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NACIAI TRIUKŠMAUJA PRIEŠ LIETUVA
DIRBA. KAD UŽGROBUS “j“ “Bli'Sf

ITALIJA GERBt POPIEŽIŲ I SUVARŽYTI
‘DRAUGO’RADIJO PROGRAMOS

KLAIPĖDĄ

Jie siekia atstatyti didelę 
germanų imperiją

BERLYNAS, vas. 13. — 
Berlyno universiteto nacių 
studentų sąjunga vakar turė
jo universitete susirinkimų ir 
reikalavo, kad Klaipėdos kra
štas būtų atskeltas nuo Lie
tuvos ir grąžintas Vokietijai.

VOKIEČIU PRINCAS KAL
BA, NACIŲ KONSULAS 

PROTESTUOJA

JI PAREIŠKIA, KAD JEI 
BUS PUOLAMA, TAI 

GINSIS
RYMAS, vas. 13. Ftio-

DALYVAVO POPIEŽIAUS 
NUNCIJAUS SURENGTO

SE VAIŠĖSE
BERLYNAS, vas. 13. —

_____  JOS ĮVYKS KAS TREČIADIENIS
JŲ PARTIJŲ KANDIDATAI Takar 4:00 vai. popiet iš žarskis, stiprus baritonas, nia- 

NETURI FIGŪRUOTI 'YEDC stoties prasidėjo dien loniai padainavo.
BALOTUOSE jraščio “Draugo” radijo pro- Geri), kun. lg. Albavičius

jgramos. (ic,„. kun. J. Mačiu-; taipgi pasakė turiningų kal- 
SPRIN GTTELI), Ilk, vas. i lįonis, M.I.C., “Draugo” ad- bų, pažymėdamas kad dien- 

\ akar minint A. Lin-i ministratorius, formaliai ati- rastis “Draugas” daug dirbai jos atstovas Italijai Negrą- popiežiaus atstovas (nUnei-|13. 
as Aesus paskelbė pareiški- ljU8) Vokietijai vakar vakarų col

mų, kad pati Italija būdama surengė vaišes Šventojo Tė- tuves naeionalis Amerikos Le-' S*ne kalba, išdėstydamas1 reikalais, daug pasidarbavo 
kalta puola Etiopiją ir stato yo pijaus XI pagerbimui ry-lgijono viršininkas F. L. Bei- (“draugo” radijo valandos Lietuvos nepriklausomybės at

P1 
‘ da ,’akarų coln-o 126 metų gimimo sukak darė pirmųjų programų įžan- lietuvių katalikų visuomenės

jai pažeminančius reikalavi- Sium su 13.0s metų karūnavi-, 
mus. Italija nori, kad etiopie .... ; Krano

Užsienių santykių Chieagos čiai iškilmingai saliutuotų
mo sukaktuvėmis.

sakydamas prakalbų 1
reikalavo, kad iš politinių tei-

tikslą.
Muzikalė programos dalis 

atidaryta linksmu lietuvišku
“Draugo” redak. L. šimu

tis kalbėjo apie Federacijos. ,tarjba surengė vaišes ir tarp Italijos vėliavą Addis Aba- | dalyvavo daug Įvai sių bfltų išskirti komunistai į retopdu. Toliau gražiai dai.i reikJ ir jos naud
Ši nacių studentų demon-, kitl) kalbėtojų pakvietė vokie- ba mieste, ištrauktų savo gin'kra«« d.plomaty ,r kan-L socialistai Jis sak^ ka,i! navo B Anjwta etnrmaiw 1

stracija vra ypatinga tuo, tį nrinea Hubertus von Loe- 'Įduotas įėc-ns ii Frifr»» i.- cleris Hitleris su keliolika I . . . . . , .1 ..............., . J 7.. .’A! prnitų nunertus von not Kiuoias jėgas iš laitrea 11 .0 ..... .v ipirmiausia komunistams turi. Ji žavėjo radijo klausyto įus ,meuė džiaugiasi
kad šiandien Kaune teisiami ĮWenstein, žymų katalikų 11a- ’malilando pasienių ir išmokė- savo artimiausiųjų ir sau is-■ 1
126 naciai iš Klaipėdos kraš-'cjŲ režim0 kritikų. j tų atlyginimų ' už nukautus ! tikiiniaushiJV palydovų — vy
to. Jie kaltinami krašto išda-j Princas buvo klausiamas, tuose pasieniuose Italijos ka- ( riausybės narių, 
vikiškumu. Matyt, naciai tuo ar jjs gali be pavojaus grjž- reivius

būt uždrausta visam

Lietuviška katalikiška visuo 
susilaukus

krašte! savo maloniu ir žavinčiu bal-' dienraščio “Draugo” radijo

keliu mėgina daryti spaudimo ti .Vokietijon, kl„. naciai • ' pa Sakoma, jie
Lietuvai, kad kaltinamieji na otsak5: |r
uai nebūtų aštriai band am "Taip, ga|m grjžti> -el no i ,arvR. Jto|ija H gi„sti draudė sakyti
už savo veiklų prieš Lietuvos 
respublikų.

Po Saaro krašto atgavimo

nepadarys. Italija gal
riu prasilenkti su savo laido- i,ausrni„ę ekspedicijų. Etic.pi- 
tuviu išlaidomis.”

Hitleris nesakė prakalbos. ;
turi skaudamų j 

■dytojai jam vž- 
prakalbas. • 1

balotuose -turėti savo kandi- Artisto Justo Kudirkos programų, kurios įvyks kas
'dainos, tar ištikro buvo ope-j trečiadienį nuo 4.W iki 5:00datos. 1
retiškos ir artistiškos. K. Pa- popiet.

Nacių konsulas taip pat

Daug kas nieku būdu lie
ja pasirengus gintis. Ji netti'ffaIi įSaįjkinti tokio keisto 
ri lėktuvų ir nuodingųjų du- kanclerio nusistatymo. Naciųnaciai visoj Vokietijoj pasklei buvo vai^sc Jig prot‘est;vo ! “ kAwlen° "us,statymo. Nac

dė šūki: “šventoji germanų • • ... ... J’L tačiau tuu pakankamai autoritetaį .Bavarijoj veda
(ie .ukj. šventoji germanų prles pnnC0 tos rūšies 1S81- kulka svaidau «rtiloriin< ir1, , ‘ ,
tautos e-ermaniškou imnen- tv,-___  ___ __ • "Ulkasvaiūžių, artilerijos ir Rak|,a kampanijų prieš kaitautos germaniškoji nuperi- rei§kimua. Konsulas dar pri- kareiviu 
ja. Su šio šūkio pagalba na- (įuręj kad princas nėra prin- 
ciai nori atgauti visas po ka- grafas įv savo
ro prarastas Vokietijos teri- | ki)me yrft žydas
torijas. j Princas Loewenstein tai vi

sa dokumentaliai nuginčijo, 
pažymėdamas, kad konsulas 
nežino, kų kalba.

Jis sako, kad šiandieninė 
1 valdžia Berlyne nieku būdu 

MUNICHAS, vas. 13. Į nereprezentuoja Vokietijos 
gyventojų. Jei, anot jo. bū
tų paskelbti nacių nevaržomi 
rinkimai, visoj Vokietijoj Hit

BAVARIJOS KATALIKAI 
KOVOJA UŽ MOKYKLAS

Bavarijos katalikai kovoja už 
savo mokyklas ir už savo jau 
nimo likimų.

Katalikai tėvai šiandien čia jerįg negautų nė vieno balso.
ir visoj Bavarijoj renkasi j 
savo parapijų bažnyčias į pa
maldas ir po pamaldų įregis
truoja vaikus į savas katali
kiškas mokyklas.

Jis neteko savo popularumo 
po įvykdytų savo skerdynių 
1934 m., birželio m. 30 d. 

Tokios

NEMAŽINA 4 BILIJONŲ 
00L. FONDO

AVASHINGTON, vas. 13. — 
Vyriausybės priešai senate 
įvairiais būdais mėgina kovo
ti prieš prez. Roosevelto 
4,880,000,000 dol. šelpimo dar 
bų bilių. Nesiseka priešams 
šis darbas.

Neseniai jie pastatė* kelis 
biliui priedus. Senato komite
to dauguma atmetė. Vakar

1 ŽUVO, 4 SUŽEISTI 
VIENOJE

VIENA, Austrija, vas. 13.
— Nepaisant vyriausybės gr- 

at •iežto nusistatymo prieš sočio
ata-; Hgtų ir nacių demonstracijas, Vvriaugvbė ir komrreso 

likų mokyklas, jie peržengia vakar vakarų visvien apie: 5 7 g

200 socialistu sukėlė demon-| Vokietijos padarytų su Vati
kanu sutartį (konkordatų) ir gtracijas ir riaušes, kurių lai 
štai Hitleris ne vien nesulai-lj.u vienas socialistas žuvo. Su 
ko tos savo gaivalų vedamos i žeigta du policininkai ir du 
kampanijos prieš Bažnyčių, socialistai. Kelios dešimtys 
bet dar dalyvauja Popiežiaus riau5ininkų areštuota, 
pagerbimo vaišėse.

DRAUDŽIA PAŠTU SIUS
TI RELIGINĘ LITERATŪRĄ

MEXIC0 CITY, vas. 13 --
Meksikos prezidentas Carde- 
nas paskelbė savo nuosprendi

1LLINOISO TEISMO 
NUOSPRENDŽIAI

sugalvota priedas, kad suma- * (dekretų), kuriuo uždraudžia

Illinois valstybės vyriausias 
teismas antrąkart pakartojo 
šiuos savo nuosprendžius: vie 
šosios naudos kompanijos ir 
anglių pardavėjai privalo mo 
keti valstybės pardavimo mo

DIRIŽABLIS MACON GULI UAMIOIO 
VANDENYNO DUGNE

aVaSHINGTON, vas. 13.—. SAN FRANCLSCO, Cal., 
že- vas. 13. — .Amerikos J. Val- 

mesniųjų rūmų laivyno reika stybių karo laivyno milžiniš- 
lų komitetas nusprendė tuo- kas dirižablis Macon pereitų 
jau pradėti buodugniausius naktį įkrito Raniiajin vande- 

nvnan, 17 mylių nuo Point 
Sur (apie 110 mylių nuo čia) j 

vandenyne, Kalifornijos pa- ’ ir nuskendo. Kalbama, kad 
kraščiuose. ; katastrofa įvyko dėl kokio tai

Iš vyriausyliės viršūnių pa- dirižablyje sprogimo, kas dar 
reiškiama, kad vyriausybė neišaiškinta, 
gal negreit statys naujus di- Ma<*ono įgulos vadai, pa- 3 
rižablius po pastarosios M a- tyrę neišvengiamų katastrofų, 
eono katastrotos. Tačiau tns šauktis pagalbos. Šauk-
nereiskia, kad visados nuo smą per radijų gavo netoli 
to atsižadėtų. ;buvę karo laivai. Jie išgel-

Kraštui dirižabliai reikalin bėjo dirižablio komandierių 
gi, nes reikalinga palaikyti h. W. Wiley ir 80 vyrų įgu- ' 

los. Nesurasta tik dviejų vy- * 
nj.

tardymus dėl dirižablio Ma- 
con nuskendimo Ramiajam

beliumo (dujų) gamyba.
kios kalbos naciams ži- žinM P“5'* to ,ondo »»"M- 3'"“" kl'aSt,‘ .,X.'r ps5t* keaėine — 2 nuok, taip pat | Prca. Rooseveltas aukštino
, nepatinka. Tariau jie atnirsta. t kokią re iginę literatūrą. va,styhg ga,į jg surinktu už karo laivyno vadus spaudo.noma, __ _________ ........

Bavarf kardinolas Faulba- 'privalo tai prisiimti. Nes tik Numatoma kova prieš bi- |^no^ 3°> rebgmės iteraturos 
, .A A „. ,, siuntimas per pastų “butųlių, kada komitetas grąžins jj

VOKIETIJA PARENGUS 
ATSAKYMĄ

ber, Municho arkivy skupas, tai ir pelnę, 
surengė šiai dienai pamaldas, 
kurių laiku bus skaitomas Jo 
Eminencijos laiškas, kad ka
talikai tėvai griežtai stovėtų
už savasias mokyklas. Katuli- BERLYNAS, vas. 13. -- 
kai turi būt ištikimi savo Mo-1 Sužinota, kad Vokietijos vy
tinai Bažnyčiai ir Kristaus riausybė jau turi parengusi 
Vikarui.

Nacių autoritetai užgina ka

senato plenumui ir rekomen
duos pripažinti.

PADIDINTAS ATLY
GINIMAS

priešinga nackmalės kult u ros 
Į plėtimui.”

Tai ji prezidentas Cardenas 
“vykdo” krašto konstitucijų, 
už kurios vykdymų jis pasi
sako. Konstitucija nevaržo

Viršutinių geležinkelių kom tuo keliu gyventojams laisvės

gazolinų mokesčių dalį nukel- konferencijoje. Ačiū jų eimr- 
ti viešųjų mokyklų fondan.

VIEŠIEJI DARBAI 
KANADOJ

OTTAAVA, Ont., vas. 13.

Prieš pat pusiaunakti (Chi 
cago laikas) admirolas Court 

gingumui, iŠ Macono 83 vy- ney pagkelbė, kad tarp išgcl- 
rų įgulos išgelbėta 81. Tai bėtų Macono įgulos narių nė- ; 
ypatingas įvykis. Matyt, M a- ra 8nni{įai sužeistųjų.
eone buvo pavyzdingiausia 
tvarka ir drausmė, jei tik dn 
vyrai žuvo. Vadinasi, visi j-

Kanados vyriausybė planuo- gulos nariai buvo gilini susi- 
ja 40 milijonų dolerių panau pažinę su savo pareigomis.

atsakymų į Anglijos Pranei!- panijos ir jos darbininkų ar- ir teisių. Tai daro raudonieji doti viešiesiems darliams. . I* I I •
zijos kvietimų prisidėti prie Įbitras, Šventojo Kryžiaus Meksikos valdovai ir dar jie BELGIJA PRITARIA ORO 

SĄJUNGAItalikams tėvams susirinkimus, Į oro saugumo sąjungos ir kas i bažnyčios rektorius, mons. sako, kad dėl religijos žino- j KLAIPĖDA. — Kai kurio 
o patys susirinkimus daro ir link grįžimo T. Sąjungom 'D. J. Dunne, pripažino darbi- nių “nepersekioję,” tik “vyk se Klaipėdos krašto vietose
kyrsto katalikus, kad jie pa-j Sakoma, kad Vokietija rei-|ninkama didesnį atlyginimų!dų” konstitucijų. Ir, štai, vie- įvyksta gausūs ūkininkų su- LONDONAS, vas. 13. 
neigtų savasias mokyklas ir kalanja Austrijai plebiscito ]— 3 centus per valandų dau-'toj to vykdymo jie peržengia. sirinkimai pareikšti protestus Belgijos vyriausybė pranešė 
savo vaikus siųstų į nacių Ji pasižada įstoti į viską pla giau. I konstitucijų. I dėl krašte varomos germaniza- Anglijos vyriausybei, kad ji
mokyklas. ^nuojamas sąjungas, bet reika-] Darbininkai reikalavo 10

Pačiam Municho mieste y- lauja, kad prieš tai jai būtų nuoš. daugiau.
ra viso 99 pradžios mokyklos, užtikrinta visokia politinė ly-j - —--------  RUOŽĄ
Jų tarpe 63 katalikų, 8 pro- gybė.
testantų, 1 žydų ir 27 nacių 
viešosios.

iįvijos. Ūkininkai ypatingai sutinka prisidėti prie planuo 
NUSTATYS NEUTRAL1NĮ griežtai protestuoja prieš vo-Įjamos anglų prancūzų oro

TVASHTNGTON, vas. 13. 
— Jei kongresas nori, kad ka

NUSPRENDUS IŠLEISTI 
DIDELES SUMAS

RYMAS, vas. 13. — Itali-
Evanstone važiuojantis au ro veteranams bonusai turi jos vyriausybė nusprendė per 

tomobalįninkąs sužeidė tris būt jŠmokami, jis turi rasti du metus išleisti po 850 mi- 
darbininkus, dviračiais važia- reikalingų fondų — sako lijonų dol. kampanijai prieš 
vusius iš darbo. prez. Rooseveltas. ' Abisiniją.

ADDTS ABABA, Etiopija, 
vas. 13. — Etiopijos ir Itali
jos atstovai pagaliau sutarė 
nustatyti neutralinį ruožą,

kietininkus mokytojus, kurie 
vaikus dar tebemoko vokiečių 
dvasioje.

KLAIPĖDA. — Šiuo me
tu Klaipėdos lentpiūvėse prie

kur yra įvykę abiejų pusių 'apdirbimo Lietuvos ir rusų 
susikirtimai, ir paskirti komi- miško, dabar jau dirba apie 

Į siją sienoms išvesti. 11,000 darbininkų.

saugumo sąjungos vakarinėj 
Europoj.

Nelaimė įvyko dirižabliui 
grįžtant į savo stotį, Sunny- • 
vale, (Jai., po dienos rnaniev- 
rų-

Nuskendęs Macon laivo 
785 pėdų ilgas orlaivis, apie 
dukart didesnis už nuskendu
sį Atlantiko pakraščiuos 1933 
m. dirižablį Akron, su kuriuo 
žuvo 73 vyrai. Macon Įmigtas 
statyti Akron, O., ir 1933 m. j 
bal. 21 d. su juo padaryti 
sėkmingi skridimo bandymai. 
Jis buvo svarbus karo laivy
nui žvalgas.

NUKOVĘ 4 PRIEŠUS

MEXIC0 CITY, vas. 13. — 
Vyriausybė skelbia, kad jos 
kariuomenė nukovusi 4 “suki
lėlius” Dnrange.

ORAS
CHICAiOO IR APYLIN-; 

KĖS. — Numatomas lietus; 
temperatūros stovis nei? pie
stas.

•



t

£ p n A V ° M Ketvirtadienis, vas. 14, 1935

“DRAUGAS”
•ekmadlsalusPRKNLXa uaTOS KAuunrrus i 

.INA: J. Amerikos Valstybės*:

prieš katalikų visuomenę ir pradėjo platini) 
pragaištingų žmonijai bedievybę.

U«tsU»a -v. *j bė. Fusrl m«tv -— įl.50; Triins luėusslaroa 
— tt.OV: Vienam mėnesiui — 7So. Kitose valstybėse 
(rsaumerata: Metsuns — >7.#*: Puse/ metu —
VopOs — ėU.

■kslblmų kainos prisiunčiamo* psrolkaisvus. 
Bssdsadsrblams Ir korespondentams raitų asĮręMns,

B neprašoma tai padaryti Ir neprlslundUma tam t 
pakto lenkių.

Rsdaktorfus priima — nuo 11:10 »kl 11:0* vai.

DiL MEKSIKOS KATALIKŲ PADĖTIES

A. A. Prelatą M. Dabrilą 
Atsimenant

ŠKARLETINA

“DRAUGAS” 
LUUUANIAN DAILY FBIEKD 

Pvbltsked iMUy, Bzospt Bunda/.
BURaCRIPTIONS: One Tsar — MM: Mz Montbs 

-» |I IO: Thres Montks — Mot: One Mooth _ 7la 
--------  - “ " aiz Montks — 9ė.M>- — Ons Tsar — |7.
Oopy — .ola

Adtsrilsln* ta ‘T>RAUQAF" brlngs bsst 
▲dvettlslnK rate* on spplleatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Ava., Chicago

DIENOS KLAUSIMAI

“Darbininkas” rašo:
“Meksika smaugia kutulikų tikėjimų. Tui 

svarbiausius dabartinių jos valdovų uidvi- 
nys. Prie savo tikslo jie eina šuoliais. Jie 
gerai žino, kad religija veikiausiai išnyks 
tada, kai bus pašalinti jos atstovai — kuni
gui. Meksikos vyriausybės nusistatymus — 
ištremti visus kunigus. Kol kas prie to dar 
neprieitu, bet siekiamas tikslas jau nebetoli
mas. Pastarosios oficialinės skaitlinės tiesiog 
pasibaisėtinos: penkiolikai milijonų Meksikos 
katalikų palikta tiktai 334 kunigai. Vienam 
apskričiui, turinčiam virš milijono gyvento

Sausio 24 d. Vilkaviškyje 
užgero šiam pasauliui jirel. 
Matas Dabrila. Velionis dau
geliu atžvilgių nebuvo tiktai 
eilinis asmuo.

Kun. M. Dabrila išvydo šį 
pasaulį Vilkaviškio parapijoje 
1846 m. rugpiūčio 30 d. Rai

Rašo DR. P, Z. ZALATORIUS, gydytojas ir chirurgas, 
Chicago, Illinois.

Škarletina yra staigi, liin- ant viso kūno. Neišberta lieka 
puma liga, kuri pasižymi tik kakta, nosis, lūpos bei 
smulkiu raudonų odos išberi- smakras. Po keturių sirgimo

vaičių prieš mirti, kui pariju-i1WU viso kQno ir aukžttt tom. dienų ligonio temperatūra 
tn PkflB nAKVoilrnu ir V n i niu. Iperatūra. Ipradeda eiti žemyn; taip juu

Skarletina serga daugiausia sumažėja gerklės ir galvos 
vaikai nuo 5 iki 10 metų am skaudėjimas.
liaus. Jos susirgimo priežus-

vo, bet jis Jaukė žmonių. Kle
bono pareigus j«a ėjo iki pas
kutinių dienų. Tiktai pora sa

to esąs nesveikas ir kai aiš
kiai nujautė, kud jau reikės 
šį vargų pasaulį palikti, pa
rapijos vairavimų pervedė se

gęs Vilkaviškyje pr. mokyklų, ivo pugelbininkums, o pats su 
mokėsi Marijampolėje, o 18641 visu rimtumu ėmė rengtis mi
ni., jausdamas pašaukimų į ku reiai.
nigus, įstojo į Seinų VysRu- Per Didįjį karę velionis nei

Antrų savaitę ligoniui pintis ošti bakterijos ir jonus ap- , , , .......... J ; deda luptu oda ir tas to-sikresti laimi lemrva. uok buk- ... ................. .sikrėsti laimi lengva, nos buk 
terijos-mikrobai vaisiasi ligo 
nio gerklėj bei nosiaryklėj

DĖL REIKALAVIMO ATŠAUKTI 
RUSIJOS PRIPAŽINIMĄ

Amerikos Legiono gaivu, kulbėdamas 
prie Unkolno juuuinklo, pažymėjo reikalų, 
kad Jungtinės Valstybės atšauktų Sovietų 
Rusijos pripažinimų. “Atėjo luikas išvyti ko
munizmų ir jo talkininkus iš šio krašto ant 
vįsados ir nusistatyti, kad Amerikoje yra 
vielos tik amerikonizmui” — taip kulbėje 
legionierių vadu*. Esu ir Linkolno buvęs toks 
nusistatymas? Gal būt toks pareiškimas yra 
per griežtas, tačiau liesti komunizmui įsiga
lėti yra labai pavojingas dalykas. Jisai pa
smaugtų šio krašto žmonių laisvę, darbinin
kus paverstų vergais. Pripažindamos Sovie-

jų, teskiriamas tik vienas kunigas! Aplamai, p'io6 K*“1^ Somlnarijg. Ku, zingamo nepasitranaė is savo 
Meksikos valstybėj vienas kunigas turi aprū- ni«u M® »>• rugaA pietos. Vokiečiai j, areštavo,
pinti apie 45,000 žmoni,. Galima įsivaizduo- *> 3 d- kuni«u iki 1890 i*’1'1/ Į1®"10® k“kln0
ti, kokia tikinčiųjų padėtis. Kur jiems krei- m> ¥vlioni“ vikar*v;> i™*™- .ssisk aidė parapijie-
plis su krikštais, vedyboms, palaidojimais ir 
mirštančiais ligoniais! Nekalbant jau apie 
eilinius patarnavimus: mišias, pamokslus, iš
pažintis.

Taip išblaško ganytojus, Meksikos tiro- 
nys nori išblaškyti ir aveles. Pradeda nuo 
vaikų. Jiems skiriamos tik bedieviškos mo
kyklos. Tėvai Čia neturi jokio balso, nes val
stybės įstatymai tuip reikalauja. Meksikos 
katalikai palikti plėšriems vilkams. Bet ir 
vilkas, įsibriovęs į avidę, daugiausiai bijosi 
— šviesos. Jis pastatęs plaukus, griežia dan-

se vyskupijos parapijose, kaip Jeiai, bet jų vadas pasiliko vie

tai: Šurna ve, Žambi avė, Nau-jtoje, ir kantriai nešė skurd- 
miestyje, Leipalingyje. 1890 žios okupacijos naštų Nešė o- 
111. gruodžio mėn. 1 d. buvo kupaeijos naštų ir valič. eida- 
paskirtas Vilkaviškio klebonu mas J. E. Vyskupo Įgalioji* 
ir dekanu. Vilkaviškyje jis iš- nui, vyskupijų. Sulaukęs Lie

siusi beveik iki trijų savai
čių. Tuo laiku ligonis būna 
sveikiems labaiLigoniui kosijant, bakterijos , ., . , . #

, . . , _. įsidėmėtina skaitytojam# tas.
f. . . J. m . kad jei bent truputi ligonisti stovinčius vaikus. Todėl Ja- . ■ . ..... . .. . ... . yru įtariamas, kad jis sergabai pavojinga yra būti svm- Xl . .... . .. „. , , skarletina, kuo greičiausia reikiems taiu pačiam kambary ........ . , .. kia kreiptis pne gydytojo, kadsu ligoniu; taip pat sykiu su suteiktų ligoniui medikalę pa

galbų.

tų Rusiją, Jungtinės Valstybės taip pat nio- 1 U mis, bet šviesa jį svaigina. Taip ir Meksi
ko Belaimėjo, Iš to susilaukta daugiau blogo P^Į^kjotojai labai nemėgsta, kad kas is- 
negu ko ger
nio, bet jo

jo. Iš to susilaukta daugiau blogo nemėgstu, kuo kus iš
iro. Tikėtasi iš'Rusijos gauti biz- ! vdktt J1* t,arbus Svieson ir Paskelbia 
» negauta. Vietoj biznio, Sovietų , lio gudoje. Taigi kodaugiausia viešumo ir 
idino čia savo komunistinę propa- Patęstų, kad taiiumoji tų baibarų kultu-Ruaija padidino Čia savo komunistinę propa 

gandų, kuri dabar veržiasi ne tik į atskiras 
Šeimas ir organizacijas, bet ir į mokyklas. 
Vadinas, komunistai pradėjo knistis po pa
čiais valstybės pagrindais. Tai pavojinga. 
Dėl to ir netenka stebėtis, jei legionierių va
das ir kiti toliau matantieji žmonės perspė

ra” pasirodytų tikroj šviesoj. Tegu visi pa
žįsta plėšriuosius vilkus, nežiūrint kokiam 
krašte ir kokioj tairtoj jie pasirodytų”, 

šio krašto katalikai ligšiol per daug pa

gyveno keturiasdešimt ketve
rius su viršum metus, pereida
mas įvairius bažnytinės ierar- 
ebijos laipsnius: klebono, de
kano, Didžiojo karo metu vy
skupijos administratoriaus, po 
karo kapitulos kanauninko ir 
prelato, galiausiai vyskupijos 
generalvikaro. 1929 m. rug
piūčio 7 d. prel. M. Dabrila. 
jo 60 metų kunigystės sukak
tuvių proga, buvo pakeltas J 
Apaštališkuosius Protonota- 
rus. šį gulbės titulų Šv. Sos-

luvos nepriklausomybės, džlau 
gėsi senelis. Senyvam unižy.je 
sunku jam buvo prisitaikyti 
prie naujų gyvenimo sąlygų 
ir reikalavimų, bet jis taikė
si. Savo testamente įrašė: ‘My
lėjau sąvo brangių tėvynę Lie- 
tuvų’.

ligoniu žaisti arba imti mais
tų iš jo rankų.

Užsikrėtęs škarletinoa balde Susirgus Skarletina vaikų 
rijomis vaikau bogyj trijų reikia laikyti dideliame, šilta- 
bei septynių dienų suserga.Įme kambary, atskirai nuo 
Liga prasideda staiga; ligonį sveikųjų. Ligonį turi prižiū- 
tuojau krečia šaltis, tempera-1 rėti tiktai 1 asmuo. Jį reikia 
tūra pąkila iki 103 bei 1041/3 ‘visuomet švariai lovoj laik>- 
laipsnių; gerklę ir galvų la-jtl, ypatingai kol visa oda nu
liai skauda, dažnai vemia; pajsilupa; taipgi reikia maudyti 
žandžįų liaukos patinsta, o kasdieną. Jei ligonis lanko 

i gerklė ir liežuvis pasidaro la- kokių nors mokyklų, jis gali 
oiti į jų ne anksčiau, kaip po 
keturiu savaičių nuo pradžios

r . .. v bui raudom. Antra dienų aido mirtis yra pavyzdingu. , „ . , . ..siranda smulkus, adatas muTikėjimas, kurį jis per G6 me
tus skelbė kitiems, guodė jį 
paskutinėse valandose. Rašy
damas prieš keturis mėnesius 
testamentų, velionis užrašė: 
“Tikėjau vkų savo gyvenimų,

riino didumo, raudonas išberi, susirgimo, 
mas, kuris pirmiausia paniro-i gkarktinos komplikacijos y 
do viršutinėj krūtinės dalyj,ra rimtos. Jos padaro daug
ir ant kaklo, paskui plečiasi

lus teikia retam atsitikimais ir
šyviai užsilaikė persekiojamų Meksikos kata- ^*ktai pasižymėjusiems asine- l|aine tikėjime noriu ir mirti”, 
likų atžvilgiu. Tik dabar pradėjo labiau iš- ,n^ins’ Vienas iš tokių asmenų niaionė nebuvo jam at-

busiu darbininkų. Ypač kilnia
širdis jis pasirodė jaunuoliams

uub ii r.iii luiiuu niuiniiue 11 iiiiuiitb peiepe- * 1.,,,... 4”., -r ..«1 HT Tini,,-?ja vyriausybę ir reikalauja nutraukti ryžius 1 įjudinti ir kelti protestu prieš Meksikos tar- |ku'° k»‘P tlK P‘el- M- 
su Sovietų Rusija, barus. Bet reiktų dar griežčiau ir labiau or- *»•

nemalonumo ligoniui. Mbai 
dažnai pasitaiko, kad vaike 
ausyse pūliai atsiranda, nuo 
kurių jo klausa susilpnėja, o 
kartais net vftsai apkursta.

“V ĘĖ ” SLIUPTARNAUJA

reiktų Gar griežčiau 
ganizuotaį tarti žodį dėl skaudžios Meksikos 
Katalikų padėties.

Jungtinėms Valstybėms su dirižabeliais 
Anuo kart pasakę, kad “Vienybė” virs- tikrai nesiseka. Milijonai dolerių į juos su

kišta be jokios naudos. Dar nepamiršo žmo
nės baisios katastrofos su .Akromi, štai iv 
kita su Maconu, kurio pustatymos kainavo

ta-atvira bedievybės skleidėja, neklydome. 
Štai, savo 12 nr. įdėjo šlykštų lietuvių be
dievių ir laisvamanių tėvo dr. J. Š-iupo strai
psnį, kuris yra atkreiptas prieš Katalikų 
Bažnyčių ir prieš patį Dievų. Straipsnis per
spausdintus iš Lietuvoje Šliupo leidžiamo 
Šlamšto “Laisvamanio”. Keista,, kad spaudos 
cenzūra, kuri taip griežtai cenzūruoja kata
likiškus laikraščius, leidžia tokiam neplauta- 
burnlui šliupui spausdinti visokius šmeižtus 
ir šlykštybes. Iš šalies žiūrint išrodo, kad

Garbingasis velionis paliko 
'šį pasaulį, eidamas 89 amžiaus 
ir 66 kunigavimo metus. To 
kių asmenų, ypač visuomenės 
darbininkų, Lietuva nedaug 
turi.

Keturiasdešimt ketveviun

. A ~ . .. -v kunigams, siekiantiems mokssakyto. Dviem dienom prieš , , ’ . .. , - i„. -—-.............— --------
mirtį ligonį atlankė J. E. Vv. lo’ U0“ 86 ** .. “ ’. \ Dainai pakrinka ligonio ink

* * • nirzkilrnu nonounrcA 111 11* UI IB 1
skupas Būčys. Paskutinis, jau 
dirtantis jo prašymas buvo: 
“Palaimink, Ekscelencija, pa
skutinį kartų labu ingai mir
čiai”, Nors Ekscelencija guo
dė pasveikimo viltimi, li-

sveįkas, nepamiršo jų ir uur igUi k 
ties patale. . ' Į

Todėl, vaikui susirgus akiu-
Prieš porų metų velionis

Katedros šventoriuje parista
lėtina, reikia tuojau šaukti

! gydytojų, nes pradžioj ne liktvdino gražu nu bronzine sti.„ 
/. J.. T...... pavojų galunatūla laiminki.) ir rūsį. Jame I

sumazm-

gonis rengėsi mirti. Paskuti- pareiškė noro būti puluidotus
melus velionis, kaip klebonas, nis jo prašymas lankantiems jOia todėl ilsėsis Gcrb. Veikė, 

keturi milijonai dolerių. Daug kam keistai valdė didžiulę Vilkaviškio pa- jį prieš mirtį svečiams buvo: jo' kaulai, o jo kape pamink- 
atrodo, kad Vokietijos dirižabliai aplink pa-',lapijų. Jo darbų vaisiai šioje “Melskitės už mane, kad Dio- 'las ilgi s ilgus metus primins 
šaulį apskrenda ir nieks jiems neatsitinka, o
amerikoniškieji čia pat vietoje galų sau gau
na. Sakoma, kad Akronas ir Maconas buvę
statyti vokiečių inžinierių priežiūroje.

• • •
Socialistai, užėmę 8LA vadovybę, pakė-

ponąi cenzoriai draudžia spausdinti kas ge- Į lė nariams lėšų fondo mokestį, dėl ko kuo
lą, kilnu ir tautai naudinga, bet duoda lais- : pose dabar eina didelis bruzdėjimas. Mat, 
vę Šliupo -raštams, kurie kėsinasi pakirsti | mokesčių pakėlimo klausimas bendrai yra 
tautos dorovę ii vesti jų prie supuvimo. “V- 1 labai nepopuliarus dalykas. Socialistai, tų 
bė”, .perspausdindama strulpsnius iš Šliupo ' žygį padarę, darosi dar labiau nepopuliariS- 
šlamšlų, Įiarmlo, kad ji jau visai atsisuko ' Resni to Susivienymo narių tarpe.

parapijoje yra labai žymus. 
Jis gražiai išpuošė didžiulę 
bažnyčių, pritaisė gražių apa
ratų, šventorių aptvėrė amžl 
na mūro tvora, sutvarkė ir 
perstatė parapijos trobesius, 
užvedė gal didžiausių visoj vy
skupijoje sodų. Tai visa jU 
padarė daugiausia savo lėšo
mis. Kų gaudavo iš parapijo , 
jiarapijai vėl atiduotVvo. Ba 
žnyčioje ne žmonės jo luukdr-

vas būtų man gailestingas, 
nes aš jau neturiu jėgų ir aša
rų”. Jo paskutinis mirties die
nų kreipimasis į Dievų buvo: 
“In manus tuas, Domine, co.

ti, bet ir jos plitimų sustab
dyti, tinkamai dirinfektuojant 
ligonio kambarius-

Vilkaviškio miestui ir visai 
parapijai ilgametį jos klebo
nų, Bažnyčios magnatų ir dar
bštų, pasišventusį, drųsų, pri. 
neipų klausimuose kampromi-ikU'

Dabartiniu laiku eina vajus 
prieš piktadarybes. Visokie 
planai daromi išlaisvinti žį 
mūsų kraštų iš piktadarių na

minėm! o spiritum meum” (į įsų nepripaŠinusl kunigų.
tavo, Viešpati!;, ranka: ųtlduo 
du savo sielų).

Velionis grašiai sutvarkė sj

Ilsėkis, Garbingas Jubiliate, 
ramybėje savo gimtame kam
pelyje, savo iiarapijiečaų ir dė

vo palikimų. J'Is nepamiršo la- Ikingų auklėtinių lankomas hel 
bdaringųjų ir kultūrinių jstai- * nuoširdžiomis maldomis šelpia 
gų, gatvių vargšų, pas jį dir- Imas. K. P. A.

Kol kas, geriausias įnešinma 
buvo: nurodyti jaunuomenei 
piktadarystės blogas jiasek- 
mes.

Nakties darbui dienos juo
kai.

Mano Keliones 
Įspūdžiai

Rašo Kun. Jurgis G. M. Cesna

(Tęsinys)
Kaunas ir apylinkės

Kaunas, ka'po l.ietuvos sostinė, yra 
Svarbiausias miestas. Miestas gražus. Sva
rbiausios gatvės yru išasfaltuotos ir ce
mentuotos, todėl lygios. Halygutviui ceme- 
HUioti; tukui žmonėms vaikščioti. Krau
tuvių išvaizda (displuy) puuoši į Ameri
kos ki'uulitvos. lamgiiose matyt visokių 
drabtžių, Imlų, railio, automobilių, viso
kių umšiuų, siuvinių ir 1.1. Yra bankų. 
Du svarbiausi bankui: Žydų bankus ir 
Lietuvos bankas. Yra teatrų, kur yra ro
domi judomieji paveikslai. Yra Lietuvos 
o|ieru, teatras. Yni viešbučių, restoranų, 
dirbtuvių, įvairių ugentftrų; mokyklų, gi
mnazijų, universitetus, seminarija, bažny
čių. Yitt daug valstybinių namų, amba

sadų, net labui gražių, iš įvairių šalių, žlnėjo imi visas kolonijas su misijomis. Jis sur rastume panašaus gru/.mno ir didu- 
j Daug rezidencijų, gražių ir moderniškų dabar perdėtinis Kauno namų. Tenai pir- j*nio bažnyčių. Mačiau stebuklingų Panelės
, namų. Žinoma, yra ir prastų, senų namų, mų kurtų mačiausi su J. K vyskupu Bū- * ...... :.............o-.i- » « t.... -

čiu. Labai džiaugiausi, kud turėjau pro
gos susipažinti su žymiu žmogum.

Buvau užėjęs ir i»as kunigus Jėzui-

kuip ir visur. Naktimis gatvės apšvies
tos elektra. Krautuvės taipgi apšviečia
mos elektra. Elektrikinių iškabų laimi ma
ža. Elektra Lietuvoje dur yra brungi, bet 
valdžių ruošiuri pu vartoti Nemunų gami
nimui elektros. Ti’omet visa Lietuva bus 
upšviestu elektra. Daugely vietų jau ga
minamu vandeniu elektrų. Buvau Nema- 
niūnuos(> ir tenai kun. Belinis man su 
kun. Zabulioniu rodė, kur valdžios nužiū
rėta Nemuno kurinius.

Lietuvoje yni tik viena radlo stotis 
Kuune.

Lietuvoje išeinu nemažai laikraščių, 
didesnė dalis išeina Kuuue.

Buvau užėję* pns kunigus Marijonus 
Kauru*. Jų Imžnyv.ia ir namui yra užpa
kaly krautuvių. Jei kas nežinotų, tai bū
tų sunku rusti. Bet užpakaly tų krautu
vių Marijonai turi gražių bažnyčių ir di
delius namus trijų aukštų. Tuose namuo
se sutikau kun. Andriulį, kuris yra ir a- 
meiikiečiams gerai žinomas, kadangi va

tus. Jų numui lubui dideli, trijų, ur ketu
rių aukštų, kur randasi nemužu, graži ba
žnyčia su lubui geruis vargonais. Mokyk
la su duugelfu kambarių, taip gerai ir 
švuriai įrengta, kaip ir Amerikoje. Turi 
nemažų svetainę, nepaprastai įdomų mu
ziejų, kuriame yru visokių iškimštų gy
vulių, paukščių, žuvų, kirmėlių ir t.t. Tuos 
dalykus neseniai Jėzuitai nupirko, labui 
pigiai rods iš vieno muziejaus Vokletl-

Sveneiausios paveikslų, kurių rusui buvo 
paėmę. Pasimeldėme. Sesuo viršininkė 
tuomet sirgo, tut jos nematėme. Seserys 
turi didelj daržų ir nemažus gyvenimo 
nuiuus. Kupeliono nematėme, nebuvo na
mie.

Dubingiai
Su kun. Zabulioniu nuvažiavome į 

Dubingius pas kleb. kun- Ribikauskų, ku
ris savo vežimu išvežiojo jrn visas apy
linkes. Prie Dubingių buvo kada tai sa
la. Ant tos salos buvo Rndkvilų rūmui, 
Tikrai graži vieta, ant kalnu; Dabar ten 
tik pievos. Mačiau tiltų, kurį Lietuvos

joje. Užlipus ant namo viršaus matyti vi- prezidentas pastatė per ežerų. Medinis,
sus Kutino miestus. Jėzuitui leidžia labai 
įdomų ir naudingų laikraštį “Žvaigždę”, 
Ku kun. Zabulioniu taksi uuvažiavome į 
Pažaislį pas seseris Kazimierletes. Malo
nios seserys labai gražiai priėmė, apvedė 
ir puredė bažnyčių, kuri yra labai didelė 
ir graži, tik labui karo metu apiplėšta. 
Kad tų bažnyčių būtų galima taip papuoš
ti, kaip ji buvo, tai ir Amerikoje ne vi-

bet gerus ūkininkams. Nuvažiavę į miš
kų rudume Lietuvos skautus ir skautes 
su jų prižiūrėtojais.

Biritonsm
Su kun. Zabulioniu Birštone buvum 

Mistuję tik keliouis valandoms. Cianai at
važiuoju žmonės gydytis, llejųojama, ka<l 
neapsimoka gydyklos laikyti, nes labai 
mažaį žmonių atvažiuoja gydytis. Vieta

graži. Atsigėrėm “Birutės” vandens, ku
ris skanus gerti. Paskui gėrėme “Vytau
to”, kuris yra sūrus. Buvome užlipę ant 
aukšto kalno. Čionai nemaža miško. Pro 
Birštonu bėga Nemunas.

N«mamūnai
Čionai yra kun. Bielinis, buvęs Biju- 

tiškės klebonus, kuris, man regis, Biju
tiškyje pastatė bažnyčių. Sykį einant pa
sivaikščioti, jis sako mums: “Čionai yra 
lazdų, išsirinkite sau po vienų”. Ir visi 
trys turėjome iki luzdų. Apvedė mus į>o 
savo ūkį, parodė miškų, Nemunų ir savo 
vežimu nuvežė į Jėzųų. ’

J|>&H
Vietinis klebonus kun. pralotas Vin

centus Vaičiulis tuomet sirgo ir nebuvo 
namie, Kun. Bielinis grįžo namo, o aš su 
kun. Zabulioniu pasilikome nakvynei. Jė- 
znas yra įdomi vieta. Čionai yra didelė, 
gražaus štilio, mūrinė bažnyčia, statyta 
kokio tui turtingo dvarininko. Po bažny
čia yra koplyčia, kur ant lentelių lotynų 
kalba labai seni įdomūs vyskupo užrašai.

(Daugiau bųg)

A.
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Darbo Didvyriai
— Tiktai karty gyvenam,-• 

pako žmonės, — taigi iš gy
venimo reikia paimti visa, 
ką tiktai paimti galima. Ir ką 
stengiasi žmonės iš to gyve
nimo paimti. Neperdėsiu — 
daugumas ieško jame apsvai
gimo — apsvaigę nori būti 
žmonės: garbe, pinigais, mei
le, vynu ir t. t. Tačiau atsi
minkime: (tiktai kartą gyve
name, tiktai kartą yra mums 
duotas brangaus laiko trum
pas tarpas, kurį mes turim 
paversti tyru darbu. Žmogus 
be darbų — yra miręs žmo
gus. Jei nori gyventi iš kar, 
tos i karty, jei nori amžinai 
gyventi -- statyk, kurk - nuo
latos dirbk.

Pažvelkim į tuos darbo di»l

Ivyrius, kurie jau užbaigė jie
ms skirto laiko ratą, kurie

savo mirties (1899). Ir tai 
visa darė sunkiai sirgdamas 
džiova ir nuolat rusą žanda
rą varginamas. Taip, Kudirka 
buvo didelės energijos ir at
kaklus žmogus: jokie priešai 
jo negąsdino — nei rusi) per 
sekiojimai, nei savąją tautie
čių tamsumas, nei pagaliau jo 
paties liga. Jo dideli gabu
mai, judrus būdas, pasitikėji
mas ir nuolatinis darbas pra
skynė kelią ne tiktai jam, bet 
didžia dalimi prisidėjo prie 
lietuvių tautos laisvės. .

Prisiminkim neseniai miru
sį kanauninką Juozą Tumą 
Vaižgantą. Aįs manau, kad vi
siems yra žinomas to kunigo 
veiklumas, jo judrumas ir vi 
suomeniškas nusistatymas. 
Jis rašo apsakymėlius, jis v- 
ra literatūros istorikas, laik

dirbo didžiausią kliūčių aki-liaščhJ bendradarlas, kalbiniu- 
vaizdoje ir be dėkingumo. Pa- kas» pamokslininkas ir t. t. A i 
vyzdžių toli ieškot nereik. Mū sur yra lietuvis, nuoširdus 
są tėvynėje tokių kilnių j,-1 patriotas, tautos kultūros ža-
pasiaukojusių darbininkų y- 
ra buvę maža. Tik jau visai 
bendrai paėmę lietuviškosios

dintojas — akstinas.
Tumo raštų devynios galy

bės — net 17 tomų — tik pa
spaudos uždraudimo laikotar- į galvokit! Na, o juk tie rašy-j 
pį ir lietuvią kovas su juo, mo» dar jis -turėjo ir šiaip; 
galime puikiai suprasti, kiek įvairiausių darbų: buvo kuni- 
jiems reikėjo padėti energi- jgas, i Vytauto bažnyčios klebo- 
jos, darbo ir atkaklumo, kad nas, taigi turėjo čia pareigas; 
nugalėtų spaudžiančių' rusą buvo Lietuvos universiteto 
leteną. Tarp tų visų mūsų'docentas (dėstytojas), todėl 
tautos darbininkų yra buvę čia turėjo laikyti paskaitas; 
didelių asmenybių, gabių ir priklausė visai eilei visuome-
visapusiškų.

Imkim mums gerai žinomą 
vyskupą Valančių, gyvenusį 
1801 — 1875. Kokios nepalau 
žiamos energijos charakteris, 
koks sumanumas, koks ištesė
jimas darbe! Nebuvo tos kul
tūros gyvenime srities, kurio
je Valančius nebūtų dirbęs. 
Greta vyskupo pareigų, jis 
rašo tikybinio ir pasaulinio 
turinio knygas, kovoja įvai
riais būdais su rusų valdžia 
prieš Lietuvos rusinimą ir

buvo gerai nusiteikęs.
Tai yra darbo pavyzdžiai, 

darbo didvyriai. Šiuo tarpu 
užteks šių kelių pavyzdžių, 

pravoslavinimą, pirmasis o r- Daug aiškinimų, gal būt, ir

ninių ir kultūrinių draugijų.
Bet Tumas galvos nenuleido.
Jis visada geram ūpe — bė
ga, kruta, kalba, rašo — jo 
visur pilna lyg gyvsidabrio.
Tumas, vadinas, dirbo, ir jo 
darbo vaisius mes matom, o 
jį pilnai įvertins tik ateitis.
Tumas ypač tuo simpatingas, ■  .................. - - —*
kad daug dirbdamas, visada 1)arku> antra Nemuno ir Ne-1 ėmė milžiniško didumo plytą.

ganizuoja lietuviškosios spau
dos platinimą, skleidžia Že
maičių krašte blaivybę ir t. t 
Įsižiūrėję į Valančiaus gyve
nimą ir veiksmus matome,

nereikės, nes kiekvienam aiš 
ku, kad ty žmonių pavyzdžiai 
kalba. Tiesa, mes negalim 
tapti tokiais, kaip jie. Nes tik 
tai vienas buvo toks Valan-

kad jis dirbo galvodamas. O jčius, toks Kudirka, toks Tū
tai reiškia, kad jis turėjo sa- mas — tie patys žmonės ne

pasikartoja. Bet mūsų parei
ga eiti bent panašiais keliais.

vo veikimo planą — jis dir
bo ne aklai, bet aiškiai žino
damas, kuriam tikslui tai 
daro.

Per savo amžių Valančius 
yra parašęs apie 30 veikalų, 
kurie dar ir šiandien yra no
riai skaitomi. Savo raštais 
Valančius padarė į mūsų žmo 
nes daug įtakos, nes jis kil
nias mintis sugebėjo apreng
ti gražiu literatūriniu rūbu.

Pasižiūrėkim tik į suvalkie
tį Dr. Vincą Kudirką. Mes 
esam apie jį jau šį tą girdėję. 
Jis buvo gydytojas, rašė ir 
vertė knygas, redegavo laik
raštį “Varpą,” platino lietu
višką spaudą, komponavo dai 
neles ir t. t. Taip, tiesa, Ku
dirka iš tikrųjų labai daug 
padarė. Gyveno neilgai, tiktai 
41 metus, bet iš jo paliktų 
darbų matom, kad tas žmogus 
tikrai dirbo. Jau vien tiktai 
jo raštų yra išleistos šešios 
didžiulės knygos, kuriose ra
sim įvairiaus turinio veikalų.

Be savo raštų ir vertimų 
Kudirka redagavo dar ir laik
raštį “Varpą” nuo 1889 ligi

KRYŽIUOČIU PALIKIMAI 
LIETUVOJE

Maždaug prieš 500 metų kry kspediciją, pirmiausiai nuvyko
žiuočių ordinas dar teriojo Lie [Nemuno ir Nevėžio santrau- 
tuvos žemes. Ligi šių dienu kon» kur 600 metų, va- 
Lietuvoje dar yra užsilikę jo dinamoje Dievo saloje, buvo 
žiaurių darbų pėdsakai. Tai kryžiuočių tvirtovė. Nusikėlus

Nemunu žemyn į vakarus, vie
tiniai gyventojai ekspedicijai

sugriuvusių tvirtovių pama
tai, šventosios salos ir net kry, 
žiuočių apgyvendinti žmonės. .u^ro^č kažin kokių mūrų griu- 
Verėdamiesi į Lietuvos gilų. vėsius. Ligi jų ekspedicijų pu
mų, kryžiuočiai, pirmiausiai, lydėjo pil. Buržteinas, kuris 
užimdavo kalnus, pilis, anki-^kojo, kad prieė Didįjį ko
turnas ir salas, iš kurių jiems'r» tuose griuvėsiuose žmonės 
būtų patogiau daryti tolimes- rasdavę net auksinių pinigų
nius puolimus. ,

Užimtas salas kryžiuočiai
pavadindavo šventųjų vardais. 
Mat, jiems po katalikybės prie 
danga buvo lengviau kariauti 
su Lietuva ir plėšti jos ra- 
rius gyventojus. Dabar Nemu
no ir Neries upyne dar yra 
salos, pavadintos šventųjų va
rdais. Viena jų yra ties Jur-

Ši vieta jau daugel metų va
dinama Senkaunviete. Ji yra 
prie pat Nemuno. Pavasariais 
pakilęs Nemuno vanduo ją už 
pila.

Ekspedicija pasamdė vieti
nius darbininkus, kurie pradė
jo žemę kasti. Visi su nekant
rumu laukė kas Čia bus. Ne
trukus vienas darbininkas iš-

*10*1
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]mkime cigarete}

!*P=

aip CHESTERFIELD

19J5. Liccerr * Mraj Tobacco Co.

Zinai, aš mėgstu tą cigaretę

Mėgstu jo skonį... ir ten skonio 
yra užtektinai.

x Chesterfield yra lengvas, ne 
stiprus ... ir tai kitas dalykas kurį 
mėgstu apie cigaretą.

Ir kas daugiau, Jie Patenkina... 
ir aš pageidauju, kad cigaretas tą 
darytų.

Gaunu daug užganėdinimo iš 
Chesterfield ... žinai, aš mėgstu tą 
cigaretą. , ,

vėžio santakoje, trečia — tiesi Ji buvo kreiva, o paviršiuje
» F- • V • 1 *1 *1 X a • * •Kaunu ir Pažaisliu, o kitos — 
netoli Tilžės. Kiekvienoje šių 
salų kryžiuočiai buvo pastatę 
tvirtoves, o jų įgulą sudarė

buvo matyti žmogaus pirštų 
žymės, įspaustos į molį, lygi-' 
nant plytas. Netoliese nuo tos 1 
vietos dar buvo rasta smul-

Vokietijos gilumos gyventojai, kių žalvarinių daiktų ir kok-
Ilgiau palikę šiose tvirtovėse, 
vokiečiai stengdavosi greta jų 
esamas žemes kolonizuoti, ten

liij likučių. Ekspedicijos vadas 
prof. Volteris, patyrinėjęs šią 
vietą, pasakė: “Mes stovime

apgyvendinant įvairius sve-i Dievo salos tvirtovėje, kurią
timtaučius, daugiausia kry
žiuočių ordino narius. Nors 
ilgainiui daugelis kolonistų su 
simaišė su lietuviais, bet vis 
dėlto kai kur :r liko kryžiuo

sią prieš 600 metų pastatė kry 
•žiuočiai. Per tokį ilgą laiką ta 
sala atsidūrė Nemuno pakraš
tyje arba vanduo ją visai su
naikino. Plytos, kurias mes

čių palikuonių, kurie dar lig- ’eia radome yra labai panašios 
šiol gyvena buvusiu vokiečiu į Kauno pilies plytas, 
tvirtovių apylinkėse. apie Dio
universiteto profesoriai ryžosi vo salą pasakoja daug ’pada- 
ištirti buvusias vokiečių tvir-|vimų. Esą seuovėje čia stovė- 
toves. Jie, sudarę mokslinę c- jusi graži pilių, o dabar nak-

timis vaidinasi. Todėl apylin
kės gyventojai šios vietos iš 
tolo lenkiasi. Dalis šių gyven
tojų protėviai į čia buvo at
kelti kryžiuočių. Jų seneliai 
gerai kalbėjo ir melsdavosi vo 
kiškai, tačiau dabartiniai gy
ventojai moka tik lietuviškai.

Universiteto mokslinė eks
pedicija netrukus pradės ty
rinėti ir kitas Nemuno upyne 
esančias salas ii tvirtoves. Tie 
tyrinėjimai duoda daug med
žiagos Lietuvos istorijai. Tsb.

Be Dievo meilės irsta vi 
suomenės tvarka. Pamilk Die 
vą, o rasi sau ir tėvynei no 
nykstamą turtą. Kur Dievas 
ten ir palaima* %
BIZNIERIAI, GARSINKITCS 

“DRAUGE”

3

Savininkai

Du Flečių

Bungalows

Rezidencijų

KAIP GAUTI
Šiltesnį namą žiemos laiku 
Vešesnį namą vasaros laiku

EKONOMIŠKAI
Jūsų (lažo Kompanija dabar siūlo automatišką gazo 
šilumą su jūsų stogo insulavųnu penkių metų lengvų 
mokesčių sąlygomis.

Šis kombinacijos pasiūlymas duoda jums:

Žemesnes kūno bilas žiemoj.
Iki 15° vėsiau vasaroj.

Išraskite ką šis pasiūlymas reiškia 
jūsų pačių namuose. Be jokios obliga
cijos. pasiųskite kuponą arba telefo- 
nuokite AVabash 6000.

THE PEOPI.ES OAS I.TOHT AND 
COKE COMPANY 

122 South Mlehigan Avė.. Chlcago 
Ploanp Bend me full detaliu on vour
root Inmilatinn offer.

Name

Addrege

City

Gaj Hear/ng Divition
THE PEOPLES GAS LIGHT AND COKE COMPANY

PEOPI.ES


r
r

Ar

D R Aū O X fe Ketvirtadienis, vas. 14, 1935

AUSROS VARTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJE
Statoma 3 Aktų

Modern “Cinderella”

Sekmadieni, Vasario - Feb. U d., 1935
2323 West 23rd Place

Pradžia 7 valandą vakare 
J2ANGA 50c. VAIKAMS 25c.

Kviečiame visus atsilankyti ir kartu atsi
vesti ktioduugiųusiai svetimtaučių, nes ir jie 
džiaugsis jaunutę tokį gražų veikalų.

RENGĖJAI

JACK AND JILL PLAYERS
Cliieugos rinktiniai artistai Aušros Vartų parapijos sve

tainėje vaidins vienų iš gražiausių ir įdomiausių veikalų 
Modern “CINDERELLA”, 3 aktuose, šį veikalų parašė žy
mus autorius, France* Homer. šiam veikalui vadovaus JACK 
and JILL KOMPANIJOS įsteigėja p. MARIE AGNĖS FO- 
LEY.

J

PITTSBURGH’O LIETUVIŲ ŽINIOS
REDAKCIJOS ADRESAS: 

Pittsburgk’o Lietuvių Žinios 
409 Tabor Street, Esplen, l’ittsburgli, Pa. 

KOSTANTAS J. VAIŠNORAS, generalis agentas 
2013 Carson Street, S. S. Pittsburgk, Pa. 

Telepbone Uemlock 2204

PITTSBURGHO KEISTENYBE
Vasario Iii d. lietuvių tauta zaliežninkais, mūsų 

mini savo nepriklausomybės IV (šais, balsuoju, brač, eiti iš vie
luotų sukakti. Visos kolonijos no su i’ovyliukais, kuris ne

■tinis ir valstybinis žmonių su
sipratimas kįla, kada savygar-

dirbdami; kai kurie net ge- lj prūdelį. Žiemų būna van- 
riausi žmonės neturi gero var- dens, o vasarų išnyksta. Nie

kos jausmas didėja. kada krn-do. mažai yra gerbiami. Ir kas Ję neišgėrė ir niekur ne
što ūkis daro greitų pažangų,' daug tam panašių įvykių. galėjo ištekėti.
kada visose gyvenimo srityse Į O blogieji gali skriausti, ga- j()xyAS; — Mikui pripili
einama pirmyn pagreitintu te- Ii divorsus imti, gali nemokė- , , . . .f J 1 ® A. x , ,, „ . , puolių vandens, padek ant ug

ti taksų. Jie turi gerus laikus
ir viskas jiems 
tai yra! Kodėl J 

MIKAS: — Gal dėlto

sekasi. Kas

kad

nics ir veikiai nebeliks jo puc 
tie. Kas pasidarys? Vanduo 
pavirs j garų ir pakils į orų.

SUCH IS UFE—

bruzda' ir uoliai ruošiasi up- sidrovėjo net “relk>w dogrų” 
vaikščioti tų istoriškų Įvykį, j bizūno griebtis darbininkus 

Pittsburglio ir apylinkių He-užtariant”. Jei nežinai, kas 
tuviai irgi subruzdo, kad ai- do gyvulėlis buvo “vellovr 
sakančiai paminėjas kiekvit- dog”, paklausk mainierių, o

mpu
Geram pntrijotui malonu 

prisimini i šviesiuosius valsty
binio maštabo įvykins ir juos 
pažymėti atatinkamom iškil-
mėni. Kiekviena tauta y|w*.kinl

į brangina savo nepriklau.omy- I JONAS: — Ne, Mikai. Die- 
tautos ša-^ rm‘,mV šventę. Tėvynės vo įstatymai daugiau reiškia, 

meilės netrūksta nė šios apy- jn<‘gu sėkmingumas tame gyvo 
linkės lietuviams. Jie džiaugia nime. Koks tai būtų Dievas, 
vi susilaukė Vasario 16 die- jeį Jis, davęs įstatymus, lieps 
nos. Tų isterinę datų jie žadamų, ar juo* pildysi, ar laužy- 
iškilmingai minėti sekmadie- s>- Ne. Tas yra prieš pačių 
nio vakarų, vasario 17 d. Co-'Uh-vo teisybę. Tik po mirties 
lonial Tbeuter, Pitlsburgb, 1>U. parodys užmokestis teisingų 
Visi, kurie jaučiasi esu lietu- .Kerų žmonių ir neteisingu. Ka
viui susirinks tenai pasisemti 
savo tautinei gyvybių gaivina- 

l« Įsame. Vilimas

. - Bet tas vanduo nepražuvo, ti
* J ktai pavirto i kitų formų: is

skysto vundens pasidarė drėg
nas oras. Sudegink medį, bet 
jo nepanaikinai, tik perinai 
nvsi ji į kitų formų — į dū
mus iv pelenus. Dūmai vėl eis 
į kitų auguienį, pelenai j že
mę, ženė vėl išduos Ritus vai
sius. Taip ir mainosi dalykai 
šiame pasaulyje.

Tai, Mikai, ;,<i vandens la
šelio, medžio abalčlio negalidaugi nevisuohiet teis-’ig'eji y- 

ra apmokami ir kadangi blo
gieji nevisados yra Imudžiami, kuris yru, kaipo karalius ant

ma Įnuiaikinti, argi žmogus

tas aiškiai rodo kitų gyveni- visų sutvertų daiktų, galėtų

jie tau paaiškins.-
Kų norima tokia savo elge

siu pasiekti? Ar norima savu 
gerųjį klebonėlį paerzinti, ar nc,° 
savo didelę išmintį parodyti,

Colonial teatre, ar savo vergiškos sielos visas 
paslaptis atidengti! Ne velto 
p. Kikas Pgho Žiniose vadina 
tokius ponaičius avino galvo
mis. Kur tokių avino galvų 
skaičius paditlėja, ten žiūrėk 
ir nezaliežninkų kirkužė įsi
kuria, ten visokių kitokių keis

nam lietuviui brangių dieną. 
Katalikai susispietę po Fede
racijos vėliava rimtai rengia
si minėti Lietuvos Nepriklau
somybės dienų Vasario 17 d., 
South Side,
Carson str.

Visokių kitų spalvų lietu
viai, susispietę po mzaliežnin- 
kų sparnu, irgi ruošiasi švęs
ti Vos. 16 d. tų patį vakarų 
kitoj svetainėj. Kad nezaliež- 
ninkai rodvs “savo tautos inci

(DOMŪS PASIKAL
BĖJIMAI

DŪŠIOS NEMIRTIN
GUMAS

]ę”, Vas. 116 <1., nėra nieko į- tenybių. kaip grybų lietam b 
staliaus. Jie pamėgdžioja ka-'pridygsta...

MIKAS: — Jonai, atrodo,

mų, kur turės būti teisingai menkesnis už vandenį, me 
kiekvienas apmokėtas. Todėl žolę ir tam panašiai ? Ne, THE "GIRL” HE LEPT BEHIND HUf

Į tas rodo dūšios nemirtingumų. žmogaus yra kilnesnis likimas;
MIKAS: — Gal kiti y>a skirta aukštesnė vie

nos taip netiki, tiktai mes? ta. Kiekvienas žmogus jaučia
JONAS: - Mikui, stipriau- *i Pasl»P*ii>g<J <W.v

sias įrodymas yra, kad visų
amžių visos tautos — civili
zuotos arba barbarai, moky

kad yra žmonių, kurie net iri tos bei ignorantai — visi ti

baigos — laiminga, ar nelai-tikinėti sunkiausius darbus už 
minga. Tas priklauso nuo žino-.mažų pinigų. Ne vienas Iietu-

talikus savo k irk užėję, jie ban
do pamėgdžioti katalikus ir 
tautiškame veikime. Kas nori 
tapti beždžione, kas jam gali
uždrausti.

Vyručiai, dar nėra vėlu nors 
iš dalies pataisyti savo klai
dų. Prisipažinti kultu, suved
žiotu, nėra negarbinga, bet 
kluidoje pasilikti ir kerštų 

I krūtinėje nešioti yra smerkti
Nors rimtam žmogui prisei-1 , , ,. ... .. . , \ , nas dalykas,na karčiai su širdgėla afsidu-

Bti. Tačiau, be galo keista, kati . 'asa™, 17 d' visi tra“’!iro<! 
po nezaliežninkų, sparnais glau 1 0 onia anl Carson
džiati Vaizbos Hutas, kurio 8trect- nors ,5 dalies "»• 
didžiuma narių yra katalikai IElaUM"lc ?« d{m« n,1°
ir rimti biznieriai. Balsuoja

Dievų prigauna. Pavyzdžiui, y. 
ra neteisingų, o jie turtingi: 
yra kurie veda labui piktina
ntį gyvenimų, o miras stato 
brangius paminklus ant jų ka
po.

JONAS: — Ne, Mikai, Die-

kėjo Į ateinantį gyvenimų. Tas 
visuotinas tikėjimas turi turė
ti stiprų pamatų, nes visos 
tautos įr visa žmonija ir visų 
laikų negalėtų suklysti. Nes 
Dievas žmones sutvėrė; davė 
žmogui tų tikėjimų, kurio nie

kų, kurio jokiais argumentais 
negali užginčyti, jokie filoso
fai neįtikins. Pavyzdžiui, žme 
gus papildė kriininalį darbų 
— norėdamas ir žinodamas. )- 
tikrink jį, kad jis gerai padu 
rė! Negali to padaryti. Janu. 
pasiliks balsas: negerai pada-

gaus gyvenimo įlarbų.
K. J. V. S.

BRiOGEVIUE NAU
JIENOS

šiais laikais sunku visiems,
rei. G kas tai sako? Sąžinė iš Lbet sunkiausiai gyvenasi žmc 
mėtinėja už blogų darbų, ku igOį bemoksliai. Dėlei menko;-

Pittsburgho lietuvių veido. 
Vuizbos Butas, kurs tiek

daug žadėjo, savo prižadų ne
ištesėjo ir Pittsburglio koloni-

vo neprigaus, tiktai suprask, Ras nepanaikins.
kad Dievas yra kantrus, bet! ,/TirACJ . ...
• , - • t • i.-* MIKAS: — Kaip tas faktair teisingas. Jeigu nebūtų a- , .
, • .. galėtų būti gamtiškai irotlvteinančio amžino gyvenimo, * ®
tada ir Dievas gal kitaip elg-i aS‘
tusi. ,

minėti Vas. 16 d. su nezaliež- 
ninkais, o ne su katalikais!
Išaiškink ta ivvkį, jei gali.
Kalbama apie ' katalikišku ,«Ma «»
veikimų, o mūsų geri neva ka
talikui balsuoja dėtis su ne-

ne;

Tylutis

PASTABOS
Kada mūsų tautos parinkti 

vyrai ryžosi atstatyti valsty
bę, jų gimtusis kraštas buvo 
paskendęs didžiausiame skur
de ir visa tauta vilko baisų 
priespaudos jungų. Miestai, so 
tlybos ir kaimui išdeginti, že
mė išrausta tranšėjom, gyvu
liai išskirsti, duona atimta, ,jn 
dėjimo laisvė suvaržyta, spau

Gausioji Dievo Apvaizda i»a- 
sigailė.įo šimtmečius kankinto* 
tautos ir gruzino jai ncribuo- 
tų laisvę — visiškų nej>riklau- 
sotnybę.

Vasario 16 <1. 1918 m., užtri
mitavus vaduins gyvatos liitn-
nq, prisikėlė mūsų Tėvynė di
desnei savo gurbei ir lKų;ali- 
niam saviškių džiaugsmui. Su
judo, sukruto kas gyva*, ga
lįs kurti naujų gyveninių. Po

visetų yj»-patyręs ant savo 
kailio. Gal dėl to mūsų žmo
nės noriai leidžia savo vaikus 
į mokslų.

fttai, mažoje mūsų kolonijo
je jau yra pora desėtkų ber
niukų ir mergaičių baigusių

’ (Tęsinys ant 5 pusi.)

Nemalimas JveJIrtas — 
Dabar Valgo Vbką

P-nas J. K. ifi Moatrcal, Canada ta- 
Ao.kar) Jani daug- pagelbėja NfJOA- 
TONE. Tori daugiau gyvumo Ir ne
bejaučia pilvo skauanuj. Tai n8ra 

, mokamas iiadymas, jis buvo atsh>s- 
I tas liuosa jo valia. Daug kiti, pra- 
į neša panašius resultatus. Nt’OA- 
j TONE vartojr.ma meti, metais kaip 

pagalba malimo sistemai. Tai yra 
I daktarą receptas .Ir turt gyduoles, 
į kurios didina malimo organų veik- 
1 m$. Jei jdsų apetitas prastas arba 
i turi vargo su neraalimu — pamS- 
ginkite /Xl'OA -TONE. Pajosite nauda 

1 ] keletą dienų. Mes žinome, kad pa
taršo Ir kitam. Mėnesio trytmentaa 
už Vieną Doierj. Parduoda visi ap- 
tiekortai sti garantija grąžinti pini
gus. jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainu.

Nuo užkietėjimo imkit—T'OA-ROE 
I — Idealų Liuosuotoją vidurių X5o 

Ir 50&.........-........... i j - --- -

orientacijos jis tankiai vr? 
išnaudojamas ir priverstas at-

ris užtraukia ant jo amžinų 
bausmę. Pasėjai kviečio grū
dų į žemę, jis kad ir supūna 
bet išleidžia diegus ir vėl at 
neša vaisius. Žmogus nėra me 
nkesnis, kad jis visiškai žūti 
Būtų prieš žmogaus prigimt; 
net ir mąstyti, kad jis tarė 
tų visiški’.', pražūti. Tai yra

t JONAS: — Mikai, tai yra
teisingai gyvenda- aiškiausias faktas, kų visi ga

mas, negali greit praturtėti, odininkai ir mokslininkai ti
nęs yra tokių, kurie neleidžia
prie to, trukdo arba skriand- šaulyje, tas yra negaištantis, 
žia. Teisingi dažnai pralaiinė-1 MIKAS: — Ar toks moks- 
ja teismas, praranda turtų; j lininkų įrodyta.* faktas, ar tik 
praranda sveikatų kitiems be-!pasakymas? Aš žinau nedide- Sutvertojas! Kaip Jis apdova- b 

'noja žmogų brangiomis dova-' 
nomis: protu, liuosa valia, iš-p 
mintimi ir nemirštama siela, 
kuri gyvcr.s įkt amžius, be [»a-

Žmogus

ki, kad kas tik yra tame pa- Pr’e* j<> viltį, prieš jo troški
mu*, prieš jo genis darbiis 
prieš jo civilizacijų net ir prieš, 
pačių gamtų. O, Išmintingas

KJį “DRAUGAS” RIMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytus svarbiausias Lietuvos ii 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klue-
Simus;

Augkit Su Mumis!
Jei norite BANKĄ turinti 

DIDĮ STIPRUMĄ su GREITU 
ASMENIŠKU PATARNAVI
MU, kviečiame jus atsineėti 
savo PROBLEMAS ir sava 
BIZNĮ čionai.

Halsted Exchange
National Bank

19th PI. and Halsted St

?l TOLOSEPAT
s

, . - * i- •• •» 17 metų intensyvau* darbo lirada uždrausta, inteligencijų iš- , f / f
blaškyta p« vb.ua šaulio/?'do b,e,uva h« Į* «". 

'krušliia. Knr na paaizoh^i, te.I Iza® ’l lauti, arz.lyje.
, v , i - Nors mes ir toli gyvenamevokiškas žandarus sekė .

nuo savo gimtojo krašto, bet 
rofisAj širdys atjaučiu kiekvie
ną Tėvynės nelaimę ir smarj

nai
tavo pėdus, klausėsi tavo šne
ktos, saugojo tavo “gėrybes”.
Žmonelės ulko, skurdo, kentė ............ .

.... . 'kuii ilziugaiija delei gurbin-miniekimmus ir maldavo Dm- • .... . ,
gos išeities is susidėjusių keb
lių aplinkybių. Mums linksma, 
kudu mūsų biK’ių šalis keičia

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

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

apie sveikatų;
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 r.'.ėncsiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — I8c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

Gerkit ir Reikalaukit

Mira M. Katnar af Breaklm. N. T. 
vrltaa: "■ara aaa4 Kraradav hr Ma 
*«■< « montha and bara not on,y lovt Ž5 
>n«nta bot faal ra raaak batUr to avary 
«ay. B*m vaafto wb«i žaat ««ra to 
ratfoae. Kraaahen la srnadertol ta kata tka «,atoai katotky. 1 kala* • Mn. 
aknaid kM« »«r F»a trled aa man, 
tftfara tat anty Knmnk.n aaavered ai, 
yaryraea." (May lž, 1*K>.

TO toaa UI MFKL7 anž MARMSOM- 
LT, take a half taaepoonful o( KnueHap 
Balto m a tlasa at h»K «star m RM 
atomine bafora braakfast—don't mlaa a 
atomini—a botkle tkat Ineta t w«nka 
eoata būt a trtfla—<at Kt-uaeTian salta at 
any drugatore 1n Amertea. If įtot Joy- 
tolly ratlafled after Uta lnt bottla- 
manay

vų, kad grąžintų b<nt lų še
šėlį laisvės, kokį jie turėjo
prie rusų vaidžio.-. Gul dėl to,!išlaukinę išvaizdų, sjaučiai ' 

kad taip maža tenorėta, Ge šviečiasi, kultflrėja, kada tau- j

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

Chicago, Illinois

VImm AIihRm 
Mntnal Trifų 

žtligMiMI 
Keatscky

Ir -
LMarift*

Mutual LiprCo.
4707 S. Halsted St 

TeL TARUS «03

T- ' '

Pref erred by miltions 

to mayoimriže..
KlnktlnA m r- * 
džiugu nupluk- 
ta I ftepasrautą 
grl. itiui-n pavi
dalą Kruti 
Mlracle 
Wbt'p ma
ži noje.
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vb.ua
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Pįttshurgho Žinios iš Širdies darbuotis, kad toji 
vakarienė su šokiais būtų pa
rapijos labui pelninga.

BKIDGEVJLLE NAU
JIENOS

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
vidurinę mokyklų (bigb seho- 
ol) ir apie kitų, tiek dar tenai

Vasario 10 d., rėmėjui Šv. 
Pranciškaus seserų vienuolyno 
laikė metinį susirinkimų. Val
dyba |Hisiliko toji pati. Šiame 
susirinkime visi pritarė su-

tebesimokinan^ių. Universitc-i1"un.vn'ub kad būtų surengta 
to studentų turime keturis, i kovo J d. pramoga care, 
Pįttsburgho katalikiškųjj uni- I,a,'ty j kurių sutraukti I’i
versitetų (Duųuesne) laiko: 
Jurgis Vasiliauskus, Jurgis 
J Taraškevičius ir Mykolas Sa
baliauskus, Pilt. — Petras Be-

Itsburgbų ir apylinkę vienuo 
lyno labui.

Kėmėjai Šv. Vincento para
motas. Linkime savo studijo- PM«« pasižada parinkti dova- 
zanis nesustoti puškelyje — ir pramogoje dalyvauti. Šv,

Vincento moterų klubas įeina mus M.

kas J., Stanelis 1)., Kaukaitė • 
8., ObiecūnaltC P., Stankevi-, 
eius V. ir Valukevičiutč E.

Kadangi tai pijouierių kie- 
su, paminėjome visus vardus, 
kurie sunkiai darbuojasi ir lai 
ko mokslų. už svarbų dalykų. 
Todėl jie užsipduu pagyrimo, 
idunt ir toliau sų uolumu mo
kytųsi.

Iš žemesniųjų skyrių paini- 
nešime tikta; tuos, kurie g?.- 
vo uukšeiausį laipsnį.

Aštunto skyriaus — Purvi- 
ekaitė Z

Septinto .skyriaus — Tukau- 
skaitė L

šešto skyriaus — lliskevi

EMIL DENEMARKiSt

nenutraukti pirm laiko pradė
tas mokslas.

šios parapijos lietuviai re. 
ngiasi važiuoti vasario 17 d. 
i l’ittsburghų, į Lietuvos ne-
priklauKoinybės Šventę. Visi paB^jus, vėl, beabe-
suko neturėsiu jokios sunkeny 
bes surasti Colonial Tlieater 
prie Carson gatvės?. V,

į skaičių rėmėjų ir paskyrė a 
dol. nupirkimui dovanų. Su
mažėjo čionai skaičius romė

nes tame kalta bedarbė.

padidės.

Penkto skyriaus - Žirnikus 
V.
Ketvirto skyriaus -- Berna
tonytė G

Trečio skyriaus —• Kukly- 
tė J.

Antro skyriaus — Zimnic-

ŠIS - TAS Iš WEST END 
PĮTTSBURGHO pa

dangės
Vasario 10 d., Šv. Vardo dr- 

gijos nariai ėjo bendrui prie 
Dievo Stalo. Taipgi, šv. Sakia 
mentus buvo išstatytas viešai 
adoracijai. Po Mišių, Šv. Var
do draugijus nariui susirinko 
susirinkimui, kuriam išrinko 
ir pasiskirstė darbus rengia
moj vasario 26 d. vakarienėj 
su šokiais. Taipgi, pasižadėjo

Tenka girdėti, kad Šv. Vm-,kaitė 1). 
cento parapijos lietuviai ren- j Pirmo skyriaus ?— čiksnius 
ginsi skaitlingai dalyvauti Lie G.
tuvos nepriklausomybės pami
nėjime. Nėra čionai tokių, ku- 
lie pritartų nezaliežninkams. 
Visi žada traukti j Colonial 
teatrą, kur teks pasiklausyti 
garsių kalbėtojų: l)r. M. Bag
dono ir L. Šimučio.

Garbė šitiems vaikučiams, 
nes jie uoliai dirbo, kad įg'. 
jus šiuos laipsnius.

liti Dievas ir ateityje jiems 
padeda.

Sekmadienį, vasario 17 d.,
Cibutas : tuoj po mišpanj, bus Šv. Pra-

A. A.
JOANNA

SASN1TZKIENĖ
(Po tėvais Lips kaitė)
Mirė vusarto 12 <1.. I !I35 m.. 

11:30 vai. vakaro, (sulaukus 43 
metų amžiaus. Gfanė Lietuvoj. 
Akmenės miestely.

Amerikoje išgyveno 26 metus.
I'aliko dideliame nuliūdime 

tris sOnus: Juozapų. Petrą Ir 
Adolfą. marčią Jos. phine. tris 
seseris- Petronėle čąpkauskli- 
ne. Dronlslavą Juškevičiene Ir 
Olgą Pužrauskiene: Svogeri Vla
dislovą Pužrausk) ir daug kitu 
giminiu.

Kūnas pašarvotai 4434 So. 
Cąlltornia Avė. Laidotuvės i- 
vyks šeštadieni, vasario 16 o., 
iš namu 8 vai. buą atlydėta i 
Nekalto Prasidėjimo Pan.-es *v 
parapijos bažnyčią, kurto i I- 
vyxs gedulingos pamaldos už 
v.-llonfs sielą. Po pimalju bus 
nulydėta j fiv. Kazimiero kapi
nes.

Nuoširdžiai kviečiami- visus 
gimines, draumis-ges n- pažy*- 
tamus-mas daly' auti šiose lui- 
dotuvėse.

Nuliūdę: Supai. Mm (i. Se-e- 
rys. Svugerts ir Giminės.,

laiidotuvėms patu rnau.i.. Kia- 
botius S. P. Mažeika. Telefo
nus YAltds 1138.

ŽINUTĖS IŠ VANDER- 
GRIFTO

Nors nedaug šiame mieste
lyje randasi lietuvių, bet suti
kime veikiant, mūsų parapįjė- 
jlė, kuri traukia visus į krūvų, 
gerai gyvuoja. Klebono atskai 

(ta iš praeitų metų, atspausdi
nta lapeliais, parodo, kad ir 
bedarbės laikais gerai stumia
mos ir nuošimčius ir išlaidas 
apmokame. Kadangi sutikime 
čionai gyvename, tai jHirodo 
sėkmės paskutinės trijų valui- 
irų pramogos (caivl party ir 
bingo). Tų trijų vakarų pra
mogų rengė sodai ietės, Šv. Ka
zimiero ir Šv. Vardo draugi
jų nariai. “Father Joseph”, 
nes taip čionykščiai lietuviai 
vadina savo mylimų ir darbš
tų klebonų taip sumaniai iš 
tų draugijų sudarė komisijų, 
kad pramogos pelnu tikrai 
galima buvo pasidžiaugti. Tas 
ir patvirtina posakį, kad kui 
vienybė, ten ir galybė.

A. T A.
JUOZAPAS

KUNDROTAS
Mirė vąaurio 11 'b 1935 m., 

8:55 vai. ryto. su|uukę» apie 
43 motu* amžiau*. Kilu iš Kė
dainių apskričio, Griklškė* pa
rapijų*. Vaitekūnų kaimo. A- 
merlkoje išgyveno apie 25 mo
lu*.

Paliko (Udt-li^mc nuliūdime 
moterj Prancišką, po tėvui* Ju- 
rgalallč, tris brolius: Slanialo- 
vą, Vladislovą Ir llronlalovą ir 
broliene* Aleksundrą ir Oną, 
brolaOnj Edvardą Ir gintim*; 
o Lietuvoj du broliu*: Vincen
tą Ir Konstantą, dvi broliene*. 
ne*erj Adolfiną Maaelsklene ir 
švogerj Juozapą.

Kūnas pašarvotas 4157 Ho. 
Kodzle Avo. latidoluvės įvykti 
penktadlcnj, vuKurlo 15 d.. Iš
nu iii u 8 vai. bu* ui lydėtą* j šy. 
Kryžiau* parapijos bažnyčią, 
kurioj (vyk* gedulingo* numal
do* ųž velionio sielą. Po pa
maldų bu* nulydėta* j ūv. Ka
zimiero kapine*.

Nuoširdžiai kviečiame vlmis 
gimines, dpiugiiH-ge* ir imšy*- 
lauiUH-ma* dalyvauti SIohc lai
do! utine.

Ntiliftdvi Molerl*. Ilml'al. 
Brolienė* Ir Giminė*.

I^rIdnluvėlu* patarnauja gra- 
borlus f. J. Zolp. Telefoną* 
UOUlevąrd 5201.

MM

prie lietuviškos muzikos pusi- Stcv kienė. Nutarta rengti šo-VIETINĖS ŽINIOS šoko. Padaryta parapijai ne
mažai pelno. Repcrteris

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

me jam greitai 
I darbštus žmogus 
j mums reikalinga.-

pagyti, 
ir 1

'neiskaus Seserų lteinejų susi-, .
... ... . ...... altorių ir stovylų. Mokyklosrinkimas. Visi lianai kviečia-. ... ‘ ..

. , . z_- 'mergaičių sodalicija atnaujininu dalyvauti. Kai daugiau su
sirinks, geriau galėsime pasi
tarti. Todėl visi ateikite į šį 
susirinkimų.

Mrs. J. Bartininkus

Bažnyčios dekoravimo l'on-j Vasario 14 d. mūsų parapi- 
dan įstojo sekantieji: Šv.’T’ra-!.i°jc įvyksta paskaitos — va- 
neiškaus Tretininkų dr-ja pa
sižadėjo atnaujinti Paladės Šv

kariniai kursui, šį kartų kal
bėtojais bus: dr. A. Kukams 
kas, adv. K. Savickas ir vie
nas iš “Draugo” redaktorių

TDWN UF LAKE ŽINELĖS
Marijonų K. ir S. Kamėjų 

S skvr. susirinkimas Įvyko va
sario 10 d. įsirašė dvi naujos 

i narės: O. Lasauskicnė ir J.

kių vakarų pirmų sekmadienj 
l>o Velykų, baland. 28 d., pa- 
rap. salėj. B: s gražus progra- 

:mas, taipgi kontestas lietuviš- 
Įkų šokių. Skyrių;, gražiai au
ga po vadovyste pirm. J. La- 
sausko ir pagelbin:nko P. Do- 
ršos.

Miranda

didžiojo altoriaus Panelės Š-.-.Jg- Sakalas. Prašoma publika 
stovylų. Vasario 12 d. parap.!skaitlingai dalyvauti, nes yra 
svetainėje tam tikslui turėjo labai naudinga išgirsti genu
bunco party. patarimus veltui.

VENniANMONUMEWCO,!NC.

VASARIO 16 D. MINĖ- 
, JIMAS

Snukiai plaučių uždegimu 
serga mūsų parapijos dženi- 
torius Dom. Puekoris. Velija-

Mūsų fotografas J. Zalato- 
ris, 700 W. 11!) str., atidarė i 
moderniškų tavernų. Žmonės Į 
sako, kad biznis gerai eina.

Skaudi mums visiems žinia, 
kad viena darbščių čionykščių 

"“moterėlių, Kastė Švogždienė, , 
sunkiai susirgo. Ji yra pirmi- 
nifikė Šv. Gertrūdos moterį: 
draugijos ir energingu para- 
pijus veikėju. Taigi visi mes 

j kreipiamės priu Visagalio, kati 
stigrųžintų jai sveikatėlę.

Vasario 11 d. soduliotės ruo
šia purę jaunikaičiams Šv. Va
rdo draugijos pavaišinti. Pa 
rė rengiama bažnyčios svetai 
nėję. ’ Vielinis

B1NGII AM TON, N. Y. — 
Lietuvos nepriklausomybės pro 
ga, V.V.S. skyrius ruošia va
sario 16 dienų minėjimų.

Programa susidės iš dailių, 
kalbų ir muzikos.

Minėjimo atidaryme daly
vaus Šv. Juozapo parapijos 
choras vadovaujamas K. Vin- 
ciūtės.

Dainuos juunų vyrų grupe 
“Ūsoriai”. Taipgi bus įvairių' 
muzikos ir dainų solo.

Kalb ės vietos klebonas kun. 
Skripk?., dr. J. Bruivis ir in- l 
žinieiip.s Br. Bizauskas.

Visi bingbamtoniečiai lietu
viai rengiasi tų dienelę tinka
mai paminėti.

/ Nemuno Duktė

LIETUVA NUGALĖJO 
-. AMERIKA

TVASHINGTON, D. C. -
Stalo teniso (ping-pong) tarp- 
tautinčsc rungtynėse Londone

Lietuvos komanda vasario mė
nesio S d. nugalėjo A. J. Val
stybių komandų 5 prieš 0. 
“Daily Skėteli’’ rašo, kad tai 
buvo pilimi rungtynių sensa
cija.

Pereito sekmadienio vakaro, 
parap. svetainėje buvo puikus 
bulius kurį surengė mūsų a- 
’umniuiai, Žmonių buvo pil
na svetainė ir laba; linksma

UdtrMjal so*‘o-. •
Ir ūrtiMinlg

Dtdiiaubla oaminklq JtrbtuvA 
Cbk-agoj

Bnvlri 50 metų prityrimo

nrklte tiesiai Iš dirbtuvės I* 
laupykite pinigu*

l . 0
Mes atlikome darbą dauRelinl ftym 

alų Chicaj-oa Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Granil Are.

■F
Telefonas SEEIey 6103

Chicago, Illinois

ŠV, KAZIMIERO MO
KYKLOJ ŽINUTĖS

Sekantieji mokiniui mūsų 
mokyklos užsitarnavo garbės 
laipsnius pusmetluiuose kvo
timuose:

Devintojo skyriaus arba au
kštesnės mokyklos — Ziliony- 
tė E„ Slančauskas 0., Vaite- 
raitė 0„ Grafas G., Pakutins-

WEAK AND SKINNV 
MEN, VVOMEN

AND CHILDREN
Ssved ky asw Vitaminą of Cod Lhrer 

Oil in tsateleit tsblet*.
Counda of flrm heslthy flrvh Irst-sd of 

b«rc rcrariry b.,n— I Nrw vląor, vim and 
•nrrąy inatrad of tlrrd liitkun-as I Strady, 
(iniet nrrvrel That la what thnuaand* nf 
ponpIr are settin* thronch arlontiata' latent 
dtaoovcry tho Vitaminą of Cod bivnr Oil 
ronrrntralnd In Uttln nu(tar rnatr-d tablrta 
wlthnut nny of Ita h>wrid, R«hy ta-tror »mrll.

MrCoy'a Cnd I.lvrr Oil Tahlntn. tbey-rn 
ralladl "CM Uver Oil In Tableta“, and thry 
aimply arork wnadars A littln koy of t, arrl- 
oimly »lck, (rot wrll and (ralnrd 10H Ihn. In 
Ju«t on« (nonth, Ą giri of thlrtr-n sftrr thn 
aama dlaoa-», galnod 1 Ife,. tkr Amt w»rk and 
2 Iha. earh wrek aftar. A young mothrr who 
rouM not ra t or aleap aftrr hahy rama got 
all har hralth haek and gained 10 Iba. in Ina 
than a month.

Ynų aimply mušt try MnCny'f «t oni-a. 
n.moih»r If ynu don't Bnin at laaal 2 Iha. nf 
fl»m haalthy flaak In a month gat your monay 
bac.. 'kmsnd and art MrO.y’a thr orlglnnl 

and sanuina Coil I.lvar (III Tablete 
- appmvnd hy Oood Mnuarkrrplng 
Inatltut*. Rafąaa all sųbelltntoa— 
Inatat on tha orlrląal McGay'e-> 
tkara ars oons bsttcr,£

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAUmKlię DIRBĖJAI

Specialistai ttlrallme Ir tfcllrbi- 
■ae vlaoUų paminklą Ir pa- 
bnamlą.

Mfiaą Šeimyna specializuoja Ma
ine darbe per teSlos kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
stai su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nao 
didžiulių rartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Try« telefonai t

Res. PEN8ACOLA MII 
BLLMONT 8485

Office; U1LLKLDK 8855
Aifred BomU, pna. Vincės t RoeelU.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742I

LAIŪŪJAM PIGIAU NEGU KITI
Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F, EU D EIKI S
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

GRABORI Al s
LACHAWICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI 0RAB0RIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopi<la:isla 
Uelkale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
Tcl. CilMal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 
1439 S. 49th Ct., Cicero, UI.

Tcl. CICEI1O 5927

Te4. LAFąjette 8*78

J. LlulevičJus
Grabo rliu 

ir
Balsamih,lojas

Patarnauja Chlcat 
goję Ir apylinkėje.

Didelė ir (i*U 
Koplyčia dykai 

4092 Archer Are.

Telefonai YAfida 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Taria automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, UI.

I. J. Z 0 L P
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEIMJA.H
1646 West iflth Street
T«l. BODIerard 5898—8418

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Euttis
ir

Teras
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sęlygos
REPublic 8340

6340 SO. KEDZIE AVĖ.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 S0. 49th GOURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
. GRABORIUS4
3307 Lituanica Avė.

T«l. Bonlevard 4139

SIMON M. SKUOAS “
GRABORIUS Ir BALHAMUOTOJAJB 

Patarnavimas (eras Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefonas MOMroe 8877

RADŽIU S
LIETUVIŲ URABORIUS 

rslatdoja už 825.00 Ir aukščiau
Moderniška koplyčia dykai 

668 W. 18th 8L Tcl. CANal 6174 
Chicago. III.

Laidojame ant lengvi) išmokėjimų

J. J. BAGDONAS
Rep. 3100 arba Put. 4151 

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

N. BAD13, clų .
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Kun. J. Mačiulionio, M. I. C. “Draugo” Radio Valanda PADĖKA
fcvtvirtadi«nib, va«, 14, 1935

Kalba TREČIADIENIAIS TARP 4 ir 5 
Iš WEDC (1210kilocykles)

(Pasakyta atidarant-“Drau- jkvienas lietuvis biznierius pri 
go” radijo valandų, vašių. valėtų garsinti.) “Drauge”? 

rio 13 d., iš A^’KDC stoties), -visi lietuviai turėtų visomis
Brangis "I,raugo” ra.lija >st"nRO"’is “n™"

klausytojai: g,J”’ kn<1 -ils <lftr «arb',nffiaT«
ir sėkmingiau galėtų lietuvio- 

“Itraugas išeidamas j pa-;ins patarnauti.
šaulį oro (.angomis, turi tų pa- “Draugas” kalbėdamas į 
t j tikslų, kurį užbrėžė jam jo’ lietuvius oro bangomis žadins 
vadai prieš 2o metus. Amer,- p {hus remti lietuvius biznie- 
kos lietuvių gerbūvis, lietuvy- rius> ka,i lietuvių gerbūvis dar 
bė ir religija yra “Draugo’’,ajlkSf.iau pakiltų. Visos kitos 
trys branginusi idealai, kurie- įautos panaudoja radijo, I 
ins ir oro bangomis pasižmla- tautinį susipratimų įgytų ir jj 
me ištikimai tarnauti. “ Drau- įgiję išlaikytų. Mes lietuviai 
go” išėjimas oro bangomis if.i pasitikėkime “Draugui”, kurs 
švies dar aiškiau li'duviams p0|. 25 metus liek daug yra 
gerbūvio, lietuvybės ir religi-; prisidėjęs prie sukūrimo gra- 
jos kelius. žiausių biznio įstaigų ir jų pa-

Mūsų laikraštis, ištikimai laikymo.
tarnaudamas lietuviams Ame “Draugas” per savo radio 
rikėje, daug prisidėjo prie pa- programus kreips daug dėme- 
statymo milžiniškų lietuvybės |sio į lietuvių religinį jausmų, 
ir religijos monumentų. Pažvc I Gavėnios metu visų pusvalan- 
Igę į Amerikos lietuvių įstai
gas, mokyklas ir bažnyčias, 
matome, kad “Draugas”, kai
po laikraštis, labai sumanin
gai vairavo ir mūsų lietuvių 
gyvenimų kreipė prie kilniij ir 
aukštų idealų. Kas iš lietuvių 
manė prie-: 25 metus, kad ka 
da nors susilauksime tokių ga 
rbingų ir taip skaitlingu įstai
gų, mokyklų ir bažnyčių? Vie
name Chieagos mieste šimtai
visokių biznierių, 12 mokyklų .pa,|„j,.s W,niui, tautybei, bet 

dar mažai religijai. Kitos tau-

dį laiko pašvęsinie kas savai
tė vien tik religijai. Duosime 
progos visiems mūsų klausy
tojams išgirst bažnytinių gra
žu) melodijų, kurios, be abejo, 
atgaivins visų lietuvių dvasių 
ir primins daugeliui religijos 
reikalingumų. Apart gražių 
melodijų, bus duodami taip 
pat naudingi gavėnei pritaiki
nti pamokinimai.

Radio yra iki šiol daug

vaus L. V. 4 kp. 20 m. sukak 
ties paminėjime. Sykiu bus • • 
Lietuvąs neprikl. 17 m. pami
nėjimas. Vakaras įvyks vasa
rio 17 d., Dievo Apvaizdos pa- 
rap. salėj. Programe dalyvaus 
ir pasiskelbęs L. V. “Dainos” 
choras.

A. Rakauskas, adv. K. Savic
kas ir Ig. Sakalas.

Jžanga tiktai .‘10c*. Pradžia į
S vai. vakare. Visų lauksime

bilijoną Eurkaitė

ir 12 bažnvčin. Lietuviai tu
ri 3 akademija^, kolegijų, sa 
vo seminarijų ir moderniškia, 
šių ligoninę. Kas gi burė mūs..

tos. jau turi savo gražių ir ma
lonių religinių programų. Mes,

CICERO, 1LL. — Visiems 
savo darbininkams ir kurie už 
mane balsavote, tariu širdin 

'ginusiai ačiū. Nors buvo tik

NORI IŠGAUTI MACHADĄ Prancūzijos vyriausybę, kad 
ji išduotų Kukli ten esanįį

IIA\ ANA, mis. 13. T\u-!buvusį Kubos prezidentą Mu- 
bos vvrinusyliė kreipės pns'cbndo.

iprimnry balsavimai, bet visgi

KATALIKIŠKOS SPAU- 
, DOS PLATINIMO 

KOMISIJA
Federacijos Cliic. apskr. sus

inę nutartn, kad skyrių pirmi
ninkui sudarytų katalikiškos 
spaudos platinimo komisijų. 
Taigi šie yra pirmininkai: 3 
skyriaus — I. Sakalus, 7 sky
riaus — Sudeikienė, 12 sky
riaus — .J. Motekaitis, 15 rky-

Josephine Sugentaitė, L. V. riaus — P. Vaičkauskas, 23 
“Dainos” choro narė - folis-1 skyriaus — V. Rėkus, 50 skv- 
tė, gabi scenos mėgėja daly- finus — Šliogeris. •

"000 balsų. Pasi
rodo, kad lietuviui jau šiek 
tiek supranta apie politikų ir 

Įne.-nluoda svetimtaučiams už 
'nosies vedžioti. Mes padarėme 
[gerų pažangų, todėl prašyčiu u 
'ir toliau laikytis tos vieny
bės. Pranas J. Vitkus

Illinois legislatūrai įduotas 
sumanymas, ka.

ŠOKTAI - ŠOKIAI

Ar žinote, kad Gimimo Pa 
neles Šv. parapijos choras re-

CLASSIFIED
Al TOMOKII.ES AITOMoiui.es

emil DENEMARK INC
Vartotų Karų Bargenai—

ponu •«» 2 Convc.rllb'c ni’ICK -30 — Model 57. r. Sedan
< oupc, V-8, Juodus s,i Gc'tonpis 
Hilais (r gerais tajcriiis. Atrod-o 
kaip naujus Ir labui genui,
Mlovy ................................................ t.T#.*

tamsiai mėlynas, 5 mediniui raini, 
ivhlpcord trim. Geram stovy v'dni 
Ir ISorlncl ..................................... <275

valstybe u/* namu *32 — n<-yi. 5 pasu*. cųune 
. ... ... . . . .įlindau, 8 dnit rat u. geri ta'eral.automobilių milinius imtų t.-iink nck alilpcor.i trim. Gerui 

• atrodantis Nust, geruni alovy itik o dolerius. --------
' lil’ICK •31 — Modr-i 91. r, Sodan.

- ■ ............... ..... - “ Į Juodus, 8 dnit mlul, gori tu ienų.
I inoh.-ilr trim Didelis, erdvus, r ma

gus Bulei; g'-ram stovy .... 8375

CHEVROLET. -31 — 2 pasaž. coupe, 
juodas. 5 drat. n, t-ii, st>.->t lighi. 
radlalor grllle. Gražus stažas coupe 
geram stovy ................. .............. 825U

•28 — V-8. f. Sodan. Mė
lynas. G drat. ratai, irnnk rack. 
uhlpcord trim. Puikus kurnu, ku
ria dar llgni tarnams................. *195AKIŲ GYDYTOJAI

Apskr. rašt.

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETKICALI.Y AKIŲ 
SPECIALISTAS 

Palengvins akių (tempimų.

BUICK *31 — Model 27. 5 Sedan
Durk Maroon. spare t're užpakaly 
S’s valaus modelio Bul.k buvo ge
rai prižiūrimas Ir yV-a geram <»o- 
vy ..................................................... *375

BUICK ’31 — Model '91. 5 Sedan. G 
drat. ratai. whlte side wall ta.ierni 
chrofne t’.re covers. trunk rack 
spot l'gbt. Niekur geresnio B'Cck 
m?gu Si '31 Sodan ..................... *375

CADILLAC '30 - V-3. 5 Sėd-n. Juo
das, mediniais nitais spare tire 
užpakaly, whlpcord trim. Libal ee- 
ras karas žentą kaina ............ *375kuris,

esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-' NASH '32 — l.lght 8. 5 Sedan. Ma- 

, . y , , . . m o, skaudamų akių karStj, atitaiso i roon. 5 mediniui ratai, geri tn.ie.rai.ngia Šokių vakarų ateinanti i trumparegystę Ir toliregystę. Prlren-| Kilkim,I/, ekonomiSkus mažas kn 
| j. . . , gia teisingai akinius. \ Visuose atsiti-1 ras. atrodo ir h<ga gerai .... *325i Sekmadienį, vasario 17 d. ‘-į klinuose egzaminavimas daromas su

elektra, parodančia mažiausias klai
das. SpectalS atyda atkreipiama j 

i. • coii. • vi. i mokyklos valkus. Kreivos akys atl-taine.je, prie t>8th ir Wasn>e- taisomos, valandos nuo io iki s v.
nntv 4vo 8 vnlnndn vnfcnre 1 Ne,,sl,oJ n"° 10 lkl 12- l»»nip-ly alinau A v C., n valanti!) . v t ginui,„U akys atitaiso,ims lx- akinių.

Vakaras bus parapijos svc BVICK '30 — Model 4GS. 2 pn»až.. 
coupe ru rumblo sent, French b'ue. 

”« drat. m»al. labai gražus cn""« 
tobulam stovy ........................... *295

šz. Juciapo parap. salėj, So. prje gPros muzikos. įžanga tik , {'‘L'.'t"11
Chicngo Pr. (aidas, ark. M. kus proga visiems
Saldokas ir iii. B. Jovaišas. smogiai praleisti vakarų kar

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phone Boulevard 7589

PEERLESS • '-31 — 8 cyl. 7 pasaž.
Sedan. Juodas. 6 drat. ratui, žema 
niileiige. Plonai tikras linrgenas, 
puikus didelis kartis, kuris daug 
dar tarnaus ................................. *11,5

OKAHAM PAIGK '29 — G cyl. 5 
ąi-ilun. Mėlynas. G drat. ratai, trunk 
rack, mohu.tr trim, Zenui up’'»t- 
nuotiis, bet tikra vertybė *165

NASH '29 — Standard G. 5 Sedan. 
Žalias, 5 mediniai ratai, mohair 
trim. Puikus, Svarus, mažas sedan. 
Ižuug karų už mažai pinigų . . *125

PONTIAP '29 — 5 pasaž. landau se
dan. Šviesiai mėlynas, 6 d.rat. ra
tai, trunk rack, gražiam stovy, ty
kus motoras . .. ..................... *125

PACKARD ’28 — 8 cyl. 7 Sedan. G 
drat. ratai trunk rack ............ #115

TAIPGI 50 KITŲ
3848-60 Ogden Avė. - Chicago 

Crawford 4100
Ofiso Tel. CICERO 48 
Rez. Tel. CK FRO .3858

JOS. SHIN6LMAN, M. D.
Buvęs Clf**ro miestelio pirmas Svei

katos Korulsijonierius. Yra gerai Cl- 
certeėlams žinomas. Praktikuoja jau 
28 metus. Specializavo užsieny. I'a- 

I sėkmingai gydo Rbenmallznu,. Plaii- 
' ėiii Ir šlnllcs liga>.

Valandos;
Nuo 10 iki 12 vai. ryto: nuo Z Iki 4 
vai. popiet Ir 7 Iki 8 vai. vakare: 

Jvfentadftntals parai susitarimą.
4930 Weėt 13tb Street

CICERO. Ilili.

JOHN B. BORDEN
LIETUVIS ADVOKATAS 

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

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

vakarais 0 iki 9.
Telefonas CANal 1175

NAMAI: €459 S. Rockwell St.
Telefonas TlEI’ubilc »8OO

LIETUVIAI DAKTARAI )
orfii-c Tcl. HK.MIm-k 481H 
Rcx. Tcl. GIlGvclilil 0617

7017 S. I AIRHE1.I) AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
2123 W. MARQCETTE ROAIl
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vai. 2-4 ir 1-9 vak.
Kctv. ir NedCliomis susitarus

tu su draugiškais choro na 
riais. Kitų pathpijų chorai y 

į patingai kviečiami atsilanky
ti. Buzz

JAUNOJI ATGIMUSI 
UFJM

' Garsinėse Filmose redys A. 
D. Kaulakis sekančiose vieto
se: šiandie, vasario (Februa- 
ry) 13 d., 1935, šv. Mykolo p%- i 
rapijos svet., 1644 Wabansia I 
Avė.

Ketvirtadieni ir penktadie
nį, nueario 14 ir 15 dd., bus 

brangiausį turtų — sveikata rodomk Visų šventų parapijos 
tlr. Atkočiūnas. (svetainėj, 108-tos ir Wabash

VISI I PASKAITAS
šį vakarų mūsų p:, ra p. sve-

. u . u... j,iptuv5af tik <|abar pradėsime i lainėj> 8 va, vakale įvyksta
3 gaS ir Tg-a.‘-. ir kelti religinę dva- federacijos Chicago apskr. n

ngiainos paskaitos, į kurias
“Draugas” jums patieks ga-’ 
vėnios metu visų eilę įspūdin
giausių religinių programų.

bingu ii laimingu keliu? Jūsįj ra(jio instrumento pagalba, 
dienraštis “Draugas” kasdien 
žadinto žadino visus kilti vis 
aukštyn ir aukštyn.

Aprūpinę kolonijas mokjK* .j,-,Sų gyvenimų papildys tuo- 
lomis ir bąžny:*r mis, ėmėmės ini> kfls yra 8Varb5ausia ir rei. 
statyti lietuviams
Šiam svarbiai
sudėta keletas ;:.mtų it.Ksta.r (“Brangu” ir padės mums šį 
čių dolerių. Bet tinibas dar ne jau pradėtų darbų sėkmingai 
baigtas. Ši, taip svarbi ir rei- ^pjidyti.

mes, northsidiečiai, turėtumėm 
skaitlingai susirinkti ir susi
pažinti su mūsų tautos gra
žiuoju merai — dainomis bei 
muzika, neg apie tai kalbės

tuv*ams ligonbutj. l{ii|in<dnii‘<iii Pasitikime kntl i , t, • .... Kuiingiausia. i asuiKime, sau į komp. A. Pocil.s, gi au,a ;ei
nam reikalui jau • • lietuviai knftncrnnu «n i , .. P S1 lletu'iai Koopeiuos su ses adv Grisius, o apie musų
tas *:>;jtlj tllkstan- .<< I)rnn<ni,? ir mums Si i •___ t a. ± ... •.i...*.

kalinga lietuviams įstaiga, tu
ri išaugti į milijono vlolerių Lietuviai Amerikoje pnsta- 
vertų lietuvių pažibų. itt*me 150 gražių bažnyčių Die

Paskutiniais laikais “Drau- vo «arbei; P“'"'
„ , - . . . tėme 100 mokyklų; dabar pa-gas” kreipe lietuvių dėmesį į

m- »r , • darykime su radio pagalba sa-Tevų Marijonu kuriamų semi- • * "
n , ‘ ... . vo nameli gražiausia bažnvčinnarijų. Dolerm... nedcainnosini . , , , , . .». ... ... ... ir mokvkla, kur visi, tėvelis,sios ankstos mokvklos reiks- . ..... ’ , ..... motutė ir vaikučiai susėdę vie-mę lietuviams Amerikoje. Ka- ix . ..... nam kambarėlv prie radio gada lietuvių tautoje pasireiškia ' .... ... ... ... lėtų pasiklausyti maloniųapsileidimo tikėjimo reikaluo-i -J ..

so. matome Dievas raoSia naa. I DraUR0 rad.o melotl.jy ,r profwi ,.
... .... naudingi! pamokinimų,jus apaštalus, kurie, kaipo ap- i o-r r- « _

ginkluoti kareiviai, gintų mū
sų tautų nuo sulepšėjimo, lai- 
svamanvbės ir bedievybės. Be 
abejo, geri ir dori lietuviai j- 
vertins šias kilnių jaunuolių 

jiastangas T r ateis jiems į pa 
galbų pastatyti naujų tik^ji 
mni tvirtovę. “Draugas” ne 
vien tik savo la’.kraščiu, bet ii 
oro bangomis rems Šios kil
nios ir lietuviams brangios į- 
staivos reikalus.

‘ Draugas” turėtų būti skai
tomas kiekvieno lietuvio; kie

PASKAITOS YISUOME-
> NĖS KURSUOSE

Šį vakarų įvyksta paskaitos
Nortb Side, West Pullmane ir 
So. Cbicagoj.

Taigi, nortlisidiečiai, gan 
šiai susirinkime šį vakarų. Pn 

'sinaudokime gera proga ir jia 
gilinkime savo gyvenimui rei 
kalingiausias žinias, kad galė
tumėm būti atsparesni prieš 
gyvenimo verpetus. Be to, pa 
ro<lykime prelegentams, i<a<l 
mes jų brangų darbų ir lajkų 
įvertiname ir, reikalui prirei
kus, visuomet paremsime jn 

k.ietuvytis

! Avė., Roseloncb.

Abiejose vietose rodymas 
prasidės 7:30 vai, vakar?.

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

kių akių. Ekspertas tyrimo a 
kių ir pritaikymo akinių.

OR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st.

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
Mal. vakaro. Nedėliomis nėra 
■įkirtu valandų Rr.oin 8.

PHONP. CANAL 0523

Tel. LAFayrtte 7«50

DR. F. G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.- 2»— 4 l,r 7—9 vo.l. vakare

Rcs. 2136 W. 24th St.
Tcl. CANnl 0402

LIETUVIAI DAKTARAI:
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Ofl^o: Tel. LAFayette 4017 
Rez : Tel. HF.MIoi k 8288

DR, A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVĖ.

Ofiso valandos: 2-4 ir 6-8 vai. vak. 
Krzldcncijov Ofisas: 2853 W. 6»tli SJ.

Valandos: 10-12 ir 8-9 ’—U. vak. 
Sercdomls ir Nedėliomis pagal sutartį

OFISŲ REIKMENYS
OFFICE EQUIPMENT

Office Phone ltca. an<l Office 
PROpcct 1028 2359 Sn. 1.c*vilt St.

CAN.I 0706

DR, J, J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and RUROEON

2403 W. 63rd St.. Chicago
r
OFFICE HOURS 

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

Tel. CANal «257
Rcs. FROkpect 9050

OI. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAM ir CHIRURGAS 

1821 SOUTH KALSTEI) STREET 

Rezidencija 689« So. Artcsinn Avė.
Valandos: 11 ryto iki 2 popiet 

6 iki 8' v. vakaro

DR, P,

NEPAPRASTAI GRAŽUS
PASILINKSMINIMAS

Dabar dauginusiai būna pa
rengimų. Tai šokiai, tai kor. 
certai. Bet L. Vyčių 112 kuo
pa sumanė’ vasario 15 d. su

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAM ir CHIRVRGA8

4645 So. Ashland Avė.
Ofiso Valanooi,-

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso tek-f. UOUIev.nl 7820 

Namu Tel. PROpect 1030

\

I

Tcl

8v. Mykolo p»r»p salėj. No- rM)g). nppaprast, graŽŲ pasl 
rlh Sirto, kalM« - adv. J. Ori '|inlisminim0 vak„w> vadinan,p 
S.o», komp. A. Poeiua ir dr. ,.apcpial SUating ,,al,
P. Atkočiunaa. , lty„ vieta graži whiu. ei.y

Roller Rink, prie 63rd St. ivSv. Petro ir Povilo par. salėj
'West Pullman, kalbės — dr.

Tel. ROUIev.rtl 7042 •

DR. C. Z. VEZEL'IS
DENTI8TAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 9 Iki 8 vakare 
Sercdoj pagul sutarti

OR. G; i; BLOŽIS
CANal 0122

DENTISTAS
2201 W. Cermak Rj"d

(Kampas Leavitt St.) 
VaJandos: Nuo 9 iki 12 .ryto 

Nuo t iki 8 vakaro 
Seredoj pagal sutar'l

OmURANCE

K0TARY

PUBLIC

PERKAM

LIETUVIŠ

KUS B0KU8

REAL ESTATE — STUNGIAM PINTOUS J LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisiniykite į mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
ae08 WBST 47th STREET TeL LAFayette 1083

South Parkwav.

Rengimo koims^a deda 
daug pastangų, kad vakaras 
būtų sėkmingas. Kviečiame vi
sa lietuvių jaunimų atvykti 
vasario 15 d. į Wbite City
Roller Rink; visi sykiu sma-

, . . , . , Tel. Ofiso BOUIevard AttSgiai praleisime vakarų prie Res. vietory a«4a 
geros muzikos. Ypatingai I 
kviečiame visų kuopų narius1 
dalyvauti šiame parengime.

DR. J. RUSSEL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WE6T 69th ST.
Of. ir Bes. Tel. HEMlock 6141 

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

,T<». CANal 0122

OR. S. BIEŽIS
'GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 ir 7—8 vak. • 

Seredomls ir Nedėliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. C&lifamia Avė. 
Telefonas REPnblIe 7808

M
DENTISTAS

1440 SO. 4©tl» (.T., CICERO, H.I..
Utar.. Kctv.. ir Pėtn. 10—9 vai. 

3147 SO. HAUSTKI) HT., CHICAGO 
Paned., Sered. ir Subat. 2—9 vai.

Dienomis Tel. LAFayette 5703 
Naktimis Te. CANal 8402

DR. A. J. JAYOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 2 iki 5 popiet. 7 iki 9 vak* 

Nedėlioję pagal sutartį
Tel. l.AFavette 8057

DR. A, RAČKUS
OTDVTOJAH ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedsls) 
Valandos: nnrf 8 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls ir nedėliosni's pagal 
sutarti

Kuomet reikia puminiij SUunpi), 
nntspandi, ar kitų ofisams reikalin
gų dalykų, pajaukite:

HARrison 8125

AGE STAMP WORKS
81 W. Van Buren St.

Lietuvis Pr. Mileris jums patarnaus

ANGLYS
ANGLYSI Tūkstančiai nam,, vartoja 
ekonomikas, be suodžių Troplcalr 
anglis. Garantuota voga ir ftiluma.

Trys Telefonai:
Screenlngo—>4.75 Republlc 0600
Mine Run—6. 7-5 Ijiwndale 7866
Lump arba egg—8.00 Mcrrltnac 2524 

NORTHERN COAL CO., 
Ijawndwle 7.388 Merrimae 2524

Ofiso Tel. LAFayette 8650
Peš. Tel.: VlRglnla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAB

O A S X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 

Kamnss Frsnclsco Avė

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago. UI.
TF.L. REP1IBL1U 8403

Katrie perkate ang'is I* 
drafverlų. siųskite Juos į 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis už mažinu 
Pinigų.

ĮVAIBŪB DAKTARAI:

-14

DR. A. J, DERTASH
Ofiso vai. nuo 1-3; nuo 8:89-8:30

756 West 35th Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VlRglnla ftnng

Ofl-o vai.: 2—4 Ir (—8 p. m. 
Nedėliomis pagal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
S lubos

CHICAGO. TLL.
OFISO VALANDOS- 

Nuo 10 iki 18 vai. ryte. nuo t iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 

valandai diena 
Telefonas MIDway 28KO

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4681 SO. ASHLAND AVB.
Tel YARds 00*4 

Rez.; Tel. PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 10-18 v. ryto; 2-3 Ir 7-8 ▼. ▼. 
Nedėldlenlals nuo 10 Iki 4 2 diena

TOMOKII.ES
AITOMoiui.es
mohu.tr
UOUIev.nl



