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NAUJAS SAUGUMO PAKTAS EUROPA
ANGLIJA PLANUOJA 

NAUJĄ PAKTĄ

Tuo būdu bus paneigtas rytų 
Lokarno sumanymas

. LONDONAS, gr. 28. - Iš au 
toritatvvio diplomatinio šalti
nio patinta, kad Anglija, ko
operuojant Prancūzijai ir lta 
lijai, planuoja naują abelną 
saugumo pakbj, kuris turėtu 
apimti kone visas Europos 
valstybes. Šį savo planą An
glija paskelbs Ženevoje, tuo
jau po įvykdyto Saaro kra
šte plebiscito. T. Sąjungos 
taryba susirinks Ženevoje 
dviem dienom anksčiau mi
nėto plebiscito.

Anglijos planuojamas pak
tas pirmoje vietoje užtikrins 
Austrijai nepriklausomybę, o 
toliau — visų kiti] Europos 
valstybių sutartiną savitarpį 
saugumą. Šin naujau paktan Į 
bus patraukta Vokietija ir^ 
Rusija.

Šio naujo pakto idėją iškė
lė Anglijos premjeras MacDo 
naldas ir Anglijos užsienio 
reikalų sekretorius Sir Jolm 
Sirnon. Pastarasis vyksta į 
Paryžių, kad ten apie nauja 
paktą pasitarius su premjeru 
Lavaliu, kurs sausio mėn. 
pradžioje vyks Ryman pas 
Mussolinį.

Tuo keliu bus paneigtas ži 
nomas rytų valstybių Lokar- 
no pakto sumanymas, kurs 
įkūnijimui neturi pavykinto.

ISPANIJOS ROJALISTAI
NORI DIKTATORIAUS

MADRIDAS, gr. 28. — Is
panijos moparkistai, kaip su
žinota, neteko vilties greitu 
laiku atgaivinti monarkiją. 
Tad šiandien jie dirba už 
tai’, kad Ispanijai paskyrus 
utilitarinį diktatorių. Tik su

KAS KALTAS UŽ ŠIAN
DIENINĮ STOVI MEK

SIKOJ '
KUN. COUGHLIN SAKO,

KAD J. VALSTYBĖS
DETROIT, Mieli, (per paš

tą). — Kun. C. K. Coughlin 
kalltėdamas per radiją perei
tą sekmadienį už nelemtą sto 
vį Meksikoje kaltino V. S.

TROCKINiNKAl
VEIKIĄ

IR UETUVOIE
APIE TAI SKELBIAMA 

MASKVOS RADIJO 
STOTIES

IŠ

LAVALIS VYKS RYMAN

“Ak“TIS KRflST0 VYRIAUSYBĖ NUSPRENDĖ
VYRIAUSYBEI MAŽINTI SAU ŠELPIMO NAŠTA

PATYS VALSČIAI TURĖS RŪPINTIS 
SAVO VARGŠAIS

U. S. KATALIKIŠKŲ 
MOKYKLŲ STOVIS*

YRA RIMTAS DALYKAS 
; PANAIKINUS SUTARTĮ
' WASHIN,GTON, gr. 28. —
iV. S. vyriausybė turi nauja| j . j -
i galvosūkį japonu vyriausybei 

panaikinus 1922 metų karo
LONDONAS, gr. 28. — So Į laivynų sutartį. Sutarties pa- 

(.Jungtines Valstybes). JigĮviptų Rusijos raudonoji vy- naikinimas visiškai įsigalios 
sakė, kad U. S. vyriausybės, I riausvhė visais laikais san- tik už poros metų, tačiau U. 
pradėjus prezidentu \Vilsonu kalbianja prieš visą pasaulį, S. vyriausybei yra svarbu iš 
ir baigus prezidentu Roosevel'0 dabar ji Šankia, kad pašau- kalno pagalvoti, kokių planų 
tu, yra daugiausia kaltos, kad lis ‘‘sankalbiauja” prieš ją | ji privalo imtis, kad apsi- 

šiandien už Rio Grande vyk- pačią. Ir nusiskundžia. Ir jei drausti nuo japonų sąjūdžio 
Bažnyčios tikrųjų taip būtų, kaip Į Pacifike ir apsaugoti atneri- 

palaikomos Maskvoj? protaujama, tai raulkoniškus
douieji komisarai privalėtų I Rytuose, 

turėti nors kiek gėdos aima
nuoti. Nes jie patys verčia 
pasaulį, kad jis nusisuktų ir 
sutriuškintų raudonąjį reži
mą, kurs taip baisiai nu- 

' skriaudė rusų tautų.

sta žiauriausieji 
persekiojimai ir interesus tolimuose

to diktatoriaus pagalba jie į kitos nesąmonės, kad pakirtus 
tikisi atstatyti buvusiam ka- ten krikščionybę.

raliui Alfonsui, arba jo 
riam sūnui, sostą.

k u-

NUBAUSTAS Už PRA
NAŠAVIMU

1LALLE, /Vokietija, -gr. 28. 
— Erich Schauer, 25 m. amž., 
surado protestantų Biblijoje,
,kad naciai Vokietijoje vy- 
raus tik apie 6 mėnesius. 
Apie tai jis pranešė savo 
draugei, o pastaroji — nacių 
autoritetams.

kurNereikia 
sovietų
yra čia pat už Rio Grande, 
Meksikoj, kur vyriausybė ry
škiai skelbia, kad Kristaus - 
pasaulio Išganytojo gimimas, 
yra tik mvtas, tai yra, pa-

toli ieškoti I * .iRusijos, nes, štai, ji

Sovietai sukėlė daug nepa
prasto triukšmo nušovus žmo

prasta pasaka,, .kalbėjo kun. i »ių .engėją Kįrovą. O kad

Coughlin.
Prezidentas AVilsonas pir

mutinis ginkluotomis pajėgo
mis įsikišo į Meksikos vidaus 
reikalus, ten prezidentu iškė
lė žinomąjį mėsininką Carran 
zą ir savo krašto spaudai už-

Nacių teismas už tai jį nu draudė paduoti žinias apie 
tikrąjį stovį Meksikoje. Jis 
pasiuntė į {Vera Cruz karo 
laivyno sekretorių Danielsą 
su karo laivais, kur atlikta 
viena purviniausių revoliuci
ja liedievybės naudai.

baudė kalėti 6 mėnesius.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
KRYME

SEVASTOPOLIS, gr. 28. 
— Smarkus žemės drebėjimas 
ištiko Krymą ir apylinkes. 
Alupkoj sugadinta keletas

PARYŽIUS, gr. 28. — l’r.- i namų 

nncūzijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Lavalis sausio m. 3 

d. vyksta l^vmąn — pasimn- j 
tyti su premjeru Mussoliniu.į

Seniau buvo kalbama, kad | -------------
jo vizitas turėjo įvykti tik po' C'hicagos miesto demokratų 

plebiscito Saaro krašte. partijos komitetas ir demokra
--------------------tų vadai vakar susirinkę Mor

KELLY BUS KANDIDATU 
Į MAJORUS

Prez. Rooseveltas pagaliau 
pasiuntė tą patį Danielsą am 
basadoriauti Meksikoj. Da
niels visą laiką ten aukština 
ir garbina skerdiką Callesą 
ir jo visą ganją ir pažymi, 

i kad Calleso vadovaujamoji 
I vyriausybė veda Meksiką 

“gerovėn.”

Turi būt aišku, kad U. S. 
yra kaltos už nelemtą stovį 
Meksikoje.

BRAZILIJA VYKDYS NAU- rison viešbuty formaliai indor 
JĄJĄ SANTVARKĄ savo majorą Kelly kandidatu

--------------- ' į majorus. Miesto klerko ofi-
RTO DE > JANE IRO, gr. san kandidatu indorsuotas

28. — Brazilijos Vyriausybė klerkas Brady.
nusprendė U. S. pavyzdžiu --------------------- ——
vykdyti naująją santvarką sa NORI, KAD BŪTŲ SURA- 
vo krašte. Pirmiausia bus STA MOTERIŠKĖ 
imtasi atstatyti žemės ūkis! --------------
ekonomiškai. Tam tikslui ski
riama 40 milijonų dolerių.

NUŽUDĖ TEISĖJĄ

‘ KIRKW00D, Mo, gr. 28. 
— Negras R. Batson nužudė 
našaudamas taikos teisėją P. 

įbenau pastarojo teisme 
ūko. Neužilgo suim-

z

AVASHINGTON, gr. 28. — 
Krašto šelpimo administrato
rius H. L. Hopkins paskelbė, 
kad nuo vasario' mėn. 1 d. vy-

AVASHINGTON, gr. 28. — riausybė sumažina sau Selpi- 
Krašto katalikų gerovės kon-.ino naštą — 20 nuošimčių šel- 
ferencijos ,(NC‘\YC) švietimo t piamųjų paveda valstybių, ąp 
departamentas skelbia, kad sk ričių ir miestų nuožiūrai, 
ekonomiškas krizis iš daliesĮ Pažymima, kad kiekvienas 

ištiko ir katalikų pradžios (pa valsčius privalo daugiau rn- 
rapijines) mokyklas. I pintis nuosavais bedarbiais

Sis departamentas gavo iŠ ir vargšais. •
43 arkivyskupijų ir vyskupijų
pilnus pranešimus apie pra-

Krašto vyriausybė šiandien 
tiesioginiai ir netiesioginiai 
Šelpia apie 19 milijonų asme- 

1 nų. Vyriausybė turi sumany
mą vykdyti didelius darbo 
projektus visam krašte. Tarp 
šelpiamųjų yra keletas milijo
nų asmenų, kurie negali dipb-

1 1 IV V 1 • *

Japonai sąmoningai ir nuo
sekliai veikia, kad atgavus djjos mokyklų lankymo stovį, 
laisvą veikimą, kurs ikišiol j 1933.34 metais minėtų arkivv- 
yra varžomas. O tas reiškia skupijų ir vyskupijų pradžios 

mokyklas lankė 1,310,274 vai
kai, kad tuo tarpu 1932-33 
mokslo metais būta 1,335,030 
vaikų. Vadinasi, 1933-34 me 
tais šios mokyklos nebeteko 
24,765 vaikų, arba 1.9 nuoš. 
Šios arkivyskupijos ir vysku 
pijos reprezentuoja apie 60

ne kitką, kaip tik 
mą karan.

pasirengi-

jie patys išžudė milijonus 
žmonių socializmo tvarką vyk 
dydami, tai sako, kas kam 
galvoje.

Per Maskvos radijo stotį 
skelbiama, kad prieš bolševi
kų vyriausybę veikia susida-, 
rusios trockininkų organizaci-: 
jos kone visuose Europos 
kraštuose. Tarp tų ' kraštų 
išvardinama ir Lietuva.

PALAIDOTAS KUNIGAS 
KLEM, MALIUKEVIČIUS
VILNIUS. — Kun. kanau

ninkus Kiem. 

mirė gruodžio 

jamas buvo gruodžio 4 d. Į 

laidotuves buvo atvykusi de
legacija nuo Trakų parapi
jiečių, kuri buvo dariusi žy
gių, kad T raku dekano ka- 
naun. Maliukevičiaus kūnas, 
kaipo ilgamečio Trakų para
pijos klebono, būtų laidoja
mas Trakų kapuose. .Vyskupi
ja esą šiuo reikalu sutikusi, 
liet Valkinykų parapija nepa
norėjo savo paskutiniuoju me 
tu buvusio klebono kūno ati
duoti kitai parapijai ir todėl 
dek. Maliukevičius buvo lai

dojamas Valkinykų bažnyčios

Maliukevičius nuošimčių visų krašto katali-
1 d., o laido- kiškų pradžios mokyklų.

Tačiau tuo pačiu laikotar
piu katalikų vidurinių moky
klų (bigh school) lankymas 
kiek padidėjo 42-se arkivysku 
pi jose ir vyskupijose. 1932- 
33 mokslo metais šias moky
klas lankė 160,378 mokiniai, 
o 1933-34 metais — 162,229, 
arba apie 1.2 nuoš. daugiau.

Kad katalikiškos mokyklos 
stipriai atsilaikė prieš siau
čiantį ekonomišką krizį, rei
kia dėkoti klebonų, mokytojų 
ir tėvų dideliam pasiaukoji
mui. Nuostoliai mokykloms v-

PORA ARKLIŲ ĮKRITO Į 
PARKOTVENKĮNĮ

McKinley parke nuo tven
kinio ledo buvo valomas snie 
gas, kad ledą pareigus čiuži- 
nėjimui. Sniegą valyti panau
dota pora arklių. Netoli vie-
no krašto įlūžo ledas ir I UidotuTCa ’taip |fie b,ls P“1™**
arkliai įkrito į vandenį. Per 
pusvalandį jų tik galvos bu- ,lekaaato knnigai, 
vo matomos. Ir tas davė pro 
gos atvykusiems ugniagesia

ra maži ir

ti jokio darbo, tad šių šelpi
mas turi Būt pavestas vals-
ciams.

MAŽINS STUDENTŲ 
SKAIČIŲ

NEW YORK, gr. 28. — 
Assoeiation of American Col- 
leges planuoja sumažinti stu
dentų skaičių kolegijose. Sa
koma, bus priimami į kolegi
jas tik tinkamieji mokslus ei
ti, bet ne visi, kas tik to nori.

AUTOMOBILIŲ AUKOS

VAIKŲ DARBO PRIEDAS krant* 

ŽUVĘS

American Bar Ass’n spe
cialus komitetas skelbia, kad 
vaikų darbo priedas krašto 
konstitucijai yra panaikintas, 
kadangi per 10 metų tik 6 
valstybės jį ratifikavo, o 38 
valstybės atmetė.MARSELIS, Prancūzija, 

gr. 28. — Jugoslavijos kara-. 
lienė našlė, kreipės čia pas Į
savo atstovą, kad būtų atnau' --------------
jintas ieškojimas jaunos mo- i Cbicagoj mirė gailestingųjų 
teriškės, kuri dalyvavus karu'seserų kongregacijos Vienno-

MIRĖ JAUNA VIENUOLĖ

liaus Aleksandro nužudyme.

Orand Trnnk traukinys su 
daužė nntomobilį Blue Is
lande. /Žuvo dvi moteriškės

lė, sesuo Mary Tarcisia, 
amž.m

21

Velionė buvo kriminalinio 
teismo tejsėjo C. J. Harring- 
tono sei

f

jiat atvyko beveik visi Trakų; trumpomig kalboniis prie duo
, . . . žemesnieji j»rįej keletą dar dienų

' Vilniaus lietuvių veikėjai, ve- , - ...ia y. . . . . . buvęs sveikas ir susirūpinęs
lionies giminės ir pažjstamie- , ....... ,T.,ms iiins laimnurni iitmnkti i . SUVO parapijiečių ir VISO \ ll-ms juos laimmgai ištraukti 1 „ Ry(ą 4 d , Vaiki-

HARTFORD, Conn., gr. 
28. — Travelers Insurance
kompanija skelbia, kad šie- 

artimoj ateity ir 1 met §jame krašte žuvo ma

žiausia 36,000 asmenų auto
mobilių katastrofose.

SUIMTA VAGILIAI

12 ASMENŲ ŽUVO
nykų bažnyčioje buvo gedulin 

j gos pamaldos už velionį. Vė-

niaus krašto lietuvių reika
lais, lietuvių mylimas kun. de 

i kanas — dabar pasitraukė į
Ii., vi., gedulinga procesija y ()ar .
.pnoiė velioni., kūnų su kar- v(,|io„i(,s k# k|,-lpcdami
.t. aplink bažnyčių ir palai-į parapi iiw,iai „.žinodami, 
dojo Šventoriuj., kairėj, nuo k(Į (,a|)ar naujnoj„

. , . . . . ... Puf^je- Ilgu. virtinė, „žtarėju, naujuoju .avo gany
Audra .ndau» t.pam, Jukl- vanok,, (v,.o apie 30) apau- lnjl„nj AukJb>. k 
u, laiv. bu.va R.pnhh.a Zn p„ velioni., amžinojo poil.io nuyo da ialwia &

vo T,., dvyliko. vyn, ,gula. , viet,.. Vainikų tarpe, be įvai-1 ,.ų vainikaj ,apo

rių ilniaus ir vietos lietuvių .• • • ,• • , • . •* 1 timais liudininkais visuome-
organizacijų, buvo dar voini- „„ priairj.inlo ir mei|fs pri„
kai Trakų magi.trato, Trakų | ,mv0>jo va,,„vo

Į parapijos ir net Trakų karai ----------------------------------------—
mų bendruomenės. Tai rodo, ORAS
kaip gražiai kun. dek. Maliu

VTGO, Ispanija, gr. 28. —

Policija suėmė F. AVilsoną, 
42 m. amž, ir jo žmoną, Ed
ison P^rke. Jų namuose ras
ta daug pavogtų iš parduotu 
vių daiktų. Areštuotas dar ir 
parduotuvininkas I. Silver- 
inan, 45 m. amž., kurs parda
vinėjo vogtus daiktu/.

DAUGIAU BEDARBIŲ 
ŠELPIMUI

LONDONAS, gr. 28. — An 
gli/os vyriausybė planuoja 
djh 40 milijonų dol. išleisti 

arbių šelpimui, ftį kartą, 
koma, bus padarytos refor-

los šelpime.

kevičius mokėjo sugyventi su 
visais ir net labai svetimais, 
tikybos atžvilgiu, žmonėmis.

Atsisveikino su juo visi

CHICAGO TR APYT.IN- 
KfiS. — Numatomas snicgi\s, 
ar lietus; neišspnęstas tei
peratūros stovis.

v

DAR VIENERIEMS 
METAMS

SPRINGFIELD, III., gr. 
28. -J- Gubernatorius Home- 
ris paskelbė, kad valstybė dar 
vienodais metais neims 
jokių mokesčių iš mokami 
nekilnojamas savastis uktt <- 
čių. Jas pavaduos pirkimu 
mokesčiai.

LTINKITE “DRAUGj
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DIENOS KLAUSIMAI

PADĖKIME JAUNIMUI

I F

IR KITOS SUKAKTUVĖS

\ akur ir šiandien mūsų dienraštyje de
dame ilgokų rašinį apie Nekalto Prasidėjimo 
6v. Panelėm parapijos (Brighton Parke, Chi
eagoj) 20 mėty gyvavimo sukaktį, kuri bus 
paminėta rytoj ir bažnyčioj ir auditorijoj.

Perskaitę šios parapijos istorijų, paste
bėsite, kad jos pradžia buvo labai kukli, kati 
ne taip jau lengvai sekėsi išgauti leidimų jų 
organizuoti ir kad pirmieji jos gyvavimo me-

P R X P fl I g Šeštadienis, gruodžio 29, 1934

Lietuvos - Vokietijos Pasienyje 
Didelė Kontrabanda

Nuo mažojo pasienio susi- Be maisto produktų, Yokie- 
siekimo suvaržymo ypatingai tijos pasienio gyventojai bun- 
daug kenčia Vokietijos pakra-įdo ir kitokių laimę. Viena mo- 
ščio gyventojai. Ten maistas' tėviškė sumanė verstis arkliu 
brangus ir sunku jo ligi so-!prekyba. Ji pasikinkydavo į| 

tai buvo tikrai vargingi ir nelengvi. Tačiau gauti. Juo tarpu Lietu-, ratus ilu netikusius arklius, 1 
voje maisto žynius perteklius atvykdavo į Lietuvos

Byloj L. Vyčių 112 kuopa (Marųuetle 
park-e, Chieagoj) renkasi į bankietų, kuria
me minės 10 metų jsisteigimo sukaktuves. 
Tas hankietas nebus vien tik vienos kuopos 
įvykis, bet visų senesniųjų L. Vyčių veikėjų 
susirinkimas. Jaunesnieji pagerbs senesniuo
sius organizacijos narius, t. y. tuos narius, 
kurie nuolat L. Vyčiams dirbo, jų judėjimų 
ir moraliai ir medžiaginiai rėmė. Tai yra ti
krai gražus užsimojimas, vertas platesnio mū- 
sų visuomenės susidomėjimo.

L. Vyčių kuopos Chieagoj pradėjo steig
tis 1914 ui. Vadinas, šiemet suėjo 20 metų, 
kai Chieagoj prasidėjo organizuotis lietuvių 
katalikų jaunimus į centru tinę organizacijų, 
kuri Lietuvos išeivijoj Amerikoje yra suvai- 
dinusi svarbų vaidmenį. Ir šiandien dar be- 

• Veik visose šio miesto lietuvių parapijose 
veikia L. Vyčių kuopos. Mainėsi laikai, mai- 
iiėfcį narių sudėtis, tačiau organizacija išliko 
gyva ir veikli. Tiesa, pasikeitė jos vadovybė, 
tttčiau organizacijos tikslas pasiliko tas i»ts.

L. Vyčių organizacija išsilaikė, jos tiks
lai nepasikeitė, nes jai padėjo laikytis daug 
tų pačių veikėjų, kurie prieš 20 metų pinnų- 
sias Chieagoj kuopas organizavo. Nedaug, 
bet via dėlto yra veikėjų, kurie nė vienų tar- į 
IMI nebuvo iš organizacijos pasitraukę. Jie 
ne tik budėjo, bėt ir dirbti padėjo. Jų pata
rimai visada buvo tinkamai įvertinti. Dėl to

{ melu vos pusę, į 
ir jis pigus. Šiandien pas Lie- čia arklius išmainydavo į ge- 
tuvos ūkininkas už kelis litus įesnius ir vėl grįždavo atgal, 
gali pripirkti gana daug įvai-Sugrįžusi geresnius arklius pu
rių maisto produktų. Nors Lie. įduodavo, nusipirkdavo pras- 
tuvoje jaučiama bepinigė, ta-' tus, vėl vykdavo į Lietuvos 
čiau Lietuvos gyventojai mai- pusę ir vėl čia juos išmainy- 
sto turi ligi valiai. Vokietijos davo į geresnius. Geri arkliai 
pasienio gyventojai žiūri j Vokietijoje labai brangūs ir ši 
Lietuvos pusę, kaip į dausasI moteriškė gerai uždirbo. Bet 
ir prisiminę sviestų, dešras, neseniai ir ji įkliuvo, 
kumpius, lašinius be širdge-i Dėl visokių pasienio susisie
los apie mažojo pasienio susi-

šiandien Nekalto Prasidėjimo parapija ai- tik 
nebus didžiaušia lietuvių parapija Chieagoj.
Ji turi bažnyčių, erdvę mokyklų, gražų seserų 
namų, klebonijų, auditorijų. Parapijos sko
los išmokėtos, ižde pinigų turi ir viskas gra
žiai sekasi. Tas viskas įvyko dėka duosnių ir 
darbščių lietuvių katalikų, apsigyvenusių toj 
parapijoj ir sumanaus klebono kun. Antano 
Briškos, kuris parapijų organizavo ir per 20 
metų jai vadovavo.

Brighton Paikas šiandien sudarė didelį 
lietuvių centrų. Ten pasekmingai veikiu visa 
eilė lietuvių draugijų ir organizacijų kuopų,
tini gerai gyvuojančių lietuvių biznio įstai-l siekimo suvaržymus negali ga
gų, visų eilę lietuvių profesionalų. Ten lietu-, lvoti. Ir kur čia jie neniurmės, 
viai saviškius stipriai paremia, nes supranta, jeigu Lietuvos pusėje viskas 
kad nuo to daug pareina viso lietuvių tauti- trigubai pigiau. Taigi, grie- 
nio veikimo stiprėjimas. biasi visokių gudrybių. O tos

Jei ne parapija, Brighton Parko lietu- gudrybės kartais gana links- 
viai nebūt susiorganizavę, nebūt išauginę lie-. mos ir todėl negalima jų nepa- 
tuvių biznių, nes nebūt buvę to centro, kuris; minėti.
juos sutrauktų, surištų. Dėl (o mūsų parapi-j Gruodžio pradžioje vienas 
jos, kaip nekartų mūsų dienraštis yra pabrė-! tilžiškis panorėjo Lietuvos pu 
žęs, yra stiprūs ne tik religiniai, liet tauti-! sėje nusipirkti malkų. Atvyko 
niai lietuvių centrai. Kuo stipriau tie centrai! j Panemunę, prisikrovė veži- 
laikosi, tuo didesnis yra lietuvių veikimas ir. nių rąstų ir-patraukė per Til- 
tikresnė mūsų, kaipo lietuvių, ateitis šiame
krašte:

Mes nuoširdžiai sveikiname Nekalto Pra
sidėjimo parapijų 20 metų sukakties proga, 
linkėdami jai ir jos vadui klebonui, taip pat 
jo padėjėjams geriausio pasisekimo ateities 
darbuose.

J. E. vyskupas O’Brien, sekmadienį, 
gruodžio 30 d., dalyvaus Nekalto Prasid. 
P. Š. parap. 20 m. nuo įsteigimo sukaktu
vėse ir per iškilmingųjų sumų 10:30 vai. 
ryto bažnyčioje pasakys pamokslų.

kimo suvaržymų kartais tenka 
nukentėti ir Lietuvos gyven
tojams. Štai, neseniai vienas ~ “ : ? — " 3 “,. . . . . v. . akmuo, kuris v ra prie Kvbar- numetęs. Puntuko šone vra is-1 klaipėdiškis nuveze j Tilžę ve-« . • 1 ♦ . i . J .
v. T. . . . , tų vieškelio, o kiti, — kad tai kalti nesuprantami ženklai,žinių šieno. Jį brangiai parda-l_ . . . . . ^ . .....
vęs, pinigus susuko į gniūžtei į 
ir įspaudė į plyšį kartyje, ku-1 
ria buvo priveržęs šienų, ma
nydamas kad tokiu būdu juos

• Puntukas, esantis ties garsiai- 
j siais Anykščiais. Pagaliau iš
matavus abu akmenis, ištiesų 
paaiškėjo, kad Puntukas yra 
didžiausias akmuo Lietuvoje. 
Jis vra 9 metru aukščio ir

galės namo parvežti, nes lais
vai iš Vokietijos išvežti sta- . , , . - .

, apie 12 metru turi visas vir mbesne pinigų sumų yra tlrau- v , ,.' saus apskritumas. Šiandien di 
dėlė Puntuko dalis jau sulin

NEDARYK TO KITIEMS...

tiltų į vokiečių muitinę. 
Muitinės valdininkai lig užuo
dę pradėjo malkas apžiūrinė
ti taip atydžiai, lyg adatos ie
škodami. Adatos, žinoma, ne
rado, bet rado daugiau kaip 
100 kilogramų sviesto. Varg
šas tilžiškis sviesto buvo pri
sikrovęs į išduobtų lusteliu

žės

.. • . D .. 777“ .. . ... j vidų taip sumaniai, kad ap-Kovietų Rusijos valdžia is visų savo je- ‘ ..
. . ... ... . gavvstės paprastas žmogelisgų stengiasi varvti komunistine propagandų 7

niekados nebūtų pastebėjęs.
■ , , • i * i i i • -i i Panašiai sviestų gabenosi irvalstybių pagruulais, tam tikslui užlaiko ge- ‘ n

lųkie mūsų tautiečiai, kurie per daug metų j visuose pasaulio kraštuose, knisasi po kitų 
jaunimų globojo ir jį rainė, tikrai yra pagar
bos verti. Būt gera, kad tokių atsirastų kiek
vienoj mūsų parapijoj, kiekvienam lietuvių 
apgyventam mieste.

Pas mus veikimas dažnai šlubuoja, nes 
viaos lietuvių organizacijos per maža pasto
vių veikėjų turi. Pabus metus, kitus organi- 
zacdjoj, šiek tiek padirbės ir paskiau dėl ko
kių mažmožių, dėl asmeniškumų jų meta ir 
dar prieš jų nusistoto. Nemaža tokių ponų ir 
L. Vyčių, organizacija yra turėjusi.

Mes džiaugiamės, kad jaunieji vyčiai taip 
gražiai įvertina senesniuosius, juos tinkamai 
.pagerbia. Tas jų gražus užsimojimas, be abe
jojimo, atneš daug naudos. Veikėjai pajus, 
kad jų pastangos nebuvo, nėra ir nebus tuš
čios. Jie ir daugiau jėgų įtrauks remti vie
nintelę tentralinę lietuvių jaunimo organiza
cijų Amerikoje. Taip pat ir visi kiti mūsų 
visuomenės vadai bus labiau įtikinti, kad 
neikia remti organizuotųjį lietuvių katalikų 
jaunimo sųjįitlį ir kud vigais žvilgsniais apsi
moka tųi daryti.

Savanoris Pasakoja
(Užbaiga)

Kaimelio vidury sutinka jaunų ir sc
ilių būrį, visi sužiuro į mane uniformų. 
Senis Anupras ir sako:

— Kai tarnavau rusų kariuomenėj 
buvo taip pat graži uniforma, bet lietu 
viską atrodo dar gražesnė.

— Ne gražaus aprėdo mums šiandien 
įeikiii, bet gražaus vyrų būrio ir gražių 

drų.-ių jų durbų atsakiau.
— Hm, sumykė vienas senių, Kara- 
sfinų kariuomenė visai pakeitė. Ir ka

lba ir gulvojiuias /imi kitas... Būdavo lik 
su mergįnuin tia-lia bu, o senesHį tiš iš

V

rai apmokamas agentus. Ir jeigu kurį nors 
iš komunistų agentų kur nors sučiumpa ir 
į teismų patraukia, toji valdžia ir visi jos 
simpatizatoriai sukelia didžiausį triukšmų. 
Tačiau Sovietų Rusijos valdžiai nepatiko, 
kuomet iš jų pačių tarpo atsirado suokalbi
ninkų, norėjusių jų nuversti. Su jais Stalinas 
didelių ceremonijų nedarė. Be jokio teismo 
kelis šimtus žmonių sušaudė. Stalinas turė
tų atsiminti tų teisingų posakį: nedaryk to 
kitiems, ko nenorėtum, kad kiti tuu darytų.

I’a sklido gandų, kad Lietuva su Lenkija 
tuikinsis. Būt laimi gerui, kad toji taika įvy
ktų. Tačiau visiems tas jmskalas leidžian
tiems turėtų būti aišku, kad mūsų tauta tol 
nesitaikins su Lenkija, kol ji Vilniaus nesu- 
grųžins.

KAN. P. DOGELIO STRAIPSNIS

vienas invalidas. Jis sviestų 
per sienų nešiojo savo medi-
nėję kojoje ir prieš kelias die
nas įkliuvo. Mažiau gudresni 
Vokietijos pasienio gyventojui, 
sviestų kontrabanduoti bando 
paprastesnių būdu — tikėda
mi į laimę. Jie sviesto prisi
krauna laivelius, bando per-

t

plaukti Nemunų ir prasmukti 
pro vokiečių valdininkus. Kai 
kuriehis jų pasiseka, kai ku
rie suklumpa. Gruodžio 6 d. 
vokiečių muitinės valdininka
ms pateko du darbininkai net 

įsu 264 kilogramais sviesto.

džiama. Tačiau vokiečių mui
tinės vai dininkai yra taip pri 
tyrę, kati pinigus surado. Žino 
gus neteko ne tik pinigų, bet ‘ 
ir arki iii ir vežimo ir dar ga
vo užmokėti pabaudų.

Visi šie linksmi, bet drau
ge ir liūdni dalykai dedasi dė
lto, kad žmonės nebežijio, kaip 
suvesti galus sa galais ir ste
ngiasi įvairias vokiečių vald
žios įsakymus apeiti. Vokiečių 
valdžia nežiūri gyventojų rei
kalų ir laikosi savo įsitikini
mų, kad žmogus gali pasiten
kinti tik tuo, kas yra Vokie-, 
tijoje. Dėl to Vokietijoje pra
deda vis sunkiau reikštis var
gas ir skurdas. Tsb.

dusi į žemę ir viršuje kyšo tik 
apie 3 metrus. Tai Lietuve: 
įdomybė, kurios neaplenkia 
nepamatę keliauninkai po Lie- 
tavų.

Iš pavit:’ups žiūrint atrodo, 
kad Puntukas yra paprastas 
akmuo. Tačiau žinovai sako. 
kad jis sudėtas gana iš įdo
mios ir įvairios medžiagos. A- 
nykščių apylinkių gyventojai

Žmonės sako, kad tai esu į- 
spausti velnio pirštai.

Netoli Puntuko senovėje bu
vę daug šventų ųžuolų. Dar 
ir dabar tokių dviejų ųžuolų 
kelmai tebėra. Dar prieš 1863 
metus aplinkinių kaimų žmo
nės sekmadieniais po pamal
dų susirinkdavę po tais ųžuo- 
lais pasimelsti. Pavakare per- 
brišdavę per Šventosios upę, 
susėsdavo aplink liūnų, valgy
davę pyragus, sūrius, o tru
pinius siunesdavę į liūnų. Prie 
Puntuko ųžuolų įvykdavo daug 
pagijimų ir tikrų stebuklų. 
Žmonės pasakoja, kad garsio
jo Lietuvos ppeto vyskupo A- 
ntano Baranausko brolienė va
liavusi iš Anykščių į Ukmer
gę, kur jos vyras baudžiavos

Ir“Draugo” redakcija gavo iš uolaus
žymaus Lietuvos veikėjo kan. P. Dogelio į-

........... .. —

DIDŽIAUSIAS AKMUO 
LIETUVOJE

kalba, kad šis akmuo stabme 
Idystės laikais buvęs laikonfcu haikai,. . yJėjo kalėjime. Iš un- 
šventu. Ant jo lietuviai savoj inil įvažiavusi ji jau sergan- 
dievams aukas degindavę. Su ti ir ties Puntuku jai pasida- 
didelėmis iškilmėmis anl jc
sudeginę ir karžygį Puntukn 
todėl ir akmuo buvęs vardr 
jo Išvadintas.

Vokiški ir lenkiški krikščio 
nybės skelbėjai Lietuvoje, nai 
kindami visa, kas buvo lietu 
viską, .norėję ir Puntuku sus

Rytų Lietuva ir Dzūkų kru- Raidyti. Tačiau jiems tas ne
štas yra kalnuoti, smėlingi ii j pavykę. Žmonių legenda sako. 
akmeningi. Čia pasitaiko ir kati Puntuku velnias nešęs už
ganą didelių akmenų. Ilgai versti Anykščių bažnyčios du 
Lietuvoje buvo ginčijamasi, I ris. 12 valandų nakties užgie 
kuris akmuo čia yra didžiau-1 įlojęs gaidys ir velnias ned»

1 sias. Vieni sako, kad Vištyčic nešęs Ilgį Anykščių, akmenį

domų straipsnį apie V ilniaus Lietuvių Komi- į “Sveikinu -Jus, Gerbiamieji, Jūsų Įnik 
teto nukentėiu&ierng dėl karo šelpti darbus. į raščio 25 metų gyvavimo sukaktį minint. 
Tas straipsnis netrukus pasirodys mūsų die
nraščio skiltyse. Be abejojimo, jis visiems 
bus įdomus.

Ta |>ačia proga geri), veikėjas rašo: 1 malonių”.

Duok Dieve gero .Jums pasisekimo.
“Sveikinu taipgi artinanties Kristaus

gimimo šventei, linkėdamas Jums Kristaus

rę taip Uoga, kad jau norė
jusį namo grįžti. Tuo laiku 
ji atsiminusi šventus ąžuolus. 
Šiaip taip ji prišliaužė prie 
Puntuko ųžuolų, lūpomis pa
lietusi jų žievę ir tuojau iš
gijusi.

Šiandien Puntukas sau ly
gaus konkureJo Lietuvoje ne
beturi. Juo didž.’uojasį visa 
Anykščių apylinkė, nes tai vie 
-na žymiausia to krašto paži
ba.

Kiekvieno kataliko yra 
priedui mė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikių 
ka spauda nurodo žmogui iš
ganymo kelius i amžinastį.

rų. Anupras aiškina, kaip jie su jukeliais 
mušėsi prie Port-Arturo, Mikalka, — kaip 
jie sykį moteriškę kojinę kareiviškoj ku- 
voj išvirę ir 1.1.

Sušilę išėjome į laukų atvėsti. Nors 
vanduo <lar šaltas buvo, bet įšokęs į van
denį pirmas pradėjau plaukioti, įrodyda
mas, kaip karo jėga užsigrūdinus įvai
riems atmosferos pakitimams.

Jšsipuškitięs ir pirmas apsirengęs dro
žiu per kaimelį ir girdžiu kažin kokį są
jūdinių. Tik štai vienu momentu du lenkų 
kareiviai atstato j mane durtuvus. Mat, 
pažino ntotm iš kareiviškų kelnių, arba 
ilusakovkos maskoliui bus apie mane 
jiems'pranešę. Mundurų ir šautuvų buvau 
palikęs kaimyno troboj, l-”i'»ios spėjo ū- 
kininkni paslėpti.

įsakė eiti su jais, paliekant sulinkusį tė
vų, verkiančias kaimo moteris ir nendry
ne bečiulbančių lakštingalų.

Du lenkų kareiviai ėjo mano prieša
ky, o kiti du užpakaly atstatę šautuvus. 
Be to, jie buvo apsiginklavę rankinėmis 
granatomis.

Iš pradžių jie buvo man surišę rnn 
kas už nugaros, tačiau, kada nuėjonf gerų 
kelio gabi nito kaimo ir kada juos labai

liu priėjome takų, kuris vedė per man ži
nomas kriimuotas vietųs. Sustojęs prie 
to tako pradėjau aiškinti lietuviškai, kad 
čia netoli būtų galima gauti arklių ir 
vežimų. Lenkai iš pratlžių nesuprato ma
nęs, bet kada pradėjau šokinėti fiamėg-

! džiodamas arklius, jie sutiko, eiti tuo ta
ku ieškoti atklių, nes jie patys jautėsi 
labai išvargę.

Mes artinomės prie tankaus miško ir
, . .... mano širdis plakė išsigelbėjimo viltimi,to: lašinių, sviesto, kumpių ir t.t., mano ... , , , . • • , - • <. I . J uo tarpu lenkai gardžiai juokėsi is ma

nuvargino našta priplėšto iš ūkininkų tur-

Ni I'c nepadėjo jokie aukiniinai. Tuoj 
t.-irmlę dar <!iukareiviai ir mane iškratę

rankas atrišo ir užkrovė man nešti abu • 
maišu. f

žinojau, kad lenkai, pakliuvusius į 
jų raukas lietuvius savanoriui, labai kan
kina, arba net sušaudo, taigi visų laikų 
mezgiau pabėgimo planų. Mišlms, per ku
rį ėjom, buvo labai retas, to|lėl bandyt 
bėgt be galo rizikinga. Bežygiuodami ke-

no kvailo arklį pamėgdžiojančio gesto ir 

knlliėjo tarp savęs lenkiškai,*knd lietuvis 
esu.- kvailas kaip karvė.

Besiartinant prie mano numatytos 
vietos, kurių gerai žinojau kai|>o patogių 
mano sumailymui, stengiaus būti arti vie
no lenkj) kareivio, kuris už dyto turėjo

užsikišęs rankinę granatą.
Vienu akimirksniu nukabinęs grana

tų, šokau pro krūmus į griovį iš kur Iš
leidau jų į takų. Granata, griausmingai 
sprogo. Aš pakilęs nusiritau į pakalnę, 
nes bijojuu, kad gramdai nepataikius į 
'vietų, mane čia gali greit surasti.

Po valandėlės patyręs, kad manęs 
nieks nepersekioja, grįžau į takų ir atra
dau visus keturis savo palydovus negy
vus. Pasiėmęs <lu geresnius šautuvus ir 
šovinių, kitus paslėpęs krūmuos, ^ėjau į 
savo dalį.

Aušo gražus rytas, ir aš links 
kaip kūdikis po rytmetinės maldos, 
kiun pamiškėm ir jmšlaitėm kartu^ 
bireliais, su vyturėliais ir kij 
Sutvėrimais pas savo

1
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Nekalto Prasidėjimo Pao. švenčiausias Parapijos 20 m. Sukaktis
(1914 — 1934 m.)
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1914—1934
DABARTINĖ NEKALTO PRASIDĖJIMO P. ŠV. PARAPIJOS NUOSAVYBĖ BAŽNYČIA, KLEBONIJA. SESERŲ 

NAMAS IR SVETAINĖ.

(Užbaiga)
Tvora

zakausko su E. Miekeliūnaite. Kun. J. Klimas, kuris beveik rapijonų savo kalbose reiškė
Šliūbų suteikė klebonas kun.

Kad apsaugojus parapijos ĮA- Briška- Mažiausiai vedybij 
nuosavybes nuo žalingi} gai
valų ir pridavus gražesnę iš
vaizdų, visa nuosavybė aptve
rta 6 pėdų aukščio geležies

buvo 1914 m.; viso susituokė 
5 poros, o daugiausiai 1927 m.; 
viso labo tais metais susituo-

visų laikų mokindamasis gy
veno šioje parapijoje, taipgi 
laikė pirmųsias šv. Mišias šios 
parapijos bažnyčioje. Kun. J.. 
Šaulinskas, buvęs vikaras šioj

kė 55 poros. Nuo 1914 m. iki parapijoj per 5 metus, savo 
primicijas irgi laikė mūsų pa-tvora, kurioje yra šešeri var- 1^27 m* šioje parapijoje liau

tai ir cemento šaligatviai, ve-1 Surn°.ie dar susituokdavo atei-
dantieji į visas parapijos įstai
gas. Parapijos žemė apima di
desnę pusę miestavo bloko ir 
sudaro 22 lotus; randasi ant 
44 gatvės tarp Fairfield ir Ca- 
lifomia Avė. Turėdama tiek 
žemės parapija galėjo sugru
puoti visas minėtas įstaigas 
taip, kad jos nėra sugrūstos 
vieta apsodinta puošniais me
deliais ir žydinčiais krūmais. 

Krikštai
I

Bažnyčia yra* įstaiga pašvę
sta žmonių dvasios reikalams. 
Kunigai turi galę tikintiems 
teikti Šv. Sakramentus. Nekal
to Prasidėjimo P. Šv. bažny
čioje per 20 m. apkrikštyta 
2,241 asmuo; daugiausiai ma
ži kūdikiai; jų tarpe keletas 
ir suaugusių: iš kitų klaidin
gi} tikėjimų atsivertėliai.

Pirmasis kūdikis šioje pa
rapijoje buvo krikštytas rug
sėjo 12 d., 1914 m., Šv. Onos 
bažnyčioje. Tai sūnus Stasio 
ir Elenos Deringių. Vardas 
duotas Stasys. Krikšto tėvais 
buvo I. Deringis ir B. Kembu- 
tienė. Krikštijo klebonas kun. 
A. Brička.

Vedybos

Per 20 m. Nekalto Prasidė
jimo P. Šv. parapijoje įvyko 
713 vedybos.
vedybos

viai iš Lietuvos, o nuo 1927 
m. jų skaičius kasmet pradė
jo retėti, gi dabar sutuoktuvių 
poras sudaro grynai čia gimę 
jaunuoliai, išėmus keletu na
šlių, kurie užsimano iš naujo 
sukurtį šeimyniškų gyvenimų. 
Dar taip nesenas laikas, o ko
kios stambios atmainos žmo
nių gyvenime. Ateiviai išny
ko, o jų vietų jau užima jų 
vaikai.

Laidotuvės

Žmogus gimsta, gyvena ir 
miršta. Per 20 m. iš šios pa
rapijos katalikiškai palaidota 
1021 žmogus, daugiausiai a- 
teiviai iš Lietuvos (labai ma
ža čia gimusių.) Pirmos lai
dotuvės įvyko rugsėjo 17 d., 
1914 m., Marijonos Gečaitės, 
kuri mirė rugsėjo 15 d. Laido
tuvių pamaldas atliko kun. A. 
Briška. Mažiausiai mirčių bu
vo 1914 m. Tais metais palai
dota 4 žmonės, o daugiausiai 
mirė 1929 m. Tais metais iš 
šios parapijos palaidota 66 
žmonės.

Primicijos
Svarbu prisiminti jaunųjų 

kunigų pirmųsias šv. Mišias. 
Kun. P. Juškevičius, auklėti-

rapijos bažnyčioje.
Skola atmokėta

klebonui didelį dėkingumų ir 
padėkų už nuveiktus darbus. 
Pirmieji parapijonai įteikė 
prie šios progos klebonui pui
kių vazų ir daug gėlių.

Parapijos nuosavybių 
vertė

Nekalto Prasidėjimo P. Šv. 
parapija yra pirmutinė lietu
vių katalikų parapija Chiea- 
gos arkivyskupijoje, kurį nu
sikratė sunkios skolų naštos. 
1931 m. galutinai tapo para
pijos skola atmokėta ir pas
kolos dokumentai ant laužo 
sudeginti. Kai kurie tam ne
norėjo tikėti, nes tvirtino, kad 
parapija Skolų negali išmokė
ti, o dar taip greitu laiku. Bet 
kada pamatė daromus prisire
ngimus apvaikščiojimui pasko 
los poperoms sudeginti, įsiti
kino, kad tai tiesa. 1931 m. 
rudenį įvyko parapijos skolų 
panaikinimas. J. E kardino
las G. Mundelein įgaliojo sa
vo atstovų, J. E. vyskupų B. 
J. Sheil dalyvauti retose iš
kilmėse. Savo turiningoj kal
boj .T. E. kardinolo vardu rei
škė dėkingumo klebonui kun. 
A. Briškai ir jo parapijonams ! 
už taip gražų ir didelį darbų, 
nuveiktų šioje parapijoje ir, 
po to, suteikė palaiminimų Šv. 
Sakramentu. Klebonas kun. A. 
Briška prie tos progos už gy
vus ir mirusius parapijomis 
atlaikė šv. Mišias, kaipo pa
dėkų Viešpačiui, su kurio pa-nis Nekalto Prasidėjimo P. Šv.

parapijinės mokyklos, baigęs galba tik panašūs darbai yra 
Pirmos poros Į seminarijų, įšventintas kuni- nuveikiami.

b u v o gu, šios parapijos bažnyčioje | Ijftužas buvo ant parapijos
rugsėjo 27 d., 1914 m., J. Ka-. laikė pirmųsias šv. Mišias

Paiplšiandie atrodo Nek. Pras. P. S. parap. kle
bena gražiausių'iš lifctuvių parapijų Chi-

Z1JOJ.

žemės, prie 44. gatvės ir Cali- 
fomia Avė. Susirinko ne tik 
parapijonai, bet daugelis žmo- 
inių ir iš kitų kolonijų. Para
pijos daržas buvo pilnas, ga- 

,tvės taip pat. Kun. A. Briška 
parapijos komiteto, lydimas 
“valio!” atvežė paskolos po
peras. Prasidėjo kalba. Klebo
nas pareiškė, kad sunki našta, 
kuri slėgė parapijų, galutinai 

i yra metama į ugnį. Degant 
Į paskolos poperoms, milžiniška 
j minia vėl šaukė “valio!” Va- 
įkare parapijos salėje buvo 
į puota, per kurių klebonas ku
nigas A. Briška širdingai dė
kojo parapijonams, kurie per 
17 m. jo klebonavimo buvo jam 
ištikimi ir rėmė parapijos sti 

itybos darbus. Parapijos ko 
I mitetas ir daugelis kitų iš pi

NEKALTO PRASIDĖJIMO P. S. PARAPIJOS STEIGĖJAS IR PAGELBIN INKAI
B ■■■

Sėdi: kun. J. šaulinskas, buvęs pirmasis N. P. P. Š. par. vikaras; klebonas kun. A. Brič
ka, parapijos steigėjas - jubiliatas; kun. P. Vaitukaitis, buvęs antras vikaras, dabar klebo
nas šv. Juozapo parap., So. Chicago. Stovi.: kun. A. Valančius ii- kun. S. Jonelis, dabarti-i 
niai vikarai.

darni darbo (kad ir kai kurie tos mažiau. Kiekviena iš šių
dirbo, bet uždarbis mažas), ne
galėjo aukoti. Bet ir prie šių 
blogiausių aplinkybių naujas 
bažnytinis fondas išaugo iki

ta Vyčių 36 kuopa. Kitos drau 
gijos ir dr-jų kuopos vėliau 
įsteigtos. Kiekviena tų drau
gijų ir kuopų yra prisidėju-

Nuo parapijos įsteigimo, ne 
tik žmonėse augo dvasinis tu
rtas, kurį įgydavo per šv. Mi
sijas, atlaidus ir nuolatinį dva 
sinį lavinimosi, turėdami savo 
bažnyčių ir dvasiški jų, bet au
go medžiaginis turtas. Šiandie 
mokyklos vertė siekia $100,- 
000.00, seserų namo $30,000, 
klebonijos $40,00, auditorijos 
$10,000, žemės $54,000. Visų 
šių įstaigi} įrengimas $20,000. 
Visų parapijos nuosavybių ve
rtė siekia $254,000.

Bažnyčios fondas
Atmokėjus parapijos skolų, 

ir sudeginus paskolos poperas 
1931, tapo įkurtas parapijos 
fondas naujai bažnyčiai staty
ti. Bet laikai negerėjo, o kas 

kart blogėjo. Žmonės, netnrė-

draugijų ir kuopų susiorgani
zavo kokiam nors kilniam tik
slui siekti.: narii} pagalbai, la
bdaringiems tikslams ir gry- sios, sulig savo išgalės, prie 

$6,000, be to turi $1000 Lietu- nai dvasiniems reikalams. Dr-į parapijos reikalų,
vos laisvės bonais; viso labo gijos parapijoje yra reikalin-1 2Q m sukakties iškilmės 
$7,000.00 šiais sunkiais lai- . gos ir naudingos. Jos tarnnu-'
kais turėti fonde, lai daug ‘ja ne tik saviems tikslams, bet j Fe r 20 m. Nekalto Prasidė- 
reiškia. 'dažnai labai gražiai pasidar- Į j*ni° parapijoje daug įvyko at-

Parapijos fondo pinigai yra>°* * K«v tušti laukai,

sudėti į “The Catholic Bishop,ho1 v,sos taa,os ,ab’"- „
1 Pirmoji draugija Šioje po.,namfll’ 8razlos Katves' sah«a“ 
rapijoje įsteigta vyru — Sal- viai; tikrai s™žus “uestas bl* 
džiausios Širdies V. Jėzaus, ši

of Cbicago notes” ir kada fon 
das išaugs, pinigai bus graži
nti naujos bažnyčios statybai.
Už bažnyčios fondo pinigus, draugija įsisteigė pirma, negu 
parapija gauna 5 nuoš. Gali- ParaP*j& buvo įsteigta, 
ma tikėti, kad laikams šuak- ( Antroji draugija suorgani-
tiek pagerėjus, fondas žymiai 
kils ir susidarys tiek pinigų, 
kad bus galima pradėti sva
joti apie statymų naujos baž
nyčios. Dabar, žinoma, apie 
tokius dalykus nėra ko užsi
minti; reikia pasitenkinti to
kia bažnyčia, kokių turime. 

Mūsų draugijos

Parapijoje gyvuoja viso PJ 
įvairit} draugijų ir or-jų kuo 
pų. Vienos jų skaitlingesnės,t
kitos ne taip jau skaitlingos; 
vienos turi daugiau turto, ki-

zuota iš moterų ir mergaičių, 
tai Nekalto Prasidėjimo P. šv. 
draugija. Tuojau buvo jsteig-

visais patogumais. Vaikai, pra 
džioje krikštyti žios parapijos 
bažnyčioj, jau suaugę j vynu 
ir merginas. Vidurinio a'u'/io 
žmonės paseno, o 1.021 iš jų 
tapo palaidoti. Prisiminimui to 

(Tęsinys ant 5 pusi.)

CENTLIVRE IR FRITZ
BAČKOMIS IR KEISAI3

Centlivre Beer Fritz Brew
Tėmykite!

“Ends tbe Quest for tlie Best” 
Erom Fort Wavne, Indiana

Tai Fritz Beer 
Frotn

Freeport, Illinois

HOERBER’S “VITAMIN BEER”
“The brew that’s good for you”

Tai Chicagos alus ir tik bačkomis 
Reikalaudami pasirinkite vienų iš šių vardų —

CENTLIVRE FRITZ HOERBER’S
Pristatome visose miesto dalyse — nedaro skirtumo 

kur jūsų Tavern randasi

Paveskite mums jūsų užsakymus dėl vestuvių — 
balių ir kitokių pokyli!}

Centlivre pasirodo prirmų sykį Chicagoj — kurie 
būsite šio alaus pirmutiniais kostumeriaisT

REIKALAUJAME DISTRTBUTORTU 
< IR AGENTŲ

RITZ DISTRIBUTING 
COMPANY

10411 So. Michigan Avė.
Chicago, Illinois

Ali Pbones': Pullman 9200 Ali Pboaes^ Pnllm.n 9200A^l^boĮpsy Pnllrn.Ti

PARLOR SETAI$AA.5O

Mūsų Pačių Padaryti. Pilnai Garantuoti 
Platus Pasirinkimas

GENERAL
ELECTRIC

RADIO

GENERAL
ELECTRIC

RADIO

Kuriais Galite Klausytis 
Viso Pasaulio.

G. E. Radio.
* Parsiduoda

nuo$AA50
ir ankščiau

RooseveltFurnitureCo. Ine.

M. P. J0VARAUSKA8 IR J. P. BERTULIS,

2310 W. Roosevelt Road

2
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Dėl Buvusios ‘ Amerikos 
Lietuvių Brigados”

{steigus Vytauto Didžiojo 
Naeionalį Muziejų Kaune, bu
vęs “Karo Muziejus’7 tapo raštai, laiškai; ' 
perkeltas į erdvias Vytauto 4) karininkų, kareivių pa- 
Muziejaus patalpas. Ryšy su i reigūnų, veikėjų ir civilių rė- 
tuo, Lietuvos spaudoje pasi niėjų fotograt'ijoe;
rodė atsišaukimas, pasirašytai 
generolo V. Nagevičiaus, Ka
ro Muziejaus viršininko, ir 
kitų. Tame atsišaukime tarp 
kitko prašoma surinkti ir Kau 
nan atsiųsti įvairios medžia
gos ir apie pastangas Ameri
koje anais laikais suorgani
zuoti taip vadinamų “Ameri
kos lietuvių brigadų” arba Le- 
gijonų.

veteranų bei eks-kareivių dr- 
gijas, Amerikos Lietuvių Le
giono postus, Lietuvos Vyčius 
ir buvusius Liuoaybės bei Lai-

KLEBONAS DĖKOJA
C1CKRO. — Nuoširdžiai dė-

svės Sargus surinkti prašomų ^oju visiem*, kuria-rios au^o-
medžiagų ir atsiųsti Lietuvos 

3) žuvusių ir jiasižymėjusių Generalinio Konsulato adresu: 
karių fotografijos, dienynai,) H YVaverly Flace, New York,

N. Y. dėl persiuntimo Kaunan. 
Su pagarba,P žadeikis
Uen. Konsulas

5) lietuvių kariuomenę sve 
timuof e kraštuose liepiantieji f 
daiktai.

Siunčiamus daiktus ir foto
grafijos reikia aprašyti, kad! 
būtų aišku, dėl ko, kur ir ka-I 
da tie daiktai ar asmenys tu
rėjo svarbos atgijanČįai lietu
vių kariuomenei ar valstybei. 
Be to, prie kiekvieno daikto,

Atsišaukime nurodoma kas• fotografijos ar rašto reikia
yra reikalinga siųsti: .

1) vėliavos, uniformų ženk- 11 
lai ar brėžiniai; aprūpinimo ir 
apginklavimo daiktai ar jų fo
tografijos; gyveninio, veikimo, 
kovų ir gyventų ar būtų vie
tų vaizdai;

2) visokie raštai: protoko
lai, rezoliucijos, įsakymai, ske 
lbimai, susirašinėjimai, liūdv-
niai, laikraščiai, jų iškarpos;

pažymėti perleidimo sųlygas

Lf 1 TtMUE SUTVARKO
MOS GYDYTOJU 1Q- 

SĖSIRPAREJ60S
Šiuo metu Lietuvoje yra a- 

pie 1000 medicinos gydytojų. 
Jie daugiausia? gyvena mies
tuose ir didesniuose mieste
liuose. Kaimuose gydytojų y- 
ra lal>ai mažai. Todėl iikinin

jote parapijos palaikymui šio
se Šv. Kalėdose. Jūsų, mie- j 
liausieji, duosnumas aiškiau- j 
šiai įrodo, kad savo parapijų 
mylite ir kad suprantate jos 
reikšmę savo gyvenime.

Melsiu Dievų, kad jums tei
ktų gausių malonių ir šimte
riopai atmokėtų.

Tuščiai girtis neužsimoka. 
Primenu, mieliausieji, kad jū
sų duosnumas Šv. Kalėdose da 
vė man galimybės tinkamai; 
aprūpinti parapijos reikalus, j 
baigiant 1934 m. Kiekvienas 
apaštalas gavo po eielą, taip; 
kaip ir pernai.

Kurie dar nepridavėte savo

į knygyno vedėjo vietų. Pata-1 operacijos kambarį, užmokė- 
rtina kitų partijų kandidata-Į damos $400.00. Taipgi nupir 
ms ne kišti mūsų kandidatui ko eglaičių kiekvienam aukš 
kojos. tui ir koplyčiai, kad ir ligo

---------- niams priminus Kalėdų šven
Kavaliauskų sūnus Al. y- tę. O kad juos tikrai palinks 

ra Nortlivestern universiteto minus, per seseles tapo apdo- 
eo-eaptain, basketball tyme ir vanoti saldainėmis.
tuo pačiu yra guard. Nei vie
nas svetimtautis negali prieš 

jį atsilaikyti, nežiūrint ką 
jis lošia: futbole, ar basket 
balt.

' Valdybų šiems metams su 
daro: pinu. —- F. Pribodskie 
nė, viee pinu. (svetimtautė) 
Mrs. 11. Torczvnski, rašt. — 
A. Jagiellienė, fin. rašt. — A. 
—Alabunlaitė - Poškienė, ižd. 
— N. Satūnienė. Be to išrin- 

Alfi
Sužinojo žmonės, kad mūsų 

mylimas klebonas Yaičūnus kta įvairios komisijos, 
gerokai pasveikęs grįžo iš li
goninės, visi džiaugiasi. Rap

IŠ WAUKEGAN Į CICERO
visy ŽINIAI

Kalėilų metu prisėjo 
pritaikinti dovanėlę

savo adresų. Tinkamus eks-'» • „ , . ...* . . i kui, ypač kai jį sunkiai spali
ponatus Karo Muziejus sutva 
rkys ir saugos amžiniems lai
kams. Nesunaudoti daiktai 
bus grąžinti savininkams.

Iš savo pusės žemiau pasi
rašęs, kaipo buvęs Lietuvos 
karo vadovybės įgaliotinis, 
šiuomi turiu garbės kreiptis į 
čionykštes organizacijas, kaip

METŲ UŽBAIGIMO
DIDIS RADIO

Išpardavimas
KAINOS STEBĖTINAI SUMAŽINTOS 

Ant visokiu aukštos rūšies

RADIOS
Šiame išpardavime įeina visi nauji 1935 mados radios, 
deinonstratoriai ir gauti j mainus.

Visi pilnai garantuoti

=^s

$3*X).fX) — 9 tūbų Brunsuiek Kombinacijos
radio su gramafonu ......... *69.50
$105.(X) — 9 tūbų Zenith Radio ............ $59*00
$100.00 — S tūbų Brunswiek Radio .... 7*50
$98.00 — R. C. A. Victor Radio .............  $58*00
$225.00 — 12 tūbų Zenith Radio ................$89.50
$145.00 — Atwater Kent Radio.................$65.00
1935 Metų Philco visų bangų radio gražiame
kabinete ............ ............... ...............*49.95
$85.00 — 7 tūbų Zenith Radio ................  $87.50
$29.00 — tūbų Mirlget Radios ................. $ 12.50
$15.(X) — 4 tūbų Midget Radios, ,1935 metų
mados ......................... ..................................... *7.95
Ir keletas desėtkų kitokių gerų radio bargenų rasite 

. Peoples Krautuvėse
Priimam senus radio į mainus ant naujų
Lengvus Išmokėjimai pritaikomi visiems

■........L
MANUFACTUBING c o m p A n y

4179-83 ARCHER AVĖ. *** 2536-40 W. 63rd ST. 
Tel. Lafavette 3171 TellJdemlock 8400

į-. * <^CAG0, ILLINOl!

džia ekonominė krizė, medici
nos pagalba dažnai yra neį
manoma. Šiam nenormalumui 
pašalinti jau seniai rengtasi. 
Norima gydytojus iš miestų 
apgyvendinti kaimuose ir tuo 
pakelti gyventojų sveikatingu
mų. Kuo šis klausimas pasi- 

) baigs, tuo tarpu dar nežino
ma, ypač kad gydytojai iš mie 
stų nenori eiti į kaimus.

Dalinai medicinos pagalbos 
teikimas šiomis dienomis jau 
buvo aptvarkytas. Išleistas p 
statymas, nustatantis gydyto
jų teises ir pareigas. Taip pat 
nustatyta, kiek gydytojas tu ( 
ri imti už savo patarnavimus 1 
ligoniui. Pagal naująjį įstaty
mų nuolatinę medicinos prak
tikos teisę tegalės gauti tik 
Lietuvos piliečiai gydytojai. 
Gydytojais galės vadintis tik 
tie, kurie praktikos teisę tu
rės.

Ligšiol būdavo atsitikimų, 
kad gydytojai, nieko nežiūrė
dami, ligoniams darydavo: vi
sokias operacijas. Kartais li
gonis būdavo silpnas ir opera
cijos neišlaikydavo. Dabar gy
dytojai operacijas galės dary
tį tik ligoniui sutikus. Bet 
esant neišvengiamam reikalui 
kai ligonio gyvybei gręsia di
delis pavojus, jo atsiklausimo 
nereikės. Taip pat tam tikrais 
atsitikimais gydytojams lei
džia daryti ir abortus. Ligšioi 
už tokius abortus gydytojai 
būdavo baudžiami.

Būdavę neretų atsitikimų, 
kad ir rimtam reikalui esant 
gydytojas pas ligonį neidaVo. 
Gi dabar kiekvienas gydyto
jas, prašomas, .turės suteikti 
ligoniui pagalbų. Tie gydyto-

Reo. Phane 
ENGL«woo4 «M141

Office Phone
TRIangte M44

Švietė jis lietuvių tautai savo 
skaisčiu protu ir giliu moks
lu. Laimė, kad. didžiųjų žmo
nių išganinga įtaka nesibai
gia su jų mirtimi.

Linkiu, kad tariamasis vei
kalas apie Arkivyskupų Jurgį 
Matulevičių praplistų tarp 
šviesų mylinčių amerikiečių.

Jadvyga Leščauskaitė,
K. Ph. e.

3337 S. Morgan St.,
Chicago, 111.

(1CKRO. —Pas.l. irk. Pe-ibrangioi vpatai Tada ki|„ 
Sv. Kalėdų aukos, („r,,, v,I- tuosius, 1434 So. 51 Court, t-n ||lilltjs panaudoti - 
ties, kad šį sekmadieni, hoi-'šventes lankėsi jų dukrelė se- „ 8|;{.|įialla} knygų: 
giant metas, atiduosite. | šuo Anita. r/zsfo/pus 4/,,,,,/em

Garbė jums, brangūs ir m y- ---------- irius”
limi mano parapijiečiai, ka«l J. česas, Česienė ir jų au- akvs J)4;ina(?iuH tl
mokate išlaikyti savo cicenš- gintinė jau beveik pasveikę., knygį ?jrmu gykhl ;^V(> 
kų garbę ir ištvermę. |česai labai dėkingi dr. J. Po |venhne -miau /

Sveikinu visus Naujais Me-. škai už jo rūpestingų pnež.ū-1 toki}> g,raži.h tokhl diddę ,ie.
r<*' ftuviškų knygų. Tokia knyga

pritinka įteikti ir žymiausiems
oe Shamet, 15(H) So. 49'

Avė., duos gražių partę gruod.
31 d., 18:30 vai. vakare. Bus

PADĖKA
Reiškiu padėkos pp. Micka- 

Į ms, 41-Ui Archer Avė., už jų 
1 brangias dovanas, kurias jie 
man atvežė Kalėdoms. Bied- 
nas senelis negailu nei suma- , 

mau nyti, kaip už tai padėkoti. Tai 
vienai , ne pirmas sykis. Jie dažnai 

mane aplanko ir "visada apdo- * 
vanoja. Aš vargšas senelis, ir 
ligonis, labai gerai jaučiuos, 

į turėdamas tokius pilnus arti
mo meilės geradėjus.

Kazimieras Shultis, 
Inst. Ward 39, Oak Forest, III.

tais ir linkiu, kad visiems bū
tų laimingi. Nuoširdžiai mel
džiu visų stoti j mūsų parap. 
sidabro jubiliejaus darbų, ku
ris prasidės 1935 m.

Kun. H. J. Vaičunas, 
Klebonas

MARGOS ŽINUTĖS

šokiai ir visokios įvairenybės. 
Laukiant Naujų Metų sve
čius vaišins paukštiena. Rap.

NAUJA MAŠINERIJA į 
OPERACIJŲ KAMBARĮ'CICERO. — M. Grigas nu-, 

sipirko kitų biznį, t. y. bučer- 
wę nuo G. Mikolainio. Galima Į KALĖDŲ DIEDUKAS 
spėti, kad Grigas varys gerai LIGONIUS
ir šį biznį, nes jam visur se
kasi,* kur jis tik turėjo koki 
biznį. *

J’AS

ADVOKATAS 
J, P. WAITCHES

praneša
Atmaina ofisų valandose. 
Dabar valandos šiokios:

asmenims.
Raštai toje knygoje besu 

iŠ po plunksnos žymiausių Lie 
tuvos rašytojų. Apie arkivys
kupų Jurgį Matulevičių ras- 

į tus besą pagaminę vysk. 1’. 
I Būčys, prof. dr. J. Totoraiti*, 
M. Krupavičius, kun. dr. 1. 
Česaitis, prezidentas Antanas 
Smetona, Vaižgantas, prof. M. 
Biržiška, vysk. J. Staugaitis 
vysk. Juoz. Kukta, vysk. H. 
Przezdzieekis, prof. B. Čes
nys ir daugelis kitų.

Aukštos krikščioniškos do-

MAROUETE PK. OFISE:
2403 WEST 63rd STREET
Kampas \Vestern ir 63rd St

Telefonas PROspect 1133
Panedėlio, Utaminko, Ketver- 
go ir Pėtnyčios vakarais nuo 

7 iki 9 vai.

ROSELANDO OFISE:
2 E. 103rd PLACE

Kampas State ir 103rd PI.
Telefonas PULhnan 5950

metai, kaip Šv. Knžiaus lie rybės puošė Arkivyskupo Ju-ic . Seredomis iki 9 vak 
. . . i -e Snbatomis visų diena iki 9 v.v.

j tuvių ligoninė priėmė pirma rgio Matulevičiaus gyvenimų. , Kas popiet'ų nuo 3 iki 6,

Gruodžio 19 d. sukako šeši

Anot vietinio anglų laikraš į ligonį.
čio, yra nominuotas reguliarės 
demokratų partijos gerai ži
nomas lietuvis, Pr. J. Vitkus,

jai, kurie Šio naujo sutvarkv-

Minint sukaktį, ligoninės re 
mėjos laikė susirinkimų tų pa
čių dienų ir po susirinkimo 
turėjo pasilinksminimų su 
eard ir bunco žaidimu bei vai-

L I E r v v 1 A I DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAIS

Office Phone
FKOspect l»i8

Res. and Office
as«« so. i**Tirt st 

CANAIi <no<

. • • . v, 1 ims. I ų di> u.i Jos ligonini i DR. J. J. KOWARSKAS

Tel. CANal 0237 
• Res. PROspect

DR. P. Z. ZALAIORB
pinigais ir areštu.

AKIŲ GYDYTOJAI

25 MET| PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS I

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

2 aukštas
Pastebėki! mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliorais nėra 
ak irtų valandų. Room 8.

Phone Ganai 0R23

nupirko naujų mašinerijų i

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. P. ATKOČISN AS
DANTISTAS

- 14441 SO. 4Bth CZ., CICERO, IELu 
Ut*r„ Ketv. ir Pėtq. 10—9 vai. 

S14T SO. BAiaTED ST., CBICAOO 
Panod. Hercd. Ir Subat S—9 vai.

IMgnoma Tel. LAFaycttn S7M 
Naktimi* Tel. CANal 0403

OR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: a Ifct & poplat. 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioję pagal aulartl

PHTSIC1AN and 8UROEON

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

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

DR. STRIKOL’IS
OTOYTOJA3 Ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 ir nuo 6 iki S vak. 
Nedėllomis pagal sutarti

O4tso telef. BOCIevard 7*20 
Namq Tel. FROfipect 193*

OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS 
1821 SOUTH HALSTED STREET

Rezidencija M90 So. Artentan Avė. 
Valandos-. 11 ryt* Iki 1 popiet 

4 Iki 8 v. vakare

DR. G. I. BLOŽIS
Tel. CANal *122

DENTISTA3
2201 W. Oermak Road

(Kampa* I^avltt St.) 
Valandos, Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo 1 Iki 9 vakaro 
SeradoJ pagal sutarti

Trt. CANal 8121

DR. S, BIEŽIS
OTDTTOJAS ir CHIRURGAS 

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—I Ir 7—I vak. 

Mrsdomls Ir Nedėtomis pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 8. Califoruia Avė.
Teleknaaa RKPublIe 7M8

Tel. BOCLevard 7P42

DR. C. Z. VEZEL'IS
DKNTI8TAJB

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th 8treex 

Vai.: nuo 9 Iki I vakar* 
BrradoJ pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgą* Ir Gydytoja*

2515 WB8T 69th ST.
Of. ir Res. Tel. HEMock 6141

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

Tel. O«Im» BOULevard MIS-—9«
Rea. VlCtory

Office Tel. REPnblIc 7#9«
Rea Tel. ORO^-talU 0017

7017 S. PAIRFIEED AVĖ.

OR. J. J. SIMONAITIS
3429 W. MAnoCETTE ROAD 
OTDTTOJAK Ir CHIRUROAS 

VaL t-4 Ir 7-9 vak. Ketv. ft-12 ryto 
Nad Alini maal tarne

Tel. LAFayette 7«so

DR. F. C, WINSKUNAS
OTDVTOJAH Ir CHIRUROAS

4140 Archer Avenne 
Vai.: t—4 Ir T—9 vai. vakar*

Res. 2136 W. 24th St.
M. OAMal 04*9

DR. A. R. MČGRAOIE
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS
7850 So. Halsted Street

room aro
Vai.j 1-4 Ir 7-9 vai. vakaro

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFaycttc S0K7

DR.A.RAČKUS
OTDVTOJAH Ir CHIRUROAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Ava. netoli Kedzlei _
Valandoa: nuo 3 Iki I vai. vakaro m®, akaudanr* aklq kartų, atltatan nftMO.

Berado m Ir Ir nedėk-rnA pa«al truia»«re<y<e u tollrerygt*. Prlran _ .2.
rfa tetalngal akinio*. VI*UOM alatu ”**' T**- HKMlock MM 
klrauoM ' ranAilnavImaa daroma* ■ 
elektra, paro.'acdla aaaftlaualaa k lai 
d a*. HoaolalA atkreipiama 1
mokykloj valkti*. Kreivo* aky* atl- i 
taianroea Valando* nuo 1(1 Iki 9 vį 

nuo 10 iki lt. Daugely ar 
•įtikimu aky* alltalanmoa be akiniu 
■alkio* p4gtaa kaip pirmtan.
4712 SO. ASHLAND AVK

Palengvina altų Įtempimą, korta 
••tl prležaailml galvos akaudėjlnae 
ivaKInao aklų aptemimo, narvuotu- I

I Of
DR. A. J. BERTASN

> vai. aao 1-8; aao 8:Se*e:8»
756 W. 354h Street

DR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAS TR CHIRURGAS 
415J ARCHER AVENUE 

Ir 4Ofiso vaL: 
NedgUoml*

». m.

Ofiso Tel.

sutarti
LAFayntta 9490 

Rea TM.: VIRglnla e««9

DR. Y. E. SIEDLINSKIS
DR. A. 6. RAKAUSKAS
OTDTTOJAH Ir CHTRURGAH

4142 ARCHER AVĖ.

IVAI108 DAITAEAI:

DR. CHARLES SE6AL ! DR. MAUMGE KAIN
OF7BAH

4729 So. Ashland Avė.
t lubos

CHICAOO. ILL 
OFISO VALANDOS:

_____ X : r e t
ARCHER 4VEM E 

Kampa* Franci*:? A'e. Phone Boulovard 7589
Jdencljn* Ofisas 

19-13 
NvdUlo:

Valandų*: Ir 8-9 «aL 
pagal

vai. vak. 
r. «8th 8k

(tuo 10 Iki 13 vai. ryta nuo 1 Iki 8
vai. po platų fr nuo 7 Iki 8:10 vak

<
vakaro. NsdMtomls nuo 19 

valandai diena 
Mff*v-4

iki 18

OTDTTOJAS Ir f'HIRr RGAfl,

4631 80. ASHLAND
T*l. TARA*

Rea.: Te*.
Valandos

, Nuo 19-13 v. rytoį 
Ngdgldien’aig
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L.R.K.S.A.Chicagos Apskrities 
20 Metų Darbuotė

Taip tai atrodo pirmųjų ine 
tų apskričio darbuotė. Apie 
kitų metų darbuotę, darbuo 
tojus, vargus ir rūpesčius pa 
rąžysimą vėliau.

Taipgi turiu dar pažymėti

NEKALTO PRASID. iVENfc. tapo padaryta ir šiandien, re
ngdamies prie iškilmių, tų su
kaktuvių, galima pasidžiaug
ti to darbo vaisiais. Tebūna 
už tai garbė V. Dievui, Kurio 
garbei tas'viskas buvo paves- 

tebūna padėka Nekaltai

n R XUOXS

Kun. Antanas Briška, įsteigėjas Nekalto 
Prasidėjimo P. Š. parapijos, ir visų laikų ei- 
nųs klebono pareigas. Su parap. 20 m. nuo 
įsteigimo jubiliejum, sykiu švenčia ir savo 
23 m. kunigystės sukaktį.

PANELES PAR. 20 METŲ 
SUKAKTUVĖS

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
viso ir paminėjimui nuveiktųkad šįmet, minėdami 20 metų 

apskrities .giažios darbuotei 
sukaktuves, rengiam šaunų k< 
neertinį bankietų, sausio 2t 
d., 1935 m., Aušros Vartų pa 

ankieto tiki

SUKAKTUVES MINĖTI RENGIAME KONCERTINĮ BAN 
KIETA, PIRMIEJI ORGANIZATORIAI IR NUTARI

MAI. PIRMIEJI DARBAI IR RŪPESČIAI
f

i/ .
K. Chicagos apskrities 20 nie 
tų darbuotės apžvalgų dary

greičiausia galine tai rasti į- darni, turime 'pažymėti, kadi iaP*j,n^j su*<>,,‘ 
vairių draugija ir organizaei- i pirmųjų organizatorių Įa,.pt I las — pageibti pirmuosius ap 
jų protokolų knygų užrašuo- | randasi didžiai gerbiami, šiuo krivio organizatorius ii\ dar

Norėdami pažinti Amerikos 
lietuvių praeities gyvenimų,

darbų, taip pat kad padėkoti 
Dievui, jog su Jo palaima visa 
tai buvo galima atlikt', gruo
džio 30 d. rytų bažnyčioje, o 
vakare svetainėje rengiama iš
kilmės. Bažnyčioje 10:30 ryto

Pradėtai P. Šv., Kurios gar
bingu vardu įsteigta ši para
pija ir per Kurios užtarymų 
vitįkų buvo galima nuveikti. O 
jums, brangieji, turiu išreikš
ti širdingiausį dėkingumų už 
pasišventimų, už aukas ir nuo-

se. ! laiku Lietuvoj gyvenantį as-
Turime įvdjrių draugijų ir menys: kan. F. Kemėšis ii

organizacijų, Apolitinių, pašei-| pro f. K. Pakštas.
pinių, kultūrinių ir kitokių į-1 m - • »• • ,1 *’ * * * i Taipgi visa eile žinių dar-

A. J. Sutkus, 
ir J. Grisius

vairiems tiks'įams susiorgani- . . •'r į buotojų, i av.
žavu siu. Tačiau, nežiūrint ko-i <1 i A. Bacevičius
kis jų siekis nebūtų, reikalui.H

buotojus ir iškilmingai sutik 
ti naujus laike šio vajaus įsto
jusius narius.

Reikia dar ir tai pažymėti, 
kad mūsų organizacijos vajus 
pasibaigs 31 dienų šio mėne
sio. Vajaus metu į Susivieny- j

SVEIKINIMAS

. . . i —- ii šiandien piie apskiicio ,»»« LtnihiiRę dvkni Tai°n ici :ar progai pasitaikius visos da- .. . V * lbl03llnas '‘y*™; !
1 U11 Da- kas norėtų įstoti į šių didžiau- j

šių lietuvių katalikų organi
zacijų, tai,dabar laikas.

Tik susižinokite su vietinės 
kuopos valdybos nariais o jie

linai plisidėdavo ir prie tau
tinio, kultūrinio darbo. I Knu*>»e protokole užrašy-

b. Ii. K. S. A. tikslas - 0,0.1 ta> br,k '‘apskriti*® organiza
džiaginė lietuvių padėtis. Bet 
begalo didelę rolę toji organi-

viniui susirinkimų sušaukus, 
pirmas apie susirinkimo tiks-

zacija sulošė ir tautiniame/ kalbėjo gerb
kultūriniame ifiūsų gvvenime

PROGRESS
Krautuve

TURI SUMAŽIN I! 
STAKĄ

SIŪLO GALYBES 
BARGENŲ

mėšis. Gerb. kalbėtojas aiški
no apie reikalingumų suorga
nizuoti L. It. K., S. A. Chica- 
gos apskritį dėl praplatinimo 
gyvesnio veikimo kuopų tar
pe, įkūrimo naujų kuopų, gai 
vinimo senųjų ir 1.1.”

Tarp pirmųjų apskričio nu
tarimų pažymėtina šie:

L Sutverta Chicagos aps
kritis iš keturių valstybių — 
Illinois, Indiana, Wisconsin. 
ir Micltigan. 2. Nustatyta ap
skrities darbuotės būdas ii 
planai. 3. Nustatyta apskri

kun, F. Ke- viskuomi aprūpins.
et. J. Žvirblis

RETAS ĮVYKIS TDWN 
Of LAKE

D J DAKTARAI,VIENAM 
VAKARE

TOWN OF LAKE. — Mo
terų Sų-gos -Chicagos apskri
tys rengia įdomias paskaitas 
gruodžio 30 d., 2 vai. popiet.
Paskaitos ypatingai bus įdo- čiami susirinkti, 
mios moterims ir merginoms.

gruodžio 30 d., 7 vai. vakare, 
parapijos svetainėje.

Visi kviečiami atsilankyti prįeš porų dienų Al. Kum 
ir paremti parapijos naudai skio šeima padidėjo gražia, 

sveika, 8 svarų dukrele. Du
krelė auga, motina stiprėja. 
Jos yra Lcwis Memorial ligo
ninėj.

rengiamų vakarų.

Narės prašomos atnešti po 
dovanų ir kurios turite tikie- 
tų, prašomos grąžinti komisi
jai. Rap.

T0WN OF LAKE. — Lab
daringos Sų-gos t kuopos prie- 
šmetinis susirinkimas įvyks 
gruodžio 30 d., 1 va!, popiet, 
mokyklos kambary. Visi kvie 

ValdybaĮ

PADIDĖJO

Al. Kuniskis yra lietuvių de 
mokintų lygos Chicagoje pir
mininkas ir energingas poli
tikoje veiKėjas.

klebonas, kun. A. Briška lai
kys padėkos šv. Mišįas, daly- latinį Įiarapijos rėmimų
vaujant J. E. kardinolo atsto- ----------------
vui vyskupui W. D. O’Briei:,
D. D., kuris pasakys pamok-
8l*- . BRIGHTON PARK. — Mū-

Vakare 6 vai. bus puota pa-, sų parapija, mokykla ir kle- 
rapijos salėje su tinkama pro- j bonas kun. Antanas Briška 
grania. : Švenčia 20 metų sukaktį.

Prie progos, mes pirmoji 
klasė, alumniečiai, sveikina
me kleb. kun. Briškų. Te Die
vas šimteriopai atlygina už 
duosnumų ir ištvermę. Linki
me, kad ir toliau viskas taip 
gražiai sektus.

Kun. P. Juškuvič us, St. Pie
va, 0. Jovaišaitė, M. Macaiti 
ir K. Krskščiūnas.

Klebono žc-dis
Mano brangūs pavapi jonai! 
Štai, jau sukako 20 m., kaip 

dirbu jūsų tarpe, jūsų sielų 
išganymui. Besidarbuojant 
man jūsų tarpe ir nepajutau, 
kaip jau prabėgo 20 m. Per 
tų laikų turėjau netik rūpin
tis jūsų sielų reikalus, bet su
organizuoti parapijų ir ant tų 
tuščių žemės plotų pastatyti 
tinkamus parapijos triobėsius. 
Tas viskas stojosi, tas viskas

GARSI N KITĖS 
“DRAUGE”

$70.00 Nauji, Gražus 
Pa rlor Sel a i

>34.50
165.00 Miegamų ir Valgomų 

Kambarių Setai, Pasirinkimas

>33.00
$38.00 — 9x12 pėdų dydžio 

puikūs nauji Kaurai

>16.75
$55.00 Virtuvėm Bosiniai 

Pečiai

*26.50
$165.00 Nauji Kombinacijos 

Geso ir Anglių Pečiai

*89.50
$150.00 Nauji Refrigeratoriai 

Standard Išdirbvsčių

*79.50
$30.00 Breakfast Setai iš 

Aržuolo Medžio

*14.95
$60.00 Naujos garantuotos 

Drabniem Plovyklos
$«

$30.00 Nauji Leungnig 
Minkšti Krėslai

*13.95
$1.75 Kukniniai Krėslai

*1.00
$20.00 Nauji .Šildomi Pečiai

*12.50
$3.50 Didelės ir Šiltoo Kaldn

*1.89

po

3222-26 S. Kalstai S 
T»l. VICtory 422«l 

Vedėjas l. Kslšdiniku

ties sudėtis, susirinkimų lai
kas ir tvarka. 4. Nustatyta po 
kiek delegatų kuopos į aps
kričio susirinkimus gali sių
sti. 5. Nustatyta, kas spren- 
džiamųjį ir kas patariamų jį 
balsų delegatų suvažiavime tu 
ri. 0. Nutarta, kad apskričio 
valdyba turėtų susirinkimus 
norėčiau kaip sykį į mėnesį, 
gi delegatų susirinkimai kas 
trys mėnesiai. 7. Nustatyta 
kas skirs laikų ir vietų seka 
nčiam susirinkimui. 8. Nutar
ta, kokiu būdu delegatus kvie
sti į susirinkimus. 9. Nutarta, 
kokiu būdu sudaryti apskričio 
iždų. 10. Nutarta išsiimti čar- 
terį ir tam tikslui išrinkta ko
misija. 11. Nutarta atspaus
dinti agitacijos lapelių ir tam 
tikslui tame susirinkime su- 
kolektuota $3.50.

Pirmoji apskrities valdyba 
susidėjo iš: M. Kadzewskis — 
pirm., K. Varanavičienė — pa 
gelbininkė, K. Pakštas — rast. 
kun. F. Kemėšis — iždo glo
bėjas, organizatoriai: A. J. 
Sutkus ir Miklas.

Antram tų pačių metų pro- 
tokole^ pažymėta, kad organi
zatorius A. J. Sutkus pranešė, 
jog lankėsL^Aurora, 111., ir su 
tvėrė naujų kuopų. Taipgi pa
žymėtina ir tas, kad “nutarta 
turėti savo daktarų ir ruistar 
tyta mokestis už nario išeg- 
zaminavimų 50 centų’’.

Paviršutiniai imant, atrodo, 
kad pirmųjų metų apskričio 
darbuotojų daugiausia rūpin
tasi naujų Kuopų organizavi
mu, čarterio reikalais ir kad 
kuodaugiausia kuopų pritrau
kti prie apskričio.

Kadangi apskritis susiorga
nizavo rugsėjo .30 dienų, gi 
susirinkimai nutarta laikyti

Kas turės kokį klausinių svei
katos reikalu, galės paklausti, 
o prelegentai atsakinės.

Prelegentais bus dr. A. Ra
kauskas. dr. Šlakienė ir Mo
terų Sų-gos Centro rašt. M 
Vaičūnienė.

Paskaitos įvyks šv. Kry
žiaus parapijos svetainėj. 
Kviečiamos visos Town of 
Lake moterys ir merginos pa 
sinaudoti proga. Jokios įža
ngos ir kolektos nebus. Vis
kas dykai. Raporteris

Nauja Gaila Nusilpusiems 
Organams

NUGA-TONE stimuliuoju nusilpusius 
organus. Tol puikus pilvui tonikas 
gerinąs apetitą Ir padedąs malimui. 
Skatina plaukimą syvų pilve ir žar
nose. Viduriu judėjimas pa s'Ii Mosuo
ja. NUGA-TONE veikmė į širdį iš
saukia didesnę energiją jos įvai
rioms funkcijoms. Svelkftant po sun 
kios ligos, tai vrn stebėtinas tonikas. 
Imkit NUGA-TONE šiandien. Persi
tikrinkite šio lonlko Nauju galia. 
Mėnesio irytmentas tik už Vieną Do
leri. Paie-kois garantuotos arba pini
gai grąžliv.Ma. Parduoda visi ap- 
tiekorlai.

Nuo užkietėjimo imkit—UGA-SOL 
— Jdealų Lluosuotoją vidurių 25c 
ir 60c.

*■■■■■■■■■■■»
J REUMATIZMAS' 

SAUSGELĖ !
Nesikankyklte savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun
giu -—- raumenų sunkumu: nes 
skaudėjimai naikina kūno gy
vybę ir dažnai ant patalo pa
guldo

CAPSIGO COMPOUND mos- 
tis lengvai prašalina viršminė- 
tas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių (siunčia padėko- 
nes pasveikę. Kaina 50c, per 
paštą 55c, arba dvi už $1.05. 
Knyga: •"ŠALTINIS SVEIKA
TOS" augalais gydytis, kaina 
60 centų.

Just iri Kulis
3259 SO. HALSTED ST. 

Chicago, III.

IMAN MOKUMENT CŪ„ INC.

ROSELLI BROTHERS, INC-,
paminklų dirbėjai

Specialistai Iškalime Ir įdirbi
me visokių rūstų imuiliikk) Ir gr*- 
bnamlų.

Mūsų šeimyna sp<-elnltzuoja šia
me darbe per šešias kartas. ♦

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjals.

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus nao 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS ‘
Trys telefonai:

Res. PENSAOOIiA *011 
BELMONT 8485 

, Office: HILLSIDE SKB6
Vlnceat Roselll, secr.

M
- 8

Apaštalystės Maldos bunco 
party parapijos naudai bus

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI! 

Pamatykite

ŠVČ. PANELĖS
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
--LIURDĄ

Atėję į šiuos paveikslus pa
matysite tų garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestų 
L1URDĄ, kur 1858 metais 
Švenč. Panelė apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoja 
iš viso pasaulio ligoniai nepa 
gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebūklingų per 
įvenč. Panelės užtarymų išgy

dymų.
Be to dar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus ii 

Lietuvos,
2) Dariaus ir Girėno išskri

dimo ir žuvimo vietų, — Sol 
dino miškų,

3) Pasaulinę Parodų (World? 
Fair),

4) Komedijų, kur dalyvauja 
Oharlie Chaplin.

Paveikslus rodys A. PIL
DŽIUS sekančiose vietose:

Nedėlioję ir Panedėly Gnio- 
džio-Dec. 30 ir 31 d., Kun. J. 
Kuro par. salėje, Seranton, Pa. 
Įžanga 25c Vaikams 10c.
Visur pradžia 7:00 vai. vak.

IMlrMMl

leagoj
o-

JE*'Obl

Bntlrl 50 metų prityrimo

rirklte tiesiai tf dirbta rėš Ir 
taupykite pinigus

Mes stllkome ilhrbą daugeliui <y« 
nlų Chicagos Lietuviu.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Visi Telefonai:

GRABORIAI:
LACHAWICH 

IR SONOS
LIETUVIAI GRABORIAI

Patarnauju laJdotuvėsa kuoplglausta 
Reikalo meldžia atsišaukti, o mano 

darbu bflstte ušganėdfntl 
Tel. OANal 8515 arba 851S

2314 W. 23rd PL, Ghicago 

1439 B. 49th OL Oiocro, I1L
TsL OCKBO BMT 

Tel. LAFayette 8578

J. Llulevlčius
Grabo rlus 

Ir
Balsam.lbtojas

Patarnauja Chlca 
goję ir apylinkėje.

Didelė Ir graži _ 
Koplyčia dykai 

MM Areber Avė.

kas trys mėnesiai, tai pirmais} Užsisakant šiuos judanuio-
metnis vos du raairinkimai PaĮdkus. 7035 S. Pair-

fains paveikslus reikia Mtesuo-įvyko.

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

I.J. Z 0 L P
ORA.BORIU8 ir LAJDOTUVIU 

. VEDĖJAS
1646 West 46th Street
Tel. BOFlevard 5808—MIS

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IBTĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite... 

REPublic 8340
5340 So. Kedzse Avė.
(Neturime sųry- > j nu firma

tu.) uač.m vsrdnį

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobiline visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenna 
Chicago, HL

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKI
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Bonlevard 4139

SIMON M, SKUDAS
GRABORIU8 Ir BALHAJIUOTOJA* 

P»t*rnivtmAji genui Ir nebraaaag
718 West 18th Street

Telefo MOMroe 8877

J. F. RADŽIU
, r , , ,h

\ , ,-k i x.-i > 'D k.!.
««». u IMili T-l < ANel 817 

ijkheg’- Iiifieid avc.j Ohica^o, Dl.
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VIETINES' ŽINIOS Pranešimai

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINELĖS

VISI I NAUJŲ METŲ 
VAKARIENĘ

praleisime ir naujus sutiksi
Moterų Sų gos (’liicugos a (r 

skritys laikys priešmetinj su-

Gruodžio 31 <1., S vai. va 
karo Įvyksta ftv. Kazimiero i 
Aknd. rėmėjų 5 skyriaus Nnu-i 
jų Motų lauktuvių vakarienė.! 
Bus visokių įdomybių bus du 
“door prizo”. Po bankietn šo
kiai. Kas goriausiai. ir gra- *
žiausiai lietuviškai pašoks, 
gaus dovaną. Komisija dar
buojasi, kad lik gražiai sva

ine. Viskas bus dykai. Įžangos sirinkimą gruodžio 30 <»., Hv 
taip pat nebus. Vakaras ron- Jurgio parap. mok. kanu. 
glumas ne dtl pelno, tik pusi- 2:30 vai. popiet. Kuopų t!ei< 
linksminimui. Grieš gera or- gatės malonėkite atsilankyt;, 
kestra. Komisija pasiruošus nes bu* renkama nauja vui- 
visus kuogražiausiai priimti. dyba 1935 m. Taipgi bus sva 

K-ja rims raportas apie apskr. bu- 
------- .------------neo, kuris įvyks sausio 13 u.,

SVEČIAS Iš LIETUVOS *v- K yži,,"s l"",p s'tlui"J
Šiomis dienomis Cliieagoje 

lankosi neseniai atvykęs iš L'n 
lavos svečias p. Jokūbas Ba 
ronus, Vytauto Didžiojo 501. 
mirties paiųinėjimo albume
leidėjų įgaliotas atstovas. J b

.•uis priėmus. I>. ogmim, išpil- ■ la„ko profeRiona|lls ir bizni(,. 

.lys mokyklos vaikučiai. ri)1(|> pu,.,1Kin,ju08 tlJ
yisns pelnas skiriamas I»»-: j8igytL

i.(pijus namini. Albumas yra tikrai grazna
'Jame telpa virš 3 tūkstančių 
i atvaizdų. Viso 474 pusi. Ga- 
i na daug vietos ir amerikiečių 
t skyriui pavesta. Knyga dide 

1 io formato. Sveria 10 svarų 
i Išleista gražiai. Albumo pelnų 
i leidėjai skiria Vytauto muzie 

jui Kaune.

Šiomis dienomis staiga su
sirgo mūsų mylimas klebonas, 
kun. Ig. Albavičius. Linkime 
greitai pasveikti ir vėl su mu
mis darbuotis.

Gruodžio 23 d. įvyko soda-! 
lieijos ohristmas party. Vaka-! 
re dalyvavo,visų draugijų pi-' 
rmininkai ir gerb. klebonas. 
Visiems suteikta po Kalėdų 
dovanėlę. Taip pat ir užkan
džiauta. Garbė priklauso O. 
Pužauskaitei už tokį gražų 
darbavimųsi sodalieijai. Ji v- 
ra pirmininkė.

DARIAUS - GIRĖNO PA
MINKLO FONDO 

VAKARAS

Į Šv. Kryžiaus ligoninę iš
vesta B. Leškauskaitė. Drau
gės prašomos aplankyti. Guli
kambarvic No * ••

PROGRAMOJ DALYVAUJA 
L. V. DAINOS” CHORAS. 
VANAGAIČIO GRUPĖ IR

KITI ARTISTAI

215.

LRKSA RENGIASI PRIE 
JUBILIEJAUS

RYTOJ APSKRITIES 
SUSIRINKIMAS

L. R. K. S. A. Cbicagos ap- 
kričio metinis susirinkimas 

'fvyks sekmadienį, gruodžio 30 
d., 2 vai. popiet, Šv. Jurgio 
parap. mokyklos kambary.

Sus-inas laimi, svarbus. Bus 
renkama nauja valdyba, orga
nizatoriai ir įvairios komisi
jos. Taipgi bus svarstoma ap
skričio 20 metų gyvavimo su
kaktuvių minėjimo 
reikalai. Visos kuopos būtinai 
prisiųskiile atstovus.

J. A. Mickeliūna.i, pirm. 
A. ./. Žvirbli', rašt.

DR AffO'A s
sirinkimą 1 d. sausio, Chiea- 
gos Lietuvių Auditorijoj, 7.-3d 
valandų vakaro. \’isi nariai 
malonėkite atsilankyti, nes ra 
ndas daug svarbių dalykų sva 
rstymui. Valdyba

• LIETUVOS ŪKININKAS’ 
IŠRINKO NAUJĄ VALDY 

BĄ 1935 METAMS

Gruodžio 16 d. Barausko Į 
svetanėje įvyko priešmetini.- J 

Malonėkite nesivėlint ir kuo dr-jos “Lietuvos Ūkininkas’ | 
skaitlingiausiai atsilankyti, j susirinkimas. Baigus svarsty 1 

M. šrupšienė, apskr. rast. ti įnešimus, linkta vcidybi, 
1935 m. Sekuntieji tapo išrin 
kti: J. Zaikauskas — pirmi 

• viee pi-
rmin. S. Šlikaitė, 2-ra viee

DRIDOEPORT. — Draugi
ja Saldžiausios Širdies .VieS-l-ninkos’ V- _n,,oba 
paties Jėzaus laikys metinį su

Gruodžio 20 d. įvyko Da
riaus - Girėno Paminklo Fo- 

Balandėlis ndo susirinkimas, iš ko pasi
rodė, kad komisija visu sma
rkumu rengiasi prie sutikimo 
Naujų Metų. Vakaras rengia
mas Dariaus - Girėno pamin
klo n ainiai.

Vakaras jvyks gruodžio 31 
d., St. Agnės Auditorium. 3916 
Archer Avė. Pradžia 8:30 va
kare. Bus programas ir šo-' 
kiai prie lai,ai geros muzikos. 
Prograrne dalyvauja komp. A.' 
Vanagaitis su visu štabu, ' 
“Dainos” choras ir kiti žy
mūs artistai ir artistės.

Dariaus - Girėno Paminklo 
Fondo Komitetas jau galuti-' 
nai priėjo prie to, kad, be ati- į 
dėliojimo, nradėti paminklo

bankieto s^a^ymQ- Su valdžios atstovais 
ir dailininkais buvo nemažai 
laiko pašvęsta, kad parinkus 
tinkamą projektą, kad sura
dus ir gavus tinkamą vietą 
paminklui.

Prie to jau beveik prieita 
ir darbas eina prie pabaigos. 
Todėl, yra vilties, kad visi 
geros valios lietuviai, laukda- 

ja Motinos Dievo Aušros Va- mi 1935 metų gražioj St. Ag- 
rtų priešmetinj susirinkimą nes Auditorijoj, gausiasi prisi
laikė 9 d. gruodžio. Apsvars-|dės paremdami vakarą Da 
čius bėgamus reikalus, eita riaus Girėno paminklo nau- 
prie rinkimo naujos valdybos, dai.
Valdyba užgirta senoji, išsky- j Jau keli biznieriai prisidė- 
rus viee pirmininką A. Baili- jo su įvairiomis aukomis tam 
čių; j jo vietą išrinkta K. Še- vakarui ir, nėra abejonės, kad 
rpetis. Vardus vėliau paskel- bus ir daugiau tokių, kuriu 
baime. jūrėms kultūros darbą, Todėl

Draugija liūdi, kad visiems visi lietuviai rengiasi į virš 
gerai žinomas darbuotojas V. minėtą vakaru tikslu paremti

^Nausėda serga. Linkim kuo- tą gražų kultūringą darbą, 
greičiausiai pasveikti ir vėl Už komisiją J. Mickeliūnas 
darbuotis sykiu. Ligonis gy

LAUKSIME NAUJU METU
NORTH S IDE. — Draugi-

vena adresu: 1G45 \Vabansia 
tAve.

Gruodžio 31 d. draugija re- 
Įngia šaunų vakarėlį parapijos 
Įevetainė’n. Vakarėly metus

REDAKCIJOS ATSAKAI 
Polai. — Korespondencija

gavome pervėlai, dėlto nespė
jome įdėti prieš rengiamą ju
biliejaus vakariu

šeštadienis, gruodžio 29, 19 U

“DRfli

METI! JIS

KONCERTĄ
SEKMADIENI,

REKORDAI 50c
Adatų pakelis dykai su kiek
vienu Rekordu.
Siunčiame ir kitur, prisiun- 
timas ekstra:
Prisiuntimas 25e už vienų 
rekordų,
50c už 6 rekordus. I Caniulų 
daugiau.

6008—Dariaus-Girėno Atminčiai 
ir Kareivėliai. 8. Rimkus ir 
K. Sadauskaitė

3000— 21 Metai Kalėjime ir 
Varpelis Vairas. Rimkus ir 
Budriko Radio Akord.

3001— Daktaras ir 7 Pačios. Rim
kus ir Budriko Radio Akord.

3002—Meilės Karalaitis ir 4 Ra
tai. Paž-erskas ir Budriko 
Radio Akordijon.

14014—Burdingierius Praktikuoja 
ir Klausyk Mylimoji.
J. Žturcnas ir Grupė

14021—Pas Motinėlę ir Gaspadi- 
nės Bankietas. J. Žiūronas ir 
G.-upė.

1 4024—Per Vilnis Vairas ir Ne
pamiršk Manęs Pol?,a» Ins- 
trtimentaiis Trio.

I4O2B—Pas Močiutę Augau ir Sė
džiu po J .angelių. Kruša ,s- 
kielli Ir Valterliilč.

1402!)—Linomlnls Ir Užgavėnės.
J. Žiūronas Ir Grupė

14041—Gėlynas Polka ir Deiman
tas Polka. Kaimo Orkestras..

14042—Laivyne ir Užmiršai Tė
vų Kapus. Jonas Bfltėr—s. 
Baritonas.

16192—Rjo Mikas ir Trauk. Sim- 
nlški. Polkos. Jono Dlrvelio 
Orkestras

16258—Šarkis Galijotas ir Šku
liui is. Vincas Niekus.

1G261—Studento Saunas ir Sveti
ma Padangė. St. Pauras Ir 
Jonas Glmltls.

16257—Atsiskyrimas su Mylima ir 
Vasaros Grožybė. St. Paums 
ir J. Giraitla.

162oo—Seni Duok Tabokos Ir 
Eiva, Boba, Pupų Kult. Jonat 
Butėnas, Baritonas.

16204—Polka "Jovalas” ir 1-2-3 
Brr... Kupletui. Dineika ir 
Petrauskas.

16268 —Ar Tu Zinai Broli!? "Misa 
Lietuva." Dineika Ir Petraus
ką r.

16269—Aukso Miglos ir Meilės 
Tu Mums Nedainuok. Pau
ras ir Oiraili8.

16239—Tykiai, Tykiai ir Dziedu- 
•kas. Vyrų Oktetas ir Orkes
tras.

26023—Atsiskubino Betlėjun ir 
Gul šiandienų. Brooklyno 
Miftrus Kvartetas

26083—Teka Upė per Beržynų Ir 
Josiu Jomarkėlin. Jonas Bū
tėnas.

26024—Varguolis ir Kad Galė
čiau. Mudu Sipavičiūtė

26074—Pas Malūnėlį ir Ant Kie
melio. Polkos

26080—Urėdas ir Godelės. Kriau- 
čiūnas ir Vanagaitis.

2608C—Tėvynės Polka Ir Ku-kų 
Vairas. Okeh Tarptuullnls Orkes

tras.
26086—Bučkio Valcas ir Nauja 

Polka. Okeh Tarptautinis Or-
kest ras

2808 7—Sibiro Tremtinys Ir Bernu
žėli. Nevesk Pačios. J. Olšau
skas.

26088—SmūklėJ Vainikėlis ir Kur 
Nemunas Ir Dauguva. J. Ol
šauskas. Baritonas. .

26091—Agotėlės ir Linksmas Jau 
nimas. Valcas ir Polka.

26092—Ant Marių Krantelio ir 
Prtrodino Seni Žmonės, J. 
Būtėnuj Baritonas.

26094—Ganėm Aveles Ir Oj, Cta- 
Cla. Marė Slrumsklenė ir P. 
Petraitis.

26095—Grybai ir Mvendrėlls.
Marė Strumsklenė Ir P. Pet
raitis

26096—Močiutė Valcas Ir LUtu-, 
valtė Polka. Armonikų Due
tas. —

26102—Didmiesčio ir Karės Ijiu 
kų Polkos. Juozo Sasnausko 
Orkestras.

26105—Angelai Oteda Danguje Ir 
Tyliąją NaktJ. Petras Petrai
tis.

Ik. F. Budrik, tat
3417-21 So. Halsted St

Telefonai: BOUlevard 4705 
BOUlevard 8167

pirm., A. Linkus — nut. rast. I 
Ieva Lukošiūtė, f i n. rašl. ii 
koresp., J. Zaura — iždinin
kas, K. Mikšaitė — kont. rašt 

Padėkos žodis V. Duobai, 
kuris netoli 14 metų pirmini-• 
nkavo ir visus draugijos rei
kalus gražiai tvarkė.

Ieva Lukošiūtė, fin. rašt.

RADIO
LIETUVIŲ VALANDA

Nedėlioję, nuo 1 iki 2 vai. j 
popiet, iš stoties WCFL, 97u 
k., akordijonas, pianas keletas 
naujų negirdėtų numerų, Ka
zys Pažarskis,’’ baritonas, pa
nelių duetas, Naujų Metų ma
ršas. Taipgi išgirsite, kaip Ma

Vasar io-Feb. 3 d. I
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
Būkite tobuli, kaip ir jūsų 

Dangiškasis Tėvas. Būsi to
bulos', tik su gerais raštais 
draugaudamas.

PROGRESS KRAUTUVZ 
DUOS SAUNŲ RADIO 

PROGRAMĄ SENŲ 
METŲ UŽBAIGIMUI

Nedėlioj, 11 valandą prieš
kalai laukia Naujų Metų, kaip piot, iš stoties WGES, Prog- 
jieins atrodo tie ateinanti nau reg8 krautuvė transliuos gra-

APDRAUDA INVESTO- 
RIAM3

Visi pinigai investuoti į 
Standard Federal Savings & 
Loan Assoeiation dabar yra 
apdrausti iki 5000 dol. Kadi J 
and everv account is now in- 
sured up to $5,(XXI). Federal 
Savings and Loan Insurance 
Corporation, AVasbingtone, pa
taria kiekvienam lietuviui pri
sidėti prie šios saugios įstai-

Bank, pirma buvo federalizuo- 
ta, pirma įgijo apdraudą ant 
indėlių iki 5000 dol. Šiuonii 
parodo, kad ši įstaiga yra skai 
tomą viena iš stipriausių vi
soj Illinois valst. Garbė lietu
viams turint tokią organizaci
ją

ji metai. Bus įdomus progra- įr įdomų programą užbai- «os- Hl organizacija pirmo
rnas, su mažai bizniškų pra-.’gimuį senų metų ir sulauki- 
nešimų. Programas bus toli niuį naujų. Kazys Steponavi- 
girdimas ant trumpųjų bangų ėįus yra parinkęs daug naujų 
(short wave), duodamas Bu-ljr gražių dainelių. Be to, bus 
driko krautuvės. Rcp. T. j smagios muzikos, kalbų ir vi

sokių Įvairenybių. Radio ve- 
j dejas J. Romanas patieks 
daug sveikinimų ir pranešimų!- 

| l’žstatvkit savo radio.

GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nuo pirmo po- 
ragavimo. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEER.

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE ORĖK 00.
Urmu — wbolesale parduoda ir pristato j alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

ta
po nariu Federal Iloine Loan

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EICHANGE 
NATIOHAL BANK

Halsted St. ir 19th Pi.
Narys FEDERAL 

INSl RANGE KORPOR.AIUOS

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 

(West 22nd St.)
(Metropolitan State Bank Name, 

Vajandos Kasdien nuo *9 iki 6 
Panedėlio. Seredoe Ir Pėtnyčtoe 

vakarafa 6 Iki 9 
Teleo.nae CAJIal 1176

Nūnai: 6459 S. Rockwell St 
Telefonas REPuhllc »ann

T ei. Y arda 2084 ----------- arba-------------Boulevard 7179 INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

LIETUVIŠKA UŽEIGA
Nauitfi atidaryta Tavern imi 

num. 2549 W.‘69 gat. Užlaiko
me šaltą, gardų alų. Tavern 
Pale. Savininkas,

S. RAZBADAUSKAS

P, CONRAD
FOTOGRAFAf^ 

Atsidarė nuosavų, mo
derni Akų at’idio su Hol- 
ywood Šviesomis.
420 WFST OSrrt ST. 

EiifClctvnod 6840—6SM.1

ANGI.YSt Tūkstančiai narni, vartoja 
ekonomiSUns, be suodžių Tropicalr 
anglis. Garantuota voga ir Šiluma.

Trys Telefonai:
SereeninKS—$4.75 Republic 0600
Mine Run—5. 7-5 l.awndale 7366
Lump arba crk—6.00 Merriraac 2524 

NOKTHKRN COAL CO., 
l-flirtulnlc 7.!«« Meriiniae 2624

Daug žilumos - mažai pelenų; geras 
užvaduotojas dėl Pocahontas; Black 
Gold, iump arba egg, $6.00; Mine mn. 
$5.75; screenings $4.75.

GRDNDV MINING CDMPANY 
ColarcreM 11X1

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chtcaco. III.RKPUBIjIO X4M

Katrie perkate anglis IA 
dralverlų, siųskite juos J 
CRANE COAL CO. Gausite 
tereanea anųlls. už mažiau 
pinigų.

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

V risirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumą Pamatuotas Biania 

2608 WEST 47th STREET TeL LAPayette 1083

SUKIS - DOOŪY - ANTONISEN
INC.

3320 S. HALSTED STREET 
Yards 5215

DABAR Skolinsm ir Perkam 
Pirmus Morgičius.
Perkam Lptuviškus Bonus.

z




