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PREZ. A. SMETONA BETARPIŠKAI 
DERASI SU PILSUDSKIU

Dėl šių derybų ir min. Beckas 
neišvykęs į Ženevą

KAUNAS, saus. 13. — Liejva pageidauja, kad padarius

KARDINOLAS PEIKIA 
MEKSIKOS VYRIAUSYBE

tuva pradėjo derybas su Len
kija, kad likviduoti tarp abie-

taiką su Lenkija ir gavus len
kų paramos prieš Vokietiją.

ją kraštų veikiančių neoficia- Į Prez. Smetona ir maršalas 
lę karo padėtį, kuri tęsias' Pilsudskis nori rasti tinkamą 
nuo 1920 metų, kada lenkai formulą, kuri leistų Lietuvai,

MEKSIKA NEGALI KĄ
GERA SULAUKTI SIAU

ČIANT TERORUI

BOSTON, Mass., saus. 12. 
— .Jo Emin. lardir.olas 
O’Connell, Bostono arkivy
skupas, aną dieną kalinda
mas į Švč. Vardo draugijos 
unijos narius, denuncijavo

GERI KATALIKAI 
YRA BAŽNYČIOS 

KAREIVIAI

smurto keliu užgrobė Lietu
vos sostinę Vilnių. Lietuvos 
prezidentas A. Smetona veda 
betarpiškas derybas su Innki- 
jos diktatorium maršalu J.
Pilsudskiu. Norima tarp abie
jų valstybių atidaryti sienas 
ir užmegsti diplomatinius sau 
tykius.

Pereitą vasarą šie abu dik
tatoriai mėgino kaip nors iš
lyginti gyvuojančius nesusi
pratimus. Tačiau Praucū?ija 
su savo rytų valstybių pakto 
sumanymu nukirto tolesnius 
pasitarimus. Kadangi Innkija 
atmetė minėto pakto sumany
mą, o Lietuva susiginčijo su Beckas būtų namie, nes rei-jlicija puolė Šventosios Dva- 
Vokietija dėl Klaipėdos kraš- kalingas vedamoms deryboms I sios bažnyčią, kurion apie 300 
to, pasikeitė situacija. Lietu- įsu Lietuva. katalikų susirinko, kad pasi-

į meldus ir protestavus prieš 
vyriausybę, kuri pašalino pa
mpi jos kunigą.

Katalikai griežtai pasiprie
šino policijai ir po to užsiba
rikadavo bažnyčioj. Keletas 
katalikų nužudyta ir daug su
žeistųjų. ,

neišsižadant Vilniaus, susitai
kyti su Lenkija. Lenkijos vy
riausybės vienas narys pa
reiškia, kad maršalas Pilsud
skis šią žiemą tik dėl -to už
siliko Varšuvoj, kad gavus 
progos vesti derybas su prez. 
Smetona. Ir maršalas turi vil
ties, kad derybos bus sėkmin
gai užbaigtos.

Dėl šių Lietuvos veriamų 
taikos derybų su Lenkija ir 
lenkų užs. ministeris Beckas 
staiga “susirgo” ir neišvyko 
Ženevon į T. Sąjungos tary
bos susirinkimų. Maršalas l’ii

ŠVEDIJA SUSILAUKUS 
GERŲJŲ LAIKŲ

APIE TAI PRANEŠĖ KA
RALIUS ATIDARANT 

PARLAMENTĄ
--------- | STOKHOLMAS, saus. 12.

TAIP PAREIŠKĖ KARDI- — Švedijos karalius atidarv- 
NOLAS PER ŠVČ. VARDO (lamas parlamento sesija pa- 

DR-JOS ŠVENTĘ į reiškė, kad švedams pasibai- 
Švč. Vardo dr-jos unija, Idogieji laikai, kad vyrian-

, Chicagos arkivyskupijoje mi- «iau ^a'PS subalansuoti
Meksikos vyriausybe už k»m-ln-j(> kfts in<.tiųp -yenlę, sąmatą ir kad nebus skiriami
likU Persekiojimą. i sausio mgn (. dįenQ Daugiau, nauji mokesčiai. Nedarbo

Kardinolas sake, kad jokia iRaip tryg <ūkstaačiaį sinrt problema, taip pat bus sel:-. ,___________________________ sios
pažanga neįmanoma tokiem ,1 ” ‘ . draugijos narių vyrų popiet
krašte, kur vyriausybė terori-^ 
zuoja ir turi pavergusi gy 
ven tojus.

usi rinko Švč. Vardo kated
rom Iškilmėms pirmininkavo
paits arkivyskupijos ganyto- 

Tad Meksikos vyriausybės . , , ' ' .
. . jas, .J. E. Kardinolas Munde-

pasakojnnai apie kokius ter
ekonomiškus planus, kurie 
ten bus vykdomi, yra tik akių 
muilinimas. Ten negali būt 
kas nors gera.

lein. Draugijos unijos direk
torius mons. D. Bvrnes vedė 
pamaldas, o vyskupas O’Bri- 
en suteikė palaiminimą su 
Švč. Sakramentu.

niingai išspręsta.

NENUMATO LAIKŲ

DAUGIAU KATALIKŲ 
ŽUDOMA MEKSIKOJ
MEXIC0 CITY, saus. 12- 

sudskis reiškė noro, kad min. — Tacubaya priemiestyje po-

WASHINGTON, saus. 12. 
Amerikos Darbo federacijos 
viršininkai pareiškia, kad šie
met jie nieko gera nenumato 
krašto pramonėje ir abejoja 
apie laikų pagerėjimą. Gerė
jimas negali įvykti be darbo 
padidėjibibrT) darbo padidė
jimas yra labai abejotinas.

Sako, 'dar blogiau bus, jei

BALTIJOS PARODOS PRADŽIA YRA 
SEKAMA i

--------------------------------------------------------- t . .j

Tūkstančiai žmonių atsilankė 
į parodos atidarymą

LINKĖTINA, KAD LIETUVIAI GAU
SINGAI JĄ LANKYTŲ

vaitį, Estijos vicekonsulą G.
, C. Whipple ir pagaliau Jo
i Malonybę prelatą M. L. Kru-•
, šą. Visi kalbėtojai reiškė no- 
j ro, kad ko daugiausia žmo
nių susirinktų į parodą ir pa
matytų tuos gražiuosius rank 
darbius.

Po kalbų sekė muzikali nė 
programa, kurią išpildė p-nia 
B. Drangelienė, padainuoda
ma dvi daineles, Šv. Kazimie
ro Akademijos auklėtinės 
grąžiai pagrojo ir įspūdingai 
pašoko. Iš tikrųjų akademi- 
kės sužavėjo visus svefimtan 
čins, kurie ligŠiol dar nebūvi 
matę jųjų. •

ANGLIJA TURI SUMANYMĄ - LEISTI 
VOKIETUA! GINKLUOTIS

LONDONAS, saus. 12. — 
Laikraštis London Time skel
bia, kad Anglijos vyriausybė 
rengiasi paduoti Vokietijai 
sensacinj pasiūlymą. O tas 
yra, kad leisti Vokietijai pil
nai atsiginkluoti su sąlyga, 
kad ji grįžtų T. Sąjungon ii 
liendrai su kitomis vaistyta 
mis dirbtų už nusiginklavi
mą. Kad tai atsiekus, iš Vei 
salio taikos sutarties turėtų 
būt pašalinti straipsniai, ku
riais yra uždraustas Vokieti
jai atsiginklavimas.

Anglija daro išvadą, kad 
šiandieninis stoyis yra nenor
malus ir pavojingas. Yra ne
ginčijamas faktas, kad Vokie 
dija šiandien be valstybių lei
dimo palaipsniui ginkluojasi 
ir tuo būdu peržengia (Versa
lio sutartį. Kadangi nėra 
kaip ją sulaikyti nuo to žy
gio, tad kodėl nebūtų galima 
pripažinti jai atsiginklavimą. 
Tai padarius, normalumas 
grįžtų Europoje ir tada sėk
mingiau vyktų bendras visų 
valstybių nusiginklavimo dar
bas.

Anglijai visas vargas yra 
tas, kad vargiai Prancūzija 
ir Italija parems joa su man y

mą. Nors šiandieninė Prancū
zijos vyriausybė rodo daug 
nuolaidumo Vokietijai, tačiau 
stipriai laikosi Versalio tai
kos sutarties.

Sakoma, kad andai Ryme 
Mussolinis su La vali u nutarė 
nieku būdu nepripažinti Vo
kietijai pilno atsiginklavimo.

89IŠGELBĖTA KASPĖ- 
JOS JŪROJE

BEDARBIU RIAUŠĖS 
PARYŽIUJE

PARYŽIUS, saus. 12. — 
Šio miesto pietiniam priemie 
styje komunistų vadovauja
mi bedarbiai sukėlė riaušes, 
kada policija juos sulaikė ir 
neleido žygiuoti miesto link.

Keliolika asmenų sužeista 
ir daug areštuota.

KAD SUMAŽINUS 
KATASTROFAS

LONDONAS, saus. 12. —

Draugijos nariai atnaujino 
pasiryžimus dorai gyventi ir 
kitus vesti doros keliu ir vi
sados pasilikti katalikiškos 
akcijos priešakyje.

Kardinolas gražiai prakal
bėjo į susirinkusius šventėn ' kongresas nepritars 30 vnian 
narius ; dų savaitės darbo sumanymui.

“Jau apie dvidešimts me
tų kaip aš dalyvauju Švč. Var 
do dr-jos metinėje šventėje,” 
sakė Jo Eminencija. “Kas 
metai» pasibaigus šioms pa-

POTVYNIAI GONNEC- 
TICUTE

maldoms pasakau trumpą kai NEW HAjVEN, Conn., sau-
bą. Ir visados mano kalbos'šio 12- — Išsiliejusi Connecti-' 
tikslas yra įkvėpiamasis. Ki
taip ir būt negali. Jūs, vyrui, 
suvykstate, čia, kai kurie iš 
nemažo tolio, paprastai per 
nepatogi) orą, dažnai su didu 
liaia apsunkinimais; jūs susi-, 
renkate, kad apturėjus įkvėpi
mo, paraginimo, kad įgavus 
atnaujinto akstino savo pačių

ASTRACHAN1US, Rusija, 
saus. 12. — Milžiniška ledo 
lytis atskilo Kaspijos jūroj kentėjimui ir vadovybei kitų.
nuo pakraščių ir su savimi' kurie yra jūsų žinioje
ėmė vilkti 89 žuvininkus su £'°*X)jp-

cut upė sukėlė didelius po 
tvynius Hartfordo mieste ir 
apylinkėse. 4 asmenys žuvę 
šioj valstybėj ir du — Ver- 
monte.

Arčiau upės gyvenantieji 
žmonės arba pasišalino, arba • 
pasirengę apleisti savo na
mus pasireiškus pavojui.

Quinebang upės vandens 
lr4 srovės suardė keletą tiltų.

arkliais ir visais žuklavimo 
padargais. ,

Jų pagalbai pasiųsti lami
nai. Per 10 dienų jiems pri
statyta maisto iš lėktuvą su 
parašutais.

Toliau Kardinolas sakė, 
kad nuo gerų katalikų ir jų 
vieningo veikimo priklauso 
Bažnyčios stiprybė. Perei
tais metais per jubiliejų la
bai daug atlikta Bažnyčios ir

Pagaliau lakūnai nurodė katalikybės gerovei. O tas ne
žuvininkams, kurion pusėn 
jie turi vykti, kada lytis susi-

reiškia, kad jau šiemet yra 
reikalinga ilsėtis sudėjus ran

siekė su pakraščio ledu. Tuo kas įr džiaugtis atliktais dar
biniu išgelbėti visi. bais. Toks elgimasis būtų prn

------------------- įžūtingas Bažnyčios pažangai.
LAKŪNĖ PUTNAM PASIE

KĖ REKORDĄ
Reikia įsisąmoninti tai, kad 
Kristus savo Bažnyčią ant že 
mės padarė kovojančia bažny- 

Anglijoj pradėta kampanija, Į OAKLAND, Cnb, saus. 12. ėja, kuri nuolat kovoja su 
kad sumažinus automobilių'— Žinoma drąsi Amerikos la priešais. Visi sąmoningi kata-

PRAVEDĖ 770 MILIJONŲ 
DOL. RILIU

\VASHINGTON, saus. 12. 
— Kongreso žemesnieji rū
mai pravedė 770 milijonų dol. 
fondų7 bilių. Šie fondai yra 
skiriami finansuoti ekzekutvvj 
ofisą ir visą eilę biurų, boar- 
dų ir komisijų. Vyriausybės 
oponentai smarkiai puolė š; 
bilių.

Šeštadienį 12.45 vai. p. p. 
iškilmingai prasidėjo Baltijos 
Rankdarbių paroda Palmer 
House viešbutyj. Buvo pietūs, 
svečiams, atsilankiusiems į 
parodos atidarymą. Puošnio
je salėje, kuri buvo išpuošta 
Amerikos, Lietuvos ir Esti
jos vėliavomis, buvo galima 
matyti daug svečių, kurių 
•tarpe buv.o gerb. E. Kelly; 
Chicagos majoras; Lietuvos 
generalinis konsulas Nev 
Yorke gerb. P. Žadeikis; 
Lietuvos konsulas Chicago- 
je gerb. A. Kalvaitis; Es
tijos vicekonsulas gerb. G. 
C. AVhipple; f gerb. D. F. 
Kelly, The Eair parduotuvės 
pirmininkas; kitų valstybių 
konsulai, universitetų rekto
riai ir kiti. Iš viso buvo dau
giau kaip 50 žmonių. Toliau 
sekė pačios parodos atidary
mas The Fair parduotuvėj”, 
pačiame Chicagos centre.

Aitėjus į parodai skirtą vie 
tą, buvo sunku prieiti prie 
estrados, kur sėdėjo visi sve
čiai. Žmonių galybės, visų 
tautų. Pačią parodą atidarė 
Chicagos majoras E. Kel
ly, kuris pasakė labai gražią 
ir įspūdingą kalbą. Tarp kit
ko jis pareiškė, kad kuo dau
giau lietuvystės, tuo geresni 
būsime Amerikos piliečiai. 
Sakė, kad jis yra tikras, kad 
paroda bus įkvėpimas jau
niems amerikiečiams palaiky
ti savo bočių idealus. Palin
kėjęs parodai geriausio pasi
sekimo, jis užleido vietą pro
gramos vedėjui The b'air par 
duotuvės pirmininkui D. F. 
Kelly, kuris pakvietė kitus 
kalbėtojus: P. Ynung iš Mar 
shall Field parduotuvės, Asso 
ciation of Commerce pirmi
ninką, P. Žadeikį, A. Kal-

Žodžiu, pradžia labai sėk
minga. Reiškiama vilties, kad 
lietuviai neapsileis ir kiek tik 
galima lankys šią parodą, 
kad parodžius svetimtaučia
ms, kad jie domisi savais da
lykais.

Ateinančią savaitę įvyks ki 
•ta programa, kurioje estai 
turės pirmąjį vaidmenį, nors 
ir lietuviai neapsileis. Estų 
programoj, kiek teko išgirsti, 
dalyvaus jų garbės konsulas 
gerb. C. C. Coldren, gar
bės vicekonsulas gerb. G. 
C. IVhipple ir dr. Elizabetn 
Judas. Dr. Judas žada pasa
kyti prakalbėlę apie Estijos 
rankdarbius ir estų tautą. 
I)r. Judas yra gabi kalbėto
ja ir esame tikri, kad verta 
nueiti ir pasiklausyti jos kal
bos. Taip pat ji žada padai
nuoti keletą estų tautiškų dai
nų. Lietuvių programa tai 
dienai galutinai nenustatyta.

The [Fair parduotuvės pir
mininkas pareiškė, kad paro
da tęsis visą savaitę. Ir jei 
bus sėkminga, bus pratęsta 
tolifcu.

------------——

katastrofas. kūnė, Amelia Earhart Pul- likai yra Bažnyčios kareiviui

SERGA LENKŲ 
MINISTERIS

Alaus gamintojai pareiškia, 
kad dėl didelių mokesčių jie 
J’ra priversti gaminti menkes- 
įėa rūšies alų.

nam padarė naują rekordą.
Ji šiandien laimingai atskri
do čia pati viena iš Hawaii J laikais, 
salų. 2,408 mylių tolį atliko 
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ir jie privalo nuolat veikti ir 
budėti, ypač mūsų dienų

VARŠUVA,, saus. 12. — 
Lengvai susirgo lenkų užsie
nio reikalų ministeris Beck- 
as ir negalėjo vykti T. Sąjnn 
gos tarybos susirinkiman Ž< -

1 novoje.

AREŠTUOTI NARKOTIKU 
VARTOTOJAI

Prieš keletą dienų keturi 
asmenys mirė nuo malarijos 
Chiragoj. Tai nepaprastas čia 
įvykis ir tai dar žiemą.

Imta ieškoti priežasties ir 
galų gale susekta, kad miru
sieji yra buvę narkotikų var
totojai.

Tad policija puolė De Nbr-

de viešbutį, 506 No. Clark 
j gat., ir suėmė 14 narkotikų 
į vartotojų. Tarp jų, sakoma, 
yra du užkrėsti malarijos 
perais.

Sakoma, kad malarija užsi
krėsta vartojant bendrai vi
siems tą pačią hypoderminę 
adatą.

Keletas narkoitikų vartota 
jų suspėjo pasprukti iš vi<J 
bučio pasirodžius policiją*,
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į dainoj yra postuos: “Vstavai, prokliatijetn Į 
' 'zakleimionnyj vieš mir golodnych i rabov,J 
kipjt naš razinų vosmuščennyj i v smertnyj 
boj vesti gotov”. .Ink sėkmingu prakeikimu 
pasaulį gali pažymėt tik Dievas; jokiu būda 
negali nei vyriausybė nei buržuazija pasauliu 
“zakleimit prokliatijetn”. žodžiai “Ui Bog 
nedast nam izbavlenija” (“nei Dievas neduos 
mums išganymo”) kaip tik rodo revoliucio
nierių desperaęjjų ir neapykantą Dievui. Čia‘tų Motinėlės pašalpos dėka 
paminėtuose žodžiuose yra daugiau logikos, w«i l-„
negu K. Markso “Kapitale” ir “Komunistų 
partijos manifeste”.

Rusų poeto žodžiai “V zubach cigarka, 
primiat kartuz, na spiau b nado bubnovyj 
tuz. Svoboda, svoboda! Ech, bėz krėsta!” pa
gavo visų bolševikų dvasių: jie yra morali-

Atsikreipimas į Visuomenę
Motinėlės Dr-ja šelpiu netu

rtingus gabius ir dorus stude- 
ntus - studentes, einančius au
kštus mokslus. Toji dr-ja jau 
veikia apie 30 metų; per tų 
laikų ji sušelpė daug studen-

štus mokslus eitį į Lietuvos

Pirmadieniu sausio 14 d., 1035
S------“ L- — - ‘I

į tai atskirų bendruomenių, bet vos Piliečių Sujungę Ameri- 
ir tautų gyvenime. Tų klausi- koje. Ji būtų daug darbo nu- 
mų geriausiai supranta mūsų dirbusi ir daug naudos davu- 
išeiviai, ypatingai Amerikos si taip Lietuvai, taip ir Ame-

DIENOS KLAUSIMAI

DlEVO MALONt IR SOCIALINIS 
GYVENIMAS

~ J. Gs. “Pan. B-se” rašo:
Katalikų tikėjimas mus moko, kad žmo

gus per krikšto sakramentų įgyja pašvenčia
mųjų Dievo malonę, kurių praranda per mirš
tamųjų nuodėmę.

Sitų tiesų nu,jautė ir “laisvų pažiūrų” 
Vokiečių genijus J. \V. Goethe ir poetiškai 
pavadino jų “die Liebe von oben” ('“meilė 
iš viršaus”). Šita “meilė iš viršaus” tari 
ne vien metafiziškų, liet ir empiriškų reikš
mę. Pašvenčiamosios Dievo malonės (gratia 
habitualis seu sanctifieans) netekimas ir ne
noras jų atgauti per sakramentalinę atgailų 
moraliniam žmogaus gyvenimui turi fatališ
kai blogų įtakų — padaro jo sulinę lialęsižkų 
ir stumia jį į moralinius ekscesus.

Šitokia atskirų asmenų būklė atsispindi 
ir socialiniame gyvenime, kurį anksčiau ar 
Vėliau išmuša iš pusiausvyros. Drąsiai gali
ma sakyti, jog visos socialinės neteisybės ir 
revoliucinis reagavimas į jas, visos revoliu
cijos ir jas lydinčios žudynės ir orgijos eina 
iš to, kad daug žmonių prarado “meilę iš 
viršaus” ir nesistengia jos atgauti. Revoliu- 

kreipia žmones į neapykantą Dievui ir 
Jo įstatymams.

Iš Dievo malonės netekinu) eina tspani-

išėjo mokslus gabūs vyrai, ku 
tie žymiai pasidarbavo Lietu
vos Nepriklausomybėm atgavi
mui ir šiais laikais, jų daugu
ma, užima žymias vietas Lie
tuvos visuomenės gyvenime. 
Užtenka paminėjus šiuos Mo-i 

Į šiai apsileidėliai (“v zubach cigarka” — mo-'tinėlės garbingus stipendija- 
lulinio apsileidimo ir skepticizmo simbolis) ir tus,: prof. dr. Šalkauskas, prof. 
kriminalistui (“na špiliu b nado bubnovyj dr. Bistras, prof. dr. Mykolai- 
tuz” — juos reikėtų į katorgų siųst); jiems tis - Putinas (poetas), prof. 
reikia ne bet kokios laisvės, bet laisvės be
kryžiaus (“Svoboda bėz krėsta”).

Laisvė be kryžiaus — tai laisvė viskų 
daryt ir nieko nesigailėt, nedaryt atgailos už 
nusižengimus moralinei) gyvenimo tvarkai.
Kitaip sakant, laisvė be kryžiaus tai perma
nentiškas gyvenimas be Dievo malonės.

Taigi ateistų keliamos revoliucijos yra 
nukreiptos ne vien prieš socialinę neteisybę,

universitetų Kaune. Ačiū Die- iai, užauginę savo mili- rikos lietuviams, jei tų laikų
vui, turime jau tris seserų vie jonulius susi\ienijinius, savo aplinkybėmis būtų buvęs Lie- 
nuolynus: Kazimierietes, l*ia-Jėgomis ir sumanumu bei lėktuvus pritarimas jai įsikurti 
nciškietes ir Nukryžiuoto Jė-išomia įsteigę ir lig šiol išlaikę Tokie centrai įvairiuose kra 
zaus; tų visu trijų vienuolynu I tuksiančius įvairių savo drau- stuose, kaip ir žinomi kitatau- 
Gerb. Sesutės uoliai "skiepiju gijų, šimtus parapijų, daug čių anglų dominijose ir kolo- 
apšvietų pa ra piji nėši* mokyk-' įvairių kultūros ir švietimo į- nijose vadinami “Board ot 
lose religijos ir lietuvybės pa-J staigų. Reikia tiktai stebėtis, Deputies ”> visur galėtų pri- 
kraipoj. Jos dar pasekuiingiu i kad jie nieku panašaus nėra' žiūrėti mūsų išeivių ekonoini- 
galės veikti, jei jų tarpe Inu dar įsteigę Lietuvoje, kur vis nius ir kultūrinius reikalus,
baigusių aukštus mokslus Lie- tiktai jau nemaža jų apsigy- 
tuvoj. vena po karo.

Iš širdies kreipiamės j..Aine-, Kad tokios draugijos reika- 
rikos’lietuvių .visuomenę įsfru-! lingumas yra pribrendęs, ne 
švti į tos prakilnios dr-jos na-Į reiktų
rilis ir remti tų oganizacijy žmonių Įtaisas ir namie ir už-

P. Dovydaitis, dr. Račkus, dr.
A. Dambrauskas.

Daburtiniais^laikais Motinė
lės Dr-ja nusistatė šelpti gu
bų lietuvių katalikų jaunimų tygp 
išimtinai Amerikoj. Lietuva! liaria, moka j
dabartiniais laikais mūsų Pa-i |us $3 qo

aukomis, testamentų paliki-' sieniuose yra svaresnis ir sva 
mais ir visokiais kitais būdais, rbėsnis. Tai yra jėga ir prie-

Pilni nariai moka į. metus įmonė dideliems sumanymams
$10.00.

Paprasti nariai moka Į mė

sai pos nebereikalauja; priešin
gai mes tikimės, kad Lietuvos 
valdžia ir visuomenė ateis

bet ir prieš amžinųjų Teisybę, prieš Dievų, wums į pagalbų ir mūsų sti-
Kttrio malonės jie neteko dėl savo nusikalti- pendijatai - stipendijatės Kau
nui moralinei gyvenimo tvarkai. Tos pačios no universitete galės eiti 1110-

galėtų tarpininkauti rimtes
niais ir stambesniais atsitiki
mais tarp išeivių organizacijų 
ir Lietuvos valdžios organų,

eakintr. Orgu,dumtų iutcrosas «►
kiais atvejais, kur mūsų dip
lomatiniai ar konsulą riniai at
stovai negalėtų mūsų išeivia
ms padėti, ot kur toki pagailiu 
išeina iš jų kompetencijos ry- 
bų.

Tų atskirų kraštų lietuvių 
centrai, arba tarybos, sudaro 
vyriausiųjų tarybų, veikiančių 
artimame kontakte su Drau-

ir darbams nuveikti. Gali bū
ti klausimas, kaip tokių sųju- 
ngų įsteigti, kokius duoti jai 

nie' pamatus, kad jie būtų ir tiks
lūs ir tvirti, kad sąjunga ga
lėtų išsilaikyti ir veikti. j gija Užsienio Lietuviams Re- 

Man rodos, kad sąjungos į-. jv veikiausiai turėtu re-•V Ihs ziduoti Lietuvoje, prie mūsų
—------------CJ

skaitosi pa- steigimui reikalingas yra

dvasios yra ir nacionalistiški revoliucionie
riai ir jų arogancija ir neapykanta krikščio? 
nybei. Aplamai imant, nuramint tautas, su-j 
teikt joms vienybę ir socialinę teisybę gali 
lik “meilė iš viršaus”, o toji meilė atgau
nama tik per sakramentalinę atgailų ir pa- . . .
sitaisymų, bet jokiu būdu ne maištu prieS 1,61 va< ir V ®IUS n 

,e Kokie atskiri v«! »«’«*» vald>"
. Jei vieBomeofe bos 21 d- ‘‘-l’1™10. »■'

dauguma yra “zakleiinionnaja prokliatijem”,,193* Prot' 1 •',ėnle 
tai sunku tikėtis socialinės teisybės ir visuo-'2 sLpendij®, Imtuvą,tems se
lenės rimties. Jai daug visuomenės narių mokytojoms vykt, auk-
turi maištingų valių, jei nekenčia moralinės 
gyvenimo tvarkos tai visos kalbos apie vie
nybę ir socialinį teisingumų *vra tuščios ir 
beprasmiškos. Tautų atgimimas eina iš vi

amžinuosius Dievo įstatymus.
žmonės, tokia ir visuomenė

kslus neapmokamai.

Mūsų jaunuomenės ištaulėji- 
mas amerikonizacijos bangose 
eina visu smarkumu. Mums rei 
kalinga yra išauklėti visuome
nei
vių

li arbės nariui skaitosi pa 
aukavę $100.00.

Amžini nariai 
aukavę $50.00.

Aukas ir nario mokesčius 
prašome siųsti Iždininko kuli. 
N. Pakalnio vardu Dr-jos Se
kretoriui: Rev. J. Balkūnas, 
6425 Perry Avė., Maspeth, N. 
Y. .

Kun. dr. J. B. Končius, 
Pirmininkas

Kun. N. Pakalnis, 
Iždininkas

Kun. J. Balkūnas, 
Sekretorius

anksto apgalvotas planas ir 
aiškiai nustatytos veikimo gai 
rėš. Kaip buvo pasakya strai-

autos kultūrinio centro.
Toki sąjunga, idėjiniu a-

žvilgiu, reikalinga ir įsteigti
psnyje apie pasaulio kongre-; jQ ,iebūtų didelių sunkenybių,
sų, jis turėtų aptarti įvairius 
išeivijos klausimus ir patiek
ti savo pageidavimus^ o są
junga, kaipo vykdomasis or
ganas, tuos kongreso pageida
vimus vykintų, bendromis jo 
direktivomis ir instrukcijo
mis. Svarbu tik, kad pati su

tik kaip prie to praktiškai 
prieiti? Nereikia užmiršti, kad 
negyvename pasiaukojimo lai
kais, — žmonės, priklausyda
mi kokiai nors sąjungai ar 
draugijai ir mokėdami jai mo
kesčius, privalo urėti iš jos 
tam tikrų naudų. Kaip ir ko-

junga būtų lanksti ir kad jos ikia forma glaima būtų tai iš- 
centras laitų jos pačios pripa-fr^ reiktų palikti diskusijo

joj bažnyčių deginimas, Rusijoj ir Meksikoj . sąžinės, bet jokiu būdu ūe iš valsty
Ą- krikščionybės persekiojimas, Vokietijoj — 
Bkciotial. hitlerininkų ekscesai. Maištai prieš 
amžinuosius Dievo įstatymus kyla ne iš gi- 
fous revoliucionierių įsitikinimo, kad Dievo 
nesą, bet iš logiškos neapykantos Dievui, Kil
tis atima nusikaltėliams savo malonę. Nesa
mos būtybės negalima neapkęstį ir nėra pa
mato jos garbintojams persekioti. Tik bepro
tis gali kovoti su nesama būtybė.

Revoliucionieriai njra bepročiai: jų ne- 
apykauta Dievui ir persekiojimas Jo garbin
tojų kaip tik ii’ realo, kad Dievas tikrai yra. Motu sa tMėvn yra žmogaus keršto aktas: 
lTOrs ir visai sąmoningai, tačiau karingi be- 
tfieviai nori atviru piktumu ir kerštu atsa
kyti Dievui į Jo malonės netekimų, į Jo ne
palankumų piktai žmonių valiai.

Ne be« prasmės senoj rusų revpliueinėj

PRAKEIKIMAS

binės politikos.

PA VYZDtS AAOVUOUAMB

Apie Viso Pasaulio Lietuvių 
Sąjungų

Lietuviams Remti per savo se- 
latliolic Daily /įritame ’ turi skyrių,! kretorių P. Ruseckų, žiūr. jo 

'adinamų The Literary Loruni Į jį rašo knygelę “Užsienio Li^ūviai”

dintas autoritetingu.
/

Galima būtų tokios sąjun
gos suorganizavimų pravesti 
ir šitokiu būdu. Atskiro ku
rio nors krašto lietuviai su
daro savo d ragi jų, ar jau e-

.'jitokį dalykų organizuoti | brendęs, nors ir jis, kaip ir sančiu ten draugijų centrų. Vi 
siūlo mums Draugija Užsienio paties kongreso klausimas, nėfsų kraštų draugijos per savo

jauni rašytojai. Ji;- įvairus ir įdomus. To sky- 
riavs vadais pasirašo “Mary’s Monk” ir 
“Maglen’’*, Mūsų skaitytojams gal bus įdo
mu žinoti, kad “Mary’s Monk” yra dienraš
čio “Draugo” bendradarbis brolis Edvardas j vo^ nianonia> jau yra pri- 
Kubaitis, Maiijonų vienuolijos narys, kuris 
tuo tarpu gyvena pas savo tėvus ir stipi-ina 
nusilpnėjusių sveikatų.

Viso pasaulio lietuvių sąjun
gai pradžių turėtų duoti viso 
pasaulio lietuvių kongresas. 

Šis klausimas, kaip Lietu-

ra naujas ii- nežinomas. Kitų atstovus sudaro vyriausių tų 
tautų žmonės turi tokias drau draugijų tarybų, kuri visur ga
gijas ir veiklius jų centrus, gi
nančius tų tautų išeivių intere 
sus.

Nebūtų, rodos, reikalo kal-

ms ir praktiškai prityrusiai a- 
inerikiečių infcijatvvai.

RED. PRIERAŠAS. vSavo 
nuomonę '“Viso Pasaulio Lie
tuvių Sąjungos*’ Mausimu ne
truks. pasakysime atskirame 
straipsnyje

Karolis Vairas

JUGOSLAVIJOJ SU
LAIKYTASlėhj kalbėti viso pasaulio or

ganizuotų lietuvių vardu. To
kios vieno krašto draugijos 
steigimo idėja buvo kilusi A- 

bėtii apie organizacijos reikš- i menkoje po karo, — tai bn-
inę, apie jos vaidmenį ne tik- , vo sumanymas steigti Lietu- į Pyškėjo Jugoslavijon ir su 

laikytas kartu su 40 revolin-

BELGRADAS, saus. 11. — 
Albanijos revoliucininkų va 
das, Mohanmied Bairactar, at

tarpe yra ir tokių, kurie gali imsižynv-ti amo- ( to literatinio ir bendrai kultūrinio gyv-n 'mo 
\iršūnes. Tuos, kurie turi gabumų, ambicijas 
ir galimybių kilti savo tautos vardn sa’o 
plunksna ir gabumais moksle, turime duoti 
jiems akstino ir. kiek galima, pagelbėti.

Taigi, “Marijos v ienuoli,” pirniyjd

rikonų tarpe gražiu ’r kultūringu būdu — 
savo gabia plunksna ir mokslu. Ligi šiol mes 
tik galėjome pasigirti kumštininkai.-, risti- 

teparašo, tačiau nepyk - hais ir kitokiais sport'mnkais, bet nedaug te
les, kad mūsų jaunimo'turėjome jaunuolių, kurie veržtųs į šio kraš-

Nors bendradarbiavimas “U. D. T.” bro
lį Kubaitį šiek tiek atitraukia nuo mūsų d'.on- 
rašė’o. jis jam rečrau
štame. Mes džiaugiamės

cininkų. Tarp jų yra 7 kari
ninkai iŠ Albanijos kariuome
nės. Sakosi Jngoslavijon pa
spruko po nepavykusių kau
tynių su karaliaus Zog l;a- 
riuouer.e.

: į jo tvirtumas kalnuose; mes išvysim jį į 
spąstus, kaip laukinį žvėrį, ir išvalymu 
išdidžių Ispaniją. Almanzorai tavo dar
bai verti didelio užmokesčio. Tavo didin
ga kilmė tave įteisino sostui, kuris kų tik 
sugriuvo po tavo kojų ir aš, “Iš tikinčių- 
jų Tėvo” leitenantas, grąžinu tau, ką pra
radai. Mtuvijos karaliją, nukariautų mū
sų narsių kareivių, laukia valdovo. Al-

h isk mano stačiat'ikiškumą, atviras nepasį 
tikėjimas, kurį man reiški, temdo siūlo
mos karūnos žibėjimą. Ir kodėl f Ar aš 
neprisiekiau savo garbę*

TARIKAS: Almanzorai! Almanzorai! 
Tas, kuris išsižada Dievo mažai garbės 
teturi. (Almanzoras pašoka). Bet pamir
šta fiemaionnmus, kuriuos laikas sušvel
nins ir kūrinos dvariškiai greit pamirš.

Vertė Jonas P. PilipMSkaa 
(Tęsinys)

JUAMNO: Tas vyras, kurį Tarikas 
pcvadino Almaiiaoru, yra Gomezo, nar- 
siausinuH, Lokį tik Ispanija pagimdyti ga
lėjo vy ro, tūlius. * • n»anzorai, eik ir valdyk! J Tu, AL. antorai, pažįsti priešus, prieš ku-

IBRA1MAS: Ką* Krikščionis ir ko-1 ’ ALONZO: Mano pone, tiek malonės. Į finos kovojai. Kas tas karys, bronzo šar-
Vbja prieš savo bralins. j TARIKAS: Turėtų būtį išmokėta ti- ( vais, sunkiu šalmu, kuris tokią netvarką

JUANINO: Taigi, tačiau jis daugiau nkanru ištikimumu. Rytoj, Almanzorai, ei- pa<larfc mūsų eilėse* 
v-ti uebekrikščionis, mano pone. Bet, štai,1 si nžiinti sostų; liet saugokis! Neužmiršk, j ADOKJJO: O, Dieve! Aš jį perdaug
ėtefca Tulikus: pasišalintam ir apgalvo- jog ranku. įiuri davė sostą gali ir atimti, gerai pažįstu!

Atmink, kad būsi apsiaustas ištikimais . TARIKAS: Tai buvo...
Ta riko pasiuntiniais ir nei vienas tavo J ALriRZO: Tai buvo mano tėvas!
judėsys, nei viena mintis nebus tam žino- ( TARIKAS: (Šypsodamas) Tavo tė-
mu. Valdyk teisingai ir naikink krikščio- vas! Sveikinu tave, Alfusnzorai. Jis pa
nytę. Simų krikščionių krauju nuplauk teko į mūsų rankas ir, be abejonės, tsvy- 
kryiių nuo savo kaktos, kurį jie tau į- je ras galingų užtarėjų.

tlirdcs lairučjiu^i gali I*, rėti tik laimiu- spaadė tau grįštanl. J ALON590: Mano pone, dabar aš vi-
gaką. Polagijus, su pajikntinaisiaM Ii- j ALONFJtl; Be abejonės, mano pone, aas tavo, dabar mano turtai, mano kala- 

•Kiaie, bim priverstus pasiduoti; jei jis vietą, kurią man skiri gali patenkinti ir vijai tau priklauso. Tu suteiksi mano tė
ti U 'Igti' j ,ri« sinti;-, į nustumsit didžiausių užsimojimų usmenį; bet, ut- ' vii la'revr, TŠgribėsl jį rmo kančių?

1 ii i plrnus, La;į> išgelbėti krikščionis (Į- 
^-f-a),

(Jeinn Tūiii:a>, \1onzo, dabar vedi- 
skiliu s Almr.nvom It bopczas).

TARIKAS; Tu kovojai drąsiai, Al 
^tftnzorai! Telnuuinn tave Praneša*. #ios

TARIKAS: Tu pats save prigauni, 
Almonzarai! Tu žinai Pranašo įsakymus. 
Aš negaliu jų laužyti. Neturtįngęsniems 
vergija; didikams išsižadėjimas tikėjimo 
arba mirtis.

TARIKAS: Bet tu. ištikimas tikin
tysis, lengvai gali įkalbėti savo tėvą pa
mesti tikėjimų. Jo persivertimas suteikė 
sūnui karalija, pagalvok kų gali suteikti 
tėvui. Aš palieku tave, Almanzorai, bet 
veikiai grįšiu tartis apie Murcijos karali
ją ir kalinius. (Išeinn).

ALONZO: Prakeikimas man! Tebūna 
prakeikta diena, kurioje gimiau! Prakei
kimas viskam, kas mane sujm! — tau, lxr- 
pezai. Tau, kuris mane kurstei šiam biau- 
rinm žygiui ir pastūmėjai mane į nusi
kaltimo bedugnę. Būk prakeiktas ir tu. 
fatališka garbėtroška, kuri apginklavųi 
mane prieš mano tėvų, prieš mano šalį ir, 
o nelaimė, prieš mano Dievų! ’

LOFKZAS:. Vienu akimirksniu galim 
prarasti visišką Tanko pasitikėjimų.

ALDNZOt Tanko pasitikėjimų! Argi
tu negirdėjai jL kad tas kuris iš

sižada Dievo, maža garbės turi,* Nejaugi 
tie žodžiai tavęs neliečia? Argi neparodo, 
kokia baisia kaina aš pirkau savo sostų? 
Už jį aš paaukojau tikėjimų, garbę, šalį! 
Aš pasiunčiau tėvų j tikrų mirtį! O, tė
ve, jei tu žinotum, jog karys, kuris vedė 
niekšus priešus, buvo tavo sūnus, kiek 
skausmo turėtum pergyventi! Jis neišsi
žadės savu Dievo; jis gėriau mira; ir aš 
esu tas, kuris palenkė tavo galvų po bu
delio kalaviju. Jei jis manęs nepažintu! 
Nes, jei jis mane pamatytų, mirtų iš su
sikrimtimo. (Paslepia veidų delnuose).

LOPEZAS: Nusiramink, mano pone. 
Aš pilnai atjaučiu tavo susigriaužimą, bet 
nesuprantu, kaip tuščias yra tavo apgai
lestavimas. Prakeikimai, kuriais tu mane 
apdovanoji, manęs nestebina. Jų vielų už
ims lavo laiminimai, kai netrukus užimsi 
Morrijos sftstą ir kai apsuptas drąsių vy
rų, viešpats nesuskaitomų turtų, gulėsi 
drąsiai pasipriešinti kalifo jėgai, nuversti 
jų valdžių ir dar didesnę iškelti iš griū- 
vSsų.

(Daugiau bus)
J* • • •— ■**•» <
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MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus

MUILO KALNAS

Nevada, valstybėj, netoli El- 
ko miestelio, ramias? neišse
miamo didumo muilo kalnas.

X, yra gražiausia už visus kitus 
augmenis. Tų gražių gėlei.<ų 
yra nesuskaitoma daugybė ir' 
jų skaičius vis dar auga. Bo
tanikai suranda visokių nau-

yjJI.jų priemonių, kad pakeitus jų 
spalvų, išvaizdų.

Palestinos žemė yra garsi 
ne tik šventomis vietomis, bet 
taip pat garsi tuomi, kad ta
me krašte yra 2,500 skirtingų

K MŪSŲ PADANGĖS
WKSTVILLE, ILL. — Jai

Senus metus baiginnt ir nau laukia prašymo, ar klebono pa 
jų laukiant Vyčiai buvo suren
gę pasilinksminimų.

raginimo.
Per Kalėdas porų savaičių

Mūsų danas, vedamas yieSėjo kun. L. Brigmonas
miestelio dar nieko neteko manikė# J. Karpiūtės, per Kalė-j^as^(" Mn^ų pamokslų, 
tyti “Drauge” žinučių. 1934 das gražiai giedojo. Reikia Jū,ų* ^irkuzninkai sekma 
m. praslinko ir su jais daug pastebėti, kad vyrų tarpe yra
nuotikių ant vietos sutirpo.

ir po Naujų Metų, o i<š mūsų!

ST. LOUIB, Mo., saus. 11. 
— Vienuolika filmų kompaui 
jų traukiamu tieson už sau 
kalbį filmų pardaimo rei 
kalais.

Pradėjus naujus metus, pabrė
žiu keletu Žinelių.

Pas mus vyrams kitokių da-

dieniais be paliovos varpu 
skambina, kad žmonės many
tų Vypartų. esant laivai “pa 

mišias'

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METU PRITVRIMO"
Pritaikyme akinių dėl visos 

kių akių. Ekspertas tyrimo Sv> 
kių ir pritaikymo akinių.

l tą muilo «,ndčlį galimu įeiti; f H K-ioa yra ,la,,g skals.
ne tik SU lopeta, liet taip pati*'““8’ us kltl» krast9 į “* kMlf> tlk angll,< ka
su dideliu aštriu peiliu. <Jali.|T« .««"» skaistumas 

nuo švelnaus klimato
Tų gėlių skaistumas paeina sykfoa. Enel Vo. turėjo 2 šap-

gerų jiajėgų, ale merginų — 
kaž kodėl biskį susilpnėjo,
nors vra talentingų ir gerais^>a^nu » kuris vienas 
baisau Kame priežastis? Ne- laiko m'° r>’1° ik> 12 val
nori savo balsų parodyti, ar Kvieslys

METINĖS MIRTIES 
SUKAKTUVĖS

ma ir atpiauti, kiek- norima, 
to muilo. Tas natūralūs muilas 
yni gražiai išmargintas, iri 
kuomet būna atplautas nuo 
kalno, gerokai sukietėja.

Tame gražiai gamtos sutva
rkytam kalne yra gerokas kie
kis molio, boraksinės rūgšties, 
šarminės druskos ir kiek kal
kių.

Jo spalva jiaeina nuo geleži
nės rūdos ir kitokių mineralu.

tus; vienų jau trys metai, kaip
Gėlių tyrinėtojai, kurie stu- uždaryta, tai visus darbiniu 

kus sudėjo į vieną šaptų. Dir
bamose dienose darbininkai, 
kurie anglį pila, dirba dvi die

' nas, o trečių ilsisi. Kompanie-

dijuoja įvairių gėlių linkmę, 
išžiūru įrodo, kad kai kurios 
gėlės lošia laikrodžio roU\ Iri 
jų punktuališkumas yra 
tiek teisingas, kad kai kuriuo
se kraštuose darbininkai pra
deda dirbti darbų, o vakare 
ustoja, kuomet jos parodo ti

ni visokius darbus dirba; tie 
gauna daugiau mokėti. Pir
miau vis dirbdavo po tris die
nas, o Kalėdų pėdei vienų sa

krų laikų. Kai kurių midijo-J™itę dirbo penkias dienas, o 
nierių daržininkai, taisydami keturias, taipgi ir po Nai,

i.ioriim JS+nicz. .Iblnl-n J ju Metu po keturias dienus.Muilas greit nuplauna nuo ra- a,ZUb’ įtaiso didokų apstu b . P
J tų darželį, į kurį prisodina 12 Peabody Co. vienas saptas 

skirtingų gėlių, .los skiriu lai
. ku, įvairiais būdais, parodo

nkų rašalų., dažų plotinus 
visokį kitokį purvų.

Viena geležinkelio kompani 
ja vartojo ta muilų visose sa-l^rų laikų. Ir taip tų gėlių 
vo plovyklose. Bet žmonės, su- į veiksmas prasideda nuo pa
žinoję to muilo tyrumų, ir ioĮ1"^ skyriaus .r baigiasi pas- 
ypatybę, pradėjo vogti. Visi !kut.niu skyrių, parodant 12 
norėjo parsivežti iš kelionės '®h*ndų. 1 uose gėlių laikrod

žiuose buvo matyt: sniego da- 
gis, molinoji cikorija, pryšče-

dirba po penkias dienas. 
Moterims ir merginoms yra.

darbinių drabužių (kelnių ir 
marškinių) dirbtuvė; siuva po 
penkias dienas. Yra ir gerai 
uždirbančiu.

.t,

atminčiai. Geležinkelio kompa
nija, matydama, kad neišste- 
ngs pristatyt Ii- k, kiek jo pa
vagiama, sustojo vartojusi, pa 
keisdama jį šarminiu muilu.

GĖLIŲ KARALYSTĖ

Tarpe žemės augmenų gele

LIETUVIAI DAKTARAI

Tel. uAFayetle 7880

DR. F, C. W1NSKUN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
t—4 Ir 7—9 vnl. vnltirt

Kės. 2136 W. 24th St.
Tel. CANal 044)2

ra, auksažiedė, Betliejaus žvai 
gždė ir kitos.

Vienas tiirtingiaus'.ų pasau
ly gėlių rinkinys yra Yellows- 
ton parke, augmenų name. Šis 
turtingas gėlėmis namas šil
domas išeinančių aukštyn ka
rštu vandeniu, vadinamu gei
zeriu.

Tik gaila, kati kai kurių gė
lelių amžius yra labai trum
pas. Jos ilgai negali puošti

mūsų žemę. Kai kuriomis gė
lelėmis mes vos tik keletu va 
kimių galime pasidžiaugt. Tos 
trumpo amžiaus gėlelės randa
si Kalifornijos “Mirties Klo
ny”. Jos pradeda žydėti ank
sti rytą, saulės spinduliams 
pasirodžius; tada jos skleidžia 
savo rožinės spalvos lapelius 
ir už kokio pusvalandžio po 
saulės užtekėjimo jos jau pil
nai pražydusios. Saulė, atėjus 
iki pietų, jas visas, kaip ug
nim, išdegina.

AIA

AGOTA ZE1IEN6
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

Sausio 11 d.. 7:45 vai. 19 35 m., 
miaukus 54 metų amžiaus, gi
mė Kalvarijos Apskr. Pancko 
parap., RadzIAkių kaimo.

Amerikoje išgyveno 26 m.
Paliko dideliame nuliūdime 

vyrą Antaną, 2 dukteris Mary 
Ir Veroniką Ir ženlą Paul. 2 
anūkes ir 1 sūnų Joną tr Jo 
moterį Ruth, 3 seseris, gy-ve- 
na Dunville. Rose Khutą, Anna 
Tanias, ir W. Danauskienę. Ma
riom) tr Petrą Itelly ir Lietu 
voje motiną.

Kūnas pašarvotas randasi jos 
paklos namuose, 1314 So. 49th 
i-h. Ijaldotuv-ės j vyks Sausio 15, 
S vai. ryto iš namų j Sv. An
tano par. bažnyčią, Cicero. III. 
kurioje ,'vyks gedulingos pamal 
dos už velionės sielą, o iš ten 
bus nulydėta j Sv. Kazimiero 
kaminas.

Visi a. a. Agolos Žolienės 
giminės, draugai ir pažįstami 
esat nuoštrdžiai kviečiami daly 
vattji laidotuvėse ir sutelkti Jai 
paskutini patarnavimą ir Msis 
Veikinimą.

Nuliūdę lieka'inc. Vyrus. Dūk 
terys,, Sūnus, Seserys h- 444ta1-
l'.-ės.
laidotuvėse piitarnuu.ia grab. 

J. J. Bagdonas. Tel. Rep. 3109

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS KARIAI:

Office Phone
PROspect lOi.3

OfteOi Tel. IiAFsyette 44)17 
P**: Tel. HEMlock ®9ft«

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 8654 W. «8th Ht 
Valandos: 10-12 tr 8-8 vai. vak. 

Šaradom 1a Ir Nedaliomis parai mita.it)

Res. and Office 
2558 So. Ijeavltt SI

CANAL 070®

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICI.VN and SUROEON

2403 W. 63rd St., Chicage
OFFICE HOURS:

8 to 4 and 7 to 8 P. M. 
8unday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS

Tel. CANal OS67
Res. PROspect 6668

DR. P. Z. ZAIATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

1X21 KOLTU UALSTED STREET 
Rezidencija ®#00 So. Artodan Are.

Valandos: 11 ryto Iki t popiet 
8 Iki 8 ▼. vakaro

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

144® SO. 48Lh CT., CICERO, ILL. 
Utar., Ketv. Ir I’ėtn. 18—8 vąl.

SI47 SO. HALSTEO ST., CHICAGO 
Paneci. Rerod. Ir Hubat. B—» vai.

Dienoms Tel. LAFayeOe 6783 
Naktimis Tel. CANal 04B9

GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8 

4015 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telef. BOUIevard 7820

Tel.
Namu Tel. PROspect 1930 
BOILcvard 7049

DR. G. I. BLOŽIS
Tel. OANal 8122

DENTISTA8
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavttt St.) 
Valandos; Nuo 8 Iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakaro 
SeredoJ pagal sutarti

DR. A. J. JAVOlš į 0Rl c*L VEZEL'1S Tek OANal *199

Office: 2643 W. 47th Street
▼ai.: 2 Iki B popiet, 7 Iki 8 vak 

Nedėlioję parai sutarti

DKNTISTA3

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 8 Iki 8 vakare 
HersdoJ parai sutarti

DR. S. B1EŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRUROA8

2201 W. Cermak Road

JONAS MOTIEJAITIS
Mirė sausio lt d.. 1935, 1 vai. 
ryto. sulaukęs 70 metų aini.

Kilo iš Kauno Rėd., Šiaulių 
Apskr., Lygumų para)). Joniš- 
kaiėlų kaimo. Amerikoje Iš
gyveno 4 5 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
sūnų Joną, posūni Antaną Sta
nevičių ir marčią Oną. ir Elz
bietą Motiejaitienę, anūkę Bar
borą ir gimines.

Kūnas pašarvotas 2122 West 
241h St.

Laidotuvės (vyks antradieni, 
sausio 15 d., 1935. Iš namų
8:30 vai. bus atlydėtas į Auš
ros Vartų parap. bažnyčią, ku
rioje įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas ) Šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažystamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę Sūnus. Posūnis, Mar
čios. Anūkė h- Giminės.

IjildoluvSms patarnauja grab. 
Lachatvlcz ir Sanai. Telefonas 
CANal 2515.

A. A.
STANISLAVOS

ABROMAVIČIŪTĖS
kuri persiskyrė su šiuo pasau
liu sausio 15 d.. 1 934 m., su
laukusi 12 metų Ir šešių mė
nesių amžiaus, gimusi Chicago. 
Ulinots. birželio 1 ,1.. 1921 m.
Liūdnai atminčiai bus atlaiky
tos gedulingos pamaldos ir 
trejos šv. Mišios už Jos siela, 
sausio 15 dieną 7:30 vai. ryto, 
Sv. Jurgio parapijos baŽnyčtoj. 
Meldžiam visus gimines, drau
gus ir pažystamus atsilankyti 
j pamaldas, o po pamaldų i 
namus. 3132 So. Lowe Avė.

Brangioji • Stanislava, praslin
ko jau vieni metai kaip ta ne
gailestinga mirtis išplėšė iš 
mūsų tarpo mylimiausią duk
relę. Dtdžiausiame nuliūdime 
pasiliko: motina Julijona, tė
vas Jonas, bro'is Jonas, sesuo 
Adelė ir brolis Edva.rdas. ku
ris lanko St. Mary’s Seminar.v, 
Kunigų Seminariją. Mundeletn 
Illinois. Jau metai laiko pras
linko kaip mes tavęs neteko
me brangieji dukrele, ilsėkis 
šaltoj žemelėj, būk Dievo ra
mybėj, o kada mes numirsime 
pasitik mumis.

Nuliūdę esame; ivvnl, broliai, 
sesulė ir giminės.

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

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

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

I Valandos nuo 9:30 ryto iki 
112 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedaliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone danai 0523

DR. VAITUSH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMFTRIOAl.l.Y AKIU 
biHUOtAl.lKTAS

Palengvins aklų įtempimą, kari* 
•stl priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo akių aprėminta, nervuet li
mo. skaudamą aktų karšti, atitaiso 
trumparegystę ir totlregyMę. Prinea- 
gfa teisingai akinius. Visuose atslti
kimuose egzaminavimas daroma* su 
elektra. paroJaučla mažiausiu klai
das. Speclalė vtyda atkreipiama | 
mokyklos valkos Kreivos akys ati
taisomos. Vsls-idrik ano 19 iki 8 v. 
NedėlfoJ nuo m iki 12 Daugely at- 
sltMiinų akys ailiai«rM«*nt< be akkaiu. 
Kainos pigia,■ kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

Phone Rovilevard 7589

PADĖKOKE VENHIANMONUMENICtUNC.
JUOZAPO LEKAVIČIAUS

Rozalija Lekavičienė ir sūnaį širdingiausiai dėkojai 
gerb. kun. Statkui, už jo malonų patarnavimų ir var- 
goni'nkui Daukšai už tukį malonų ir gražų giedojimų. 
Dėkojame gtahoriui Jonui Eudeikiui už mandagų pa- 
tarnavima. Vienu žotlžiu, dėkojame visiems bažnyčios 
tarnautojams. Širdingai dėkojame šv. Mišių ir gėlių 
aukotojams. Ginvnė.ns, draugams ir pažįstamiems už 
skaitlingų nulytlėjimų į Šv. Kazimiero kapines ir pa- 
guodinuj nuliūdimo valandoje. Tegul Dievas visiems] 
atlygina ilidziausiomis savo malonėmis.

Visų prašau nepamiršti 'Juozapo Lekavičiaus savol 
maldose Rozalija Lekavičienė ir Sūnai.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
~ PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai ttkatlme ir Ukllrbl- 
me visokių rūšių paminklų ir fra- 
bnamlų.

Mūsų Šeimyna specializuoja (la
me darbe per Šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Alfred RoseUi,

blokas | rylns 
didžiulių vartų

HiLLSffiE, ILLINOIS
Pili telefonai:

Rez. PEWRA0O7,A 8011 
BELMONT 3436 

. Office: HTLLSTDE SAAB
▼Inoent Uoseli 1, secr.

UMtaMjM auk***—- rilMsa 
Ir GnOinamtų

Didžiausia paminklų dtrbtevt 
tKIcagoj

fcnirj 60 metų prityrimo

Pirkite tiesiai IS dirbtuvė® Ir 
taupykite pinigus

Mee atlikome darbą daugeliui žyn 
alų Ohicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Graad Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

G R A B O R I A I s
LACHAWICH 
IR SONŪS

LIETUVIAI CRAB0RIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigtaisia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 2515 arba 251#
2314 W. 23rd PI., Chicago

,1439 S. 49th Ct?. ’Cicero, UI. 
Tel. CICERO 5827

Office Tel. REPublic 7#8«
Res. Tol. GROvetalll 0617

7017 8. FA1RFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
9493 W. MARQ1ETTE ROAD 
GYDYTOJAM Ir CHIRURGAS 

▼ai. 9-8 h- 7-8 vak. Kete. 9-lt ryto 
Nedėlfo) au.itarna

Tel. LAFayeltc SW).’,7

OR. A. RAČKUS
’ GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedsie) 
Valandos: nuo 2 iki 8 vai. vakaro 

SSredomis Ir nedėliotnfe pagal 
satart]

Ofiso Tel.: f^Fayette 8480
Rez. Tel.: V7Rg1nl» 064»

DR. V. E. SIEDL1NSKIS
dknttrtas

• O A 8 X - R A T
<143 ARCHER AVENUE 

Kampas Fraac!aco Avė.

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WEST 69th ST.
Of. ir Rez. Tel. HEMlock 6143

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

tel. Ofiso BOUIevard 8811—14 
Rez. VlCtory 9843

DR. A. J. BERTASH
<lh«i ▼*. Sun 1 8; Tino 8:88-8:88

756 W. S5th Street

Valandos 1—S Ir 7—t vak. 
Šaradomis Ir Nedaliomis pagret sutarti 

REZIDENCIJA 
6631 S. California Avė.

Telefonas REPubllo 73«3

DR T DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE

Tol. ViRrinla 003®
Oftso vkl.t 8—>4 Ir S—8 D ta

Nedaliomis pagal atitarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 biboR

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo ? fkl 4 
Vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 

vakaro. Nedaliomis nuo 10 iki 13 
va landai diena

Ickloua* lUDivaj J6X0

DR.MAKKAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ
Tel. YARda AM4 

Rez.: Tel. PLAza 3400
Valandos:

Ntet 18-18 v. ryto; 8-4 Ir 7-1 s. v 
EoCėliUonlals nuo 1® Iki 12 diena

Visi Telefonai:

LA^ayette 8679

J. Lhilevičius
G re bortus 

Ir
Balsam, ė) to Jas

Pu tarnauja Cblca 
goję ir apylinkėje.

Didelė Ir graH . 
Kop4yč4a dykai 

4fl«2 Archer Ava.

Telefonas YAEda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRAB ORIUS

Turiu automobilius visokiem® 
reikalams. Kaina prieinama, 

3319 Litoanica Avenue 
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS
GRAB0RIUS

Koplyčia dykai
1410 80. 49th 00URT * 

Cicero, Illinois
Phone Gioero 2109

Yards 1741-1742
UUDOIAM 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. ZOLP
ORABORTUR Ir LAIDOTUVTU 

YKD4JAS
1646 West 46th Street 
Tel. BOUIevard 6908—M19

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boilevard 4139

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite

JUOZAPAS EUUEfKIS
ir

KVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340
5340 So. Kcdzic Avė.

SIMON M. SKUBĄS
GRABO RITTR Ir B ATKAMUOTOJO 

Patarnavimas garas Ir nebrangu*
718 West 18th Street

TelefOnaą MOVPm 9977

J. F. RADŽ1US
LIETUVIŲ GRABORIVS

Palaidoja už »25 ū« Ir ankščiau 
Moderniška koplyčia dykai*

BBS W. 180i St Tel. CAJIal 8174
Chicago. UL _.

mita.it


VIETINES ŽINIOS IŠ JAUNIMO VEIKLOS

T0WN OF LAKE ŽINELĖS parap. svet. Tėvų Marijonų 
naudai. Komisijai! įėjo: pirm.

. „ , . , „ J* Lasauskis, P. Dorša. E. Ge-|.Sausio (i d. įvyko Hv. Kazį- i - • -r., .. . 11 - dvdiene ir B. Ogentienė.
Valdybų 1935 m.\ sudaro: 

dvasios vadas klek kun. A. 
Skripka, pirm. — A. l.a<nus- 

i kis, vice pirm. — P. Dorša, 
mut. rušt. — E. Ogentaitė, fin.

iniero Akademijos Rėmėjų 1. 
skyriaus metinis susirinkimas, 
kuriame įsirašė 3 nauji narini: 
V. Vaičkienė, R. Turskis ir K.
Turskis.

R. Kalvaitė išdavė raportai , -7 •», T* m rast. —r B. Kalvaiti1 ižu. — J. 
iš centro, E. Cedvilienė Harė!p ,
pranešimą iš rengiamo buncci 
party, kuris įvyks sausio 271 
d., 3 vai. popiet, V. Vaičkie ; 
nės svet., 4624 So. Paulina SI.
Komisija deda padangų, kad 
bnnco būtų kuosekminginusin.

Nutarta rengti vajaus vaka
rienę su programų. J komisi
jų įėjo: pirm. E. Gedvilienė, E.
Ogentienė, M. Martušienė, P.!
Tarailienė, E. Banaitienė, O.
Sriubienė, .T. Gedvilas, E. O-
gentaitė, J. Razbadauskadė, Stirbių namuose. Jau ne pir- 
S. Jurgaitė, M. Laurinskaitė ir mų kartų mūsų sųjungietės Ii

Gedvilas.
Nors kuip sakiau neseniai

S skyrius susitvėrė, bet gerai 
gyvuoja. Rėmėjas

NEPAMIRŠTINOS PA
GERBTAS

BRIGHTON PARK. — Sau 
šio (j d., Moterų Sųjungos 20 
kuopa surengė valdybos it 
pirmųjų narių pagerbt u veš

B. Kalvaitė. Vajaus vakarienė 
įvyks kovo mėnesi.

/apsvarsčius einamuosius rei 
kalus, rinkta skyr. valdyba

VV6IŲ 4 KUOPOS 
ŽINIOS

ftausio 3 d. įvyko L. Vyčiu 
4 kuopos narių sušaukimas. 
Tame sus-me dalyvavo apie 30 
narių. Kiekvienas narys turė
jo išreikšti savo mintį, ar Vy
čių kuopa užlaikyti, ar visai 
duris uždaryti. Visi nuomones 
išreiškė, visi su dideliu ūpu 
prižadėjo dirbti kaip pirmiau, 
taip ir dabar, kad kuopa gy
vuotų. Pirm renkant valdybę 
kalbėjo gerb. kun. Albavičius

BBŽŪHIg

mokyklos vaikučių programui: i 
prof. A. Pociui už prisidėjimu 
prie programoj dainininkėms 
ams: F. Garuckaitei, K. Auk
sučiui, R. Strabdauskui, t,. 
Žalytei, S. Strazdauskaitei ii 
B. Strazdauskaitei; J. Janu 
liui už gražių kalbų ir P. 
Gečienei, 2 skyriaus pinu. už 
gražius linkėjimus; visiems, 
kurie aukojo: ftv. Petronėlės 
dr-jai — aukojo $7.00, ftv. O- 
nos dr-jai — $3.55, Amžinojo 
Ražančiaus dr-jai — $2.00, 
pralotas M. L. Krušas — $2, 
S. Mažeika — $2.00, L. Got a li
tas — $2.00, A. Obei i ūnienė — 
$2.00; po $1.00: S. ftlapovič,t S. Šimulis apskričio pirm. J.

Pofka. Jiems palinkėjus, kud,-T; M’zehauskas, .T. Janulis l>\ a l» A ta r. 1 »• 1A <7 *-* I - -A j*.
kuopa augtų ir bujotų, buvr

nksminasi pas svetingus Sair- 
bius ir visuomet prisilinksmi- 
na.

Daug gyvumo ir įvairumo
193.» m. Dvasios vadas — kun. parengimui suteikė atsilanky-

Skripka, pirm. — E. Ged
vilienė, vice pirm. — E. Oge
ntaitė, nut. rast. - -- E. Ogen
taitė, fin. rašt. — B. Kalvai
tė, ižd. — M. Laurinskaitė.

Jau 14 metai, kaip E. Ged
vilienė vra rėmėju narė. Ji

mas kuopos dvasios vado kun. 
S. Jonelio, kp. gydytojos dr 
S. ftlakienės, kuri ne vien sa
vo rimtais patarimais, bet ir 
žavingai maloniu būdu susi
rinkusių širdis užkariavo. 

Valdyba per vaišes prisiža-

renkama valdyba: Dvasios va 
das — kun. T g. Albavičius, 
pirm. — Alice Bučas, vice pi- 

'rmin. — Augustinas Vardaus 
kas, prot. rašt. — Ona Pužai;, 
skaitė, fin. rašt.
Zitkiūtė, kasierius — S. Šimu
lis.

Nutarta kitų sus-mų laikyti 
sausio 10, 8 vai. vakare. Po 
rinkimų palinkėta naujai val
dybai ilgiausių metų. Lai gy
vuoja L. Vyčių kuopa.

Vėversėlis

Seserys mokytojos ruošiasi 
vyks sausio 27 d., parap. sve
tainėje. Bus gražus mokyklos 
vaikučių pildomas programas

Pirmųdicfv?, sgusio 14 d., 1935

DRAUGO
METINIS

SEKMADIENĮ, 5 VAL. PO PIET

niekados neatsisako nuo gerų dėjo šiais meeais daug, daug. 
darbų; gražiai darbuojasi ir įdirbti Moterų Sųjungos labui 
kitose draugijose. Kur jinai.Ypatingai nutarimų raštinin-
stoja į darbų, daug padaro ir 
jai sekasi. Garbė rėmėjoms tu
rėti tokių darbščių pirmininkę.

kė M. Panavienė žadėjo kokiu 
tai nepaprastu būdu savo vei
kimų parodyti. Padėka pri-

Amžinojo Ražančiaus d rau
gi ja rengia “eake party” 
salio 10 d., parap. svetainėj

Žodžiu, visa valdyba yra į- klauso Stirbienei, Valantinie 
dėjusi širdį į rėmėjų veikimų, j nei ir Panavienei už šio va

PADĖKA
Linkime 1935 metų valdybai 

pasisekimo darbuotis draugi
jos labui. Rėmėja

karo pasisekimų.
Korespondentė

BRIDGEPORT. — Šv

Vaieikauskis, F. Garuckaite, 
Kantar, F. Stauk ienė, K. Ce 
batienė, O. Svekauskienė, A. 
Uksas, M. M azeLiausk ienė, K. 
Jonikas, N. Jakševičienė, K. 
J jaučius, J. Evakl, J. Vaicikau-

Pran<nškaskas’ ’Tančauskaitė, A. Leš
činskienė, V. Gečienė, Makuš- 
kienė, A. Lenauskienė, B. Ra- 
šinskienė, B. Balienė, V. Šat
kauskienė, J. Pukelienė, R. Ma 
zeliauskienė, E. Grazevičienė,
L. Sukždienė, V. Baturienė,
M. Vaicekauskienė, M. Cerkau 
skienė 75c; po 50c: A. Vove
rienė, M. Vainauskienė, M. 
Malinauskienė, J. Bučienė, A. 
Antanaitienė. Vakarienei au
kojo: M. Miniat, F. Woidat, 
J. Wolff, A. Kalėda, S. Berta 
sius, O. Sulvenienė, A. Leš
činskienė, B. Rašinskienė, S. 
Daugėla, E. Tanka, M. Kale
nąs, P. Kvietkienė, A. Anta
naitienė, A. Auksutienė, J. Bu 
drevičienė, J. Strazdauskienė, 
F. Jutkienė, K. Cebatienė, A. 
Sebelskienė, M. Mazeliauskiė-

Pra-jnė, K. Misunskienė, A. Gilie-

va-

nciškaus Seserų Vienuolyno M.. Urbienė, J. Aleksas,

Marijonų Kolegijos ir Semi
narijos Rėmėjų 8 skyriaus me 
finis, skaitlingas susirinkimas 
įvyko sausio 6 d. Naujų narių 
įsirašė: O. Jeselskiem 
rgaitienė
lav
P. Dorša.

LEGIONO NAUJŲ METU 
VAKARAS

Darius - Girėnas postas 271 
O. Jn- of the American Legion Nau-

Rėmėjų 1 skyriaus 10 metų 
jubiliejaus vakarienė įvyko 
gruodžio 9 d., ftv. Jurgio pa
rap. svetainėj.

Kučinskas, Lovick,, Stepona
vičius, 0. Stravinskienė, U. 
Petraitienė, M. Vaitkus, J. 
Rimša. Širdingai ačiū sesutė
ms PranciŽkiatėms iš Keno- 
sba, Wis., kurios atvažiavu-

Vasario-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUUITURUUJ

3133 So. Halsted Street
BUS ĮVAIRI PROGRAMA

ir visiems, kurie kokiu nors, mažinti. Dar nėra aišku, teaip jp—*1—

būdu prisidėjo prie vakaro.
Pelno padaryta $204.74.

Visos komisijos vardu —

didelės bus tos ratos. Tik pa
žymima, kad sulaukęs 65 m. 
amžiaus žmogus bus reikalin

PADĖKA

DARBO APDRAUDA IR
PENSIJA SENATVĖJE
WASHINGTON, saus. 32. 

— Darbo apd raudos ir pensi
jos senatvėje projektai bus 
įduoti kongresui ateinančių 
savaitę.

Konferencija turėta tuo rei 
kalu Baltuose Rūmuose. Da
lyvavo kai kurie kabineto na 
riai ir kongreso atstovi) de
mokratų vadai.

J. Pukelienė; gas pensijos 

Kongresas svarstys siuos 
socialės programos projektus.

IŠ NAUJO ATIDAROMAS 
KASPAR BANKAS

Kaspar American State bau 
ko, 1900,Blue Jsland a ve., di
rektoriai savo susirinkime nu
sprendė, kad rytoj, sausio m. 
15 d., šis tmnkas iš naujo bus 
atidarytas.

Bankas biznio vedimui bus 
atidarytas rytoj 9.00 ryto.
Banko valandos bus: kasdien 

Sulyg tų projektų, krašto nuo 900 ryto iki 3:00 popiet; 
vyriausybė neprisidės finan- šeštadieniais nuo 9:00 ryto

Širdingai ačiuojftlĮje gerb.
pralotui M. U." Kr«?i-i’už' Ieį». „
dimi> rinkliavos ir nž gražųjsios aakas rinko ir P. Jan- j" ~

siškai prie darbo apd raudos. 
Tačiau žymiai rems senat
vės pensijų sistemų. Vienas 

j ir kiltas projektai bus paduo- 
ar

iki 1:00 popiet. Be to ketvir
tadieniais dar ir nuo 6:30 
iki 8:30 vakaro.

A A
Reiškiame nuoširdų dškingu 

mų. visiems mūsų giminėms, 
prietellams, pažystamiems, ir 
nariams šių draugysčių: Gy
vojo Rožančiaus, Amžinojo 
Rožančiaus, Švento Juozapo, 
Tretininkų, Apaštalystes Mal
dos ir švento Kazimiero Aka
demijos 2-tam skyriui. už 
dalyvavimų laidotuvėse ir pa- 
aukavimą šventų Mišių ir Ko 
muiliju už a. a. Magdalenos, 
mano brangios gyvenimo drau
ges ir mūsų mylimos Moti
nėlė.! sielų.

Y pač dėkojame Piriž. Gerb. 
Prelatui M. Krušul už atlai- 
kymų šventų Mišių, kuni
gams J. šiaulinskui, V. Čer- 
nauskui ir S. Petrauskui. Gra- 
boriui S. Mažeikai už prielan
kų patarnavimų laidotuvėse.

Mūsų mylimos Motinėles ke- 
tųrnedeilo su kak t j minėsime 
gedulingomis šventomis Mlšlo- 
mis, penktadienį, sausio 18-ta 
dienų, 8-ta valandų ryte, šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje. 
Nuolankiai prašome giminių, 
prietellų, pažystamų dalyvau
ti pamaldose.

Nuliūdus,
AAIZ’IV ŠEIMYNA

aitienė, K. Rimkus, J. Bu jus Metus pasitiko linksmai, vakaro vedinių; ftv. Kazimiero čauskaiteį; taipgi §eimin5nk&- hiansiag vyriausybės darbas 
ra, P. Maldžius, V. šalna ir Svečių atsilankė gražus būrys.,seserims už grąžų prirengipagaminimų vakarienėj }>UR nustatyti mažiausias dar

bo apdraudai ir pensijai ra-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

%

Lietuvių Auditorija buvo gra- 
Apip seimų rajiorlavo pirm. išpuošta.

J. Lasauskis, kad mimų skvr,.j -Tokių triukšmadarių nebu- 
nors neseniai susitveręs, gra-.vo> kaip paprastai atsitinka 
žiai seime pasirodė. E. Gedvi ' didesniuose parengimuose. 
Renės pasidarbavimu gauta 3 Mat, pas legijonierius nėra 
amžini nariai ir nuo įvykusios progos jieny; šeimininkauti

r — 
INSURANCE 

NOTARY 

PUBLIC

PERKAM 
LIETUVIB

KUS B0NU8

REAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS J LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į Mūsų Spnlkų. Teisingumą Pamatuotas Biznis 

2608 WBST 47th STREET TeL LAPayette 1083

__ I

Ogentų name bnnco party pe
lno priduota $30.(X).

Nutarta rengti lmnco party

Nuo Neuralgidkų 
Skausmų
naudokite 

ANCHOR
PAIN-EXPELLERI 

Pain-Gzpelleria visuomet
Jpalengvina skausmus

KULS PAIN

Didesne Jėga Nervuotlems
Susilpnėjuslems Vyrams 

ir Moterims
NVGA-TONE vra turtingas Zlnku- 
Fosfoldu, I,rangia sudėtimi, parūpi
nančia fosforų, t y. elementų labai 
reikalingų tvirtiems, galingiems ner
vams. Medlkališkų fosforų parašo 
daktarai, kad sušvelninti Ir nura
minti su jaudintus. svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutėse, kurtos pagimdo 
••nusidėvėjimo" jausmų.

Tas šaunus receptas turi tam tik
rų formų geležies, rauuono kraujo 

reikalingo bfldavojumul tvirtesnių 
ir sveikesnių raumenų Ir sugrųSlnl- 
mul spalvos Ir pilnumo išblyšku- 
slnmų ploniems veldama Be to, 
SI VGA-TONE turi šešias kitas b ra n

Prasidėjus ‘‘Floor Show”, j 
svetainėj pasidarė tyla. Kiek-į 
vienas sekė kiekvienų šokėjų 
aktų. Kiti artistai publikai da

, vė daug sveiko juoko. Visų va i — 
karo programų vedė ir tvar-'c^" 
kė pats posto komanderis B.
R. Pietkiewicz. Muzika buvt. 
gera.

Darius - Girėnas postas ši
rdingai dėkoja Peoples raka
ndų krautuvei ir J. Budrikui 
už vakaro garsinimų per ra- 
dio, dienraščiui “Draugui” ir 
k.; taip pat vakaro darbinin
kams ir tvarkos prižiūrėtoja
ms, Darius - Girėnas Auxilia- 
ry narėms, kurios mandagiai 
patarnavo prie Rtalų.

Frank- Kresau^kift

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČiy

Lengvais Atmokėjimals 
Nuo 5 Iki 20 Mėty

Kiekvieno aainena turt-ig 
apeftugotaa per U. S. Oo- 
vernmenl įatalgĄ: Pederal 
Savingg and lx>an Tųaumn- 
ce Corporation. \V-tabine-. 
ton. n. r., ui BR.eon.

TAUPYMO SKYRIUS

Pranešimai
Motenj Piliečių Lygos su

sirinkimas įvyks trečiadienį, 
sausio 16 d. Fellowship Hourc, 
831 W. 33rd St., 8 vaJ. vaka-

<ia» gyduole*. Pr*dėkit Ant NCGA- Visos narės kviečiamos bū-TONK šiandien Ir tėmyklte kaln rr> v imres k v lec mnius nu
atlprėett. Parduoda visi aptlekorial
eit garantija grųžlntt plntgua. Tik 
Vlenaa PolerU mėnealo trytmentul.

Nuo užkietėjimo Imkit—(lOA-ROb 
— Idealų I.luoNiiotojų vidurių 2tc J-ųji 
Ir BOc. t

tinai atsilankyti, nes bus ava 
rstoma daug dalykų Lygos la-

Valdyba

Galima padėti 8ino.no arba daugiau (Income aharea). Galima pa
dėti 81.00. gauti knygelę Ir kada klek nori mokėti (nptlonal).

Galima mokėti po 60 centų J mėnesi arba daugiau (InataOment 
Ihrlfl).

Už kiekvienų doleri mokame dividendų pagal uždarbi. Praeity lš- 
mokėjom 6tį^.

Pirma Kederal. Ir tvlrtauala fina nai nė įstaiga. Nė jokia depresijų 
nepakenkė Ir nepakenk*. Nėra jokių mokeečlų lalėjimui J nariu*.

2324 S. HAVITT ST. 
T«l. CAMal 1678

ederalSavings
lANO LOAN AitOCIATION 

OF CHICAGO

JUSTIN
MACKIEWICH

tas, kurių valstybės negalės
■ C t .

JOHN B, BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road

(West 22nd St.) 
(Metropolitan 8tate Bank Name) 

Valandoo Kasdien nuo B Iki B 
Panedėllo. Seredo* Ir Pėtnyčloa 

vakarai* B iki B 
Telelonae CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St
Telefonas RP.Pnhllc tano

P. CONRAD
FOTOGRAFAS 

Studija moderniškai |- 
rengta su Hollywood 

I šviesom I*.
•( 420 West 63rd St.

Fnglewooal 5MM3-5M0

ANGLYS

ANGLYSI Tūkstančiai namų vartota 
ekonomiška*, be auodžlų Troplcalr 
anglį*. Garantuota voga Ir šiluma.

Tryt Telefonai:
Rereenlnga— B47fi Republlc 0«00
Mine Run—B. 7-5 lAerndale 7IBI
Eump arba eg»— 8.00 Merrlmac 2521 

NorrrHRRN coai. po.. 
I*iwTt<1ale 7.*M< Mcrrinuu 2524

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Pblcago, III.
TFU. RF.PUBIdC 5402

Katrie perkate ang'l* Iš 
drųfverlų, siųskite Juos J 
CRANE COAL CO. Gaubte 
gereenea anglis už m.-tžlau 
Pintyt)-

Kadangi landrės pakėlė 20 nuošimtį daugiau už skalbinius, 
jus sugėdysite pinigus plaudami namuose drapanas su moder
niška skalbiama mašina. Drapanos išplautos namuose su moder
niška washing maehine yra baltefmės, sveikesnės ir ilgiaus įve
ria. Galite pirkti įmokant $1.00 į savaitę, mašina pati per save 
išsimoka X t .

K.™, «49,5O *50.00 Pasirinkimas Apex, May
tag, Thor, Westinghonse ir kitų. Ateikite Budriko krautuvėn

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

W CFIi 970 K. lietuvių programas nedėliomis 1-2 vai. po piet. 
W H PC 1420 K. ketvergėj* nuo 8 iki 8:45 vai. vakare.

J?

8ino.no



