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PAVOJUS LIETUVIU MOKYKLOMS VILNIJOJ
DARBININKU VADAI PASIDUODA 

PREZ. ROOSEVELTUI
Jie randa, kad prezidentas 

dirba darbininkų gerovei

SEKRETORIUS WALLACE, 
SAKOMA, IŠEIS Iš 

KABINETO
ARKIVYSKUPO
ATSAKYMAS
PREZIDENTUI

ANGLIJOS PARLAMENTO 
DARBIETIS ATSTOVAS 

PUOLA KARALIŲ
KARALIŲ IR JO ŠEIMYNOS 
NARIUS VADINA STAČIAI 

‘ PARAZITAIS

AVASHINGTON, vas. 6. — 
Prez. Rooseveltas pagaliau 
nusisuko, prieš Amerikos Dar 
bo federacijos vadus, kurie 
pastaromis dienomis pradėjo 
triukšmauti prieš darl>o san
tykių bpardų automobilių pra

NEPATENKINTAS, KAD IŠ 
AAA ADMIN. PALEISTI 

EKSPERTAI
Al KcuTN’nrp^NT p MEKSIKOS PRIMATAS NU, inVTVWiQ IVASHINGTON, vas. b. -I PATI yY_ | LONDONAS,

■ _ 11___  1_J *__ T . “ 1 - * . _1 . 1 " X v-. 4 ..I -
vas. 6. —

LENKAI VAR20 MOKINIU l$TOJ!Kį 
Į LIETUVIU GIMNAZIJAS

TUO KELIU SIEKIA JAS VISIŠKAI 
UŽDARYTI

KAUNAS. •— Iš Vilniaus valdžia nurodo, kur mokiniuiW ffl.-STI«AMA t! ““““.S“““ SL““,”'"“' ...................... ..... ................................... ...............................
u. s. kariuomene

partamento sekretorius H. A. 
AVallace artimoj ateity apleis

ĮSTATYMUS Anglijos parlamente, kada
v, , iv-,. , . !vų vėl pasiekė skaudi žinia, gomis jį priimti, iš ko egza-skotas darbietis, parlamento i . r. , , ,... . ....apie naujų lenkų valdžios minus laikvti ir t. t. 
narys John McfGovvern šaky- , .-jo . iii*i,„i.—- i Suprantama, ko tokiu nau-

MEMCO CITY, vas. 5. —
i Andai Meksikos prezidentas

tis esanti ta, kad su preziden Cardenas pareiškė spaudos
to Roosevelto sutikimu iš atstovams, kad Meksikoj nesą 

1 .... . .AAA administracijos paleis-ima jokių religinių persekioji- 
riet 7 ekspertai, kurie sudarė mU> kad vyriausybė nekovo-

užimamų vietų. To priežas-
AVASHINGTON, vas. 6. —

U. S. kariuomenės štabo vir
šininkas gen. Douglas Mac- 

monėje ir grasino iš šio boar Arthur pranešė kongreso mi-
do išėjimu, kad jį paneigus litarinių reikalų komitetui, 
ir sugriovus. kati krašto kariuomenės sto- žinomų “smagenų trustų.

Prez. Rooseveltas paskelbė, vis turi būt gerinamas ii 
kad minėtas boardas sudary- stiprinamas, kitaip gi ji nie- 
tas bendrai sutinkant auto- kam bus tikusi.
mobilių pramonininkams ir Karo departamentas reika- 
darbininkams, tad Amerikos į lauja savo programos vykdv- 
Barbo federacijos keistas nu į mui 400 milijonų dol. išlaidų.
sistatvmas nieku būdu nega- ----- -------
Ii sugriauti boardo.

DIDELI POTVYNIAI 
PALESTINOJE

jjanti prieš jokių religijų, t’k 
j vykdanti krašto įstatymus.

Šis prezidento veidmaniš

. smurtų lietuviškoms moky
kloms. Šiuo kartu lenkai lie- ju įsakymu lenkų valdžia šie' 
! tuvių mokyklų neuždarinėja, kia. Ji dabar darys taip, kad 
bet imasi kitų priemonių, ku- į lietuvių gimnazijas patektų 
rios suvaržo to krašto lietu- kuo mažiausiai mokinių. Gi 

įvių norus mokytis lietuviško- kai mokinių bus mažai, lenkai 
Parlamento pirmininko pa- se aukštesnėse mokyklose. ,turės pagrindo kabytis, mo- 

gelbininkas įspėjo kalbėtojų, Į Ligšiol, kaip visur, taip ir kvklas visai uždaryti. Nėra

damas prakalbų Anglijos ka 
ralių ir visus karališkos šei
mynos narius pavadino pa
razitais, kurie gy vena papra
stųjų žmonių kaštais.

. i kad jis tais purvinais žodžiais Vilniaus krašte, kiekvienas daug vilties, kad lenkai vi kas pareiškimas privertė Meki ... 1 . . . . I . . . ...K i k 1 , Z. -»-»4 va v-v l tt bniinlllT ' I • t JL. . /-.b, ^▼z-a I a h4 4 I 4 rt n a , VA f, vaza -vva » a-a >

sikos primatų arkivyskupų 
Diazų viešai paskelbti atsa- 

vas. kymų prezidentui Cardenas.

neatsilieptų apie karalių. Ta- mokinys galėdavo įstoti ton siems lietuviams mokiniamsv • I * . ' Ičiau tas nepadėjo. • Į mokyklon, kurion norėdavo.' leistų įstoti į lietuviškas mo-
Be to jis aštriais žodžiais Tuo būdu» abiej°«* Vilniaus kyklas. Juos grūs į lenkiškas.! NABLUS, Palestina,

į G. — Šis miestas labiausia iš- j Arkivyskupas 
’ tiktas potvynio, kurs pasi-į sako:

- klllAOnnriinilN !re*šk® po keletos dienų nuo-! “Respublikos prezidentas' čių- gauja. Smerkė visų An-itlSMU NuOSrRcNDiS 'latinio smarkaus lietaus. Čia'gen. Lazaro Cardenas nugin-; gbjos parlamentarinę sistemų,1 ... _ ,
- —; ir kitur žuvusių žmonių skai- čija religinius persekiojimus 1 liekanų iš Viktorijos laikų ir|vart°j° visokį smurtų. Dabar, ma. Tuo tarpu, neprikl. Lie-

Pareito sausio mSTit) d Ifius siekia daugio., dvide.i Meksikoj. Deja, faktai ' šoko kotui., nukandžiota, kuri nio- ,>»*#«. iS-sigondę nuolat au-, tavoje niekas lenk,, mokykit,
Mever Beider, , 31 m. amž.,' Rimties. kaip tik priešingai. Visam pa kam tikusi, išėmus tik žmo- Kancio lieluviV <nnmax.j« n.,.-nevaržo ir toldt, persek.ojan.

saulini yra žinomi šie perse-' „it, išnaudojimą. -kinių skaudaus, lenkai ėmėsi įstatymų neleidžia. Bet
i-miimai i. r' i i naujų varžymų. Jų švietimo lenkų keliami Vilniaus lietu-
nukreinti prieš Kataliku^ Baz McGovern 8ake Praka,hiJ, valdžia išleido įsakymų, ku-'viij persekiojimai nepraeina 
nukreipti pins Katalikų Baz, 8vargtant yvriausvbės suma-

ĮDOMUS KORONERIO
tarp kitko plakė ir pačių vyriausybę, ku 

Irių, anot jo, sudaro vien suk-
krašto lietuvių gimnazijose kur jie bus lenkinami ir daro 
(Vilniuje ir Švenčionyse) bu- mi Lietuvos išgamomis, 
vo keli šimtai mokinių, nežiū-j Taigi, matoma, ko nauju 
rint, kad lenkai prieš juos'lenkų valdžios įsakymu siekiaToliau prezidentas išaiški 

na, kad Amerikos Darbo fe
deracija suskato veikti prieš 
boardų, kad paneigus vykdo
mus automobilių pramonės
darbininkų balsavimus. Šie važiuodamas su automobiliu ( 
balsavimai vyksta už darbi- Į PaRuko an^ šaligatvio ir nz-į 
ninku pasisakymų, kokiai or-.mu^® Misa H. Cook, 40 m.' 
ganizaiijai jie nori priklausy ani^ 
ti. Iš pirmųjų balsavimų da-
vinių sužinoma, kad dik apie 
5 nuošimčiai automobilių pra

Koronerio teisme liudijo 
policmonas, kuris sulaikė au
tomobilininkų Beider.

BELGIJA NENORI PRI
PAŽINTI BOLŠEVIKU nyčių ir katalikus.

BRIUSELIS, vas. G. — 
Polic-1 Belgų parlamentas dauguma

1917 metų konstitucija tu- bedarbiams.
ri ke.letų priešreliginių provi- ’ ------
zijų, tačiąu turi ir kai kurių

nymų dėl šelpimo sumažinimo
riuo kiekvienam lietuviui, no- nepastebėti Neprikl. Lietuvo- 
rinčiam įstoti į lietuviškų gim je. Jie gali iššaukti tokius pat 
nazijų, reikia gauti valdžios lenkiškus mokyklų spaudinius 
leidimų. Tame leidime lenkų Neprikl. Lietuvoje.

monės darbininkų raiškia no- monas rado, kad Beider buvo balsų atmetė sumanymų, kadi rp]įpq :aį jr Bažnyčiai «aran- ! ĮVYKO SU VYSKi
ro priklausyti A. D. federa- į girtas; - I | pripažinti sov. Rusijos vyriau !,tijų pati ^rįausybė peržen- BARANAUSKO MOKYKLA
rijai. i Nežiūrint to, koronerio teis j sybę ir uzmegsti su Maskva j gia (garaYltijas, kad dar

Paskelbus šį prezidento pa mas nusprendė, kad įvykusi' diplomatinius santykius. ‘daugiau suvaržius katalikams
reiškimų, Amerikos Darbo fe- į paprasta ir neišvengiama ne- 
deracijos pildomoji taryba Į ’a’mė ir automobilininkas ne- 
tuojau sušaukta posėdin i r kaltas.
nutarta taikintis su preziden i Navo keliu Beider traukin
tu. Taryba reiškė noro pasi- j mas tieson nž žmogžudystę. * 
matyti ir pasitarti su prezi
dentu. Savo keliu padarė re
zoliucijų, kad taryba pasitiki 
prezidentu Roosevcltu, kadan 
gi “jis yra mūsų vienatinė 
viltis ir stiprybė, bet jis yra 
apsiaustas patarėjų, kurie ne 
turi simpatijos organizuotie
ms darbininkams ir jų sieki-

laisvę.
• “Šimtams katalikų tarnau
toji) atsakytos viešosios pozi
cijos tik dėt ,to, kad jie kata- 

Policija suėmė tris plėš*- likai. Jš kunigų atimta -viso- 
kus. rl arp jų yra Josepb Ro- Į<ia gj venimui priemonė, o ka

PLEŠIKAS NUŠOVĖ SAVO 
SĖBRĄ

KAUNAS. — Jaunas bū
damas, didysis Lietuvos po-, 
e-tas Antanas Baranauskas, 
kurio gimimo 100 metų sukak 
tuves sausio 17 d. minėjo vi
sa Lietuva, mokėsi netoli Kau
no, Rumšiškėse, valsčiaus 

man, 24 m. amž., 536 M. 31 <ia jie randami laikant M i- raštininkų mokykloje. Ta mo-1 
gat., kurs buvo gaujos vadu. yas, uždaromi kalėjiman ir kykla dabar yra nenaudojama

BLUE ISLANDE ĮVYKO 
SPROGIMAS

* - ka(Į jjs gu savo gauja yra at- ms ko užmokėti 500 pesų kerpėjęs namas. Dabartinė
Nepaprastai smarkus spro- likęs eyę stambiųjų plė- ‘hau’l<’»- f , Rumšiškių valsčiaus savival-

Roman išpažino policijai, D^a’kom^ parų neturint jie- Jį jau senas, pakrypęs, ap-

mnms.

PALEIDO SEPTYNIS 
RADIKALUS

WASHTNGTON, vas. 6. — 
AAA administratorius C. C. 
Davis paleido iš savo štabo 
net septynis radikalus, ku
rie priklausė, taip vadina
mam “smagenų trustui.”

Tas padaryta reikalaujant 
kongresui.

gimas Blue Islande sugriovė Šimų, o vienam atsitikime
rteapgvventus medinius namu- ,,1 per klaidų nušovė savo seb-
kus, 213G W. 12L plaee. rų Frank Walla, 20 m. amž.

“Gen. Cardenas sako, kad dybė Antano Baranausko mo- 
vyriausybė vien tik vykdo įs- kyklų pavertė valsčiaus malki 
taitvmus, bet tie vykdomi įs- ne. Joje dabar yra sukrautos

U. S. A. KONGRESAS 
ĮSPĖJA MEKSIKĄ

9 •
"\VASHINGTON, vas. 6. — nių įsitikinimų. Ir jei tas ne-

Kongreso abiems rūmams gelbėtų ir Meksikos vyriausv 
anądien įduota rezoliucija, ku bė nekeistų savo nusistatymo, 
riaja darbo departamentas tada nutraukti su Meksika 

kad jis ra- turimus diplomatinius santv- 
portuotų kongresui, kaip daug kius įki to laiko, kol ten gy- 
svetimšalių iš Meksikos per- į ventojai įgys sau priklauso-

_' eina per sienų į U. S., kokios mų religinę laisvę ir visas 
jie tautybės ir ar jie reikn- žmogiškas teises, kaip tas y- 
lingi šelpimo.’ ra visuose kulturinguose krasi.

Rezoliucijoj pažymima, kad tuos0, i 
jei Meksikoj bus tęsiami re-in- I«x;. uuirui |1« nuf\i «uwo o ,r x BUVĘS SOSTO ĮPĖDINIS

Greta esančiuose namuose Ta “klaida” įvyko apiplė- tatymai išleisti tik su prieš- malkos, kuriomis šildo vals- Ilginiai persekiojimai, tokiam A\iize HITI FRI
čiaus daboklę /arešto namus), atsitikime dešimtys tūkstan- 'sunkiai sužeista moteriškė, Šiant naminių paukščių par-

, kurių trenksmas ištrenkė iš dnotuvę, 7356 So. Ashland 
lovos. Daug nukentėjo visi avė. į 

’ aplinkiniai namai.
Sprogimo priežastis dar 

nepatirta.
DIDELIS PRAMONES 

ASESMENTAS

IEŠKOMA MOTERIŠKE 
ŽODIKĖ

Anų dienų anksti rytų Sad-

AVASHrNGTON, vas. 6. - 
Krašto (gaivinimo administra 
ei ja paskelbė, kad viso k ras 
to pramonė sumoka apie *41

religiniais motivais. Kunigai
uždaromi į kalėjimus už tai. ----------------------- čių žmonių briausis per sie-
kad jie peržengia įstatymus, V. GUSTAINIS — Į VAR- i»$ Sion pusėn. O tas reikš di 
kuriais naikinamos jų teisės, ŠUVĄ^
kokiomis visi kunigai naudo- ----------- —-r, -----  - — — ----------  . , . - .... . • tt., • ■
jusi ivisam civilizuotam pasam KAUNAS. — Neprikl. Lie- ra sunkus. To gi apsunkinimo^aP.a . • . * P
Jy. Tokiu būdu vyriausyliė tuvoje jau dvieji metai, kai galima ir reikia išvengti. J „ . f. .
vykdo įstatymus, kurie spe- ' gyvena stambių lenkų laikraš* Valstybės neturi jokios parei 
cialiai išleisti vien tik Bažnv čių atstovai: T. Katelbacbas, gos maitinti pabėgėlius iš
čios varžymams.” ' Stachurskis ir dr. Mergelis. Meksikos. .

Jie nuolatos, dažnai ir gana1 U. S. vyriausybė, sakoma caf’’ .ma 'bra' i.n erio,

delį amerikiečiams apsunkini
mų, koks ir be <to šiandien v-

BERLYNAS, vas. 6. — Bu 
ves Vokietijos sosto įpėdinis 
princas Frederikas \Vilhelmns

ta oficialiai.
Nėra žinoma jo vizito prie

žastis. Tik spėjama, kad prin-

dle and Cycle klubo namuose milijonų dolerių -per metus ITHACA, N. Y., vas. 6. — objektingai, informuoja lenkų rezoliucijoje, privalo

PRIGĖRĖ 26 JAPONAI , K’Strauk
nužudytas klubo barteuderis NBA administracijos išlaiky

mui ir) kodų vy kdymui.
TOKIJO, vas. 6. —*Mano-| Iš pradžių policija įtarė nui —------------------

ma. kad ftizuoka [pabraščiuo- žudytojo žmonų. Dabar iekko-Į AVASHTNGTON, vas. 6.— 
sc baisi audra sulamdė ir nu- ma kita kokia tai moteriškė, Numatoma, kad vyriausias 
skandino japonų prekybinį (kuri esanti tikriji žudikė. j teismas artimiausiomis dieuo-
laivų Fuji Maru su visa jo. ---------------------- mis paskelbs savo1 nuospren-
26 vvrų įgula. PLATINKITE “DRAUGĄ” dį aukso klausimu.

Dr. G. įF. Warren pareiškia, visuomenę apie neprikl. Lie- ti su Meksikos vy riausybe ir 
kad dar daugelis žmonių šia- tnvos gyvenimų. Dabar 'Var- jai patarti, kad vardan lais- 
me krašte krauja pinigus ir šuvoje apsigyveno buv. “Lie- vės ir žmogiškumo ji uutrauk- 

tnvos Aido” vyriausias re- tų religinius persekiojimus; 
daktorius Yalantinas Gustai- kad grųžin/ų pagrindines ir 
uis. Jis bus nuolatinis šio neginčijamas teises ypač ame 
laikraščio korespondentas Len rikiečiams rezidentams, nežiū

neleidžia jų (apyvarton.

SAN FRANlCTSCO, Cal.,
vas. 6. — 1938 metais čia įvy- \ e ’ • 
ks pasaulinė paroda. 'rint to, kokių jie būtų religi-kijoje.

ra, kurion jie veržiasi.

ORAS
CTTTCAOO^TR APYLIN

KES. — Numatoma* 
liavimas; kiek šilčiau.

smgn-
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“DRAUGAS”
t , Mitom kMdlan, MUtyri* aekmi<tt«aluB 

FRfcNL'alL UATO8 KAINA: J. Amerikos VtMrMm:
Matams — ♦? vO. Pnaet matų — >1.50; Trinta mtoasiama 
— 12.0b; Vienam mėnesiui — 7te. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metama — >7.04; Pusei matu — >4.04. 
KapUa — -44c.

Skalbimų kainos prisiunčiamos paralkaiarua 
Bendradarbiams Ir koreapondentama raitų ne*r*ilna.

Jei neprašoma tai padaryti Ir neprlalundlama tam tiks
liai palto lenkių.

Jt«aktorttaa priima — nbo 11:11 ttd 11:M HL 
Skalbimai sekančiai dienu priimami iki

B vai. popiet

siĮikėjiino savimi, mūsų organizacijos bus 
gausingesnės ir stipresnės. Tuomet ir mūsų 
tautinė ateitis šiame krašte bus žymiai tik
resnė. Tat, jštikro, daugiau pasitikėjimo sa
vimi!

ŽIEMA PRAEIS, VASARA ATEIS*

Koks Bus Ateities Karas?
NUODINGOSIOS DUJOS, 

ORO KABAS IR APBI- 
GYNIMAS

"DRAUGAS”
LHHUANIAN DAILY FBIBND
i Publlshed Daily, Bzoept Bunday. 

ftfcmCRJPTIom: One Tear — >4.44: Pik Mbntba 
— ».S4; Three lfontha — >T.O4; O&e Menti — Tie. 
Kurope — One Tear — >7.41
Oopy — .01 e.

AdterUaĮn* ln "DRAUOAF*
Advattloin* titre on applta 

“DRAUGAS” 2334 8. Oakley Avė., Chicago

8lz Montka — >4.11: 
remta

TEISYBES ŽODIS

žinovų manymu, ateities kare se reikės laikytį raminančiu ir 
pasirodysianti visu savo bai- stiprinančių vaistų. Turės bū- 
suniu. Tie patys lėktuvai, ku- ti mašinos sugedusiam orui 
rie mėtys bombas ir naikins'pašalinti ir deguonies orui at
mieštus, sandėlius, geležinke- naujinti. Nė vieno atviro lan- 
lius ir žmones, mėtys taip pat'go nebus. Apsišvietimui rei- 
nuodingųjų dujų bombas, ku-jkės rankinių elektros lempu- 
rios skleis aplinkui mirties gu-'čių, nes žibalinės lempos ga

re dalyvavusiose valstybės! 
kas keturiems lėktuvams, nu
kautiems oie, tenka tik vienus 
lėktuvas, nukautas nuo žemės 
paviršiaus. Nes nuo žemės pa

kuti! tikinti į skrenduntį lėktuvų

r

Puolimas iš ort>
Yra žinoma taisyklė, 

karo priemonės dvejopai yra Y1** sunkiau, ypač nakties me 
suskirstomos: puolamųjų gin-lau

Tokia yra pasaka, parašyta viename a. 
u. J. V'. Kovo veikalėlyje. Tų pasakų galima 
pritaikinti tiems, kurie žada kokį darbų at
likti paskirtu laiku, bet jo neatlieka. Kas ne
žino, kad socialistai, surinkę transatlantiniam 
skridimui netoli $30,000 ir, be to, užtraukę 
jiaskolų, žadėjo skridimų įvykdinti pernai, 
bet jo neįvykdę, mat, Lietuvoje oras rude
niop pasidaręs blogas. Praėjo 1934 m. ruduo,’nįaį laivai. Yra puolamieji ka- 

j praeina žiema, ateina pavasaris, lėktuvas ne-'ro lėktuvai, bombonešiai ir y- 
įrengtas, reikia dar pinigų ir vėl kįla klau-'ra lėktuvai naikintojai. Apsi
stotas, ar tik nepasikartos J. Kovo pasaka. Į gynimui vartojami karo lėk- 
Mat, jau leidžiama gandai apie importavimų (avai yra lengvi, vikrūs, turį

kių gaminimas ir apsigynimo 
priemonių ieškojimas. Yra puo 
lamieji karo laivai, kreiseriai 
ir yra prieš juos nukreipti lai
vui naikintojai ir povandeni

lakūno iš Europos. Apie tai “Liet. T-na” m- didelį greitį. Jie aprūpinti ku 
Mums, šio krašto lietuviams, dažnai yra &0: ilkosvaidžiais, nedidelėmis gra

stoka pasitikėjimo savimi. Dėl to mes ir ne-' “Teko nugirsti būk ALTASS ketina im-inaiomis įr net Oro torpedomis, 
darome tokios pažangos, kokių galėtumėme portuoti šoferį skristi į Lietuvę, bet tuomi visai kitoki puolimo lėktuvai.

pat kartu Vaitkus per radio Chicagoje pra
neša kad jam valdžia davus visus leidimus

daryti. Teisingai apie tai pasakė “Amerikos” 
bendradarbis p. Yla savo rašinyje “Daugiau 
pasitik ėjimo savimi”. Jis rašo:

“Lietuviuose dar nuo senovės: rusų, len
kų vergijos laikų yra įsigyvenęs paprotis — 
įsitikinimas, kad kas ir geriausia būtų, bet 
jeigu lietuviška, ar lietuvio iniciatyva įsteig
ta — sava, tas vis negera, nepatikima, peik
tina. Labai blogas paprotis ir jis apsireiškia 
net šioj laisvės šalyj lietuvių tarpe, kurio 

•jau rodos, turėtų pamiršti buvusių senovės 
vergijų ir nuo jos pasiliuosuoti.

Yra tiesa, kad lietuvis tiki svetimtaučiui 
daugiau, negu pats sau, savoms organizaci
joms, nepaisant, kad jos yra geresnės ir sau
gesnės. Lietuvis, pakliuvęs tarp svetimų, pa
sidaro tikras avinėlis, bet savųjų tarpe — 
sunku jam išaiškinti, kad jis yra laisvas ir 
kad savom organižucijoni pasitikėtų.

Šiuo laiku eina Lietuvių Romos Katalikų 
Susiviehyme Amerikoje Vajus. Susiviehymas

Taigi šito apsigynimo tiks
las ne nušauti ko daugiausit

dina orų. Taip pat vandens 
maisto atsargai, kol dujos pra-

Apsaugos debesys

l abai' tobulinama ir bando

rus. Prieš šį ginklų jau dabar 
ieškoma tinkamiausių apsisau
gojimo priemonių. Viena ir eis. 
svarbiausia priemonė prieš 
nuodingųsias dujas — tai ap
saugos filtrai (koštuvai). Ne

puolamųjų priešo lėktuvų, net jvįen kareiviams, bet ir rainio- nia dar viena apsaugos įh lė
tas sunkiai duodasi, bet su- ms gyventojam;: jie bus rei-Įmonė prieš lėktuvus — tai di- 
trukdyti priešo lėktuvams at- kaiįngį. Įrbtiniai debesys ir dūmai. .Jie
likti savo aždavinį. Kovus pri( Yra lengvos nUQ dujų apsau. iš lėktuvų įleidžiami ir į- 

gos priemonės ir sunkios. Le- skandina rūke ištisus miestus, 
ngvosios priemonės — taį pa-|'var*’il ' centrus, kad priešo 
prastos dujokaukės. Jomis rei lėktuvai ne taip taikliai galė- 
kės apsirūpinti ramiems gy-į^1 aPlu^yti bombomis. Dirb- 
ventojams, kurie ne ilgam lai-^llliaLS r'ika:s dažnai bus prie 
kui tepasiliks užnuodytuose |bas ^klaidinamas, nes jie bus 
plotuose arba kol subėgs į Pa'eisK ne^ visai nea[įgyven
tam tikras nuo dujų apsisau- ^0Se v^etose nukreipti priešo^ 
goti slėptuves. Tuo tarpu ka- ’^tuyų dėmesiui nuo svarbiau 
reiviai, miestų ugniagesiai, SU1 Vletų.
karo gydytojai ir visi tie, ku-j šitaip bus ginamasi nuo o- 
rie darbuosis naikindami prie ro puolimo ateities kare. 'Ta
šo paleistas dujas, turės be'^au aišku, kaj jų vištiena 
kaukių dar apsivilkti tam tik-jneižteks. Vienintelė ir išgani- 
rus drabužius, nes jiems ilgai Ogiausia priemonė ap uigoti 
teks pasilikti dujų užnuodyto-Įžtnonįjų nį,o žudymų, tai visu 
se vietose. valstybių gera valia

monės žemėje priverčia prieše 
lėktuvus skristi aukščiau, to
dėl jų numestos bombos ne vi
sados pataikys ten, kur nori.

Balionai ir užtvaros ore

Savotiška priemonė ginti: 
nuo priešo lėktuvų yra balio 
nai ir Užtvaros. Šitaip sten
giamasi apsaugoti svarbius 
punktus, kuip tai samtelius.

Jie sunkūs, apkrauti sprogsta 
mųja medžiaga, nevikrūs ir ne 

skristi per Atlantikų. Tas Vaitkaus praneši-,tokįe greįti. Lėktuvų naikin-
mas nuskambėjo keistokai. Ateitis tuoj paro-Įtojų tikslas — užpulti ir vik- gelež. stotis ir net miestus nuc 

s • iriai apsidirbti su bombone-
Tas pats laikraštis pastebi, kad skridi- gįaįs> kaj jie nesuspėtų pada-

mo organizatoriai patys sau prieštarauja: 
“Beje, neperseniai socialfašistų organas

paskelbė svietui kad skridimas įvyksiųs tik 
tada kada šiaurės ledai ištirpsiu. Tai bus il
gas laukimas, nes šiauriniainė Atlantike visa- 
dA ledų yra. Skelbė kad tie ledai ištirpsiu 
apie pabaigų vasaros, o dabar rašo kad Vait
kus jau skrisiųs į Ne\v Yorkų gegužės mė
nesį laukti tų ledų ištirpstant... Taigi, turbūt!

ryti daug žalos.
Tačiau nežiūrint kad lėk tu-

lėktuvų ugnies. Daro šitaip 
Prie balionų arba oro pūslitĮ 
prikabina lynus arba tam tik 
rus tinklus ir balionai pasi-

vai naikintojai nuolaida lobu- kelia i or»- Jei I*“.“*,
vas nepastebėjęs pataiko j 
šiuos spęstus, jis sUsipainto

ir
iinami ir pritaikomi sėkmin 
gani pasipriešinimui, jais vie 
nata nemanoma paaikliauti. A-1 > ir turi ”ukristl- “P
bejojama, ar jie sugebės sėk- «»««» vartojama , tik nakties 
mingai pasipriešinti didžiulia
ms bombonešiams, kurie yra

metu, nes dienų lengvai 
pavojaus gali išvengti.

Tokie tinklai vartojami ir 
jūrose priešo laivams žvejoti.

ūkininkai karves ganė liet iki Kalėdų.
“Vadinasi, žolė pievose auga ir blogame

ore, o ledai jūroje randasi ir vasaros laike”... 
šiuo laiku turi vi|okii^skyrių apsidraudimui.J Dėl reikalavimų daugiau pinigų skridi-
Turi 20 metų išmokėjifno (Emlovtoieht) sky- nuli “L. T.” taip sako:
rių, iki 60 metų' Amžiaus mokėjimo ir paskui “Kai kurie tikrina kad būsiu dar reika- 
pinigų atsiėmimo, ir kitokių skyrių, kurie, linga apie devynių tūkstančių dolerių įvyk- 
ypatingai jaunimui labai patartini. Bet kažin dyti skridimas. Tai reiškia, broliai, būkite 
kodėl mūsų broliai taip šaltai žiūri į savo pasirengę su aukomis, ir prie to neužmirš- 
organizaeijas ir nenori prie jų rašytis, prie kitę kad jūs, turėsit atmokėti “skolas” pažy 
savųjų draugijų priklausyti ir savom organi
zacijom pasitikėti. Tai labai blogas ženklas, 
kad mes gyvendami laisvoje šalyje ir supras
dami laisvės vertę, pamestume svajoti, kad 
mes dar esame vergais ir kas svetima, tas 
via geriau negu sava. Taigi jau laikas būtų 
pabusti ir daugiau pasitikėti savoms organi
zacijoms, rūpintis savo ir savo šeimų ateiti
mi. Tėvai turėtų pradėti — prisirašyti paty- 
prie Sttsivlenymo ir paskui prirašyt savo vai
kelius. ApdraUskite savo jaunuolius lietuviš
koj organizacijoj. Iš mažens jie prie lietuviš
kų draugijų prisirašę, užaugę jausis lietu
viais esu ir mūsų tautos ir Oftbnizacijų atei-i 
ils bus užtikrinta”.

būs demonstracija išgauti iš žmonių daugiau.
aukų... It šį kartų ar tik nebus tokios pasek-isun^^ a-P^'vuo^J1 nuo šul
inės kaip su “blogu oru Lietuvoje”, nors|k,i aPsau&oti, kurie ore . ... . , . .

‘labai stipriai laikytis, nes yral*^1“^* kare šitaip tono zvejo- 
dideli ir turi po keletu moto-{j*1™ ,aivai Otronto sųsiauių 
rų. Be to, ir jie aprūpinti kul- (kelias į Adrijos jūrų), 
ko svaidžiais, net mažomis ar-
motėlėmis apsigynimui nuo 
naikintojų, o lakūnai juose 
skrenda visai užsidarę viduje.

CHICAGOJE
ŠIANDIEN PASKAITOS 

WEST PULLMANE

\ Tai yra teisybė, kurios niekas negalį už-
ginčyti. Kuomet pas mus

mėtas ALl’ASS atskaitose. — “Skola ne ro
lių, neužgis”.

Taigi, turint galvoje tų faktų, kad visuo
menė pernai buvo suvilta, vargu ji benorės 
tais ponais pasitikėti ir sutikti lopyti jų pa
darytas skyles, dėl to ir baisu, kad šiai žie
mai praėjus ir vasarai atėjus, nereiktų lau
kti dar vienos žiemos ir po jos kitos vasaros.

Apsigynime priemonės žemėje

Todėl daug vilties dedama 
apsigynimui ant žemės. Tie 
būdai jau buvo išmėginti ir 
didž. kare. Vadinamosios Zfc

Sekimo punktai> 'ot-į -r o . -
Iš tolesnių priemonių kovai 

su puolimu iš oro yra sekimo 
punktai, kurie perspėja apie 
besiartinančius priešo lėktu
vus. Didesnieji centrai ir se
kimo vietos aprūpinamos į- 
vairiais sekinio pabūklais: nuo 
tolio matuoklėmis, stipriais

nitinės patrankos, atitinkami prožektoriais apšvietimui prie 
kulkosvaidžiai, apšvietimas ir,a° lėktuvų, garso sekimo apa 
kitokios priemonės verčia puo la^a^s> parodančiais lėktuvų 
taniuosius priešo lėktuvus skri .išskridimų ir jų nuotolį ir ki 
sti aukštai ir jie nebegali taip tais. Sekimo punktai duodt

Bet čia atsistoja prieš akis norus ant visados karų
dujokaukių ir drabužių kaina. Pasnie1’^^ “ įgyvendinti ta.-

Apskaičiuojama, kad vaistytų- k-

bei su 3 mil. gyventojų apsi-l
tupinti priešdujinėmis kaukė-Į
mis atseitų apie 22t) mil.*litų,!
arba maždaug po 75 litus kie-|
kvienani gyventojui. Bet ka-Į
dangi dujų pavojus paprastai j
grėstų ne visam kraštui, o
tik tai daliai, kaip tai gelež.
mazgams ir stotims, fabrikų. , ~~

... - • t- i • • *v 'i seom eiliniu kursų prelegc-apvlinkems ir didesniems nuc- ‘ 1 1
. * • r i - • ntai ši vakaru vvksta su svarstant ir apylinkėms, tai vi- 1 1 • .

* c. i..- • bioinis paskaitomis į Westsiems gyventojams dujokaukes 1 ‘
nebūtinai būtų reikalingos. Jei, u^manų.
skaitysim, kad trečdaliui Lie-| šv. Petro u- Povilo parap. 
tuvos gyventojų grėslų dujų'salėj, West Pullmanc, kalins 
pavojus, tai apsirūpinimas du-Į ark. M. Žaldokas, Pranas Gu- 
jokaukėmiS' atsieitų apie 75 das ir dr. B. Jovaišas.
mik litų. Apsirūpinimas prieš- ... ... . ,
............  , , A . . I oioię saloje buvo paskaitosdujiniais drabužiais jau yra .____Į. . ,>

brangesnis, nes jie kaštuoja
maždaug po 700 litų.

Slėptuvės nuo dujų
taikliai numesti bombų su spfo 

gstamųja medžiaga ar nuodin-

ftiemet Kaune įvyksta Ateitininkų orga
nizacijos jubiliejinis kongresas, kuriame ža-į^011118 dJ011*155,
<la dalyvauti ir Amerikos Lietuvių Katalikų
(Studentų Organizacijos atstovai. Ta proga 
los organizacijos vadovybė rengia ekskursi
jų, kuri išplauks iš New Yorko birželio 22 d.
Hiemet važiuojantieji į Lietuvę turėtų prie

atsiras daugiau pa-1 ekskursijos prisidėti.

pranešimus, o apsaugos cent
rai pasiruošia sutikti besiarti
nančius lėktuvus žemėje ir iš 
oro.

kare
.‘ULintos ir jų 

veikimas pasirodys tik ateity.
Nuodingosios dujos

6i žudymo priemonė, karo

Ramūs gyventojai prieš oro 
puolimų ir nuodingųsias dujas

ir praėjusį ketvirtadienį. Žmo
nių susirinko vidutiniškai. Pa 
skaitomis visi buvo įtenkin
ti. Reikia tikėtis, kad ir šį va
karų daug žmonių susirinks 
pamokinančių kalbų įsikluu-

Tačiau didz. karo patyri- .... . . . .... i los priemones didz.
inas parode, kad priešo lėktų- . , ,, . . . . dar nebuvo istoe
vai nuo apsigynimo nuo žemes 
paviršiaus mažiau nukenčia 
negu nuo lėktuvų naikintojų.
Apskaičiuojama, kad didž. ku

turės slėptis. Tokios slėptuvės pytl* 
jau dabar esu rengiamos did
žiuosiuose Europos miestuose. Be Dievo meilės irsta vv 

Slėptuvės turės būti sutvir- suomenės tvarka. I’amilk Die 
vų, o rasi sau ir tėvynei rieti narnos iš oro, viduje aprūpi

namos oro atsargomis, apsau
gojau ii įėjimo takai ir 1.1. Jo-

nykstamų turtų. Kur Dievas 
ten ir palaima.

A. P. Bandys

PRIŽADU
(Pabaiga)

sužiedotinė pripihiys 
mis.

guutomis dovano

• • •, tų jam priminė, kad taip prie .jos tiepri- dažysime prieangį. Aš seniai jau tokio 
sirištų, nes paskui atsibos. Ir taip įvyko! , mažo namelio troškau, ypač toje vietoje,

I Visas sausinąs tame, kad Petras visai j kur išsirinkau. Pktoylėsi tų vietelę, Onyte. 
' linksmas i laba r jautėsi ir į jų nesidomėjo. | Ir, stebėtinus dalykas, nepruleiduu 

Tiesiog igtibrhvo. I.duug pinigų papuošimui to gražaus katn-
Sešėlis, kuip skrendantis paukštelis, 1 pelio. Valgomasis kambarys padarytas iš

Be abejo, jau ir įveiksiu turi • valandėlei aptemdė jos veidų. Brangusis I raudonmedžio. Rakandui, radio, mažos
laikrodėlyje. • j Petras. Kaip nuobodu bup be jo. Kegir- 1 gražios lemputės prie sienos. Jos ni^iy-

— Ne. Jos paveikslų uš laikau suvo jau gražių meilės žodžių, neatneš gė- 1 nos, tokios, kurios mano sužiedotinė mė-
šlrdyje. . lių, kaip -kitados atnešdavo. Kiti atneš- gsta. Maža virtuvėlė su mažytėmis šėpu-

— Petrai! — Onytė* padėjo savo bal- davo pijonkų, auksažiedžių, rūtų. Bet ne temis. Jos dabar tuščios, bet paskui mano
tų tankų ant j« peties ir gailiai pažvelgė kaip Petro. Jai geriausiai patikdavo rau- 
į jį- donosios rožės. Tokios gražios. Toks ma-

— Linkiu luu kuogeriansios laimės tonus jų kvapas! Ji taip viena dabar jau- l Jo sužiedotinė! Dieve brangus. Petro
it tikiuosi, kud būsi laimingas. ( tgHį. Rodos, Petrui apleidus jų, pasikeis sužiedotinė! •

Pe abejonės. T visas pasaulio veidas. j — Vieškunlbario rakandai raudonme-
Atsigrįžęs nuo Onytės, pažvelgė į — Otlyte, ar nenori pasiklausyti ma- džio. Knygyno stalelis toks blįKgantis, 

(Jimis kulnus ir pradėjo kaž kokių me- ho troškimų!
liodijų švilpti. | ,)į Qįeko j tai nealgnkū. Rodos neį ne-

Onytė žinojo, kada kada nors taip girdėjo, kų jis kalbėjo.
Jūrės įvykti. Mul, Petrus sū ju perdaug — Onyte, ar paklausysi mūrio alei- 
ptalpužįsta. Nuo septyniolikos metų! Da- ties planų t
tai- ’ Jin dvitlcšiintis aštUonių. Petras jų — Taip. 
buvo pamylėjęs. Būdavo, pykdavo, kad — Įvyks birželiu mėnesį. Stebisi! Nu- 
kiti ;Qiinuoliai sukdavo apie jų. Ji nekar- sipirksime gražų, mažų namelį, baltai nu-

kud liet jame galima veidus matytį. Ant 
jo visados bus gražios roeės, tokios kaip 
aš tau vis duodavau. Matai, Onyte, aš la
bai noriu savo sužiedotinei įtikti.

Onytė nubalusiai į jį pažiūrėjo.
— Onyte brangi. *— jo vyriški skruos

tai paraudonavo, — ar tai nebus gražu. 
Aš dabar matau savo sužiedotinę stovin

čių prie lungo. Ji graži, balta lelijėlė. Vė- 
jaiis skraido jos plaukelius ant skaistaus 
veidelio. Vakarėlyje, saulelei besileid
žiant, mes sėdime prieangyje. Jos mėlynos 
akys, plakanti širdis tyliai išreiškia man 
savo meilę. Jį myli niuue, paguodžia uit. 
ne liūdnoje vulandoje.

— Jau vėlu, Petrui, šaltai pertraukė 
Onytė kalbų« Tau reik jau keliaut. Saule 
visai nusileido h upelio vanduo neblizga.

— Onyte, tu visados sakei, kad bus 
linksma, k adų aš tau savo pianus išpa
sakosiu. Ačiū, kud luip kantriai išklausei.

Išvyko.
Onytė paėmusi skepetaitę nušluostė 

vietų, kur Petras pabučiavo. Rodos, toj 
vietoj skaudėjo, dailios ašaros riedėjo per 
jos veidelį. Kuip ji galės gyventi be Pet
ro! Kodėl turėjo kitu pasipainioti ir at
imti jos Petrų? Kad tiktai jis suprastų 
jos meilę. Jos širdis plyšo iš skausmo.

Čiuk... čiuk... čk.. pasigirdo autoc^- 
bilius. Onytė praskleidė lango uždanga^ 
lūs ir pamatė Petrų einantį namų link.

t

— Kas atsitiko, Petrai, kmlėl sugrį-
I
— E, loji mano mašina^ nė vėjo ne

verta! Kelyje veik sugriuvo. Onyte, aš 
dar buvuu pamiršęs pasakyti, kad aš sa
vo sužiedotinci nupirksiu ir naujų muši- 
«Q*

Petras įėmė Onytės rankų. Jis ma
tė jos akyse ašaras. Jos lūpos drebėjo, 
širdis plakė.

— Sirdel, tave vadina gudria, bet aš 
su tuo visai nesutinku. Ar nežinai, nema
tai, kad tai mūsų būsimas namelis, apie 
kurį kalbėjau. Ar nepažįsti savo kampe
lio, kada tavo ištikimus sužiedotinis tau 
jį vaizduoju? Ar nejauti tų meilę, kuria 
myliu? Onyte mielu, dabar supranti...

— Petrai!,— džiaugsmingai verkdu 
ma tari*. — Ar, ištiktųjų yra tokia vieta, 
kaip sukai?

— Yra širdel, yra! Tik įžadėk, liuli 
mano sužiedotinė. Viekų turiu prirengęs, 
telaukia vien tav£s.

— Prižadu, Petrui, prižadu!

v • Azai J
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įvairus muzikams programas
Šv. Kazimiero Akademijos Muzikos Skyriaus 

rengiamas
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AKADEMIJOS AUDITORIJOJ
2601 West Marquette Road
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Visi muzikos mylėtojai kviečiami atsilankyti j šį muzikalį parengimę, 

smagiai laikę praleisti ir pasidžiaugti jaunuolių gabumais.

Programo Rengėjos
J

STAIGAUS ĮDEGIMO PILVAPLĖVĖS PAVOJINGUMAS
Rašo A. Yuška, M. D., Chicagoje 

Pilvaplėvė (pevitoneum) y-, savų pūliai plačiai
ra plona, bet tvirta plėvė, lai 
yra pamušalas, kuriuomi bū
na išklotos visos viduriu (pil 
vo) tuštumos ir sienos; ar 
a didelis maišas, kuris ap- 

a iš visų pusių ir įvynio 
ja visus opiausius, vidurinius 
organus, kaip tai skilvį, žar
nas, kepenas, blužnį ir t. 1. 
Pilvaplėvė būna visados drėg 
na, jį turi slidų, šviesiai mels
vų paviršį ir gali daug skys
timo iš savęs išleisti ir dar 
daugiau į save sugerti, per- 
leisdama į kraujo sūdynus. 
Beito ji turi didelį atsparu
mų kaslink užsikrėtimo nuo
dais. Mažesnę kiekybę bakte
rijų ji lengvai sunaikina, dėl 
to pilvaplėvė yra vadinama 
vidurinių organų sargu. Bet, 
jei netikėtuose atsitikimuose 
perdaug nuodų įsigauna į vi
durius, tai pilvaplėvė, turėda
ma galimybę sugerti juos, ne-

VI — V •užkrečia 
pilvaplėvę ir žarnas. Žinoma, 
didelis nuošimtis pilvaplėvės 
įdegimu sergančių miršta. 
Bet kutie ligoniai ir pagija, 
pasitaiko, kad būna ne visai 
sveiki, nes dažnai nuo įdegi
mo pilvaplėvė priželia prie 
žarnų ir žmogus nuolatos jau
čia viduriuose skaudėjimą. 
Dažnai pasitaiko, kad žarna 
prakiūra, arba išpūva siena, 
mėšlas veržiasi laukan ir an-' 
tra operacija būna reikalin
ga, kuri užima daug laiko, su 
daro nemažai išlaidų, o dar 
daugiau skusmo.

Pilvaplėvės įdegimas nuo 
chemikalų yra lygiai pavojin
gas kaip ir nuo bakterijų. 
Iš chemikalų dažniausiai pa
sitaiko pilvaplėvės įdegimas 
nuo gėrimo perdaug alkoho
lio. Prie mechaniškų įdegimų 
daugiausiai būna pratrūkimai 
vidurių sienos (ruptūros).

j.ik jį pati greitai užsikrečia, Žmonės ilgų laikų turėdami 
bet užnuodija ir visų krauju, j pratrūkimų privalo susirūpin 
Pilvaplėvė yra gana didelė, ti ir neatideliuoti.
taip kad ištiesus jų būtų ga
lima visų žmogų įvynioti, dėl
to ji užsikrėtusi kokia nors 
liga būna gyvybei labiausia 
pavojinga.

Priežastis staigaus įdegimo 
būna bakterijos, chemikalai ir 
mechaniškos žaizdos. Užsikrė
tę viduriniai organai bakteri
jomis visados būna pavojin
gi, nes jų nuodai lengvai pa
siekia ir užkrečia pilvaplėvę. 
Visokie žarnų ir pilvelio skau 
dūliai, kepenų ir tulžies opos, 
krūtinės plėvės Įdegimas, lai
ke persileidimo gimdos ir trii 
belių įdegimas, lytiškos ligos 
ir daug. kitų ligų gali būti 
priežastim įdegimo pilvaplė
vės, bet dažniausiai pasitaiko 
užsikrėsti nuo abortų ir nuo 

l^^klosios žarnos pratrukimo. 
Apie abortus čionai nekalbė
siu, bet aklosios žarnos pra- 
trukimas turėtų būti išven
giamas. Kiekvienas žmogus 
turi aklųjų žarnų (apendix), 
bet kada jos įdegimas pasi
taikys, .tai niekas negali žino
ti. Dėlto kiekvienas turi žino 
ti jos simptomus ir būti pa
sirengęs finansiškai, kad kiek 

avienų valandų, reikalui esant, 
galėtų eiti ligoninėn ir pasi
duoti operacijai pirm, negu 
žarnelė nuo ištempimo pūlių 
pratrūksta. Sakau pasirengę 
finansiškai dėlto, kad žmogus 
susirgęs apendicitu dažnai 
atidėlioja operacijų ne dėlto, 
kad jis bijosi operacijos, bet 
kad jis neturi pinigų ligoni
nės išlaidoms padengti. Nors 
Įdegimas aklosios žarnos ret
karčiais laikinai perstoją sk
audėjus be operacijos, bet daž 
niausią pratrūksta, pasiliuo-

REDAKCIJOS ADRESAS: 
Pittsburgh’o Lietuvių Žinios 

409 Tabor Street, Esplen, Pittsburgh, Pa. 
KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 

2013 Carson Street, S. S. Pittsburgh, l’a. 
Telephone Hemlock 2204

męs ir augęs, eik kartu su sa- ji Lietuva”. Nepamiršk tiktai

RUOŠKIMĖS PRIE LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS 
PAMINĖJIMO

Geras vaikelis mylį ir ger- ir nepriklausomybės, jos vai 
bia savo tėvelius. Gerbdamas1 keliai džiaugiasi ir tų 
ir mylėdamas savo tėvelius, jis
gerbia ir myli jų gimtųjų ša
lelę, mylimų jų žemelę, tai v- 
ra Lietuvų.

Lietuvos praeitis buvo sun
ki ir varginga, nes per dau
gelį metų gruobonio letena jų 
spaudė ir vargino. Lietuvai, 
netekus laisvės, grobonys

Vo tėveliais į tas iškilmes; su
teiksi daug džiaugsmo ir ma
lonumo savo tėveliams. Atvy
kęs turėsi progos pasiklausyti j 
Žavėjančių kalbėtojų, nes kai ' 
bes Lietuvos pasiuntinybės l)r : 
M. Bagdonas ir “Draugo” re 
daktorius L. šimutis. Taipgi 
turėsi progos pasiklausyti mu- 
zikalio programo ir pamatyti 
perstatymėlį

ir rų savo 
džiaugsmų išreiškia maloniai 
skambančiomis dainomis. Lie
tuvos sargai - kareivėliai žy
giuodami dainuoja: nMarš, 
marš kareivėliai, marš, marš 
dobilėliai”. Ir bendrai iš jos 
vaikelių krūtinių eina tos ma
lonios džiaugsmo dainos. Lie
tuva, susilaukus laisvės, ne
paprastų pažangų padarė, netdraudė net iš maldaknygės sa

vo Aukščiausiųjį garbinti. Jos pavydas ima jos kaimynams 
vaikeliai turėjo ieškoti užsie- Nors gyvendami toli 
nyje sau pragyvenimo. Skau
džios ir sunkios buvo jos die
nos, netekus laisvės.

Bet vasario 16 d., 1918 m.,
jji pasiliuosavo iš grobonių pa- 

Simptomai. — Ligonis, su- nčių: dabar laisva ir džiau- 
sirgęs pilvaplėvės Įdegimu Į igiasi nepriklausomybe. Visas 
trumpų laikų, per 24 valan- platus pasaulis pripažįsta jos
das ar greičiau nustoja ape
tito, vemia, karštis aukštai 
pnkila, net iki 106 laipsnių, 
veidas permaino išvaizdų, vi
durių sienos, raumenys būna 
pastyru ir nepakenčiamai sk
audūs. Dažnai pasitaiko, kad 
nuo Įdegimo sutinimas arba 
žarnų sužėlimas suspaudžia 
kraujagįsles ir uždaro krau
jo cirkuliacijų, suparaližuoja 
žarnas. Tokiam atsitikime, ži
noma, geriausios gydymo pa
stangos būna be pasekmės.

Gydymas. — Kad sumažin
ti ligonio skausmus, reika
lauja gero patyrimo ir atsor 
gurno. Ligonis turi būti ligo
ninėje. Vaistai vartojama pa
gal ligonio padėtį ir ligos ei- 
gų. Kai kuriuose atsitikimuo
se valgiai turi būti sulaiky ti 
ir ledai ant pilvo dedami.

Ši liga dažniausiai esti pa
sėka tūlų pirmesnių ligų, ku
rių atitinkamas ir laiku gy
dymas duoda geriausius re
zultatu®, nes tai pilnai ap
saugoja pirmosios įvykimų.

nepriklausomybę.
Nors Lietuvos dalys randa

si dar grobonio rankose, bet 
lietuviai nenurims; jie šaukė 
ir šauks, kad be Vilniaus mes 
nenurimsime!

Lietuvai susilaukus laisvės

nuo
Lietuvos, bet ir mes jaučiamės 
jos vaikeliais, tat ir mes turė
tume išreikšti savo džiaugsmą 
apvaikščiojant nepriklausomy
bės sukaktį. .

Pittsburgho ir apylinkės lie 
tuviai katalikai ir ruošiasi iš
kilmingai Lietuvos Nepriklau
somybės dienų paminėti. Tos 
iškilmės įvyks vasario 17 d., 
8 valandų vakare, Colonial 
Theatrc, tarp Carson 20 ir 21 
gatvių.

Jaunime! Jei myli ir gerbi 
savo tėvelius, nors čionai gi-
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iškilmių vietos: Colonial The- 
atre.

Pittsburgho žinių Red.

PASTABOS

mųjų globos savo tėvų žemė
je. Šis drųsus žodis vienur nu
aidėjo dideliu disonansu, ki
tur sukėlė neišpasakytų džiau
gsmų. Rūstavo lietuvių prie
šai, šaukė valio išsiilgę lais
vės Vytauto ainiai.

Vasario 1G dienos aktas į-
Vasario 1G d., 1918 metais, rodė politinį lietuvių subren- 

Lietuvos žmonės pasisakė vi- dimų, teisingų gyvenamojo mo 
sam pasauliui esu nepriklau- uiento padėties Įvertinimų ir, 

.Senoji ir jaunu somi ir nebereikalingi sveti- (Tęsinys ant 4 pusi.)

COMMONWEALTH EDISON ELECTRIC 
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IŠMĖGINTAS IR ĮRODYTAS 

tūkstančiuose Chicagos namų

EUREKA
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TIKTAI UŽ
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laidų už senų valytojų. Yra visi priedai, kuriais galima 
atlikti visus valymo darbus.
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$
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vernment Įstaigų: Federal 
Ravlnga and lx>an tnuuran
te Corporation. Waahlng- 
ton. D. C.. Iki |R.000.

Preferred by millions 
to mayonnaise..

TAUPYMO SKYRIUS

TOLOSEFAT
Misa M. Katner et BrMklya. N. T.

Galima padCtl 1100.00 arba daugiau (Income sbares). Galima pa
dėti 11.00, gauti knygelę Ir kada klek nori mokėti (optlonal).

Galima mokėti po 60 centų J menes) arba daugiau (installment 
tbrlft).

ti* kiekvieną doleri mokame dividendą pagal uždarb). Praeity l»- 
mokejom B<%.

Pirma Federal, Ir tvlrlaunla finansine {staiga. Ne Jokia depresija 
nepakenkė Ir nepakenk*. Nėra Jokių mokesčių (stojimui ) narius
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Kutvirtadienie, vasario 7, 1935

Pitbkii#o &w
PASTABOS

taip pasielgs, kaip ir kiti gy- Į 
v fina į bei elementai t 

JONAIS: — Ne, Mikai. ČinĮ 
ir yra didžiausias skirtumas 
tarpe chemiškų elementų, gy-

KHNIfig VIENYBĖS 
SUSMNKIMAS

■ ,-,‘l O
HOMESTEAD, PA. — Sau-

(Tęsinys nuo 3 pusi.) |vilnų ir žmogaus. Žmogus yral’sio 30 d. buvo laikomas Pitts-P***18-
didelį meilės jausmų savo gi- 
mtųjam kraštui tautos elito.
Kada už drųsų žodį galima at
sidurti koncentracijos logeriuo 
se, kada-žmogaus gyvybė nie-,būti apsuptas blogo iš visų 
nkai tevertinama, — reikia neĮpUsįų, bet jis gali būti geras, 
mažo pasiaukojimo taip iškil-. ]r priešingai žmogus gali bū-

didžiausia paslaptis. Niekuo
met negali pasakyti, kų jįs 
darys, kaip jis elgsis ir nega
li jo priversti. Žmogus gali

mingai reikšti savas nusista
tymas. T*1 i k begalinė tėvynės 
meilė tegalėjo palenkti vadų 
valių dėti savus parašus po 
nepriklausomybės dekleracija. 
Teisingai kažin kas yra pasa
kęs, kad, Tėvynė — tai tas

t i geriausiose aplinkybėse, o 
jis gali būti blogiausias. Žmo
gus gali svajoti apie savo a- 
teitį, arba mąstyti apie dabar
tinį laikų. Žmogus gali pasi
rinkti sau gyvenimų arba mi
rtį jei jam prisieitų gėdų ap

stebuklingas žodis, kuris gali turėti. Žmogus gali pasiskirtiY • 1 • _ A • 1 •

burgho Provincijos Kunigų 
Vienybės mėnesinis susirinki
mas, į kurį suvažiavo beveik 
visų provincijų kunigai. Susi
rinkime buvo svarstomi Baž
nyčios ir tautos reikalai. Iš
klausyta raportas Federacijos 
apskričio komisijos, kuri rūpi
nasi sudarymu tinkamo prog- 
raino Lietuvos nepriklausomy 
bes dienai; taipgi aiškinta, 
kad ne Federacijos apskričio 
kaltė, jei šiemet lietuviai kata
likai apvaikščioja iškilmes at
skirai, nes su Vaizbos Butu

Vyrukai pakvietė Zosę Ši-,riai: Patterson ir Hughes — 
mėnienę, kuri parodė aabum:. alm geri katalikai ir lal.aį prie 
kaipo tvarki virėja. Tat, iš a" lunkūs lietuviams.
ksto spėjama, jog jos patai Sodaliečių mergaičių valdy- 
svta vakarienė visus paten- jbon šiems metams įėjo: M.

į.Juodsnukiūtė pirm., A. Pocių 
lenku girdėti, kad šios k) te vice pirm.) O. Pakrosniūtc 

lonijos lietuviui su nekantru- rašt., E. Jaškūnaitė ižd., M. 
mu latikia Lietuvos nepriklau- Naujelaitė, A. Naujelaitė it 
somyhės iškilmių, nes turėt
pfogos pasiklausyti gerų kai 
bėtojų.

Taipgi sužinojome, kad Lie 
tuvos nepriklausomybės iškil 
mės bus Colonial teatre, vasa 
rio 17 <1., 8 valandų vakare?

Vasario 3 d. Sodai ietės ben- < 
drai ėjo prie Dievo Stulo.

Sv. Blažiejaus dienoje, ik 
kiekvienų šv,. Mišių, ir po mi

A. Janauskuitė patarėjos. Šie
ms metams bažnyčios maršal
kos: J. Gailys, J. Laukaitis, 
S. Pakrosnis ir A. Tamulaifit. 
Geros kloties visiems.

ŽINIOS NUO CARSON 
STREET

SUCH iŠ LIFE—

J M"', '

r

kiekvienų vyrų paversti kariu 
ir kiekvienų moterį — kentė
toja; kuris priverčia vaikus 
nusiminus verkti, kodėl jie ne 
vyrai, ir senius, kodėl jie dau
giau nebegali vartoti ginklo. 
Tėvynė — tai tas šventas žo
dis, kuris atplėš'ia ūkininkų 
nuo arklo, darbininkų nuo da
rbo, mokslininkų — nuo kny
gos; kuris ištraukia jaunikaiti 
iš mylimosios ar sužadėtinės 
rankų ir surenka visus žmo
nes prie vienos vėliavos, į 
kurių jie žiūri didvyrio drąsa 
ir kentėtojo meile.

Tėvynės meilėje slepiasi ta 
pajėga, kuri gimdo dvasios ga
liūnus, skatina pasišvęsti ki
tų labui, šalina mirties Itfpuię.

Vasario 16 d. sukanka *17 
metų kaip įsikūrė Lietuvos 
valstybė. Tų istorinį įvykį Pi- 
ttsburgho ir apylinkės lietu
viai rengiasi minėti sekmadie
nio vakarų, vasario 17 d., Co- 
lonial Theater, Pittsburgh, Pa.

Per trumpų savarankiško 
gyvavimo laikotarpį Lietuva 
didžiai sukūltūrėjo, apsišvietū, 
pasipuošė ir sustiprėjo. Mes 
džiaugiamės savo senos tėvy
nės dvasiniais ir materijaliais 
laimėjimais ir trokštame, kad 
laisvam gyvenimui atgimusį, 
laisva pasiliktų ji amžinai.

Vilimas
\

sau garbę, arba pasižeminimų. 
Kai kurie už godumų garbės 
gyvastį padeda, o kiti didžiau 
sius pasiaukojimus už mažnie- 
kius. Žmogus, kad ir badu mi
rštantis, visgi gali atsisakyti 
nuo valgio bei gėrimo vien 
tik dėl baimės nuodėmės. O ki
tas pasiskirta, nuodėmę už me
nkniekius. Žmogus galį būti 
šiandien angelų gerumo, o ry
toj velnio blogumo. Žmogus 
gali užlaikyti visas teises ir 
jis gali visas laužyti, ar tai 
būtų prieš jo sveikatų, ai’ įsta
tymus, ar tėvynės bei tautos, 
net ir paties Dievo įstatymus; 
jis gali juos užlaikyti arba 
laužyti dėlto, kad yra iiuosas; 
jis turi liuosų valių. Tai yra 
Dievo dovana žmogui — liue
są valia.

MIKAS: — Jei Dievas davė 
žmogui liuosų'. valių, ar jis ga-

ir tautininkų sąlygomis, noga- šparų, buvo laiminama gerk 
Įima buvo sutikti. Tat, Pitts- lės. 
burglto ir apylinkės lietuviai
katalikai atskirai minės Lie
tuvos nepriklausomybės suka
ktį vasario 17 d. Kadangi re
montas Šv. Kazimiero svetai
nės sulaikytas, tad visi prita
rė — iškilmes ruošti Colonial 
teatre.

Buvo svarstoma ir apie J. 
E. vyskupo Matulionio į Pitts- 
burgbų atvykimas. Vysk. Mu-|<

Anų dien atsilankiau pas 
kaimynų .Jonų, kurį radau sa
vo raštinėje atidarinėjant ir 
skaitant laiškus, iš kart pa
sirodė ne visai gerame ūpe. 

ĮBisl’į susinervavęs. Pasisvei-Oras čionai nekoks; vėjas, , 
sniegas ir šaltu, spaudžia su?*-3 “blausiau:
vargusius dėl bedarbės žnione i ^a’ J°nab ^ad
jjug Cibukas šiandien susiraukęs, lig

devynios pėtnyeios? Gal vėl

ŠY. KAZIMIERO PA
RAPIJA

Praeitų sekmadienį šv.
tulionis atvyks į Pittsbuiglių zj1Hįero svetainėje įvyko soda
tuojau po Velykų. Kadangi 
kiekvienas lietuvis katalikas 
nori pamatyti vyskupų ir kan 
kinį, tat ir pritarė kunigai, 
kad kiekvienoje lietuvių baž-

Ii laužyti įstatymus be atsake- M*. ° 'ibiams sav,jį kan- 
kinį vyskupų pamatyti.

Siini—'
Shorty

“1 thougbt yoo ssid your giri wos a good 
—“1- soy aha la. Didn’t aha sos sisf*

lookor."

ĮDOMŪS 
BĖJIMAf

YRA DŪSIA

MIKAS: — Jonai, jei žmo
gus turi dūšių, kodėl bedie
viai stengiasi jų panaikinti?

-B'tN.VS: — Mikai, faktai ai

ni ybės?
; JONAS: — Ne! Ne, Mikai!

Čia ir visa svarba. Jeigu lau
žysi sveikatos teises, ar neke- 
ntėsi? Pav., šiandie perdaug 
prisigęrk, ar rytoj galva ne 
skaudės? Nemiegok keletu na 
ktų. ar būsi smagus darbinin
kas? Persisaldyk tyčia, ar ne- 
susirgsi? ar tai* netiesa? 

MIKAS: — Tikra tiesa. 
JONAS-: — Jei laužysi sa

vo krašto teises, ar nebūsi nu
baustas? Pav., pradėk dirbti 
neteisingus pinigus ir juos va
rtoti, ar negausi kalėjimo? Pra 
dėk kelti riaušes prieš savo 
kraštų, ar nebaus valdžia ? 

MIKAS: — Tiesa 
JONAS: — Gerai, Mikai 

Čia pripažįsti, kad tai yra ti
kra tiesa. Bet jeigu žmogup 
laužys Dievo įstatymus, nore-škūs, kaip dienos šviesa: kas 

ko bijo, nori, kad tokio daik-jdamas ir žinodamas, ar čia jis 
to nebūtų. Bet, Mikai, kudan- galį palikti be bausmės? 
gi Dievas yra Sutvertojas ir MIKAS:.— Kaip kramto tei- 
Valdytojas dangaus ir žemės, siu laužymas užsitarnauja nau- 
Jis yra davėjas ir visų teisių.'smės, taip ir Čia, kas laužo

MIKAS: — O, kas žino, kad 
Dievas yra davėjas visų tei
sių f

JONAS: — Kiekvienas ga- 
mtininkas pripažįsta, kati vi
si sutverti daiktai, elgiasi pa

pievy įstatymus, tam turėtų 
būti tam tikra buusmė. Bet jei 
žmogus numiršta, kų jam be
padarysi ?

JONAS: — Mikai, Dievas 
yra Visagalis ir Amžina teisy-

gal tam paskirtas teises, — bė. Todėl Dievas turi pasiek1) 
išimant žmogų. Pav., padangės žmogų po mirties, kad atrno- 
žvaigždės ir visos planetos ke-!kėtų teisingai už laužymą Jo 
liauja paskirtais keliais pagal Įįstatymų. Dėlto Dievas davė 
savo teises. Oras, kurį mes žmogui protų suprasti, kas y-
kvėpnojame yra pagal savo 
teises. Chemiški elementai, au
galai, vanduo, gyvuliai, pau
kščiai, žuvys — visi yra val
domi pagal paskirtas teise?, 
arba savo instinktų. Kuomet

1 iečių naujos valdybos ir Šv. 
Kazimiero bažnyčios naujų 
maršalkų Įvestuvių bankietė- 
lis su gaidžiais užkandžiais ir 
saldžiais užsigėrimais. Bankie

nyfioje teiktus suteikti Sutvi- keletas nuoši.
rtiuimo Sakrameutg. Tokiu bū kal|)elių linkJsjbl„
du bus malonu J. E. vysku- !nauj-ienm darbuotojams - oms 
pui kiekvienų, net ir mažiau- Bažnv<-.ios ir parapįjm reika- 
siu lietuvių parapijėlę aplan- |uOĮie Tokie bankietėliai . slf 

sir ink i mėliai būtų labai nau

gavai kokį negerų laiškų?
— Atspėjai, tėveli; nevienų, 

bet, štai, čielų pundų ir juose 
nieko gero, vien tik bilos ir 

ibilos, kad jas kur... Štai dar 
viena iš Politbania State Bank 
1910 Carson Street; čia, tur
būt, Agota reikalauja nuošim
čių už “note”...

Tai sakydamas Jenas atplė
šė laiškų ir skaito.. Staiga, 
pašoka ir vėl krinta į kėdę

vertęs ir pats savom akim ne
tikiu. Skaitau — čekis iš Po-

įstaigų. Tai didelė mums lie
tuviams garbė, kati mes, lietu-

litbania State Bank, tai divi-tviai, turime tokį tvirtų bankų, 
dendai šėrininkams už 1934 m j Tai ačiū sumaningiems jos ve-
Ar tai galimas daiktas? Sudė
ję abudu nosis dar kartų žiū
rime ir vis dar netikime. Ar 
tai galimas daiktas, kad šiais 
laikais bankas mokėtų divide
ndus šėrininkams?

— Na, tikrai, Jonai, žiūrėk.

ra gera ir kas bloga. Davė 
liuosų valią pasirinkti, kų jis 
nori: gera ar bloga. Tas žmo
gaus supratimas ir liuosa va
lia aiškiai rodo, kad žmogus 
turi nemirštamų dūšią ir toji

juos padėsi tokiose aplink y-J dūšia turės sutikti Dievo tei- 
bėse, jie visuomet pasielgs vie sybę ir atsiimti teisingų už
imk lai, pagal savo paskir
tas teises.

MIKAS: — Ar ir žmogus

mokestį už savo darbus, ku
riuos jis darė iš liuosos va
lio®. K. • Jf. T S.

Seimelio svarba ir aptari
mai bus svarstomi kitame su
sirinkime. Kitas susirinkimas 
bus vasario mėnesį pas kunigą 
J. Pikutį.

Pittsburgho Žinių Red

ŠIS - TA$ 1$ WEST END 
PHiSttlBfiHfr RA- 

BAN6ĖS
Bingo vakarai pagerėjo. 

Mat, korespondento Parapijo- 
no pabarimas ir taipgi įvedi
mas į bingo vakarus lenkty
niavimo, arba “contest”, pa
dėjo sutraukti daugiau bingo 
mėgėjų.

Lenktyniavimas yra tame. 
Bingo vakarai skiria tris dai
ktus: minkštų kėdę, arba, kaip 
vadina, “club soft cbair”, se
tų dišių ir rankų “carpet 
sweeper”. Kiekvienas binge 
mėgėjas, laimėjęs bingo loši
mų, be bingo dovanos, gauna 
ir dešimtį halsų. Tat, kiekvie 
nas mėgėjas ir rūpinasi, kad; 
tiktai išlošus daugiau gėmių 
ir gavus daugiau balsų, nes 
birželio 29 d. bus įteikti išlai-j 
mėtojanis tie daiktai, pagal 
daugumų balsų. Tas ‘skymas 
man ding, pagerins bingo va
karus ir skaitlingesnį bingo' 
mėgėjų būrelį sutrauks ir va
karai bus pelningesnį. Tas vi
skas daroma, kad tiktai šiek 
tiek sudarytų daugiau pelno, 
iš kurio nuošimčiai ir mėne
siniai parapijos išmokėjimai, 
galima būt apmokėti.

Vyrukai Šv. Vardo draugi
jos rūpestingai darbuojasi, kad 
tiktai jų rengiama vakariene 
su šokiais Įmrapijos labui būt 
pelningesnė. Vakarienė ' -ren
giama vasario 26 d-

dingi, kad jie dažniau taip pa
sikartotų. Tokiu būdu mūsų 
jaunimas arčiau susipažintų 
tarpe savųjų ir paskui galėtų 
sėkmingiau darbuotis kutaliki-i 
škame veikime. Tuosyk nerei
kėta jiems su svetimtaučiais 
susidėti.

Siamo bankietėlyje, tarpe ki
tų garbingų svečių, buvo du j 
Penm.vivanijos legislatūros n: .

DR. VAITUS H, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICALLY AKIŲ 
SPECIALISTAS

Palengvins aklų J tempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų ūkių karfitj, atitaiso 
trumparegystę Ir tolire^ystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Hpecialė atyda atkreipiama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
NedSIloJ nuo 10 iki 12. I)au<cly at
silikimų akys atltaisotnoM be akinių. 
Kalnas pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Bonlevard 7589

25 MEiy PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo » 
kių ir pritaikymo akinių.

t'/

OR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

1991 S; ASHLAND AVENUE 
Plati Bldg., kam p. 18 st 

2 aukštas
Pastebėk it mano iškabas 

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

Pbo»« Sanai 0&23

lig alpdamas! Man dingt min-laiškiai parašyta: “Dividend 
tis į galvą, kad čia jau netik ;Check No. 38”. Tai matyk, Jo 
nuošimčių reikalauja, bet ir .nai, kaip tvirtai mūsų bankas 
visos “note” apmokėjimo. Tdo j laikosi. Kuomet nei viena di- 
tarpu nesijusdamas surikau: ,džiausiu bankų visame Pitts-

— Jonai, kas tau pasidarė? burgbe nemoka dividendų, «
Ar alpsti, kas tau yra? mūsų štai čekis, o tu čia

— Nieko, aš... aš nesupran- ko dabar įsigandai. Liaukis, 
tu... Štai, žiūrėk, tėveli. \ iDžiaugkis, Jonai, kad turime

Žiūriu akis ant kaktos iš-'tokių saugių savo lietuviškų

dėjams, kad ne tik atlaikė vi
sas šių dienų audras, bet dar 
ir šėrininkams dividendus mo
ka. Tai aišku, kad liauka yra 
gerame stovyje.

Jonas atsiduso iš gilumos 
širdies ir tarė:

— Tai, ištikrųjų, nepapras
tas įvykis, kad Politbania 
State Bank, mažiausias ban
kas Pittsburghe, o tvirčiau
siai už visas laikosi. Jono vei
das nušvito ir užmiršo visas 

' bilas ir laiškus.
Kun. M. J. Kazėnas

LIETUVIAI DAKTARAI

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone Ros. and Office
FROspect 1028 235» So. Leavltt St

CANAL 0708

DR. 1. J. KOWARSKAS
PHYSICLAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Ohica<o
OFFICB HOURS:

2 to 4 and 7 to 9 P. M. 
Sunday by Appolntment

TeL CANal 0357
Ros. PROspect 905*

DL P. Z. ZAUTORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

1831 SOUTH HALSTED STREET
Booldencijo 8900 So. Arteston AvO.

Valandos; 11 ryto Iki 1 popiet
t Iki I v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS ir CHIRlftlGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 Ir nuo 4 iki • vok. 
Nedėllomls pagal sutarti

Ofiso telef. BOUIeaord 7830
Namų Tel. PROapect 1830

DR.&LBLOZIS
TeL CANol 9123

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampo* Loavltt St.)
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki S vakaro
Šaradoj popai sutarti

HM. HOVLevard 7043

DU C. Z. VEZEL’IS
DHNTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street

Vai.; nuo 3. Iki 2 vakar*
«*r*doj pagal sutarti

TOL CANal 8133

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAM

2201 W. Cermak Road
Valandos t—2 Ir 7—I vok.

Borodomls Ir NedBlIomls pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. Califomia Avė.
Yolefnoss RKPublta 7999

DLlRUSSEtL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Res. TeL HBMlock 6141

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

IPL Ofiso BOCLevart 9*10—14
Bea. VICtory 3M»

08, A. J. BERIASH
Ofiso vai. nuo 1-2; nuo 9:B*-S:S*

756 W. S5th

BALOHNDO
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS* 
4157 ARCHER AVENDB

tm. rnuupio 9M»
Ofiso voL: 2—4' ir •—« p. a.

Nedaliomis pasai sutarti

J V A I B Ū 8 DAKTARAI:

Orik-e Tel. HE M lot-k 484K 
Res. Tel. GROvchill O«I7

7U17 K. EA1EU)11:M> avė.

DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. MAKQl,'ETTF. ROAI» 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

T«l. rAFayette 7»5i

DU F. C. MNSHJNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAJB

4140 Aroher Avenuo 
Vai.: S—4 Ir 7—9 vai. vakar* 

Be*. 2136 W. 24th St.
Tri. OANsI

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Boa: Tel. HEMlotk ASM

OLA. G. RAKAUSKAS
OYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 ir <-8 vai. vok. 

Resldenctjos Ofisas: 2*50 W. Mtk 84.
Vaiandoat 10-12 ir »-• vai. 

■sredomla ir NsdUlomls paso! ant

DN.P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 80. 4»th OT., CICERO. CLL. 
UUr.. Eetv. Ir Pėtn. HE—9 rai

M47 80. HAUfTKD 8Tų CHICAOO 
Paned Harsd Ir Hubat. 1 — 9 t a. i.

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
i ___ 2 lubos

CHJCAGO. ILL.
OFISO VALANDOS:

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 

Telefonas MiDway 2810

DR. MAORICE KAHN
GYDYTOJAS ir CKIRUROAS

4631. SOi ASHLAND AVH. 
Tet. VAR.IS 0M4 

Rn.: a i. PLAis 2400
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-3 Ir 7-8 r. v 
NodeldleolaJa nuo 10 liti 12 (Uo&d

Dlsnoms Tel. LAFoyeUe B7M 
Naktimi* T*L CAAal 0401

Hk A. k JAVOiš
Office: 2643 W. 47th Street
V*L: I tM 1 popiet. 7 Iki 9 ▼**. 

Nedalioje oaaai m.tarti 
Tel. LAVayette »O*7

BRiArKAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPIWUL1AI 
3051 West 43rd Street

(Prie Aroher Avė. netoli K ėdalo) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredouiis ir nedAUotnik pn«tU
sutarti

Ofiso Te|.; I.AFayette 36 50
Rei. Tel.: VIRrinla 0609

DR- V. E. S1EDLMSKIS
DENTISTAS

a A 8 X - R A Y
Kampas Fraactsco

-i
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Ketvirtadienis, vasario 7, 1935 n n xtre»5c w
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Pittsburgho žinios
SOUTH SIDE

i dienai! .Jie savo dalį atlikda- 
hni, piudžiugins visus atsilan
kiusius. Linkime jiems kuo- 
geriausio pasisekimo progra 
me, kuris įvyks vasario 17 d.

AR ŽINAI? VIETINES ŽINIOS
Mūsų biznieriai jau rengia

si prie metines lietuvių biznie
rių vakarienės Užgavėnėse, ko
vo 5 d. Artimiausioje ateityje 
bus paskelbta rengimo komi
sija.

Vaikučiai lengvai atsiduso 
ir džiaugiasi, kad pasibaigė 
kvotimai. Dabar jau pradeda 
antrų dalį mokslo metų. Jeigu 
jiems pereitoje metų dalyjt

. nelabai sekėsi, tegul tėveliai 
ragina stropiau mokytis, kad 
pabaigoje šių mokslo metui 
džiaugtųsi geromis sėkmėmis

Kad mūsų bedieviai, nors 
visa gerkle rėkia: “nėra Die
vo’’, bet Dievų kovoja didžiau 
siu atkaklumu. Kad kovoti su 

'nesama būtybe tegalį tiktai 
beprotis.

WEST SIDE I1NUTĖS

Girdėjau nuo mūsų klebono, 
kad Šv. Kazimiero svetainės 
remontas vėl šiomis dienomis 
prasidės, nes klebonas gavęs
• v 
1S

Kitų savaitę bus paskelbta

nosinis susirinkimas įvyks se- 
kmad., vasario H) d., 1 vai 
popiet. Visi nariai prašomi at- 

Kad nepakanka mokėti irjsilankyti ir gražinti pinigus 
kalbėti lietuviškai, bet reikia Ur bilietus buvusio vakaro, 
lietuviškai ir jausti. j Reikia padaryti apyskaita. Ka

ndidatai, paėmę ir išpildė ap
likacijas, prašomi atsilankyti į 
šį susirinkimų.

nimo turpe veikėjas J. Poška
Jis yra L. V. Chieagos apskr.
pirmininkas, L. V. “Dtinos’; 

Kusivienvmo 100 kuopos mė' • •. . . . . . i choro narys. Tikimos, kad įsi-
rašys ir į pu-apijos chorų. J.
Poška turi gerų baritono bal
sų. ,

VISIEMS GERA PROGA
NEI CENTO U2 ĮSTOJIMĄ

tėvai ir motinos priklauso dr- 
jai, jų vaikams, jei ateis sy
kiu su tėvais, įžungos nebus.

Rengėjai

kompanijos daug įvairios į vardui vaikučių, kurie pusine 
medžiagos. Tatai Kikas jau tiniuose kvotimuose užsipelnė 
gali nebegiedoti “gadzinkų” garbės laipsnį.
su savo ‘'viešbučio’’ gaidžiais.
Bereikalo, Kikas jiajuokia Šv.
Kazimiero svetainės remontuo 
tojus — jie dirba, kiek gali, 
ir kiek jiems laikas leidžia.
Jei anksčiau nesuspėta užbai
gti, lai nereniontuotojų ir jų

BRIOGEVILLĖS ŽINUTĖS

Kati socialistai su bolševi
kais yra didžiatisi arogantai, 
avantiūristai, demagogai ir pa
taikūnai masių žemiausioms 
instinktams.

MARŲUETTE PARK. — 
ftv. Kazimiero Karalaičio dr- 
ja rengia metinį balių vasario 
10 d., parap. salėj, 7:30 vai. 
vak. Įžanga 25c.

Visi lietuviai katalikai, vy
rai ir moterys, atsilankę į šį 
balių, kurie išpildys dr-jos ap
likacijų, be įstojimo mokesčio 
bus priimti į dr-jų.

Dr-jos pirm. St. Stoškus, su 
un. A. P.

Pranešimai

Kad Pittsburghe yra “tfl-

Žiniomis iš Centro Susivio 
nymo 100 kuopa jier pirmų va 
jaus perijodų Chicagoj dau 
giausiai naujų narių įrašė. A-
ntram periįode irgi nemanoma! * J 1 , , , , ,...... . ...pagalba gerb. kleb. k

Siuvėjų Lol<nlo 269 A. C. 
W. of A. susirinkimus įvyks 
penktadienį, vasario 8 d., A- 
malgamated centro name, 333 
So. Ashland Blvd., 7:30 vai. 
vak. Malonėkite dalyvauti vi
si, nes yni daug svarbių rei
kalų. F. Prusis, sekr.

Vasario 3 d., po sumos, įvv 
ko sodaliečių mėnesinis susi
rinkimas. Kaip paprastai, atė
jo į mitingų ir klebonas, kun. 

Nereikėtų pažeidžiančių pasta-Jurgutis. Bet, atidaręs su 
lės duris labai nustebo, pama

, . *'• i tęs
kalinga visiems. T.

vadų kaltė, bet aplinkybių.

West Side visų pamylėtos 
“Trys mylimos’’ neužilgo pra 
dės gastroliuoti po kitas ko
lonijas. Kovo 17 <1. jos bus 

zų”, kurie veikia asmeninių Brighton Parke, gegužės 5 d.
interesų bei aplinkumos stu- __ Town of ]jaųe. Be to, yra 
tiriami. kvietimų dar į Melrose Park

ir Nortli Side. Dabar jos tik 
puošiasi, dabinasi, kad svetur 
dar geriau visiėpis patiktų.

-X.------------

bų daryti, nes savame laikei,=
toji svetainė gal bus labai rei-1^ vWuryje svetainės sustaty

tus stalus, apkrautus visokiais 
i užkandžiais, ir išgirdęs skard 
į žius mergaičių dainos balsus 
i“Ilgiausių metų’’. Viskas bu 

slapta. Tai tikra

ŠV. KAZIMIERO MOKYK
LOS ŽINUTĖS

Artinasi 
-u žadinti

diena, kuri turėtų
kiekvieno lietuvio

širdyje jausmus meilės dėl 
£avo tėvynės. Tai Lietuvos Ne
priklausomybės diena.

Visi Pittsburgho

■* lo
vo suruošta
surprizo party klebono gimimo
dienos proga.

Susėdus prie stalų, -draugi
jos pirmininkė E. Kaspučiūtė
tariusi kelis pasveikinimo žo

ir aPy*in‘džius, įteikė klebonui sodalie 
Ms lietuviai rengiasi tinkamai .ių dovaB5k _ end įa.
I„ dieni, paminėti. Mokyklos „ Neužjigo pasirodė orkos 
vaikučiai irgi rengiasi daly-; 
vauti programe. Girdėt, kad1 

dalis programe — bus la-.10
bai įdomus? veikalas, pavadin
tas “Senoji ir Naujoji Lietu
va”. Kaip tik pritaikintas tai

Nervuotas — Susierzinęs?
Štai Greita Pagelba

Kam būti nrrviiotu ar susierzinusiu?
Nl 1GA-TON K suteiks greitą pagelbą 
Tui yra liesus nervų tinklui tonikas 
Ir veikia akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
ziais Ir nemaloniais. Suvaldyklt savo 
nervus su NUGA-TONK ir greitai 
užmiršit hCrias. NI'OA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje Ir lengvas priimti. I’afrnklt vi
so menesio trytmentą už Vieną Do- 
ler). Jet rezultatai nepatenkins, jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir
garantuoja vist aptlokorlal. Neatlde. ą Jnriris buvo malonau1- llokit—gaukit bonką šiandien. Ven- “• vingis uu\o lllčtiuiittu.
ga-tone1”1' Reikalaukit tikro nu- . įr geros širdies vyrus. II-

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-SOI. <rii< Įlietus Ill'iklausė ŠV An- —Idealų Uuosuotoją vidurių 25c >r I ® įlietus pi minule sv. mi
50c.

t ra ir daugiau parapijos jau
nimo. Linksmoj ir jaukioj nu( 
taikoj greitai prabėgo kelios 
valam los laiko. Šį gražų soda 
liečiu gestų klebonas labai į- 
vertina ir yra didžiai dėkin 
gas parapijos mergaitėms u> 
parodytų gerų širdį.

Sausio 213 d. anglių kasyk
loje liko užmuštas Jurgis Ga 
brys. Laidotuvės įvyko sausio 
31 d. Kun. A. Jurgutis utini 
kė šv. Mišias ir palydėjo į 
kapus.

Kad neziiliežninkai, laisva
maniui ir socialistai, vasario 
17 <1. rengia saviškiams “sor- 
kes” Piliečių klūbo salėje.

Kad Pittsburgho lietuviški 
bedievukai terorizuoja katali
kus biznierius. \

Kati mūsų padangėje atsi
rado vadų, užsidarusių savo 
profesijoje, gyvenančių did
žiausioje izoliacijoje ir neno
rinčių įsitraukti į bet kokį vei 
kimų.

Kad autorek-Hama daugiau 
pakenkia, kaip padeda.

Kad Šoko ‘mokslo draugai’ 
atlikinėja gilias studijas prie 
paliruoto baro.

10PIECE CO5METIC 
SĖT $(1.97

Thln l« n Famons Vlvšnl Sėt nnd In- 
rtudes fnee |»»d.r, gl.OO; Rotige. 7ic, 
Tisini. Creani 11.00. Dnptlntnry lt.00. 
Karlai Atrtrtti^ent 11.75. Bath Salt t.00, 
Tollet Hater 11.25. Prrfutne »2.75. Rrll- 
llantln. 75r. Skln Whltcner 7?c. Totai 
Valuo 112.00 Speclal prie. »1.»7 for all 
ten plocea to Introduce thl» line.

Vardas ..........................
Adresas .....................................
Siunčiame per paštą COO

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

-’iea Van 580-3tli Avenue, New York

tano parapijai. Buvo vedęs du 
sykiu. Paliko du sūnus ir vie
nų dukterį. Amžinų atilsį duok 
jo vėlei Viešpatie.

Vasario 10 d. parapijos sa
lėje, trečių vai. popiet soda- 
liečiu card party bažnyčios 
naudai. Laukiama svečių i? 
Pittsburgho iv kitų kolonijų.

Gerkit ir Reikalaukit

Viaoaa A linine 

Mutual Trijų 

tvaigždfių 

Kentneky 

Bourhon
Ir

Ltetaviikog
OegtlnJn

MutualLiųuorCo.
4707 S. Halsted St.

Tel. YARDS 0803

užsileisti. Jau gauta du nauji 
nariai: S. Šimulis ir lt. Ba- 
liauskas. Be tų, aplikacijas pa 
ėmė ir tuoj žada įsirašyti: L. 
Labanauskas, J. Poška, J. Bra 
zaitis, A. Valonis ir kiti. Pa
žymėtina, kad Sus-mo 100 kuo 
pa auga jaunais nariais, žy
miais veikėjais, kurie ateity 
galės Sus-mui vadovauti. Kas 
nori įsirašyti į tų stiprių pa 
šelpinę ir apdraudos organiza
cijų, prašomas atsilankyti įPo gražaus pasirodymo

“Draugo" koncerte .SVIrap® sus-n,,, 10
choras dabar rengiasi yrte sa-
vo vakaro. Po Velykų žada ve- 
stsidiečiams parodyti lietuviš
kas pabaigtuves. Vėl bus įdo
mus vakaras. Prieš tai choras 
dar turės savybės vakarėlį.

Šiemet per 40 vai. atlaidus 
vestsidiečiai savo bažnyčioje 
išgirs chorų giedant naujus 
mišparus, kuriuos parašė ko 
mpoz. J. Žilevičius. Neužilgo 
choras pradės mokintis.

("noro narių skaičius didė
ja su kiekviena praktika. Pa-

d., arba kreiptis į kuopos fin. 
sekretorių Ig. Sakalų — ‘Drau 
go’ redakcijoj.

Mūsų Vyčių 24 kp., vedama 
gabaus pirm. J. Petraičio au
ga ir stiprėja. Kuopos veikime 
daug padeda ir energingasis 
dvasios vadas kun. A. Jeskevi- 
eius. M. 1. C.

Baltučio ir visų narių, darbuo
jasi, kad visus Marųuette Pa
rko lietuvius: vyrus, moteris, 
mergaites ir vaikinus sutrau
kus į šių dr-jų. Duodama pas
kutinė proga — dykai įstoji
mų.

Šv. Kazimiero Karalaičio 
draugija gyvuoja jau virš 20 
metų. Per tų laikų daug gerų 
darbų atliko.

Mėnesinė mokestis 25c. Li
goj pašalpos moka 5 dol. į sa
vaitę. Pomirtinė 55 dol. ir po 
1 dol. nuo kiekvieno nario.

Finansinis dr-jos stovis ge
ras. Narių turi virš 200. Tai
gi, ar neverta prigulėti prie 
tokios dr-jos?

Kadangi yra šeimų, kurių

BR1DGEPORT. — Labda
rių Sų-gos 5 kuopos susirin
kimas įvyks 10 <1. vasario, 2 

'vai. popiet, parapijos mokyk
los kambary. Širdingai prašo
mi visi garbės nariai ir nuo
latiniai nariai ats'ilankyti. Tu
rime labai svarbių dalykų sva
rstyti. Valdyba

ATSIPRAŠOME
Praėjusio pirmadieniu ‘Dran 

go’ laidoje, korespondencijoj 
apie L.- v. “Dainos” choro j 

rėmėjų surengta pramogų prie 
leista H. Mickdiūnienė, kuri 
pramogai aukojo dvi brangias 
dovanas. Šilti ingai atsiprašo
me Mickelifin'.enės <lėl įvykifc- 
sios klaidos. Komisija

KVENETIAN MONIIMEHl CO.. INC.
Jau buvo “Drauge” paskel

bta, kad susižiedavo jauna, gra 
ži ĮRira: ,J. Petraitis su M. Ži- 
baite. Taigi, pavasarį tikimos 

staruoju laiku choran įsirašė j turėti šaunias vestuves. Abu
apiė 10 naujų narių.

Kad Donoros “mėnulis” si-į 
lpnai tešviečia. Kad North Si-; Side pus
dės lietuviai katalikai pergy- kilis apsigyveno 
vena vegetatyvį perijodų.

Kad Pittsburgho Žinių ge- 
'nęralinį agentų apniko North

'dės “širšės”.

Kad Uotnesteado “bolę” 
pradeda svaidyti laisvamanis 
kos rankos.

Kad “viešbučio” jurginiai 
mefistofeliškai kvatoja, suva
rę į ožio ragų mūsų “avinų 
gaivus”.

Kad Pittsburgho lietuviai 
katalikai valgo duoną, mink; -, 
tų nezaliežniškorn ir laisvama
niškom lankom.

Kad Lietuvos nepriklauso 
mybės sukakties minėjimas va 
salio 17 d., Colouial Theatef 
pasidarė pus mus kalbi] obje
ktu.

Kad šios apylinkės lietuviai 
labai džiaugiasi, kad Tautos 
šventės proga atvažiuoja į 
Pittsburghų Lietuvos chargė 
d’affaires, Dr. M. Bagdonas 
ir “Draugė” redaktorius, L. 
Šimutis. Kikas

KLAIDOS ATITAISYMAS

Nevcdoms- 
stambus jau-

būdu lapo neaiškus nei vienas 
nei kitas slraipsnis. fciuomi a- 
titaisonie padarytų klaidų.

yra labai veiklūs jaunimo dr-j
. gijose. M. Žibaitė yra viena 
įžymių scenos mėgėjų. Ne tik 
pati vaidina, bet gali gerai ir 
režisuoti. Yla

PLATINKITE “DRAUGĄ”

UdtrMJai
Ir Grahoamtų

DkUUaiif-la paminklų dlrbtucė 
rhic«a:<>J

■uvlrš &U metų prityrimo

Pirkite tiesiai iš dirbtuvėe Ir 
taupykite plnlt-us

------- o--------
■ atlikome darbą daugeliui iym 

alų Chieagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Orand Avė.

BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

SpectaliaUi iUuUlnM Ir 
me TlaoUą rUlą 
bnamlą.

Mftai fetmyne 
me darbe per fattM

Veskite paminklų reikalas 
šiai bu pa&ata išdlrbėjais.

MOIINT CARMEL 
KAPINĖSE

HILLSIDE, ILLINOIS
Try«
PEltSAOOlA MII 

BELMOKT MM
Office: HILL81PI

▼t

Viri Telefonai:

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G RABORIA I
LACHAWICH 
IR SONOS

LIĖTUVIAI 0RAB0RIAI
Patarnauju laidotuvėBe kuoplgla-.itda 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganfidintl 

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

1439 S. 49th Ct., Cicero, Dl.
TH. CICERO 5627

TkL LAFajette
Llulevičius

Chlcą 
goję Ir apylinkėje.

Dtdelė Ir gmSl 
te dykaiKoplyčia ykai

Avė.

Praeitos savaitės Pittsburg
ho Žinių (^No. 26) straipsny 
“Kviečiame į Lietuvos Ncpri-| 
klausomybės Mpvaikščiojimo 
iškilmes” įsibriovė klaida. An
troje minėto straipsnio špal- 
toj, pradedant aštunta eilute, 
nuo viršaus, 10 eilučių jiaimta 
iš pastabų straipsnio, tokiu;

Yards 1741 1742
UUDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. ZOLF
BR6JBORIU8 ^JjAJDOTUTIU

1646 Wert 46th Street
Tek BOllIevard MOS—M16

ATĖJUS LIŪDESIUI 
.Pasiteiraukite!!

Jmzapas Emkikis
Ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 834-0

5340 S0. KEDZIE AVĖ,

Talefonu YABda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, HL

ANTANAS PETKŪS ~
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Ulinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUSa

3307 Lituanica Avė.
T®1. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BALRA M liOTOJAU, 

Patarnavimaa geras ir nebrangoa 
718 West 18th Street

Telefoną. MOMroe

J. P. RADŽIUS
LIETUVIU ORABORIU8 

Palaidoja už (25.00 Ir aukščiau 
Modertilftka koplyčia dykai 

668 W. 18th St. Tel. CANal 6174, 
Chicago. IIL

Laidojame ant lnngvų tt'i'-kejitn,
J. J. BAGDONAS

Rep. 3100 ariu Pnl. 415!
2506 W. 63rd St 

10734 S. Michigan Avė.
N. RADIS, ch.
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Ketvirtadienis, vasario 7, 1935

DUOSNUMAS, DARBŠ
TUMAS, DRAUGIN

GUMAS -
Tai Brighton Park sąjnngie 

eių požymis.
Vasario 4 <1. Motery Sąjun

gos 20 kuopos narės, po vado-

Saurio. Visi, kurio yra girdė
ję šį chorą, žino, jog jam ly
gaus nesiranda visojo <’hiea- 
goje. .lis tiesiog stebina klau
sytojus tobulu išpildymu, ka i 
ir sunkiausiu muzikos kūriniu.

Antrą dali programos sūdą- ri(‘n‘ 
rys linksmas veikalas “'l'rys 
mylimos”,, kurį vaidins patys 
gabiausi \\’est Side artistai.

Kovo 3 d., rėmėjos užprnši' 
šv. Mišias per kurias in cor 
porė eis prie Šv. Komunijos.

” ĮSTOJO į vyčių

BRIGHTON PARK. - I..
Pirm. K Gedvilienė prnne-j Vyčių 36 kuopa pradėjo migti, 

šė, kfld kovo 3, įvyks vajaus) i(njp an( niielių. fttai, pereito 
rinkliava.

Kalbėta apie vajaus vaka-
pirmadienio šios kuopos susi
rinkime, parapijos salėje, įsi

kali įvyks vasario 24 rašė 22 nauji nariai: M. Ne- 
6 vai. vak., vienuolyno nu- vnrdausknitė, J. Kisuliūtė, V.

gos American reporteris, Sta F. Kimbarkas; jom pagelhini- 
sys Pieža. lėlius nku išrinktus- L. Mukutėnas.

------------------------:Rašt. A. Tumavich užėmė sn
BACHELORETTE SPLASH 

PARTY

Mergaitės, neužmirškite, kad 
ryloj, įvyksta mūsų splash 
partv Hteuben Club, 188 W. 
Ilandoiph, 8:30. Susirinkite 
prie savo parapijos ir visos

vo vietą ir, pagal darbut vurkę 
pašaukta veikiančioji komisi
ja paaiškinti, kokiu tikslu su
šaukė- šį susirinkimą. Išklau
sius komisijos pranešimo, su
sirinkimus pripažintas legaliai 
sušauktas.

Toliau sekė politikos dele
gatą raportas, kuris, p<> dis-ditorijoj. Tikintus prašoma Į- .Jomantas, E. Mikalauskas, C. sykiu atvažiuot 

sigyti nuo skyr. pirm. Gedvi-Šustauskas, K. Bludzius, H !*’<*• Kuseisile si 
Taigi, briglitonpnrkiečini. Iii- Hicnes. Knygutes prašome su- 'Mažeika, F .'Jagminas, L. Vai-įdraugemis ir pasišnekėsite a- ryta sekami nutarimai.:vyste gabios pirmininkės U.

Statkienės, gyvai ir nuosekliai ‘ 1(;.s p,-og(,s išgirsti ir pamaty- grąžinti tą vakarą, 
tiesė planus tolimesnei kuopos'tį ko p-į negirdėjo ir ne-
darbuotei. regejo.

Nutarė surengti bingo. Po- Baigusios susirinkimą narės

sykiu atvažiuokite. Nesignilė-
n savo senom!.- Uuisijų, priimtas. Sus-me pilda

eeknuskas, .1. Urnikas, S. Či- 1**° senus laikus. Tik atsiveš- 
'kanauskas, A. Toleikis, S. Po-1^*1° *r savo kostiumus (siū-

Vasario 3 <1. mūsą bažnyčioj !cius> j. Valauskas, E. Gritis, 
prasi.lėj,> novena prie Pan. ftv. j Vizgintas, J. Miekas, C. 

Novena baigsis vasa- ftmukšta, A. J. Vaičis, P. Šivapoms bus daug rankdarbiu.; išleido porą gražiu užvaiką, ! Liurd 
Be to, knygutėmis leis brangu kurias dovanojo žymi Brigh-jr>° H d. Liurdo Pan. Kv. die- monnitis, P

KLAIPCDISKIS PIRMO AU
TOMOBILIO SAVININKAS 

RYTŲ PRŪSUOSE

KAUNAS. — Gabus amati
ninkas Barkauskas, kilęs iš 
I’agėgiu miestelio Klaipėdos 
krašte, iš pat jaunystės pusi- 
žymėjo įvairiais gabumais. 
Turėdamas 17 metų, jis iške
liavo j plutą pasaulį. Visų 
pirma nuvyko į Paryžių, pą 
helerių metą tapo vieno Fab
riko .techniškojo skyriaus ve
dėju. Iš Paryžiaus jis išvyko 
į Londoną, ten taip pat gavo

1. Kad pirm. A. F. Pocius 
pasielgė sauvališkai pritarda
mas kitoms organizacijoms su vieno didelio fabriko skyriaus 
sirinkiine, sausio 22 d., indoi-
suodninns .J. .1. Jcndn, į Irus- 

• 1 ’ Itisu.% be klubo delegatą

tus).
Tikintą iš anksto gali gau

ti: aštuoniolikietės pas Oną 
Pužauskaitę, 645 W. 18 Str.;

vedėjo vietą. Po 19 metų jis 
sugrįžo į tėviškę ir Tilžėje įs- 

pirmą Rytų Prūsuose 
Kartu- jis 

pirmas Rytą Prūsuose pasi- 
tos laikrašty "Cicero News’’, statė automobilį ir buvo pir- 
sausio 2.» d., kad Tmprovemeut mas automobilininkas, šiomis 
klūbas, per pirmininką A. F.; dienomis jis šventė 75 m-t.i

Augulis, J. Deli- pn-1, teigė
noj. Pirmą vakarą pamokslą „kaitis. 
sake kun. P. \ aitukaitis. Xo-] j» raporto 
veną lanko daug žmonių ii pasirodė, kad

lovai užtiesalą. Kuri narė par
duos daugiausiai bingo bilie
tu, tai Rasteinlenė duos dova-*’ v ■ V I'-- * ......... n ---  I .... _ .
ną, o kuri parduos daugiau-iriu ėjo atlankyti visą mylimą ’iuudojasi Dievo malonėmis, 
siaį knygučių, tai Statkienė nun. Šatienę, kuri dabar jau

ton
nė.

Parko biznierka Vnilkie-

Tą patį vilkiną daugelis na
kuopos
šokiai,

labai pasisekė. Edvardas Gri
tis pareiškė, kad kuopos bas- 

sveiksta po gan sunkios ligos. Į Ogentai rengia bunco party j-etball tymas pradėjo laimėti 
Paklusni savo name, 5648 So. Justin St., Įžai(lnnuose

__________ _ .. (vietinių seselių naudai,' kovo
i30 d.. 3 vai. popiet. Visi einate

TOWN OF LAKE ŽINUTĖS kviečiami atsilankyti.
_______ Raportoris

brightonporleetės pas O. Nor- tarimo, nes pats n.-buvo jok.-?dviračių fabriką.’ 
įvykių kaitę, 2648 V. 42 Str.; vest delegatas, ir paskelbiant via pirmas Rytą Plūs 
buneo sidietės pas O. Enltnknitį, 234!?

S. Oakley. Irps

Ii Politikos Lako

Šv. Kazimiero Akad. Rėmė-į 
jų 1 skyriaus susirinkimas į-

Kastas Zaronrskis, vetera
nas vytis, pakvietė kuopą da
lyvauti Lietuvos nepriklauso
mybės paminėjime, kuris įvyks

NORTH SIDE

duos dovaną. Kuopos nutari
mų • raštininkė Panavienė pa
dovanojo kuopai bunco žaidi
mui l^aalelius — net trisdeši
mčiai staliukų.

Kalbėta apie Moterų Sąjun
gos Chicagos apskričio konce
rtą ir teatrą, kuns bus kovo
37 d., parapijos svetainėje. Šis jvvko vasario 3 d. Jame B. Ka- 
koncertas bus visų žvmiausis Ivaitė raportavo apie bunco 
Brighton Park lietuvių istori-; partv, kuris įvyko sausio 27 
joje. Tai bus tikra dainos puo-į d. Pelno padaryta $43.70. 
ta, kurią išpildys garsusis L. ( Daug buvo kalbėta apie va- 
V. “Dainos” choras, po vado-,jaus vakarienę, kuri Įvyks ko- 
vyste gabaus ir rimto muziko vo 17 d., parap. salėj.

Mūsų parap. choras visa 
smarkumu pradėjo ruoštis 
prie Lietuvos nepriklausomy
bės paminėjimo sukaktuvių.

Cicero Lietuvių Improve- 
ment klūbas buvo sušaukęs ek
stra susirinkimą, sausio 31 d.,

• v1S-

sprendus kivirčus tarp klūbo
parapijos salėj vasario 17 d, i,jiuosvWs 8vctainfj> Ua(1 
• r Šv. Kazimiero Karalaičio 
dr-jos buneo parengime, vas.
17 d., parapijos salėje, 2 vai. 
popiet. Kvietimai vienbalsiai 
priimti.

Pocių, indorsavo J. J. Jendą.
2. Nutarta, kad tas paske’ 

bimas būtą užprotestuotas per 
vietos laikraščius ir per lietu
viškus laikraščius.

3. Nutarta, kad toliau pir
mininkas niekur nepasirašinė-Į 
tu — nei po jokiomis rezoiiu-1
rijomis ir laiškais, be klūbo vo .eksP°^°??J. ™

i sukaktuves. Ta proga spauda 
paminėjo jo darbus.

LINŲ EKSPORTAS

VILNIUS. — Per pereitus 
metus iš Vilniaus krašto bu-

valdybos ir politikos delegatų. nutarimo, arba be veikiančios, st>’bes klgr. Jinų, už
Susirinkimas buvo šauktas ab komisijos leidimo. Raštininkas “au^au pustrečio miii-
virutėmis ir buvo skaitlingas. jstruktuotas ši nutarimą pra-'j°no zlotM-

Choras tą dieną išpildys gru- Po susirinkimo kalbėjo kun. A. F. Pociui, susirinkimą ati 
i Anastazas Valančius ir Chiea- 'darė pirm. pagelbininkas -T.zų programą.

K»

Neatsilankius pirmininkui, ne§ti pirrn A F Pociui laiš-
k u. “ARKIVYSKUPAS JURGU 

MATULEVIČIUS”
Knyga parašyta ne vienu 

laiškais, kad. fc'no«aU8« bet daugelio mūsų

4. 'Nutarta klūbo delegatus 
iš politikos veikimo atšaukti.!

/ Taipgi pranešti
toliau neturi teisės klūbo var-Į •b,*e^uvoa profesorių, kunigu 
du dalvvnuti politikos veiki-' mokytojų. Knyga yra dideli*

rarinkimas, nupirkimas ir sutaisymas 
tinkamu rūsiu turkiškų tabakų dėl 
išdirbimo Chesterfield Cigaretų yra 
užsiėmimas viensau . . .

Prižiūrėjimas turkiško ta
bako Liggett & Myers nau
jausios mados fabrike 
Smyrnoje, Turkijoje.

*W4“ES turime pirkėj'us visose tabako
-L prekyvietėse Turkijoje ir Grai

kijoje, inimant Xanthi, Cavalla, Smyr- 
na ir Samsoun.

Ir Smyrnoje Chesterfield pa
statė naujausios mados tabako 
įstaigą Artimuose Rytuose. 

Čionais kvepiantis, aromatiškas tur*
kiškas lapelis yra paskirstytas pagal 
rūšies ir palaipsnintas akyvaizdoje 
musų pačių tabako vyrų.

Tada padėtas pasendinimui savo 
klimate ant dviejų metų arba ilgiaus 
padaryti jį lengvesnį ir geresnio 
skonio.

Kuomet jūs pritaikinate ir kryžia* 
vai-sumaišote tinkamas rūšis aroma
tiško turkiško tabako su lengvais, 
nunokusiais namie-augintais tabakais 
kaip mes darome į Chesterfield jūs 
turite ...

Z

cigaretą, kuris lengvesnis 
cigaretę kuris geresnio skonio

imtMADIEMJ TREČIADIENI ftEATADIEM 
Et'CREZIA DILY R1CHARD

BOKI PON8 BONELM
KOSTEI.ANETZ ORKESTRĄ IR CHORAS

H V AL. VAK. (ę.s. t.)—columka haimo mstzma

© Itcenr «t Tomoco Co.

su stipriais kietais viršais, su 
persiuntimu kaina Si 90.

ARKIVYSKUPAS JURGI1 
MATULEVIČIUS. Labiau n 
labiau auga pusitikėjimas šiui 
Šventu vyru-, mūsų mylimu tau 
tieėiu. Nebetoli gal ir tie lai
kai. kada Dievas leis jį išvys-

veikiančiai komi-1Šventuoju paskelbtą.
i Kiekvienom įdomu pažinti 
to gai bingo Vilniaus vyskupu 
gyvenimas. JĮ sužinosime L 
neseniai išėjusios knygos. 

“DRAUGO” KNYGYNE 
2334 So. Oakley Avė. 

C'bicago, Illinois.

me.
i Nutarta, kad niekam ne- 

.a i a jokių bilų išmokėti, be 
nutarimo ir be veikiančios ko 
misijos leidinio, kas yra praei
ty atsitikę.

6. Visi klūbo reikalai, fina
nsai ir kitas turtas pavesta 
kontroliuoti
-;i jai.

A. Tumavich, rast.

MUZIEJUN PARGABEN
TAS POVILO VIŠINSKIO 

ARCHYVAS '

ŠAULIAI. — Šiomis dieno 
mis “Aušros” muziejus gavo 
iš Stasio Višinskio, žinomojo 
visuomenės veikėjd Povilo 
Višinskio sūnėno, jo tėviškė 
je Ušnėnų kaime < Užvenčio 
v.) užsilikusį Povilo archyvą 
Tai yra jo 1897 — 8 metu 
užsilikusi korespondencija: 
Šatrijos Raganos laiškai ir 
šiaip rankraščiai (41 egzemr- 
lorius), Žemaitės 15 laišų, 
prof. Avižonio, di. Bukanto, 
dr. Matulaičio, P. Uaidelionio 
A. Kalniečio, P. Veito ir kitų 
laiškai. Laiškai visuomeninio 
pobūdžio. Iš jų galima maty 

: ti, ir kaip Višinskis ruošė jau 
1 nąsias rašytojas, Žemaitę n 
1 Šatrijos Raganą. Pra užsili
kusi ilgoka ir smulki M. Rač
kauskaitės pirmųjų raštų kn 
tika, parašyta I’. Avižonio.

Per Šilalės antstolį Dijaka 
vičių muziejus gavo iš A. Vii 

; tarto, gyv. Balsių kaime, ši- 
I lalės v., laimi įdoinją sargybi
nio lazdą. Lazda gana stambi 
1, 34 mtr. ilgio, drūta. Ant 
jos išpiaustinėta: “1828 rnar. 
21 wardo w Balsiaeh.” Viri 
užrašo išpiaustinėtas jauno 
žmogaus veidas su iškištu lie 
žuviu. Dar aukščiau išpiausti
nėtas seno žmogaus veinas su 
perskelta bRizua.

OFISŲ REIKMENYS
OFFICE F.Ųl'H’.UFNT

Kuomet reikia guminių Štampu, 
antspaudų ar kitų ofisams reiknlin- 
ąii dalyku, paSnukite:

HARnson 8125

ACE STAMP WORKS
81 W, Van Buren St.

Išetuvis l’r. Mileris junu patnnmns

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Metropolitan State Bank name) 
Valandos kasdien nuo !> Iki R. 
Panedfillo, Serodoa Ir Pėtnyčloa 

vakarais |i Iki 9.
Telefonas CANal 1175

i AM AI: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas RF.PtihlIe 1»«OO

ANGLYS
\WGI.YS1 Tūkstančiai narni) vartotu 
'konomlftkas, be suodžių Troplealr 
mglis. Garantuota voga Ir giluma.

Trys Telefonai:
Sereenlnr--14.75 Republie 0««0
Mine Run—F. 7-5 lavvndale 79««
Lump arba eo—a.00 Merrltnae 2524 

NOKThKRS COAI. CO., 
Lawndnle 75«a Merrlmae 3524

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chleaao. III,
TEU RKOT'IU.IC S102

Katrie perkate -tn^'ls u 
drafverlų. siųskite Juos | 
CRANE COAL CO. Gausite 
reresnes anRlls ui maliau 
plnlrų.




