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ANGLIJA NEPASIRASYS SVARSTO ŠELPI- U. S. SANTYKIAI 
SAUGUMO SUTARČIŲ MOBILIŲ 1 SU SOVIETAIS

DAROSI SALTINežinia kokiais sumetimais 
keičia savo nusistatymą

LONDONAS, vas 
patikėtinų šaltinių sužinoma, 
kad Anglija nepasirašys jo
kios rytinės, ar tai vidurinės 
Europos saugumo sutarties. 
Pažymima, kad Anglijai turi

I. PARYŽIUJE IŠVENGTA 
DIDELIŲ RIAUŠIŲ

DAR DAUGIAU 
MOKESČIU

DAUGIAU KAIP VIENAM MILIIONUI 
KATALIKU MEKSIKOS VALSTYBĖJ 

SKIRTAS VIENAS KUNIGAS
Vadinasi, raudonieji valdovai 

“nepersekioja” Bažnyčios
ridento Roosevclto 4,880 mi- ; iV 4KIIINOTCV “ !tariasi 8U l<‘ffi«latūros atsto- MEXIC() CITY, vas. 7. — kaip 15 milijonų gyventojų ir
lijonų dolerių šelpimo bilių. 1 k ’ VUSj 4’’~įvų vadais, kati suradus atitin- į Prieš vienerius metus Oaxa- jie visi, vos su maža išimti-

6. , .. . J. \astybiu \vMaus\be skau: kama šaltinį, iš kurio būtų ca valstybės gyventojams kn- mi, yra katalikai.
Šiandien komitetas nuspren džiai nusivvlė iirinažindama i * I. , . . . , , , _ ,

f ožiui nusivy lė pupuzi ua’,ia į gajlma gauti daugiau mokėstulikams buvo leista turėti Oaxaca valstybes guberna- 
ėių, kurie reikalingi šelpimo į 108 kunigai, arba vienas ku- torius paskelbė savo dekretų, 
fondui. Sako, Šiam tikslui* rei nigas 10,(XX) žmonių. Dabar kuriuo jis kiekvienų kunigų

KOMITETAS PRISEGA
VIENODO ATLYGINIMO 

PRIEDĄ
AVASHINGTON, vas. 7. —

PASKELBĖ, KAD NE
STEIGS GENERALINIO

IEŠKOMA ĮVAIRIAUSIŲ 
ŠALTINIŲ SEMTI 

MOKESČIUS

SPRINGFIELD, III., vas.
Senato komitetas svarsto pro- KONSULATO MASKVOJE17- — Gubernatorius llorneris

PARYŽIUS, vas. 7. — Va
kar per metines įvykusių jų dė prie biliaus prisegti prie- sovietų Rusijos Vyriausybę, 

mažiausia rūpėti, kaip daly- i kruvinų riaušių sukaktuves Hą, kad vyriausybės samdomi Washingtonas tikėjosi, kad
kai stovi tolimuose Europos,'vos išvengta rojalistų ir ra- 
žemvno kraštuose. Jdikaių naujų sumišimų.

Uos rūšies Anglijos nusi- y,. . . . 1 uždraudus visokias vaikstystatymas yra daugiau kaip j
įdomus. Vos tik prieš keletu 
dienų Londone viešėjo Pran
cūzijos premjeras ir užsienio 
reikalų ministeris ir lada bu
vo sutarta, kad Anglija iš 
tikrųjų rems Prancūziją vi
suose jos žygiuose taikos ir 
ramybės užtikrinimui Euro
poje.

Anglijos užsienio reikalų

darbininkai dirbti viešuosius pO pripažinimo bolševikai pra
darius būtų apmokami lygiai dės mokėti skolas, kad bus

Vyriausybė buvo griežtai su privačių pramonių darbi- galima praplėsti prekybą su

gatvėmis
ynes ninkais, t. y., kad už darbą Rusija. Nesulaukta nei to, nei 

ir masinius susi- atlyginimas nebūtų mažesnis, kito.
i rinkimus atviram ore.

Tačiau vyriausybės priešai 
I labai nerimo ir ieškojo pro
gos, kad suprovokavus poli- 

, ciją.
Šiomis sukaktuvėmis Notre 

Dame katedroje įvyko gedulo 
pamaldos už pernai žuvusiuo 
sius. Kardinolas Verdier pir-

arba didesnis. Dar neseniai turėtos derv- ę
bos skolų reikalu. Tačiau ir

kia kas mėnesį surinkti ma
žiausia po tris milijonus do
lerių. ‘

Pasitarimuose su guberna
torium paduota įvairių su
manymų. Pasiūlyta didinti

mininkavo pamaldose. Po pa- sckretorius .Simonas vyksta1 ,, .y . -. .x , , ,. __ , , , ; maldų išeinant is katedrosj Paryžių, kur sakvs prakal t . . T11 .. . . i •, , . , , 'premjerui Flandinui ir kilių britų prekvbos rūmuose, i L* , , , .... tiems vvriausvbes nariams, išSuprantamas dalykas, kad jis . . . . x , .. ,,x, , .. : ’ . d mimų imta saukti “žmogzu-iMHla.nas Paryžiuje pasimatys dHai,„ p<))i<,. k(,Wa
su Prancūzijos vyriausybės i, x. • , . . ,, . ’ * karštuoliu, taip viskas ir užvarais. | . ..... - , . sibaige.Anglijos vvriausybe vra . , - - . , , .. .
• n • i i v i-*-- ‘ • Kai kuriose nuėsto dalyse Kalifornijoj,įsitikinusi, kad i\ okietija pri-J '

Šio priedo reikalavo Ame- ,Jua A“v*“ul pirkimo mokesčius ir už ga-
rikos Darbo federacijos vadai to8 vlslškai nutrauktos, mokesčius. Be kitko,

■ir komitetas sutiko. ,™‘» vyriausybė neišsigina |uotas 8umanyma8 8kirti
skolų ir reiŠkia^noro mokėti. iW x. x. ,

Voi-ėion JdninminJi ntnftnn • .. k 20 HUOŠimClll mokCSClll UZ\ eraaii šelpiamieji mažiau Bet reikaluaja,> kad ai dar , t , - - .
tpdirhn bet rlnrhn vnlmd n • , . , ... perkamų taboką ir cigaretus.tedirba, net darbo valandos (1augiau bfltų skolinama. 1 J

Valstybės departamentas pa 
skelbė, kai Maskvoje neims 
steigiamas planuotas U. S. 
generalinis konsulatas.

U. S. ambasadorius Bullitt,

gi gubernatoriaus įsakymu priskaito valkatų rūšiai ir pa 
paliekamas tik vienas kuni- duoda policijos žinybai. Tik 
gas visai valstybei — apie du senyvi kunigai yra gavę 
1,082,000 gyventojų. Pati vai iš teismų “amparo” (injunc- 
stybė užima 36,415 ketvirtai- tions), kad policija jų neklin- 
nių mylių plotų. dytų. Bet ir jie negali laisvai

Šiandien visam Meksikos eiti savo pareigų, 
krašte tik 334 kunigai yra au į Gubernatoriaus pastango- 
torizuoti aptarnauti tikinčiuo- mis visoj valstybėj vedama 
sius. Meksika turi daugiau priešreliginė kampanija.

pažins jai paduotas 
bes” sąlygas.

s “lygy-

REIKALAUS PRATĘSTI 
NRA PARYŽIUS, vas. 7. — Va- 

- ~ , kar čia demonstracijų ' laiku
M ASHING1ON, vas. 7. j buvo areštuota 1,261 asmuo, 

1 rez. Rooseveltas vakar susi- į jcurįų dauguma pasirodė ko- 
kvietė kongreso vadus į Bai-1 munį8taį
tuosius Rūmus ir pasitarimų 
laiku pranešė jiems, kad ar-

ir atlyginimas turi supulti.

KALIFORNIJĄ IŠTIKO 
POTVYNIAI

Mokesčių klausimu bus at
likti keli susirinkimai. Ir kaip 
tik bus susitarta, tuoj bus 
įduotas bilius legislatūrai.

POPIEŽIUS PATVIRTINO
KENTĖTOJŲ KANO

NIZAVIMĄ

V1EŠKELINIAI PLĖŠIKAI 
YRA LAISVI

matyt, grįš Maskvon, tačiau NAUJI KOMUNISTŲ KE
LIAI LIETUVOJE

ItOs Angeles
įvyko nereikšmingų susibėgi-! lipė8 vandeny 
mų, kuriuos policija greitai Beach miesto 
išsklaidė. De la Concorde aik- |j jr apje 300 šeimų vos sus- 
štėje policija nebeleido mi- pėj0 apleisti namus be pa
lioms burtis. ' ' vojaus.

Daug. namų

LOS ANGELES, Cal., vas. ten nebus statoma planuota 
7- — Per kelias ~ dienas be nauja ambasada. Kalbama, 
pertraukos lijęs lietus sukėlė . kad, rasi, bus žymiai sumažin 
didelius potvynius pietinėj 'tas ir ambasados personalas.

VATIKANAS, vas. 7. —

Chicagos apylinkėse ir mie
sto ribose priviso galybės vieš 
kelinių plėšikų. Jie puola pro 

’ kės vežančius t rokus, vežėjusAjį()t Havas žinių agentūros
, šventasis Tėvas Pijus XI pa-i . .. . , ,; ■’ 1 (pagrobia, trokus apkraųstu.

----------- i tvirtino dviejų anglu kentė-! .... , ,. . . . prekes laisvai parduoda.
KAUNAS. — Ligšiol ben-! tojų kanonizavimą. Jie yra:

dras komunistų agentų nusi- palaimintasis Thomas More j T*bėraliniam teisme teisia 
s užliejo Long kiDBin CČRRAQ APRAIK statvn,as Ittivo eiti į miestų ir palaimintasis kardinolas 'ienas vogtų piekių pri- 

rezidencinę da-! ^AnrlU OtprinO jr inįestelių darbininkus, į be i Jonas Fisclier. Karaliaus |?n ėmėjas parduotąvininkas. J»į-

ŽĖ AGENTĄ IR PABĖGO (darbius ir beturčius, nepra- rikio VIII valdovavimo lai- los laiku išai8kinta’ kad dau-

Išėmus 56' komunistus, šian 
dien visi kiti paleisti. Tarp

limiausiomis dienomis su ras- nepaieįstų komunistų yra 33 
tu kreipsis kongresai* ir rei-, svetimšaliai raudonieji. Jie 
kalaus, kad NRA tvarka bu- bus deportuoti, o namiškiai 
tų pratęsta dar dviems me- bus patraukti tiesom 
tams. Sulyg veikiančių įsta- Į _ _______ ____ _
tjTTių ši tvarka turi baigtis1 NUq D(Jjų žUVO MOTINA
šiemet birželio m. 16 d

grįžta adm. byrdo
EKSPEDICIJA

NF/VV YORK, vas. 7. -
Adm. Byrdo ekspedicija grįž
ta iŠ pietų ašigalio. Ši jo an
troji ekspedicija ilgiau viene- 
rių metų išbuvo ašigalio apy
linkėse.

SNIEGYNAI UŽMUŠĖ 14 
ASMENŲ

IR SŪNUS

Nuo gazo dujų rasti už
troškę Mrs. Cordelia Binca- 
kowski, 87 m. amž., ir jos sū
nus Matthew, 58 m. amž., na 
inuose, 4408 So. Artesian avė.

Kitas sūnus invalidas, >0 
m. amž., išlikęs gyvas. Jis bu 
vo užsidaręs savo kambary 
ir nuodingosios dujos jį ma
žai kliudė. Prieš eisiant gul
ti paliktas bedegąs gazas, o 
dūmtraukis popiergaliais už
kimštas.

rūsių užlieta 
ir šiame mieste. Policija ir 
ugniagesiai teikia pagailiu nu 
kentėjusiems.

Iš Yorkville, Ilk, pranešta! moksleiviją, į studentija ir 
Chicagos policijai, kad ten | bendrai į jaunimų. Bet visi 
nuo dviejų federalinių agentų I mėginimai kur nors įsitvirtin
paliego Jesse Doyle, žudiko 
A. Karpio sėbras, kurs pa
trauktas teisman už bankiniu

PASIBAIGĖ KARO STOVISk0 Bremer 15 st Paul pagrobimą.
Iš Kansas City Doyle bu

vo vežamas su lėktuvu į Chi- 
7. — cagą. Kaž kas su oro mašina 

įvyko ir lakūnas buvo pri
verstas nusileisti vienam ū- 
kv, netoli Yorkville. Iš ūkio 
agentai su kaliniu nuvyko į 
Yorkville ir apsistojo vieš
butyje.

Visu kelionės laiku Doyle 
turėjo surakvtas rankas. Ta-

MADRIDAS, vas 
Ispanijos vyriausybė paskelbė 
dekretą, kuriuo atšaukiamas 
karo stovis Asturias ir Kata- 
lonijos provincijose ir kai ku 
riuose miestuose, kur radika
lai pereitais metais kėlė maiš
tus.

SPROGIMAS JVYKO Iš 
GAZO

MUNTCHAS, Bavarija, vas. GAISRAS SUNAIKINO VY- kė.

Patirta, kad mediniuose ne 
apgyventuose namuose, Blue 
Islande, sprogimas pasireiš
kė iš besisunkiančio iš vamz
džių gazo.

Padaryta daugiau kaip 
8,(XX) dol. nuostolių. Gretimuo 
se namuose sužeista moteriš-

leidžiant progos skverbtis į kais abiem nukirstos galvos vogtų marškinių ir ko
už katalikų tikėjimą.

MIRĖ KUN. MATAS 
DABRILA

ti būdavo laiku išaiškinti ii 
pastangos likdavo be reikia
mų rezultatų, padarinių. i

Matydami aiškų savo nepa-( Kun. Matas Dabrila, Apaš-į 
sitenkinimą ir neabejotiną fališkas Protonotar&s, Vii-' 
bankrotą, griebėsi kitokių

jinių pusdykiai parduota net 
Cooko apskrities ligoninės 
tarnautojams. Vogtų prekių 
priėmėjai parduotuvininkai su 
sipažįstu su politikieriais ir 
jie laisvai prekiauja vogto
mis prekėmis.

Kas įdomiausia, kad nei 
tie vagys, nei vogtų prekių

kaviSkio Vyskupu™ (lenpral-■ prifmfjai nepatranUiami tie. 
vikaras ir Kapitulos prelatas, s()n jr nenubaudžiami. Tai u 
ilgametis VilkaviSkio pampi- ,,ai stebėtina pas|aptis. 
jos klebonas po sunkios ligos, | M>ar paflaptį m4gina 
aprūpintas Sv. Sakramentais, atidengti t! s prokuroras 

1934 m. bėgy jau vietoj dar-j mirė Vilkaviškyje š. m. sau- OrMn Jis ujp paĮ steh|ai 
bininkų matom komunistiniam j šio 24 d. 19 vai. Laidotuvės ,tl|viu h. (okia (varka
veikime visą eilę turtinges- į įvyko sausio 28 dd.
nių žmonių ir ūkininkų. Taip I

priemonių. Nuo 1933 m. ru
dens ėmė varyti savo agitaci
ją ūkininkų ir šiaip pasitu
rinčių žmonių tarpe. Ir taip

sakysime, Ukmergės ir Ute- j
nos apskričiuose išeina aik- 

čiau viešbutyje atrakytos jam &tėn nesiauras veikimas.
rankos. Ir kada vienas agen
tas išėjo telefonuoti, Doyla 
staiga smogė likusiam agen
tui į tarpakį, parbloškė jį ant 
grindų, iššoko per langą ir 
pabėgo.

7. — Tomis dienomis nusiri
tę nuo kalnų sniegynai Bava-

RIAUSYBĖS ANGARĄ

KĖSINOSI NUŽUDYTI 
MINISTERI

Nežinia, ar jam pasiseks at
siekti tikslą.

Ir šiuo kartu iš suimtųjų di- VIENA, Austrija, vas. 
dėlė dalis pasirodė esą ūki- _ Paskelbta, kad vienas pa
niukai ar šiaip žmonės, kurie kvaišęs nacis vakar kanclerio
turi šiokią tokią nuosavybę. 
Vis tai prajovai pasikeitusių 
agitacinių būdų.

ofisuose kėsinosi nužudyti vie 
ną ministerį.

PALEISTAS JUGOSLAVI
JOS PARLAMENTAS

BELGRADAS, vas. 7. -- 
Serbų vyriausybė paleido Ju
goslavijos parlamentą, kad 
paskelbus naujus rinkimus.

VIENAS MILIJONAS NAU- LIETUVA APS1-
ŠNIPŲ BYLA BERLYNE IEŠKO GEN. VILLAREALO

JŲ PASŲ

KAUNAS. — Nuo ateinan į 
čių metų Lietuvoje bus įves-' 
ti nauji pasai. Pasams popie-1

EIS BE UŽSIENIO 
CUKRAUS

MEXJCO CITY, vas. 7. ~
: Meksikos vyriausybės agen-

BERLYNAS, vas. 7. —
1 Prasideda byla suimtiems įta
! riamiems šnipams. Kaltina,„p Itai ^"^ngai ieško gan. Vii-

MARIJAMPOLE. — Ma- jų priešakyje yra buvęs len-.i larealo, kurs vadovauja kraš-
eukraus fabrikas kų kąvalerijos karininkas jnu to sąjūdžiui pi ii s
niuo 151,000 mai- nas baronas J. Sosr.owski. raudonąją vjriausybę.

ŽĄSLIAI. — Vietos gyven j rą gamina Petrašiūnų fabri- ‘ lijamfiolės
rijoj, Austrijoj ir Šveicarijoj AVASHJNGTON, vas. 7. — tojas ftiška už laikymą plėši- kas labai specijalią. Be ;o šiemet pagamino
užmušė 14 asmenų. Dauguma Gaisras sunaikino prekybos kų ir jiems padėjimą nubaus bus labai sudėtingai padirbti, šų cukraus. Kadangi Klaipė- Į
jų žuvo savo namuose, ku- departamento angarą Bollingitas 6 metais sunkiųjų darbų kad būtų sunku norintiems dos sandėliuose dar išliko: KAUNAS. — Iš Šnaro kmš ORAS
r i uos užvertė sniegas. i lėktuvų stotyje. kalėjimo. Bendrai paskutiniu suklastoti. Ligšiol pagaminta tam tikra ir užsienio cukraus to pabėgėlių keletas atvyko

! - — ----- ! Sudegė trys lėktuvai, gazo- metu labiau plečiantis vagy- jau 1 milijonas pasų blankų, atsarga, tai esamo dabar Lie ir į Pabaltijo valstybes. Ir j CHTCAGO IR APYLTN-
111. gubernatorius atsisakė lino trokas, keturi automobi- stėms ir teismai ima griež- Likusioji dalis bus atspausta tuvoje cukraus kiekio pakaks ! Lietuvoj gyvenančios kai ku- KftS. — Debesuota; numato- 

pnroliuoti 250 kalinių iš Jo- liai ir visa eilė aviacijos įren čiau kovoti su plėšikų palai- 1935 m. gegužės — balandžio visai Lietuvos rinkai ir iš rios šeimos turi ten savo gi- mas sniguJiavimns, o g»J
lieto kalėjimo. girnų. kytojais ir pačiu plėšikavimu, mėn. užsienio nebereikės gabenti. minių. lietus.
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PRKNLiii KATOS KAINA.: J. Amerikos Valstybėse! 
Melstais — ♦* 04. Pusei mėtų — ft.SO; Trims mėnesiam* 
— 66.44; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstvbėėė 
^eaumerata: Metams 67.00; Puse/ Metų — |4.00.

fesia — .686. 
Skelbimuelblmų kainos prisiunčiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų 

nepraloma tai padaryti Ir nepristunčlamaPttCė Mokių.
Redaktor/us priima — nuo 11:00 1*1 11:00 vaL 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

0 vai. popiet
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DIENOS KLAUSIMAI

PIRŠLYBOS

“Neįveikiu, sūnau šiaurės, 
Mūsų širdys tvirtos:
Seniai buvo išmėgintos, 
Seniai keptos, virtos.
Jau kryžiokai kalavijom 
Mums krūtinėn kirto 
Ir nors prūsas sau atskėlė, 
Lietuva nevilto”.

1 Mussolini Bažnytinė Politika Lenkijos Politinė Situacija
Italų fašizmo evoliucija nuo klais nepajėgia suduoti Bažny 

pat pradžios nuėjo viena aiš-Jčiai mirtinų smūgių, kuri ii 
kiai nužymėta tiesia linija; ir iš smarkiausių kovų išeina nu 
fašizmas, kaip ir visa, kas žmo galėtoje”.
giška, savo evoliucijos bėgy) “Valstybė tegali nugalėti 

Šių kelių žodžių užtenka, kad suprasti, j žymiai pasikeitė. įtik kitų valstybę. Tų savo
Aiškiausiai tie pakitimai ,„a!pergalę J‘ r'’aliznoli P"

Iki pereitų metų Lenkija ve bilieto minai, kaip, puv., lai
dė užsienių politikų, kuri vi- vyno ministeris Treviranus, 
sados buvo už esamų taikos viešose savo kalbose reikalu-
sutarčių bei krašto teritorijos vo Dancigo koridoriaus ir di- 
neliečiamumų ir rėmėsi Pran-Jdžiosic Silezijos dalies. Ilevv- 
cūzijos garantuota parama, sunis metus tęsęsis muitu karas 
kuria buvo suėjusi į labai ar-,tiek buvo paaštrėjęs, kaip <lnr

fyti fašizmo bažnytinėj politi-jver8^an,a nu8alėtųjų valstybę timus santykius. Jau metai niekada tarp kurių kitu
koj. Reikia tik prisiminti, ko-! 
kia karšta antiklerikalinė nuo
taika vyravo fašizmo stovyk
loj plieš dešimtį ir net prieš 
penketų metų, kokius drųsius,

pakeisti valdymo forma, atsi 
sakyti nuo teritorijos ar mo
kėti reparacijas. Ji gali rei
kalauti nugalėtųjų valstybę 
nusiginkluoti arba priimti tara

vai
laiko, kai Beekas vadovauja stybių. Tasai preventyviais k i 
priešingai Lenkijos tradicijų- ras dar labiau buvo paaštriu 
ms užsienių politikai ir todėl,'tas į šių kovų įpynus dar Ibi 
naujų tarptautinės politikos neigo klausimą. Net buvo ma- 
kombinaeijų perspektyvoje. į- nonai, kad bus prieita prie ši-

tikrų politinę arba ūkio siete-i domu pažiūrėti, kų *tuo Len- tų valstybių ginkluoto konfli-

kiek daug vysk. Baranauskui rūpėjo Lietu
va ir jos žmonių gerovė bei laisvė. Ugi jo 
laikų nė vienas mūsų tautos poetas tokio ryž
tumo ir tvirto pasitikėjimo savo tautos ga- 
lybe nebuvo sukūręs.

Beveik visuose vysk. Baranausko kūri
niuose pilna tyros tėvynės meilės ir begali
nis pasiryžimas kovoti dėl apleistosios gim- nerealius ir priešingus tradi 
tinęs teisių. ei jom s reikalavimus statė jis

T • . n . i - * i n * Bažnyčiai. Kartais galima bu-Jei A. Baranauskas butų skelbęs zmo- J 
nėms laisvamanybę ir bedievybę, taip kaip 
darė dr. J. Šliupas, be abejojimo, Tysliava

mų... Tačiau kada tas priešai 
yra religija, kokių nors nuos 
tatų jai nustatyti negalima

totalizmo fašizmas nebesitan- Pakanka pasyvaus
dvasininkų ir tikinčiųjų pasi-

vo pamanyti, kad siekdamas

kija yra pasiekusi. kto. Kiekvienu mementu buvo
Svarbiausias žingsnis, ku- pavojaus, kad Vokietijos - Le- 

riuo pasireiškė naujoji jos už- ukijos pasienyje kils naujo
siertių politikos kryptis, buvo Europos karo kibirkštis

ir Grigaitis “Anykščių Šilelio” autorių į pa-lkl"a. Pollhmu Itak^ yŽka.’ i priešinimo, kad būtų paversti
dradarbiai pradeda piršlybas, jie nori supir-1 dangės keltų. navimu, o nori performuoti ir . . A_ ____ , .__ . ,
štį socialistus su sandariečiais. Tarp tų dvie

Socialistų ir laisvamanių laikraščių ben-

jų grupių nėsų principinių skirtumų. Jei ir 
įvykstų kivirčai, lai tik dėl asmeninių nesu
sipratimų. Šiaip jau jie galėtų veikti sutar
tinai. Vienas iš SLA valdybos narių pažymi, 
kad:/‘Socialistai ir sandariečiai yra laisvų 
minčių žmonės, seniai jau atsikratę visokių 
prietarų... jie priešingi despotiškoms ir dik
tatoriškoms valdžioms”...

Kad socialistai ir sandariečiai yra lais
vamaniai ir bedieviai, dviejų nuomonių nega
li būti. Jie labai gražiai sutaria vesti kovų 
prieš Bažnyčių, šmeižti kunigus ir ardyti ka
talikų visuomenės veikimų. Bet socialistai ir 
s&rtdariečiai ne visai sutaria kuomet reikia 
pasidalinti “džiabais” tokiame SLA ir ki
tose organizacijose. Jie suSipiauha dėl pupų 
bliūdelio. Taigi, toks ir tėra tarp jų skir
tumas.

Pasakymas, kad socialistai ir sandarie
čiai y ta “priešingi despotiškoms ir diktato- 
jiškpiąs „yakįžĮoms” tikrai yra neteisingas. 
'Jei jie būtą-tftm priešingi, jie keltų balsų 
prieš socialistų despotizmų ir diktatūrų Mek
sikoj Ir kitur, kur persekiojami visi, kurie 
nėra “laisvų minčių” žmonės ir kur min
džiojama demokratijos dėsniai.

dėl Vysk baUAnaUsko lietuvybės

Tysliava ir Grigaitis užsimanė mažinti 
Vysk. Antano Baranausko nuopelnus mūsų 
tautai. Tai jie il&ro d«‘l to, kad “Anykščių 
Šilelio” autorius bnvo ne jų plauko žmogus, 
bet katalikų vyskupas. Gal jie norėtų neza- 
liežninkų “'arkivyskupų” Geniotį pastatyti 
ankščiau už didįjį mūsų tautos poetų Vysku
pų Baranauską? Iš tų ponų panašių dalykų 
galima tikėtis susilaukti.

Socialistų iuikraŠt:- ChicagOje ir laisva
manių — Brooklyne meta šešėlį vysk. Bara

NE KANTRYBE, BET BAIME

Chicagos bolševikų šlamštas rašo, kad 
Japonijos imperialistų armija veržiasi Mon- 
golijon. Esą japonams nepavyko karo išpro
vokuoti “ačiū Sovietų valdžios kantrybei, 
taip gi iškilmingai diplomatijai”. Kad karo 
tarp Japonijos ir Rusijos neįvyko, netenka 
dėkoti bolševikų kantrybei nė jų ‘'iškilmin
gai diplomatijai”, bet jų baimei. Bolševikų 
vadai supranta, kad sutraukus armijų į ka
ro Trontų, Rusijos viduje kiltų sumišimai ir 
tuomet susidarytų didelio pavojaus jų kru
vinai diktatūrai. Juk kas nežino, kad Sovie 
tų valdžia išsilaiko tik dėl to, kad ji turi 
gausingų,' gerai apginkluotų ir gerai maiti
namų armijų. Tat, ji negali būti naudojama 
karo reikalams, nes yra reikalinga bolševikų 
diktatūros palaikymui. Netekus tos armijos, 
bolševikų galybė Rusijoj kai supuvęs grybas 
susmuktų. * » i

jos religiją, ir pasaulėžiūrą - i aiek» P“'?6 «>;«rkiaiwi vai- 
Sodžių, atrodė, kad jis veikiapuo lutai
pagal valstybinės bažnyčios i- 
dėjų, kuri Bažnyčių nori pa
daryti visagalės valstybės ta
rnaite. Jau ir optimistiškes- 
nieji Italijos Bažnyčios vadai 
tuomet manė, kad prasidės nau 
jas kultūrkanifas. Šiandien pa 
dėtis iš pat pagrindų kitokia. 
Kaip tik tas pats fašizmas, ku
ris į Dievo namus ir altorių 
iš pradžių gurėjo kaip į įran
kį savo politiniams tikslams 
pasiekti, dabar su Bažnyčia 
gyvena visiškoj santaikoj.

10

“Per aštuonerius kultūrka 
mpfo metus, kuris buvo kilęs 
dėl popiežiaus neklaidingumo 
paskelbimo, Bismarkas buv< 
įsakęs suimti daug vyskupų, 
uždaryti šimtus mokyklų ir 
paleisti dideli skaičių katali
kų organizacijų konfiskuojant

pereitų metų sausio 26 d. de
šimčiai metų sudarytoji tai
kos sutartis su Vokietija. Iki 
tol lenkų vokiečių santykiai 
visose srityse buvo pasiekę di-

Tačiau 193i m. sausio mėn. 
paktas situacijų pakeitė. Ypač 
tų.įį santykių pakitėjimą pąj 
rodo abiejų valstybių spaudi 
kuri anksčiau operuodavo dau

džiausią įtempimą. Vokiečių gįau kaip nekultūringais 
revanšo propaganda Lenkijos 
atžvilgiu buvo išplėsta iki 
aukščiausio laipsnio ir net

išsi

reiškimais. Berlyno spauda tei 
gia, kad paktas save pateisi- 
no. 1 ėdikų gi spauda reiškia 

buvopatys Vokietijos ininisterių ka lojaiUmų Hitleriui.
" ■■ įSgymsi Hitlerį tuoj po taria-

_ veisti senas dievybes, jas pa- Jnojo pučo dalyvių išskerdimo 
jų turtų. &:tn kova prieš Ru-{keičiant naujomis, kurios cha- 30 taip dabar ji

Neseniai Paryžiaus “Figa- 
laikrašty Mussolini pasi'

kei bė straipsnį, kuriame jis 
su įprastu jam kategoriškumu 
nurodo principus, kuriais jis 
vadovaujasi bažnytinėj politi
koj. Ten suformuluoti žodžiai

.... yra labai aukštos politinės iš- 
Šio krašto pramonės vada. su pas.lenk.- mintjeg vaisius Musso|ini 

nimu skelbia, kad praėjusis menvo parodė
ženklų, jog biznis krypsta gercsnfn pusėn ir 
kad pirmasis šių metų bertainlb bus žymiai 
geresnis negu praėjusių kelerių metų. Ypa
tingai iš automobilių industrijos ateina op
timistiškų žinių. Manoma, kad šiemet bus 
parduota 3,250,000 automobilių. Pernai bu ve 
parduota 2,780,000.. Kitose industrijos šakose 
tuip pat buvo didesnis judėjimas ir, mano
ma, jis eis geryn.

Šiomis dienomis spaudoje tiek daug sen
sacijų apie baisias žmogžudystes, kad sen
sacijų ieškotojai nebežino apie kurių pir
miausia skaityti. Tos sensacijos užima tiek

Įrakterižuojamos rase, krauju 
ar kokiu ten ‘šiaurietiškmnu’.

(drauge ir nulio) džiūgauja, 

kad Saras teko Vokietijai. Ku- 
hasistinė valstybė pažymi, kad įprantama, vokiečių spauda,

mų prasidėjo šūkiu “Los von 
ltom”. Tų persekiojimų rezul
tatas buyo tas, kad katalikų . ................................
atstovų skaičius reichstage pa netinka kištis į religinius,kurį veįkja pagal komandų, m
kilo virš šimto, Windhorstas 
pasidarė visame pasaufy po

sistatymų jau parodo šitoks 
straipsnio motto: “Kas ardo 
ir drumsčia šalies tikėjimo vie 
numų, tas padaro prieš tautą 
didįjį nusikaltimų”. Mussoli
ni rašo:

“Visa Vakarų kultūros is
torija nuo Romos imperijos 
ikr šių dienų, nuo Dijoklicijo- 
no iki Bismarko mus moko, 
kad kiekvienų kartų; valstybė, 
suėjusi į konfliktų su Bažny
čia, išeina iš tos kovos kaip 
nugalėtoji. Kova su religija 
tai kova su kažkuo nesuvokia-

<taug vietos laikraščiuose, kad, rodos, pašau-imu, tai paskelbimas karo dva-
Jiausko lietuviškumui. Tų laikraščių poliams ly jau nieko geresnio ir kilnesnio nebeįvyk-1 šiai, kurioje glūdi tai kas gii • 1 • t t «• A* 1 a I* I* • • V •*! • • A _  *į redaktoriams, rodos, užtektų pasiskaityti šių 

t kelių vysk. Baranausko eilučių, kad įsitikin
ti, kaip tyros lietuviškos dvasios vyras buvo 
jų autorius:

si a. Dėl to labai yra svarbu platinti katali
kiškus laikraščius, kurie neužsiima sensaci
jomis ir kurie pirmoje vietoje skelbia tai, 
kas geru, kilnu ir žmonėms naudinga.

liausią ir žmoniškai intymiau
sia. Dėl to, kad visais laikais 
ir pasirodydavo, kad valstybė 
net ir pačiais aštriausiais gin-

klausimus, nebent religija ar
dytų viešųjų ar politinę tvar

puliarus asmuo, o moralinis -M • 
vokiečių katalikų atsparumas 
susilaukė iš visur paramos it 
pritarimo. Pagaliau Bismar
kas,- Vokiečių Reicho kūrėjas, 
kapituliavo, prieš Leonų XIII, 
pavesdamas jam išspręsti vie 
nų tarptautinį ginčų, ir laiški; 
rašytų šitam popiežiui, pradė
jo kreipimusi “Sire“ (varto 
ja'mas tik karaliŠk. valdova
ms) ”,

“Nebuvo laimingesne ir Na
poleono I politika Bažnyčio? 
atžvilgiu. Viena didžiausių di
džiojo korsikiečio klaidų buvo 
ta, kad jis prieš du popiežius 
ir, apskritai, prieš Vatikaną 
panaudojo brutalių pajėgų”.

“Fašizmo koncepcijoj religi
ja yra laisva ir savo srity ne
priklausoma. Mano galvoj nie
kad neturėjo vietos kvaila mi
ntis kurti valstybinę religiją 
arba religijų pavergti valsty
bei. (Red. Pradžioje, rodos 
buvo kitaip manyta). Bažny
čios uždavinys nėra bandyti 
naujas evangelijas ar dogmas,

lieka skolinga Lenkijai. Kai 
anksčiau vokiečiai lenkus cha
rakterizuoti nerasdavo geres- 

“Nė viena vyriausybė nėr? j™0 epitete, kaip “Polnisehe 
totalistiškesnė ir labiau auto-įSelnveine”, taip dabar juos 
ritetinė, kaip fašistinė vyriau-įvftdina nordiškai europiškos 
sybė; ne viena taip nesirūpina kultūros tauta.
valdžia ir prestižu kaip ji. Ta-' .:Ar koin(Miįja> tariant
iiau kaip tik dėl to lasizmas p0|jĮjnjf. žaidi,nas, yra padik-
ir vengia kištis į klausimus, 
kurie spręsti yra ne jo kom
petencijoj. Visos valstybės, k u 
rios tos tiesos nesuprato, an
ksčiau ar vėliau turėjo pasi
jukti, jog klydo. Užtat aš įici 
fašizmo penkmetį ir pasakiau: 
kas ardo ir drumsčia krašto

t uotas nuoširdaus vienų ir ki
tų įsitikinimo, ar jis tėra tik 
taikymasis prie bendrų politi
nių aplinkybių, kurios, .atro
do, tai pateisina, tenka paa
bejoti. Realiai žiūrint j lenkų 
bičiulystę su vokiečiais pasi
tvirtina seniai įprastas, t ne

religinę rimtį, tas sunkiai nu- .sjOg tradicinis lenkų poni.''
si kaista tautai!”

Į šitų tokį aiškų Mussolini 
pasisakymą! turėtų rinitai at 
kreipti dėmesį visi valstybių 
vadai. Mussolini davė pavyz
dį, kuriuo pasekti niekada ne
bus vėlu. Tat ypač svarbu ti> 
ms politikams, kurių dar kaip 
reikiant nesubrendusi politini; 
sąmonė neįžiūri, kaip svarbu 
ir naudinga yra pasiekti vai 
stybės ir Bažnyčios bendrada
rbiavimo. “R."

— susitaikinti su priešininku, 
jei jis stipresnis ir pavojin
gas. Tokia jau lenkų taktika, 
kurią patvirtina eilė istorinių 
faktų. Kitų, stipresnių, stimu
lų nerasime. Ir vokiečiai tą put 
teigia. Žinodami, kad Lenkija 
yra vienintelis jų politinės i- 
zoliacijos bendras, ir nenorė
dami per greitos jų apatijos 
ir atšalimo, jie lenkus “nubo- 
vija” jiems (vokiečiams) iile-

(Tęsinys 3 pusi.)

Mano Kelionės 
{spūdžiai

Rft6o Ktin. Jurgis O. M. Gesna

I nesmagu, bet naudinga ir įdomu. Nandin- 
j ga dėlto, kad kartais gauni progos pasi- 

kalbėti su žmonėmis iš įvairių šalių. Kar
lais Uet siūlo žmonės su jais sykiu val
gyti, ypač italai. Taipgi žmogus nori ži
noti, ar jis pataikė getų traukinį. Nuo 
žmonių tai galima susižinoti, nes konduk
toriai labui retai vaikščioja po vagonus, 

iš

Įima žiūrėti į lauką, pamatyti kų nors, 
arba langų atdaryti; europiečiai labai bi
jo, kad ant jų vėjas nepūstų, nors ir va
saros metu. Jie net miega langais užda
rytais. ! , • • i <1

Jie stebisi, kaip amerikiečiai gali lai
kyti atdarus miegamų kambarių langus. 
Sesykį nustebau paklausęs, kelintų va
landų išeina traukinys. Man atsakydavo: 
19:35, ar 21:15, arba 23:45. Kol žmogus 
susipranti, Veikia nesykį sustoti ir pamų>

• Mano plrina kelionė per Atlantikų ir
po Europą buvo begalo įdomi. Daug kų ‘ ypač Prancūzijoje. Man važiuojant 
rtkūjo buvo matyti, bet sUnku trumpu lai- Linrdo iki Paryžiaus apie 12 valandų ko
ku viską apimti, suprasti ir atminti. Per lionės, nemučiau konduktoriaus. Išlei-
ketrtris mėnesius aplankiau 10 šalių, bū- 1 džiant tš stoties per vartus peržiūromi bi- , tyti, kų tai reiškia. Reikia atimti 12 iš 19
tent: Lietuvą, Čekoslovakiją, Vengriją,1 lietai. 'Jeigu negali susikalbėti, galimas bus 7 vai. ir t.t.
Austriją, Vokietijų, Italiją, Prancūziją yra daiktas paimti ne tų traukinį. Beva-| Man įspūdingiausia buvo: Lietuvoje 
Šveicariją, Angliją ir Irlandijų. Per visą žibėdamas susipratau, kad Jeigu nemoki Eucharistinis Kongresas, Vokietijoje — 
kelioftę važiavau pats vienas ir visuomet IrtUbO*,, tai gerinusias dalykas yra daotl Kristaus Kančios vaidinimas Oberammer- 
trecia, kleuų išskiriant iš Berlyno į Prahą, savo čemodanus nešėjui, porteriui, ir pa- 1 gau’je, Italijoje — katakumbai, ftv. Pet-
Man rūpėjo knodaugiausiai pinigų šutau- rodyti jam savo bilietų. Jis nuves į gerų 
"pyti, kad knololiaiisiai nuvažiuėrti ir kuo- traukinį ir kaip kada net snieško gerą 
ilgiausiai išbūti. Retai kas važiuoja pir- vagone vietą. Kitą syk žmonės net į kam
inu Liesa; labai mažai antra klesa. Kada 
vaŽiavėu antra kleša, buvau tik vienas 
koungirtmente. ttors daugiausiai žmonių 
vatttMfa trečia klesa ir kai kada net per
daug l^flna prikimšta, žmonių, dėlto būna

partmeutus neįlehlžia, nors vietos tenai 
yra. Jie važiuodami Ilgų kelionę nori atsi
gulti, todėl neužleidžia tuščios vietos.

Kitų sykį reikia ir pačiam gudria bū
ti, užimti vietų prie lango, kad būtų ga

ro Bazilika, o pamatymas Sv. Tėvo pa
siliks mano mintyje kaipo vienas didžiau- 
feių įvykių mano gyvenime. Bet už viskų 
labiausiai aš įmylėjau Liurdų Prancū
zijoje. Tai yra švenčiausia vieta pasauly
je. Visų kelionę rūpinaus kasdien atlai
kyti šv. Mišias. Ačiū Dievui, kelionė bu
vo kųolainiingiausia.

Per Atlantikų
Išvažiavau iš namų birželio 10 d. f 

laivų sėdau birželio 13 d. Važiavau Bre- 
men laivu. Laivas yra 50,000 tonų svorio. 
Ilgumo, man rodos, apie trys blokai, gal, 
suvirš 900 pėdų. Jis tari 10 aukštų. Ele- 
veitoriu nusileidau Žemyn pamatyti visų 
mašinerijų. Vedėjas pasakė: “Mes dabar 
esame 30 pėdų po vandenin. Pečiai kūre
nami aliejum. Išplaukiant iš uosto, lai
vas paima kelis vagonus aliejaus ir už
tektinai gėrimui vandens. Laive dirba 
daugiau 700 žmonių. Keleivių jis gali pa
imti apie 2,(XX). Taigi, mažas miestelis. 
Nors trečioj klesoj, bet valgį gavome go
rų. Visiškai buvau patenkintas. Jūra bu
vo rami, laivas nelabai snpė, bet kadangi 
aš nemėgstu jokio supimo, tai man per 
tris dienas galvų skaudėjo, kada mes bu
vome vidury jūros. Nors kaj kada val
gyti nesinorėjo, tačiau nei vieno valgio 
neapleidau; vis kiek nors paėmiau. Vė
liau sužinojau, kad gera yra, jeigu žmo
gus gali vis kiek valgyti, kadangi, jei 
viduriuose nieko nėra, taį žmogus sun

kiau jūros liga serga.
Laive radau šešias lietuvės moteris, 

kurios važiavo į Lietuvą. Tat turėjau 
progos lietuviškai }>asikalbėti. Buvo keli 
kunigai ir vyskupas Gallagher iš Detroit. 
Sekmadienį buvau prašytas atlaikyti šv. 
Mišias visiems keliauninkams, kurių (ka
talikų) buvo arti du šimtai. J. M. vys
kupas pasakė pamokslų. Kasdien laikiau 
šv. Mišias.

Ketvirtų dienų pasiekėme Prancūzi
jos krantų Cherbonrgą. Tų pačių dienų 
sustojome prie Anglijos krašto — South- 
hamptone. šeštų dienų priplaukėme Vo
kietijos uostų Bremenhaven.

Lietuva
Daug yra džiaugsmo, kada žmogus 

perplaukia galingų ir baisų okeanų. Išli
pęs iš milžiniško laivo, paėmiau traukinį 
j Bicmeno, paskui j Berlyną. Stotyse lau
kdavo laivo kompanijų agentai, kad pa
tarnavus ir nuvedus j gerų traukinį, fš 
Berlyno išvažiavau apie 11 vai. vakare. 
Kauną pasiekiau kitų dienų apie l vai. 
popiet. (Daugiau bus J,
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ĮVAIRUS muzikams programas
Šv. Kazimiero Akademijos Muzikos Skyriaus 

rengiamas
3 V AL. POPIET; VASARIO - FEB. 10 D., 1935

AKADEMIJOS AUDITORIJOJ
2601 West Marquette Road

Visi muzikos mylėtojai kviečiami atsilankyti j šį muzikai; parengimą, 

smagiai laiką praleisti ir pasidžiaugti jaunuolių gabumais.

i
Programo Rengėjos

Juozo Sūnaus Įspūdžiai Iš 
Lietuvos

LENKIJOS POLITIN* 
SITUACIJA

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
[ntiškais šūkiais: esu ir lenkai!

EMIL DENEMARKiS
'Tverų bažnytėlė viduje tu-,vadinam,} Varnelė, kuris vin-l^ vokie*iai/ra tnutos be Grd* 

ri nemaža gražių šventųjų pa- giuojas po Varnių miestelį irjvSs\ Erdvės, daug erdvės, y-
veikslų ir penkis altorius; tai
pgi turi ir skersbalkius, ko

rėtai pasitaiko matyti, 
it vieno tų skersbalkių pa

statytas didelis kryžius ir pa
dėtas parašas. L ..... ku, nežinant jų praeities, at-T akeltavus kiek Varnių link,'rodo ,abai p,pra,tas femaiti. 
sau ei nusi ei us. reikėjo gauti jos mįos,e|įs> su gaIla dideliu 
na vynę. asiprašius pas pir- 'skaičium žydų gyventojų. Bet, 
inų gyventojų, atsakė, kad jie paiįVelgus į praeitį, tai Sis mie 
nieko niekuomet nepriima na- ,te|ig jan prieS d a„,jin 
kvynei. Bet Juozo sūnus sten-' maitijojc ,oS5 svarbi ro|ę eia
ges tiek kalbėti, kol priėmė, i , • , . , • r, ....1 įbuvo įsteigta pirma Žemaitijos

Kelionės pradžioje reikėda- , .1 '' 'vyskupija ir 1416 metais jos
vo pereit, kokius keturis, ar į6teigilna8 visaotinam Konsta. 
penkis gyventojus, kol .Ssipra Ba-ny. ios Suvažiavime
sydava. nakvynę. Kai paruak- tvirtintag Pastat ta kat„,.
vojes ir išeidamas vaikams pa . . • » ... . . . „ . . . ' ra ir 141, metais pašventintadalim pinigų, tas seimininkų x ., , , . ...r *,šv. Aleksandras Avantijaus
nuste ma. | garbei. Pirmas vyskupas bu-

junga LūkStos ežerų su Bit--,ra ir lenk,» ''"nerijos idėjos 
Žulio ežeru. pagrindas” (“Volk. und.

Reich” spalių mėn. nr.).
Varnlai

Varniai senovėje buvo va
dinami Medininkais. Šiuo lai-

Nuo ėia iki Varnių buvo a- 
pie dešimts kilometrų. Apyli
nkė kalnuota, o kelias — smi- 
ltynė. Tačiau nei nepajuto, 
kaip prisiartino prie Varnių

vo Motiejus, vokiečių kilmės. 
.To įpėdinis — Mykolas, lenkų 
kilmės. Šešioliktam šimtmety
je Čia buvo kunigų seminari-

Kad lenkai susidėję su vo
kiečiais norėjo suvaidinti “sa
varankiškų” politikų, tai jie 
patys pripažino. Bet koki to 
rezultatai? — Lenkija atsidū
rė izoliacijoje ir netikrume. 
Vokiečių pasižadėjimas per 
dešimt metų nekelti Dancigo 
klausimo — joks laimėjimas, 
o tik suteikimas vokiečiams 
progos Dancige sustiprinti sa
vo pozicijas, kurios bus labai 
naudinga .reikiamu momentu 
atspara. Lenkai tai turėjo pro 
gos įsitikinti. Dancigo sena
to pirmininko vizito proga, 
Lenkijos spauda buvo primy
gtinai nurodžiusi tųjį vokie
čių pozicijų sustiprėjimų Da-

neįrodysl vokiečių “gerų va- tija padės Lenkijos ūkiui. Vo
lių”.

Vadinas, Lenkija prisideda
kieti jos rinka Lenkijos žemės 
ūkiui neteikia jokių perspek-

BIZNIERIAI, GARSINK1TCS
Washington, D. C.

ncige. Tai pabrėžė ne tik opo- Prie žaidimo, kurį veda tas'tyvų, kol veikia Šachto dėvi
kraštas, kuris, kaip visas pa
saulis gerai žino, ilgainiui ne
pripažins ne tik Lenkijos te
ritorijos neliečiamybės, bet ir 
jos, kaip laisvos valstybės, eg
zistencijos. Vokiečių elgimosi 
būdas Lenkijos atžvilgiu, kų 
patys vokiečiai atvirai pripa
žįsta, turi tarp kitko tikslų po 
Lenkijos bičiulystės priedanga 
padėti vokiečiams vykdyti jų 
rytų erdvės užkariavimo pro
gramų, pirmiausia sunaikinant 
Pabaltijo valstybes. Wa1ter 
Sturm žurnale “Volk und 
Reich” tų vokiečių siekimų 
taip reziumuoja.: vokiečiai ir 
lenkai išvien turį eiti į Pabal- 
t į jį. Tas pats autorius pabrė
žia, kad negali būti kalbos a-' 
pie Dancigo išmainymų į Lie
tuvą, o turi būti pasidalini
mais grobiu. Bet, iš antros pu
sės, kokioje situacijoje atsidu
rtų Lenkija, jeigu ji būtų ra- 

galvbės” laikais sistų apriesta iš visų pusių?
Juk lenkų tautos gyvybės kinu 
simas, galima sakyti, būtų tik 
laiko klausimas.

Deja, vis daugiau ir dau
giau Lenkijoje atsiranda bal
sų, kurie blaiviau pradeda ve
rtinti dabartinę Lenkijos ai

zicijos, bet ir oficijozinė spau
da. Būtų naivu manyti, kad

žų sistema. Užsienių politikot J

ja, kurioje buvo auklėjami 
apylinkės ir nuo tolo buvo pa- dvasininkai visai Žemaitijai. v*zdas viskų pataisys,, kai 
stebėtas Lūkštos ežeras, kuris
yra už dviejų ir pusės kilome
trų nuo Varnių miestelio. E- 
žeras 6 ir pusės kilometrų il
gio, trijų ir vieno penktadalio 
kilometro pločio ir 9 metrų 
gilio. Vakarų krantai ankšti, o 
rytų ir pietų — žemi. Ežero 
krante šiaurėje auga lapuotas 
miškas. Ežere veisiasi gana 
daug holų, arba vandens pau
kščių, taipgi daug yra įvairios 
žuvies, tik nėra karosų ir un
gurių.

Įėjus į Varnius, randi upelį

fa?'*
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Lietuvai pakliuvus po rusų ^u0 tarpu nacių veikla reis 
valdžia, 1798 metais vyskupi- kiasi. pagal atitinkamų planų 
ja panaikinta, bet 1849 metais *r vadovaujasi visiems gerai
vėl buvo atsteigta ir naujai 
atsteigtos vyskupijos pirmas 
vyskupas buvo Motiejus Va- 
lančauskas. Pirma bažnyčia 
Varniuose, kurių pastatė Vy
tautas. Tuo pačiu laiku jis

žinomais šūkiais. Paskutiniai 
Dancigo rinkimų rezultatai —- 
konkretus įrodymas, kokius li
zdus ten yra susisukę , naciai.

Ar vokiečiai atsisakys Da
ncigo? Kiekvienas protingas

pastatė dar ir sekančias [lenkas žino> kad koridoriaus 
maitijoje bažnyčias: Viduklė- klausimas, kuris dabar neva
je, Kaltinėnuose, Kelmėje, Ra
seiniuose, Luokėje, Kražiuose, 
Airiogaloje ir Veliuonoje.

Senovėje Varnių apylinkėje

iš apyvartos išimtas, yra vo
kiečiams didžiausia rakštis. 
Jokia retorika ir kerėjimais

buvo daug pilių, kurių bene 
stipriausia buvo Medvegalių 
pilis. Jau 1329 metais vokie
čių ordenas ties Medvegalių 
atsidūrė į stiprių lietuvių pi
lį, kurių gynė 6000 žemaičių.

Visi atsimenam, kad Volde
maras savo

IfF

m

Aia buvo įsteigęs “lietuviškų 
Sibiru”, kuriam kitaip mana
ntieji lietuviai turėjo kalėti, 
šis kalėjimas ir šiandien ma
tos, aukštomis gelsvomis sie
nomis apmūrytas. Miestelis y- 
ra surištas su daugeliu istori
nių įvykių.

Nusiplovęs kojas Varnelėj, 
užsimovęs naujom kojinėm, 
pasilsėjęs traukė link artimiau 
sios bažnyčios. Bažnyčia nedi
delė, medinė. Viduje keliolika 
didelių paveikslų ir ant vieno 
skersbalkio užrašyta, kad ši 
bažnyčia statyta. 1770 metais, 
o pirmoji bažnyčia statyta 
1413 metais. Išėjus iš šios ba
žnytėlės matos visai netoli ki
ta, mūro, balta bažnyčia. Pa
klausus žydelio apie tų baž
nyčių, gavo atsakymų: “Aik

. -rx / ». , x . jam į bažnyčių, jam rasi grin-
Taip atrodo statomoji Norns Dam (užtvanka). Vidury , VVRv„nu« ;r dauc visko

■■••vyt galai milžiniškų vamzdžiu (tubes), kuriomis Clinch
upės vanduo bus leidžiamas į turbinas elektrai gaminti. Į pamatysi .

atžvilgiu Lenkijos Vokietijos 
draugystė sukūrė tik Sovietu 
Rusijos, Prancūzijos ir Čeke 
slovakijos nepasitikėjimų Len
kija. Toliau laikraštis pobre 
žia, kad atsižvelgiant į Vokie
tijos planus Rytų Europoje. 
Vokietija galima mažiausia pa 
sitikėti ir dėl to reikia budė
ti, kad ji, tokiu tempu gink- 
luodamosi, gali tapti daug sti.Į 
presne už Lenki jų ir tuo bū
du, pakeitus jėgų santykį grė
stų Lenkijai didžiausiu pave 
jumi. 1,/enkn vokiečių bičiuly 
stė, pareiškia laikraštis, yra 
tik iliuzorinė. Tai mums įrodo 
istorija... Saugok, Dieve, nuo j 
tokių draugų! Būtų geriau, jei 
viešai pareikštame, kad ji y- 
ra mūsų priešas”.

Tai vienas iš daugelio bal
sų, kurie įrodo, kad rasistinė 
Vokietija vis dėlto tebėra, kaip 
ir anksčiau, 1/enkijos priešus 
ir jos taikingiems pareiškima
ms, berods, ten tiek tikima, 
kiek ir kitur. Ar atsakingi Tve
nk i jos politika iš bičiulystės 
su Vokietija savo žaidimu kų 
nors laimės Lenkijai, tenka pa 
abejoti*. Mums atrodo, kad Le-

tuacij,. Opozicijos spauda ja J >nkijoa peliuko, pe
ne kartų nurodė. Beako nžaie- koitimas j, valstybių atžvil 
nių politikos nerealumą. Pas- giu> kurionw grwl„ tok, pa, 
taruoju laiku toji kritika dar bfltų itin jį
paaštrėjo. Mes paduosime ke- mintingas žingsnis.

J. M. (“R.”)
lias citatas ir “Wieczor War- 
szawski” straipsnio, kuriame 
kalbama apie pavojus, kurie 
jiems gresia dėl draugystės su 
Vokietija. Pasak laikraščio, 
vienintelis pozityvus lenkų vo
kiečių draugystės rezultatas — 
tai vokiečių nustojimas pulti 
Lenkiją už jos sienas. Esu, le
nkų mažumos padėtis Vokie
tijoje nė kiek nepakitėjo. Taip 
pat nepasitvirtino viltys, kad jį asmenys prašomi susižinoti 
bendradarbiavimas su Vokie-Įsu Lietuvos Pasiuntinybe šiuo

IEŠKOMAS

Julius Vaitkevičius, kilęs iš 
Plentos kaimo, Slabados vals
čiaus, Alytaus apskrities, kur
sai 1929 m. gyveno Pittsburg- 
he, Pennsylvania.

Ieškomasai arba žinų apie

“DRAUGE”

Parašė W. T. SCANlvON. 
Reikalaukite;

Išvertė P. ir K. JURflfcLOS

DIEVE, PASIGAILĖK MŪSŲ!
Gražus įdomus skaitymas — karo aprašymas 

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

“D RAUGAS”
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois

J

Nlght and Mornlng
Promote a Clean, Health y Condition
Jei aky* suerrtntoe vėjo, dulkių ar 
saulės, vartokite kelik laftus Murinę. 
Palengvina, stiprina Ir atnaujina vie
nu sykiu.

Safe for Infant ar Adult. At *11 DruggiatS.
If'riuffr Prte Eye Book Marine Cempeny, Dept. H. S., Chicago■

1

J
Digestible as milk itselfl

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

Duokit* Selinai *1 m aktinga afirlo 
igl unkial... •andlvlCluose. caaac- 
I* dl*£aa Ir autlrplnt*. kaipo >ve- 
1 dattn) dėl klauMnių ar luvtea.

M
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SUCH IS LIFE—

DETROITOLIETUVIŲŽINIOS
ŠV. ANTANO PARAPIJA
Šv. Antano parapijos Vyčiai 

sporte žengia pirmyn. Busket- 
bolo lygos tymus žaidė su ke
letu tymų ir visus laimėjo. Lo
šiant su Šv. Cecilijos j>ura.pi- 
jos tymu rezultatai buvo: Vy
čiai — 32, Šv. Cecilijos jiarap. 
tymas — J). Antro žaidimo su 
St. Leo’s parap. tymu: Vyčiai 
'— 20, St. Leo’s — 13. Trečiam 
žaidime su Visų šv. parapijos 
tymu Vyčiai 41, Visų Šv. įki- 
rap. — 7. Tik ketvirtam žai
dime su gana išsilavinusiu St. 
Redeemer parap. tymu Vyčiai 
pralaimėjo. St. Redeemer ty
mas — 26, o Vyčiai — 25.

Vyčių tymui vadovauja ka
pitonus V'. Kačiuba, menedžie- 
fius yra P. Padolskis.

f

Linkėtina lietuviškam jau
nimui žengti pirmyn sporte ir 
keltį lietuvių vardų. Žaidimai 
būna sekmadieniais, £>t. Redec- 
mer parapijoje. Kam aplinky
bės leidžia, patartina nuvykti 
ir. pasižiūrėti,. kaip mūs bas- 
ketbolo tymas žaidžia ir sve
timtaučių tymus supliekia. Sa
vo atsilankymu priduosime 
jiems dar daugiau energijos 
ir ūpo žaidime.

Bovleriai taip pat šĖtto sj>o- 
rte varosi pirmyn. Visų trijų 
lietuviškų parapijų tymai smn 
rkiai varosi Šv. Petro parapi
jos tymas kol kas Stovi pir
moje vietoje, bet paskutiniam 
žaidime Šv. Jurgio - parapijos 
tymas nugųzdino. West Side

- 1). Brazio tymas abu tymai 
vejasi iš paskos ir nori atsi
stoti pirmoje vietoje. Bovle
riai taip pat nemažai žmonių 
sutraukia.

Pažvelgus j West Side jau
nimo judėjiinų'ir veikimų, me
rgaitės (langiau lietuviškumo 
parodo, negu vaikinai. Kokį 
tik darbų užsibrėžia, tai su pa
siaukojimu dirba ir gražiai at
lieka. Labai gražu. Smagu bū
na, kuomet matai ir girdi mūs 
jaunimų lietuviškai kalbant,

»*
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Galima 
Palengvinti!
(Vortokit kų Gydytojai 

vartoja)
Kam viduriai dažniausiai veikia 
reguliariai Ir eerai, Ilgam laikui 
po to. kaip gydytojas davė vaistu

nik Idėjinio ?
Todėl, kad gydytojus duoda -4iy- 

stą linosuotoją, kurj galima Imti 
reikalingoj do»o). Galima pu tru
puti mažiuli doza '-tiinsilnluuis 
.to-bc. yra , įsa paslaptis tikru Ir 
su- įgaus pnlcngvInlng> nuo užkie
tėjimo.

Pasiklauskite Mavo gydytojo a- 
ple-tsi. Paklauskite savo vaist'nin- 
ko kaip skysti lluosuotojal pasida
rė popu lla rfls. Tlnk.-btnas skystas 
liuosuotojas duoda tinkama pagsi- 
bą, Ir tinkamą klekj nare'bos. 
Kuomet doza atsikartoja. negu 
daugiau, kas kart mažinto tereikia 
Imti. Tol, kol viduriai veikta nor
maliai Ir gerai be Jokios pagal
bon O

Skystas luosuotojas dažniausiai 
Vartojamas, tai Dr. CaM.vvlI’e 8y- 
rup Pepsln. Savyje lurt senna tT 
cascara, o Šie du yra itaturaMs 
liuoRuntojai, kurie nedaro jokiu 
papročių —— net vaikučiams. Jūsų 
valstlnUtkas laiku JI; prašykite —

SYRUP PEPSIN

Help Kidneys
ting KMneya and 
nlrer trtm Oetting 
„nes*, nheumsttc

lf pnnrly fonctlnelnV Flsdčer maka ynu (nfl 
Up Nl«h»«.

•
 Palša, Burnine. Bmartin*.

ftehln*. ot Actdity trytha guarantaed 
Dsrtor’a PraarrlptionCyatax(Siaa-taxl lecJtTbalrTi^stdragf^bk

dainuojant ir lietuvybe inte- 
resuojanties. Nėra ko gėdytis 
lietuviškos kalbos, nes,Lietu-
va su savo kalba žinoma vi-genieji nariui prašoyii atsilan- 
same pasaulyje. Daugelis sve-'kvti į sekantį susirinkimų, va- 
tinitaučių lietuvių kalba inte- sario 24 d. Koresp.
resuojasi ir stengiasi išmokti.
Kodėl tat mums jos nemokėti 
ir nekalbėti tarp savęs, ypač 
draugijų susirinkimuose, jur,dienų lanko ir grožėjasi pui- 
pramogosef kiais rankdarbiais.

Garbė detroitiečiams už to
kį Lietuvos ir lietuvių vardo 
garsinimų.

Ikdroite kurį laikų vis ne
buvo sniego, nors ir buvo šal
tesnių dienelių. Tik 4 d. vasa
rio žemę sniegas užklojo. Bet 

;oras gražus, nešaltas.

Detroito žiniose kas kart 
pradeda daugiau žinių tilpti 
Sekantį penktadienį, Detrbito 
žiniose, tilps svarbių praneši
mų. Kadangi mūsų jiarupija 
vasario 17 d. iškilmingai mi
nės septyniolikos metų Lietu- 

įvos Nepriklausomybės sukak- 
itį, patartina kiekvienam įsi
gyti sekantį numerį. “Drau
gas” vis plačiau pasiekia lie
tuvių šeimynas. Tegul jis bū 
nu nuolatinis jų draugas.

Tenka nugirsti, kad draugi 
jų veikėjai pradeda prie pro
gos varyti agitacijų už skai
tymų katalikiškų laikraščių, 
o ypač “Draugo”, kuris vi
sada pirmutinis su naujausio
mis žiniomis. Be to, dar telpa 
Detroito žinios, kas labiausiai 
vietinius patenkina. Katrie iš
sigali, turi stengtis užsiprenu
meruoti dienraštį. Tada bus 
tikras to žodžio prasme spau 
dos rėmėjas.

VIKTORAS BENDORAITIS
Energingas darbuotojas L. 

Vyčių 102 k p. Per 3 metus 
ėjo pirmininko pareigas, visur 
su pasišventimu, kaip jauni
mo — Vyčių, taip ir Šv. An
tano parapijos labui darbuoja 
si. Nors yra čia gimęs ir au
gęs, bet lietuvybės darbus dir
ba visomis jėgomis. Vas. 17 d- 
Lietuvių Dienoj, Lietuvių sve
tainėj, vadovaus šokiams abie 
iose svetainėse.v

ŠV. JURGIO PARAPIJA
Tretininkų susirinkimas į- 

vyko sausio 20 d. Šiems me
lams išrinkta nauja valdyba: 
iiirek. kun. J. Čižauskas, pinu.

Neprošalį bus pažymėti, kad 
Dapkienė nuo ienų laikų yra 

O. Škulienė; vice pirm. —jg^bį scenos vaidintoja ir yra 
M. Krivickienė; rast. M. daug pasidarbavusi Liet. Dn-
Jakulienė; ižd. — O. Nečelie- 
nė; marš. — A. Juodsnukaitė, 
atstovės į spaudos draugijų — 
V. Brižvilaitienė ir J. Jokūbai 
tienė, korespondentai — pi p 
mininkė ir raštininkė.

Nutarta per susirinkimus 
skaityti Šv. Pranciškaus va
dovėlį. Skaitys J. Straukas.

Ona Škulienė

Šv. Pranciškaus Vienuolyno 
Rėmėjų draugijos susirinkimas 
įvyko sausio 27 d. Valdyba 
pasiliko toji pati: pirm. — J. 
Usoris, vice pirm. — O. Vaš
kevičienė, nut. rast. — O. šku- 
lienė, fin. rašt. — V. Mikalau
skienė, iždin. — P. Valutkevi- 
čius. z

Nutarta kovo 31 d., 6 vai. 
i vak. rengti vakarienę seserų 
naudai. įžanga suaugusiems

50c., vaikams — 25c. Komisi- 
joh išrinkta O. Škulienė ir 0.
Vaškevičienė.

Pirm. J. Usoris prašė, kad
kiekvienas narys atsivestų Vedėjai, rengėjai ir repro-
nors po vienų naujų narį atei-l’?n^a^a’’ ^etuv*ai ir estonai 
nančiame susirinkime. Buvu- Y^etiyito dalyvavo utidaryme 
šieji ir pasilikę su mokesčiais ^a^ic States parodos Ernest

Palovių, kuri tęsiasi šių sa
vaitę, žmonės skaitlingai kas-

Gerb. kleb. kun. J. Čižaus- 
kas energingai darbuojasi ruo
šimui tinkamo programų, Lie
tuvos Nepriklausomybės suka
kčiai paminėti, vasario 17 <1. 
Pakviesta įžymių kalbėtojų, 
miesto viršininkų.

Programe dalyvaus Šv. Ju
rgio parap. choras, vad. kleb. 
kun. J. Cižauskui. Dainuos jo 
parašytas dainas. Bus solo, 
duetų, trumpi vaidinimai ir nias
kitokių pamarginimų. Po pro j0 Amerikos ir Lietuvos hiin- 
gratno — šokiai.

Visi kviečiami dalyvauti 
šiose iškilmėse, vasario 17 d.

nūs.
J. E. vysk. Galloglier, pa

rodų atidarė malda ir palai
mino.

Marijona Aukšeiūnienė, ra- Raymond .L Kelly, Corpora- 
šytoja ir kat. spaudos rėmėja. (Imu konsulas atstovavo l)et- 
Moterų Sąjungos jaunamečių roito majorų Frank Conzins ir
globėja, lavina mergaites šo
kių ir dainų. Programų išpil
dys Moterų Sąjungos rengia
mam vakare prieš užgavėnes.

Jaunametės labai pamylėjo 
savo globėjų ir skaitlingai la R
nkosi kas penktadienio vaka “Kur bakūžė samanota 
rų į painokas. Aukšciūnienei Šv. Jurgio parap. choro narės
padeda kitos.

Praeitų antradienį įvyko 
Spaudos Rėm. dr-jos susirin
kimas. Svarstyta daug naudi
ngų dalykų. Susirinkime daiv 
vavo šių metų naujai išrinkt:
atstovai. Draugija džiaugiasi ,. _ .
. • t - ♦ n -20,000 rankdarbių. 0. Aturėdama savo tarpe Liet. Du- Į ’
kterų atstovę B. Dapkienę, k n- ---- ~Affy ADYTOJ AS
ri, nors toli gyvena, bet lan- Iš
koši į susirinkimus ir patie
kia gražių įnešimų spaudos 
platinime. B. Dapkienė užsira 
šė “Draugų” ir žada daugiau 
gauti prenumeratų.

Po susirinkimo B. Dapkie
nė savo gražioj rezidencijoj 
pakvietė visų valdybų arbatė
lei.

kterų draugijai.
Daugiau tokių atstovų į 

mūsų tarpų. Kui vienybė, ten 
galybė.

BIZNIERIAI, GARSINKITE 
“DRAUGE”

Ofiso Tel. CICERO 48 
Rea. Tel. CICERO

JOS. SHINGLMAN, M. D,

Kuo 18 iki l» *al. rytoj nuo > iki 4 
vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare; 

•ventadfknlala pagal ausltkrltak 
4930 West I3th Street 

CKCmtO, D4a

BALT1J0 RANKDARBIU 
PARODOS ATIDARYMAS

Kern Co. store, vasario 2 d. 
2 vai. popiet.

“ Penkioliktas nuošimtis De vokįečių įtempti, nervai atslū 
troito pajamų paeina iš užsie- g0 ir besidalindami džiugiomis 
nio”, sake llarvey Campbell, mintimis, laikinai užmiršo ‘jo- 
egzekutyvis vice prezidentas jimų, į Rytus’.
Detroito Board of Conimerce. _______
kuris dalyvavo pietuose Book Lietuviška dvasia vos tlau- 
Cadillac viešbuty. gįau įr daugiau ima Klaipė-

“Mes parduodame savo pro Joje pasireikšti. Dar visai ne
kęs, kad palaikius finansinius i^niai, buvo su policijos val
aus ir patys turime nuo jų dininkais negalėjai lietuviškai 
pirkti”, kalbėjo Ernest ir Otto Į susikaibėti. Gi dabar kas ki- 
Kern, savininkai krautuvės. ■ ta. Pašalinus prie slapių or- 
Kalbėjo ir adv. J. Uvickas. j ganizacijų priklaususius ir į 
Louis Bonyliard, ir A. Kalvai j jų vietų priėmus Klaipėdos
tis, Lietuvos konsulas iš Glji 
cago. Be to, parodos atidary 
me dalyvavo visa vietos lietu 
vių inteligentija.

Popiet iš viešbučio 30 žymių 
žmonių nuvyko į Kern’s krau
tuvę atidaryti parodų.

Čia išpildytas kitas progra-ji, „ j,, vieta arba lietuviški,• k ir sasininkl) bylų ir patv, 
fts. Lietuvių orkestrą sugro- arba abiem krašto kalbom Va-i , • •

atidarė parodų. Trumpas kal
bas pasakė adv. Uvick, Bony
liard ir Kalvaitis.

Kun. J. Cižauskui akompa
nuojant S. Bukšaitė ir Juod
snukaitė padainavo duetų

Teisme taip pat pasikeitė.
Teisėjai lietuviškai kalba, tikįsantariečiais, parodė dideię vei ‘ten jr palaima 

lietuviškuose kostiumuose pa-Į vienas kitas advokatas vis dar klą. Šauliai, skautai ir kt. su
šoko lietuviškus šokius; šoko’ neišmoksta., 
[šios: V. Čepalioniūtė, M. A U
kščiūnienė, A. Karnagvtė, A. 
Kairiūtė, T. Jeselioniūtė, Za- 
balevičiūtė, Juodsnukaitė ir 
Bukšaitė.

Parodoje buvo išstatyta apie

DR. VAITUSH, OPT.
MBTUVI8

OPTOMETtUCALLY AKIU 
SI’FATAI.ISTAS

Palengvins aklų Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamo, akių karStj, atitaiso 
trumparegystę Ir toltregystę. Priren
gia teisingai akinius Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodančia mažiausias klai
das. Rpecialč atyda atkreipiama Į 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomos. Valandos nuo 10 Iki 8 v. 
Nedėlloj nuo 10 iki 12. Dangel.f at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip ptrmtan.
4712 30. ASHLAND AVĖ. 

Phone Boulev&rd 7589

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTų dėl viso

kių akių. :Ek8perta8 tyrimo a- 
kių ir pritaikymo akmių.

Buvęs Cicero 
miestelio pirmas 
Sveikatos Komi-1 

I sljonlerlus Yrai 
gerai Clcerte- 
člnms žinomas. |

I Praktikuoja Jau)
I 28 metus. 8pe-l ,
clalleavo užsie 1801 S. ASHLAND A VENYTE
ny I’aaekmlngal 
gydo lUmimotl- 
zmą, Plaučių Ir 
ftlnllos Ilgas.

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

Platt Bldg., kamp. 18 st.
2 aukštas 

Pastebėkit mano iškabau
Valandos nuo 9:80 ryto iki 

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

ftap OmlūfiP

KLAIPĖDOS 
VEIDAS KEI

ČIASI
Po paskutinių įvykių Klai

pėdoj stebėtinai ramu. įvairių 
gandų ir prasimanymų sklei
dėjai nutilo. Laimėjus Kauro 
krašto balsavimus, Klaipėdos

krašto lietuvius, visai žmoniš
kai paliko. Kiti, kurie nemo
kėjo lietuviškai, kuo skubiau
siai pasistengė išmokti.

Mieste parduotuvių vokiški Dabar Klaipėdos vokiečiai .Ypatingai, sveikintinas Kr. Di 
parašai, taip pat baigia išnyk-. su atsidėjimu seka neumanin^ rėk tori jos išleistas įsakymas, ’ 

kuriuo leidžiama naudotis mo- 
negali suprasti, kad taip grei kyklų patalpomis, visoms or
tai visus jų siekimus šuo ant ganizacijoms, dirbančioms va-syti, užėmė. Prie progos, ten

ka ir tai paminėti.

Pasidarius Klaipėdoje
gydytojus, advokatus, ar. po 
viešojo pobūdžio įstaigas, jau 
galima pastebėti tarp voki.š- 

I kų, ir vienų kitų lietuviškų 
j laikraštį, ko pirmiau nė su ži- 
i buriu negalima buvo atrasti. 
Gi kitur net vien lietuvišku: 
užsiprenumeravę turi.

Lietuviškas jaunimas, susi- 
spietęs įvairiose organizacijo
je, keliu vokiečiams pavydų 
Jaunalietuviai susijungė si

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Pilone
PROspect 1018

ties. and Office
2858 80. LiefcviU St 

CANAIj 0108

OR. J. J. KOWARSKAS DR. P. Z. ZALATORIS
PHTSICIAN and SUROEON

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

I to I and 7 to • P. M. 
Punday by Appolntmant

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 8 lkl 4 Ir nuo « Iki S vak. 
Nedėliomis pagal sutarti

Ofiso telef. BOLIevard 7830 
Namų Tel. PROspect 1888

Mk HOCDevard 7048

DR. C. Z. VEZEL’IS
DBNTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti «7tta Strvet 

Vai.: nuo 8 lkl I vakare 
, Beradol pagal sutarti

OR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas ir Oydytojas

2515 WE6T 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMIock 6141 

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

tei. Ofiso BOULevard Mik—18 
*M. VIO8MV MM

DR. A. J. BERTASH
Oflto ral. nuo 1-8; nao 8:88*8:88 

tM V. HA stmt

J V AI B C 8 DitTiltl:
DR. CHARLES SEGAL

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Ikt 12 vai. ryte, h u© 2 Iki 4 

vai. po pietų Ir nuo 7 Iki <:S0 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 Iki 12 

valandai dieną 
Toletoau kODvraj 2880

/.

••Beg pardon, does master prefer M toaat for hia luncheoa?"

THE DREAMEtt 
Di

uodegos nujojo.

Berlyniškos dvasios gaiva 
lKls lai, nustojo ūpo hakenkreuciv

kabinėti, ypatingai po to, kai 
atatinkami valdžios organai, 
išaiškino karžygių kapo išnie 
kintojus.

i daro gana tvirtus vienetus. LIETUVIAI DAKTARAI

TeL OAlVal 096T
Rcs. PROspect ««5t

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 
1881 SOUTH HALSTED STREET 

Realdenclja MOO 80. Artoalaa A*A
Valandos; 11 ryto Iki 8 popiet 

< Iki I ▼. vakare

DR. G. I. BLOŽIS
Tel. CARal 8188

DENTI8TA8

2201 W. Oermak Road
(Kampas Laavttt .St.) 

Valandos- Nuo I lkl 18 rytor
Nuo 1 lkl B vakaro 

BerodoJ pagal sutarti

T«A OAlVal 8188

DR. S. RĖŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAl

2201 W. Oermak Road
Valandos t—8 tr 7—8 vak. 

•Bradomis Ir Nedaliomis pagal šutam 
REZIDENCIJA 

6631 8. Oalifornia Ava
RKFublto 7M«

OR.T.OUNOIILIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAl 

4157 ARCHER AVBNUB
Tok vniMala MM

Ofloo vaLt 8—4 Ir 8—8 ». a.

DR. MAURICEIAHN
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tbl. VARdta 0004

Res.: Tel. PLAsa 0400 
Valandos:

Nuo 10-13 V. ryto; 2-8 Ir 7-8 v. v
Nodėldl«aiat8 ŠUO 10 lkl 12 &«it8

E

>reast of turke? or aquab

lstybinį darbų. Baigus rengti 
Vyt. Didž. Gimnazijos rūmus, 
organizacijos turi pakanka
mai vietos dusirinkimains lai
kyti, gi šauliams ir skautams 
yra net atskiros patalpos.

Žodžiu Klaipėdos veidas nuo 
latos keičiasi. Vyturys

• Be Dievo meilės irsta vi
suomenės tvarka. Pamilk Die 
vų, o rasi sau ir tėvynei ne- 
nykstamų turtų. Kur Dievas

Offb-e TH. HEMloCk 4848 
Rcs. Tcl. GROvchUl »«17

7017 8. FAmFIEI-l) AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2413 W. MAROVETTE ROAD
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Tol. rAFayette 7860

DR. F. C. WINSRUN AS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenne 
Vai.: 8—4 Ir 7—8 vai. vakaro 

Raa. 2136 W. 24th BL
Tel. CANel 0400

Ofiso t Tel. LAFoyette 8017

'ORrA.TRAKAIISKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAI 

4142 ARCHER AT*.
Ofiso valandos: 8-8 Ir 8-8 vai. vak.

Valandos: 18*18 Ir 8-8 vai. vak.| 
aU ir NodSltomla pagal I

OR.MTKOCIONAS
DENTISTAS

188« 80. 8Mi CY., CICERO, ttl*. 
U»ar, Eetv. ir Pita. 18—8 Vai. 

•187 80. HAIRTED ST., OHtOAGO 
Faaod. eorod. Ir Bobai. 8—8 oaL

ToL LAVayetto 8788 
Naktim* Tol OAEol 88M

DR.A.J.JAVOS
Office: 2643 W. 47th Street 
Yai.t IIWI popiet, T Ikt t vok. 

Medėlfoie oagal sutarti
Tel. liAFayette 8067

DR. A. RAČIUS
OYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X-SPIMDU1JAI
3051 Wesst 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedztn) 
Valandos: nuo 1 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėltattuk pagal 
siitart]

Ofiso Tel.: LAFayette 8SB0
Res. Tel.: VTRglnls n««9

OR. V. E SIEDUNSKIS
6ENTtSTAS

g K s x • R A T4143 lAcHHR AV&fVF 
iujupM fraacisco Ava,
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VIETINES ŽINIOS
tuzinas nurys C. Petraitienė, 
prisidėjo veiklioji T. Rudienė 
(ūbi šios veikėjos yra Šv. Jur
gio parap. komitetų moterys), 

TOWN OF LAKE. — Ke.itaiPgi M. Malinauskienė, kuri 
niau mūsų kolonijoj Susivie-A *>ul daibuojas geriems dar- 
nynio 185 kuopa, rodos, buvo!btt»‘*« «iai komisijai visas skv 
viena iš didžiausių Cliicagoj., nuoširdžiai pritaria ir 
Bet pastaraisiais laikais, tu?- ^ia Pat Jau net devynios rėniė-l 

jos suaukojo įvairių reikmenų 
busimajai vajaus vakarienei. 
(Visų aukotojų vardaį bus pa
skelbti “Drauge” po vajaus).

L, R. K. S, A. 85 KUOPA 
GYVUOJA IR AUGA

pastaraisiais
būt, dėl depresijos, sumažėjo.

Dabai-, laike vajaus, prade
dame atgyti, augti ir rengia
mės gyvuoti. Prisirašė keli žy
mūs darbuotojai, profesijona-i 
lai. reiškiasi geri ženklai. Pa-' lapijoje įvyks su gražiu pro- 
skutinėmis dienomis teko gir- gramu ir skania vakariene ko-

Metinis vajus Hv. Jurgio pa

dėti, kad prie mūsų kuopos 
prisirašė ir adv. J. J. Grišius.

85 kuopos svarbus metinis 
susirinkimas įvyks sekmadie
nį, vasario 10 d., 2 vai. popiet, 
parap. mokyklos kambary. Vi 
si norintieji įstoti į Susivieny- 
mą kviečiami ateiti ir įsira
šyti. Per vajų įstojimas dykai.

Šiame susirinkime dalyvaus

vo 3 d., G vai. vakare, Šv. Ju
rgio parap. svet. įžanga tik 
50c asmeniui. Komisija širdin
gai imasį darbo ir visa išeis 
100 nuoš. tobulai, tai žinome. 

Nutarta eiti prie metinės
Komunijos šv. kovo 3 d.; tą 
dieną bus užprašytos skyriaus 
intencija Mišios šv.

Visos rėmėjos dirba pasišve-
apskričio pirmininkas ir orga-lntusiaį Dievo garbei ir mote- 
nizatoriai. Pageidaujama, kad rų apšvietai. Taigi ir narių, 
visi kuopos nariai atsilankytų iuors depresijos metu, kas su- 
į šį susirinkimą. Narys sirinkimas, įsirašo. Štai, mūsų

-------------------- naujieji talkininkai skyriuje:
E. Bunevičiūtė, M. Okonis, Pui

BRIDGEPORT ŽINELĖS aifS 0 Kliueinskaitė ir A. An
tanavičienė.

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų dr-jos 2 sk. priešvąji- 
nis susirinkimas įvyko vasa
rio 2 d. Aptarus bėgamus rei
kalu

A. R. D. 2 sk. vis daugiau

Vaizdas San Diego, Calif., miesto. Gegužės 29 d. čia bus 
atidaryta CaLifomia Pacific International paroda.

pijos 25 metų jubiliejaus kvo 
ta. Kleb. kun. J. Vaičūnas Air- 
dingai dėkojo draugijai už to 
kį pasidarbavimą. Tai pirma 
draugija išpildžius savo kvo
tą. Aš manau, kad ir kitof 
draugijos tą patį padarys.

Draugija dėkoja visiems bi
znieriams už aukas: A. Ber 
nadišiui, Zulauskui, Stoniui. 
Roosevelt Furnit. Co., A. F. 
Pociui, Lipskiui, Saibilui, Vai 
švilienei, S. Bukauskui, Patu 
rebui, Jaškūnui, Putrimui, Lu 
kui, Anglickiui, Vaišvilui, Peo 
plės Furniture Co., Miliaus 
kui, Babitzui, Petkui, Lekavi
čiui ir H. Schwarzel, kuris vi 
suomet patarnauja lietuviams.

Narys

Niekuomet nesitikėjau, kad 
didžiai gerbiamas ] tonas Vit
kauskus supratote lietuvio rei

“ARKIVVSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS’*

Knyga parašyta ne viena
kalavimų, o ypatingai — kaip jsmogaus, bet daugelio mūsų 

Lietuvos profesorių, kunigu 
mokytojų. Knyga yra didclą 
su stipriais kietais virtais, sm

aš, tarnaudamas svetimšalių 
prancūzų legione jau ketvirti 
metui, (tai d»;»- lieka vieneri 
metai ligi pabaigos tarnystės h J peniuntimu kaina 51.90,
Gerbiamasis p , jūs rašote, kad 
galiu prašyti tuos laikraščius, 
žinoma, tai nėr jūsų kaltė, nes, 
jūs manėte, kati aš esu laisvu 
piliečiu gyvendamas Afrikoje, 
bet visiškai kitaip paprastam 
kareiviui, o ypatingai legio
nieriui — visuomet trūkumas 
pinigų, nes mes vargstam Ai- 
rikoje, nežinodami dėl ko ir 
kam liejam savo kraują Sa
charos smėliuose.

ARKIVYSKUPAS JURGI4 
MATULEVIČIUS. Labiau ir 
labiau auga pasitikėjimas šių* 
šventu vyru, mūsų mylimu tau 
tiečiu. Nebetoli gal ir tie las 
kai. kada Dievas leis jį išvys* 
ti šventuoju paskelbtą.

Kiekvienam įdomu pažinti 
to garbingo Vilniaus vyskupą 
gyvenimas. Jį sužinosime is 
neseniai išėjusios knygos.

“DRAUGO” KNYGYNE

Pranešimai
Dariaus - Girėno Paminklo 

Fondo Komiteto posėdis įvyks 
vasario 12 d., 8 vai. vakare, 
“Margučio” red-je (G812 So. 
Westem Avė.). Bus svarstoma 
svarbūs reikalai. Tamsta kvie
čiamas būtinai atsilankyti. Vi
si fondo globėjai būtinai pra
šomi atvykti, Įiaminklo proje- 
ktą parinkti.

Adv. R. A. Vaselle - Vase- 
liauskas, K-to Pirm.

MARUUETTE PARK. - 
Šv. Barboros dr-ja laikys mė
nesinį susirinkimą vasario K) 
d., 2 vai. popiet, parapijos sa
lėje. Prašome narių nevėluoti

įsirašo Amerikoje augusių ir 
gimusių mergaičių. Štai, aka
demike Giržutaitė uoliai susi-

inu-organizuota vajaus jnnkiiims lanko kartu su savo ir skaitlingai susirinkti, ne?
bus svarstomas svarbus reika
las. Rast

komisija, kurion įėjo mūsų a-jmainyte> 0 jvį veiklios Bridge 
porto mergaitės K. Garuckaitė 
ir S. Vodmanaitė skyriuje graMirties Sukaktuvės

A. t A.
ONOS J.R JONO 
MAŽUNAIčIŲ

Jau sukako trys metai, kai 
negailestinga įnirtis atskyrė iš 
mūsų ig.-po mylimą švogerk.i 
Oną. ir vieni metai nuo mir
ties mylimo brolio Jono.

Netekome savo mylimos Svo- 
rterko8 vasario 16 d.. 1931. o 
mylinio brolio netekome šau
lio 30 d.. 193 4 m

Paliko dideliame nuliūdime 
:ūnų Joną 12 metų, dukterį 
Aldoną 9 mietų, broli Juozapa, 
brolienę Veroniką ir šeimyna. 
Abu našlaičiai dabar gyvena 
pas dėdę ir dėdienę Juozapą it 
Veroniką Mižūnalčius.

Nors laikas tęsiasi, mes ju 
niekados negalėsime užmiršti. 
I^ii gailestingas Dievas suteikia 
jiems amžiną atilsį.

Mes atmindami tą jų liūdna 
praslšalininią įš mūsų tarpo, v- 
ra užprašytos' gedulingos šv. 
Mišios už jų sielas vasario 9 
d.. 1935 in.. ftv. Antano paran. 
bažnyčioje. Cicero, III.. 7:43 va
landą ryte.

Kvlečialne visus gimines, kai
mynus, draugus Ir pažystamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę lieka-
Sūnus, Duktė. Brolis Ir

Brolienė

žiai raštininkių pareigas eina.
Z

Užbaigus vajų, turėsime bu- 
įneo party, apie kurią praneši
mus darė K. Garuckaitė.

Tiek šį sykį apie mūs sky- 
Įrių. Netrukus plačiau parašv- 
'sinie. X.

NETIKĖTA PRAMOGA

į ROSELAND. — Šidlauskie- 
'nė, žinoma Roselando darbuo- 
Įtoja, sumanė surengti netikė
tą pramogą Jucienei, jos var
dadienio proga, vasario 4 d.

Apie 30 moterų ir vyrų su
sirinkę nustebino Jucienę. Pa
sivaišinta, pašokta, pasilinks
minta ir apie 12 vai. išsiskirs-

TDVVN OF LAKE. — Ma
rijonų Kolegijos ir Seminari-

C1CER0S ŽINIOS
ŠĮ VAKARĄ BUNCO

Lietuvių Draugijų Politikes 
Komitetas šį vakarą (vasario 
8 d.) 7:30 vai. Šv. Antano pa- 
rap.* svet. rengia didelę bunco 
party. Pelnas- eis Parapijos į ]2
naudai. Ponas Galias, Public 
Works Superintendentas, ir ki 
ti miesto valdininkai aukoja 
labai daug dovanų. Fasivaiši- 
nimas bus dykai. Atsilankykit 

Tikietai visai pigūs.visi.

CICERO. — Įvairių politi
nių partijų darbininkai subru
zdo. Mat, vasario 12 d. jau 
čia pat. Vienį sau, kiti sau. 
Gaila ir pikta darosi, iš šono 
žiūrint, kad tarpe lietuvių nė
ra vienybės, supratimo politi
kos dirvoje. Dirba, agituoja, 
kad tik jų pusės kandidatai, 
laimėtų. Lietuviai turėtų ži
noti, už ką balsuoja, ir nepa
siduoti agitatoriams. Atėjus 

d., visi eikime ba-
suoti. Senis

ciam rasvsiu
giau, jeigu neturėsiu manevių 1 
Bet, didžiai gerbiamasis p. V11 
tkauskas. jeigu galėsite, atsių
sti dar laikraščių ar-, tai pra
šau...

Didesnė Jėga Nervuotlems 
Susilpnėjusietns Vyrams 

ir Moterims

Komisija

PIRMA IŠPILDĖ

Šv. Antano <1 raugi jos bunco 
party buvo sausio 30 d. para
pijos naudai. Svečių buvo pil
na svetainė. Pelno liko 95 dol.

jos rėmėjų 7 skyriaus mene- ĮBun(,o komitetai dėkoja visiė- 
sinis susirinkimas įvyko vasa • 
rio 1D d., 2 vai. popiet. Nuo
širdžiai prašomi visi atsilan
kyti ir naujų narių atsivesti.

Valdyba

VIEŠA PADĖKA
OAK FOREST, ILL. — Šios 

prieglaudos lietuviai seneliai 
ir invalidai nori viešai padė
koti per dienraštį “Draugą” 
Lietuvos Dukterų draugijai, 
kuri vasario 3 d. aplankė mū
sų prieglaudą, patiekė lietu
viams labai skanius pietus ir 
visus lygiai apdovanojo eiga 
retais, po svarą cukraus ir po

ms uz paramą.
Mėnesiniam susirinkime, va

sario 3 <1., dr-ja nutarė dar 
pridėti 5 dol. iš kasos, kati

PADĖKITE LIETUVIUI 
LEGIONIERIUI AF

RIKOJE -

NUGA-TONE vra turtingas Zinku- 
Fosfoidu. brangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforą, t y. elementą labai 
reikalingą tvirtiems, galingiems ner
vams. Medikąlišką fosforą parašo 
daktarai, kad sušvelninti ir nura-

_ . , . .... minti sujaudintus, svyruojančius,.JunilS gerbiąs legionierius j skaudančius nervus. Jis yra brangus 
' nervų sutrutčse, kurios pagimdo 

••nusidėvėjimo” Jausmą.
Tas šaunus receptas turi tam tik

rą formą geležies. raudono kraujo
,i ir r t r T.-*__ , reikalingo būdavojumui tvirtesnių7128, f. M. A. dll 1-er rstrat.-. |r sveikesnių raumenį) tr sugrąžinl- 

i mul spalvos ir pilnumo išblyšku-ger, Kliencbeifl, dept., ConstH-j gtems, ploniems veidams. Be to,
Į NUGA-TONE turi šešias kitas bran- 

ntinC. ,• gias gyduoles. Pridėkit Ant NUGA-
LUt k; TONE šiandien ir tPmykite kaip Prašau, pdtC'flklte ll kiti . Į Į „tlprėsit. Parduoda visi aptlekorlai 

i- i • v-c i su garantija grąžinti pinigus. Tik dlietUVJ TrjrikO.jG! t vienas Doleris mėnesio trytmentnl.
Nuo užkjpiėjhuo i»nKlt—UOA-SOL 

Vitkauskai — Idealų IJuosiioloJa vidurių 25o

N. Romanavičitu
AdiT-a-: N. Romanavičiu-;,

PASIŲSKITE LIETUVIS 
K0S SPAUDOS

Lietuvis legionierius Afriko 
je N. Romanavič.ius rašo Arė
jui Vitkauskui, 2138 W. Cout- 
ter Str., Cliicago, Ilk:

Khenehela, 16-1-1935 m.
Didžiai gerbiamasis ponas 

Vitkauskas!
Esu joms labaį dėkingas už 

jūsų laiškelį, ir laikraščius,
būtų lygiai 100 dol. Tai para- kuriuos esu gavęs s. m.

ROSELLI BROTHERS, INC.
PAMINKLŲ DDtBt JAI

/ rėjas

VENET1AN MONUMENT CO, INC.

įtyta. Visi dalyviai džiaugiasi /’Oc pinigais. Visi net nustebo,, 
padarę surprizą savo gerai pa-J<a'l šiais laikais dr-ja galėjo 
rapijonkai. Dalyvis skelti tokią sumą pinigų, kati

____________________ ______ .galėjo apdovanoti tokį biirj
lietuvių — apie 140 (tiek da 
bar ramias prieglaudoj). Tas 
parodo, kad lietuvių visuome
nė įvertina dukterų darbuotę 
labdarybė“ roikale ir gausiai 
aukoja.

Buvo surengtas ir gražus 
muzikalia programas. Pirmą 
kartą prieglaudos istorijoj ma 
tyta benas “Lietuva”, kuris 
grojo per tris valandas. Tar
pais buvo dainų.

Svečių buvo daug. Jų tarpe 
ir Mileliai iš Evanstono, Ma- 
lietos iš VVaukegano, kurie 
daug dovanų atvežė. Dar sykį 
dėkojam Dukterų draugijai už 
sunkų darbą dėl mūsų, ir vi
suomenei už aukas, o svečiams 
už atsilankymą ir suraminimą 
vargšų. Ačiū visiems, kas tik 
kuo prisidėjo prie šio labda
ringo darbo.

Jenas Rusteika,
List. War4 52.

Kį “DRAUGAS" JUMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ii 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dieno? 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomius ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomins 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. 

Drangas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 18c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

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

Chicaeo, Illinois
••• • • M* *• W

AUred RMelB,

Specialistai ttkalime Ir įdirbi
me visokią r<UUq paminklą Ir pa- 
bnamlą.

Mdsą iąlmyha spedaUaooia Va
rne darbe per tešlas ka

Veskite paminklą refltalna tie
siai su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytos aso 
dldžlullą vartą

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai t

Rn PEN8ACOLA MII 
BELMOKT S-iSS 

. Office: HILESIOK IMI 
Vtneent Hooelll, seor.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
IAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Moderniška Koplyčia ir Vargonai Dykai 1

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

■it,. __

GR ABORI A I :
LACHAWICH 
IR 8ONO8

LIETUVIAI OKABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplfla.tsla 

Reikale meldžiu atsiftauktl, o iu»no 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CAKSI 2315 arba Mftlt
2314 W. 23rd Pl., Ohicago ■ ■ •

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.
Tel. CICERO 5»27

Tel. LAPayette U?>

J. LlulevJčfus

k
Craborloa

Ir
Balsamtlbtojaa

Patarnanja Chlca 
(toje Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

4O»2 Archer Avė.

I.J. ZOLP
ORABORIU8 Ir ULnxZrUVTU 

T1DUAI
1646 Wert 46th Street
TaL BOClevard BM*—*412

ATSIUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

!l •jBttzapas EmI
Ir

Inas

is

Lengvais Išmokėjimais 
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

8319 Litu&nica Arenus 
Chicago, BĮ.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th 00URT 

Cicero, Bliuoia 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKI
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
ORARORinS Ir BAJAAMUOTO.H 

Patarnavimas ąeraa tr nebrangus
718 West 18th Street

Trlcfonaa MOMrne SS77

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ CRABORIUH 

Palaidoj* už *25.00 Ir aukžčtaa 
Modemiška koplyčia dykai 

008 W 18th St. Tel. CANal f. 17| 
Chicago. III,

Laidojamo ant longvp i -kcjt

J. J. BAGDONAS
Rcp. <1<M» :irb;i Pul. 4151 

2506 W. 63rd St 
10734 S. Michitfan Avi

N. RADIS, ch, __
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VIETINES ŽINIOS
MES JAM POPIERA, JIS 

MUMS AUKSU
TAIP PASAKĖ JUBILIA
TAS KACINAS MININT 

23 METŲ SUKAKTĮ

i Neužtenka skaityti vien tik 
rietimas žinias, skaitykime 
nuo I puslapio iki pat galo. 
Rasime pamokinimų.

.Jubiliatai augina sūnų, ku
ris jau 20 metų. Kitas miręs.

Juozas

Pranas ir Paulina KaAinai, 
gyv. 7213 So. Wnshtenaw Av., 
vasario 2 d. paminėjo savo 
23 metų šeimyniško gyvenimo

SMAGU, NES PAVYKO
MARŲPOTTE PARK.

' LT.*1 -----

sukaktį. Pasikvietę giminiu ** paskelbtų matinių Šv. Ka- Antanas Kalvaitis, Lietuvos 
suruošė vakariene. '.Jubiliatai /«imieio Akad. Lėmėjų vajų, J konsulas ( bicagai, vasario Ii 
atrodo dar jauni. Sako, laikas Pamatinis jau įvyko, t. y. r.*- d., Dievo Apvaizdos patupi jos 

greit prabėgo, kad nei 8 skyriaus sausio 27 d. salėje, Lietuvos nepriklauso

Be to, pačios 8 skyriaus narės 
gausiai prisidėjo; jų buvo tiek 
daug, kad daug vietos užimti) 
joms išvardinti.

Prie progos dėkojam ir ko
misijai (Kuzma rskienei ir A 
rmonienei) ir visoms kurios 
dirbo virtuvėje ar prie tikietų 
tų vakarų.

tJei šioje korespondencijoje 
įvyko klaida, tai yra gal ku
rių vardai nopaminėti, ar įsi
rašę nariais nėra pažymėti, 
prašomi pranešti 8 skyriaus 
raštininkei.

S. K. A. R. 8 skyr. valdyta

-------------------- .i .' 1 i1 ."agg
TRIGUBOSE SUKAK 

TUVtSE

taip greit prabėgo, kad nei 
nejutome. Apdovanoti linkėji-, Vakaras pasiseko. Į vakarienę 
mais, sveikata ir laime šalau- atsilankė daug šešetų prietelių 
kti sidabrinio jubiliejaus. ,not iš ko,oni«

Pranas prie būrelio žmonių
gražiai įvertino “Draugų”.
Sako, man laikas taip greit

net iš tolimų kolonijų. Visi 
gėrėjosi gardžia vakariene, 
gražiu vaikučių programų

niybės 17 metų sukakties pa
minėjime pasakys kalbų.

"SWEET SIKTEEN" 
CIMIUVIįJ SUKAKTIS

NACIAI KIMBA JAU I UŽ- SUS,S,EI^?1^1NFKMET'S 
SIENIO SPAUDOS u—*

ATSTOVUS
ESĄ JIE PERDAUG SKEL

BIA LIETUVOS NUSI
STATYMĄ

KAUNAS. — Paskutiniuoju 
laiku Lietuvoje susisiekimo 
reikalai smarkiai varomi pil
tuvu. Taisomi pieniai, stato
mi ir pertvarkomi goležiiike- 

jliai. Pagaliau ir paprasti vieš. 
keliai taisomi, lyginami, žvv-

Januškienė, Pavilionis, A. Ša- 
d baras, J. Vilimas, Oškeliū- 

kalbomis svečių, atvykusių iš nas, Šveikauskas, Dirgeliai,

Dainininkė Sofija Saurienė,
L. V. “Dainos” choro narė. 
vasario 17 d., Dievo Apvaiz- 

| Įvyks vasario 24 d., vakare,!(,os PHrnpijoj, dalyvaus trigu- 
Šv. Kazimiero Akad. Audito- bų sukaktuvių: L. Vvč.ių 4 kp 
.rijoj. Tų vakarų įvyks gražus ,n-» Lietuvos nepriklauso-

~ z-.,. — , n i • - . z-,’ bankietas — Akademiios Rė-;niybės paskelbimo 17 m. it.v J v • So. Clticago, Bndgeport ir ki-iRupslaukis, A. Dapkiene ir C. /\ku<u nujos ne ? i
bėga. Parėjęs iš darbo, paimu . • lo* - • - m -• i i hipių Dr-tos Centro vakarienė,' Llaipedos atvadavimo 12 tn2? , . ’ 1 (tų kolonijų. Skvrius dėkoja Stasumene. Tuo pačiu laiku •' v«*B.ia«!,|

Draugų” ir kol viso neper-l_ . . . * „ ... . ... , .... . . . . o kadang1 iPonlrn mrm A \ fincoclinnoi lsil’nso ntlPTi narini nr/Qi,viso neper 
skaitau, negaliu eiti poilsiui. 
Sako, kas skaito, rašo, tas duo

i Centro pirm. A. Nausėdienei, įsirašė sekantieji nariai užsi- 
vienuolvno kapelionui kun. U- mokėdami po $1.00 metinių

gi už kelių dienų su- programe.
kanka 16 metų nuo A. R. 

rbai, So. Clticago klebonui ir mokesčių: O. Butkienė, M. Ba-(^°'° 4

KELIA NAS. - Reuterinjn,ojami. .Jau daug kur imt. 
biuras Berlyne, kaip pranešia-ik(,,|U iSnvko neišbrendamos l,a 
itin, parašęs savo agentūrai; ,os> ‘<luob(-s. |r rudens ar pa- 
\ ienų pmnesinių, kuriame n-|vnsa,.jo |a;ku susisiekimas gn- 
pie 10 eilučių skiria v°k'o<,'ų!pUnn ir automobiliais ir daug 
spaudos puolimams ir tik a-|,fnffVOsnifS neffH )>nvo 
pie viena eilute — lietuvių
sluoksnių Berlyne nuomonei 
tuo pačiu reikalu. Tačiau ir
ta viena lietuvišku sluoksniu . . . .....• . .. tuvos susis'iekimo ministerija

apie 'tikrus , ,... . _ „ dabar
Klaipėdos ». T, . . cm penkmečio darbų plana. į

krašte, kaip matyti, buvo pa- .... . . ..... ...... u įeina liauju plentu, geležiu-
vojinga vokiečių tvirtinimams ? .. ... , .. \ .. . . , kelių statvba, kelių laisvina.-,
užsieniuose. “Deutsche diplo-. .. , ’. . ... * Norima šiuo planu pasiekti,
matisch-politiscbe Korrespon- , , _ . . . ,,, 1 1 .. -kad po 5 metų Lietuvoje susi-

„ . denz pradeda kampanija . , . ... . . . ,Programe taip pati ..... , ' siekimas butų toks pat leng-1 1 prieš užsienių spaudos atsto-1 .....1 1 1 ivas, kaip ir kaimyninėse vai-
vus Berlyne todėl, kad jie, o- . , _ c, , , ,• ’ . d stvbese. Suprantama, kad su
sų, per mažai ar visai nein-1. , . ... . . , .1 . . . v. . .tvarkius tinkamų susisiekimą,
formuoja apie vokiečių nusi- ... . , . , .. ,. , Lietuvoje smarkiau kils kras-
statyma dėl Klaipėdos krašto x , lx. • -J ‘ ' 1 .to kultūra ir žmonių gerove,
it- Lietuvos. Tas WilheJmstras-1. . , ..... . ; Lietuvos gyventojai šiam su-

laikraštis tvirtina, kad, .... • • * ••...... . sisielcimo ministerijos sunia-
girdi, i žsienių spaudos atsto- , . ... • • .’ ... nvmhi labai pritaria ir patys
vai Berlyne per daug skelbia
Lietuvos nusistatvma. .... . .. m„ų' dėti igvvendinti. Tso

“Deutsche diplomatisr*li-po-
litiSche Korrespondenz”, kal
bėdamas apie Saro balsavimųj 
tarp kitko, rašo: “J Saugiau!

i„~o.> |ka*P balsavo ūž Vokieti-!taryta i.
pjų, o likę 10% lai buvo kitų;

P/dalyvaus ir pilnas L. V. “Dai 
tai nos” choras. Iškilmes rengii

nos neprašo; kas skaito ‘Drau ’ . ,. . . _r -i »• -c, c<< t» ai bus sykiu ir šios organizacijos L. V- 4 kuopa, , . .. , . . 'seserų pneteliui kun. Vaitu- rsiene, S. Slanevieia, B. Šio- •
gų’, tam nėra taip sakant sto
kos katalikybėj nei lietuvy
bėj. Skaitydamas “Draugų” 
randi geriausių pamokinimų. 
Ačiū Dievui, kad mes, lietu
viai, katalikai, turime tų tvi
rtovę ■— “Draugų”. .Jis kalba

gimtuvių puota.
A. R. D. narės savo organi-

, kaičiai, dvasios vadui kleb. gerienė, Daunorienė, O. Dap- 
kun. Baltučiui, kun. Kataus- šiene, T. Kodienė, K. Balčiu
ikni ir adv. (irisl, nž atšilai.- nienė, Purinki™? ir Miniatie- za<''-»ir •'aufiaBi laimin' 
ikynia ir nasakyma gražiu ka- nū. S skvrius nuoširdžiui dūko ®oa ’tohdamos kilnius darbus.
Ibi).' . į ja aukotojams. Tlankietaa bus, kaip visuo-1 a>""n.’t

Išgirdę, kad buvo kolekta, 
vienuolyno prieteliai, rėmėjai,1 mus kasdienų. Nebijokite, .......... x . . , . . i • , • • ,.... _ nuoširdžiai aukoto tai istai- rtų, kurie aukojo visus va!priešų; jie musų nepergales,; . TA___ _ ,’ k x 4_.

bet patys išnyks. įgai. Duosnūs aukotojai tų va-gius tai vakarienei. Šie gera-

SUDEGĖ FABRIKAS

nuoniones 
laktus ir

eilutė 
įvykius

negu buvo prus
3-5 metų.

Norėdama visiškai sutvnr- 
ikvti susisiekimo reikalus, T.i“- 
tuvos

pradėjo rengti ateinan-

ŠIAULIAI. — Čia sudegė,ses
fabrikas “Globus.” 

niet, kai sesutės Kazimierietče, Gesinimas buvo sunkus, nesNegaliu praleisti nepranešus ’ '* .....
iii i • i •• > vadovauia daugiau nocni puto smarkus vejas ir t tuk.-kad buvo dar ir kitu gerada 'auo'auJa> negu ge u

ras, o programa malonių aka-i^e karštis. I rys ugniagesių 
va!.

pasižada jį kuo galėdami pa
dėti įgyvendinti.
Į-------------------

ITALAI RAŠO APIE LIE
TUVOS KARIUOMENĘ

demikių; bus kuomi gėrėtis. Į.[komandos dirbo apie 4 
Sužeisti du ugniagesiai, 
gaminių apie 8,000 lt. sumai,

i, , , , , , , i.. ... . . . . . . 6'‘“ žanc-a tik ifel 00 asmeniui Pra- Sužeisti du ugniagesiai. Dalisikarų buvo: kleb. kun. Baltu- širdžiai žmones prisidėjo gan- b » • •
siomis dovanomis: Pužanskis, 
Minint, Mosiej, Poczulp, Mu*

džia 6 vai.
Bilietų galima įsigyti pas

Mes, sako, užsimokame 6 do-Įtis — $10.00; kun. Katauskas 
lerius popieriais, o “Draugas” — 5.00; kun. Lukošius — 5.00; 
atmoka mums kasdienų auk-į po $1.00 aukojo: M. Grisb, V.
su. Ar neverta visiems lietu- i Trust, Jonaitienė, K. Jančie- Prosevičius, International Dai: . ..........................
viams katalikams skaityti!nė, Užandienai, A. Peter, J. ry, Sawyers Biscuit Co'., Clon- 'injs pasisvečiuoti ir Mv. Kaži 
“Draugų”, kuris taiso mūsų Zolanda, B. Nenartonis, D. ssen Co., Gordon Baking Co |lni<^10 Akademijų parcuti.. 
kelius ir visus riša vienybon Slėnis, Danto, K. Bredelis, U. (Silvercup), Samueli Kunin , ~ • Nina

carella, Narvid, Petrauskas. r,“'nf-'ns visose kolonijosr.
Kviečiame visus — su remėjo-

Aš suradau priežastį!’
Ckan "LENGVUS GERKLEI...tai yha 

priežastis 01d Gold populiariškumo!(WARNEK OLANDE

Malonus Charlie Chan:

Jus esate sumanus dedekty- 
vas. Bet nereikia dedektyvo, 
kad atidengti žavinga Old Gold 
lengvumu gerklei ... Net ir 
paprastas žmogus tą gauna .. . 
su pirmu durnu.

Suprantama, judžių žvaigždės ne gali 

rizikuoti rūkyti cigaretus, kurie kenks

mingi gerklei ir balsui. Bet tas šveitimas 

Turkiško ir namie auginto tabako, kuris 

padaro Old Gold tokiu maloniu opiai 

gerklei taipgi suteikia jiems nepergalimu 

kvapsnį ir skonį.
SirdittgMf

P. LORILLAPD COMPANY, INC. 
(ISTBGTA I7f)

P. S. Jusįi atidengimas susiveda prie lio:
Geresnis tabakas neauga negu vartoja
ma Old Gold. Ir jis yra tyras. Lengvas 
ant GERKLES IR NERVŲ.

’ Or.LornUtdC«.,fac.
AMERIKOS CIGAREW

WARNER OLAND veikale “Charlie Chan ta Paris,** kitas arthtiftu atvaizdinim.* EARL DER BIGGEJtS’ p*«kilbu«io dedektyvo 
charaktetiaui , , . (Foa Produkcija)

išgelbėta. Nuostolio 
apie 250,000 lt.

laikrašti- 
Eoschini paskelbė

ttattmac z«: ♦ (,ai i r faktui, kurie patys už “Corriere dei Piccoli’, kuris
KAUNAS. — Gų numato-i ..... • •»,. . , .... save kalba ir komentarų daro ,vra vienas iš savaitinių Voi-

. nereikalingų. Užsieniai, ir kai nėra de la Serą leidimų ir 
dėl to i valstybes išlaidas ten- , .... . . ... • • •kurie užsienių korespondentai yra skiriamas jaunimui, įsti-ka įtraukti 2 milijonai litų.

PAUrUPELLER

ROMA. Italų
itautybių grupės. Tai yra skai- ninkas

Nuo Geliamų' 
Sąnarių

naudokite
ANCHOR

PAIN-EXPELLERĮ
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina skausmus

,šali>skai

OFISŲ REIKMENYS
OI-’FICE l-.vriPMIVT

Kuomet reikia guminių štampų, 
ants|>aii(lų ar kitų olisams reiknlin- 1 
iru dalvkų, pašaukite:

HARrison 8125

ACE STAMP WORKS !
81 W, Van Buren St.

Lietnvi-t I’r. Mileris jmn« patarnaus

mieliau klausė iš emigrantų spalvotomis iliustracijomis 
stovyklos išeinančios propn- papuoštų puslapį apie Lietu- 
gandos, negu patys mėgino ra- vos kariuomenę. Puslapyje 
miai ir šaltai padaryti išvadų, duoti spalvoti Lietuvos kava- 
Totlėl tie sli oksniai po baisa- lerijos, pėstijos ir artilerijos 
vimo sąmoningai nukreipia karininkų, ir kareivių mode- 
viešų susidomėjimų nuo Saro liai. Prie jų pridėti paaiški- 
krašto ir stengiasi sensacinga; nimai apie Lietuvos kariuo- 
fornia pakreipti jį į Klaipė-’menės istorijų. Puslapis susi- 
dos kraštų pasiduodami vien- laukė didelio pasisekimo Ita-

įtakai. li.i°3<‘

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

(Mofronolltan Stale Rnnk name) 
Valandos kasdien nuo 9 Iki R. 
Panedailo, Seredos ir PiMnyiMoa 

vakarais R ikj 9.
Teleforas CANal 1I7H 

NAMAI: *6459 S. Rockwell St.
T'-lrfonas RKPnMIe 91100

ANGLYS
AMOIiYMt Tūkstančiai natriu vartoto 
ekonoinlfikss, h* sttodftlų Troplcalr 
anglis. Garantuota voga Ir Šiluma

Trys Teletonnl:
I Screenlng--- 14.7R Repufclle OROO
| Mine Rurr—R 7-5 (4twndals 73RR
I Lump srba erg—8.00 Mnrrltnac S524

NORThERM CO.M. CO.. 
I<swndnle RferHinne 2R?1

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlcngo. III.
TFIk RF.roTRI.IC H'd-2

Katrie perkate vn/'la l.‘ 
drafvertų, siųskite Juos ) 
CRANE COAI. CO. O.iu.-tte 
garsanaa anglis už msklatt 
Pinigų.

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

T, fRR <

MORTGAGE BAMKERS

PERKAM
LIETUVIS

KUS B0NU8

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ A G E N T 0 R A 

Prisirašykite j mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET TeL LAFayette 1083

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČIįJ

Lengvais Atmckėjimals 
Nuo 5 Iki 20 Metų

Kiekvieno asmens turtas 
apsaugotas per IT. R. o„- 
vermnenf įstaigų: Ked<ml 
eavlngs and I.oan Insuran
ce Corporation. Wnshln!r- 
lon, r>. c„ iki jR.oon.

TAUPYMO SKYRIUS
Galinta padJtl lino.on arba daugiau (tneome sharest. Galima pa- 

dėti tl.no, gauti knygelę Ir kada klek nori niokgtl (optlonall.
Galinta niokčtl po RO centų j niCnesJ arba dauginu (Installment 

Ihrlft I.
V* kiekvienų doleri mokame dividendų pagal uždarbi.- Praeity 18- 

mokSjom R%.
Pirma Kelerai, Ir tvlrlausln finansinė įstaiga. Nfl Jokia depresija 

nepakenkė Ir nepakenks. Nėra Jokiu mokesčių (stojimui J narius.

FederalSavings
AND LOAN ASJOCIATION 

OF CHICAGO

2324 S LEAVITT 8T. 
Tei. CANal 1678

JUSTIN 
MAGKIEWICH

RaAtlnlnkas

/




