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IZOLIAVIMO PAJĖGOS 
KANKINA EUROPĄ

Susirišę įvairių rūšių paktais 
kraštai gyvena baimę

PARYŽIUS, vas. 9. — Eu šios gi pastarosios turi (Irau 
ropos valstyliės gyvena bei- gingus ryšius. Dar daugiau.

Sov. Rusija yra pasiryžus Lie 
tuvų. ginti, jei kas ją pultų.

mę, kadangi neturi užtikrin
to rytojaus.

Ant viso žemyno su visu 
savo sunkumu užgulė naeiona- 
lio izoliavimo pajėgos. Kiek
viena valstyliė bijo, kaip poli
tinio, taip ekonominio izolia
vimo.

Kone visos valstybės yra 
tarpusaviai susirišusios įvai
rių rūšių paktais, tačiau ir 
tas neužtikrina joms saugaus 
rytojaus.

Štai pavyzdys:

Sov. Rusija, savo keliu bi
jo japonų, o Prancūzija gin 
kluojasi prieš (Vokietijų ir su 
Lenkija jau turi suirusius 
santykius.

Taip yra Europos rytuose 
ir vakaruose. Toks pat stovis 
yra vidurinėj Europoj, Buika 
nuošė ir visur kitur. Valsty
bių valstybėmis nepasitikėji
mas yra persimetęs net Ai'ri-

DIDELIUS NUOSTOLIUS PADARĖ POTVYNIAI NAUJOJE ŠKOTIJOJE

Halifax miesto dalies vaizdas. Lietūs ir žiemos laiku nepaprastas atolydis sukėlė 
šiuos didelius potvynius. Žuvę ir žmonių. Žmonės ne tik neteko pastogės, bet daugelis 
ir visos savo mantos. Nesuspėjo pasiimti su savimi reikalingiausių daiktų. Paskiau su 
valčių pagalba buvo gelbėta iš vandens visokį daiktai.

iTenkija glaudžiai susijun-į kon. 
gus su Vokietija. Jos abi ag-i Visa Europa gyvena nepa- 
resyviai atsineša į Čekoslova- J prastų laikų. Nežino, ką jai 
kijų, Lietuvą ir sov. Rusiją.' atneš rytojus.

Meksikiečiai tėvai raginami neigti 
valdiškas mokyklas

MEXJCO CITY, vas. 9. — 
.lau pora savaičių kai Meksi
koj plačiai skleidžiamas Tau
tiškosios Šeimynų Tėvų uųi- rnams.

vę pareikŠdami, kad s«»cialis- 
tiškas švietimas yra priešin
gas jų religiniams įsitikini-

JAPONAI PASIRENGE 
KOVON

. ( MANILA, vas. 9. — Eilipi- 
— Žiniomis iš Urugvajaus, į1,10 diena. Šių diena Chicagoj gaj^ vyriausybė rado, kad 
tenai sutriuškinta revoliucija, dus uždaryti bankui ir kitos japonai neteisėtai nuoinuoja 
kuri buvo pasireiškusi net ke 1 stambiosios prekybos įmonės. |didelius žemės plotus Davav 
liose provincijose. Į “' _ ' provincijoje. Nusprendė juos

| Vyriausias tų sukilimų va
idas, Basilio Munoz, atsidūręs 
Į net Brazilijon, kur bėga ir jo 
vyriausieji sekėjai. Gausingi 
sukilėlių būriai taip pat neši
nas! Brazilijos link.

SUTRIUŠKINTI ŠUKIU- i A. LINGOLNO ŠVENTĖ 
MAI URUGVAJUJE

BUENOS AIRES, vas. 9.

Rytojaus dienų, vasario m. 
12 d., yra A. Lineolno gimi-

DIDELIS GAISRAS MARI
JAMPOLĖJE

.jos atsišaukimas į meksikie
čius tėvus, kad jie neleistų 
savo vaikų į valdiškas socia- 
listiškas mokyklas.

Su valdiškomis mokyklomis 
turi būt kovojama, sakoma 
a'sišaukime. Nes jų progra-

AUTOMOBILiy GAMYBA 
PER SAUSĮ

Sausio 26 d. iš Marijampo
lės telefonu Kauno m. savi
valdybės ugniagesiams prane
šė, kad Marijampolėje didelis 
gaisras — dega cukraus fab
riko sandėlis. Gaisro gesinti 
iš Kaimo tuojau išvyko trys

iš ten pašalinti.
Jš Japonijos sostinės Toki

jo oficialiai pranešta, kad ja
ponai griežtai kovos prieš 
Filipinų vyriausybės pasiry
žimų.

SAKO, JIE NEBUVO 
GROBIKAI

Kraštoimoje yfa pamoĮ<(lS apie jytig 
pašto autoritetai uždraudė
per paštų siuntinėti šį atsi
šaukimų. Tad jis skleidžia
mas stačiai per žmones ir jo 
kopijų šiandien užtinkama vi
sur.

Atsišaukime pažymimas vie
nas didžiai svarbus laktas.
Laikraščių reporteriai turėjo'
pašnekesius su viešojo švie- j
timo ministeriu Garcia Tellez, į
kurs pripažino, kad su sočiai- į
ištintomis krašto mokyklomis
vyriausybės tikslas vra siek- 

* It i komunizmo."

Tad atsišaukimu ir įspėja-) 
nii tėvai, kad jie ‘ ignoruotų' 
vyriausybės mokyklas. Ši Še-, 
mynų tėvų unija planuoja jh-į 
teigti stačiai “naminių moky 
klų” sistemų, kuriose bus 1 
mokinami po 9 vaikus. Moky
tojui bus atlyginta tik už 6 
vaikų mokinimų,, o 3 vaikai 
bus mokinami nemokamai. To 
kiu būdu ir neturtingų t’vų 
vaikai gaus progos lankyli 
šias “namines mokyklas.”

Yra svarbu pažymėti, l ad 
ne Bažnyčia, bet patys 'ėvni 
veda šių griežtų kovą prieš 
vyriausybės mokyklas, šeimy 
nu tėvų unija gi nėra bažny
tinė, arba vienų katalikų or
ganizacija.

Ne vieni tėvai kovoju pr
ieš soeialistiškas mokyklas. 
Kai kur ir mokytojai protes
tuodami pasitraukia iš užima 
mų vietų. Antai, Leon mieste 
82 mokytojai metė mokytnja-

ir laisvųjų medę, taip pat ko 
va su religijomis. Tėvai turi 
teisę savo vaikus mokslin
ti taip, kaip liepia sąžinė;. Nie 
l.as negali iš jų paveržti šių 
teisę.

NEW YORK, vas 
Automobilių gamintojų sųjun 
ga apskaičiuoja, kad per sau
sio mėnesį krašte padirbdin-

Ties automobilių parda^i- 
9. — Kauno ugniagesių komandosmo agentūra, 3152 Ogden avė , 

Kauno m. savivaldybės su 2 vienas grobėjas nušautas, o 
mašinom, miesto savanorių sueitas sužeistas. Jie, kaip sa- 
1 mašina ir Vilijampolės sa- kvta, norėjo pagrobti agentū- 
vanorių ugniagesių komanda 1 ros savininkų Kaplanų.

Sužeistojo grobiko advoka-

12 CIGARETŲ j NUSPREND 
PARDAVIMĄ I STREIKUOTI

TEISMO NUBAUSTAS KA
LĖTI IR DIDELE 

PABAUDA
Municipaliniam teisme pri

pažintas kaltu J. Martine/. 
35 m. amž., 516 W. 79 gat., 
kurs pardavinėjo viešosios 
Englevood vidurinės ' moky
klos mokiniams iš meksiko- 
niškos žolės “marijuana” dir 
•barnus cigaretus.

Teisėjas McGarry nubaudė 
jį vienerius metus kalėti ir 
500 dol. pabauda.

Tai kitiems pamoka. Tie ei 
garėtai iš meksikoniškos žolės 
yra narkotiniai ir uždrausta 
juos pardavinėti ir vartoti.

ta 306,000 automobilių. Pra
eitų gruodžio mėn. padirbdin su ' mašina. IŠ viso 24 ug- 
ta 185,919 automobilių, o 19- -iagesiai ir Kauno nu brand- *
34 metų sausio m. - 163,811. | majoras Šimkus. Iš Kauno t |jo tįe du vyrR.

Pažymima, kad visos auto Manjampoę auno ugniage- nebuVQ grobėjaį. Sako, jie ten

mobilių kompanijos daro pa- aiai nuvY 0 P01" va - u\ buVę pakviesti, kad juos nu-
žangą. us i ga’sro vie ų, sau e iš, nes per daug žinoję

apie patį Kaplanų.
DIDINAMI DARBININ
KAMS ATLYGINIMAI

KALIFORNIJAI REIKIA 
170 MIL.DOLERIŲ

WASHINGTON, vas. 9.--

Kalifornijos valstybė reika-___ ______ __

lania kart krašto vyriausybė! T0LED0’ °> vaa- 9- ~ talija, kart krašto > naust be | Motor Mcter Gaug(1 a|)(, Eq,
skirtų jai 170 milijonų dole J ujpment bendrovė didina atly 
rių. Tas reikalinga kontroliuo, gįnįm^ nuo 5 iki 14 nuošim
ti Saeramento ir San Jonų- čių 550 darbininkų, 
ui n upių vandenis.

PRISIPAŽINO NUŽUDĘS jGlass Manufacturing ir Spi-
MOTERIŠKĘ

Stockyardų policija suėmė 
tris jaunus plėšikus žudikus. 
Iš jų Sigmund Drvganski, 20 
m. amž., išpažino policijai, 
kad jis su kitais dviem su
imtaisiais nužudė Mrs. Anna 
Urbanek, 52 m. amž., sausio 
m. 27 vakare. Moteriškės la-

pėst. pulko ir Marijampolės) 
savanorių ugniagesių koman
dos. Sandėlis buvo prie fab
riko korpuso, apie 400 mtr. 
atstu nuo paties cukraus fab
riko. Gaisro metu nukentėjo

12 ŽMONIŲ ŽUVO NUO 
TORNADO

Plutokratų spauda aukština 
Cliicago miesto valdybų, kuri 
per paskutinius penkerius me
lus sumažino miesto išlaidas, 
kad tuo keliu “palengvinus” 
žmonėms. A

Pažymi, kad 1930 metais 
miestas turėjo daugiau kaip 
51 milijonų dolerių išlaidų 
sąmatoje, o, ^tai, už 1935 nie 
tus neturima jau nė 31 mili
jono dolerių.

Ir kokia tai gera ir žmo
giška miesto valdyba, jei tiek 
daug palengvina mokesčių n 10 
kėtojams, pažymi tie laikraš
čiai.

Tik jie nutyli apie faktų, 
kad tas padaryta ne iš valdy 
bos malonės, liet dėl to, kad 
žmonės neturėjo iš ko mokėti 
didelių mokesčių. •

RADOKOMUNISTŲ 
SPAUSTUVĘ

KAUNAS. — Vilniaus g. 
43 nr. prie Gutmano Izraelio 
Meerio spaustuvės rasta slap 
ta komunis-tų spaustuvė “Ki
birkštis.” Ji buvo įrengta pr
ie Gutmano spaustuvės, kad 
lengviau paslėptų savo veiki
mų.

“Kibirkštyje” spausdinda
vo įvairus komunistiškus at
sišaukimus, brošiūras, laikrnš 
tukų “Tiesų” ir kt.

KAUNAS. — Gydytojų to- 
| bulinimosi kursai sukėlė ne
mažo susidomėjimo. Toki kur 
sai manoma ruoištl ir ateinan 

jčiais metais. Rusų mokslinin- 
»kai pažadėjo ir toliau palai- 
, kvti artimus su Lietuva snn-

APIE 10,000 DARBININKŲ 
GAL BUS ĮVELTA

STREIKAN

International Ladies’ Gar-, 
ment \Vorkers unijai priklau
sančios siuvėjos, kurios dir
ba moteriškus rūbus -iš med
vilnės audeklų, turėjo gausm 
gų susirinkimų ir nusprendė 
sukelti streikų visose šių rū
bų dirbtuvėse Chicagoj. Uni
jos viršininkai pareiškia, kad 

I streikas palies apie 10,000 
darbininkių.

Dalykas tame, kad dirbtii- 
jvių savininkai iki šioliai ne- 
1 pripažįsta unijos. Dirbtuvėse 
bendrai su unistėmis dirba 
ir neunis'tės. Tai gi dabar 110 
rimą, kad darbdaviai ne vien 
pripažintų uniją ir, taip va
dinamų, “elosed shop” sisto 
mų, bet ir padidintų atlygi
nimų.

Darbdaviai pareiškia, kad 
jie apmoka dariau i n kės re
miantis kodu. Mažiausias, sa
vaitės atlyginimas yra 13 dol. 
Unijos gi vadai pažymi, kad 
pereitais metais gyvenimas 
pabrango apie 22 nuošimčiais, 
•tad tas 13 dol. atlyginimas 
šiandien yra lygus 10 dol. 50 
centų.

Kį APIE TAI KRAŠTO 
VYRIAUSYBĖ

Krašto vyriausybė visų lai
kų dirbo, kad padidinus kai
nas perkamiems maisto pro
duktams ir kitokiems gyveni
mui reikalingiems daiktams. 
Sakyta, kad kada ūkininkai 
už savo produktus ir priimt- 
nininkai už savo prekes gaus 
didesnes kainas, tada pa.re- 

: rėš laikai.iI
I Ar ūkininkai už savo pro- 
* dūktus ir pramonininkai už 

savo prekes šiandien gauna 
didesnes kainas, sunku pasa
kyti. Bet štai faktas, kad kai 
kurie valgomieji produktai 
pabrango iki to laipsnio, koks 
yra buvęs 1929 metais, kada 

1 baigės pokariniai gerieji lai
kai.

Šiandien jau stačiai neįper
kami kiaušiniai, sviestas ir 
įvairios mėsos rūšys. Atlygi
nimas gi darbininkams nedi
dinamas. Tik susiorganizavę i 
stiprias unijas darbininkai ga 
Ii spkmingiau kovoti už didės 
nį atlyginimų. Nepriklausan
tieji gi organizacijoms yra 
priversti ir toliau dirbti už. 
nikio atlyginimų.

0 bedarbių kaip seninu, 
taip šiandien vra galybės. Vy 
riausybė sakė, kad kaip vis
kas pabrangs, rasis dauginu 
darbo. Tikrenybėje gi to nė
ra. Ir tie visi, kuriems vra 
lemta kiek dirbti, nežino, kaip 
jiems klosis rytojaus donų.

DALLAS, Tex., vas. 9. —
, , Tornado (viesulas) ištiko piet

sandėlio stogas ir jame bu- I . ..., • o » rvtinę Texas valstybės dalį. ves sukrautas cukrus. Sandė- 1 ’ , n ‘ ,v Žuvo 12 asmenų, tarp kuriųlyje buvo sukrauta apie 38,-Darbhninkams atlyginimų
, L vu 1000 cukraus maišų, apie 76,-didina ir kompanijos Libbev __ . ..

cer Manufacturing.

RĖDOSI MUNICIPALINIAI 
TEISĖJAI

Chicagos municipaliniai tei 
sėjai nusprendė įsitaisyti t«»- 

1 gas ir į jas įsivilkti, kada ei
na į teismus klausyti bylų. 
Sako, kad tuo keliu jie pel-

.... » nys daugiau pagarbos nuovonas rastas gatvaitėje uz, • ,
. t , ,, •, prasčiokų.8v. Jono katalikų mokyklos 
gatvaitėje, 5115 Tbroop gat.

Kiti du suimtieji išsigina 
to pikto darbo.

Žiniorųis iš AVashingtono, 
rasi, šiandien vyriausias teis 
mas paskelbs nuosprendį auk 
so klausimu.

T. J. Smart, 42 m. amž., nu | ---------------------
baustas kalėti nuo 1 iki 10 j Chicagoj lankėsi japonų 
metų už išeikvojimų 27,000 ambasadorius A. J. Valstv- 
dol. Swift and Co. liėms TTirosi Saito.

yra 10 negrų.

000 centnerių cukraus. Van
duo mašinomis buvo paduoda
mas į gaisravietę iš netoli fab 
riko esančio prūdelio. StogasI
nudegė, o mūrai liko. Begesi- 
nant dalis sukrauto cukraus 
permirko ir susigadino.

(Gaisro priežastis aiškinama.
Fabrike buvo garinis apšildy
mas.

Pačiam cukraus fabrikui 
gaisras nepakenkė, tačiau ug- įrankiai 
nies pavojus buvo didelis.

Nuostoliai neapskaičinoti.
Turint galvoje, kad vienas 
cukraus maišas, turintis 100 
klgr. (kaštuoja 120 lt.), gais
ras galėjo padaryti apie kele
tu milijonų litų nuostolių.

KLAIPĖDOS KR. DIRBO 
PINIGUS

KAUNAS. — Prieš kiek 
laiko Klaipėdos krašte pasi
rodė padirbtų netikrų sidab
rinių monetų. Bedarant kra
tų pas Pagėgių apskrities gy
ventojų Karmai), įtarta ver
tusis kontrabanda, buvo ras
ta 50 litų lianknotnms dirbti

KAI SUSIŠAUDO SENUKAI

KATINAS. — Joniškėlio np 
ylinkėj 60 metų senukas, J. 
Bitinas, susipykęs su savo 
pusbroliu, K. Svečiulin, 65 
metų senuku, pagriebė revol
verį ir jį vietoje keliais Sū-

tykins.

I — Maskvoje mirė Tvan Mtt- 
šupin eidamas 123 metus am- 

I žiaus. Jis iki pat mirties bu
vo visai sveikas. Jis niekuo-

PLATINKITE “DRAUGĄ” viais nušovė. Bitinas suimtas, met nerūkė ir negėrė.
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DIENOS KLAUSIMAI

SUSIRŪPINIMO VERTAS REIKALAS

Šiomis dienomis Lietuvoje vedama blai
vybės propaganda spaudoje, pamokslais, pas
kaitomis ir kitokiais būdais. Dabar jau kas
met suorganizuojama blaivybės savaitė, kuri 
anot “P. B.” bendradarbio J. Gbs.:

“Ši savaitė verta rimto visų geros valios 
katalikų dėmesio, nes tuo laiku varoma sma
rki dvasinė kova prieš blaivybės priešų, prieš 
girtavimų. Girtavimas — tai sena ir bemaž 
visuotinė tautų yda. Nėra visai blaivios tau
tos, nes kur nėra girtavimo, ten yra kitokių 
narkotikų vartojama. Narkotizavimas, svai
ginimasis yra vienas iš inacionališkiausių 
nuodėmių. Nė viena nuodėmė nedaro žmogaus 
tokio kvailo, kaip narkotizacija, ypač alko 
Lolinė. Galima drąsiai sakyt, jog noras įsi
gerti yra lygus norui laikinai sukvailėti. Bal
toji rasė daugiausia svaiginasi alkoholio nuo
dais.

Nors girtavimas ir plačiai praktikuoja
mas, tačiau jis yra didelis moralinis nusikal
timas. Visų pirma jis baisiai kenkia gyveni
mo grožiui, nes giriame stovyje žmogus netu
ri normališko savo proto ir sųžinės žiburėlio, 
to svarbiausio ypatumo, kurs žmogų išskiria 
iš gyvulių eilės ir daro jį lyg gamtos kara
lium. Pasigendamas ir j>cr tai laikinai už- 
f-pausdanias savo proto žiburį, žmogus pats 
save laikinai degraduoja į gyvulių eiles. Ge
sindamas savo proto žiburį, tuo pačiu žmogus 
nusiima žmogiškumo aureolę ir pasidaro Kiau
rus dvasiniu atžvilgiu.

Jau tas vienus taktas teršia žmoguje 
Dievo atvaizdų, bet to maža: girtame stovy
je žmogus praranda ne tik protų, bet ir tiks
lingų instinktų veikimų, pav., seksualinis in
stinktas ima smarkiai veikti, bet tųi kaip 
tik ne laiku, nes alkoholis sudaro A. Fore:*.; 
vadinamųjų blustoftorijų, kuri reiškias: tuo, 
jog girtų tėvų vaikas jau savo koncepčijoje 
biologiškai sužalojamas, 'Poliau, girtas sek- 
fcualizmas veda į prostitucijų, o ši — į sifilį. 
Alkoholizmas ir sifilistai du svarbesnieji mo
derniškos d((gei:<‘iacijos autoriai. Tuo būviu

girtavimas didina degeneratų skaičių; kiek 
viena. degeneracija iš tėvų Kaltės yra sunkiu* 
nusikaltimas artimo meilei l»ei visuomenei.t

Bv to, daug kam girtame stovyje atbun
da agresyvūs instinktai norai pulti kitus, 
mušti juos, o iš to kylu daugybė muštynių, 
sunkių kūno sužalojimų ir net žmogžudysčių.
O kiek šeimų suyra, kiek vaikų badų kenčiu 
tik dėl to, kad tėvas savo uždarbį karčemoje 
jialieku, kad tėvo girtavimas sudaro didelę 
ir tragingų spragų šeimos biudžete!

Bet imkime geriausių atvejį: susirenka 
civilizuoti ar ne labai civilizuoti draugai ir 
prie geros užkandos išgeria, linksmai pašne
ka, “nekaltai’’ paūžia. Ir šiuo atžvilgiu nu
sikalstama moralinei gyveninio tvarkai, .jei 
tik leidžiama alkoholiui prigesinti proto ži
burėlį. Ir pusgirčiame stovyje žmogus dau
giau ar mažiau suhiaurina savyje Dievo at 
vaizdų, nes alkoholio įtakoj daug kų pasakų 
ir padaro, ko blaivus būdamas nepadarytų 
ir ko gėdvlųsi, jei jo proto žiburėlis nebūtų 

j alkoholio pritemdytas. Girtas linksmumas 
niekuomet nebūna visai nekaltas. Girtumą j 
visuomet žmogų vulgarizuoja, nes tokiame 
stovyje žmogus ne tik pets gyvuliškai nusi
teikia, bet stengiasi viskų nudažyt gyvuliš
kumo spalvomis. Tokiame stovyje žmonės nu
sikalsta gėdos jausmui žodžiais, žvilgsniais, 
mintimis ar net ir veiksmais.

Girtame stovyje (gaunama palinkimo 
nieko negerbti ir net, į didžiausias šventeny
bes mėtyt, cinizmo purvais. Aplamai imant, 
kaip dalykų apversime, vis tiek gausime blo
gų rezultatų ir turėsime pripažinti, jog blai
vybė yra šventa kiekvieno žmogaus, ypač 
kataliko pareiga.

Taigi kova už blaivybę yra kova už žmo
gaus savigarbų, kova už pagarbų Dievo at
vaizdui žmogaus asmenyje, kova už padoru
mų, už tvarkų ir taiką šeinių gyvenime, kova 
už-busimųjų vaikų sveikatų. Kas kovoja su 
girtavimu, tas kovoja su savo tautos dege
neracija, su kriminalais, su ncjiadoruinu ir 
begėdiškumu, su nerucionališkomis išlaido
mis privatiškanie gyvenime ir tuo žymiai pri
sideda prie moralinės tvarkos stiprinimo pri- 
vatiškame iv sociališkame žmonių gyvenime”.'

Ir pas mus, Amerikos lietuvius, reiktų 
labiau susirūpinti žmonių blaivinimo reika
lu, kuris pastaruoju laiku beveik visai yra) 
apleistas.

« <i »

A. L. R. K. Federacijos apskritys Chi- 
cagoje gražų nutarimų padarė. Jis minės vy
skupo Antano Baranausko 100 metų gimimo 
sukaktuves šaukianioj lietuvių katalikų va
karinių valstybių konferencijoj kovo 24 d. 
ftįp Federacijos apskrities pavyzdį ir kiti lie
tuvių centrai Amerikoje turėtų pasekti.

* • *
Lakūnus Vaitkus tik prieš keletu dienų 

gavęs leidimų iš prekybos departamento 
skristi per Atlantikų, o “N-nos” jau pernai 
skelbė, kad toks leidimas yra gautas ir net 
išleistuves lakūnui rengė. Tokie pasielgimai 
erzina visuomene ir dar labiau pakerta pa
sitikėjimų skridimo organizatoriais.

Mano Kelionės 
Įspūdžiai

Rašo Kun. Jurgis G. M. Oesna

(Tęsinys) 1
Giedraičiai

Kun. Zabulionis nuvežė mane į Gie- 
dnaičius atlaidams ir primicijoms. Gied- • 
raicių Šv. Baltramiejaus bažnyčia yra di
delė, mūrinė ir graži. Kloi*ouauja kun. K. I 
Jasevičius, o jo vikaras kun. Petras Ce- I 
Besius. Primicijos buvo kun. Ant. H1 ežia u- 1 
sko. Dalyvavo apie 10 kunigų ir -klieri
kų. Bažnyčia buvo pilna žmonių. Pamoks
lai buvo vienas lietuviškas, kitas lenkiš
kas. Vietinis klebonas laimi gražiai vai 
fino kunigus ir :• ,-euits. Buvo ,’r kalbų. 
Kun. Zabulionis mane f»erstatė ir aš pa
sakiau trumpų kalbų, laibai man buvo 
i iabnu matyti Lietuvoje primicijas ir jo
se dalyvauti. Negaliu užmiršti Giedrai

Kaimo mokyklos
Kun. Zabulionis savo parapijoje turi 

net 4 mokyklas, kurias jis aplanko ir ku
riose mokina tikėjimo dalykų. Valdžios 
įsakyta tikėjimų dėstyti mokyklose. Kiek
vienas kunigas už tai gauna nuo valdžios 
atlyginimų. Todėl jis mane išvežiojo į 
tas mokyklas, būtent į Vėderių mokyklų, 
kur mokytojauju Alfonsas Gobis; Ambra- 
žiškių, kur mokytojauja Urbonas ir But
kus (kurio mus labai gerai (mvaišino), 
pačiam Bijutiškyje, o ketvirta kiek to
liau, nepamenu, kaip vadinasi.

Pirtis
Daug buvau girdėjęs apie pirtis Lie

tuvoje, bet negalėjau įsivaizdinti, kaip 
jos atrodo. Kun. Zabulionis mane nusive
dė ir į pirtį jms savo parapijonų lvunaus- 
kų, kuris yra daug metų gyvenęs Ameri
koje, o Bijutiškyje dabar nrsipirkęs di
delį dvarų. Pirtis stovi prie ežero. Kaip 
ir kaimo namai, pustatyta iš rųstų (Ings). 
Du kambariai: viename nusirengti, o ki
tam nusiprausti. UI visa svarbiausias pir
tyje dalykas — pečius. Pečius padarytas

EMIL DENEMARKiHl

MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus
CICERO, ILLINOIS

J

NUOSTABŪS AUGMENYS

gislatūra uždraudė juos kirs
ti ir tų miškų jiadarė “val
stybės mišku“, kurį dabar tū
kstančiai keliauninkų lanko.

NUODINGAS DUONMEDIS-
l

Nuodingasis duonmedis pri
klauso prie duonmedžio gimi
nės, kurie auga Javos saloje.’ 
Tie medžiai išauga iki 1(M) pė
dų aukščio, su labai tiesiu ka-

Lietuvos miškus puošia sto
ros, tiesios eglės, pušys, ųžuo- 
lai, gi Amerikoje miškų kara
liais yra Sierras medžiai. JieĮmienu. Jų lapai yra pailgo fo

rmato.
Tas ypatingas medis turi ma

randasi Kalifornijoje, Calave- 
ras ir Mariposa apskrity. Jų
aukštis siekia iki 400 pėdų, gi Ižas baltas gėleles ir mažus vai

sius, panašius į namines sly
vas.

Kuomet buvo jis atrastas, , 
pasklydo nepaprastos pasakos. į 
Pirmų aprašymų apie tų me
dį pasauliui patiekė olandų

storumas nuc 25 ikį 50 pėdų.

Vieni žinovai tvirtina, kati 
jie neturi sau giminingo aug
mens, kiti įrodinėja, kad jie 
yra giminingi paprastam rau
donmedžiui. Jų pradžia, gali- _ jma spėti, yra nuo geologinės į Rytinių Indijų daktaras, ku- 
gadynės ir yra vienintelis au-lris tarnavo Javos saloje. Jis
gmuo, užsilikęs iki šių dienų.

Tų nepaprastų senovės lie
kanų atrado pirmas baltas žmo 
gus, vardu Dowd, kurs 1852 
įlietais, nuvedė būrį žmonių, 

j kad parodyti tų miškų milži
nų.

sakė, kad iš to medžio išteka
nti syvai užmuša kiekvienų gy 
vą sutvėrimą; net pro viršų 
lekiantieji paukščiai krinta 
žemėn. Nuteistieji mirti kri
minalistai, nugabenti po tuo, 
medžiu, iš dvidešimts tik du

Mažesnius medžius žmonėms [išliko gyvi. Taip pat tas dak- 
btkertant ir plaunant į len
tas, surasta įstabi jų istorija.
Surasta ant to medžio kamie
no ženklai didelių miško gai
srų, kurie yra buvę prieš Kri
staus laikus. Tie dideli ugnies 
ženklai yra užaugę į patį me
džio kamieno vidurį ir jau 
270 pėdų aukštumoje.

Žinoma, žmonės būtų tuos 
miško milžinus seniai išnaiki
nę, bet Kalifornijos valst. le- cios uolos. Tolesni tyrinėjimą.

taras sakė, kad per naminį 
karų, iš 1,600 kareivių, kurie 
buvo susispietę po tuo med
žiu, vos 300 išiiko gyvi.

Žinoma, tokiems raštams nei 
visi tikėjo. Pradėta tyrinėti. 
Pasirodė, kad priežastis miri
mo apie tą medį paeina, ne 
nuo medžio, bet nuo nuodin
gos angliarūgšties, kuri ten 
išsisunkia iŠ netolimai esau-

“DRAUGAS" DUOS RADUO PROGRA
MAS 1$ WEDC STOTIES

Pradedant vasario 13 d. “Draugas” duos muzikales 
programas iš WEDC stoties tarp 4-tos ir 5-tos valandos 
popiet.

Visi Chicagos ir apylinkės lietuviai kviečiami pasi
klausyti dienraščio “Draugo” įdomių muzikalinių pro
gramų.

Gavėnios metu, numatoma, pusė valandos bus skir
ta religijos muzikai ir reikalams.

Lietuviai jau seniai girdėjo lietuviškas religines ra
dijo programas. Dienraštis “Draugas,” kars visuomet 
tarnavo religijos reikalams, dės visas pastangas, kad 
gavėnios metu lietuviai gautų per radiją įdomiausių re
liginių giesmių ir pamokinimų.

Lietuviai yra aukštai gerbiami, visų kitų tautų tarpe 
už jų pasižymėjimą religijoje ir jai ištikimybę. Lietuviai 
biznieriai randa daug paramos iš svetimtaučių, nes šie 
žino, kad žmogus kurs yra ištikimas Dievui, bus teisin
gas ir savo artimui.

Besiklausant įdomių religinių programų, lietuviai vi
suomet visur išlaikys pirmybę.

“Draugas” dės visas pastangas suteikti žmonėms 
to, ko jie labiausia pageidauja per radiją: ko daugiausia 
malonumo, smagumo, linksmume, žinių, dainų ir įvai
rumų.

Tik nepamirškite nusistatyti savo radiją ant WEDC 
trečiadienį, vasario 13 d., 4-tą valandą popiet ir išgirsti 
pirmutinę labai įdomią “Draugo” programą.

to medžio, pasirodė, kad sy- medžiu. Šis medis vasaros sau- 
vai, išsunkti iš to medžio, už- (šame sezonu iš lapų išduoda 
nuodija žmogaus odų ir krau-! vandenį ir to vandens tiek 
jų. Tenykščiai gyventojai tep- prilijn, kad apačioje medžio
davo smailų galą ragotinės, 
kad ja įdūrus į žmogaus kū
nų jis tuoj mirtų.

pasidaro klanus, iš kurio vie

tiniai gyventojai semia gyve

nimui reikalingų vandenį.

Canary salose auga medi-. Į BIZNIERIAI, GARSINKITGS

iš molio. Kada tas molis yra gerai iš
dirbtas, padarytas iš jo pečius būna kie
tas, kaip cementas. Nežinau, ar mes čio
nai Amerikoje turime tokio molio, kaip 
Lietuvoje yra.

Pečius keturkampis. Prieš yra atida
rymas. f jiečių įdedama daug apskritų 

' akmenų, ant tų akmenų prikraunama 
' daug malkų ir jos uždegama. Ugnis pe
čiuje kūrenasi apie valandų ir pečius pa
sidaro baisiai karštas. Akmenys pasidaro 
net raudoni. Tuomet malkų auglius iš- 

, žeriama lauk, kad nebūtų dūmų. Taip
i būna prirengta pirtis.

Įėjęs pirmų sykį nežinojau kų daryti. 
.Sakau kun. Zabulioniui, kas čia dabar da- 
ryti. Jis pradėjo juoktis. Pirma, sako, rei
kia vandens pilti ant tų akmenų. Ir, iš
liesi), kuo daugiui! pili vandens, Ino karš
čiau pirty pasidaro. Jeigu žmogus ant 
savęs nepiltų vandens, tai save nusišu- 
tintų. Vartojasi dang muilo. Yra padary
ta tokia šluotelė iš plonų beržo šakelių 
su lapais. Su ta šluotele reikia save va
noti. Pabuvus tokioj pirtyje apie pusva

vadinamas ‘verdančiuoju “DRAUGE”

landį, jeigu kas turi reumatizmų arba 
kimbegų, tai tuo dideliu prakaitu praran
da tas ligas. Aš tris sykius buvau pir
tyje ir niekad savo gyvenime nebuvau 
geriau išsiprausęs, kaip pirtyje. Jeigu 
čionai turėčiau pirtį, visados eičiau į jų. 
Visiems rekomenduoju Lietuvos pirtį.

Lietuvos valgiai
Lietuvos ūkininkai valgomų dalykų 

neperka. Jie turi savo. Jie turi daržus ir 
sodus, kur viską augina, ko valgiui rei
kia. Augina taipgi gyvulius, juos piauna, 
mėsų rūko ir pakabina po stogu. Aš vis 
manydavau, kad Lietuvos žmonės yra la
bai suvargę ir mažai turi kp valgyti. Bet 
nustebau, kaip daug jie valgo. Jie valgo 
mėsos, žuvies, daug sūrio, bulvių, kopūs
tų, barščių, juodos duonos. Baltos duo
nos mažai kas valgo, nors augina ir 
kviečių. Aš nesyk į kalbėjau čionai svetim
taučiams apie Lietuvą ir jos valgius, ir 
sakiau, kad lietuviai turi “secret for 
beauty”, būtent “sour milk” (rūgštų 
pienų). Aš valgiau jo daug IJetuvoje ir 
esu įsitikriuęs, ka<l rūgštus pienas yra

labai sveikas dalykas. Girdėjau, kad J. 
M. vyskupas Kukta, kada aplanko savo 
kunigus, jeigu jie jam nepastato rūgštaus 
pieno, tai jis pats jo paprašo. Taigi rūgš
tus pienas yra lietuviškas valgis. Kada 
aš buvau Slavantose (Suvalkijoj) atlai
duose, tenai pamačiau tiek daug valgių 
ir tokių skanių, kad savo gyvenime nie
kur nemačiau kad būtų tiek pagaminta 
svečiams. Tai buvo tikra puota. Aš val
giau Kaune ledų (Ice Cream) tokių ska
nių, kati aš niekur Amerikoje punašių 
nesu valgęs. Kaune pas zitietes restorane 
aš gavau pietus už vienų litų. Kaip pi
giai, ir kaip aš buvau patenkintas tais 
valgiais. Lietuviai daug valgo, yra stip
rūs ir gražaus veido.

(Daugiau bus)

-------------------------- I ■
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Pirmadienio ir antradienio 

vakarais, šioje savaitėje, para
pijos svetainėje, bus rodomi 
judamieji paveikslai, kų tik 
parvesti iš Lietuvos. Patarti
na visiems ateiti. Daug saviš-................ ,linksminimo vakarų, 7:30 vai.

Šeštadienio rytų Lietuvių 
Nepriklausomybės dienoje S 
vai., klebonus laikys šv. Mi
šias už Lietuvos gerovę. Visi 
ciceriečiai naudokitės Dievo 
malonių proga.

šeštadienio vakare Šv. Va
rdo .Jėzaus dr-ja rengia jiasi-

5A

kių pamatysite. Pusė pelno eis j 
parapijai.

Paskutiniuoju laiku parapi
jos svetainė veik kas vaka
ras užimta: kas nors veikia-

parap. svetainėj, Lietuvos ne- 
‘priklausomybės paminėjimui. 
Visus kviečia.

Visi Ciceros katalikai ir dr-
. .. gijos eina i katalikiškos spaliniu. Dr-ia Šv. Antano turėjo , , .. ‘ , ,, , _, . Idos akcijos dalba. Garbe jie bunco jiurty parapijos naudai;:

uždirbo visų 100 dolerių. Dr-i> I
ja Dievo Motinos Sopulingos 
$42.61, dr-ja L C. (mergaitės)
$27.25. Klebonas visoms minė
toms draugijoms taria nuošir
dų ačiū. Tikimasi, kad ir ki
tos draugijos bei klubai pa
seks minėtų draugijų pavyz
dį.

ms.

Antradienį, 12 d. vasario, 
Cicero balsavimo diena. Lie
tuviai, ncfnauskite, eikite bal
suoti. RADIO A. Ž.

Dirmavonės klesos registra
cija, paskutinį sykį bus tre
čiadienio vakare, parapijos 
svetainėje, 7:30 vai. Norintie
ji priimti Sutvirtinimo Sakra
mentų, 1935 m., ateikite užsi
registruoti pamokoms.

Ketvirtadienį, Lietuvių z A- 
merikos K. Dukterų klubo Va
lentine sočiai įvyksta parapi
jos svetainėj, 7:30 vai. vak.

Lietuvos Nepriklausomybės 
apvaikščiojimo programas Ci- 
ceroje Įvyks penktadienio va
kare 7:30 vai., parapijos sve
tainėje. Programo dalį išpil
dys parapijos choras ir moky
klos vaikučiai. Kalbėtojais jia- 
kviesti: gerb. kun. A. Valan
čius ir dr. Simonaitis. Pami
nėjimą rengia Katalikų Fede
racijos 12 skyrius. Visus kvie
čia. Įžanga dykai.

• CICERO. — Vasario 6 d. va 
kare, parap. svet. įvyko demo
kratų viešas susirinkimas. Tai 
buvo vienas skaitlingiausių su 
sirinkimų. Svetainė buvo už 
pildyta publika; net sėdynių 
trūko. Matyt, žmonės pradėjo 
įdomauti jiolitika. Gerai daro. 
Kurie buvo tame susirinkime, 
sužinojo daug dalykų.

Vasario 12 <1. visiems reikia 
eili balsuoti už tuos žmones, 
kurie nepriklauso partijos ma
šinerijai, būtent už G. O. Ra
ndų, W. Babitz ir D. J. Pao’į.

Demokritas

Adresas, kuris paskelbtas 
“Draugo” 33 numery, turi bū
ti toks: N. Romanavič.ius, 
37128, C. M. A. du 1-er Et 
ranger, Klienchela, dept. Con- 
st antine.

Maloniai prašau siųsti spali 
dų čia pataisytuoju adresu.

Arėjas Vitkauskas

rfr

Kumštynes- 
Boxing Show

C. Y. O. 6EMPIJONŲ

rengiamas

Sv. Vardo Draugijos

DIEVO APVAIZDOS PARAP. SALĖJE

Antradienį, Vasario 12 d., 8 vai. vak.
Nuoširdžiai kviečia visus RENGĖJAI

Padekite Užlaikyti Mūsų Miesto Valdžių Pačiu Gyventoji; 
Rankose Nominuodami

T0WN TRUSTEE

GUSTAV 0. RANDA

- MEMBERS LIBRARY BOARD —

WALTBR BABITZ

VIETINIS ŽINIOS
WEST SIDE ŽINELĖS
Visi susidomėję nepaprastu 

vakaru, -kuris įvyks kovo 17 
d., parapijos salėj. Bus atvai
dinta įdomus veikalas “Cin- 
derela”. Artistai bus vienos 
Cliicagos scenos meno mokyk
los mokiniai. Tikimos svečių 
ir iš kitų kolonijų.

mezga, siuvinėja*visokius na
mams papuošimus. Sako, ne
užilgo bus rengiama bunco pa
lty, kurioj dovanos bus vier 
rankų darbo.

Neseniai Metropolitan State 
banko įvyko šėrininkų susiri
nkimas. Visi džiaugėsi direk- 
toriato patiektu finansiniu ba
nko raportu. Tai viens Chica 
įgos bankų, kuris atlaikė visus

ELECTRIC IRONER ........................... *39.50
WASH1NG MACHINE .......................*74.50

M 14.00 
Budriko nuolaida ...........................^45.00

Tiktai už *69.00

Skalbiama mašina didelio saizo padaryta geriausio 
ir didžiauso skalbiamu mašinų f ar tory Chicagoje. Primi
nimo mašina padaryta tos pačios garsios išdirbvstės. Su- 
prosina drapanas, vietoje visos dienos darbo, už poros 
valandų. 1 ' ' t f

Pilna gvarancijų per išdirbėjus ir Budrikę. Šeimi
ninkėms proga įsigyti 2 mašinas už vienų. Budriko did
žiausiam skalbiamų mašinų išpardavime Chicagoje.

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUIevard 4705—8167

Išgirskite Nedėlioję gražų lietuvių programų 
iš WCFL stoties nuo 1 iki 2 vai. po pietų

DAVID PAOLI

Primary Rinkimai: Antradienį Vasario-February. 12 d., 1935 
RINKIMO VIET03 ATDAROS NUO 6 VAL. RYTO IKI 5 VAL. VAKARO 
NEPAMIRŠKITE ATSILANKYTI Į DIDŽIULĮ MASS MITING’Ą

KURIS ĮVYKS
OLYMPIC BALLROOM 

62nd & 22nd St.
Pirmadienio vak., Vasario-Feb. 11, 1935, 7:30 vai.
HENDRICKS IŠŠAUKIA PRES. CERNY Į DEBATUS APIE 

MIESTELIO POLITIKA

saugojo žmonių pinigus ir šia- alinimas, kaip padarė kitu, taip 
ndie yra stipresnis, negu ku-ipat saugi, West Šitie lietuvių 
ris nors bankas kad ir vidur-'spulka. Lietuviai tas spulkas 
miesty. Direktorių valdyba už-1 įsteigė, lietuviai išaugino, tat 
girta ta pati: J. Brenza ijr lietuviški pavadinimai ir 
prez., J. Krotkaįį — vice prez., 'turėtų ant visados pasilikti, i
J ui. Brenza — kasininkas.

Vasario 11

J
24 kp. paveikslas. Stiklas jau 
sumuštas. Kuopa turėtų stik
lų įdėti ir paveikslų apsaugo
ti, nes tai biangi atmintis.

j Šaliniam parap. salėj kari- 
jvyks metinis bary ant sienos kabo didelis, jeiu

Simano Daukanto Federal Sa-javtįstiško darbo, senas I 
v ings-and lx>an Ass. šėrinin
kų susirinkimas. Ši lietuvių 
spulka tapo sui'ederalizuota, 
nes vyriausybė rado 100 nuoš. 
geram stovy. Girtina ir tas, 
kad federalizuojant spulkų, neSąjungietės 55 kuopos daž- j“run’us”, atsilaikė prieš ban 

nai susirenka tai pas pirmini- kų užsidarymo epidemijų, ap- išmestas lietuviškas jos pava- 
nkę, tai pas kitų kurių valdy
bos narę pavakaruoti. Ten jos

III
PETRAS KALĖSIS

Mirė vasart-o 0 d. 1935 m„ 
12:30 vai. ryto, sulaukęs apie 
50 melų amžiaus. Kilo Iš Kau
no rėdybos, Aleksandravos aps
krido, Vydžlų parapijos. Prūdu 
kaimo. Amerikoje Išgyveno apie 
26 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
pusbrolį Boleslovų Keperšų, 
draugus ir pažystamus; o Lie
tuvoj dvi seseris; Juzefų ir Su- 
zanų Boganienę, brolį Adoma. 
Svogerį Alfonsų Boganų ir gi
mines.

Kūnas pašarvotas Zolpo kop
lyčioj. 16 48 W. 46th St. laido
tuvės įvyks antradienį, vasario 
12 d . iš Zolpo koplyčios, 8 vai. 
bus atlydėtas ) Šv. Kryžiaus 
parapijos bažnyčių, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažvs- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Pusbrolis, Draugai 
Ir Pažįstami.

laiidotuvėms patarnauju gra- 
borlus I. J. Zolp. Telefonas 
BOUIevard 5203.

Nuo Neuralgiškų 
Skausmų
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Ezpellerla visuomet 

palengvina skausmus

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

I Kam būti nervuotu ar susierzinusiu f 
NUOA-TONE sutelks greitų pngelhų.

I Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
i Ir veikla akstinu visai nervų siste

mai. Nervtngumas daro žmones er- 
(lais Ir nemaloniais. Suvaldyktt savo 
nervus su NUOA-TONE Ir greitai 
užmiršit bėdas. NUOA-TONE neturi 
prasto skonto. Jis yra plokštelių for
moje Ir lengvas priimti. Pafmklt vl- 

j Bo mėnesio trytmentų už Vienų Do- 
1 lerį. Jei rezultatai nepatenkihs. jūsų 

pinigai bus sugrąžinti. Parduoda Ir 
garantuoja visi aptlekorial. Neatidė- 
lloktt—gaukit bonkų šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU
OA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-8OL 
—Idealų Uuosuotojų vidurių 25c Ir 
SOc.

INSURANCE

N0TARY I
PUBLIC

PlHKIE\VICZ^
^MORTGACE BAHKER

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ĖST ATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į mūsų S pulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WBST 47th STREET Tel. LAPayette 1083

ROSELLI BROTHERS, INC-,
paminklų dirbėjai

SpectaUstal Iškalime Ir tšdlrtri- 
e visokiu rttHų paminklų Ir p»-
Mftni šeimyna spectaltsnoja tta- 
b darbe per Šešias kartas.

Veskite pamžaklų reikalus tie
su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Flenaa blokas I rytus nuo 
didiiuiių

AUred Roselll,

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonali

Rea. PKNSACOLA Nll 
l’.4 I.M<)WT 84M 

, Office: HILLSIDE IMS 
Vlooeot RneeUl mot.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU Kili

Ambulance Patarnavimas Dienų ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F.EUDEIKIS
Laidottivių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Japonijoj auga medis, kurį 
gyventojai vadina “rūkstan- 

” medžiu, 'tas medis visa-
V. įlos yra paskendęs dūmuose.

VENETIAN HŪNUMENT C0„ INC.
UdtrMjal aakšie-. es rtlMc raminki* 

Ir tjrahnamlų

Dldilaueta pamink lq 
Chicago J

dtrbtuvš

guvlrš 50 melų prityrimo

Pirkite tiesiai Iš dirbtuvė** Ir 
taupykite pinigus

o--------------
atlikome darbų daugeliui žy 

nių Cbicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Graud Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G R A B O R I A I :
LACHAWICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplglausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 arba 251«

2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, UI.
Tel. CICERO 5127

Tel. LAPayette 1671

J. Liulevičius
f Irs bortus 

Ir
Balsamtfbtojas

Patarnauja Cb<oa 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

4052 Archer Are.

i.J. ZOLP
ORABORIU8 Ir IJUDOTUVIŲ 

TODftJAS
1646 West 46th Street
Tel. BOUIevard MOS—MIS

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite!!

Juozapas Eudeikis

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB0RIU3

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, III.

_ ANTANAS PETKUS
GRAB0RIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUBĄS
ORABORTTIS ir B AUR AM UOTO J AB 

Patarnavimas geras Ir nebrangus 
718 West 18th Street

Telefonas MONroe S«77

j. f7radzius
LIETUVIU GRABORIUS 

Palaidoja už $25.00 ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai 

568 W. 18th 8t. Tel. CANal Š174 
Chicago. III.

Laidojame ant lengvų išmokėjimų

Lengvais Išmokėjimais Jf J. BAGDONAS
Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
6340 SO. KEDZIE AVĖ.

Rep. 3100 arba Pul. 4151 
2506 W. 63rd St

10734 S. Michlgan Avė.
N. RADIS, ch, __  Jį
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VIETINES ŽINIOS
1914*1934

Atgal pažvelgus j L. V. 4 kp. 
gyvenimą

L. Vyčių 4 kuopa suorgani
zuota biil. 14 d., 1914 iii. Or- 
ganizaloriais buvo: kun. F. Ko 
mėšis, pralotas M. Krušas, A. 
Aleksis, L. šimutis ir kiti.

Pirmininkais vra buvo: A.

Ik tikrųjų, matydamas to 
kius sėkmingus daktaro Jovai 
šo patarnavimus, ramiai ir 
nuoširdžiai galiu patarti kio 
Ikrienam ligos reikale kreip

ktai komandą, palaikytų ir bū 
tų knogeriausiam stovyje. Tai-,
pgi daug yra pasidarbavęsį**s i daktarų. Jovaišą, 
sporte ir J. Martinonis.

Dabartino kuojMis valdybą 
sudaro: dvasios vadas. kun.

Taip pat atsimenu ir žinau, 
kaip daktaras Jovaišas leng

Ig. Albavičius, pirm. — Alino'vai ir gerai išplovė “tonsilus’ 
Bučaitė, virė pirm. — A. Va- ’,.!«»» jaunam kun. V. Kuli- 
rdauskas, nut. rašt. — O. Pu- kauskui, M. 1. C., nuolatiniam 
žauskaitė, fin. rašt. F. *it- Marian Mills gyventojui. y

STAIGA MIRŠTA 
M0T0RM0NAI

PERDAUG SKUBUS DAR- 
BAS. VISUOMET ĮTEMPTI 
NERVAI DEL NEATSAR

GIŲ AUTOMOBILISTŲ
IR PĖSČIŲJŲ

Štai trvs atsitikimai.

kiniuose rūbuose. Taip pat. pu? i 
amžio žmogus.

Trečias atsitikimas.
Dirbo iš ryto ant 63 gatvės 

nuo Oak Perk iki Argo. SiP‘ 
važinėjo du kartus į Argo. 
Prioš tretį savo tripą ant ti.'i 
ir Oak Park jojo ir paprašo 
puoduką kavos. Vos atsisėdę 
ant kėdės, susmuko ir per d Vi 

'minutes pasimirė.
' Visi

Pirmądi^nis, vasario 11. 1935

CLASSIFIED
Al TOMOBU.FS u loMiimi i s

EMIL DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai------- -

kifito, kas. — S. Šimulis. Rodos, kad jis ir kitam Ma

Atsigula gatvėkariu motor-j '1S1 L'ys buvo išlirbo 
monas į lovą pamiegoti. Jau 20-25 metus, 
laikas keltis ir eiti j darbą. I'' daug taip miršta.

pu

ai„i, .: .... -i : ,(ii -Į Reikia pažymėti, kad ši va- rinn Hills gyventojui, kun. •^•'^Psno žadina vieną, kita kar- Sakoma, kad viskas vykdo
m* I šimutis nro 1916 (‘i 1‘k'l”1 išsijuosus dirba kuopos Andriusnu, M. Lt., 'tą. Nesikelia. Lig užpvkiis h- ma PPr greitai. Motormonas

- i r r-i- ..... ioi r gerovei. Ji sumanė surengti ii n,,° sprando išaugusį didelį nj4jJt|.o kambario duris ir šau- turi dirbti įtemptais nervais;
niėn.); J. Kudirka nuo 1916
iki IBIS m.;.I. Balsis mm IBIS!2'1 sl k"kl"'* pa""n,'J"''?i
iki 11)1!) m.; Ii. Abromaitė n«a k,,ri’ iv>,ks vns,mo 17 ,l - p'1' 

Irap. svetainėje. Tą vakarą k.v1919 iki 1920 iii.; A. Benaitis

naviką (kietą guzą). kia: “Kelkis, pavėluosi į dar- j',s B,,'i žiurėti neatsargių nu-

i’onn *ss —
‘ 'oupr, V-8, .luo.liiH M,j Geltonai* 
ritlnlH |r gerui.-, tnJerulM. Atrodo 
htiip minias Ir labai geram 
Mov> .................................................. »:tJ9

N-AKH .t2 —— 8eyl. 5 paauž. i'nųpe 
Juodas, 6 drat. ratai. geri lajerul. 
l.-unk rnek. whlpcord trini. Gerai 
iitro.laiitis Našlį geram stovy 8399

UI lt'|< '3| MudN 91. r, s<-,|an
Juodas, G drat. ratai, geri tai.-rai 
mohalr trim. lildf-lis. erdviu,. (•ma
gus Blilrk geram stovy .

2 pnanž. Convertible | HPU'K ’SO — Model r,7,
(amalai inAlynua, 5 meiliniai 
whlpeord trim. Geram aiovv 
Ir iAorlncl .................................

Sodan, 
ratai, 
valu I 
*279

CHEVROLET '31 — 2 paša#., coupe, 
juodos, 5 drat. ratai, sp t ligtii' 
radlator grllle. Gražer <ia#as coupe 

! geram stovy ................................ >2.’,n

t'AKII.I.Af '2tt — V.K. 5 Sednn. Mo
lynas. G drat. ratai, trunk raok. 
wliipio>'.| trini. Pulkus kam.-, kil
tis dar Ilgai tarnaus................. S19.".

Ibės Lietuvos konsulas Kalvai (raciją; gi jamnuo 1920 iki 1921 iii.; A. Pefc
kifltf. iki IB2I (2 S. M lis k"L 'spU'lvs
m, -lis 1921 iki 1927 m.; P. į1- VX«« -lioms, vfc
. • -i.- k».)q dainas komp. ninz. J. Saurio.Vainoras mm 1927 iki 192n> 1
n, .; A. Jankauskas nuo l!)2Sj Visi ,Mos pror«sijo„„l,„. 
iki 1929 n,.; .1. (ialraitis nuo O.Unier...., velkėj.n, «-n. .r jau

blvs I ke.

i‘i rn'inu nekuriu < lak lavai 
prisi' " iojo kibti daryti tą ope-j 

labai ji pasise-į

Kalnieti.'.' 
---------- ----------- 1

bą!’’ Nesikelįa. Priėjusi judi
na. Pasirodo, jau šaltas. O dar 
pusamžio vyras.

Kitas atsitikimas.
1 Iš ryto dirbo 4 valandas. 
I Parėjo namo pietų, krito dar-

toniobilistų, neatsargių žino 
nių. .lis atsako už važiuotojus 
gatvėkariu. Tas kenkia jam

HI’lfK '31 — Modol 27. f. Sodan, perri pss
ark Mar-on. sparo tiro n#pnkalv. 

s s voluos mo.h-ll.) Bul.-k buvo ge
rai pri#IOrimas Ir yra girom rto-

#:t:

•11 H oyl. 7 paša/. 
Sodan. Juodas, G drat. ratai, žema 
milotigo. Plonai tikras Pargenąs, 
puikus didelis karas, kuris daug 
du r tarnaus ............................... Siu.',

1929 iki 1930 m.; P. Savickas
nuo 1930 (5 nūn.); P. Šalti- 
mieras nuo 1939 iki 1932 m.; 
A. Dargužis mm 193.2 iki 1933 
m. Dabartinė pirm. yra Alice 
Bucaitė.

Trumpiausiai pirmininkavo 
A. Petkiūtė (2 niėn ), <> ilgiau
siai S. Šimulis (6 metus).

Narių kuopoje būdavo ne. 
Vienodai — nuo 40 iki 300.

Nuo susiorganizavimo kuopa 
surengė daug vakarų, koncer
tų; kas met būdavo po kelis, 
ir lobai sėkmingi. Daug suren
gta prakalbų; buvo įsteigta 
vakarinė mokykla anglų ir lie 
tuvių kalbos. Ją lankė ir pa
šaliniai.

Lietuvos reikalams kuopa y 
ra paaukojus dideles sumas 
pinigų per Tautos Fondą ir 
L. Raudonąjį Kryžių. Nariai 
L. L. Paskolos bonų išpirko už 
keletą tūkstančių dolerių. Ne- 
mažiau yra dirbus ir aukojus i 
parapijos reikalams.

Kuopa ir nariai Vyčių spau- , 
stuvei yra suaukoję virš porą , 
šimtų dol. ir paskolos davę. i 
Vienas narių. Antanas Petru
lis, yra paskolinęs apie $1 .(HM); 
kiti |x> $100, po $50 ir 1.1.

Vyčių seimuose ir npskr. -i 
kuopa visiio'".; buvo atsto
vaujama.

Kas met kuopa sykį i n cor- 
pore ei<lavo išklausyti šv. M i 
šių ir priimti šv. Komuniją 
Dabar tai daro du sykius j 
metus.

Nuo kuopos susierganizavi- 
mo įsteigtas didelis knygynas, 
kuriam buvo daug knygų. Knv 
gynu naudojas ne tik nariai, 
bet ir pašaliečiai. Knygyną® 
buvo laikomas atdaras kelis 
vakarus į savaitę.

Tš buvusių moksleivių kuo. 
poje daug veikė K. Pakštas, 
dr. A. Kurkus, L. Šimutis. Pa 
storasis ypatingai daug veikė: 
vedė dramos skyrių, pats vei
kalus rašė ir mokino; daug 
paskaitų ir kalbų yrą paša- 
kęs L. Vyčių reikalais. Taipgi 
veikė buvę moksleiviai, dabar 
kunigai - klebonai.;, kun. J. Pa 
škauskas, kun. J. Svirskas, 
kun. A. Linkus Ir kun. Mikai 
tis. Per vakacijas jie dalyvan 
davo kuopos susirinkimuose ir 
daug kalbų - paskaitų jauni 
niui pasakydavo.

Sporte 4 kp. taip pat yra 
pasižymėjus. Smarki buvo ha- 
sebolo komanda, vedama R. 
Rimkaus, kuris savo pinigais 
vra nemažai parėmęs, kad ti-

AKIŲ GYDYTOJAI

jm, kviečiau.i dalyvauti tame 
vakare. Vėversėlis

ir žeidžia širdį. Dėlto, kastlio 5«,1 ’ { orui. rąjni, wliite Nh)p wnl| inįpr:ii I’SHAIIAM
ną prisitaiko staigių mirčių.

i J110235

. raini.
< \ |l.re eovers, trunk rnek.
spėt liglil. Niekur geresnio liūtei 
negu Aj '3| Sednn ...................... *>79

PAIGE '29 G cyl. S
Sednn. M. lynus. G dml. i-uril. f.runk 
r:i, k. innlmlr trini. Z, mui apksi- 
n.lotus, bet tikru vertybė Siti.*,

•'AHII.I.AC '30 
d.ts. mediniu is

L 1 E » Ų V 1 A I DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI

LABAI SĖKMINGAI
MARIAN MILLS, ILL. — 

Mes čia gyvename tolokai nuo 
miestų, ypač nuo Cbicagos. Su 
sirgus ne visiškai lengva gau
ti daktaio pagalbą. Vienok 
gaunama.

I Susirgo čia sunkiai širdies 
liga sena Marian Mills gyve
ntoja Barbora Naudužienė. Bu 
vo rimtų abejonių, ar ilgai ji 
galės tesėti. (Iręsė didelis pa
vojus, kaip apskritai širdies 
ligoje.

Pakviestas daktaras A. Jo
vaišas. Greitai atkeliavo. Nuo
dugniai ištyrė ligonę, susekė 
priežastis jos ligos, užrašė ti
nkamus vaistus ir šiandien li
gonės širdis kuksi sau lygiai 
ir rainiui. Atsilsėjus ir atsiga
vus greitai galės pradėti vai k 
štinėti ir darbuotis.

Buvo čia ir kitų ligonių, ku 
ribose gyvybės beveik tiek 
1- buvo, kiok i.msėse žiemų. 
Paglobojo juos nekurį laiką 
daktaras Jovaišas ir dabar jie 
lakioja i; g musės vasarą.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTO.METRICALLY AKIŲ 
KI*I-X!IALISTAS

Palengvins ūkių jtempimų.. kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svuiglmo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skuudamu, aklij i kurSlj, atitaiso 
trumparegystę lr\ tollregystę. Priren
gia teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas su 
elektra, parodnn.'-la mažiausias klai
das. Spėriais atyda atkreipiama ) 
mokyklos vuikus. Kreivos akys atl- 
tuisomos. Valandos nuo 10 iki 8 v. 
Nedfilloj nuo 10 iki 12. Daugely at
sitikimų akys atitaisomos be akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

25 METV PRITYRIMO
Pritaikyme aklnTą dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUF 
Platt Bldg., kanip. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

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

Okon* Danai ORO®

Offlc® Phona Ros. and Offlee
PKOspes-t 10UM U&V *o. limvitl 81

CANAIj <no«

DR, J, J. KOWARSKAS
PHT8ICIAN and 8UROEON

2403 W 03rd St.. Chicago
OFFtGR HnPRH- 

1 to I and » to • F. M. 
pundą, by Appolntmant

Tel. CANal 0997
Rea. PROspect ««9»

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

IH21 KOI.TH HAIATRI) KTKEET 

Kezldenrlja aunu 80. Artmtan Ava
Valandos; 11 ryto Iki I popiet 

• Iki « v. vakar*

V-8, f. Se,| in. J'io- 
rnt.-ils. spare tire I 

užpakaly, vvhlpenrd trini. Ulbai ge
rus kuras žemu kaina ............ <375

Nash '32 — l.lght 8. 5 Sedan. Ma- 
roon. r, mediniai ratai, geri ta.lfsrul. 
įstiklinąs, ekononiiAkas mažas ku
ras. atrodo ir bėga gerai .... 1:129

N’MII '29 - Standard G, r, Sedun, 
Žulius, 5 mediniai ratai, moliuir 
Iriiu. Pulkus. Atarus, mažus sedun. 
Daug karų už mažai pinigu . U29

PONT?AC '29 — 5 pasu/., lunduu so
dan, Avl.-slal mėlynas, G drat. rū
tai, trunk rark, gražiam stoty, tt-

rtl'ICK '.10 — Model 4RS. 2 na»aft. 
coupe su riiinble sent. l-’reneh b’ue. 
G drat. ratai, labai gružus coupe 
tobulam stovy ........................... 1299

k'is inolertiH
PACKARD '28 — X cyl. 

drat. rattil trunk niek

1129

Seda n. G
199

TAIPGI 50 KITŲ
3448-60 Ogden Avė. - Chicago 

Cravvford 4100

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4045 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 1 Iki 4 Ir nuo 4 Iki S rak 
Nedaliomis pagal sutarti 

Ofiso tnlof. ROlIlevard 7K2U 
Namų Trt. l»R<M>eet 1PM»

IU BOlILrtvil 7941

DR. C. Z. VEZEL'IS
DCNTISTAS

<645 So. Ashland Avė.
arti 4/tta Btreat 

Vai.: nua t Iki • vakare■er*4nt paval atitarti

DR, G. I, BLOŽIS
Tol. CANal <121

DENTISTA8

2201 W. Cermak Road
(Kampu Leavltt St.) 

Valandos; Nuo t Iki II ryto
Nuo 1 Iki S vakaro 

Berado] pagal sutarti

LIElbviAl DAKTARAI
Office Tel. HEMlock 4«IH 
Rcs. Tel. GROveblIl (MII7

7017 S. FAIRI-'IELD AVĖ.

[ DR. J. J. SIMONAITIS
2423 W. .MARŲI ETTE ROAD
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Ofiso Tel. CICERO 49 
Rez. Tel. CICERO 3«&«

DR. J. RUSSELL
Lietuviu Chirurgas tr Gydytojus

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6141

Valandos:
2-4 popist; ntoo 6-8 vakarais

m. CAHal Hll

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandae t—l Ir 7—1 rak. 

•eredomle Ir Nedaliomis pagal autam 

RKZI DENGI JA

6631 S. California Avė.
Telefoną* RF.Puhllc 1M«*

Tel. uAFayette 7IS4

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenne
▼ai.t I—4 Ir 7—» ral vakar*

Res. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 0401

•»ri»Oi Tel. LAFayctte 4017 
Ke*.: Tel HKMkMl* <29*

OR. A. G. RAKAUSKAS
Tet. t Hl«o H<»LI*v»rd 9*11 
K*a Vl«l

-•4
VhJtrtry 1S4J

OR. A. J. BERTASH
tirta* ra. nuo 1-1: nan

7M W Sftth Rtreet

OR. T. DUNDULIS
gydytojas ir chirurgas 
M 57 ARCHF.R AVF.NDF

Tet VIRgtnla IMtM 
Ona* vai.- »—4 lt t i » m

Nadgttmnt* oerat mtartt

BALSUOKITE UZ

ILL.
Demokratų Kandidatus 

Antradienį Vasario-Feb. 12 d.,
x JOS. J. JANDA Už Trustee

Pirmas vardas ant Baloto

IR

XFrank Vitkus XFredGonzini
» 9

DIRECTORS FOR LIBRARY BOARD

šie Kandidatai yra Endorsuoti Visų Ciceros Lietuvių Organizacijų, Delegatų ir todėl 
Lietuviai laikykitės vienybės ir nesiskaldykite. šie Kandidatai yra Reguliarės Demokratų 
Partijos. ,

♦

JOS. SHINGLMAN, M. D.
Buvęs Cicero 

miestelio pirmas 
Sveikatos Komi- 
sijonierius. Y ra 
gerai Cicerie- 
čiams žinomas. 
Praktikuoja jau 
28 metus. Spe
cializavo užsie
ny. Pasekmingai 
gydo RJiPtimatl- 
zmg, Platiclų ir 
Širdies ligas. 

Valandos*
Nuo 10 Iki 12 vai. ryto; nuo z Iki 4 
vai. poplej Ir 7 Iki 8 vai. vakare; 

iventadfanlals pagal aualtarlmg.
4930 West 13th Street 

cicero, n,L

y. i

J

v

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

2201 W. Cermak Road
(West 22n<l St.)

(Metropolitan State Bank name)
Valandos kaadlen nuo 9 Iki R. 
Panedėllo, Seredos ir Pėtnyrins 

vakarais G Iki 9,
TclefonaN CANal 1179

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVB

Ofiso valandos; 8-4 Ir 4 8 vai vak 
iU-*tdcncl|n«. Ofisas: 9*9* W «9th 8t 

Yalandoa: 10-11 ir 8-» v*l v*k
*»rMiAmi* ir Nedaliomis oacai autu t- 'NAMAI: 6459 S. Rockwell St.

• •_________ ________________________I Telefonas ItKPnblte 9H<M>

OFISŲ REIKMENYS
OFFICE EQUIPMF.1VT

Kuomet reikia guminių Štampų, 
antspaudų ar kitų ofisams reikalin
gų dalykų, paSaukite:

HARrison 8125

AGE STAMP WORKS
81 W, Van Buren St.

Lietuvis Pr, Mileris .įiinis patnmnns

ANGLYS
ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomlSkas, be suodžių Troplcair 
anglis. Garantuota voga Ir Šiluma.

Trys Telefonai:
Sereening”—84.75 Kepublte OGUO
Mine Run—4. 7-5 I.awndale 7866
l/Ump arba egg—6.00 Merrknae 2524 

NORTHERN COAI, CO.. 
I4>wn.1wle 79>« Merrhnac 2924

OR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TA8

144* SO. 4»tb OI., CICERO, ILL 
Utar.. Ketv. Ir Fėtn 10—» vai. 

8147 80. HAIjHTKD ST,. CHICAO4 
Fane* Hw*d Ir Mutml 8—» **l

Ot*noms Tel. LAhayetl* 9798 
NakttmU Tet (Ūsai U44tx

OR.A.J.JAVOU
Office: 2643 W. 47th Street
tai.: 8 Iki 4 popiet, 7 Iki > vak 

UMtsitot* o«»s' •»»sr*t

Tel. LAFayrtte BA67

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki -t vai. vakaro 

Heredomle ir ned^KtamS pagal 
sntartj

Ofiso Tel.; LAFayctte 8650
Res. Tek: VIRgtnla 0668

DR. V, E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

GAR X - R A Y
4143 ARCHER AVF.Nl'E
kampas Franciam Ava

Crane Coal Co. 
5332 So. Long’Ave.

Chicago, III,
TEL. REPi ni.lC 8402

Katrie perkate -ing'ls IS 
drafverlų, siųskite Juos j 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis už mažinu
pinigų.

J VAIRŪS DAKTARAI:

DR, CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHfCAOO. ILL 
0FI8O VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:80 vai. 
vakaro. NedAltomls nuo 10 iki 12 

valandai dienų 
Telefono. Ml|tway 28K9

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YARda OM4 

Rc»..: Tel. PI,Am 2490 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 v v. 
Nadeidlenlnls nuo 10 iki 12 diena




