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PART ONE

METAI-VOL. XIX

SOV. RUSIJA GYVENA 
NEGIRDĖTĄ DIKTATŪRĄ

Bolševikai neturi pasigailėjimo 
savo priešams

MASKVA, saus. f>. — Bol-1 priklauso jau jaunajai kar- 
ševikai įvykdė Rusijoje dvi' tai, kuriai vadovauja senesni 
revoliucijas. Pirmoji prasidė-• įgudę liolševikai. Jaunesnioji 
jo 1917 metais. Jie greitai įsi kurta ir išlikę senesnieji žnio1 
galėjo ir neužilgo pradėjo nės gyvena žiauriausiąją dik- 
vykdyti savo baisų raudonąjį tatūrų, kokia mūsų laikais ne 
terorą. Nužudė carą ir jo žinoma visam pasauliui. Kitų 
šeimos narius, išnaikino auk- kraštų diktatoriai valdo gy-
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stos kilmės asmenis ir pro- ventojus varžydami juos tik
lesijonalus ir įjungė savo\ dalinai. Bolševikai gi žmones
jungan vidurinį žmonių luo
mą.

Antrąją revoliuciją jie su
kėlė 1928 metais, paskelbę 
penkerių metų planų. Jie pao 
lesi pramoninti Rusiją, pa
skelbė krašto militarinę ir

valdo tikrai žvėriškai. Kas 
ne su jais, tas turi žūti. Ne
siskaitoma su žmogaus pri
gimtomis teisėmis, mindžioja
ma visokia teisybė.

Jaunimas mokinamas lik 
bolševikiško mokslo, jei tokiu

ekonominę nepriklausomybę j vardu būtų galima pavadinti 
ir ėmėsi kolekitivizuoti ūkininjų įvairias teorijas. Uždaro
kus valstiečius. Ne viską jie Imi maldų namai ir apdovano- 
atsiekė per penkerius metus, jami tie vaikai, kurie (įenun-)
Tad paskelbė dar vieną pen
kerių metų planą su praplė-

cijuoja savo tėvus. Neturi ne 
mažiausio pasigailėjimo savo

sta programa, kuri šiandien i priešams, o ištikimuosius sau 
vykdoma. i sekėjus glorifikuoja. Bolševi-

Per šias dvi revoliucijas kai skelbia (ir tai vykdo),
bolševikai išžudė milijonus 
žmonių. Dar ir šiandien jie 
varo į kapus šimtus ir tūk
stančius sau negeistinų asine 
nų, kad dar daugiau ir giliau

kad už vieną kurį nusikaltusį 
atsako visi nusikaltusio jo na
miškiai -- visiškai nekalti žmo 
nės. Ko panašaus negirdėta 
niekur. /Visiems savo ištiki-

susocialistinus kraštą ir pa- miesiems bolševikai žada 
tiems stipriau įsigalėjus. Marso “rojų.” Deja, to povo

Per septvnioliką metų bai- žadėjimo neįvykdė ir nieką; 
saus raudonojo teroro Rusi- dos neįvykdys, kadangi tas 
joje išliko tik atsparesni žmo negalima. Tačiau vienas daik
nės. Gyventojų skaičius šy- tas ryškus. Jie dar daug mi-
miai priaugo ir, reikia pripa-Į lijonų žmonių išžudys iki kol 
žinti, kad šiandien Rusija patys neteks galvų.

NUMATOMA DAUG DAR
BO CHIGA60J

Remdamasis prez. Roosev^l 
to pranešimu kongresui, Clii- 
eagos majoras pareiškia, kad 
mūsų mieste gali rastis daug 
gerų viešųjįj darbų, kuriuose 
apie 50,000 darbininkų turėtą 
darbo per ištisus metus.

Tik reikalingi fondai, o 
šiuos tegalima gauti tik iš 
vyriausybės.

Majoras Kelly pareiškia, 
kad viešųjų darbų sukėlimas 
Chicagoj yra svarbus daly
kas ir tuo reikalu bus dir
bama.

SANITARINIO DISTRIKTO 
SĄMATA

Chicagos sanitarinio dis- 
trikto trustistų boardas šešta
dienį pripažino šiam distrik- 
tui išlaidų sąmatą už 1935 
metus — 93,836,393 doleriu 
sumoje.

Ši sąmata yra daugiau 
kaip aštuoniais milijonais do
lerių mažesnė už pereitų me
tų sąmatą.

APKALTINTAS ŽMOG
ŽUDYSTE

PRIPAŽINTI KALTAIS 
ŠEŠI

KANSAS CTTY, Mo., sau- 
io 5. — Dėl {vykusiųjų čia 
Jnion stotyje skerdynių, per 
urias nužudyta 4 vyriausv- 
iės agentai ir 1 žudikas, teis 
nas pripažino kaltais 4 vy
ną ir 2 moteriškes.

SESUO M. APOUNARA PALAIDOTA 
SV. KAZIMIERO KAPUOSE

Sausio 5 d. po gedulingų | Apie šimtas sesučių atlydė 
pamaldų Šv. Kazimiero vie- jo sesers M. Apolinaros kū

ną į kapus ir nupynė jai ne
vystantį vainiką ne iš kve
piančių gėlių, bet iš gedulin
gi! maldų. Vainiku bestovin
čių prie nykstančio žemėje 
karsto šimtas sesučių pakėlė

nuolyne sesers M. Apolina
ros kūnas nulydėtas į Šv. Ka\VASH1NGTON, saus. 5.1

Rakinami penkių katalikųKongresui įduotas samany — PlRooseveltas savo
mas, kad įteikėjus 30 valandn pranešimu kongresui rekomcn' 0 as gre a 1 ų tiavo vlPnU0' 

‘ davo, kad būtų sukelta visa”-’08 narn**

zimiero kapus ir tenai pabu
nužudymu 40 raudonmarški- 
ninkų paleista iš kalėjimo ilž- savaitės darbą darbininkams
stačius laidus - po l,(X»|vj8O8e didžiulėse pramonėse, 
dol. kiekvienam. z į Amerikos Darbo federaci-

Laidus — 40,000 dol., PN«ka nuoširdžiai remia šį suma 
statė žemės ūkio departamen- į p

eilė viešųjų darbų, taip kad Laidojant vienuolę visuo-
mažiausia pusketvirto milijo-,H|W «»i<tero Xi,us gedulo savo Širdis prie Suiiedotbio 
no Išdarbių gaištų gauti dar jausmas lr - 'įtinąs rimta- ir vieningu balsu Kristaus

mas, kurs daugiau negu žo- • 
džiai kalba į kiekvieną daly-

meldė: “Amžiną atsilsį duok 
jos sielai, Viešpatie!”

Apart Šv. Kazimiero sese
rų laidotuvėse dalyvavo daug 
kunigų, vargonininkų ir tikin 
čiųjų. Laidotuvėse matėsi šie 
kunigai: d. g. prelatas kun. 
M. Krušąs, kun. H. J. Vai
čiūnas, kun. A. Baltutis, kun. 
B. Urba, kun. P. Vaitukaiti?, 
kun. J. Mačiulionis, M.I.C, 
kun. A. Valančius, kun. V. 
Kvečinskas, C.P., kun. P. Lu-

. i garbingą vainiką. I koŠius.
Suprantama, respublikonai j •

r;xta„z ui- kalbama, kad lietu- i Lietuvos ordinai lat-
da demokratai veiks vienin
gai su prezidentu krašto ge
rovei.

Iki šiais 1935 metais.Federacija jau senai 
to sekretorius Canabal, rau- j „ika|auja m valan(|ų savai. 
donmarškininkų radikalų or- i 1(-,s darbo
ganizacijos organizatorius. ! Sjos fe(1era(.ijoa preaidpn.

-------------- ---- tas W. (Irę™ nurodo, kad jvei b<> keliems milijonams liedar-
BALANDŽIO MĖNESĮ BUS (dus 30 vai. savaitės darią keikiu.n A DBA 'lotas milijonų bedarbių gale-Į Kongreso demokratų atsto-

• UAnDU |tų gauti darbą ir tada pačiai j'N vadai pareiškia, kad tas
—------- 'krašto vyriausybei palengvė- i™ sunku bus padaryti. Res- !savo buno i amžinąjį gyvem-

WASIIINGTON, sans. 5. tų, kadangi žymiai sumažėtų jpublikonai gi yra kitokių pa- i.^» su ja atsisveikindamos 
— Prez. Rooseveltas turėjo bedarbiu šelpimas. Įžiūru. Jie sako, kad tų bilijo . Jos ’eis e vilties, kad Dievas,

nų dolerių sukėlifnui, arba j kaukdamas iš kongregacijos

Kongrese apskaičiuojama,
kad reikės, mažiausia keturių i'aujantį laidotuvėse. Norint 

nenorint, Kristaus žodžiai 
praskamba visų širdyse; 
“Mergaitė nemirė, bet mie
ga.”

Sesutėms palydint vieną iš

bilijonų dol., kad sukėlus dar

pasitarimų su kongreso denio 
kratų vadais.

Aiškėja, kad iki balandžio 
mėnesio dar bus pilnai vyk
domas bedarbių šelpimas, o i 
paskiau jiems bus parūpina
mi darbai. Po to šelpimas pa 
laipsniui bus mažinamas.

Sužinota, kad šelpimui iki 
balandžio ift. krašto vyriausv-* •*’*•* ' p* * • *bė planuoja išleisiti apie 8w) 
milijonų dolerių.

POLICIJA SULAIKĖ
iH

’• «* A *
TVASHINGTON, saus. 5. — ✓ • ■**’ • • 1 *Policija, tvarkydama minias 

valstybės rūmų ' karidoriuose 
prieš pat atvyksiant preziden- 
t«i su pranešimu, nužiūrėjo 
vieną asmenį, panašų į ūki
ninką (farmerį) ir pareikala
vo, kad jis parodytų savo 
kredencijalus.

Pasirodė, kad tas ūkinin
kas yra žemės ūkio departn- 

‘mento sekretorius AVallace.

Al Codman, Jr., 32 m. amž, 
liaigęs Harvardo universite
tą, New Yorko turtuolio sū
nus, su automobiliu užmušė 
moteriškę Chicągoj ir mėgi
no pasprukti.

Policija sugavo jį ir teis
mas pripažino kaltu žmogžu- 

J dvstėje. Matyt, jam teks nuo 
1 iki 14 metų kalėjimas.

'eismas Chicagoj nubaudė 
trejus metus kalėti ketu- 
vyrus už 14 metų am

us mergaitės kriminališką 
molimą.

32 AREŠTUOTI Už 
MĖSOS VOGIMU

Policija areštavo Illinois 
šelpimo komisijos mėsos san- 

Įdėlio 32 darbininkus jiems ei 
nant namo po dienos darbo.

Pas juos padaryta krata ir 
rasta 1,187 svarų mėsos, ku
rią pavogę nešėsi namo.

Susekta, kad šie ir kiti sau 
(lėlio darbininkai kasdien iš
sinešdavo namo apie vieną 
toną mėsos.

Tai susekus, pagalbon pa
kviesta policija

NAUJAS PIENO 
ORDINANSAS

Chicago miesto aldermonų 
taryba pravedė pienui parda
vinėti miesto ribose naują iv 
daugiau suderintą ordinansą. 
Jis užims vietą senojo ordi- 
nanso, kurs buvo sulopytrs

KITA BYSTŪiŠULLIUIi^^^riu vi0
------------ j uos rūšies pienas bus parduo-

Šiandien Chicagoj praside-« damas Chicagoj 
da nauja Insulliui byla. Fe-
deraliniam teisme jis buvo iš 
teisintas. Tada jis buvo trau 
kiamas tieson už pašto nau
dojimą blogais tikslais.

Dabar valstybė traukia jį 
tieson už suktybes, Middle 
West Utilities kompanijoje 
padarytas.

JIS NEATSISTATYDINO

NUBAUSTAS 5 METUS 
KALĖTI

reikės didinti mokesčius, arba: Paeią jauniausiąją, turėjo jai, 
įvesti dolerio infliaciją. I Paruošęs danguje gražų ir

VOKIEČIAI PUOLA SVE
TIMA SPAUDA

•* f “
BERLYNAS, saus. 5. — 

Vokiečių vyriausybė pradėjo 
kampaniją prieš svetimų k ra 
štų spaudą, kuri būk rašanti 
“melus” apie Vokietijos sto
vį ir patį Hitlerį.

Vokiečiai užmiršta, kokius 
melus jų spauda skleidžia 
apie kiltus' kraštus.

VA GAUS KARDINOLĄ
I ' _ '

KAUNAS. — Plačiai kal
bama apie arkivyskupo J. 
Skvireekio paaukštinimą į 
Kardinolus. Senai jau laukia
ma tos malonės Lietuvai. Ma
noma, kad tikrai dabartinis 
Šv. Tėvas pažįstąs Lietuvą 
gerai, suteiks tą garbę Lietu
vai. Be to, yra gandų, kad

VIII kariuomenės
VADAMS

RYGA. — Rygoje viešįs 
Lietuvos vyriausiojo štabo 
viršininkas, gen. št. pulk. Raš 
tikis, gruodžio 14 d. po au-^ 
diencijos pas Latvijos ,resj 
likos prezidentą Kviesį
jo vainiką latvių brolių' ka- 

vysk. T. Matulionis bus ski- Puose- ainiko padėjimo eere

NUBAUSTAS MIRTIES 
BAUSME

riamas į kurią nors vyskupi
ją Lietuvoje, o vienas iš da
bartinių vyskupų (manoma 
Paltarokas) bus pakeltas į 
arkivyskupus.

LIETUVOS IR KITĮĮ 
KRAŠTŲ SKOLOS

BUVĘS PREMJERAS 
KALĖJIME

PARYŽIUS, saus. 5. — 
Teismas nubaudė kalėti 13 
mėnesių buvusį Prancūzijos 

i premjerą F. Francois — Mar 
1 sal nž finansines suktybes. .

Federalinis teismas nubau
dė 5 metus kalėti automobilių 
vagilių James Dougal, 15 m. 
amž.

KAUNAS. — Nuo gegužės 
iki spalių mėn. 1935 Lietuvos 
iniciatyva, Paryžiuje Troca- 
dero etnograf. muziejuj atida
roma Baltijos folkloro pa
roda.

Cooko apskrities kalėjimo 
viršininkas (F. G. Sain paskel 
bė, kad atsistatydino šio ka
lėjimo ligoninės vyriausias 
gydytojas, dr. F. W. McNa- 
mara.

Kada gydytojui apie tai 
praųešta, jis tuojau atšovė, 
kad tas neteisybė.

Kalbama, kad tarp dr. Mc- 
Namara ir naujo šėrifo J. 
Toman pasireiškė rimti nesu
tikimai.

Dr. McNamara yra civili
nės tarnybos skintas tarnau
tojas ir ilgiau kaip 20 metų 
dirbą kalėjimo ligoninėje.

SOFIJA, sans. 5. — Smar
kas žemės drebėjimas ištiko 
pintinę Bulgarijos dalį.

Teismas nubaudė mirties 
bausme žudiką Chester Nova 
ką, 30 m. amž., kurs perei
tais metais plėšimo tikslais 
nužudė nušaudamas vieną pi
lietį.

Jo sėbras George Grose, 35 
m. amž., mlbanstas kalėti 99 
metus. '

Navakas buvo paroliuotas 
iš Jolieto kalėjimo, kurin pa
kliuvo už plėšikiškus darbus.

. BOLŠEVIKAI KALTINA . 
VOKIETIJĄ

MASKVA, saus. 5. — Už 
Kirovo nužudymą bolševikai 
kaltina Vokietiją. Pareiškia, 
kad Vokietijos pastangomis 
nušautas Petrapilio komunis- 
tų vadas.

monija laivo labai iškilminga. 
Gen. št. pulk. Raštikį lydėjo 
Lietuvos pasiuntinys Vileišis 
ir latvių kariuomenės vadas, 
gen. Berkis. Prie kapų vartų 
jų laukė- latvių vyriausiojo^ 
štabo viršininkas, gen. Hart- 
manis, ir daug aukštų latvių 
karininkų. Prie aukuro bro
lių kapuose buvo pastatyta

KAUNAS. - Lietuva ma-' «arhės k"°Ps su 
žiauria turi užsienio ekolų a- . i>s,,SJ"s vainik«’ huvo su' 
pie 200 milijonų litų.' Taigi |«riež’i abi‘j" ta"t,J hin,nai- 
kiekvienam piliečiui tenka a- Vėliau Lietuvos pasiuntiny- 
pie 90 litų; (tuo tarpu Lenki- bėję latvių kariuomenės va
jos piliečiui tenka apie 300 darus buvo įteikti Lietuvos
litų. Estijos — 300; Suomijos 
— 400 litų. Lietuva parduoda 
daug miško medžiagos, kas ją 
išgelbsti iŠ užsienio paskolų.

SUSITAIKYTA AUSTRI
JOS REIKALU

RYMAS, saus. 5. — Pran
cūzijos užsienių reikalų mi- 
nisteris Lavai sutarė su 
premjeru Mussaliniu, kad Au 
strijos nepriklausomybė turi 
bfilt apdrausta.

Cooko apskrities asesorius 
Clark pašalino dviejų turtų

<
įkainavimo divizijų du virši
ninkus.KAUNAS. — Lietuvos 

spauda gruodžio 15 d. pami
nėją 15 metų sokaktį nuo vo Nubaustas kalėti nuo 1 iki 
kiečių - bermontininkų likvi- .20 metų Abraham Schillett, 
davimo Lietuvoje ir bendrai Į 38 m. amž., padegėjų gaujosi 
Pabaltėj. ! narys.

ordinai: karo ministeris, gen. 
Balodis, buvo apdovanotas 
I laipsnio Vytauto Didžiojo 
ordinu; kariuomenės vadas, 
gen. Berkis, vyriausiojo šta
bo viršininkas, gen. Hartma- 
nis, ir buv. kariuomenės va
das, gen. Penikis, buvo apdo
vanoti I laipsnio Gedimino 
ordinais; vyriausiojo štabo 
informacijų skyriaus viršinin 
kas, pulk. Kikulis, ir karo 
aviacijos mokyklos viršinin
kas, pulk. Indans, buvo apdo
vanoti ITI laipsnio Gedimino 
ordinais.

Karo ministeris Balodis pa 
vaišino lietuvius svečius prieš 
piečiais karininkų klube. Po 
to svečiai apžiūrėjo miestą. 
Vakare buvo suruošti pietūs 
pas kariuomenės vadą, gen. 
Berkį.
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'jėgos. Istorijos kryptis pareina nuo to, kas 
dedasi tautų sąmonėje, o tautų sąmonėje tam 
tikru atžvilgiu yra tai, kų spauda ten įdeda.

Jei spauda tokia galinga politikos gy
venime, tai ji ne mažiau galinga ir religiška 
me gyvenime. Ji lygiu būdu tinka kaip reli
ginei bei moralinei sąmonei stiprinti, tuip ir 
religiškam bei morališkam gyvenimui gryni
nti. Kokia spauda vyrauja, tokia paprastai

Amerikos Istorikų Draugijos 
Jubiliejinis Kongresas

I binių parduota dvigubai dau- tuviams parodyti”. Moteriškė 
į giau negu Baltimorėje. Verta galop sutiko, kad toks jos pa-
pastebėti, kad tie “Baltic Hx- Į sielgimas buvo nevykusi tal- 
hibits” nėra tos rūšies pato- kn saviškiams.
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SPAUDOS JIS G A

‘‘P. B.” bendradarbis p. J. Gs. šiuo klau
simu įašo:

“Spaudos jėga - tai naujausiųjų laikų 
socialinė jėga, kurios nepažino nei senasis 
nei viduramžių pasaulis. Spaudos nebuvi
mo laikais jos vietų užimdavo gyvas žodis 
(pamokslus, propagandinės kalbos), pav., į 
kryžiaus karus Vak. Europos tautas išjudi
no ugningi pamokslai, lmsizmas, “reformaci
ja” — tai daugiausia klaidingų pamokslų 
Vaisius.

Šiandien greta pamokslų, greta agitaci
nių kalbų daugiausia visuomenės sąmonę vei
kia spausdintas žodis. Nors spauda ir neuž
dega žmonių taip, kaip pamokslas ar agita
cinė kalba, tačiau ji turi tų ypatybę, jog pla
čiausiu mastu prieinama skaitančiajai visuo
menei. Išspausdinto žodžio “nė kirviu neiš
kirsi”: jis eina iš rankų j rankas *ir žmo- 
gaus sąmonėje palieka tam .tikrų pėdsaką. 
{Sfmitda gali savo skaitytojus nuteikti rim
tai, entuziastiškai, ar pesimistiškai, skeptiš
kai ir net ciniškai. Ji gali skaitytojų mintis 
pakelti į aukštus idealus, į herojizmą ir taip 
pat gali užmušti žmogaus sąmonėje bet ko
kius idealus, pasukt visuomenės sąmonę į 
moralines perversijas ir sudaryt viešajame 
gyvenime mefistofelišką ūpą bei neapykantą 
viskam, kas gražu, tauru ir didinga.

Naujoji istorija yru ne kas kita, kaip 
visuomenės sąmonės refleksas išoriniame gy
venime. Šiandien istorijos gyvenime nieko 
reikšmingo nepadarysi, jei neturėsi per spau
dą paruošęs savo idėjoms palankios viešo
sios opinijos. Ne be prasmės bolševikai taip 
uoliai panaudoja spaudą komunizmo ir ateiz- 

^mo propagandai, he veltui Hitleris įkūrė is- 
,y)rijoj negirdėtą propagandos ministeriją, ne 

>e prasmės šiais laikais visi diktatoriai taip 
brangina spaudos jėgų.

•Spaudu — tai antra armija, kuri tom ti
kru atžvilgiu dar galingesnė už ginkluotų 

, jėgą, lies armija ir policija būtų bejėgiškos, 
jei jų idėjų spaudu r.cįskiepytų visuomenei ir 
jei visuomenė Ltr.l pasyvišktr nusistatytų 
prieš tai, ką daro ar ką panoko ginkluotos

Amerikos Istorikų Draugi
ja įsteigiu 1884 m. 1934 m. ju
biliejinis tos draugijos seimas

ir visuomenės moralė. Hį faktą reikia turėt £.'
galvoje kiekvienam susipratusiam katalikui 
ir iš to daryt praktiškas išvadas, ypač spau
dos platinimo vajaus metu. Nepalaikymas ka
talikiškos spaudos yra lygus nepalaikymui 
katalikybės idėjų gyvame žmonių gyvenime.
“Mūsų gyvybės klausimas ir didžiausias už
davinys yra, kad krikščionybė nepaliktų vien 
Evangelijoje, įrištoje nors ir į aukso apda
rus, bet kad ji gyventų ir tviksėtų nors ir 
vargingiausio, bet gyvo žmogaus širdyje”, 
teisingai rašo Dr. D. Jasaitis š. m. “Židinio”
10 nr. 305 pusi.

Katalikų spauda turi nešti ir stiprinti 
Evangelijos dvasią kiekvieno gyvo kataliko 
širdyje, ir per tai turį būti kuriama Kristaus' to turėjo bendrą susirinkimų 
Valdovo karalystė tautų sąmonėje. Kas nuo- Amerikos istorikai, Amerikos 
širdžiai myli savo tautą ir rūpinasi jos atei
timi, tas negalį abejingai žiūrėti į spaudos 
dvasios kokybę. Jei lietuvių spauda nebus 
katalikiška, tai ji bus antikatalikiška ir an- 
tikiikščioniška moralės atžvilgiu, nes vidu
rio kelio čia nėra ir būt negali”.

Taigi, prasidėjus naujiems metams, pa
sirūpinkime, kad kiekvieno lietuvio kataliko 
namuose būtų katalikiškas laikraštis. Tai ne
sunku padaryti. Dažnai visai nereikalingiems 
dalykams išleidžiame krūvas pinigų, bet ka
talikiškam laikraščiui gailimės kelių dolerių.

Waskingtone, Mayflower vie 
šbuty. Draugijai priklauso u- 
pio 3,000 narių.

Amerikos istorikų jubilieji
niame seime dalyvavo apie 
septynį šimtai delegatų ir na
rių. Amerikos Katalikų Isto
rikų draugija, kuri buvo įstei 
gla 1919 m., 1934 m. sykiu lai
kė jubiliejinį seimą. Jį visada, 
nuo pat įsteigimo, išvien vei
kia su Amerikos Istorikų Dr- 
gi>- •

Gruodžio 27 d., 10 vai. v-

PRAKEIKIMAS
Vertė P. P. PilipacskOs
Veikiantieji Asmenys:

r DONAS VAŠKO DE GOME2AS, is
panų didikas.

DONAS ALONZO, jo sūnus.
DONAS LOPEEAS, Alonzo draugas. 
TAR1KAS, Kalifo leitenantas. 
PEDRO, kaimietis.
PEDVILLO ir FABttfCIO, jo sūnūs. 
IBRA1MAS, turtingas mahometonas. 
MENDOZA, ispanų karininkas. 
MARIETI), BAZILIO, SANYO, VIR- 

ULIO, ispanų kareiviai.
JUANINO, Ibraimo vergas.

bažnyčios varžė religijos lais
vę ir daug žalos darė tuo at
žvilgiu; jis aiškino, kad pro- 
testonai, ypač puritonai, ir 
anglikonai Virginia ir Mussa- 
diusetts valstybėse, kame jie

dos, kokias mes Čia kartais 
surengiame dėl pasirodymo 
svetimtaučiams su Lietuvos 
dirbiniais; šios lietuvių ir es
tų rankdarbių parodos, globo
jamos Lietuvos ir Estonijos 
generalinių konsulų New Yor-

Paroda per visą laiką buvo 
guusiai lankom:', lietuvių Ir 
amerikonų. Kalėdų šventės a- 
rtumas, be abejo, parodai pa
dėjo bizniškai, nes galima bu
vo matyti, ir lietuvių perkan
čių dovanų Kalėdų Dėduko ga

labiausiai buvo įsigalėję, vi- Į nius tikslus, bet ir prekybos: 
šokiais būdais varžė žmones J tai yru drąsus prekybos eks-

ke, turį netik grynai kultūrl- rbei. Girdėjau, kad vienus lie
tuviškai medžio dalykas, ro-

kitų tikybų, ir ypač persekio
jo katalikus.

Trečias kalbėtojus bu v; 
prof. W. W. Sweet iš Chicr. 
gos universiteto. Jis kalbėjo 
apie bendrus religijos laisvės 
bruožus Amerikoj. Savo kal
boj nieko konkretaus nepasa
kė. ,

perimentai; nes veik visi pa 
rodą eksponatai yra ne vien 
pasižiūrėjimui, bet ir purda

dos Vytauto paveikslas, buvo 
čia nupirktas už 60 dolerių.

Parodos pasisekimui turėjo 
nemažai reikšmės Pittsburgho

vimui. Nuo bizniško šių paro j lietuvių nuoširdus ir vienin- 
dų pasisekimo, be abejo, prl- gas parodos rėmimas. Paro-
gulės tolimesnis Lietuvos pre 
kių pasirodymas Amerikos 
miestuose. Štai, pavyzdžiui, 
Philadelphijoj viena krautuvė

Po tų paskaitų buvo disku-Į jau davė užsakymus Lietuvos

dan atėjo net ir tie lietuviai, 
kurie paprastai į bendrus tau
tiškus parengimus neina. Gal 
to apsireiškimo priežastis bu-

Šio mėnesio 20 d., Aušros Vartų parap 
salėj LRKSA Chicagos apskritys minės savo 
gyvavimo 20 metų sukaktuves. Reikia ma
nyti, kad tuo įvykiu susidomės ne tik Sus
imo nariai, bet visa lietuvių katalikų visuo
menė Cliicagoje. 20 metų laikotarpyje LRKSA 
apskritys yra gražių darbų nudirbęs ir daug 
kam padėjęs. Dėl to jo vadai tikisi, kad ir 
kiti jam padės tas jo reikšmingas sukaktu
ves tinkamai paminėti. ~

• * •
Su busimuoju ketvirtadieniu Chicagoje 

vėl prasideda paskaitos A. L. R. K. Federa- 
. rijos apskrities suorganizuotuose visuomenės 
kursuose visose vietinėse parapijose. Tai yra 
labai gražus darbas, kurį veda lietuviai ka
talikai profesionalai. Visuomenė raginama to
mis naudingomis paskaitomis naudotis.

• • *

Komunistai neva rūpinasi darbininkų so
cialine apdrauda. J tą jų judėjimą norėta į- 
traūkti ir lietuvių katalikų organizacijos. Bet 
las darbas jiems nepavyko, nes katalikų or
ganizacijų vadai gerai žinojo, kad komunis
tams ne socialinė apdrauda rūpi, bet patrau
kti prie savęs daugiau darbininkų. Žodžiu, 
socialinės apdraudos idėją jie (amaudoju kai 
po slieką ant savo meškerės.

i variai; Mendoza, Marietto, Basilio; Šunco 
Į eina sargyba prie vartų. Būrys kareivių: 

kai kurie žaidžia kauliukus, kiti susibūrę
apie M didoką.

MARIETTO: Penki, astuoni, keturio
lika.

BAZILIO: Pora penkiukų, laimė! 
MARIETTO: Po galais su lošimu. Aš

daugiau nelošiu.
BAZILIO: Palauk, Marietto, eikš čia, 

atsilygink (atkeršyk).
MARIETTO: Baigta! Pirmo pakliu- 

vnsio po mano knlaviju mahometono ū- 
sai mano.

V1RGILIO: (dainuoja) “Neparduok
1 meškos odos, kol meška dar girioj”.

MARIETTO: Tebūna Mahometo pai
kas nmtio turbanu, jei aš nenukaposiu
mahometonų tiek, kad užtektų tuzinai 

ABDALLAHAS, mahometonų budelis pttgg|vįq
Turkų vergus, ispanų kareiviai, ma 

onai, kareiviai, kaimiečiai ir t.t.
, BAZILIO: Gerai pasakyta! Ir kada 

ta: visa įvyks.
VEIKSMAS

I Sosne.
L'.orijos vaizdas. Dešinėje Don Vasco pečių.

VIRGILIO: Kaip tik karalius Pela- 
gius įsakys! užgulti ant tų neklaužadų

katalikai istorikai ir Ameri
kos Bažnytinės.Istorijos drau
gija. Susirinkimui pirminin
kavo prof. E. B. Greene iš 
Columbia universiteto. Prof. 
J. Moss Įves iš Conneeticut 
davė paskaitą apie Katalikų 
Bažnyčios nuopelnus religinei 
laisvei Amerikos kolonijose. 
Jo paskaita buvo įdomi.ir fa
ktais įrodė, kad katalikai Ma- 
ryland valstybėje daug lais
vės suteikė visoms t’kyboms 
ir net apgynė visų tikybų pil
ną laisvę. Pirmas tos valsty
bės valdovas, Lordas Balti- 
more, katalikas pasižymėjo pi
lna toleranciją visų kitų ti
kybų atžvilgiu.

Kitą paskaitą skaitė prof. 
P. G. E. Miller iš Harvard ti

ni versiteto. Jis kalbėjo apie 
protestonų bažnyčių nuopel
nus religinei laisvei Ameriko
je. Profesorius, kuris patsai 
yra protestoneŠ. savo paskai
toje išdėstė, kad protestonų

vo, kad mes buvome tokios 
rijos. Jos buvo švelnios ir nuo | firmai. Yra pagrindo tikėtis parodos pasilgę ir buvome pa 
taika buvo gera, nežiūrint j j kad iv Gimbel Brothers of ‘,-odos išvaizda maloniai nuste- 
tai, kad susirinkime dalyva- j Pittsburgh taipgi duos urmi- bįnti pet gal ir tas faktas 
vo istorikai visokių tikybų ir i nį lietuviškų prekių užsakv-
pažiūrų. i mą; Tokiu būdu tos parodos

Kitos sesijos buvo padalin- daug galės patarnauti Lietū
kis į speciales sekcijas: Ame- vos žmonėms, kurie tas prekes 

gamina, ir tų Lietuvos prekių 
pripažinimas ir nuolatinis pa-

rikos prezidento gale, Pietų 
Amerika ir J. Amer. Valstv-
bės, istorijos metodai, istorio- sirodymas Amerikos rinkoje
grafija, bibliografija, biogra-

kad p. Žadeikis, Lietuvos Ge
neralinis Konsulas, pakvietė į 
talką visus ir p. Bonyhardas, 
lietuvių ir estų komercinis a- 
gentas, buvo taip vikrus, vi
siems malonus ir taktingas, 
kad savo mandagumu visus 
sužavėjo. Tačiau Dr. Bagdono 
specialus atvykimas iš Vaši
ngtono į mūsų parodos atida
rymą mums labai pakėlė ūpą 
ir savo keliu Pittsburgho spau 
da Lietuvos diplomato atsila
nkymą gražiai pastebėjo. 
Prieš parodos atidarymą Gi
mbel Brothers krautuvės me- 
nadžerius, Mr. Kari Kaufnian, 
iškėlė Lietuvos atstovui lun- 

ienvkščiai lietuviai I kuriame dalyvavo aukšti 
miesto valdininkai, kultūriš
kų miesto įstaigų vedėjai kaip 
pavyzdžiui: Dr. B. G. Graliam, 
visų mokyklų perdėtinis; Pi
ttsburgho Universiteto narys, 
p. J. G. Bavvnian; monsinjo
ras J. J. Callahan; Duųuesne 
Universiteto prezidentas ir 
daugelis kitų; į tą lūnehą at
vyko ir du vietiniai lietuvių 
klebonai: kun. Kazėnas ir 
kun. Vaišnora; taipgi A. L. 
Ekonominio Centro narys C. 
J. Woshner, Vaizbos Buto va
ldybos narys Pivatūnas ir ke
letas kitų. Laike luncho pra
kalbą sakė p. Bagdonas, taip
gi ir parodos atidarymo metu.

Pittsburgho amerikoniškoje 
spaudoje pasirodė dideli ir 
gražūs skelbimai apie “Baltic 
Exbibit”, kokių mes čia dar

bendrai- reiškia lietuvių kul-
l'ija, arkyvai ir dokumentai, tūros kilimą. Šios parodos ko- 
istorija ir kiti'mokslai, istori- inercinis pobūdis todėl ypati- 
ja ir filozofija, Europos isto- ngai yra svarbus, nes tai yra 
rija ir t.t. pirmas toks, šaunus lietuvių

Atskiros grupės istorikų da pasirodymas Amerikos komer- 
lyvavo specialėse sekcijose, eijos centruose. Mes norime 
Man teko dalyvauti bendrose tikėti kad šios ir kitų pana- 
sckcijose ir ypač naujųjų lai- šių parodų rengėjai neturėtų 
kų Europos istorijos skyriuj, nuostolio, bet kad jų pastan- 
Kal bėjau apie Rytų Europos gos būtų vaisingos. Bet to ne-
dabartinę padėti.

Mums, Amerikos lietuviams, 
reiktų aktyviai dalyvauti A- 
merikos istorikų veikime, kad 
atitaisius daug klaidų, kurias 
daio Amerikos istorikai lietu-* 
vių tautos atžvilgiu.

Kun. dr. J. B. Končių:

Malonūs Atsiminimai Apie 
Lietuvos Rankdarbių Parį k

gana, -
turėtų tas parodas paremti ii 
iš savo pusės. Tiesa prekių 
kainos nėra pigios, bet jos ne
gali būti pigios, kada jos yra 
pagamintos rankomis, atves
tos čion per okeaną, apmokė
tos aukštais Amerikos mui
tais. Reikia turėti galvoje ir 
tai, kad doleris yra veik per 
pusę atpigęs, o Lietuvos litas 
tebėra kaip ir buvęs. Mačiau 
vieną lietuvę moterį eiupinė- 
jant parodoje lietuvišką gra
žią medinę dėžutę. “O what

, , „ ,, , , ... . . a price!” — ji balsiai pareiš-
P1TTSBUB0H, PA. - Čia T^, ir daikt, padajuri nuėjC

sau. Neiškenčiau; priėjęs prie 
jos pasakiau: “jei brangu, tai 
nepirk, bet kam taip balsiai 

dar amerikoniškai kalbi!

taip vadinama “Baltic Art 
and Handicraft Exhibit” arba 
Lietuvos ir Estonijos rankda-

dėtj iš tikrų šaltinių, kad lie-J 
tuvi.škoji paroda Pittsburgho 
savo pasisekimu pralenkė ki-

rbių paroda buvo labai įspū-itas parodas, išskyrus gal Phi- 
dingai atidaryta 10 gruod.,! ladelphia. G’ia paroda vpatin- įr

gai pavyko bizniškai: lietuvi-1’bik šios lietuviškos prekės y- 
škų drobių, gintarų, žaislų ir j ra atvežtos bendrai ameriko- 

savaiti ir užsidarė 24 gruodžio nuostabiai gražių medžio dir-niškai publikai o ne vien lie

Gimbel Brothers Department 
krautuvėje; paroda tęsėsi dvi

(Tęsinys 3 pusi.)

MARIETTO: Man geriau.patiktų iš
daužyti nosis ir ausis mano kalinių (į 
Mendozą). Ką tu r-akai Mendozai?

BAZILIO: O, jis greičiausia galvoja 
apie naują garbės himną. Ką sakai, Men- 
dozai, keletą kupletų; jie padės praleisti 
laiką.

f MARIETTO: Tą gražų romansą, ku- 
{ ris sukelia tokį entuziazmą. Tu žinai!

MENDOZA: Mieli, narsūs draugai. 
Dievas ir karalius yra brangiausi asme
nys mūsų dainų.

(Daina)
(įeina Dui Vasco R. B. E.)

DON VASCO: Gražiai padainuota, 
narsieji kareiviai. Jūsų parinktas darbas 
geras teneleidžia įsiveržti nė vienai liū
desio minčiai į galvą. Jei bet kuriuo, lai
ku, kai pažvelgia^ į jūsų gražią griūvė- 
siaųj padengtą šalį, pakila jūsų pyktis, 

i neužmirškite, kad Dievas išrinko mumis 
utitaisvti skriaudas. Drąsūs Pelagiaus 
draugai, įženghit į jūsų pilį, ir atsiekit 
po nakties vargų Aš pats juos saugosiu.

(Kareiviai išeina N. E.) Bazilio! 
BAZILIO: Mano pone (lorde).
DON VASCO: Eikš čia mano drąsus

vaikine! Tu ftpdovanotas nepaprastu |>a- 
tvarunm ir ištikimybe dėl to aš tau pa
tiekiu misiją, kuri pareikalaus viso tavo 
protingumo ir šaltumo, ir tikro atsidavi
mo mūsų darbui kiekvienam pavojuj. Ar 
galiu aš tavim pasitikėti *

* (Daugiau bus)

A. P. 3andys

Laimės Beieškant
(Pabaiga)

— Beveik buvau žuvęs, širdele Mn 
ne sužeidė traukinys ir kelis mėnesius 
išgulėjau ligoninėje. Apleidau ligonine be 
c'nt ’lio, bet paskui gavau darbą ir pasi
žadėjau tave surasti, kad būtu reikėję 
ir visą ymsaulį apversti. Nuvažiavau pas 
Stankūnus, išklausinėjau, bet jokių ž'aių

apie tave negalėjo suteikti. Vien pasakė,
1 ud išvažiavai ir kad, gal truinpan. laikui 
apsistojai šiame miestelyje. Sunku buvo 
t ik r? i žinoti, kadangi niekados laiškų ne
rašei. Žinai, širdele, aš turiu paprotį karts 
nuo kaito aplankyti lmžnyčią. Čia aš ta
ve radau.

— Dievas tave čia atvedė, Juozai, 
prašnibždi',.o Marytė. — Juozai brangus, 
negu veria atleidimo^ bet aš viską dary
siu, kad a Lyginus tau už padarytus šir
dies fkausmus. Kiek daug mes nustojom 
per tuos metus. Vis tai per mano kaltę!

Marytes galvelė nusviro ant jo pe
ties ir jiaplūdo ašarose.

— Neverk, Maryt. Viskas bus gerai. 
Vėl mes pradėsime taupyti pinigėlius, kad 
nusipirkus sau kampelį. Vėl turėsime rau
donų ir mėlynų šviesų.

— Taip, Juozai mes nupirksime ma
žą namelį su raudonomis ir mėlynomis 
šviesomis viduje, su tavo prisiųstais pi
nigais, kuriuos padėjau. Bet visų labiau
siai, Juozai, man liakama, kad aš aura- 
dau laimę, savo tikrą laimę, tav*.
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MALONŪS ATSIMINIMAI 
APIE LIETUVOS RANK

DARBIŲ PARODĄ

(Tęsinys nuo 2 pusi.) 
nebuvome regėję. Gražūs pa
rodos aprašymai tilpo šiuose 
laikraščiuose: “The Pitts-
burgh Post’’; “Pittsburgh 
Sunday Sun - Telegram’’; 
“The Pittsburgh Sun - Tele
gram”; “Pittsburgh Post - 
Gazette”. Veik visi minėti 
laikraščiai įdėjo pasikalbėji
mo, su Lietuvos reprezentantu 
ir jo atvaizdą. Laikraščių re-

‘L’Osservatore Romano” Apie 
J. E. Vyskupą Matulionį

Vatikano laikraštis “L’Os
servatore Romano’’ įdėjo gra
žų aprašymą ir paveikslą Jo 
Ekscelencijos vyskupo T. Ma
tulionio; tas žinias perspaus-

1923 m. arkivyskupo Ciep. 
linko suėmime, kun. Matu’j* 
nis su kitais 12 kunigą buvo 
pasodintas į kalėjimą trims 
metams. Pasiliuosavus iš (so

dino iš N. C. W. C. (Amerikos: vietų) kalėjimo, šv. Tėvus pa- 
katalikų spaudos). Amerikos aukštino jį į vyskupus, 
spaudai žinias suteikė kun. dr.
J. B. Končius.

L’Osservatore Romano’' ra
šo: “J. E. vyskupas Matulio- 

vysk lipi jos 
svečiuojasi

vien dėl to, kad taip daug a-' P«8 Tėvus Marijonus, Thomp- 
pie karą kalbama. ‘Pittsburgh ^on, Conm, kad pataisyti svei-

porteriams matomai patiko 
Dr. Bagdono pasakymas, kadi™*, Leningrado 
Europoje karo nelaukiama jau: administratorius,

1929 m. Sovietų valdžia, v 
įtarimais pasiremiant, suėmė 
vyskupų Matulionį ir pasmer
kė katargai Solovkų salose, 
Rusijos šiaurėj, kur turėjo di
rbti miškuose.

Post - Gazette’ 11 gruod. (lie kai ų nuo sovietą persekioji-
noje paduoda ištraukas iš pa- nnh ^ur buvo paliuosuotas
rodos atidarymo metu pasaky
tos kalbos ir baigia dr. Bag
dono žodžiais:

“lt is my hope tliat this 
Pittsburgh exhihition of Li- 
thuanian and Estonian arta
and handicrafts Avilį to add daibininkų, 
to the interest of the Aineri-| daug d’.rbo. 
can people in the Baltic sta
tės, and will foster wider com- 
mercial relations between Ibis 
nation antį the new repub- 
lics”.

Tegul Lietuvos atstovo pa
geidavimas išsipildo. Tam ta
čiau yra reikalinga mūsų visų 
taika, kad mūsų Gen. Konsu
lo p. Žadeikio pradėtas paro
dų - bazarų darbas sektųsi ir 
kituose miestuose jau 1935 
metais. Spec. Kcresp.

“LIEt'UV IAI'DAKTARAI-

prieš metus.
Vyskupas Matulionis yra

lietuvis. Jis per daug metų 
klebonavo Peterburge (Lenin
grade). Jis labai buvo myli
mas savu parapijonų, o ypač 

kurių labui jis

Lie;uvos vyriausybei tarpi
ninkaujant, iš katorgos paliuo 
suotas; pabuvęs metus Lietu
voje, atvyko į Ameriką.

Ilgesnis straipsnis kun. dr. 
J. B. Končiaus apie J. E. vys
kupo Matulionio gyvenimą ltu 
sijoj tilpo anglų kalba žurna
le “Commonu-eal” gruodžio 7,

Tarptautinė Vaikučių Piešinių 
Paroda Keliauja

KAUNO MOKYKLOS PA
RODOJE IRGI DALY

VAUJA

College Art Assoeiation. 137 
E. 57tb St., New York City, 
yra apsiėmusi tą parodą glo
boti. Todėl norintieji smulke-

Tel. LAFayette 7860

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM 

4140 Archer Avenue
▼ai.: S—4 Ir 7—t vai. vakar*

Res. 2136 W. 24th Bt.
Tel. CANul 044)9

Ofiso: Tel. LAFayette 44)17 Hm.: Tel. HKMl<x*k 8280

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ip CHIRURGAS 

4142 ARCHER AVĖ. 
Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak 

ktealdendjos Ofisas: 2850 W. 69th St 
Valandos: 10-12 Ir 8-8 vai. vak. 

Šaradomis Ir NedStlomls Dagai šutaitl

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1440 SO. 49th CT., CICERO, ILL.
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

1147 80. HALSTED ST.. CHICAOO 
Panori. ftorori. Ir Ruhat. 8—• vai.

Dienoms Tel. LAFayette 5788 
Naktimis Tsl. CAAal 0402

OR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Street
▼ai.: 2 IK B popiet, 7 Iki 8 vak. 

Nedėlioja pagal sutarti

lankoma. Iš Pabaltijo kraštų 
parodoje dalyvauja tik Lietu
va ir Suomija.

Palyginus Kauno mokyklų 
mokinių darbelius su kitų kra 
štų eksponatais, galima pasi
džiaugti, kad lietuvių vaikų 
piešiniai yra nemažiau įdo
mūs, kaip ir kitų kraštų, pa
vyzdžiui, Kauno miesto vaiz
das yra nupieštas labai vyku
siai. Taipgi vykusiai atvaiz 

uojami Lietuvos kaimo gy
veninio bruožai.

Patartina lietuviškam jau
nimui tA parodą pamatyti, kai 
ji atsilankys šiose vietose:

Mayland Institute of Arta, 
Baltimore, Md. sausio 7 — 1G 
dd.

Pbiladelpbia, Pa. sausio 21
— 30 dd.

AVilmington, Pelauare va
sario 4 — 13 dd.

Nashville, Tennessee vasa
rio 18 — 27 dd.

Muncie, Indiana kovo 4 — 
13 dd.

Riclimond, Virginia kovo 18
— 30 dd.

Lawrence, Mass. balandžio I 
4 — 13 dd.

Toronto, Ontario, Canada 
balandžio 18 — 27 dd.

Milton, Mass. gegužės 2 —- 
11 dd.

Ann Arbor, Midi. gegužės 
15 -- birž. 1 dd.

Tolimesnis paimtos kelrodis

K

Paroda yra savotiška ir į-i 
domi. Parodos sumanytojams bvs paskelbtas vėliau.
rūpėjo parodyti Amerikos vi
suomenei apie ką galvoja pa
saulio vaikučiai nuo 6 iki 12 
metų amžiaus ir kaip jie tas 
savo idėjas išreiškia piešiniuo 
se. Ši paroda New Yorke pir
mą kartą buvo atidaryta persnių informacijų dėl tų paro 

dų turi kreiptis į viršminėtą I ponią Roosevelt ir tęsėsi visą 
draugiją. {lapkričio mėn. ir buvo gausiai

I T P *r ' * V 7 A T GAKTA P AT* 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone
PICOspect 1028

Res. and Office 
2S59 Ko. lxavltt SI

CANAL 0708

DR. J. J. KŪWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

8 to 8 and 7 to 8 P. If. 
Sunday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJA3 Ir CHIRURGAS

4045 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėliomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOlJIevard 7820
Namų Trl. PKOwp**-t 1830 

Tol. BOILevard 7042

DR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Vai.; nuo 8 Iki 8 vakaro
Berado] pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
lietuvis Chirurgas Ir Gydytoja*

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

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

Re*. VTOtory »«**

OR. A. J. BERTASH
Ofise vai. nūn 1 •: tino 4:■9-8:90

756 W. S5th Street

Office Tel. REPublIe 70«t 
zR«a. Tel. GROveblU 0017

7017 8. FALRFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
> f 9428 W. MAJUJIETTE ROAD

I OTDTTOJAS Ir CHIRUROAS ________________
EAL 1-4 Ir 7-9 y*k.’ Ketv. 9-18 ryto \ re(. ofiso ROULevard 501 

NedAlfoJ «njrttai-ii«
‘ ‘ Tel.’ I,AF ayrllc 8057

DR. A. RAČKUS
’ GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzle)
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

8eredomls Ir nedėlkani's pagal 
supu-tj

Ohso Tel.: LAFayette 2880
Res. Tel.: VtRglnls 0889

DR. V, E. SIEDLINSKIS
. > DENTISTAS

O A H X - R A T
4148 ARCHER AVENUE 

Ava.

ŠAUNI PARAPIJOS 
VAKARIENĖ

M A 1{Q t i ETTE PA RK. --
Gruodžio 30 d. įvyko metinis 
parapijos bankietas. įėjęs į 
salę nustebau: 6 stalai per vi
są salę, ant jų gėlių bukietai. 
Paklausus komiteto, kokiam 
skaičiui žmonių paruošta vie
tų, atsakė — 4 šimtams. Žmo
nių tiek piičjo, kad daugeliui 
pritrūko vietų.

Bankieto vedėjum buvo pats 
kk'b. kun. A. Baltutis.

1}G vakarienes klebonas dė
kojo aukotojams, darbininka
ms ir ■visiems parūpi jonams. 
Paskui buvo pakviesti kalbėti 
dr. Lauraitis ir adv. J. Gri
sius. Pastarasis, tarp kitko, 
pažymėjo, kad, nors mūsų pa
rapija jauna, tačiau jau pra

lenkėme senesnes parapijas. 
Už metų, kitų mūsų parapija 
bus didžiausia lietuvių parap 
Chicagojo. Biuia sunkiais, de 
presijos laikais, sakė, netia 
aĮieiinokojonie nuošimčius, be« 
atmokej-bTrte dar ir $4,000 sko
los Dėkojo kleb. kun. A. Bai- 
tučiui už nenuilstančią dar
buotę.

Išpildytas ir trumpas prog- 
rūmelis, kuris visiems labai 
patiko. Po vakarienei buvc 
Šokiai.

Daugiau tokių smagią bau 
kietu. Juozas

DIEVO APVAIZDOS PA
RAPIJOS ŽINELĖS

. —
Nuo sausio 1 d. mūsų baž

nyčioje j vyksta nauja tvarka: 
Šv. Mišios bus 7:30, 9, 10:15 
ir 12 vai.

Kelias dienas pas mim vie 
Sėjo sveidus kun. ur. Vaitke
vičius, M. I. C. Per šventes 
sakė pamokslus.

Lietuvos Gen. Konsulatas

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

OR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1301 S. ASHLAND AVENUB 
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 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8. 

Phone Ganai 0528

Tel. CANal 0857
Res. 'PROapect 0659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS 

1821 SOUTH HALSTED STREET 
Rezidencija 06OO So. Arteslan Avė.

Valandos; 11 ryto Iki S popiet 
4 Iki 8 v. vakare

Kun. A. Petrausko, M. I. C

Praeities Pabyrės
Atsiminimai iš 1905 — 1914 

pcrrvvcntų laikų
I dalis pusi. 95
II dalis pusi. 192 

UŽ ABIDVI DALIS 25c.
Prisiuntimui 5c. 

“ŪKAUGAS” P’JB. CO., 
2334 So. Oaklev Avė., 

Chicago, Ii'..

DR. 6.1. BLOŽIS
Tel. OANal 0122

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavltt St.) 

Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto
Nuo 1 Iki S vakaro 

SeredoJ pagal sutarti

r«L CANal 0122

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak. 

deredomle Ir Nedėtomis pagal sutarti ' 

REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.0
Telefonas RKPublto 7808

OR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAS IR CHIRURGAM 
<157 ARCHER AVENUE

Tel. VTKglnla OO8« 
onso vai.: 9—4 ir •—« p m.

Nedaliomis pagal sutarti

IVA1BO8 DAKTABAI:

DR. CHARLES SEGAL
OF.ISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILU 
OFISO VALANDOS 

Nnn 10 Iki 12 vai. ryt*, nuo .’ i*kt 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:3!) vai.
vakaro. Nedėliomis nso 10 iki 12 

valandai dienų
THrfuuss MUM-a; 2884)

DR. M AURIGE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRUROAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ
Tel. YARds <1984 

R*«.i M. PI.Aaa >400
Valandos:

Kuo 18-12 v. ryto; l-l Ir 7-8 v. v. 
x MadAldtaaials nuo 10 iki 12 diant

A. A.
EMILIJA

BARNATONIENE
(po tėvais Vlllmnlėlulė)

mirė siiuslo 4 d., 1985, 5:45
vai. ryto. sulaukun 4G metų 
amžiaus. Kilo 1S Panevėžio ap- 
ekr., KuplAklų parap.. Patiltų 
kaimo. Amerikoje iftgyveno 24 
metus.

l’a.liko dideliame nulifidime 
vyrą Jurgį, du sūnus PranciS- 
kų ir Jurgį, (lukteri Albiną. 3 
pusbrolius — Juozupą, Napole
onų ir Maleufių Vilhnavičlus ir 
gimines; O lAeluvoje du broliu: 
Povilų. Ir Domlnlkų. ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1251 So. 
SI. lx)uts Avė. Telefonas Craw- 
ford 4481.

I^tfdotuvės Įvyks antradienį, 
sausio 8 d. IS namų 8 vai. bus 
atlydėta j šv. Antano parap. 
bažnyčių kurioje įvyks gedu
lingos pamaldos už velionės 
sielų. Po pamaldų bus nulydė 
tų į šv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę Vyras, Kūnai. Duktė. 
Pusbroliai ir Giminės.

laidoluvėmsc patarnauja 
graborius J. I*’. Itadžius. Tele
fonas (’ANal 6174.

Ivanauskų sūnelis Albert”- 
kas buvo išsinarinęs rankute. 
Dabar, ačiū Dievui, jau eina 
geryn. Ivanauske’ užlaiko val
domųjų daiktų krautuvę; yra 
dideli parapijos rėmėjai ir 
‘ ‘ Draugo ’ ’ rkaitytojai.

f
Balandėlis

DR. VAITUSH, OPT.
LIETTTV1S

OFTOMEI'RKIAMjY AKIŲ 
SPECIALISTAS

PEengvins akių įtempimų, kuris 
Mtl prlsžaetiml raivo* skaudėjimo, 
svaigimo aklų aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamų aklų karšt], atitaiso 
trumparegystę Ir tollregystę. Priren
gta teisingai akinius. Visuose atsiti
kimuose egzaminavimas daromas Su 
elektra, paro.'ai.čla mažlaaalae ktal- 
dSM. 8 poetai e ettds atkreipiama t 
mnkyktoa **»>•♦•• Kreivos akye ati
taisomos. Y«l*-Idn» nuo 10 Iki 8 ». 
NedBlfoj nuo in Iki 11 Daugely 
alUklmų akv« etltniMimoH be 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 BU. ASHLAND AVI. 
Phone Boulevard 7589

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIKBtJAI

Specialistai Iškalime Ir Išdirbt
ose visokių rūšių paminklų Ir fra- 
bnamlų.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šeštas kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjai^.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

▼fenas blokas | rytus nne 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rez. PEKSAOOLA 8011 
BELMOHT 8485 

Office: HII.DilDK 8805
Alfred Roselll. pren. Vlnoent RoseUl, secr.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermjtage Avenue

VENET1AN MONUHENT CO, INC.

GRABORIAI i
LACHAWICH 
IR SONŪS

LIETUVIAI GKABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausia

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 2515 ariu*' 251«
2314 W. 23rd PI., Chicago

1439 S. 49th”ct7Cicero, III.
Tel. CICERO 5827

Tel. LAFayette 8578

J. Lfulevfčfus
' Graborius 

ir
Balaamilotojas

Patarnauja Chlca 
goję Ir apyMnlėėje.

Didelė Ir graši . 
Koplyčia dykai 

4081 Archer Avė.

i.j; zolp
GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 Weet 46th Street
Tel. BOUIevard 0008—04(8

i Telefoną® YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Toriu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue
t Chicago, HL

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th 00URT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulev&rd 4139

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BALSAMUGTOJAJI 

Patarnavimas geras ir nebrangus
718 West 18th Street 

Telefonas MOVroe 8877

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite

JUOZAPAS EUDEIKIS
Ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais J. F. RAD2IUS 

Laidotuvių Sųlygos | lietuvių graborius

REPubiic 8340 Moderniška koplyčia d
5340 So. Kcdzic Avė. I w
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VIETINES ŽINIOS
IŠ AKAD, RĖMĖJU 

* ŪR-JŪS CENTRU
Malonu karts nuo karto pa

žymėti apie ftv. Kaz. Akad. 
Rėmėju draugijų ir jos dar
buotę.

Rėmėjos turi įgyvendinusio' 
daug gražiu įpročiu, laikosi 
nustatyto laiko savo susirin
kimams, parengimams. Pavy
zdžiui, jau virš 10 metų laiko 
savo sns-mus tų patį sekma
dienį, t. y. kas trečių sekma 
dienį kiekvieno mėnesio. Ga. 
dėlto ją susirinkimai taip skai 
tlingi. Skaitlingi sus-nmi reiš-

vo: tai po ftft. Širdies Jėzaus 
štovylėlę, tai ftv. Jnozapo, tai 
MnŽosius Gėlelės. Kalbėjo: 
kun. B. Urba, A. Nausėdienė, 
V. Gnlnaitė, B. Bytautienė, M. 
Dobrovolskienė, O. Reikauskie 
nė, B. Abromaitė, S. Bartkui* 
tė, P. Vasnitė iš jaunamečių.

Taip jaukioje nuotaikoje ir 
baigta centro priešmetinis sus
iims, su gražiausiais pasiryži
mais naujiems metams. Tyla

SKAITLINGAI KLAUSĖS 
PASKAITŲ

dėkoja visiems kas kokiu nors 
būdu prisidėjo prie šios vaka
rienės. šeimininkavo O. Au
ga itė, o jai pagelbėjo M. Ka-• • • Ivnliūnnitė, K. Viekiūtė, O. 
Zdanavičiūtė, A. Grikšienė.

Vakarienei aukojo: Pikeliai, 
Krenčienė, Grikšienė, Šliube- 
rienė, Klovas Clenner, Girdau- 
skienė, Budreckienė, Gudas, 
Faprickicnė, F. Poška, Kekš- 
tnitė, Arlauskienė, grab. A. 
Butkus, Kilai, Ivanauskai, f’e 
pulionis, Slausgalvienė, Vai li
ekai, Jankauskienė, V. Žabo 
raitė, Bladikienė, P. Vaitkui 
tė, Abromaitienė, T. Cepnlio- 
nytė, M. Bajorūnaitė, M. Jąn 
monaitė, O. Noreikaitė, grab

MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus

BIRA BIDIJAN “VAL
STYBĖ”

DRAUGO
METINIS

Skudai, Lusdienė, Mikuckni,
T0WN GF LAKE. _  Mo- T.imoliimiene, Pikčiūnienė, za

kia vienybę, o vienybės sek-Į levų Sąjungos apskritis y,nvol ^<r*sL A. Butkus, Mr. and Mra.
mės gražios ir dideli darbai.

Pažymėtina priešmetinis su
sirinkimas, kuris sumušė vašų 
metų rekordą. Tai buvo tik
ras seimelis. Dalyvavo atsto
vių iš visų Cbicagos skyrių.
Raportai buvo įdomūs. Visur 
dirbama. Kai kurie skyriai

surengęs čia sveikatos paskai
tas gruodžio 30 d., parapijos 
svet. Moterų ir mergaičių su
sirinko skaitlingai ir visos su 
atsidėjimu klausėsi kalbų dr. 
A- Rakausko, dr.'S. Slakienės 
ir M, Vaičūnienės.

Gruodžio 30 d. M. Sų-gos
net svetaines jau turi paėmę 21 kuopos įvyko knygų pati-
dėl vajaus.

Metinė Centro vajaus vaka
rienė nutarta rengti vasario 
24 dienų. Komisiją išrinksime 
kitame sus-me.

Aptarus draugijos reikalus, 
eita prie rinkimo 1935 met 
valdybos, kuri likosi vienbal
siai nžgirta ta pati. Kapelio
nas — kun. B. Urba, pirm. —
A. E. Nausėdienė, I vice pirm. 
— O. Reikauskienė, II — M. 
Šodicnė, III — darinkta nau
ja, M. Dobrovalskienė, nuta
rimų rust. — V. A. Galnaitė, 
finansų raŠt. — M. L. Gnrin-

. skaitė, iždininkė — viena iš• «•
gerb. Seserų, iždo globėjos —
B. Bytautienė, H. Nedvarienė. 
Spauda pavesta centro valdy-

^bni (Nausėdienei ir Galnakei)
Negalima praleisti nepaste- 

. bėjus kapeliono, kun. Urte į- 
domios kalbos. Gerti', prof. ti

krinimas O. Norkienės namuo
se. Knygos pasirodė vedamos 
gražioje tvarkoje. (Raštinin
kauja sesutės S. K. Bartkai- 
tės).

Nors šiais metais kuopa tu
rėjo daug išlaidų, vienok ižde 
randasi viso $60.

Baigus darbų, O. Norkienė 
iškėlė vakarienę, per kurių pa 
sakyta širdingų kalbų. Paskui 
žaista. Rap

DAINININKAI PAS LU
KOŠIUS

Bear, Steigvilienė, Kraujalie 
nė, Brneienė, J. Norvilas, K. 
and V. Beauty Shop, Dr. J. 
Šimkus, Dr. Zalatoris, Šmitai, 
Z. Samčkicnė, Gudavicienė, 
Bankevičiai, A. Sasnauskaitė. 
Stonis, Litvinienė, Sireikienė. 
M. Kavaliūnaitė, Mileekienė, 
Labnnauskienė, Gurskienė, A. 
Benaitė, H. Ringelaitė, Marti
nionis, Neniškiai, Pocienė, A. 
Šalčius, Coopersmitb, Wex- 
berg, Pankauskai, J. Šimkus. 
Klusienė, Tamašauskai, K. Vi- 
ckiūtė, O. Augaitė, O. Zdane- 
vičiūtė, Urbonienė, Žvinakie- 
nė. Stušlnskienė, Venslauskie- 
nė, U. Jucienė, Stašelis, Lie- 
pienė, Cesnavičius, J. P. Ra
kštis, Pansirna Studio, Wait- 
cbes, Pužauskas, Vidmontai, 
Bagdonienė, W. Reizner, Bal
čiūnas, kun. Albavičius. 

Širdingai visiems ačiū. 
l*irm., P. Ivanauskienė 
V. pirm. U. Jucienė

Rusijos bolševikai surado 
dar vienų vietų žydams ko
lonistams upgyvendinti. Toji 
vieta yra tolimame Sibire. 
Plotas prasideda į rytus nuo 
Baikalo ežero ir eina iki pat 
Chabarovsko miesto. Per vi
durį šios žydų respublikos te
ka dvi upės.- Bira ir Bidijan, 
kurios įteku į Amūro upę. Gi 
į pietus sueina siena su nau
ja .Japonijos sukurta Manchu- 
kuo valstybe. Todėl ir vardas 
šios bolševikų projektuojamos 
žydų “respublikos”, kaip ji? 
jų vadina, paeina nuo tų dvie! 
jų upių: Bira - Bidijan.

MARQUETTE PARK. —
Naujų Metų dienų, Peoples Fu 
rniture Co. programoj iš sto
ties WGES buvo daug gražių 
dainų, muzikos ir kalbų.

Groži muzika ir naudingi kiauri 
programos vedėjo (p.- K ruko)

PAMALDOS UŽ a. a. KUN. 
P. JURGAITI

krr.s akstinas, teikiųs rėmėjo-j patarimai darė valandėlę vie- 
ms naujų jėgų.

Baigus sus-nių, gerb. seserys
r.ų gražiausių. 

Po programo

Jau praslinko meteliai, kai 
mirtis pakirto jauną 

kunigų, a. a. P. Jurgaitį. Už 
jo sielų šv. Mišios bus laiko
mos Šv. Kazimiero viennoly-

dainininkai: 4ie, sausio 7 d.; sausio 15 d.
— Šv. Kryžiaus bažnyčioj, o 
sausio 14 d. — Šv. Juozapotpavaiš'no užkandžiu. Buvo ir K. Sabonis. L. Sabonienė, muz. 

trumpa programa; pasidalin- | J. Saulis, S. Saurienė ir pats
įspūdžiais, pasidžiaugta v.- piogramo vedėjas Krokas, su- J>ažnycioj, South ( hieago.

sų metų vieninga darbuote, 
daryta nauji pasiryžimai 1935 
metams. Ypatingai reikšta dė

važiavo pas V. Lukošius, 7011 
S. Artesian Avė., kur buvo su
rengta Naujų Metų pokylis.

kingumo gerb. seserims už tei- j Apart dainininkų, pokylyje da 
ktų inspiracijų kiekviename lyvavo Lukošių giminės ir 
darbe, i-sišes ir Kalėdų (lova-į draugai.
nas, kurias visos dalyvės ga

PAIN-EXPELLER
h « a o<

Visokiems muskulų 
skausmams palengvinti

naudokite
ANCHOR

PAIN-EXPELLERĮ
Pain-ExprUeria ▼inuomet 

palengvina skausmus.

LS PAIN

l’rie skanios vakarienės, ko 
kiną p. Lukošienė su dukre
lėm, Aleksandra, Ievute ir 
Stanislava, visuomet suruošia, 
pasikalbėta ii pajuokauta. 
Po vaišių, padainuota, pašok
ta ir, linkėdami vienį kitiems 
laimingiausių 1935 metų, iš
siskirstė. Vakaras praleistas 
gražini, smagiai. Pažymėtinas 
Lukošių vaišingumas. Sve&'as

Didesnė Jėga Nervuotlems
Susllpnėjuslems Vyrams 

ir Moterims
NUOA-TONE vra turtingas Zlnku- 
Kosfoldu. brangia sudėtimi, parūpi
ns, nPI» fosforą, t y. elementą labai 
reikalinga įvirtiems, galingiems ner
vams. MedilutlIAką fosforą parako 
<t» k inral. km) nuAvelnlntl Ir nura
minu sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurios pagimdo 
"misld*v8Jlmo" Jausmą.

T.,s Katinus receptas turi tam tik
ra formą geležtes, rauuono kraujo 

reikalingo bfldavojumul tvirtesnių 
Ir ovalkesnlų raumenų Ir sugrąžini
mui spalvos Ir pilnumo lžblyžku- 
slems. ploniams veldama Be to. 
NUOA-TONB turi že»i«u» kitas bran
gias gyduoles. Pradėk lt Ant NUOA- 
TONE Atandlen Ir tAmyklte kaip 
stlprSslt. Parduoda visi aptlekorlat 

garantija grąžinti pinigus. Tik 
s« Doleris mėnesio trytmenful. 

kužk lėtėjimo Imkit—ITOA-flOI. 
I.luosuotoją vidurių Žile

Prašoma visų ateiti ir pasi
melsti už kun. P. Jurgaitį. 
Liūdi jo mylima motutė, se
sutė ir brolis ir visa giminė.

Reporteris

, HAVANA, saus. 5. — Ne
toli Kubos pakraščių nusken- 
,do žuklininkų laivas. Iš 12 
įgulos 7 žuvo.

VIEŠA PADĖKA
Šv. Kazimiero Akad. Rėmė 

jų 5 skvr. vakarienė gruodžio 
31 d., puikiai pavyko. Svečių 
prisirinko pilna svetainė. Pro 
gramų išpildė mokyklos vai
kučiai, K. Sabonis, O. Pužau- 
skaitė. Kalbėjo dr. Račkns, O. 
Lotozienė, P. Valnckis, kun. 
Ig. Albavičius. Durų dovanas 
laimėjo O Domanskienė ir J. 
PetroSius. Kalakutų — Kikic- 
nfi. Po vakarienės šokta.

Sv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų skyr. valdyba nuoširdžiai

KONCERTAS
SEKMADIENf,

Vasar io-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AIUTURUUJ

3133 So. Halsted Street
NICARAGUA KANALAS į Sumanymui labai priešinasi Kų tik iščji. ii spaudos

Japonija. Mat, ji gerai žino,

ŠĖTONO DVARAS

Aprašysiu apie vienų žmo
gų, kuris norėjo geriau praga
ro viešpačiui, negu Visagaliui
Dievui tarnauti. Šis atsitiki-' Jungt. Amerikos Valstybės| kad J. A. Vai., turint du ka
rnas nėra fabrikuotas, bet do-'tiiri daug nesmagumų su Pa- nalus, jos jūrų jėgos greitai 
kumentaliai užrašytas, kaipoi narnos perkasu —- kanalu.'gali persimesti iš Atlantiko į 
tikra tiesa. • Mat, laivų plaukimas tuo ka-'Ramųjį vandenynų. Japonai.'

Suomijoj (Finlandijoj) ne- nalu yra labai negreitas. Be j kaip žinoma, svajoja apie Pi-Z

“Pašaukimas j D* asinį 
Luom$’’

Parašė ir išleido 
Kun. Pr. J. Vaitukaitis 

Knyga 95 puslapių jtaipoi
toli Helsingforso yra didelis to tas kanalas yra jau per- lipinu ir Jlavvaii salas, kurios;ir gražiai iliustruota šventųjų
dvaras, kuris legaliai užrašy
tas pragaro viešpačiui — šė
tonui.

Prieš kelioLikų metų koksai 
tai sųomas vanlu Lara Iluila-

sinuras jūsų milžinams. O ki
ta, tai Panamos valstybės rei
kalavimai. Tenykščiams radi
kalams šis kanalas nelabai pa
tinka; jie daro žygius, kad

jiems kvepia, kaip meškai me
ilus.

rienė, prieš mirsiant, didelius, valdžia padarytų naujų sutar- 
žemės plotus teisėtai užrašė tį. Ir komisija jau yra Wa- 
savo mylimam draugui — vėl- sbingtone. Ar ji kų laimės, a- 
niui. Kaip jis įsigijo tuos dl- teitis parodys.
(lėlius žemės plotus, nei vie-| Kilus karui, kuomet būtų 
nas iš tenai gyvenančių žmo- Į reikalas laivams greit pasie
nių nežino. Jis. tik tiek buvo kti paskirtų vietų, Panamos

Lietuvoj paruoštas naujas 
gydytojų praktikavimo įstaty
mo projektas, reguliuojąs ope 
racijų, atlyginimo ir kitas 
teises.

NEW YORK, saus. 5. — 
Vandens įvadas susprogo vie 
noj miesto daly. Užlieta apie 
10 blokų apylinkė.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan State Bank Name) |

, . . .. , . . ....... jas kanalas būtų daug gi-į PĮ^"iio" «e^a^ “r ° p’ tižiosbuvo patvirtinti, kuomet tar- / . . A ... ?. vakari?? iw •
• • t ir -i - liesins, platesnis ir juo laivų TcAMai ii7»po mirusio L. Huilariene senu1 , , . „ , , . Teutonas cajsbi

. i a . , plaukiojimas butų daug grei-poperų rastas testamentas, kn . • . »-. .. A., . , 'tesnis. Be to, jis butų arčiauname jis ne tik savo sielų, i . ,r . , , _ .-J -J. A. V. taip, kad kelione iš

žinomas, kad buvo labai nedo
ras, nelabas žmogus.

Apylinkės žmonės pasakoda
vo, kad tas nedorėlis turėjęs 
padaręs sutartį su budeliu ir 
kad turėjęs daug reikalų su 
tuo savo draugu. Visi tie pa
sakojimai apylinkės žmonių1^"’"

kanalas pasirodytų netikusiu.
Nežiūrint, kad tas kanalas 

kainavo netoli vieno bilijone 
dolerių ir kad kastas apie 2d Į 
metų, Washingtone jau rim-, 
tai svarstoma klausimas, kad Į 
padarius Nicaragua kanalų

Namai: 6459 S. RockveU St
Telefoną* KKFublIe U«<Ml

paveikslais Tvirtais popieti 
niais viršeliais tik 25 ccnia^ 
vieną imant, dar reikia pridėti 
už persiuntimų be.: o gražiau 
audeklo viršeliais 50 centų 

'DRAUGĄ?'
2334 8o. Oakley Avė.. 

Arną pas patį Autorių 
8801 Saginaw Avė.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

Skalbyklos
$49.5O

bet ir visų savo žemiškų tur
tų paveda šėtonui. Giminės ke 
liais atvejais norėjo sulaužy
ti tą testamentą, bet teismas 
nedavė.

Gyventojai netoli to dvaro, 
bijodami per tų žemę ir eiti, 
pasidarė kelių, einantį pro to 
dvaro žemės šalį. Visi bijo,

New Yorko į Los Angeles bū
tų dviem dienom trumpesnė ir 
tuo pačiu sykiu atsimestų virš 
500 mylių.

BIZNIO PROGOS
Business Chances

P. CONRAD
FcyroGnAFAF 

Atiharė nuosava., mo- 
AemiAka st’idlo so Hoi- 
'ywood Šviesomis.

430 WEST HSrd ST. 
Enf(lewood 5840—5888

_____ • ANGLYS! Tdkstančlal namų vartoja 
ekonomtSkiis. be suodžių Troplcalr

p A R anglis. Garantuota voga Ir ftllutna.
Try i Telefonai:

8creenings—14.75 Republle 0400
GARSINKITES “DRAUGE” ka<l M kiflura žern* neprarytų. niaį įteigta biznis. Barai pn- arba’įj^.oo 'mXsc 2^5

■ ■ - -------------- blmisn tirio namo "Reiks nu-' Noirthern coai. co.,Klauso prie namo. IMIKS IIU ljawTOlale Mcrrlmac 2594
|pirkti vien tik stalus, krėslus,
casb register, steam-table ir

TAVERNOS BIZNIS 
davimui. -- Geroj vietoj, Se-

EXTRA! MARGUČIO EXTRA!

Skandalu-Skandalai
Muzikalis Vaidinimas

13 Sausio - Jaunary
MARGUČIO AUDITORIJOJ,

32 Wcst Randolph Street, Chicago, III.
(Vidumiesty)

degtinę. Parduosiu labai pi
giai. Atsišaukite:

FRANK KNJAPP 
5144 So. Ashland Avė.,

Anton Zioikowski — namo 
savininkas.

REIKALINGAS pusininkas 
arba pusininke. Norinčiam, pa
rduosiu visų tavernos bizni, 
1320 So. 49th Avė., Cicero, UI.
•> gyven’,no kambariai.

(Vidumiesty) 
“ORIENTAL”(Greta

Pradžia 5:30 v. vakare
Šokiai nuo 8:30 v

Į šokius įžanga 40 centų.
Užkviečia MARGUTIS

kestros.

teatro)
Įžanga 55 centai

v. prie Davė Bennctt radio Or-

______

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chicago, III.
TEIa RF.PURMC »4«2

Katrie perkate an<'l* IA 
drafverlų, siųskite Juos J 
CRANE COAT. CO. (Jausite 
geresnes anglis už mažinti 
pinigų.

ELEKTRINĖS LED AUNĖS
69.50

6 tūbų t rumpū ji^bangrj ra
dio, mažos radioft po

*6.50
2 šmotų Parlor Setas po '

*34.50
Karpetai po

*18.50

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PIKIAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS

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

Telefonai: BOUlevnrd 4705 
BOUlevard 8167

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

¥ risirašykite J Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotai! Bisnii 
2608 WEST 47th STREET TeL LAFayetto 1088

W. C. F. L., 970 K., Lietu- 
nuo II iki 2 vai. po piet. 
W. H. F. C. 1420 K. Ket- 
vergais — įsitėmykite nau- 
jį laikų: nuo 8 iki 8:30 va
kare, leidžiama Bud riko 
Krautuvės.

i.




