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PRANCŪZIJA ATSIŠAUKIA Į VOKE 
TUA: KVIEČIA TALKON

Anglija įspėja nacius, kad
Vokietija gali būt izoliuota

__________ . .Į BERLYNAS, vos. j. — Vo-

VOKIETIJA GI STATO ŠERUS, NENORI ■kietij™ vTauayW
J 7 <1 nnt krvz

“iSTS" aunu msra

TIKI JAIS CIBU BADAS
PLANUOJAMA BERLYNAN 

PAKVIESTI ANGLIJOS 
SEKR. SIMONĄ

APIE TAI PRANEŠA 
TARPT. RUSŲ ŠELPI

MO ORGANIZACIJA

VIENA, Austrija,

NUMATOMAS DARBININ
KŲ STREIKAS AUTOMO

BILIŲ PRAMONĖJE
VEDAMA KAMPANIJA UŽ 

DARBININKŲ PATRAU
KIMĄ UNIJON

PITTSBURGHO VYSKUPAS BOYLE 
KATALIKU SPAUDOS REIKALU

J. E. vyskupas II. C. Bo\- tas turi būt dvasiškus. Dvn- 
le iš Pittsburgho, I’a., yra siško gi maisto sielai galima 
Krašto Katalikų Gerovės k;>n gauti tik dažniau skaitant

PASIDUOTI

PARYŽIUS, vas. 5. — Grį
žęs iš Londono Prancūzijos 
premjeras Flandin vakar va-

o. —LONDONAS, vas.
Anglijos vyriausybė painfor 
mavo visas pasaulio taika su 

karų. per radijų atsišaukė j interesuotas valstybes, kurių 
Vokietijų, kad ji grįžtų T. tarpe yra ir J. Valstybės, kad 
Sųjungon ir dalyvautų tarp- jei Vokietija užsispyrusiai 
tautinėj nusiginklavimo kon- bus priešinga anglų prancūzu 
ferencijoj. I pasiūlymams, ji bus izoliuo-

Pažymėjo, kad naujovinis Į,a oro sanSumo ^jungomis, 

iš oro pavojus verčia vaisty

si ant kryžkelių ir nelježino, 
kuriuo keliu jai 
bai nori priimti Prancūzijos 
Anglijos pasiūlymų, kadangi 
tie pasiūlymai yra sąlyginiai. 
Planuoja Berlynan pakviesti 
Anglijos užsienio reikalų sek
retorių Simonų ir su juo pa
sitarti taikos ir saugumo rei
kalais.

BERLYNAS, vas. 5.bes kooperuoti ir -todėl jis 
ragina paėjus prancūzus, kad Votoetijoa vyriausybė ima

jie remtų padarytų prancū
zų anglų iŠ oro saugumo 
planų.

Prancūzai tautininkai ran
da, kad Prancūzijos sutarimai 
su Anglija taikos ir ramybes 
reikalu priklauso nuo Vokie
tijos nusistatymo.

Anot tautininkų, reikalings,1 
kad 'Vokietija prisidėtų prie

pūstis prieš prancūzų angių 
pasiūlytų jai ginklavimosi ly
gybę. Oficialiai skelbiama, 
kad Vokietija yra pa-tenkinta 
gražiais prancūzų anglų no- 

bet stačiai nusisuka nuo 
paduodamų sąlygų, kurių pil
dymu .ji gali į&yti tarptauti
nę lygybę.

Tačiau šis Vokietijos atsa 
. kymas nėra galutinas. Dikta-to oro saugumo plano; reika ,.' . .. | torius Hitleris su mimstenu

Jinga, kad Versalio taikos su
tarties provizijos, kuriomis 
aprobuojamas Vokietijos giu- 
klavimasis, būtų pakeistas 
ginklavimosi apribojimo su
tartimi; taip pat reikalinga, 
kad Vokietija ir Lenkija pri
sidėtų prie rytų Lokarno 
pakto.

kabineto nariais studijuoja 
savo buvusiųjų priešų 
leidimus ir pasiūlymus.

SANKALBIS UŽGROBTI 
PORTUGALIJĄ

BOLŠEVIKAI TURI PAREN 
G| KARIUOMENĘ

katalikiškus laikraščius ir 
pirminiu- žurnalus.

Daug yra katalikų vyrų ir

ferencijos (N.CAY.C.) 
dos departamento

<pau-I AYASHINGTON, vas. 5. ~
Amerikos Darbo federacija

Rusijos šelpimui tarptauti pradeda energingą kampani- lku- Vasario mėnesis yra skir 
vykti. Nela-| n‘‘s or«anizat'ij<)8 vadovybe kaJ autoax)bilių pramonė81 tas katalikiškos spaudos pla-' motėm, rašo vyskupas Boyle, 

— kardinolas Jnmtzeris, Vie- darbininkus patraukti unijon tinimui šiame kraSte- Ta pro- kurie per visų savo gyvenimų 
nos arkivyskupas,

vas.

Atsišaukime pažymima, kad 
nepaisant sovietų vyriausybės 

Su Vokietijos naciais, kaip' nuginčijimo, kai kurioms Ru 
paaiški, didžiausias .vargas y- j sijos dalims gresia baisus ba- 
jra tas, kad jie susibičiuliavo šių žiemų ir pavasarį, 
su lenkais ir daug pasitiki1
pastaraisiais.

vyriausias jr paskdbti gtrpik4 
rabinas Feuchtvvang ir proie-.
šoriai Choisy ir Killer, pa-Į Šiandien vos ketvirtdalis 
skelbė atsišaukimą dėl bado ^ų darbininkų priklauso uni- 
Rusijoj. ' j°ms- Su tokiu skaičiumi ne

galima pradėti streiko.

vyskupas Boyle išleido iš papra-timo klauso šv. Mišių 
apie katalikišką sekmadieniais, kasdien atkal

BUS PRATĘSTAS VISAS 
NRA

VYASHINGTON, vas. 5.— 
Sužinota, kad prez. Roose
veltas artimiausiomis dieno
mis kreipsis kongresan ir rei 
kalaus,
NRA šiandieninėje savo for
moje.

Tuo reikalu Baltuose Rū-

ga
pareiškimų

Įspaudų, jos reikšmę katalikų ba rytmetines ir vakarines
šeimynose ir katalikų gyvę- maldas, kai kada dažniau ei-
nime. Visi anglų kalba lci-j na išpažinties ir priima šv.
džiami katalikiški laikraščiai Komunijų ir jie, žodžiu^ yra
atspausdino tą pareiškimą. ! skaitomi praktikuojančiais ka

-v, , ... i talikais, vis gi satfo mintimisNei katalikiškų laikraščiu1
Į , • • - , , '* jie stovi arčiau pagonu. Ju'redaktoriai, nei spaudos de- i*' . ...
partamentas, pareiškia vysku sąmonė ap-

Chicagoj imama kovoti pr-1 Pas W‘. n<“Kali kat«Jikią.-Q 
publikacijų padaryti sėkmin-

L-.iiio'gu°ju n™81! tikėjimo organu.
. ..... , ... jie sau visų šviesų semia išSiame atsitikime -turi Imti ( e e

pasaulinių publikacijų. Kas 
ra su tais katalikais,

KOVA SU IŠNAUDOTO
JAIS KVAKAIS

ie krikščioniškų kodą ir krikš 
čioniškus moralus yra pago
niška. Taip yra dėl to, kad

Pasirašę atsišaukimų minė
ti asmenys pareiškia, kad ame ieš pseudo gydytojus — pasi 
rikiečiai tyrinėtojai patvir h- vadinusius gydytojais, 
na bado pavojų. .Jie sako,1 plačiai praktikuoja be jo,
kad sovietų vyriausybė pra- kių valstybės leidimų (lais- i «ruPė’ k?ri PirkhĮ ir!
eitų rudenį su visu savo ži- nių). Tai paprasti apgaudinė ka^ahk'Skaa vpubhka* ', kurie dažniau skaito katali-
nomu žiaurumu viskų atėmė ’ tojai ir neprotaujančių žmo-|cljas laikraščius, žurnalus
nuo valstiečių ir paliko juos! nių išnaudotojai. Paskutiniais ir kn>Sas- 51 pastaroji grn
be maisto produktų.

Šiuo pačiu atsišaukimu pa
sirašiusieji užgina, kad ske!kad būtų pratęstas ,. . , . „ .. . , _bimai apie badų Rusijoje bu- 

- tų daromi religiniais sumeti
mais, arba kad pakenkus so- 

j vietų vyriausyfcjei, arba kad 
nusl finuose įvyko pasitarimai. Na u paj į,btų Vatikano kampanija, 

i josios santvarkos koordinate-, ^pie grasiantį badų paduoda- 
rius D. Rich-berg ir krašto
pramonės gaivinimo boardo 
nariai tarėsi su prezidentu.

I mi ko tikriausi faktai.

kiškus laikraščius, kurie vis 
daugiau įsigilina į savo šv. 
tikėjimo tiesas.

jVisų katalikų yra aiški ir 
šventa. pareiga remti savo 
spaudų. Kurie katalikiški na 
mai neturi katalikiško laikraš 
čio, toki namai yra nelaimin
gi. Tokiuose namuose ir šei
mynose visados jaučiama 
pagoniška atmosfera. Supran 
tania, kur reiškiasi tokia at

privi- P^ - ra katalikai pasaulinin- 
kai, vyrai ir moterys, kurių 
gerovei publikacijos steigia
mos ir leidžiamos.

Vyskupas 8aXo, kad visuo
se didesniuose miestuose dau
gybė katalikų kaip šiokiomis 
dienomis, taip sekmadieniais, 
skaito pasaulinius dienraščius 
ir tai daro net su nuoskauda 
savo dvasiai. Per didis prisi-

keleriais metais čia jų 
so galybės iAvisi turi dide
lius pelnus. Seniau jie pas
lapčia veikdavo, o paskuti
niais metais ėmė skelbtis at
virai.

Neberastum visam pasauly 
tokios ligos, nuo kurios jie 
neapsiimtų žmogų “pagydy
ti.” O jie gudrūs. Jų parūpi
nami “vaistai” nepadaro 
žmogui jokios žalos sveikatos 
atžvilgiu. Tai paprastas van
denėlis, atmieštas arbatėle, ar 
ba paprasta kokia nekenksmin 
ga žolelė, arba šaknelė. Su 
šiais “vaistais” jie daro tik
rus
niains
tuština, o į savuosius žeriasi

rišimas prie pasaulinių dien- į mosfera, tenaį nėra vietos 
raščių, ypač sekmadieniais, gyvam tikėjimui. Ten blank-MOKESČIŲ KLAUSIMAS 

LEGISLATŪROJE
SPRINGįFIELD, III., vas.

5. — Valstybės legislatūrai į- 
duotas bilius, kuriuo norima 
palengvinti mažųjų namų sa
vininkams Cooko apskrityje.

Numatoma, kad organizuo
tų darbjųinkų vadai pradės 
naujus puolimus prieš vy
riausybę, kad jie neatsiklau
siami tais ir kitais reikalais.

*
Richbergas vis dar puola

mas dėl automobilių pramo
nės kodo pratęsimo. Pirmiau 
jis buvo vadinamas organi- 
zuotų darbininkų “išdaviku,” 
o šiandien — “sankalbinin- 
ku” su automobilių pramo
nės vadais.

katalikams yra ne kas kita, 
kaip tik liga. Tai gražaus lai 
ko eikvojimas. Iš to pasauli
nių laikraščių gilaus skaity
mo pasireiškia pagoniška at
mosfera. Žmogus nuolat yra 
užimtas pasauliniais dalykais

sta viskas, kas yra krikščio
niška.

Šie keli vyskupo Boyle nu
rodymai katalikiškos spaudos 
reikale taikomi į visų tauty
bių katalikus. Ir apie tai rei 
ketų gerai pagalvoti ir lietu-

MADRIDAS, vas. 5. — 
Ispanijoj susektas sankalbis,

' kuriuo planuota apvaldyti 
Portugalijos valstybę, jų su
jungti su Ispanija ir tuo ke
liu įsteigti Iberijos “uniją.”

Praneša, kad šiam sankal- 
biui priklausė Ispanijos bu
vęs premjeras radikalas Aza- 
na ir kiti žymieji ispanai ir 
portugalai.

“ stebuklus” savo kiše- 
Tamsuolių kišenius iš

MASKVA, vas 
vyriausybė ima jaustis, 
visos didžiosios pasaulio val
stybės pradeda atšalti Mask
vos atžvilgiu ir todėl numa
tomas Rusijos izoliavimas 
tarptautinėje diplomatijoje.

Tas verčia sovietų vyriau
sybę visados laikyti pareng
tų savo kariuomenę, kadangi, 
anot bolševikų, kapitalistiškos 
valstybės gali visai netikėtai pederaijnis teismas nubaudė 
pulti Rusijų. J8-a.i mėnesių kalėti šio dis-

Sovietų Rusija labiausia na[trikto komunistų sekretorių ir 
pasitiki Prancūzija ir Angli- organizatorių, buvnsį čikagie- 
ja. Sako, ne veltui jos leidžia1

5. iov.
La

KOMUNISTAS NUBAUS
TAS KALĖTI

NEW YORK, vas. 5. —

SOMOS TRAGEDIJA

VILNIUS. — Šiomis dieno 
mis Suvalkuose buvo labai 
savotiškas atsitikimas. Suval
kuose jau nuo seniai gyvena 
vargoninkas, kažkoks Grinda. 
Gyvena jis su žmona ir dvie-
mis dukterimis labai pavyz-

tį Ch. Krumbein. Be to, ji. dingai iVi<,nQ ,ik Oril)dų į,, 
paduotas per keturis metusatsiginkluoti Vokietijai.
policijos priežiūrai.

fti bausmė ištiko komunis
tą už naudojimu svetimų pa
sų.

DIKTATORIUS HITLERIS 
— VISKAS

ir tuo būdu didelė skriauda viams katalikams. Katalikai 
daroma sielai, kuri taip pat‘dažniau turi atsiminti ir sie- 
reikalinga maisto, o tas mais- los likimą.

į didelius lobius. Daugelis tik- 
Pirmiausia norima padary- j rųjų gydytojų vargsta, o šie 

ti 15 nuofi. rebatus visiems • pseudo gydytojai gyvena ka
ltiems, kurie už 1931 metus li5lrni

^t^eZt - — 30 ML PENSUOS PER
uus. Be to, užtrauktiems mo ,i§kai yra vadinami “kva-| ________ ;
kesčiams, įėmus ir 1933 me
tus, norima panaikinti žino
mas vieno nuošimčio mėnesi
nes bausmes.

MĖNESĮkais” ir prieš juos dabar ke-j KAUXAS. - Vyriausiojo ’ ______
vojama. Į tribunolo visumos susirinki- IVARTTINOTON, vas. 5._

Valstybės organai nepaiso, mas saus. m. svarstė principi- Proz. Rooseveltas nusprendė,
kas per vieni šie išnaudato- nį klausimą, ar apskrities vi r kad krašto vyriausybė negali 

daugiau, kaip -tik 15 doleriųATVYKO PENKTIN1UKIŲ Valstybė visupirma žiū- šininkas turi teisę administra
-pgizĄi rL ka<l kiekvienas praktikuo- ciniu bildu bausti areštu, nes per niėnesį, skirti pensijos

. jantis gydytojas būtų teisėtai pritaikydavo atsitikimų, kn.d senatvėje. Kita tiek turi skir- 
apskriČių viršininkai už kai ’fį atskiri valstybė.

ma turėjo neigiamą įprotį, 
kad per dažnai užsiimdavo 
spiritistiniais būrimais. Sau
sio 11 d. irgi buvo toks vie
nas spiriti»tini8 vakaras. Ta
čiau čį vakarą bekuriant ir 
bešaukiant dvasių, visai šei
mai pasirodė esą į vyresnių, 
ją dukterį, studentę, įžengęs 
pats velnias. Tėvai ir sesuo

tx. . i įsiregistravęs ir turėtų atitin-Oliva Dionne, prancūzas ka * ° .
,. .. . . , . I kainus leidimus. Kadangi ap-nadietis, su žmona atvyko Cni _ u._.4 • •_*. , •

cagon, kad pamačius didelį
miestą. Tai garsiųjų penkti- 
niukų mergaičių tėvai. Ka
nados vyriausybė rūpinasi to 
mis jų mergaitėmis. Patys tė
vai gauna iš vyriausybės pa
ramą. Jie yra katalikai.

lakstąs po butą.
Gydytojai tvirtiną, kad vi

sa Grindų Šeima gavo vienu

gaudinėtojai negali įsigyti lci 
dimų, jie imami nagan. Už 
neteisėtą gydytojavimią yra 
numatoma kalėjimo bausmė ir 
pinigiška bauda, ftios pasta
rosios jie nebijo, nes turi pi
nigų. Kalėjimo, tai jau ven
gia.

Taip yra su “kvakais.” Ta

kuriuos nusikaltimus gyvento- Į 
jus administratvviškai nubaus ‘ a °’ senam °Kui
davo areštu. Dėl tokio baudi- su 30 ,,oL J*318**” I*r mėl"‘

101 METŲ LIETUVĖ 
RYTPRŪSIUOSE (

Rytprūsiuose, Tilžės apy
gardoje, gyvena lietuvė Urtė'
Markienė, kuri šiomis dieno-j ---- ------ ,
mis minėjo savo 101 metų am BERLYNAS, vas. 5. 
žiaug sukaktuves. Ji jaučiasi Diktatorius Hitleris tik vi«= [pradėjo ją mušti ir vėliau,Imetn psichišką padūkimą ir 
gana tvirta, dažnai eina pasi- nam sau rezervuoja -teigę pa-’nuplėšę drabužiug, visai nuo-jd^j neteko proto. Visi šei- 
vaikštinėti, namiie, gyvenda- sigailėli nnbaustų mirties gai išvarė laukan ant sniego, 'mOR nariai dabar guli ligini
mą pas. jau seną, žilą sūnų, bausmo asmenų už valstybės o viduje sudaužė ir sugadino policijos priežiūroje.
dirbinėja įvairius namų ruo- išdavybę ir espionažą. Apie visą buto įrengimą, nes jie-j----------------------
Sos darbelius. • tai oficialiai paskelbta. ' ms via rodėsi, kad velnias j PLATINKITE “DRAUGĄ”

mo kai kas pareiškė protestą 
Vyriausias tribunolas išaiški
no, kad tais atsitikimais, kai 
įstatyme tokios baudos numa
tytos ir tų įstatymų vykdy
mas, pavestas apskričių virši 
ninkams, jie turi teisę gyven
tojus administratvviškai nu-

sį galima lengvai pragyventi 
mažuose miesteliuose. Gyven
ti dideliuose miestuose su 30 
dol. nėra galima.

Čiau būtų laikas pradėti griež 
tą kovą ir prieš “burtinir.-jkau<’^ areštu, 
kės,” kurių daug priviso iri
kurios biauriai išnaudoja žmo ® SUŽEISTA GARADŽ1UJE 

Įvyko sprogimas pašto ga- 
radžiaus trečiajam aukšte,

Ogden ir 53 avės. skersgat
vy vakar rytą dėl slidumo su 
sidaužė net fi automobiliai. 
Sužeista 5 asmenys, č

ORAS
nes.

Dėl Maloy nužudymo vedit- 
mi nuodugnūs tyrinėjimai.

CHICAGO TR APYLUfc 
1015 AY. Congress gat. Sužeis KfiS. — IŠ dalies debesnot<| 
ti 9 mekanikai. šalčiau.



Trečiadienis, vasario 6 d., 393.*

“DRAUGAS”
Itelna kasdien, ifckyrus sekmadienius

PRKNUjCLIIATOS KAINA; J. Amerikos ValskyMss: 
Melstus — tO. Pusei metų — *1.50; Trims mėnesiams 
— II,**: Vienam mėnesiui — 7Be. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — |7.00; Pusei metų — 14.01. 
Kopija — .tie.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua
Btndmdarblams Ir korespondentams raitų nerrųllna,

«> neprakoma tai padaryti Ir ueprisluaClama tam tiks-
I pakto kenkiu.
Aedakėorfus priima — nuo 11:44 Iki 11:M nU.
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

S vaL popiet

ramKjaipėdo, uk)s PadarS

Pažangą
Katalikų Vyrų Naeionalė Taryba (N. C. 

C. M.), kurios centras yra Vašingtone, vado
vauja akcijai prieš katalikų persekiojimų Me
ksikoje. Šiomis dienomis tojį taryba prieini 
rezoliucijų, kurioj pabrėžė, kad visi kat&li- ,
kai, būdami surišti savo gyvenimu su Kata- irius dr. Navakas per Klaipe- 
likų Bažnyčia, turi ginti katalikų teises, ne- dus sukakties minėjimų Vytau

Klaipėdos krašto gubernato- bankrotų, palyginti, labai ma
žai tepasitaiko, bedarbių skai stai didelę pažungų. Prieš 192c 
čius kituose Įpustuose siekia m. čionykštė pramonė tęsusi

Pramonė - gų. Per pereitus metus Klai-
Jeį bent bendrai palyginsi-11*.los mieste įr apskrityje di- 

me Klaipėdos krašto, ypač kvidavosi lik dvi nedidelės į- 
Klaipėdos miesto pramonės bū Įmonės ii 3 įsisteigė naujų, di- 
klę, prieš ir po prisijungime dėsnių, įmonių. Daugelis įmo- 
prie Lietuvos, pan.*atysime/nių beveik ištisus metus dir- 
kad ji yra padaliusi nepupra [bo dviem darbininkų pakui

to D. gimnazijoje pasakė kal
bų, kurioje ypač plačiai palie-

“DRAUGAS”
UiHUANIAJJ DAILY FBffiMD

____ Publlshed Daily. Kxcspt Sunday.
BUB8CRJPTION8: Ona Tsas 44.44: Mz Montks

S- II.Ua Tbr*s Months — »».O4: Oas Montk — Tie. 
jįmops One Tear — |7.4t; Mz Mesite — 14.44;

jEhetitafot la 'DRAUMAS" teta* ten* resnlta
Asiwm»t<mlwte rtŽM OH ADDliC&tlOB.

•‘DRAUGAS“ 2334 S. Oakley Avė., Chirago

Žiūrint kuriam pasaulio krašte katalikų tei
sės būtų varžomos. * * Bažnyčios kentėjimai bi-
le pasaulio dalyje yra taip pat ir mūsų ken- Jtė krašto ekonominę būklę, 
tėijmai ’, pabrėžiama rezoliucijoj. “Šiandien-Gubernatorius, tarp kita ko, 
Bažnyčia ir mūsų draugai Bažnyčios nariai Ipasakė:
Meksikoje kenčia. Valdžia neprileidžia prie 
jų Kristaus, kurį nori išvyti iš Meksikos. Ji 
uždraudžia kalbėti apie Kristų mažyčiam1;.
Ji paniekino Kristų. Vietoje krikščioniškos 
meilės, pasodino ant sosto neapykantų, netei
sėtumų, Uranijų”. Atsižvelgiant į tai, Ame
rikos katalikų veikimo centro vadovybė pa
sisako, kad: “Mes, Katalikų Vyrų Naeionalė
Taryba, kaipo katalikai ir kaipo piliečiai, ne'imties, pasaulio kraštus. Lie- 
tik pasmerkiame tokių Uranijų, bet iš visos J t u va kartu su Klaipėdos kraš- 
širdies pažadame savo maldas, paskiras ir j tu, kuris yra jos tauįos ūkio 
organizuotas pastangas, kad ištrinti tų Mek- dalis taip pat negalėjo išlikti 
sikos valdžios žiaurumo dėmę iš civilizaci- tų ūkiškų sunkumų nepalies

“Šia proga noriu sustoti ties 
Klaipėdos krašto ūkiška rai
da ir paliesti tas sritis, kurios 
turi didesnės reikšmės mūsų 
krašto ir bendrai visos valsty
bės ūkiškame gyvenime.

MŪSŲ DIBNRAMIO RBIKALU

Pernai, lapkričid 18 d., mūsų dienraštis 
minėjo sidabrinį jubiliejų. Ta proga buvo su- 
rengta gražios iškilmės, kuriose dalyvavo

tom, o lentpiūvės ir tekstilės 
fabrikai — net trim pakaito-

10 nuoš. ir daugiau visų gyve-'dėjo iš medžio apdirbimo įmo-’mis. Tik vienas mėsos nptlir- 
ntojų, pas mus gi — vos l’/a nių, dviejų malūnų, dvicji {biiuo fabrikus dirbo tris <li»- 
— 2 nuoš. ir t.t. bravorų ir vieno tabuko fabri nas tavaitėje. Tokių pramonės

Paliečiant atskiras ūkio ša- ko. Tuo tarpu 1933 m. vidų {būklę, kokių turėjo Klaipėdos 
kas, reikia sustoti ties žemės ryje Klaipėdos mieste buvo Į krašto pramonė 1934 m., gali 
ūkiu, kuriuo užsiima ir iš ku-Jau priskaitoma 150 įvairii. ma laikyti 106 euuoš. nonna- 
rio gyvena daugiau kaip pusė'pramonės šakų įmonių, kurio lia.

se dirbo 6913 darbininkų. Prie? { Taip pat normalia, nors šiek 
karų ir net ikį pat krašto at tiek sumažėjo, galima laikyti 
skirimo nuo Vokietijos, Klai įr naujų gyvenamųjų bei ne-

Klaipėdos krašto gyventojų ir 
kuris apima per 13,000 ūkic 
vienetų, daugiausia vidutinių 

j ūkių. Ūkininkų padėtis čia, pėdoje pramonės, beveik, kaų gyvenamųjų trobesių statybų:
Visuotinės ūkio krizės ban- kaip ir kitose Lietuvos daly-Į ir nebūta. Vienintelė pramonė: j 1933 ši iki puskutinio tai

ga yra užliejusi visus, be iš-

daug dienraščio rėmėjų ir bičiulių. Po poros jos rekordų ir jos tiranijų pasmerkti pasaulio ta. Tačiau ūkio krizės sunku
mėaesių, būtent vasario 3 d., turėjome meti
nį koncertų, į kurį taip pat daug žmonių su
važiavo. Taigi, du “Draugo“ parengimai, su
rengti kelių mėnesių laikotarpyje, šauniai pa
vyko. Tai parado, kad lietuvių visuomenė į- 
\ertina mūsų dienraščio nuopelnus ir jį pa
rauda ir moraliai ir medžiaginiai.

Stovintiem'- dienraščio priešakyje yra 
malonu matyti, kad jų nelengvas darbas yra, 
įvertinamas.

Laikraščiai, kurie yra leidžiami išimti
nai dėl biznio, kurie neturi jokio svarbesnio 
tikslo, kurie skelbia tik sensacijas ir patai
kauja žemiems žmonių palink imams, para
mos nėra verti ir jos nereikalingi. “Draugas“ 
leidžiamas ne dėl biznio. Jis niekam nepa
taikauja, pigių sensacijų neskelbia, bet uo
liai tarnauja visuomenei ir jai vadovauja lai
kydamos religinių ir tautinių dėsnių. Dėl to 
jam reikalinga stipri ir nuoširdi parama.

Prieš metinį koncertų rašėme, kad kuo 
daugiau visuomenė “Draugų“ parems, tuo 
geriau jis galės jai tarnauti. Turint daugiau 
lėšų, daug pagerinimų būtų galima Įvesti, 
plačiau mūsų visuomenės veikimų apimti.

Giliai įvertindami nuoširdų rėmimų mū
sų dienraščio pramogas ir už tai dėkodami,' 
visų savo bendradarbių, rėmėjų įr visų skai
tytojų prašome būti nuolatiniais “Draugo“ 
platintojais. Mes norime, kad “Draugas“ bū
tų kasdieninis svečias kiekvienuose lietuvių 
katalikų namuose. Ypatingai prašome pasi
darbuoti šį mėnesį, nes tai katalikiškos spau
dos platinimo mėnuo Amerikoje. Susipratu
sioj! katalikai stengiasi gauti bent vienų 
naujų skaitytojų tam katalikiškam laikraš
čiui, kurį jis pats yra pamėgęs skaityti. To
kio nusistatymo ir mes turėtumėme laikytis. 
Gauti vieūų skaitytojų “Draugui“ nebus su
nku, jei tik taip nuoširdžiai pasidarbuosime, 
kaip nuoširdžiai paremiame savo dienraštį 
jo surengtose pramogų c.

vyriausybių akyvaizdoje“.
Tai griežtas Amerikos organizuotų ka

talikų žodis, kuris, be abejojimo, nebus pa

se, reikia pripažinti, yra sun- šaka, kuri anais laikais buvt , 
tačiau ji. nėra tragiška ypač išsiplėtusi, buvo tik me

kaip daug kas yra linkęs n,a 
nyti. Tie ūkininkai, kurie ir. 
bai prisitaikė prie esamų ?ą 
lygų, gyvena visai pakenčia 
mai. Nors smarkiai susiaure-

maį mūsų krašte žymiai vė-,jo produktų pardavimas ir nu-
lįau pradėjo reikštis, kaip dau 
gelyje kitų kraštų. Kai daug

sakytas tuščiai. Kaip šiuonut, katalikų veik- metais ekonoiu.-
luinu dėka ir į Jungtinių Valstybių kongrt- niai negol™"™ prasidėjo,

krito jų kainos, bet iš kitos 
pusės atpigo taip pat darbi 
jėga ir kasdieniniam vartoji 
muoi perkamos prekės. Beko

pateko protestai prieš katalikų persekic- ! tuo tarpu Lietuva ypač. tos nas ir sviestas, nors jų pardasų
jimų Meksikoje. Atkreipta į tai ir preziden
to dėmesis.

Jei šio krašto katalikai vieningai ir e- 
nergiagai padirbės, jie žymiai palengvins 
skaudžių Meksikos katalikų padėtį.

jos ūkio šakos, kurios yra pri
klausomos nuo tarptautines 
rinkos pasilaikvmų, sunkumus 
pajuto tik 1932 metais. įtik “Maurtas” — Lietuvon Bk 

Lietuvų, kaip agrarinį kra- sportas Klaipėdoje per pasku

vimas ir pasunkėjo, duoda vii 
tiek nemažas pajamas krašto 
ūkininkams. Pavyzdžiui, vieu

štų, ytin skaudžiai palietė per
nelyg didelis žemės ūkio pro-

Švedų Spauda palankiai rašo apie Lie- 
tuvų. Vokiečiams pradėjus šmeižti mūsų tau
tų ir jai grųsinti, švedų laikraščiai gina jos 
pozicijų. Vienas iš švedų laikraščių savo strai
psnį taip baigia: “Esamomis sųlygomis galė
tų atrodyti, kad Lietuvos pozicija Klaipėdos
krašte netvirto ir svyruojanti. Anaiptol. Vo tikras išganymas mft-
kieėių teroristiniai metodui, priešingai, gy- Ky kra8h). aa-8 laikais buv0

tinruesius penkius metus iŠ 
krašto ūkininkų supirko apie 

dūktų atpiginimas pasaulinė- {250,000 kiaulių ir sumokėjo a- 
je rinkoje. Mūsų krašto ūki-Įpie 32 mil. litų. Nedaug 111a- 
ninkai tų pirmiausiai pajuto, žiau turi pajamų iš sviesto ir 
jų pajamos vislab mažėjo ir kitų pieno produktų. Pasku- 
ypač labiau įsiskolinusiųjų tiniuoju laiku yra galimybė
padėtis pasidarė tikrai sunki. parduoti javus, taip pat bul

ves, dobilų, sėklas' ir kit., ki>

džio apdirbimo pramonė.
Tik prisijungus prie Lietu 

vos, prie savo natūralinio už 
nugano ir atsidarius jos rin 
kai. Klaipėdoje smarkiai pra 
dėjo kurtis ir augti įvairios 
pramonės šakos. Pramonės au
gimų ypač skatinančiai veikė 
bendroji Lietuvos valstybės ū 
kio politika, importo regu lia*

ko rodė gyvų augimo tenden
cijų, 1933 111. pasiekdama 695 
trobesių skaičiaus su 8,2 mil, 
lit. investuoto kapitalo, iš ku-i 
rių 61,5 nirš. vien Klaipėdos 
mieste.

Prekyba ir susisiekimas

Klaipėda, kaipo vienintelio 
Lietuvos uosto miestas, turi 
labai laimingų natūralių padė
tį, kad ji vis labiau tampa žy-

vimas ir muitų sistema, kuri miausiu Lietuvos eksperto ii 
apsaugojo jų nuo užsienių ga importo prekybos centru. Prieš
minių konkurencijos. Paga 
liau ir tiesioginė Lietuvos vy 
riausybės parama šio krašto 
pramonei buvo ir yra labai di 
dėlė. Čia užtenka paminėt, vy 
riausybės pastangas aprūpiu 
ti čionykščius lentpiūves ir vi
daus ir užsienio žaliava, tei
kiamus palengvinimus muitų 
srityje fanieros bei celiuliozės

karų buvęs kuone vien tik 
medžio eksportu uostu, šian
dien jis pasidalė svarbiausio 
mis durimis, per kurias Lietu
vos rinka gauna svarbiausias 
vartojimo importo prekes ir 
per kurias išvežama krašto ū- 
kio produktai ir gaminiai 1 
svetinius šalis. Apie du treč
daliai visos mūsų' užsienio pre

fabrikams, per Lietuvos ban- kybos apyvartos eina per Klai 1
kų duodamas, palyginamai le

ngvomis sųlygomis, paskolos

jiėdos uostų. Mes dažnai pri-
mirctflm’tf,' o vis dėlto nepriva-

ventojų tarpe sukėlė griežtų reakcijų. Nor? 
Įsisekiojamos ir trukdomos, lietuvių organi 
zacijos ir drauguos nuolat didėja“. Vyriau
sybė parodžiusį, kad jį priešvalstybiniams 
veiksmams kuo greičiausia moka užkirsti ke
lių. Klaipėdos krašto padėtis juo toliau, jut' 
tvirčiau vystysis nurodytąja kryptimi.

♦ $ •
Komunistai vis dar tebetsiknisa po Lietu 

vos valstybės pagrindais. Vyriausybė karti-

laiku suspėtas žemės ūkio ga
mybos persiorganizavimas į 
gyvulių bei pieno ūkį. To dė
ka, ypač dėl aktyvios mūsų 
vyriausybės politikos Lietu
vos eksportas kiekybiniai ne 
tik sumažėjo, bet dargi padi

rių derlius pereitais metai# kurios sudaro daugiau kai; lėtume, kuo Klaipėda buvo 
buvo geras ir kurių nemaža du trečdalius visų pramonės sakysime, prieš 12 metų ir kuo 

ji šiandien yra, kad ir vieusuperkama iš krašto' ūkininkų,(vietoje gaunamų kreditų ir t. 
nors ir ne aukštomis, bet ge-it. Nežiūrint į paskutinių nie- 
įesuėmis kainomis, kaip pa-{tų visuotinės ūkio krizės sun- 
sauliaėje rinkoje, nes centre Į kuinus, Klaipėdos krašto pra- 
vvriausybė primoka. Paskuti monė ne tik nesumažino savo
niuoju laiku, ypač, po to, kui

dėjo, tiktai didelio kainų kri vyriausybė perėmė savo žinior 
limo gautos pajamos iš eks- 'prekybos kontrolę, pradeda gf
porto sumažėjo.

nuo karto suseka jų veikimų, likviduoju jų l Bendrai, nors Lietuva per-
rėti linų pardavimo sųlygos 

Daroma pastangų, daroma
visa, kų tik šiuo tuokiu laiku 
vyriausybė pajėgiu, išlaikyti 
sveikų žemės ūkį, krašto ūkio 

nagu daugelyje Į pagrindų. Tačiau juk aišku,

lizdus, bet į likviduotųjų vietų kiti atsiran
da. Spauda praneša, kad prieš porų savaičių 
Lietuvoje likviduota komunistų spaustuvė 
konfiskuota daug leidinių ir kitokios komu*
nistinės literatūros. Tuo būdu jų veikimui kraštų. Turime pastovių kad ūkiškosios padėties geri'

gyvena palyginti nemažus e- 
konominius sunkumus, tačiau
padėtis pas mus yra dar sa
miai

valiutų, valstybės biudžetas nimas ne nuo mūsų vienų pri 
komunistai galės vėl šaukti ir prašyti auk t, suvedamas be deficitoi, preky- klauso. Pasaulinė rinka, ku- 

bos, pramonės ir kredito įmu- riai parduodame meH savo ga 
nės, nors kiek sumažino apy- niinius ir mokamos kainos čif
vartų, bet veikia normaliai y ra lemianti.

užduota naujas smūgis. Amerikos lietuvi’

naujiems :nvo “mučelninkams“ ir protestui 
t i prieš Lietuvos vyriausybę, kad ji neleidžia 

I veikti valstybės išdavikams.

Juczas Žukauskas Pabrėžo atitraukė nelaimingų motinų 1 Po pusvalandžio Lauksodienė įkalbi-

Ūkimo Vingiai
į nuo vaiko lavono 1r atidavę jų nusilpu- 
I šių, pusiau be sųmonės į Lauksody ran- 
! kas, kurie nusivedė jų į savo namus. Tai

no nelaimingųjų, kad eitų atskiron karna 
ron nakties poilsio ir pasistengtų užmig
ti. Ji uždarysianti visus langus, tad tepa-

------------ [ atlikęs, šaulių būrio vadas įsakė vienam | siilsianti, nusiraminti. Kų padalysi, girdi,
(Pabaiga) i eiliniui, kad šis tuštuojau vyktų policijos I tokia jau Dievo valia. Visokių kryžių tea-

Subėgę pagalbou vyrai surišo Alma-1 punktan. Patsai pasirūpino, kad kol at-1 ka žmonėms ant savo pečių pernešti. Taip 
Mie kojas ir rankas ilgais drobiniais rank- Į vyks viešosios tvarkas atstovai, būtų vis- ( suramintų, užjaustų ir išsivedė abu Lguk- 
šhtosčiais, kietai, rūpestingai, kad neiš- kas palikta taip, kaip buvo įvykę. Prie ' sodai nelaimingų motinų iš seklyčios, 
ninertų, suvaržė. Suimtasis šuiokštė iš suimtojo žmogžudžio paskyrė sustiprintų I Pabrėža pasilieka su Vale vienu du. 
apmaudo ir griežė dantimis, pro kuriuos sargybų, pasirūpino, kad dar tvirčiau bū- Valė rūpestingai prisiartina.
veržėsi baltos putoa. Į tų jis surištas.

Almanienė pripuolė prie Pabrėžos, nu-1
tvėrė šio lunkas. ’ 1 Jau aušo ir krito didelės tartum bal- ld sukruvintų rankų. Nerami pasidaro,

— Tau nįeko nepadarė! Tu nesužoin- 
tas! — klausia ir tuo pačiu metu paste-

Viešpatie, kaip aš lamstai beatsL tos sagus snaigės, kai atvykę dn policijos i Jurgis lengvai nusišypso.
dėkosiu!... Dar kiek, ir būtų buvę vėlu... 
Priešinaus, laikiaus visų laikų, o čia jė
gos visiškai išseko... Laiku tamsta suspė
ja!... O-o-o! Kaip baisu!..

Staiga nelaimingoji moteris nutilo ir 
klaikiomis sielvarto akimis įsmigo į gu
lintį ant žemės negyvų vaikų. Klaikiai su- 
rifknsi, pripuolė ir suklupo prie mažyčio 
lavono. Oiurpus skundas, dejavimas nu- 

ehklido kambario jiakampiais.

valdininkai surašė įvykio protokolų, smul- f — Nieko ypatingo. Tuoj mes jų uu- 
kiai viskų apžiūrėję, išklausinė.įo. I plaušini, aprišiia, o po poros dienų ir su-

Maždaug po valandos ji« išvyko at- gys.
gal, išsiveždami drauge Ir suimtąjį. | Rūpestiugui tvarstydama mylimojo 

Ktipriai išvargęs Pabrėža sugrįžo pas rankų, Valė pasipurto.
Lauksodus. Abu šeimininkus ir Valę ra
do lieramiuančius nelaimingųjų Almanie-

' nę. Ta nebeverkė, nebesiskundė, tik pil
komis, sustingvsioiuUi akimis žiūrėjo į

t vienų taškų ir sunkiai alsavo.

— Na ir žvėrik tas A įmani s...
Jurgis prideda.
— Atėjūnas. Vokietis kažkoks...
— Juk jis galėjo ir tave nudėti... Sto-

biuos, kaip tu sugebėjai taip laimingai jį

veikimo, bet įlargi pajėgė dė
ka suminėtų palankių sąlygų 
augti iv plėsti sero gamybų 
1934 111. viduryje krašte buv< 
iš viso 206 pramonės įmonės, 
kuriose dirbo 8,726 žmonės 
prieš 198 įmenąs su 8,100 as
menų personalu 1933 m. vidų 
rvje ir 201 įmonė — su 7,010 
darbininkų bei tarnautojų 1932 
m. pradžioje. Tas rodo, kac 
mūsų pramonė yra visai ge-

tik ūkiškomis, biznieriškomis 
akimis pažiūrėjus.

Prekybos įmonių ir jų dar
bo augimas vyko lygiai tokiu 
pat gyvu tempu kaip ir čio
nykštė pramonė, kaip esame 
anksčiau nurodę. Vietos pre
kyba ir susisiekimas, jų augi
mas buvo ir yra organiškai 
susiję su plėtotė ir augimu 
Klaipėdos uosto ir atvirkščiai. 
Uosto gilinimą:-, praplėtimas 
ir vispusiškas jo tobulinimas 
buvo ir yra vienu iš didžiau 
siu Lietuvos vyriausybės rū
pesčių ir pastangų objektų.

roję padėtyje ir kad ji veikia Per visą tų, palyginti trumpų
normaliai,, sėkmingai prisitai
kindama prie gyvenamų sųly

laikų, kurį Klaipėdos uostas 
(Tęsiny© ant 3 pusi.)

suimti.
— Kų čia..., — kiek išrausdamas pa

tenkintas tesako. ’
Valė tyliai tvarto berno raukų; pa

mažu, švelniai.
Staigu Jurgis Pabrėža skoniai nusi

juokia.
— Štai tau ir kaukuolė ir Naujų me

tų pranašavimai!.. Sveikas esu, gyvas... 
Pirmu pavojum, girdi!.. Cha! Cha! Cha! 
Na, kų tu dabar pasakysi!!..

Valė painia Jurgį už nusies. .
— Nesijuok, išdykėli...
Jurgis Pabrėža dar kartų nusijuokia 

ir prispaudžia Valės veidų prie savo lū
pų. * “Tr.”

A. P. Sandys
PRIŽADU

Petras Bulaitis atvyko iš didelio mie
sto aplankyti savo mylimųjų Onytę. Ka
dangi miestas vos šešios mylios nuo O- 
nytės gyvenamos vietc«, tat netruko -IT-

vvkti.
Gražus vasaros popietis. Abu išėjo 

pasivaikščioti. Kalbėjosi, džiaugėsi gam
tos gražumu. Vienas kitų stumdė, juoka
vo.

Pagalios atsisėdo ant didelio akmens 
pailsėt i..

Onytė atsilošė į gulintį akmenį ir 
Petrų studijavo. Toks jis gražus! Veidas, 
vyriškas, degantis jaunyste! Plaukui juo
di, garbiniuoti! Jo juokimasis taip viro 
džiaugsmu. Taip maloniai skambėjo jos 
ausyse. Jo išvaizda pasiliko kaip ir pir
miau. Bet kaž kas jame buvo atsimainęs. 
Rodos, nebuvo tas pats Petras, kuris 
prieš šešis mėnesius išvyko į didelį mies
tų.

— Petrai. — susirūpinusi tarė Ony
tė, — tu taip atsimainei.

— Ar taip!
— Kita širdelė, turbūt., Pejrai...
— Taip.

(Daugiau bus)

II.Ua
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; j i- gg;

■c-* TiTt%'P3aS
> J

/"> 4-
-u- 3

įvairus muzikalis progamas
’ % •

Šv. Kazimiero Akademijos Muzikos Skyriaus 
rengiamas

SEKMADIENĮ, VASARIO - FEB. 10 D., 1935
AKADEMIJOS AUDITORIJOJ

2601 West Marquette Road

Visi muzikos mylėtojai kviečiami atsilankyti į šį muzikalį parengimą, 

smagiai laiką praleisti ir pasidžiaugti vienuolių gabumais.

Programo Rengėjos
J

KLAIPĖDOS ŪKIS PADA
RĖ DIDELĘ PAŽANGĄ

ISTORINĖ DIENA LIETU- škotuos lie- L’™Rva.ia„» iiomcvi,!«>,„».
JAU *Ste 1Ptuvi,J Basanavičiaus

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

priklauso Lietuvai, vyriausybė 
investavo j jį apie 30 mil. lt.,

tiesioginių pajamų

VOS DOMININKONAMS
1935 metais, sausio m. 16 

dieną, Romoj generalinė <lo-

MOJI KARTA

į-(laS j mininkonu kapitula su Rev-
turėjo vos tik apie vieną šešta- 

tdąlj sumos; reiškia visa jo nau 
p, atiteko privatiniam ūkiui 
respektyviai tautos ūkiui. Dė
ka atliktu, tikrai didelių, uo
sto patobulinimo darbų jis 
pasidarė ir nuolat darosi vi
sai modemišku mūsų sąlygo
mis uostu. Jau ir dideliems 
okeaniniams laivams, kokių 
anksčiau Klaipėda nematyt la- 
vo, mūsų uostas darosi vis 
labiau tinkamu sustojimo pu- 

^nktu. Įplaukusių laivų skai
čiaus pakilimas iš 694i su 267,-
000 reg. tonažu 1924 m. iki 
1069 su 1,069,000 reg. tonažu 
1933 m. ir maždaug tiek pat

Škotijos lietuviai praneSa 
Draugijai Užs. Liet. Remti a-

vardo mokyklą lanko 70 vai- 
i kų. Mokykla neturi reikalin
gą baldu ir mokslo priemonių. 
Draugija l’žs. Liet. Remti pe
rnai metu pabaigoje pasiuntė J

AR TURI TU ŠALTĮ? 
vartokite

WISCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 

5108 — 7th Avė., Kenosha, Wis.
minėtai mokyklai 2,000 litų

mi tai, kad bendrai jaunosios Paranios- 
kartos tautiškumas sunkiai te- Brazilijoje, Sao Paulo mie-
išlaikomas. Priežastys yra aiš- V. Kudirkos mokyk- _______
kios: gyvenimo sąlygos, mo-|lai !>• V. L. R. pasiuntė 8C KENOSHA, AVIS. — Mūsų 
kykla, draugai. Škotijos lietu- į'adovėlių 210 litų sumai. scenos mėgėjai, per pereitus 
vių vaikai lanko mokyklą nuo Jungtinėse Valstybėse šv. jankis metus yra atvaidinę 
5 ligi 14 metų amžiaus. Kas- i Pranciškaus konvento Pitts- daug gražių veikalų, 
dien jie išbūna mokykloje 7 burghe ir įvairioms kitoms .... .. !

mokykloms išsiųsta arti 5,090 H,aml,e ParaPUa Jun daugi
i scenos meno mėgėjų ir dėlto [sirgo dvi dukrelės. Tėvas taip

ssme T. ST. Gillet prysakyj^pįe savo gyvenimą, pabrėžda-
savo posėdvj patvirtino ofici- 
jaliai domininkonų įsikūrimą 
Lietuvoj ir suteikė savaimin
gos Provincijos teises.

Jos pirmuoju provincijolu 
paskirtas specijaliai generolo 
Romon kviestas iš Amerikos 
gerai jau ir lietuviams ne tik 
amerikiečiams pažįstamas vi
sų mūsų gerbiamas misiiono- 
rius Dr. Bonaventūra Pauliu
kas, O. P., gimęs Lietuvoj; jau

valandas. Mokykloje įsigijami 
draugai, su kuriais bendrau
jama ir išėjus iš mokyklos. I- 
šėjęs iš mokyklos jaunuolis

LAUKIAMAS VAKARAS ta”. Režisuoja senas scenos 
mėgėjas A. Lauraitis. Apie 
veikalą plačiai kalbama ir 
tvirtinama, kad tai bus pir
mas toks vakaras. Visi ruoš
kitės jį jramatyti vasario 24 d.

Varnių šeimynoje staiga su-j

kavo 1930 m. Romos Dominin- 
1934 ir 1932 m. rodo, kad mes konų tarptautinėj Akademijoj, 
dideliais šuoliais žengiame ū-
kiškosios kultūros keliu.

kunigu būdamas įstojo į ordi- dažniausiai nemoka nei skal
ną 1926 m.; studijavo Wasbin- ^Li, nei Tašyti lietuviškai. No- 
gtono Katalikų Universitete. rin^ apsaugoti Škotijos lietu- 
Galop savo studijas apvarai- v^us nu0 išnykimo, reikia šu

sirūpinti jaunimo auklėjimu. 
Uždavinys nemažas. Mossend

Čia pravartu lai p pat pažy- 
yiėti, kad mes, klaipėdiškiai,
esame išvakarėse dviejų dide
lių laimėjimų susisiekimo kul
tūros srityje. Dar šiemet susi-

vadovėlių už 8,780 litų. Į new ‘
York.f Pr. Bajoro privačiai I n.",nr* atv“'<linti teatru 
vedamai Brookivno lietuvi'Į r'nkl"""'s Ill'listai5> k“1' «<»- 
mokyklai siunčiama apie 3Oolvns PuWik“‘ Bcrai Pr’ru°šhi 
vadovėlių. ! vaidinimų.

______________ i Parinktas veikalas “Valkn-

sa gi visų mėnesį sirgo influen- 
za ir vis dar negaluoja.

Reiškiame Varniams užuo
jautos ir linkime greit vi
siems pasveikti.

LIETUVIAI URUGVAJUJE

•‘Angelicum’e” Bažnyčios Tei an"dj mokyklą lanko 130 vai-^ gyvpna apje io,000 lietuvių. 3 Įjt -,q(.

lietuvių spaudai Karolis Vai-pus liemti. kaip žinome, teikia 
ras, baigiama spausdinti. UŽ-:visokeriopą paramą užsienini 

1 mgvajuje, Pietų Ameriko-j sisakantiein.e iš anksto kaina lietuviams ir jų kultūrinėms

Nuo ReumatLškų 
Skausmų
nąudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelteris visuomet 

palengvina skausmus

sių Daktaro laipsniu.
Tai pirmutinis jau laisvo

sios Lietuvos Domininkonų o- 
rganizatorius, inicijatorius ir 
nenuilstamas darbuotojas. Jei- 
gu šiandien Lietuva gali pasi-

lauksime automatinės telefono džiaugti taip žmonių mylimais
ir radio stoties. Taigi, nežiū
rint į gyvenamus ūkio sunku
mus mes pajėgiame vykdyti

“baltais tėvais” skelbiančiais 
žodžiu, darbu ir pavyzdžiu Ge
rą Naujieną, tai to didžiausias

dargi tokius, didelės reikšmės, nuopelnas reikia priskirti ge

lių lietuviukų; New Stevenson 
mokykloje yra 72 lietuviai, 
Glasgowe — 160.

Tikslu palaikyti Škotijos 
jaunimą lietuvišku, neseniai 
sukurta Lietuvių Jaunimo Są
junga, kuri nori suburti ir a- 
pimti visą Škotijos jaunimą. 
Pradžia padaryta Glasgowe, 
ten pradėjo veikti ir lietuvių 
kalbos vakariniai kursai.

Išėjus iš spaudos įstaigoms. Reikalingas tai pa- 
Jie daugiausiai sukispiete Mo-j knygos kaina bus 6 litai. Kny-varnai lėšas duoda Lietuvos 

ga iliustruota, apie 300 pus- žmonės, dėdamies prie Drau- 
lapių. Prenumeratą geriausia igiios ir mokėdami jai savo na-

ir mąsto ne vien susisiekimo, 
bet ir kultūros gyvenimui, da
rbus.

Įvairių kredito įstaigų Klai-

rb. Tėvui B. Pauliukui, O. P.
1935 m. sausio m. 19 dieną 

šv. Tėvas privačioj audienci-
. joj palaimino naująjį Lietuvos pėdos krašte 1934 111. buvo is' ... .......Provincijos provincijolą ir lig viso /2, iš kuriu 6 akciniai ba- . T . . . v. . ’ . , „ šiol buvusį daug Lietuvai uz-nkai, 4 taupomosios kasos, 7i . , . , . • •• ,,, , ,. , , . „^'sipelnusi garbes provincijoląsmulkaus kredito bankai, 39 ~ ,Tėvą Garde, O. P., linkėdamas 

naujai 
nešant

PARAMA SIAURĖS IR 
PIETŲ AMERIKOS 

LIETU V TAMS

Raiffeiseno draug. ir kt. Pra- ..... ,.. . . ... ... sėkmingiausiai augtiėjusiais metais jų veikimas, IT . . _ . .. .„. . . v . , . ILietuvos Provincijai,nežiūrint 1 nezvmų indėlių iri.., ... v . .. . ,tikėjimo sviesą, tiesą ir moks-išduotų kreditų Sumažėjimą, 
buvo normalus. Ne tik nė vie
nas jų nepergyveno didesnių 
sunkumų, bet dargi pereitų 

etų bėgyje įsisteigė vienas 
aujas bankas su puse mil. 

kapitalo. Akcinių kooperacinių 
krašto bankų balansai 1931 m. 
pasiekė aukščiausio laipsnio 
(62,77 mil. lit.) 1933 m. suma
žėjo iki 47,37 mil. lt., o perei
tais metais šis skaičius bus 
dar šiek tiek sumažėjęs. Lie
tuvos vyriausybė pereitais me 
tais yra padariusi Klaipėdos 
krašto kredito įstaigų reviziją. 
* Kaip matyti iš to, kas ma

lą visai lietuvių tautai žodžiu

Argentinos mieste Berisso 
yra daugiau 3000 lietuvių. Mo 
kyklų amžiaus vaikų virš 60. 
Pernai lietuvių draugijos ‘Mi- 
ndaugis’ rūpesniu ir pastan
gomis įsteigta pradžios moky
kla, kurią lanko apie 40 vai
kų. Neseniai Draugija Užsie-

ntevideo mieste. Dirba sker
dyklose. A/pskritai, Urugva
jaus lietuviai, išskiriant pas
kirus asmenis, turi darbo ii 
gyvena vidutiniškai. Turi ir 
savo kultūros organizacijų.
Beveik visos jų spiečiasi Uru- ti sįunlėj0 pilnas adresas 

Igvajaus lietuvių klube, kurs 
ir vadovauja visabn jų kultu 
riniam gyvenimui. Montevideo 
lietuvių mokykla turi penkis 
skyrius su 65 vaikučiais. Mo
kykloje darbuojasi trys moky
tojai, iš jų du yra lietuviai.
Praėjusių metų pabaigoje Dr.
Užs. Lietuviams Remti pasiu
ntė Urugvajaus lietuvių mo
kyklai artį 300 vadovėliu.

darbu, pavyzdžiu, o ypatingai:11’0 Lietuviams Remti pasiun- 
katalikiška spauda. ' tai mokyklai 1,000 litų pa

Nėra, man rodos, ir reikalo 
priminti gerb. TT. Domininko
nų visų garbingi) darbų 
nuveiktų, kad ir per trumpą 
laiką, nuo pat įsikūrimo Lie
tuvoje. Faktai ir darbai patys 
už save kalba.

Belieka tik iš. naujo palin 
keti pasekmingo veikimo apa
štalavimo darbe, kurį dirbo jų 
pranokėjai Lietuvoj per du 
šimtu metų.

Aug. Žilinskas

šalpos ir apie 100 vadovėlių 
350 litų sumai.

no pasakyta dėl krašto ūkiš- ----- --------------
kosios padėties, kad kraštas, Havajų salose, kaip prane- 
susijungęs su Lietuvos valsty- šania Draugijai Užsienio Lie- 
be, turi sveiką ūkį, kad jo ū- tuviams Remti, yra lietuvių 
kiškas pajėgumas kasmet au- kaimas, kurį įkūrė buvusios
ga.

Baigdamas, šia proga, noriu 
pareikšti viltį, kad bendrada
rbiaujant man su autonominė
mis krašto įstaigomis ir kraš
to gyventojais, visi sunkumai, 
kurie yra atsiradę šiose gyve
nimo sąlygose, bus nugalėti”.

“L. A.”

Rusijos lietuviai kareiviai, pa
tekę rusų - japonų karo me
lu į japonų nelaisvę. Po japo
nų karo jie persikėlė į Hava
jų salas. Vieni jų turi savo 
ūkius, kiti verčiasi auginda
mi cukrines nendres. Dr. Užs. 
Liet. Remti deda pastangas 
užmegsti su jais santykius.

siųsti pašto perlaidomis, ai oa 
per bankus, Draugijai Užsie-

rio mokestis. Neseniai Draugi
jos skyrius susiorganizavo ir

mo Lietuviams Remt (DLLR)i . „ ,T , , , ......r. ...... . (Biržuose. Valdybon išrinktiKaune. Būtinai reikia praneš- . ....................
vietos veikėjai:' teisėjas Danu-

Nemalimas Įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. iš Montreal, Canada ra
šo,kad Jam daug pagelbėjo NIIOA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo Ir ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas įlūdyntas, jis buvo atsiųs
tas lluosa jo valia. Daug kiti, pra
neša panašius rezultatus. NUGA- 
TONE vu.rtojt.ina metų metais kaip 
pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas Ir turi gyduoles, 
kurios didina malinio organų veik
mę. Jei Jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su nenialiniu — pamė
ginkite Nl'GA-TONE. Pajusite naudą 
Į keletą dienų. Mes žinome, kad pa- 
tarsit ir kitam. Mėnesio trytmentas 
už Vieną Doler). Parduoda visi av- 
tiekorial su garantija grąžinti pini
gus. jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainu.

Nuo užkietėjimo imkit—POA-SOl. 
— Idealų JJuosuotoją vidurių 250 
Ir 50c.

BIRŽIEČIAI REMIA 
UŽSIENIO LIETUVIUS

jlaitis, apskrities viršininkas

Rašč.ius, gimnazijos direkto-

Irius Vosylius, pramonininkas.

GA1NS 25% LBS. 
IN TWO MONTHS

COD LIVEROII__ Once a
Punkhment—Now a Treat

chocolate taute—and watch their bodies rrow 
daily with vigorous. athletic strength! Mre. 
Merder oi Milwaukee says:

*'Be f ore my cfnJd took 
Coco Cod she only weiiked 
80 Ibi. Now, in two 
monthi timt, sht tcciths 
205 % Ibs. and sht kas 
not bten UI sinca.”
Ot ber cod liver oils ha ve 
only Vitaminą A and D, 
būt Coco Cod is also 
nch in Vitamin B —tbe 
appetite and growth 
pramoting vitamin. 
Start yourcbildren with 
Coco Cod t oda y. Al all 
druį stare s.

METRAŠČIO “PASAULIO 
LIETUVIAI” PRENU

MERATA

Metraštis “Pasaulio Lietu
viai”. apie kurį kitu straips 
niu plačiau praneša užsienio

KJĮ “DRAUGAS” JUMS DUODA
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ii 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klap
simus;

2. ' Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dieno*
klausimus;

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

apie sveikatą;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

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

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

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

Chicago, Illinois

Draugija Užsienio Lietuviu-'Variakojis ir kit K. V-as.

GOGO GOD

Parašė W. T. 8CANLON. Išvertė P. ir K. JURGELOS 
Reikalaukite:

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!
Gražus Įdomus skaitymas — karo aprašymas 

400 pusi., su gražiais tvirtais apdarais — tik $1.00 
(su persiuntimu)

“D R A U G A S”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

METROPOLITAN GRAND OPERA
direct from its New York Stage 

3-Hour Broadcast by

L I S T E R I N E
announced by 

Gera/dine Farrar
Every Saturday • all NBC stations

The Cod Uvar Oll Ttut Tastea Lika Chocolate

VISADA
UŽMIRŠTA

Ar žinot, kodėl joa Dė
mėjo? Ji pati nežinojo. 
Jos bloga,, kvapas buvo 
Drtežaatlm, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok visi tą gali paAallntl. 
Gargaliuok su Llsterine Ir 
tas atliks kas reikia. Var
tok kasdien. Bandymai ro
do, kad ils vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai no- 
padaro per 4 dlenaa

L AM BERT PHAItMACAL 

OOMPAMV

Bt. Louls, Mo.

LISTERINE
promptly «nd< odors ordlnory 
onflseptlcs can't hld« In 4 dayi



£

fi R A TT G* A fe Trečiadienis, vasario 6 d., 1935

Be Dievo meilės irsta vi 
Buomenės tvarka. Pantilk Die 
vų, o rusi sau ir tėvynei no 
nykstamų turtų. Kur Dievaa 
ten ir palaima.

KAUNAS. — Lietuvos Bei 

gijos prekybos santykiuose ba 

lansas yra belgų naudai. Pre- 

kybos balansui išlyginti šiuo

metu vedamos derybos. Bery

toms vesti įgaliotas musų ge 

nerūdinis konsulas Briuselyje 

Gylys.

TEISIAMI HITLERININKAI 
NORI PAPIRKTI 

UŪDININKUS

SUCH IS LIFE—

ATLIEKAME

Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

tais metais. Lietuvos sviestas 
savo gerumu dabar yra pla
čiai žinomas, o esant dides
niam jo pareikalavimui kituo 
se kraštuose, ir kainos kiek______ 1i pakilo. Tai matydamos Lietu- 

K.ALNAS. Kaune l’la- votJ ekonominės įstaigos ragi-
eiai kalbama, kad valstybės J na ūkininkus didinti sviesto 
išdavinio byloje teisiamieji gamybų.

1 Klaipėdos krašto hitlerininkai 
įnori papirkti svarbesnius liu- 
Idininkus. Įdomu, kad šios kai 
' bos pasklido prieš pat liūdi-, 
ninku apklausinėjimų. Joms 
pagrindų davė pačių teisiamų 
jų (ligi teisino buvusių lais
vėje) elgesys. Kauno resta- 
ranuose galima dažnai maty
ti stambesnius teisiamuosius 
girtaujant su liudininkais. Sa

ŠIANDIEN RENKIASI FE
DERACIJOS VEIKĖJAI
Šį vakarų, t. y. vasario 6 

d., Aušros Vartų parap. mo
kyklos kambary, 8 vai. vaka
re renkasi katalikiškų draugi
jų bei organizacijų vairuoto

jai, Federacijos skyrių atsto
. , ... ... vai ir visi parapijų veikėjaikoma, kad prisidengę “vai- i. .., , .. ... .

„ . , , ... ... -4 AiL.R.K. Federacijos Chi-sėmis, ’ stambesni teisiamieji ; .... . vagos apskričio susirinkimu,pinigais nori papirkti liūdi- . . . . , , .kuriame bus svarstoma labai 
svarbūs ir neatidėliotini tau- 

veikimo 
nuo cen-

tralinių organizacijų po kelis 
' atstovus prisiųsti.

Kviečia Apskr. Valdyba.

įlinkus. Be to, asmenys, kurie 
turturi su byla bei jos eiga rei-l,.v. . . . ......, , , . . , . , . • tiškai - katalikiško
kalų, pasakoja, kad i kuriuos i v. , ’ . , . . I reikalai. Prašoma ir

*Hu Trikie’s »how had a good run?"
•'Y e s, Anų; sny show wlth her lcgs in ii i

M

ST

T

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programas,
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

liudininkus daro įtaką teisia Į 
mieji naciai bei jų agentai. 
Jie prikalbinėja liudininkams 
atsisakyti duotų parodymų, 
pažymint teisine, kad jie “už 
miršo'’ kų sakė tardytojui. 
Be to, jie agituojami teisine 
pasakyti, kad parodymai pas 
tardytojus ir policijoje išgau
ti per prievartų.

.Sausio 21 d. valstybės išda
vinis) byla po dviejų savaičių 
pertraukos vėl prasidėjo. Kl
ausinėjami toliau liudininkai. 
Susidomėjimas ko didžiau
sias. , r į

DIDINAMA SVIESTO GA
MYBA LIETUVOJE

KAUNAS. — Šiemet visc- 
jeA Europoje buvo labai di
deli karščiai. Dėl to daugely 
je kraštų sviesto gamyba žy
miai sumažėjo. Už tai kai ku 
rios valstybės dabar labai 
perka sviestų, už jį mokėda
mos aukštesnes kainas. Va
saros karščiai sviesto gamy
bos beveik nepalietė. Ji žy
miai padidėjo, lyginant su ki

PAVYKĘS SODALIEČIŲ 
VAKARAS

ELIZABETH, N. J. — Sau
sio 27 <1. sodaliečių rengtas 
vakaras Šv. Petro ir Povilo 
parapijos salėje gana gerai 
pavyko.

“Nepaisytojų”, kun. Juro 4 
aktų dramų, pasižymėjusiai su 
vaidino: E. Steponavičiūtė — 
Marijonos rolėj, M. Navikiūtė 
— Bačionienės rolėj, V. Nar-i 
butuke — Laučienės, P. Jan-I 
kūnas — Lauciaus, A. Motie
jūnas — Bačionio, kiti: J. Žvi
rblis, A. Beženskis, V. Budres- 
kis, V. Budelis, A. Markevi
čius, M. Lukšiūtė, A. Kašėta, 
A. Vaičiulevič.iūtė, K. Benato-

is wclL"

nis savo roles atliko gerai. Pa-1 MIRĖ ONA GAIDEMAVI- 
žymėtina, kad visi savo roles ČIENĖ
puikiai buvo išmokę, nors kai ------------
kurie ir gana sunkiai lietuvių
kalbų vartoja.

Veikalų režisavo
Meno Teatro rezisorius V. B.
Raudonaitis.

L. M. Teatras iš Brooklyno 
suvaidino linksmų komedijų 
“Meilė — visų ligų gydyto
ja”.

Pertraukose paįvairino lai-
|kų dainelėmis O. Narbutukė, 
i E. Stepanavičiūtė ir W. Bud- 
raskis gražiai pagrojo armo
nika.

ROSELAND. — Sausio 28 
d. Municipal Contagious l>i- 

Lietuvių sease ligoninėje mirė <). Gai- 
demavičienė. Velionė buvo ga
niusi Anglijoje; Amerikoje iš
gyveno 25 metus.

Paliko nuliūdime vyrų Pe
trų, sūnų Petrų 12 metų, duk
terį Laurinų 5 metų, brolį 
Stanislovų Tutlį ir seserį Olė- 
sę Norvilienę.

Gedulingomis pamaldomis 
Visų Šventųjų bažnyčioj palai
dota Šv. Kazimiero kapuose..

Vakaro vedėjam buvo J. Ži
levičius. Publikos buvo pilnu
tėlė sale ir visi liko patenkin
ti programų. E- B.

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone
PROspect 1028

Rcs. and Office 
2S8B 80. Leavltt St 

CANAL 0708

Tel. CANal 0257
Rcs. PROspect 8858

DR. J. J. KOWARSKAS DRl Pl 1 ZALAT0R,S
AKIŲ GYDYTOJAI PHYS1CIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St, Chicago
OFFICE HOURS:

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

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET 

Rezidencija 8800 So. Artoston Ate,
Valandos; 11 ryto Iki 8 popiet 

S Iki 8 ▼. vakare

Z
Pamėginkit Greitesnį Būdą 
Palengvinti Jūsų Slogoms

1 Palinkite 2 BAYER Aspirin 
•Tabletas. Žiūrėkite. kad gau
tumėte BAYER tabletas. ku
rių praftote.

2 (Agerklte pilną stiklinę van- 
• dens. Atkartokite dožų ) 2 
valandas.

Medicinos Išradimas 
Milijonams Duoda 

Palengvinimų Kuone 
Akymirksny

i ATMINKITE MTtOOYMIS
Čionai nurodytas, lengvas būdu* 

yra daugelio gydytojų vartojama* 
dėl slogų ir skausmų, kuriuos slo
gos priveda.

Yra pripažintas kaipo saugus, 
užtikrintas. GREITAS būdas. Net 
palengvins slogas taip greit, kaip 
jas pagavote.

Paklauskite savo gydytojo apie 
tai. Ir k u oru et perkate, žiūrėkite, 
kad gautumėt tikras BAYER As- 
plrtn Tabletas. Kuone akimirksny 
jos ištirpsta. Ir tarp. kuomet pa
imate. tuojaus veikla. Del garga
liavime. Tikros Bayer Aspirin Tn- 
tiletoe vistSkai Ir grnilal ištirpsta, 
nėra erzinančių liekanų.

BAYER Aspirin kalno* yra žy
miai numažintos už visut dydžius, 
taip. kad dabar nereikia priimti 
kitką vieloj tikro Bayer dalyko, 
kurj reikalaujate.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLV ARIU 
SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris' 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, I 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- ! 
mo, skaudamą aklų karStj, atitaiso* 
trumparegystę ir tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Specialė atydu atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati-I 
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Daugely at- 

T-. , . . . įsitikimų akys atitaisomos Ih> akinių.Kiek Viena UI Įdomu pažinti Rainos pigiau kaip pinnlaii.
4712 30. ASHLAND AVĖ.

ARKIVYSKUPAS JUKGld
MATULEVIČIUS. Labiau it 
labiau auga pasitikėjimas šiui 
šventu vyro, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie lai 
kai, kada Dievas leis jį išvy^ 
ti šventuoju paskelbtų.

to garbingo Vilniaus vyskupl 
gyvenimas. Jį sužinosime iš 
neseniai išėjusios knygos.

“ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS”

Knyga parašyta ne vieni 
Žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų, 
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, s« 
persiuntimu kaina $1.90,

Phone Boulevard 7589

“DRAUGO” KNYGYNE
2334 So. Oakley Avė. 

Cbioago, Illinois.

3 Jei skauda gerklę, sutrinkite 
•ir paleiskite j vandeni 3 
BAYER Aspirin Tabletas treč
daly stiklinės Gargaliuok du 
kart. Gerklė* skaudėj.mas tuoj 
pa’.epgvto.

KAINOS ant Tikrų Bavcr 
Aspirin 2vr.itoU Nujuakin- 
U>« aut Yl*ų Djdilų. _

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Kataliku 
ka ppauda nurodo žmogui v* 
gausmo keltus 1 amžinastj.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTA8

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st
• 2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

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

Phone M 0623

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso tolef. BOLlevard 7820 
Namų Tel. PROspect 1880

lel BOL’Levard 7048

DR. G. I. BLOŽIS
Tel. CANol 8128

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos; Nuo 9 iki 18 ryto
Nuo 1 iki S vakaro 

Beradoj pagal sutarti

LIETUVIAI DAKTARAI
Office Tel. HEMlock 484H 
Res. Tel. GROvehUl O<117

7017 S. FAIBFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MARQl ETTE ROAD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Vai. 2-4 ir 7-9 vak.
Ketv. ir Nedėliomis susitarus

Tel. uAFayette 7858

DR. F. C, W1NSKDNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: 8—4 Ir 7—9 vai. vakare 

Res. 2136 W. 24th St.
VnL CANel 044)9

Ofise: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HEMlock 8888

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVĖ.
Ofise valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak. 

Resldencljos Ofisas: 2858 W. 89th Ht. 
Valandos: 10-12 Ir 8-9 vai. vak.

Saredomls Ir Nedaliomis pagal aut

DR. C. Z. VEZEL’IS*
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 9 Iki 8 vakare 
Berado] pagal sutarti

DR.J.RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

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

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

rei. Ofiso BOL’Levard 5818—18 
Rea. VIOtory 8848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 8:88-8:88

766 W. 36th Street

TeL CANol 8188

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI

2201 W. Cermak Road
Valandos l—I ir 7—1 vak. 

Šaradomis Ir NedBlIomla pagal sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Ava.
Telefonas RKPublic 7888

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE
Ofise vai.: 9—8 kr 8—8 p. m. 

NediUomIa pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

• 4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CH1CAGO. TLL.
OFISO VALANDO8:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo 2 Iki 4 
vai po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėllomls nuo 10 Iki 12 

vakuidal dler.ą 
Teielonas UlDvaj 281.0

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda 0991 

Rei.: Tol. PLAsa 2400
* Valandos:

Nuo 10-13 ryto; 2-S Ir 7-8 v. v. 
N0dėldlenlaia nuo 10 11U 11 dienų

Z

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1448 SO. 48th C7I., CICERO, UJU 
Utar.. Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

P147 80. HALSTED ST., CHIGAGO 
PaasSL Bared. Ir Rubat. 9—9 vaL

Dienoms TsL LAFayette 8788 
Naktimis TsL OAMai 0408

DR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Street
VaL: 8 iki I popiet, 7 iki 9 vak. 

Nedėlioja pagal sutarti

Tel. LAFayelte 8057

DR. A. RAŪKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzte) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredouila Ir nedėliotais pagal 
sutarti

Ofiso Tel.; LAFayette 3660
Res. Tel.: VIRginla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

° A S X - R A Y
4143 .UtCHER AVENUE 
iskto^ae Francisco Va
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

GIEDOdlMS
SVEIKATOS

NAUDAI

! kreipkite dėmesio j giedoji
mų arba dainavimų, rašykite s 
prie tų draugijų, kurios yra 
jūsų labui sutvertos./

<S*. Kiiniit<j>.

POEZIJA

Kazys Binkis

Apie Kazio Binkio gyveni
mą labai mažai žinome.

Mūsų giedoriai papratę gie 
dot smagumo deliai. Kaip tik
tai neatsitinka kur pasisma
ginti, 'tuojau pereina ir no
ras giedoti arba dainuoti, nes 
užmiršta, kad giedojimas arba j 
dainavimas yra labai iiaudin-!
gas sveikatai, o ypač mūsų Gimė jis 1893 m, Gudelių 
plaučiams. sodžiuj. Mokės, anot jo paties

Norėdami gerai giedoti, pri(žodžių: “pradedant Papilio 
valome giliai kvėpuoti. Gilus Į liaudies mokyklų ir baigiant 
kvėpavimas sustiprina plau (Berlyno universitetu, bet
čius. Niekuomet atidarydami 
vienų lango pusę neataaujir.-jnf) 
sime taip kambario oro, kaij; 
atidarydami visus langus. Es
antis plaučiuose oras pilnas 
yra visokių nuodingų gar;; 
(angliarūgšties), kurie pa- 
lengvėl mūsų kūnų silpnina. 
Per gilų kvėpavmų įvedame 
plaučiuosna labai daug ir 
labai reikalingų jiems taip 
vadinamų rukštadario.

Paviršutinis gyveninio kam
barių praveri inimas užkam
piuose palieka pagadntų orų. 
taip lygiai prie silpnaus kvė
pavimo plaučių galūnėse pa
lieka sugadintas oras, rūgšti

ųžuolų, lošė lygiomis per pir 
mų perskyrimų, bet antrai jau 
sidejus Marąuette užėmė pir
menybę ir išlaikė iki galo 
West Side tyme pasižymėjo A 
Stankus ir Kiauiukis, o Mar- 
(piette — Klimas ir P. Beinu Žibąs 
ras. J. G.

Horth. Side 12

mingas buvo... “Nesugautas no 
vagis’’ komedijų suvaidino 6v.
Kazimiero akųdemlkės... Ypa) 
publikos dūmę pagavo ir vi
sus puikia vaidyba sužavėjo 
viena -— E. Užimeekytė... Jo
je glūdi scenos talentas... Ona 
Juozaitienė “Dainos” choro 
solistė, kaip ir visados savo 
dainas sudainavo gerai... Ga i
vo ir gėlių už tai... Pagaliau!Daugirdus I f. 
visų vakarų nuvainikavo gar-lAmber r.l. 
susis “Dainos” choras... “ChiiEndzelis c. 
cagoje yra daug lietuviškų lj. pianciūnas c 
chorų, bet nei vienas nepri-lj. Valaitis l.g. 
lygsta “Dainos” chorui... k&- j Savickas l.g. 

Įlbėjo publikoje... Ir tikra tie-a. Valaitis r.g. 
,sa... Šis choras Juozo Saurio

ne
vienos nebaigiau, išskyrus vie- 

gvvenimo mokyklų, ku
lių pasiryžęs esu eit iki gra
bo, t. y. kol pabaigsiu”.

Kazys Binkis’ savo poezijos 
darbe — modernistas.

Štai, jo eilėraštis.

Kaime

Ir šalta.; ir kvepiantis lietus 
Smulkiais sidabriniais lašais 
Nudažė ir beržus ir liepas,
Ir soda dažais įvairiais.
Ant lapų rasa deimantinė 
Drebėdama mirga bailiai. 
Tarp medžių šakų įsipynė 
Žybčioja žalsvi spiuduliai.
Po orų karveliai lakioja,

daris tenai negali patekti, o klegena ant (lankčio garnys, 
pertai ir plaučiai pradeda-fr s(ovį ant kiemo valkoje 
gesti. Džiova tose plaučių ga-ĮGįĮiai susįinųKtęs gaidys, 
bulėse paprastai gauna savojo ten> ujįu kaimo sodybų, 
pradžia, todėl giedoriai vi- | Kur pĮatūs žaliuoja laukai, 
nigeriausiai nuo džiovės esti Nusviro iš oro berybių
apsaugoti. Sistematiškas gie
dojimas geriausias vaistas 
nuo išblyškimo, nes gydytojai 
tvirtina, jog per gilų kvėpa
vimų daugiau plaučiuosna įvę 
daina kraujo, negu per pap
rastų kvėpavimų. Paini,tas gie 
(lojimo mokytis silpnas ber
niukas, arba mergaitė, su ser 
gančiais plaučiais, nuolat koš
tus, po kelių metų tampa 
tvirtas ir su sveikais plau
čiais. Jau senai žmonija jaus
te jausdavo, kad giedojimas 
labai gerų įtekmę daro ant 
žmogaus organizmo. Giedo- 
riius paprastai yra gero ūpo. 
Jeigu šv. Raštas liepia giedo
ti linksmos širdies žmonėms, 
(Irusiai galiu.a pasakyti, jog 
kas tiktai gieda arba dainuo
ja, yra linksmas sveikas stip 
rus. Taigi,

G. F.T. P

West Side 13
G. F.T. p.

Jeukevfe r f. 0 0 1
Kailis r.f. 0 0 0
Phillips l.f. 1 0 o•d
\\’asiliausl:as c. oAd 1 2
Žibąs c. 0 0 1
A. Stankus r.g. 1 1 3
Kiaurakis l.g. 1 1 4

• 5 3 13
Marąuette 25 •

G. F.T. P.
Mikužis r.f. 1 0 0
Staniulis r.f. 2 0 1
Danta l.f. 0 0 2
\V. Raginis l.f. 0 0 0

GARY, Ind. — St. Casi- ment the young people of tįsi 
mir’s Basketball Team, the Į parišk are again showing

mokinamas ir vedamas 
aukštame laipsny...

stovi 2 11

BACHELORETTE SPLASH 
PARTY |

Gardas l.f. 
Klimas l.f. 
Bludzius Lf. 
Minas r.f. 
Kupris r.f. • 
Valauskas r.f. 
Gritis c.

prie savo parapijos ir visos i pakįs p

Toleikis l.g.

Mergaitės, neužmirškite, kad 
šiandien įvyksta mūsų splasli 
party Steuben Club, 188 W. 
Randolph, 8:30. Susirinkite

sykiu atvažiuokite. Nesigailė
sią. Suseisite su savo senomis 

^draugėmis ir pasišnekėsite a- 
pie senus laikus. Tik atsives
kite ir savo kostiumus (siū
tus).

Tikietų iš anksto gali gau
ti: aštuoniolikietės pas Ona 
Pužauskaitę, 645 W. 18 Str.; 
briglitonparkietės pas O. Nor- 
kaitę, 2648 \V. 42 Str.; vest 
sidietės pas O. Baltakaitį, 2349 
S. Oaklev. Irpa

CICERO J VALENTINE 
VAKARAS

Skaisčios vaivorykštės sparnai 
Ir stovi, lyg vartai į rojų, 
Lyg puikus vainikas laukų;
Ir linksmina liūdnų artojų 
Ir žada jam šviesų rytojų 
Ir viltį geresnių laikų.

IŠ ŠALIES ŽIŪRINT
Praėjusiam “Draugo” kon

certe, jaunimas išpildė beveik 
visų programų... Aušros Var
tų parapijos choras, vadovy- 

1 bėj gabaus chorvedžio J. Bra
zaičio labai gražiai išpildė šir
vo pasirinktas dainas... Nebe-'
reikalo publika privertė juc.s 
dainuoti daugiau... Kita jan 
nuoiė iš Aušros Vartų parap. 
— Aniceta Šturmaitė padarė 
savo debiutų, kaip solo (luini

jaunuomenė, at-j įlinkės... Ir debiutus— pasek-

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

Brightcn Park 30
G. F.T.

Bartkus r.g.

Visniauskas
J. Stankus
Zemeckis
Martisbius
Beliauskas
Norkus
Dauskurdas

Šv. Antano 
nimas rengia Valentine Mas-' 
(pieiade šokius, vasario 10 d., į 
Šv. Antano parapijos svetai
nėje, 15 St. ir 49 Ct., 7:30 
valanda vakare.

Bus nepaprašiau vakaras. 
Kas gražiausiai Ims apsiren
gęs, gaus pirmų dovanų 5.00. 
Kas prasčiausiai $bus apsi
rengęs irgi gaus dovana. 
Bus ir daugiau dovanų už 
gražiausiai pašoks šokius, 
valcą ir lietuviškus. Grieš At’ 
Metrieks orkestrą.

parapijos jau-

Peiiias skiriamas parapijos 
naudai.

Neužmirškit visi atsilanky
ti ir atsivesti savo drauguž
es. Komisija.

SPORTAS

P. Bei noris c. 
Norvilas r.g. 
Gerdvainis r.g. 
M. Juozaitis l.g. 
Kritis l.f.

10

Lietuvos Vyčių Chicagos a- 
pskličio basketball lygos sto
vis via toks:

2 0 l \V. L. P. O. P.
3 0 1 Marąuette 3 0 85 64
1 1 0 Pru-vidence 3 0 93

Cicero 9 1 71 5a i
12 6 7 ' \Vest Side 9aU o 91 62

Lake 15 Brigliton 1 68 98
G. F.T. P Town of Laki l 3 60 115

1 4
•> 1

2
o

North Side 0 3 38 78
MV A-
1 1 0 Žaidimai, kurie įvyks sek-

defending champions of 1934 
šhowed įuuch of their former 
skili in the opening gurne o’ 
the C.Y.O. Round Robi. 
Tounuuuifcnt by defea/ting the 
strong Holy Angels team by 
the seore of 17-8 in the K of 
C gymnasium, Garv, lnd., 
Feb. 1, 1935.

At the end c f the first lialf 
a seore of 11-5 in favor of 
St. Casiniir’s was due to the 
exeelle«t plaving of Gudinąs 
and Pažėra, ably asisted by
Grinis.

«■ j
I j Excelieut voaehing by Al r. 
0 i Edward Evans resulted in 
p an inerease of tjhe seore in 
į , favor of St. Casiniir’s. Leo 

nard Kaminskas and Frauk 
Bilunas p'ayed an excellent 
gaitie. The substitutes Eddie 
Kaminskas and fetephen Bilu 
nas filled their positions 
with mueli credit and mueh 
promise. The Ofl’icial Seore 
Slieet highly praises the St 
Casiniir’s team,.

The Rev. Father J. Jobu 
ĮVineius, pastor of St. Casi- 
mir’s h"as reintroriuced athle- 
ties as an active brandi oi: 
the C.Y.O. i n St. Casiniir’s 
Parisb. Thru bis encourage-

mueh interest in Cutholię 
•tivity.

ST. C AŠIM IR S

Gudinus, f. 3 1
Bilunas, F. f. O 0
Pažėra, c. 2 0
Kaminskus, L. g. 2 0
Grinis, g. 10
Bilunas, S., g. 0 0
Kaminskas, E., f. 0 0

Totais 8 1

HOLY ANGELS

Mahoney, f. 0 0
Spear, f. 0 2
Foley, c. 3 0
Devine, g. 0 t)
\Valker, g. b 0

Totais 3 2

Pranešimas

Providence 36
G. F.T.

Bekonaitis l.f. 
Varnas r.f. 
Kueliinskas r.f. 
Stanaitis c. 
Cliadauskas l.g. 
Gludintus r.g. 
Bloz-s r.g.

Ao

NORTH SIDE. — L. Vyčių 
5 kuopo« susirinkimas įvvka 
vasario 7 d. ViG uariai-(ė.s) 
prašomi atsilankyti į šį susi-- 
l inkimų, m s mūsų metinis šo
kių vakarus artinas ir reikia 
aptart jo icika’.u.'. Kcresp.

BIZNIERIAI, GARS1NKITES
“DRAUGE”

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Cliicago, 111. Me 
tams $6.00.

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

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

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Ma»s. Metanu 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00. *» ^I_

‘•‘VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 ST 
St., Chicago, 111. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalia Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street,

. Brooklyn, N. Y. ____  ______

Lietuvos Vyčių Chicagos li

ps k ričių basketball lygos pir
mame žaidime North Side lo
šė su Brigliton Park. Siame 
žaidime Brigliton Park paro
dė savo galę ir sumušė North 
Side. Brighlon Park tyme pa
sižymėjo Gardas, Minas ir Gri 
tis; North Side — Savickas.

Antrame žaidime Town of 
Lake susirėmė su Providence 
tymu. Šis žaidimas būtų išė
jęs Town of Lake naudai, jei
gu ji būtų sulaikius Stanaitį 

(antrame perskyrime, kaip jį 
sulaikė pirmame. Bet Town of 
I^ake susilpnėjo savo saugu
me prieš Stanaitį ir pralošė. 
Towti of Lake tyme pasižymė-l 
jo Visniauskas ir Zemeckis, o 
Providence — Stanaitis, Be- 
konaitis ir Cliadauskas.

Trečiame žaidime West Side 
lošė su Manjuctte Park. Abu! 
tymaį sųdarytį įš vyrų, kaip.

VENETIANMONUMENTCŪJNC.4 Įinadienį, vasario 10, McKinleyj 
Park 2 vai. Įiopiet, eis šia tva-Į 
rka:

West Side f u North Side 
(2:30).

Providence su Marąuette 
(3:30).

Town pf Lake su. Cicero 
J 4:30).

Hrigliton — bve.
Rezultatai žaidimų vasario 3 

d.:
Brigliton — 36, North Side 

—■ 12, Providence — 36, Towv 
of Lake — 15, Marąuette — 
25, West Side — 13.

13

5 1 2
1 1 1
0 1 0
7 4 9
0 1 1
1 0 4
0 0 9

14 8 12

IMkrMJal ankAu~—rdšina raadnklų 
Ir UralMiauita

panil
Oblca

■uvlrA 50 metų prityrimo

Flrklte tiesiai Iš dirbtuvės Ir 
taupykite pinigus

atlikome darbų daugeliui iyu 
alų Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ
arti Orand Ava.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
paminklų dirba jai

Bpectalbtal tfkallme Ir iMIrbl- 
bm vlaoldų rUlq paminklu Ir p»-

MAmi ietmpna specializuoja Ka
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vleaas blokas | rytus aao 
dldHuUų vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai t

Ras. PERSAOOLA MII 
BELMOltr S48&

, Offloe: HlbLgEDH S8M
Vlncent Uoseli I, seer.

JH!
M

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G RABORIA I t
LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI ORABORiAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplgla-.isia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 2515 arba 2518
2314 W. 23rd Pi., Chicago 

1439 K 49th Ct., Cicero, UI.
Tel. CICERO 5927

Telefonai YARdi 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, UI.

Alfrad Rosem,

Visi Telefonai:

Varūs 1741-1742
UUDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Tel. LAFayette MTI

J. LIulevičius
Grabortua

ir
BalsamilbtoJas

Patarnauja Chica 
•oje <r apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai

4992 Archer Avė.

I.J. Z 0 L P
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲVBDAJAS
1646 Wert 46th Street
Tel. BOtJIavard I1S

ATtJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eideikis
Ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOUST •

Cicero, Illinois J
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS I

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4139

-
SIMON M. SKUBĄS

ORABORTUS Ir BAURAMUOTO/AS 
P«.t«.m;ivlnuiM Ir nebrangu^

718 West 18th Street 
Telefoną. MOMroe U77

J. F. RAD2IUS
LIETUVIU ORABORIUS 

Palaidoja už $25.00 Ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

668 W. 18th 8t Tel. CANal 6174 
Chicago. III.

Laidojame ant lengvų išmokėjimą

J. J. BAGDONAS
Rep. 3100 arba Pul. 4151 

2506 W. 63rd St 
10734 S. Mtchigan Avė.

N. RADIS, ch, .
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VIRINES ŽINIOS
MUMS ĮDOMU ŽINOTI I MIIZIIOS MYLĖTOJAMS

MINĖS NEPRIKLAUSOMY
BĖS SUKAKTĮ

šv. Kazimiero Akademijos 
Muzikos skyrius kviečia visus 
muzikos mylėtojus į jų rengia
mi) įvairų programą, kuris į- 
vyks sekmadienį, vasario K) 
<1., 3 vai. po pietų, Akademi
jos Auditorijoj, 2(M)I W. Mar- 
ųuette Romi.

Atsilankiusiems bus progos 
smagiai praleisti laika ir pa-

M oterų Sąjungos vietinė k p. 
aukojo 50 įlok, atnaujinimui 
Šv. Kazimiero stovylos. Apašt. 
Maldos dr-ja nutarė atnaujin
ti Saldžiausios Jėzaus Širdies 
altorių ir stovylą. Be to, yra 
jau keletas asmenų, kurie pa
sižadėjo atnaujinti po vieną 
stacijų.

Pas mus pradėjo atsirasti 
daugiau darbų. Žmonės kas
dien tai vienur, tai kitur gau
na darbo. Visi sako, kad šie 
metai bus geresni už pereitus. 
Pamatysime. Rap.

LABDARIŲ DIRVA
1 žiai darbuojasi ir į pavasarį [priežiūrų, S. Mažeikai už no- 
Isurengsianti įvairų vakarą, ku įvežimą į-ligoninę ir parveži- 
•ris, be abejojimo, bus pa.ek linų, Trunųmliiu už. patamavi- 
mingas. mą ir iižmaldavimą draugijo-

GERA NUOTAIKA 
LABDARIUOSE

aini turėjo labdariu vakarą,
Tokie tai kuopų raportai. 

Jų išklausius, į lietuvių lab

Labdarių veikėjai džiaugia- kovo 3 diena, pa rap. salėj, 
si praėjusių metų veikimo pa- Kviečia visus atsilankyti ir 
sėkmėmis. Centre ir kuopose paremti kilnų labdarybės tik- 
nuotaika kuo geriausia. Tai slų. ši kuopa ir daugiau va-

7 kp. smarkiai rengiasi prie Uari,i organizacijos ateitį op- 
kauliukų žaidimo, kuris bus <i«>»»tiškai galima žiūrėti.

šį metinį susirinkimą ved-'1atlygina, 
naujai išrinktas centro pirmi ' 
ninkas Antanas Bacevičių:
Vedė sumaniai, tvarkingai.

se, broliams Yiiirt-kaiiskaius už 
aplankymą ir dovanas ir vi
siems, kurie aplankė ir rami
no ligoje. Te Dievas visiems

Jonas Dimša,
3347 S. Litiuiniea A-

ROSELAND. — Jungtinis 
Liet. Amer. Pol. kIūbas vasa
rio 16 <1. minės 17 metų su
kaktį nuo tos dienos, kaip Lio 
tava pasiskelbė visam pasau
lini laisva, nepriklausoma va
lstybe. Paminėjimas 7 vai. va
kare, Balebuno svetainėj, 15S sidžiuugti vienuolių gabumai.' 
E. 107 St. ir Indiana Avė. Įžanga 15c asmeniui 
Programa susidės iš kalbų, 
dainų ir muzikos. Kalbės Lie
tuvos konsulas Kalvaitis, ‘Sa
ndaros’ redaktorius Vaidyla, I
adv, J. Borden, adv. J. P J
Waitclies, kun. Linkus, kuri

KONCERTAS BRIDGE- 
PORTE -

BRTDGEPOHT. — Koncer
tų yra, koncertų bus, bet Šv. 

jaunosios jUI.gjo parapįjos choro ren- 
“Birutės lietuvaitės. Dai- Ljamas koncertas vasario 10 
nuos Oželienė ir \ isų šventų-j(j, vįenus jj didžiausių. Prog- 
jų parapijos vyrų choras, ve
damas J. Rakausko. 
j Po programo bus

Raškauskus, 
dell ir kiti.

aldennonas 
Šoks

Lin-

Grieš Jankauskų ‘‘kavalie-
riai

Kviečiami Roselando, West 
Pullmano ir apylinkės lietu
viai dalyvauti tame paminėji
me. Padengimui išlaidų įžan
ga JOc. Klubas

paaiškėjo iš praėjusio Lietu- karų šiemet surengs, kad sa- j žiogus yra patyręs visuome- 
vin 11. K. Labdarių Sąjungos vo dalį organizacijai išpildv 
centro metinio susirinkimo, k u t i.
ris įvyko sausio 30 d., Aušros) 8 kp. seniau daug dirbo, di- voujant 
Vartų parap. salėj. irba ir dabar. Ji gausinga pa

Susirinkimas buvo gana gan sišventusiais veikėjais, kuru'
. ' J

TOWN OF LAKE ŽINELĖS,
Vasario 6 d. Moterų Sąjun-' dingas. Apsvarstyta daug sva-įdaug jėgų į labdarybę įdeda 

gos 21 kuopos įvvko skaitliu-1 ibių reikalų; išklausyta ra-|Beveik užtikrinta, kad ta kuo- 
gus susirinkimas. Knopon įsi- portai, iš kurių pasirodė, kad pa turės vaisingus metus. Sto
rašė dar dvi naujos narės: E ' organizacijos knygos vedama 
Skinderienė ir [.. Dargienė, 'geroje tvarkoje. Pernai panai- 

Išklausyta raportas iš ren-)kinta labdarių ūkio antrasis 
giamo bunco party, kuri įvyks; ($0,000) morgieius.

jus į lenktynes, vargu ji užsi 
leis kitai kuriai kuopai.

10 kp. buvo surengusi šau 
•kuris gražiui pavyko. Netru

kovo 24 d. V. Vaičkienės sve-! Siame susirinkime nustatyti;kus žada laiduoti j centrą
jtainėj, 4624 So. Paulina St. metų veikimo planai, kn
2 vai. popiet. Rengėjos deda 

rišlų. Nrsakysi.no .langiau, k«"Į Prynofi>a P»vy-
muile dalyvauja suvirs 200 cliO|

riems vykinti sudaryta įvai
$100.00.

4 kp.

V 1 • • j
soK,ab'žemiau paminėtas programas

10c.

NORTHSIDE ŽINELĖS
Svarbų susirinkimų turės vi 

sų draugijų valdybos ir para-,
L • • •pijos komitetas vasario 14 d.,1 

7:30 vai. vak., parapijos salėj, j 
Visi kviečiami laiku susirink*

1 ti. Reikės daug dalykų apsva-
rstvti. Komiteto s

Jš būrelio

nės darbuose, idealistas 
to žodžio prasa e. Jam

mūsų organizacijai 
augs km ant mielių. Geriau 
sio pasė'ekimo jam, visai cen
tro valdybai ir kucpomsl

LabZ I

pilna
vado

ROZENBAUMO VIETON 
RACHMILEVIČ1US

KAUNAS. — Teko patirti, 
kad į mirusiojo Lietuvos gi.- 

i neralinio konsulo Palestinoje 
, Kozenbaumo vietą numatoma 
paskirti Raehmilevičius.

DAUGIAU DARBO

Dievui padedant, senaisiais 
metais' gražių darbų nuveikė
me. Atmokėjome žymią daiį

PIKNIKAI VYTAUTO 
DARŽE 1935 M. 

VASARA
Šv. Jurgio parnp. — gemi-

•kolos, sušelpėme nemažai va-Jžės 26 ir rugpiūčio 25 d 
šiais metais kitoms rgSų Be to? pažvelgę į praeiti. gv< Kryžiaus parap.

rios komisijos. Pasitarta apie užsileisti jokiu būdu nemano 
ktų. Pelnas eis lietuvių šen-1- i panaikinimą pirmojo ūkio mo-j.Jos veikėjai planuoja 1935 m 
iams Oak For?st prieglaudoj.' rgieio. Kuopų • atstovuose pa- savo darbais pralenkti 1 ir :

Raportą iš apskričio išdavė 'sireiškė nusistatymas siamkp. Linkėtina jiems geriausiu įrime gražų ir nemažą ūkį, ku
ū svarbiam tikslui padirbėti, su-1 pasisekimo.

už save kalbės.
1. “Gloria” — Mozart, “Vy

tauto maršas” — Pocius —
Šv. Jurgio choras ir orkestrą.

2. Aria iš Silvijos, Iferbert 
— Adolfas Zamb.

3. Tannliauser, Wagner, IIu-
„garino danee, Brahma, Bridal ai“‘ hili<-tr,; dovanų gavo J.
l!o«>. kvaile - Alnmmj ory (pardavė) 65 biliė
uftSĮra Jus). Gražus pasidarbavimas.

"4. ‘‘Sakė mane šiokia”,į l!“Port» iš ™m'» n“>Sos kr’ 
išdavė O. Norkų nė. Pasi-

M. Sudeikienė. Pasirodė, mū 
sų kuopa apskričio buneo pa
rty gražiai pasidarbavo, nes, dirbus pinigus priduoti eent- 
mūsų kuopos sąjungietei teko' rui, kad užbrėžtas tikslas bfl- 
dovana už jiardavinią daugiau jty atsiekta, kad rudeniniame 

išvažiavime j nuosavąjį ūkį 
būtų galima sukurti laužą ir 
tą nelaimingąjį morgičį sude
ginti.

ri e-
matome mūsų pastangomis pa |pos 7 jr rugsėjo 22, ir spalių
statytą ligoninę, kuria visa‘g _  53 g
mūsų išeivija didžiuojasi. Tu-'

rio skola.- 1935 metais turimi

Nekalto Pras. P. šv. pa ra p. 
— birž. 23 ir rugpiūčio 1«.

Gimimo P. š. parap. — be
rengti kokių pramogų ir už-, 5 kp., netekusi žymių lab 'išmokėti, kad būtų galima au-!že|io 9 ir rugsėjo 1 _  __ I _i_ •_ _ -i-- t_ i »__• •_ . .... .J •darių veikėjų Laukžemiu ir 

Sekleckio, šiek tiek buvo su
silpnėjusi, bet pradeda atsi
gauti ir dabar jau žada smar
kiai darbuotis. Ji randasi di 
džiausioj kolonijoj, Bridgepoi

Kuopų veikimas
Džiugino susirinkusius

slaičių ir senelių prieglaudų gv> j\ntPno parap. — birž. 
pradėti statyti. Kad greičiau jg ir ni7!rf!;;0 f,, 
prie to prieiti, reikia daugia 1 Visų Šventųjų parap. — lie- 
darbininkų, daugiau aukotoju. pQS 2i jr rugsėjo 15.
Del to, broliai ir sesers, kc- ])iPVo Apvaizdos parap. — 
galit, paaukokit po $25, po'birž> o ir rugpiūčio 11.

:te, dėl to iSsi.iudinr.sn, galėtų,$l3, $10, ar »5.00, o kas to, ftv _ |i(,
daug gražių darbų nuveikti 'negali, mokėkime bent po 10
labdarybei ir kitas kuopas pra nr 5 centus į mėnesį. Kiek- ftv Ju3zarK) parap> __ 
lenkti. [vienas sulig savo išgalės dir- j pj

6 kuopa turėjusi pasekmin- jbkitne ir aukokime ir nepaju- " Au5ros yartų parap. — li?- 
gą vakarų, kurio pelną žada sime, kaip susilauksime dar

liaudies, “Tur bumelis vieną rHJ
mintį’’, lianrties,‘‘The Clow -kttrs“8 lanko M ,
YVnrm” I incke — Mažosios;rVs sąjungiečių ir nesąjungie- pranešimai iš kuopų. Pasirodo, 

jčių. Kursai ir toliau bus ve kad labdarių kuopos paskub
dami kas antradienį parkučic niais laikais gerai ir gyvai vei 
virtuvėj. Kurios norėtų ką jkia, viena kitai neužsileisda- 
noiK pasimokyti, kviečiamom mos.
atsilankyti antradieniais. P- 1 kuopa turi gerų, labdarv-

(lėleies chorus.

musų jaunimo
Juozapas Makarevičius pajuto 1<as’ Jflnina nna > 
pašaukimų j dvasini '........  -B-novailė Klevi,-kaitė.

ir

5. Pasiienkant —Šv. Myk ri
jo Glee Club, N. Kulys, vedė-

' 6. “Mano rožė”, Kačanaus- , .
‘Janina mia” Friml_ 1 pamokų pavaišinama kava ii lies idėjai atsidavusių veikėjų.

užkandžiu.

priduoti centrui. Kuopa gyva* vienos reikalingos įstaigos -• 
veikia ir tikisi, kad šie metai prieglaudos. Jonas Dimši
veikimo atžvilgiu bus geri me-

luomą. I
Jis jau lanko seminariją. Da
bar parvažiavo dviem savai
tėm atostogų pa- tėvelius. Tu 
Dievas laimina jį, kad atsiek

vakarą pa-
Jessel, Kanonas tš ’ raPJ'°s ™u<iai gegužės 5 d., 
Broliai”. Sasnaus- i parapijos svetainėj. Komisiją

7. ‘‘Parade of the Woorien 
Soldiers 
kantatos

Nutarta
naudai

rengti

tai, pasekmingi, 
dėl to jai sekasi. Šiais metais [nu vakarų, kuris davė gra
žada daug pasidarbuoti orga- žalis pelno. Nutrukus į centr. 
nizacijos gerovei ir vargšų še
lpimui.

PADĖKA

I tų tikslą.

• • • Artinasi Lietuvos nuplikiau 
somyliūs s“ kaktuvių paminėji
mas, kuris bus ruošiamas vi
sose • lietuvių kolonijose. Nuo

Parapijcnas

1

Pasiklausę turiningo prog
rama, galėsite smagiai pasišo
kti prie geros muzikos, Eddio 
Dell and Uis Gay I>ons.

kitų neatsilieka ir nortbsidie- širdingai kviečiame visus 
čiai. Jr mes rengiamės iškil- atsįjankyti. Užtikriname, kad

Ioh — duetas: G. Klevickaitė'sU<laro: ’L Stugienė, M. Sūdei- j 3 kp. ne juokais <larbuo,a-
ir A. Znn.b ir Šv. Jurgio cho- kien«’ A- Uarkštienė, M. Mar- si. Ne bile kas su ja susily-

tišienė, lt. Urbonienė. O. Nor- gins. Ką tik imasi veikti, vis ras. _ ; .....

mėmis tas sukaktuves paminė-, 
ti 17 <1. vasario. Rungiama tai' 
dienai pritaikinlas programa-’, i 
kurį išpildys dž.lžiuli-' parap.Į 
choras, vedamas varg. N. Ku
lio. Nortlisidiečiai rengkimės!

laiką .‘■•magiai praleisite.
“Nastutė”

ŠIS - TAS Iš WEST 
PULLMANO

kienė, O. Sriubienė, J. Čepu 
lienė.

Kun. J. Statkus pažadėjo 
duoti dovaną tai sąjungietei, 
kuri daugiausiai parduos va
karo bilietų.

Tai tiek iš Moterį) Sąjun- * z • • • gos 21 kuopos veikimo. Pasi- 
irodo, 21 kuopa nesnaudžia, 
į Vajaus pioga (įrašinėja nan- 
i jas nares ir pasižymi darbais.

Sąjnngietės, nenuleiskite ra 
nkų ir ant toliau.

vo veikime didesnėm*- 
joms neužsileisti.

23 kp. prieš porą imtų buvo- 
ką pasekmingai įvykdo. Nese- 'apmirusi, bet dabar jau gra-

Šiuoini širdingai dėkoju dr. j 
kasą priduos visą šimtą dole o Bįeįiuį už stropų manęs gy-1 
rių. Bu to, ji planuoja ili s* <qymą; seserinis* Kazimierie- Irugsėjo 2.

pos
ŠŠ. P«Jre ir Paid’ans paran. 

—- gegužės 5 ir rugpiūčio 4.
Šv. Kazimiero parnp. — bir

želio 30.
j Jaunimo — Dainos šventė 

liepos 4.
“Draugo” — gegužės 12 ir

lom tems ir slaugėms ’>ž malonią Labdarių Sąjungos — gegu
žės 30.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų — rugsėjo 29.

Kun. A. Linkus

Vienos .didžiausių North 
f Side draugijų, t. y. Šv. (’ec:- Vasario 7 d., 7:30 vai. vale 

lijos draugijos narių pagerbi- jl)araP- iv>ksta lakari-
ino vakaru.- įvyksta 24 d. va-1™' kur"ai ~ P8“1*®’»•* i >»« 

geri ir patyrę kalbėtojai. 
Prašome visus skaitlingai

sario, parap. svetainėj. Ruo
šiama gražus ir žavintis prog

į
i

rantas. Po programo bus šo
kiai. Draugijos nariai, ir visi 
parapijonai. rcigkitės iš ank
sto prie to vakaro, nes jame 
bus kas tai naujo.

puskuitose dalyvauti. Įžangos 
ir jokios kdlektos nebus.

Vasario 10 d., parapijos sve
tainėje, mūsų jaunroliai — a- 
lumniečiai rengia linksmą va- 

Nauji laikai mums spindi, jkafėlį parapijos naudai. Sako 
Žiba. Taip sako dabar mūsų bus “krajaviška” muzika ir,
jaunimas — Vyčiai. Na, ir to 
obalsio vedami visu smarku
mo pradėjo ruoštis prie savo'ti 
metinio vakaro, kuris įvyksta 
23 d. vasario, McCorntick

be to, atvaidinta trumpa ko-

nfSURARCE

NOTAI*

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS 

KUS B0NU8

OFISU REIKMENYS
OFFICE EQVIPMENT

Kuomet reikia puminiij Štampu, 
antspaudų ar kitų ofisams reikalin
gi) dalyku, pajaukite:

HARrison 8125

ACE STAMP WORKS
81 W, Van Buren St.

Lietuvis Pr. Mileris jums putnrnans

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LTETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WS8T 47th STREET TeL LAPayette 1083

Sąjungietė

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČiy

Lengvais Atmokėjimais 
Nuo 5 iki 20 Metų

R ADIU
BUDRIKO RADIO VA

LANDA

Sulaukus sekmadienio tik
rai malonu pasiklausyti Sud
riko radio programo, nes kiek
vieną sykį jie pasižymi gražu
mu ir įvairumu. Taip ir parei
tą sekmadienį iš didžiulės 
WCFL radio stoties nuo 1 iki

Kiekvieno asmens turtas 
spsnuirotas per U. S. Oo- 
vernment Jstaljra: Fedeml 
Kavines and I.oan Insuran
ce Corporation. W»shln<- 
fon. D. C., iki $5.000.

TAUPYMO SKYRIUS

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATASI

2201 W. Cennak Road
(West 22rtd St.)

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki 5. 
Panedfillo. Seredos Ir Pėtnyčios 

vnkarais 6 Iki 9.
Telefono.’; CANal 11711

NAMAI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REIhiblle 9AOO

Radios

Skalbyklos

Refrigeratoriai

Pečiai

Parlor Setai 
Nauji 19^5 modeliai

lis. f. Bndrik, lic.
3417*21 So. Halsted St

įžeidėjai Lietuvių Programų

Tel. Boul. 8167
Tax Warantns ir Bonus pri
imam perkant už pilną ver
tę. Per trumpą laiką.

ANGLYS
ANGLYS! Tūkstančiai namų vartoju 
ekonotniftkaa, be suodė.tų Troplealr 
anglis. Garantuota voga Ir giluma.

Trys Telefonai: 
Rcreenlngs—$4.75 Ftepublle 0600
Mina Run—5.7-5 T.awndale 73««
Lump arba egg—« 00 Merrltnae 2524

NORTHERN COAI. CO., 
Eawn<1alc 7.5S8 Merrlmse 2524

Oaltms psdOtl $100.00 arba daugiau (Ineome sbareal. CJallma pa
dėti $1.00, gauti knygelę Ir kada klek nori mokėti (optlonal).

Galima mokėti po 50 centų , minės) arba daugiau (Installment 
thrlft).

UM kiekvienų doler) mokame dlvtdend* pagal uždarb). Praeity 15- 
mokejom 6<Sf.

Pirma Federal. Ir tvlrlausla flnnnstn* įstaiga. Nė Jokia depresija 
nepakenkė Ir nepakenks. Nėra Jokių mokesėlų įstojimui J narius.

2324 8. LEAVITT ST. 
Tei. OANal 1678

medijėlė. Visi kviečiami atei- 2 vai. popiet gėrėjaus puikio
mis dainomis Elenos Rakaus
kienės ir Kazio Pažarskio. Bu 
driko instrumentaiis duetas ir į 
Makalų šeimyna — irgi verti 
pažymėjimo.

Beje, primintina, kad kiti 
Budriko krautuvės radio pro
gramai būna kas ketvirtadienį 
iš stoties VVHFC, 1420 k., nuo 
8 vai. vak. z B..

Šią vasarą Šft. Petro ir Pan-

Crane Coal Co.
5332 So. Long Avė.

Chleago, TU.
teis repcri.ic stos

Club, West Side. Mes jau vi-[liaus bažnyčios vidus, altoriai 
si rengiamės ten būti, bet la-'ir stovylos bus gražiai išda- 
bai malonu būtų, kad ir iš ki-'žyta ir puikini atnaujinta, 
tų kuopų jaunimas — vyčiai Taip yra nutarta parapijos 
dalyvautų tame gražiame po- metiniam susirinkime. Bažny- 
kylyje. įmuksime. ičios gražinimo fondan aukos

------------------- [jau žymiai pradėjo plaukti.
- Z

'EDERALdAVINGS
Jano loan asiociation 

OF CHICAGO

JUSTIN
MAGKIEW1CH

Raitininkas

Katrie perkate -tn<'ls 15 
draAerlų, siųskite Juos ( 
CRANE COAL CO. G.iu..|te 
geresnes anglis „z i, 
Pinigų.

— - - -»----

Nrsakysi.no



