Avė.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PH NEGU KITI

Atnbulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. ZOLP
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDAJAS
1646 West 46th Street 
Tel. BOUlevard 8909—S4IB

ATtJUS LIŪDĖSIUI
Pasiteiraukite!!

Jnzapas Euleikis
ir

r

ANTANAS PETKUS
OBABORIUS t

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th C0UB7

Cicero, Ulinoie
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORILJS

3307 Lituanica Avė.
T«l. Bonlevard 4139

SIMON M. SKUBĄS
9RABORTTJ8 1r BALSAMUOTOJAB 

Patarnavimas garas Ir nebraagną
718 West 18th Street .

Telefonas MONroe 9971

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVR

J. F. RADŽIUS
LIETUVIU ORABORIUS 

Palaidoja uš 125.00 ir aukščiai 
Moderniška koplyčia dykai 

868 W. 18th 88. Tel. CANal 6174 
Chicago. III.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

J. J. BAGDONAS
kep. 3100 arba Pul. 415!

2506 W. 63rd SL 
10734 S. Mlchlgan Avė.

N. RADIS, rh.
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^ešradienis; vasario 2 d., 1935

DIENRAŠČIO “DRAUGO” 
METINIO

VAKARO
PROGRAMA ’

Sekmadienyje, Vasario 3, 1935 «
Lif.tiviv Auditorijoje,

3133 So. Halsted St. >

1 DALIS
J Žangi nė kalba Kun. Pr. Vaitukaitis

Mūsų Daina .................. ............... G raičius

Kur Bėga Šešupė ................... ............ Sasnausko
Aušros Vartų parap. Choras

Mudu Du ................................ .............. Sarpalius
Aria iš Silvijos ...................... ............... Herhert

J. Honianas
Tolima Laimė ........................ ................. Chiara
Aria iš Cukrinio Kareivėlio . ................... Straus

A. Šturmaitė «
llark, Bark, the Lark ........... ... Sebnbert-Liszt
Piano Solo — A. Paliliūnnitė
Nuliūdimo Valanda ............... ............... A. J. C.
Kur Tas Šaltinėlis ............... ............ Petrausko

A. Čiapas
1*0. Pasirenkant

K. Pažarskis

II DALTS

1. Nesugautas Ne Vagis ......................................
E. Vžimeckytė, S. Pauliutė, A. lagūnaitė

Av. Knalnilrro Akmlemlje* mokinė*

2. Pasirenkant
J. Kudirka

3. Rūpinosi Motinėlė ........................ Tallat-Kelpša
4. Mano Gimtinė ...................... ............. Kačanausko

O. Juozaitienė
it Lietuvos Kareivėliai .............................. Šimkaus
7. Oi Tu Žirge ............................................. Šimkaus

.Z. Honianas ir A. Čiapa*>

B. Anoj Pusėj Ežerėlio...............................Žilevičiaus
9. Žalioj Girelėj....................................z. Sarpaliaus

Lietuvos Vyčių “Dainos” Choras 
10. Vilnius ................................................... Žilevičius

AR KOVOJI UŽ SAVO 
KOLONIJOS ČEMPI- 

JONATį?
JEI TAIP, ATSILANKYS Į 
McKINLIY PARKO 3AL?

Kas sekmadienį popiet, Me- 
iKinley Parke, netik kovoja 
nia už Lietuvos Vyčių Cbiea- 
gos apskričio basketball čem- 
pijonatų, bet ir už populeriau- 
sios kuopos titulų Chieago ap 
jskritvje. Tas titulas ne tik kuo 
jpai atneš garbės, bet ir visai 
į kolonijai.
j Taigi, padėk laimėt savo ko 
ponijos kuopai titulų, laimėsi 
Į Ir savo kolonijai.
1 Tat, į basketball žaidimus!

nuo įvykusio vajaus vakaro, Prašomos visos narės atsilan- 
nes norime pilnai užbaigti ra- kvti ir naujų narių atsivesti. t 

Sportų. Valdyba Bus kalbama apie rengiamųjų
- -----— Į vajaus vakarienę. Valdyba

į BRIDGEPOTtT. — Dr-jos----------------------
• šv. Petronėlės susirinkimas j- CICERO
|vyks sekma*!., vasario 3 d., 1 N,,k„|to ,, Sv
•vai. popiet Sv. Jurgio parap. Jraugija wkma<,ienii vasario , ■. 
svet. Narės malonėkite atsila-
nkyti, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstymui.

0. Kliailnskaitė, rast.

TOWN OF LAKE. — Mo
terų Sų-gos 21 kp. sus-mas į- 
vyks vasario 3 d., 1 vai. po
piet, mokyklos kambaryj. Vi
sos narės prašomos ateiti ir 
naujų narių atsivesti

-T—

DĖKOJAM

d., eis prie Šv. Komunijos pei 
7:30 vai. Mišias.

2 vai. popiet, parapijos sve

t vakaro per radio ir visiems, 
kurie kūnini nors prisidėjo.

Rengimo Komisija

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1935 M. 

VASARA
Šv. Jurgio parap. — gogų. 

žės 26 ir rugpiūčio 25 ,|.
Šv. Kryžiaus parap. 

pos 7 ir rugsėjo 22, ir spaliu 
6 — 13 d.

Nekalto Prus. P. Sv. para p. 
— birž. 23 ir rugpiūčio IK.

Gimimo P. š. purap. — bu
šelio 9 ir rugsėjo 1.

Šv. Antano parap. — birž. 
16 ir ru",M~.’.o ‘S

Visų šventųjų parap. — lie
pos 21 ir rugsėjo 15.

Dievo Apvaizdos parap.
Kazimieras ir Bronė įbirž- 2 ir rugpiūčio 11.

Palubinskui &v" Mykolo parap. — li<»- 
_______ i pos 28.

BRIGHTON PARK. — Šv. ’,vnzap° PttraP- — ««• 
T> o - o gūžės 19.Pranciškaus Seserų rėmėjų 2 . , .. . . • i I Aušros Nartų parap. — h?,skvr. vajaus vakaras vyko

pos 14.

PADĖKA

širdingiausiai ačiū visiems 
dalyvavusiems mūsų sidabri
nių vedybų jubiliejaus puoto
je. Ypatingai dėkojame rengė
joms-: Šatkienei, Luzdauskie 1 
nei, Bareienei, Navickienei ii 
Ijenkauskienei, kurios tiek

taineje turės Sočiai Guther-■(|aUg triūso padėjo prie su- 
ing . Bus įvedimas naujos kvietimo svečių ir malonaus 
valdybos ir malonių surprizų. ‘jų priėmimo.
Neužmirškite narės ateiti. Ant-J ją gilumos širdies dėkojam, 
radienio vakare bus susirinki-jnn-,Sų brangiems draugams, ir, 
mas lygiai K vai., mokykiof jprOgaį atsitikus, su malonu 
kambaryje. Mergaitės, norin- 1

Valdyba galiosite.

BRIDGEPORT. — Sekma*sekmadienį, 2 v. popiet, Mc-t . .
... . (, , * dienj, vasario 3 d., vakare 7:3-:Kinley Parke, 39tli ir uestern " »

Į vai. įvyks »v. Jurgio parap!-
, ». ■ „oi jos salėj bunco partv Sv. VinS| sekmadieni, vasario 3 d.. - J .

v . v- , . cento a Paulo draugijos. Pel-zais šie tymai: 0,1
su Brighton nas eis vargšių šeimynų nau- 

jdai. Bus visokių dovanų. JžaNorth Side
Park (2:30). ......................n, „ f , nga 25c. Komisija ir naria3 own of Lake su Providencc ° „ .. . .
(3:30). '

West Side 
Park (4:30).

su Marųuette
J. G

t

Pranešimai

eios įsirašyti, ateikite; nesi-

RADIO
A. š

imi stengsimės atsilyginti. 
Ačiū Moterų Sų-gos 2 kuo

pai už suteiktų man taip bran
gių dovana, kuri visuomet pri
mins jūsų širdingumų.

Rytoj 11 valandų prieš piet 
iš stoties WGES eis nedėldie 
nio lietuviškas programas, k u 
riuos savo lėšomis ir pas tau 
gomis leidžia Progress Furni-

sav.sio 27 d., ir davė gražaus 
pelno. Padėkos žodžius reiš
kiame: kun. A. Valančiui va
karo vedėjui ir kalbėtojui, 

J. Abromavičius, Jr., sek r. vau ja šios įstaigos bendradar-1 pį0^aį; programo dalyvia-
_______ [bis bei žynius dainininkas Jo

prašo visus atsilankyti ir pa
remti pramogų vargšų sušelpi- ture Co. krautuvė, 3224 So 
mui. Halsted St., ir kuriems vado

Dariaus - Girėno posto 27l'nas Romanas. Teko patirti 
Am. Legion moterų skyriaus j kad ryt dienos programan jei
mėnesinis susirinkimas įvyv- 
pįrniadienį, vasario 4 d., 8 v. 
vak., J. Juškos svet,, 2417 W. 
43 St. Neprošalį paminėti, kad

na keletas žymių dainininkų, 
muzikų, kalbėtojų ir dar ki 
tokių įdomių dalykų. Todėl 
nepamirškite pasiklausyti. X

ms: J. Dovideuskui, J. Grime- 
liui, B. Sanguilai, O. Ivinskai- 
tei, B. Mieronicnei, A. Vaiku
čiui.

ŠŠ. Pefro ir Paul’.ans paran.
— gegu<£.< 5 ir rugpiūčio -t. 

Šv. Kazimiero parap. — bir
želio 30.

Jaunimo — Dainos Šventė
— liepos 4.

“Draugo” — gegužės 12 ir 
rugsėjo 2.

Labdarių Sųjungos — gegu- 
Vakarui aukojo: kun. A. Va žės 30.

BRIDGEPORT. —, Simano 
Daukanto draugija laikys mė- 

įnesinį susirinkimų sekmadienį 
vasario 3 d., Chieago Lietuvių 
Auditorijos svet. Visi nariai [virš minėtas moterų skyrius
kviečiami prihūti, nes turime rengia taip vadinamų “Hardi 
svarbių reikalų svarstyti, tu-'Time I)ance” vasario 24 d., J- 

Irime s\arbių raportų iškla.sĮ Juškos svet. Pradžia 6:30 vai 
syti apie sergančius narius, vak. Visos narės ir publilo:

BUDRI K O VALANDA

• lančius $2.00; po $1.00: D. At- 
roškienė, P. Žauberienė, Nor- 
butienė, V. Gečienė, Šeputis, 
M. Navickienė: fio 50c.: A. A- 

Gotelienė, O. 
Pairi.šta, Mont

vilienė ir N. N.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų — rugsėjo 29.

Kun. A. Linkus

•n . j- x i i- • nglickienė, J. Ryt dienų, t. v. sekmadienį, i ”
, -A • x i- » Kazragienė, A. C hieagos ir kitų miestų lietu-1 

viai gėrėsis puikiu radio proKurie pasilikę su mokesčiais, kviečiami paremti šios organi
11. Lietuvos Hymnas ................................................... nepamirškite apsimokėti, kad žarijos veikla.,'Visos kareiviu! gramu iš stoties AVCFL nuo
b. V. ‘Dainos” Chorą* ir ,Antro. Vartų par. Choras noh|-„„mM suspenduoti. ~ Į moterys, motinos . ir seserys 1 iki 2 vai. popiet, kriviam •

Kiti riuvė s m ikesnes ai kas 
Nariu iširu’' ii užsimokėjo:

OFISU REIKMENYS
OFFICE EQVIPMF.NT

Kuomet reikia guminių Štampų, 
nnbųtaudiĮ ar k'tų ofisams reikalin
gų ilulvki', pašaukite:

. JJARrron 8125

III DALIS
šokiai ............................... At Metriek’s Orchestra

VIETINES ŽINIOS
.'TOM” BiENt

jungietės 20 kp. nepamirškite 
kad metinis susirinkimas bus 
pirmadienį, vasario 4 d., mok

—---- : kambary’, 7:30 vai. vak. Atsi-
Aušros Nartų parap. svetaine veskit’* nors po vienų naujų

ipc ct|MP W(1RK^
P. K, raSt. kviefiamoa į„i,aSyti.mfisų <- dalyvaus mūsų žymūs darni-$i.g? adv. j.

--------- gijen. Susirinkimai į.-v!C- niuksi: Elena rtakauskienf, (irish $1 (W Kili ;a ,5jo užw. ,
BRIGHTON PARK. — Sų- kas pirmų pirmadienį kiekvie Kazys Pažarskis; Makalai sekančiame rus inę. i v * m a n t a t

• • i ______:_«i -x_ _ „ •__ t_ -tr____ ..........................................KAMBARIAIno menesio. K.rosp. Budriko radio muzikantai. Šie. . . , , t- a/.m •• i - - n-/ ridiinit- i Z l/rttl.tllCt/ BoOTtl^.. , programai leidžiami Jos r. ________ ________ _ __
TOWN’'()PKLAKE. — &V’, Budriko radio ir rakandų kore<pondeaeijų ir A. Vana Į Rendon kambarys. Apšildo- 

gaičiui už' paga.sinimų niflsę mas, didelis, šviesus, su neu-
______ jais baldais. Tinkamas vaiki-

—— nui ar merginai. Atsišaukite: 
6839 S. Manlew<-od Avė., pir
mam aukšte. Telef. PROspect 
7859. Kasdiena po 6 vai, vak.

, ’ V . .
Ačiū “Draugui” už dėjimui

rakandų
Kazimiero AĮįad. Rėmėjų * l krautuvės. 341 < S. Halsted s:., 
skyrius laikys, mėnesinį susi- kurioj dabar yra didelis pasi- 
rinkinių./va^aiįp 3 d., 2 vai. rinkimas naujausių radio ir' 

Imi įdomų veikalų “Cinderei < Srupšknė, fln. rašt?popietį nfokyklos kambary, skalbyklų. n 1
vasario 17 d. ir suvaidins »a- nan*.

■ ■

P.Vasario J d. “Prailgo die- . ,, ... . .m . , . .. . ar. la - Prasidės v vai. vakarena. Taip sako ciceneciai. vi-.,.. r x.... . , . Visiems patart na nepraleisti
si reikalai turi būti nadeti i MARQIIETTE PARK. -

»„ '-bru-ig ,-' ramia. Nfru ’** vaikuitan,» leisH l» vasario 3 d., lygiai 2 valanda 
jnnės, l.:..l ir vasario 3 d. ?i luh<,i gra2,l veiknlę popiet, parapijos svetainėje

Svetainei reikia remonto

fcudos 
abejon
skaitlingai atsilankys j Lietu-, 
vių Auditorijų.

Tikietų galima gauti

(naujumo

PVBUC

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

draugneši.

Kviečiame visas nares atsila
nkyti, nes yra svarbių dalvkų 

į Daug parapijom; yra pasi- svarstymui Taipgi, prašome 
žadėję pasidarbuoti prie para- grųžintj pinigus arba tikietus 
pi jos svete:nės remonto. I’o

«RAL E8TATE - SIUNČIAM PINIGUS į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ A0J5NT0BA 

Pi brinkykit e į tmūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WWBT <7th STREET TeL LAEayette 1083

PASKOLOS

fi .!uus vakaras rimą -padai/ti aukštesnė ii
Vasario 2 d. vakare, Liuo- mdėli naiŲ0* griirdis, kad ge 

sybr's sv< t., Ciceroj, Matui riau tiktų v airiems pasilink 
Boosters klubus rengia šokių sutinimams ir pramogoms. Ka 
vakarų. Vakaras bus įdomus, kurie parapijonys žada aukoti Į 
Grieš gera orkestru. darbų, kiti aukų, treti ir dar

Augkit Su Mumis!

Visi kvi ,”:umi ai ihnkyti. bu ir aukomis remsiu remonb i) 
Komitetas dar h s. Į ►

Į
i 
♦ 1 v1 Šleinienės tvarka. Pnu.ilk Di- -Ji ™

Jei nor'te BANKĄ turinti 
DIDĮ STIPRUMĄ su ORBITŲ 
ASMSMiSKU PATARNAVI 
llU, kviečiams jas slsineit 
■svo PROBLEMAS ir eave 
BIZNĮ čionai.

PARAPIJOS CHORAS 
“DRAUGO” KONCERTE

Be Dievo meilės iistn *

WEKT SIDE. — A. V. pa. • i ten n pala.L.arapijes choras pas.rodys brau , 
go’ koncerte rytoj, Lietuvių
Au.litorijoje. Choras, vedamas 
J. Brazaičio, visuomet savo 
gražiomis dainomis publikų pa 
tenkino. Visi choristai lanko 

'|irakiikas, kad tik gerinu pa
sirodžius.

va. o insi šou ir tėvynei n- Š 
i J. s tarnų turtų. Kur Dievą-

Halsted Exchange r 
National Bank

19th PI. and Halsted SL

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČiy

Lengvais Atmokčj’mals 
Nuo 5 iki 20 Mėty

Kl«-kvleno nsmrna tur'ne 
apenujrotaa per t’ S O-». 
vernment latnlfrą: Kadmi 
Kavines and I.oan Insuran- 
«•« c^rpomtlon Vy-aMu". 
ton. n. C.. «kt 15.00(1.

TAUPYMO SKYRIUS

“Cindn-ella”
Jack and Jill Players, spe

cialistai vaidinime, atvyks J

ETINIS BALIUS
IIENOI.'M'R METTVir KBIAFOir 

sKVI’tAVH (lOCAlų a«e AMAUlĄMATF.n 
C* OTHINO WORKKRH OF AMERICA

^eitaditnį, Vr^ario-Feb, 2 d., 1935

Ualli"u ptidlll tiuii.tui t.rba įlaiigtuu (Inronio aharea). Galima pa- 
■ ICII |l.ou. yiHitl knyK'-lf Ir kada klek nori niokoti (optional).

Onllpia mokyti po 5<> cento I m*n«-aj arba dautiluu (IntOalImenl 
■hrini

C* kiekviena dnler) mokama dividendą pagal uidarb|. Praeity 10- 
oioktym *%.

Pirma Kedaral, Ir ivlrlauatn rinanatn* (staiga. N* jokia daprealja 
nepakenk* Ir nepakenk* NOrn lokio mokeaCly (stojimui | nartus.

AMAIZi?*MATF.O CENTRU KrlauCU* Vnljn* H-rlMinty.
.ia.1 H. A-thland Rlvd. Cf»r. Van Oaren Si.

Pr»HU 7:SO vakare
Kviečiame viena nartus atallanlcytl ir atalvnatl aavo draupia. Rua 

gera .muzika, kurt arte* MetuvIAkus Ir AmertkontAiuz kokiui. Komi- 
•Ua n*«lrrn<ua vlaua atsilankiusius patenkinti.

ederalSavings
JANO 1.0 A N AHOCIATION 

OF CHICAOO

2824 8 L1AVITT 8T 
Tel OANal 1678

JUSTIN 
MACKIEW1CH

RaM nlnkaa

Radios 
Skalbyklos ' 
Refrigeratorrai 
Pečiai
Parlor Setai 
Nauji 1935 modeliai

to. F. Budrik, to.
3417-21 So. Halsted St

Leidėjai Lietuvių Programų

Tel. Borui. 8167

Tax Warantus ir Bonus pri
imam perkant už pilnų ver
tę. Per trumpų laikų.

Noriu gauti pirmų mortgag''. 
Turiu gerų namų Brighton P.i- 

jrke. Atsišaukite:
“DRAUGAS”, Box M 14 

2334 3o. Oakley Avė.. Chieago

~JOHN B. BORDEN~
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metrop-'ll'an State Bnnk name)
Valiimlon knsdl-n nuo 9 Iki 5.
PanedSHo, Seredoa Ir Pėdnyčios 

vakarais 6 Iki 9.
Tck-runas CANal 1175 

NAMAI: 3459 S. Rockwell St. 
T -lcronas nF.I*nhllc unito

ANGLYS
ASGliYS! Tūk-dančlal namų vartoju 
ekonoinlMkna, be anodj.lų Tropk-uir 
anglis. Uui-antuota voga Ir (Uliima

Try-i Tclelonnl:
Hereeninga—ii 7 5 Itepubllc 0600 
Mine Run—5 7-5 l.awndale 7366 
Lump nr|,a egg— « 00 Mcrrlmnc 1521 

NORT1IEIIN CO.M. CO. 
ta p mla te 7M«_______Jllcrriinar JĮM4

Dnng fti’umos - mažai pelenų: gern-a 
uiv-idontojna 401 Pocahnntas; Black 
Oold, lump arbs egg, |6 00; M ne rnn, 
♦ B.75- acreenlnga |<75

GRCNDY MINING COMPANY 
CeilanrcMi n.si

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chieago. III.
TEU RF.Pl'RMC Aitui

Katrie perkate sng'la I* 
drafverlų, siųskite juos ) 
CRANE COAI. CO. O.ių.-ote 
geresnes anglie ot mai.lau 
Pinigų.

/




