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10 KATALIKU NUŽUDYTA MEKSIKOJE
POLICIJA PUOLĖ BEGINKLIUS 2M0 

NES, JIEMS BESITARIANT, KAIP 
VADUOTI SUIMTĄ KUNIGĄ

Maršalas Pilsudskis griežtai 
priešingas rytų paktui

GELEŽINKELININKAI 
GRIEŽTAI STOVI UŽ 

6 VAL. DARBA
KUN. COUGKLIN 
ĮSPĖJA KONGRE
SO ATSTOVUS

MIRĖ BUVUSIS U. S. 
LAIVYNO DIDVYRIS 

KAPELIONASl

KRIZIS NEPAKIRTO CHICAGOS 
i ARKIVYSKUPIJOS MOKYKLŲ

MEXICO CITY, 
— Sausio 12 d

saus. T 4. 'VARŠUVA, saus. 14. —

GELEŽINKELIŲ KOORDI
NATORIUS YRA KITO

KIŲ PAŽIŪRŲ

Krašto geležinkelių tarnau
tojų ir darbininkų organiza
cijų viršininkų suvažiavimas 
Chicagoje nusprendė siekti G
valandų dienos darbo ant vi- Kun. C. E. ( oughlin va- 

geležinkelių su šiandieni- '<ar kalbėdamas per radiją

RAGINA JUOS, KAD PA
TAISYTŲ NRA AUKSO 

PROVIZIJĄ
DETROIT, Mich., saus. 1 '.

VELIONIS BUVO LAIVE ?
MAINE, KADA šis 'TAI PAAIŠKI IS MOKYKLŲ

DIREKTORIAUS RAPORTOSUSPROGDINTAS

i NKW YORK, saus. 14. —
Mirė kun. mons. J. 1’. Cliid- 
wick, buvusis U. S. karo lai- 

J vyno kapelionas, 71 m. amž.
Velionis kapelionu buvo ki-

. * T7- • • i ••• i --y geležinkelių su šianrireni- i" • šio krašto karui su tepabuvo praneš- Užsienio numsteris Beckas is - . ” , , . , , . i. , , •• į-iii^ i m c • ;niu 8 valandų darbo atlvgi-1 lhPeJ° ir paragino kongresų, nJ,ja jj8 pUVo j.aro ]aive
ta, ta.1 policija puola begink- vyko Žencvon, kur T. Sųjun- |:a<| ji8> „i,,ko „eknMamas, | ,.įain. ,, karta 6ia SUSDro„.
liūs katalikus, kurie saugojo! gos tarvlna turi susirinkimų. v imtųsi tnuinn Hsrhn ir ošini ’ ' ?Krašto geležinkelių federa- ,initusi tuojau daibo n patai- fjįntas Havanos uoste, ir mir-Šv. Dvasios bažnyčių ir nužu
dė keletu, katalikų.

Chicagos arkivyskupijom mo kivyskupijos pradžios ir vi- 
kyklų direktorius kun. I). P. dūrines mokyklas, taip pat 
Cunningbam pasktlbė rapor- kolegijas ir akademijas. Per 
tą apie mokyklų stovį už tuos metus įsteigtos dvi pra- 
1933-34 metus. Šie mokslo m? džios mokyklos negrams. Dvi e 
tai supuolė su bloguoju lai- jose parapijose pradėta sta- 
ku. Nežiūrint to, katalikiškų tyti naujos mokyklos, 
mokyklų stovis nepablogėjo. Į Pradžios mokyklų buvo 388, 
Už tą stovį, sako kunigas di- kurias lankė 168,556 bemiu-Ten jis turės pasitarimų dėl 

Lenkijos suirusių santykių 
Prancūzija.

linis koordinatorius J. B. La NRA įstatyme straipsnį, Jtantiems jūrininkams teikė. . ....... .„tAn-nAi,1 , . ' . . . rektorius, reikia dėkoti arki- kai ir mergaitės. Šiose moky-anke gelezinkelinin- ,kuriuo kongresas autorizuoja absoliuciją, nepaisant to, kad , .. i • i r. m , , . a ui
• i- - • nrezidenta pakeisti savo auk- , . • • ! vyskupijos vadui, Jo Bminen klose mokytojavo 4,141 sese-• usinnkimų ir megi- privatumą pašei su savo uuk pa,ts buvo pavojuje. s •• • -v j- 1 • j 1 • k i- «• •standardą krašto pint- p J J cijai Kardinolui Mundelem. rų, brolių ir pasaulinių ma

gams. Jei kongresas to nepa- Buvo New Yorko kardino- ! Geraisiais laikais Jo Eminen-: kytojų. Šių pastarųjų buvo
Katalikų žudymas P™ italų prancūzų konsulu- |vra blogaa dalykas. Jis pažy-ivyriausias teismas ta-j1“ Patarėju ir klebonavo tiv. Įcija pripažino reikalingu daik ». ...

’acubaya priemiestyje, tyvio pakto. Tačiau jis kaie-'^ ka4 jei ’ geleJinkelinin- <l» P«HI» minėtų straipsnį .-'*»<*<* Pa™PU<y. tarną* ta pėsti svetimo ,staigus fo vdunnea mokysiąs lau- 
- - - - ' priklauso buv. gubernatorius taip, kad tas atitiktų laikams, ke 19,222 mokiniai ir moki-

S’.l

Daliar reikia pažymėti fak
tas, kad policija nužudė 10 
katalikij ir sužeidė daugiau 
kaip 30.
įvyko T

Policija suėmė tos bažny
čios kunigų A. Cacho už šv. 
Mišių laikymą be vyriausy- 
tes leidimo.

Katalikai susirinko bažny
čios priešakyje ir tarėsi, kas 
daryti, kad išvadavus suim
tą kunigą.

Nuvykusi policija įsakė ka
talikams, kad jie išsiskirsty
tų. Kada nepaklausyta, poli
cija pradėjo .šaudyti j minią.

Prieš tai vieną dieną ran- 
dpmnarškininkai nužudė 5 ka 
tulikus Coyoacan priemiesty.

stman atlankė 
kų vadų susirinkimų

Diktatorius maršalas Pil- Ro juos įtikinti, kad 6 valan-|R0 
prisidėti 4jenos darbo sumanymassudskis yra linkęs

irgoriškai atmeta prancūzų pa-!į-aį atsieks tai, tada patys priešingu konstitucijai 
siūlymą, kad tą paktą sujun- gau daug pakenks, kadangi (-a v’pa naujosios santvarkos 
gus su sumanytu rytu Lokiu- jrpĮp/jukelių kompanijos negu- programa nueis niekais.
no paktu.

Al. Smith.

TROCKIS KALTINA 
STALINĄ

PARYŽIUS, saus. 14.
Čia leidžiamam rusų laikraš
ty “Seven Days” paskelbtas 
Trockio pareiškimas. Trockis 
sako, kad Kirovo nužudymas 
Petrapilyje yra pačios čekes 
vadovybės darbas, pritariant 
pačiam diktatoriui 
Stalinas susekė, kad Kirovas 
komunistų tarpe ėmė popula- 
lėti, tad nuspręsta jį paša
linti ir tą darlią suversti ant 
komunizmo priešų. Dėl Kiro
vo nužudytų priešų dauguma 
buvo paties Kirovo gerbėjai.

DIDINAMAS ATLYGINI
MAS DIPLOMATAMS

AVĄSHINGTGN, saus. 14. 
— Sumažėjus dolerio vertei 
užsienyje, pasireiškė daug 
sunkenybių J. Valstybių dip
lomatams ir jų štabams. Pa
sirodė, kad jiems yra sunku 
pragyventi su gaunamais at
lyginimais.

Tuo reikalu vyriausybė krei 
pės kongresan ir šis skiria 
daugiau tris milijonus dole
rių per metus diplomatų pa

lės ištesėti su naujomis išlai
domis. ; ■.

Anot Eastman, įvedus G 
vai. dienos darbą, geležinke
liams išlaidos per metus pa
didėtų iki 400 milijonų dol. 
Sako, šiandien geležinkeliai 
vos tegali verstis. Tad didin
ti išlaidas, reiškia parblokš!i 
šią pramonę. Tas bloga pa
tiems geležinkelininkams.

Susirinkę geležinkelininkų 
vadai nepripažino šių East- 
mano išvadų.

Tuo reikalu AYashingtone 
trečiadienį įvyks svarbus kra
što vadų susirinkimas.

REIKALAUJA KONSOLI
DUOTI FEDERALINĖ 

POLICIJA
14.

lamai.

MEKSIKOS VALDOVAS 
ATVYKO ĮII. S.

l>asireiškus ekonominiam nės, o jose mokytojavo 1,052 
kriziui, jis išmintingai patarė mokytojos ir mokytojai. Tarp 
klebonams, kad jie susiaunn- jų 81 pasaulinis.
tų mokslo įstaigų statybą. 8 kolegijose ir universite- 
Taip padaryta ir arkivyskupi- tuose buvo 13,171 studentą,

< ------------------ Į jos mokyklos pasiliko, kaip mokytojavę 907 asmenys.
MASKVA, saus. 14. — Su- ir visados, žydinčiam stovy- Visų mokyklų programose 

imta ir teisman patraukta 18 je. svarbiausiąją vietą užima r*1-
geležinkelininkų už įvykusias Kun. T). F. Cunninghamo liginės pamokos ir tas veda- 
ant ‘geležinkelių dvi dideles raportas paduoda tų įdomių ma sulvg idealų, kaip yra nu- 
katastrofas. Viena katastrofa skaitmenų už minėtus muk- rodyta Šventojo Tėvo ėncik- 
įvyko ant Petrapilio Maskvos slo metus: likoje ‘‘Jaunimo krikščioniš-

IŠ BOLŠEVIKIŠKO
“ROJAUS”

netoli į 200,949 mokiniai lankė ar- kas švietimas.”geležinkelio, o kita 
Rostovo ties Donu.

AVASHINGTON saus.
— Senat. Hopeland, dem 
N. Y., reikalauja, kad sėkmių- Ufoje teismo nuosprendžiu 
gesnei kovai prieš piktadary- (ju asmenys sušaudyta, o kiti 
bes būtų sukonsolidnota visa trys nubausta kalėti po 10 
federalinė policija — apie metų. Jie pripažinti kaltais 
22,000 agentų. už laivo sudeginimą. Tuo lai-

Senatorius sako, kad tai ga- vu *>uvo gabenamas alkoholis

H

Ii padaryti prezidentas ekze-
D CIHCICT1 OlICinill I ANGELES, Cal., šou-;k»tj-viu įsakymu.8 SUŽEISTA SUSIDAU- Šio 14. - Į vienų vietog-U.! -------------

ŽUS GATVĖKARIAMS
Trys gatvėkariai vakar su- 

Stalinni. į g^ig Ashland gatvėje, tie? 
63 g»t. 8 asmenys sužeista.

Du gatvėkariai stovėjo 
leizdami ir priimdami kelei
vius. Iš užpakalio atvažiavo 
trečias ir smogė į stovinti, o i tojas 
pastarasis daužė ir 
gatvėkarį.

goninių gydytis atvyko Mek
sikos valdovas Calles, raudo
nosios revoliucines partijos 
vadas.

Jis atvyko iŠ Meksikos su 
lėktuvu. Jam draugavo jo sū-

iš- nūs Rodolfo, kurs yra Meksi-

LIETUVIU PARODA 
TILŽĖJE

vertės tPieno milijono rublių. 
Apkaltintjeji pavogė daug al
koholio ir, kad nebūtų susek
ti, padegė laivą. •

LIETUVAI REIKIA 2,000 
KILOMETRŲ PLENTŲ

POLICIJOS VIRŠININKŲ 
SKYRIMAS

Iškeltas sumanymas, 
krašto vyriausybė skirtų po
licijos viršininkus visiems di 
dosniems miestams. Toki vir
šininkai nebūtų priklausomi 
vietos politikai ir galėtų sėk
mingiau
darybos.

KLAIPĖDA. — Šiomis dic 
nornis Tilžės lietuvių moterų 
.draugija buvo surengusi Til- 

kos susisiekimu departamento žės lietuvių salėje rankdarbių 
sekreitorius; personalus gydy-1 parodą. Parodoje buvo išsta-

. KAUNAS. — Lietuvos plen 
tų valdyba sudarė plentų sta 
tvbos planą. Pagal tam tik
ro apskaičiavimo, Lietuv >-

VOKIETIJA LAIMĖJUS i lt R ALT! JO- į RANKDARBIŲSAARBRUECKEN, saus. j 
14. - Vakar įvvkusiojo Saaro 
krašte plebiscito pasekmės tik 1 
rytoj bus žinomos. Šiandien | 
skaičiuojami paduoti gyvento 

i jų balsai.

PARODOS
Kiek matyt, žmonės daug

n » . . , rnnnnn Homau.ia I-ietuvos - EstijosPažymima, kad apie .YOOJKMi , . . .' . ’ , , rankdarbiais. Kaip pirmą pagyvento iu dalvvavo balsavi- , .. x - -_ , • • rodos dieną, taip ir vakarme. Patys hitlerininkų prie
šai pripažįsta, kad dauguma 

I gyventojų balsavo už grįžimą
Vokietijon,

Balsavimų pasekmės bus 
įduotos T. Sąjungos tarybai 
ir pastaroji nuspręs, kas turi

dr. Ayala: dr. Brito; tvta įvairių rankdarbių ir iš Įe_ tnr^;1 ^ut* aP’p 3,IMK) (}aroma toliau,
trečiąjį ir dr. Hunt iš Los Angeles, senesnių laikų. Paroda turč- 

kurs specialiai buvo pakvies- ' jusi didelį pasisekimą.
Šiuo

daugelis smalsiai žiūrinėjo 
mūsų tėvynėje gyvenančių 
brolių ir seselių padarytus 
rankdarbius. Ypač svetimtau 
Čiai gražiai atsiliepia ir sta
čiai negali atsigerėti gražiai
siais darbais.

Šiandien 2:30 vai. p. p. pa

Sakoma, kad paskiausiai at 
važiavusio gatvėknrio veržtai 
sugedo ir negalėta sulaikyti 

kad |j°

PAŠAUTI POLICMONAS 
IR PLĖŠIKAS

tas į Meksiką gydyti valdovų.

Trys plėšikai sekmadieni 
kovoti prieš pikta- užpuolė Liberty vaistinę Cice 

roj. Atvyko du poliimonai.
, Vienas plėšikas, Peter Jaksta

vieh, .34 m. amž., pavojingai 
(pašautas.,Kiti du plėšikai su-,

PricS keliolika rast, Calles,'^S GIMIMŲ MAŽĖJI 
buvo paprastas mokytojus, • MO PRIEŽASTIES 
Meksikoj. Šiandien jis yra di
džiausiąs žemvaldis tame kra STOKHOLMAS, saus. 1J. Į 
šte ir daugiau kaip diktato- I Gimimai žymiai sumažėjo: 
rius. Priede jis dar yra ir! Sve^ij°je. Konservatorių par 

i tija rūpinasi, kad parlamen-

3,500 kilometrų plentų. Italija reikalauja, kad jei , x .X1
račių plentų jnn yra apie ^ar„ dauguma gyventojų pa- ,vyk"
1,200 kilometrų. Taigi, jų pa-. sisak„ jJsi ’ Vokietijon, Parama kad ate-
statyti dar reikia bent 2,(MM) ................. . k.-u ...... laukusiuosius palinksminti
kilometrų. Šiems plentams pa-

kraštas tuojau turi būt grą
žintas Vokietijai. Tai bus tai ir suįdominti Baltijos vai-

statyti reikėt, apie ,00 tnili- kns ^krinlma,. Tas iftrcn- J-i-,«vių programos
_•__ _ _ ___  _1_ zlftlvin sooiittA Jnmn

kariuomenės generolas.

SPAUDOS DARBAMS 
IŠLAIDOS

tas paskirtų komisiją ir pa
vestų jai, kad ji surastų gi
mimų mažėjimo priežastį.

jonų litų, o senų plentų re
montas kaštuotų dar apie 59’j ranku 
mil. litų. Tokiai stambiai pi- j 
nigų sumai sudaryti numato
ma įsteigti kelių fondą, kurį 
sudarytų pajamos iš autove- 1 

mokesčių. Manoma,.

ks ginklą iš neramiųjų gaiva-

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Numatomas sniegas; 
ne taip daug šalta.

WASHINGTON, saus. 14.)
- Apskaičiuota, kad krašto RYMAS, sana. 14. — Bn-

imti. Polivmonas H. Laube vyriausybė įvairiems spaudo?
lengvai pašaufta* į koją.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

d arimais
daugiau
dolerių.

vusio Ispanijos karaliaus Al-

žimių
kad jau po 15-20 metų visa 
Lietuva bus plentais išraiz
gyta.

KAUNAS. — Rusijoj išėjo 
lietuviškas komunistų laikraš
tis “Priekalas.” Pagal jo

dalyje rasime gražių daine
lių, šokių ir smuikos solistu. 
Taip pat kaltes Lietuvon k<m 
sulas Chicagoje irerb. A. Kai 
vaitis.

Estijos programos dalį iš
pildys Estijos garbės kon->u-skaičiavimus Lietuvoje esą ,, .

ioq a'q g'pr"- Coldren, garbės vi- 
cekonsnlas gerb. O. C. Wbip-900 komunistų. Iš jų

per metns išleidžia fonso ir karalienės duktė prm
kaip du milijonus oesė Beatriče susituokė 

italų princu A. Torlonia.

Clūcagos pietinėj daly are- 
su Jįtuota -5 jauni plėšikai, ku

rių vyriausias yra 14 m. amž.

I tenka Kaunui.

Adv. E. T. Peifer federa,i-» 
niam teisme vakar gindamas 
pavo klientą advokatą Piųuct- 
lą staiga pašlijo ir apalpo.

ple ir dr. E. Judas. Pantain- 
ji kalbės apie Estiją ir padni 
nnos Estijos liaudies dainų.

Įėjimas j parodą nemok i 
mas.



“DRAUGAS” -
Hpįiyt kartieji. (Atkyriu ifekmadlenUu 

*NVMto&XT<3ta KAINA-. J. AmerlUoe ‘
. r. — »«.0«. Pusei metų — Trim* ihč
lt.00; Vienam mėnėMul — Tie. Kitose va>st>'t>ė«e 

aumerata; Metams — |7.00; Puse/ metų — 14.00.trenum<
___MH»\j kkTCKO nyMnnOksioa parelkaiarua.

Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nerrailna, tat nepraioma tai padaryti Ir neprlslundlama tam tiks-
’%4Sfift6MVi>kprtlma - B« ll^t tM toto vai.;

Skalbimai sekančiai dienai prinuafai iki 
8 Vai. popiet

“DRAUGAS*’
LITllUANIAN DAILY FfUEND

— '.too.
ti x4100; OM Kokti -°7»S 
— lr.00; eik Mostau — >0.00;

fafe.

•hed lAJljr, Bzoept 
*‘8: Obe Ttar — 

nthi -r ll.i

tams. Yra vilties*, kad ir pasaulinės inteli-i 
gentijos skaičiai Šusivienymo netolimoj ate’ 
t y žymiai padidės.

“Šviesuomenės pavyzdžiu, iiOprastai, se
ka plačioji visuomenė. Tad ir* kviečiam tų 
šviesuomenę būt kelrodžiu į tolimesnį mūsą 
tautos susiorganifeavinU},- į fraternalj, kultūri
nį ir tautinį darbų”.

LRKSA yra vietos visiems: profesiona
lams, biznieriams, darbininkams, vaikams, 
jaunimui ir, žodžiu, visiems suaugusiems.

Kadangi dabar eiha naujų narių priraši
nėjimo vajus, dėl to reiktų smarkiau patlir-

6r. X. F. Poška

Širdies Šauksmas
Malda yra galingesnė už ka- garbino Jį”. Taipogi turime 

rdų. Ne kantu, bet per maldę padėkos maldę, kuri yra žino
mos padarome laimėjimus Kri-Įma, kaipo gero pasielgimo ma
stui. Malda yra didžiausia že- Ida, bet dažnai apleidžiama, už 
mės galybė, kuri gali išgelbė
ti žmogų nuo Dievo rimtybės.
Gailioms ašaroms apšlakstyta 
malda negali būti be pasėk

int ln ‘DRAUGAS" brlnga bast vemta.
Ib< ntao ob Application.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Ghicago
■ nra U. — &S——t--. ...........-   _

DIENOS KLAUSIMAI
JPrMTJL

UtOA ttfclNfrtt VAUftttfeJ

Iš Lietuvos Jaunesniųjų Talentų
Surinko Julia Petrauskaitė

BĖGA LAIKAI
Bėga laikai svajonėms išpinti,
Dingsta šešėliai klaidingos buities.
Veržiasi versmės senų atminimų 
Noii ir ilgis širdis praeities...

Rimsta, nutyla audringa krūtinė,
Lieka malonūs vaikystės sapnai,
Kyla šviesėja džiaugsmo žvaigždelė,
Kol vėl ję nudažo iš naujo skausmai.

Naujos liūdnesnės mintys atskrenda,
Svyra nusilpus varguolio galva;
Karstau patekęs jis poilsį randa,
Tik ten ji aplanko ramioji tyla...

Benas Malvicas. VI. kl. mok.

visus gerumus, kuriuos mes 
gauname hUo Jo. Taipgi turi 
nie ir pagarbos maldę Dievui, 
kas yra Jojo asmenyje ir pa 

yra
sitikėjimu, nes ji žino su kne mums. “Ne mūsų dovanos, b<4 
ji kalba ir nuo ko ji prašo, mes patys” — ši yra obligaei-

l«ti, kad LfltSSA užtoitų ne pankuti.iv viet« lailJ. Ma|Ja y,.a drQsi ir BU ,ra. Jskos „w,ja> kas ’ Jis
Illinois valstybės lietuvių judėjime, bet pir
mutinę.

DftL &ERY&Ų BU LfeN&AIfi

v
“Garsas” savo vedamajam straipsnyje 

paduoda statistinių žibių, kiek kurioj vaisty
ki yta Lietuvių R. K. Susivienymo kuopų ir 
įtarių.-pasirodo, kad Illinois valstybėj vei
kia 41 kuopa, bet narių tėra vos 522, kuomet 
JPean. valstybė turi 6,462 narius, New Yorko 
— 613, Ohlo — 1291, Kew Jersey — 3£>9. Be 
tu, girna daug narių LRKSA turi Mašs.,
Conh.r Mich. ir kai kuriose kitose valstybėse.

Illinois valstybėj LRKSA narių skaičiu- 
MM turėtų būti antroje vietoje, nes po Penn- 
frylvknijos valstybės joj gyvena daugiau lie- 
tuVių negu kur kitur. “Garsas” sako, kad 
sllfĄtarcionaliai imant, Illinois valstybėj tu- 
Tėty, fcflti apie penki tūkstančiai narių. Muito kucmone, galėtų būti ir daugiau. Tik rei
kia gyvesnės agitacijos iš LRKSA centro ir 

pusės. Ligi šiol beveik jokios agita- 
dįos ui Šus-mą šioj valstybėj nebuvo. Tik 
dabar jau šiek tiek daugiau pradėta rūpin- 
,Ua kuopų tvarkymu ir jų auginimu. Reikia 

tas susirūpinimas didinti LRKŠA 
ųe mažės, bet didės.

*'Ctarsas” ragina Šviesuomenę labiau do 
ftas-tou. Jie lOŠo-:

;• -i ' 'V>i

‘‘J Susivienymų turėtų susirašyt visa mū- 
t>ų lietuviška - katalikiška šviesuomenė —
Sumigai, pasauliečiai profesionalai. Oia nepro- 

pažymėt, kad mūsų gerb. dvasiškąja, kaip 
visose kitose katalikiškose organizacijose,
<t»ip ir Šusivienyme užėmė pirmaeiles vietas
Jį -organizuojant, auginant ir stiprinant. T kleis laikais Susivienyme priklauso virš 'x 
fetmtgų, kas sudūro apie pusę visų Amerikos 
nfetūVių kunigų. Daugiausia priklauso vyres
nės kartos kunigai. Reik tikėtu kad jų pavyz
dį pteeks Visi jaunesnieji, o jais paseks čia 
ftv<k«i -jaunuomenė.

“lipniau iki Šiol pasirodė pasaulinė svie 
Sūonienė. BūsiVie'nyme turime vos keletu lie
tuvių advokatų, kėliolikų daktarų, vienų kitę 

i*r kitokį profesionalų. O jų skaičiai 
gi jau *rė taip moži. Tiesa, dalis ypač vy-

■ ko rtes profesionalų buvo nutolę nuo
Ūkų nUerdaini su liberališkomis srovė- lWh. Bet jaunesnioji inteligentija žymioj dau- 

iKttfiYOj pasilieka ištikima katalikiškiems idea- • tarti paskutinį žodį.
att ■to Ai

PRAKEIKIMAS

Malda tai mūsų tikras gyveni
mas; didžiausias mūsų sielos

jos malda. Šiais takais eida
mi, mes įžengiame į šventyk-

Koresp. Donald Day pranešė Cbicagos 
Tribūnui iš Kauno, kad Lietuvos Prezidentas prirt11ong apturėti Dievo ma- 
Smetona veda tiesiogines derybas su Lenk> ,cnPS

aktyviškuinas. Apart šv. Sa- lę, kame siela yra viena su
kramentų, ji yra didžiausia Dievu. Maldoje mes pasiekia-

tis žmogaus jėgų, kuris prašu Valstybėse Lietuva dar turi 
Dievo malonės ir per maldę Į užtraukusi taip vadinamųjų
gauna jų. Paprotys melstis y-

me tų tikslų, dėl kurio gyve-.ra vertas pasiryžimo net per

jos diktatorium PilsUdskiu dėl UžUiezgiUio 
diplomatinių santykių. Oficialiai ši žinia ne
patvirtinta, dėl to kol kas daug reikšmės jai 
įiepriduodaine. Panašių gandų jau buvo pas
klidę prieš keletu mėnesių, kuomet žymus 
tautininkų partijos šulas kurt. V. Mironas la
nkėsi Lenkijoj. Bet Elta pareiškė, kad kun.
V. Mirono kelionė buvUsi privatinio pobūdžio, Į 
jei šie gandai pasitvirtintų apie tiesiogines 
derybas tarp Smetonos ir Pilsudskio, reikštų, 
kad km. Mirono kelionė buVo surišta su to
mis derybomis.

Lietuva, be abejonės, nori taikos su vi
gais savo kaimynais, neišskiriant nė Lenki
jos, su kuria jau daug kartų yra “mėginusi 
(susitarti. Jei kada buvo svarbu prieiti prie 
susitarimo su Lenkija, tai dabar, kuomet yra 
gana didelis pavojus Klaipėdos kraštui iš 
vokiečių pusės. Tačiau Lenkija, kuriai taip 
jtat yta svarbu susitarti su Lietuva, negali 
tikėtis, kad įšūsų tauta dėl tos taikės V.(- 
nraūš išsižadės. To ji nepadarys. Dėt to mes 
nenorime tikėti, kad Ptez. Smetona sutiktų

Malda momentaliai sudaro 
ryšius su mūsų Sutvėrėju. Kie
kvienas žmogus, kiekvienoje 
valandoje bile kur gali slaii- 
tai kalbėtis su savo Dievu. Ne
paisant kaip žmogus būtų nu
puolęs, visvien jis gali kreiptis

name čia ant žemės.
Daug draugiškumų sugriūva

per apsileidimų, dėl to kad žo
lė apaugo ant draugiškumo ta-11 ° 
ko. Tas pats atsitinka su šie-

visų gyvenimų, nes tai yra di-

Laisvės paskolų. Ji siekia ar
ti 2 milijonų dolerių. Šių pa
skolų Lietuva pradės grųžinti

džiausi Dievo dovana žmogui, j 1935 metais. i»ar buVo kelios 
Malda pašvenčia žmogų, pada Į mažesnės paskolos. Tai būtent,

jį šventu ir maloniu Die
vui, padaro jį ne Žemės vergu

Anglijai — už prekių perve
žimų ir Prancūzijai už trauki-

į Vertė Jonas k PilipaOskas

6OPK&AS: Tarkas bi ivc teisus. Ar 
ljop»-zni, pastebi ? Ką jam reiškia prie- 

todka to, kuris IJteVo neturit jam tiktai 
ta Via kabios forma, karią liktai menkas 
vėjelio pūstelėjimas išneštos. Tu kalbi a-.Į
5 to Mufrciją, Lopezai, ir tavo idėjos ma-
ife dlbtgina. Taip, būkiirte sukaibininkair. 
Sunaikinki ii :«• jėgas tų, karią passekimas 
yru mūsų rankose (Botago garsas) Bet 
Idas tai per t riukšmas f

' (Jeinu Pedrillo, Abifaltoii ir isnani.: 
tn laisvMl).

ABbALLAil: šiuies; eikite1
(Nadrožia IVdrUlo, nuo to

PKIMDjLO: tMl Saagokis. ponas
) mtitoKiiva, aš 'turiu tepSų odų ir tavo Iri t 
ftoi we#nr<wi5škai skaudūs. Ir, klausyk, jei 
;IN nesustosi, rš...

.Ar.DALLAH: Tylėk, Šunie;

la ir Dievu. Apleidimas, - už
miršimas maldos arba

prie savo tėvo. Mes tikrai esa
me Dievo vaikai'. Kristus atėjo'pro bažnyčių, užmiršta,

bet laisvu žmogumi Kristuje nių garvežius. Tačiau šios abi
Taip kalba, taip mokina ink 

nystė neartina sielos prie Die- į sijonierius kun. Jonas Hvne- 
vo. Kartais žmogus, eidamas lt>bau, kuris darbuojasi Mani-

tingi-

kad taje Filipinų salose. Taip mo-

paskolos jau yra apmokėtos. 
Kai Lietuva atvadavo Klai

pėdos kraštų, tai drauge įgijo 
ir nemažas to krašto skolas. 
Dabar Lietuvai reikia atsily
ginti Santarvės valstybėms už 
Klaipėdos krašto valdymų lai
kotarpyje nuo 1918 ligi 1923

ant žemės, kad įrodyti tai, jog viduje laukia jojo jo paties ^ina ir musų motina, Kristaus 
mes . esame Dievo vaikai. Gy- Draugas. Siela be maldos ig- įsteigta Bažnyčia be? visi mu 
vendamas ant žemės jis nuolat noruoja Dievų; ji elgiasi taip dvasios vadai, kurie pasve-
pavyzdžiais rodė, kad mes Jo lyg kad Jo ii' nebūtų. Užtai visa savo gyvenimų mal-
vardu kreiptumemės prie Tė-jto žmogaus draugiškumo ta- *1' žmonių sielų išganymui: metų. Ta skola siekia 800,000 
vo.

Kristūs trokšte troško, kad 
Dievo garbė būtų parodyta 
žmonių tarpe. Jis matė Baž
nyčių apsuptų priešų; Jis mar 
tė ir jautė jos garbę ir var
gus, bei visokius pavojus, ku

kąs piktžolėm apaugęs. Kiek-!jie lletik rūpinasi mūsų dva- aukso markių. Grynai ūkiškais
sumetimais lAelnva užtraukė 
tiktai vienų stambių paskola.

Simais reikalais, bet su did
žiausiu pasišventimu skelbia 

gi tų takų gražiu ir atviru šviesų ir kultūrina su-j Tai paskola iš Švedų degtukų
daro malda.

Malda yra didelis ryšis, ku
ris riša žmonių sielas su mū

vienas tikintis žmogus turi 
savo slaptų takų prie Dievo,

sų pačių siela ir riša su Kr’s-rie sujudina jų iš pat pamatų:
Vesti Lietuvę į santykiOs Sa Leriri^Uteiaus .'»s pri»ikėliin9, kuo taus širdin-i. Ko arčiau mes
Liausimu neištSus. Jei jisai tai darytų, be "ret žnl0nis "‘?n6’ kad J^gyyenau.e prie Jo širdies, br 
nliejojinio, pasielgtų prieš visos mūsų tautos ’ra lldrus- Męs, esame vaikai
nusistatytnų™ " ' -i» ™Wos' k4vien«

_____________ ;kurią, nies gauname, paeina
maldos, nuo Kri

staus Kraujo pralieto ant kal-
TROŪKIS GINASI

Trockis, kuris drauge su Leninu steigė,no Kalvarijos.' Kristus tapo 
“žemiškųjį rojų” Rusijoje, paskelbė spaudo- vienas iš mūsų, užtai per mū- 
je, kad jis nieko bendro su Kirovo nužudy- sų brolio nekaltumų ir šven- 
m u neturėjęs. Jis sako, kad toji žUiogzudystė, j tumų, mes drąsiai meldžia’me 
tui tStalino ir GPU konspiracija. Taip gali i f- beribiai tikime, nes nėra 
ir būti, nes nieLas geriau atpažįstu Stalino,'ribų Kraujo gųlybei, kur.'s bu

griuvusį pasaulį. Jeigu ne kuo sindikato, užtraukta 1930 — 
kitu, tai nors malda eikime 1933 metais. IJž šių paskolų 
jiems j pagalbų ir padėkime Lietuva švedams atidavė savo 
atnaujinti viską Kristuje. degtukų monopolį. Iš viso šve

dai davė 45 milijonus litų. Tą 
paskolų Lietuva sunaudojo že
mės ūkio kredito reikalams.LIETUVOS iKOLA 

UŽSIENIAMSlabiau atjaučiame Jo troški
mus, nuoširdžiau ir karščiau 
galime melstis. Koki būtų bu
vus garbe ir privilegija, jeigr 
mes būtumėm gavę progų me
lstis šalę Kristaus, kuomet Jis! reikalams. Iaetuvos ūkis karo

Be Šių paskolų, Lietuvos va
lstybės iždas dar buvo skolin
gas danams už Telšių - Kre-

meldėsi ant Kalno! Tokia ga
rbė vra mums ir dabar, kuo 
met mes klūpome ne šalę Kri
staus, bet Jis ateina ir gyve
na. mumyse, o ypatingai po

A t ga v usi neprikluuso i 11 y bę,
Lietuva neturėjo lėšų net bū- 
tiniuusiems krašto atstatymo j t ingos. geležinkelio statybų ir 

už Klaipėdos uosto statybų, iš 
viso arti pustrečio milijono 
dolerių. Taip pat belgams rei
kia mokėt daūgiau, kaip 4 mi
lijonus litų už geležinkelių bė
gius ir anglams 30,000 svari} 
sterlingų už automatines tele 
fonų stotis Kaune ir Klaipė
doje. Dalis Šių paskutinių sko
lų jau yra apmokėta, o taip 
pat nemažai jos sumažėjo p*> 
to, kai nukrito dolerio, svaro 
ir kitų valiutu vvi*tė.

metu buvo nualintas o žmo
nių sutaUpos žuvo dviem a'tvė
jais: kritus vokiečių ir tusų 
pinigams.' Apsigynimo ir kra
što reikalams Lietuva buvo. . • .• fe • n?GlPU organizacijos ir kitų bolševikų vadų,'v© išlietas. Mojda yra stiprus priėmimo Šv. SuKiamentų; Jis priversta skolintis pinigų 

kaip Trockis, kūlis savo taiku buvo fjenino įr graudingas širdies šauks- meldžiasi su mumis taip, kaip užsienių.
dešinioji ranka, raudonosios kariuomenės va
das ir didžiausias revoliueionrėrius.

mas, kuris pasiekia Dievo au 
sis; sielos šauksmus; išriestos

Žodžiu sakant, bdlševikų vadai patys iaw-| kūdikio silpnos rankos šan
so, patys rėkia. Dėl “savo provokatoriškų dar
bų kaltina kitus ir išžudo virš šimto žmonių. 
Tai yra žiauru, neŽmOUiška.

kiasi pagalbos, Maldoje siela 
praktikuoja tų^ kų jį durys a- 
nižinybėje — mylėti, garbinti 

i Dievų. Mes turime adoracijos

Jis mokino mus, nes malda at
kalbėta Jo vardu yra Jo pa
ties maldos tęsinys.

Žmogus, kuris guli melstis, 
nereikalauju pasaulio pasigai
lėjimo, nes jis turi slaptus už-

Pirmoji Lietuvos paskola bu 
vo gauta Vokietijoje prekė
mis ir pinigais, iš viso 115 mi
lijonų markių. Dabar ši skola 
jau yra atlyginta. Kita stambi 
paskola, daugiau kaip 5 mili 1934 mėtų sausio 1 dienų vi-

tarymo šaltinius. “Kaip tu jonai dolerių įvairiomis prekė-į sos Lietuvos skolos užsieniams
Šauto krašte dauguma gyventojų baisa- maldą, kori vrt žinoma kaipo Įgali ilgėtis” sako Matas Tab-Įmįs buvo užtraukta Amerikos

vo, kad grįžti Įirie Vokietijos. į'ddmii kokių stebuklų malda, malda, kuri Įlotas, kuomet tu turi Jėzų ftvo- 
iŠtaTinę padarys Tantų 'Sąjunga, kuri turės buvo apaštalo Širdyje, kuo- Inčiausiame Sakramente”? Čia 

met jis “puldamas ant ženri3,yra gyvas tikėjimas, parmlan-

VKDRlLLO: (f šalį) Kokie neišaUk- 
lėti tie mahometonai! Koks geras jų iš
lavinimus!

ALONŽ0: (Neramiai) Tai visi tavo 
imtiniai, Abdallah?

AoDALLAH: Ne, mano pene; patys 
menkieji.

PEDRILLO: Kaip aš gyvas, čia ko 1 
mediją, šitai, mahometonas, kuris tikrai 
atrodo kaip Donas Aloūzo, ii* šis kumpa-1 
notrių sutvėrimus su juo turi ,bntį Lope-

ABDALLaVI: (f Pedrilio) Aj- čia tu 
vo vieta, šunie! (Kerta jį botagu).

VEDRILLę: (Trindamas kirčio vie
lų) Krul tu prasmegtum, tu, asiks tu. Mu
ši mane, kuris tavęs niekados nei paliesti 
neĮia lietė.

A BDALLAH: Kų tu sakai, šunie f

Tarikas nori jus pamatyti.
(Alonzo, Lopezas jr JuuniUo išeina)

ABDALLAll: ftunes, sustokit ir ne
sidėkit iš vietos, kol aš sugrįšiu! Aš ei- 
.’nu gauti įsakymus nuo mano gerojo val
dovo, Tnriko (Išeina).

PEDRILLO: Taigi, eik sau įsakymų 
iš didingo Tanko gauti ir teįsako jis, po 
galais, kų nors valgyti duoti. Aš alkanas, 
kaip elgeta, nes, kaįp vakar naktį suval
giau keptų žvirblį, tai daugiau ntoko bur
noj nesu turėjęs. (į kitus kalinius) A! Ir 
ko jūs stovit tetrai, Uosis nuleidę ir «erš- 
iariat nei žodžio?

MARlETTO: Argi vergovė tau nieko 
nereiškia, Derinilo!

PEDRILLO: Na, tai nėra kažkas ma
lonaus, nepakeisim padėties, jai ir kaž 
kaip nuliūdę būsim. Dėt, jėi jūs būtumėt

tas pašoku). | ’HiTBlLlJD: Aš tau dar kartų atkar- vyrai, galėtumėm pMnėgtnti įsi 
tis, ponas Um- tfųu, jc'g rš nieko nesrkau (J šalį) Kvai- pats, vis dėlto, mėginsiu, čia t

įsigelbėti. Aš 
nieko nėra

lys). • flr.diev!
JUAN1NO: (įeina) Mano pene, Mūf- JlIANINO,: (įeidamas sustabdo Ped-

•riĮfans l?atalius ir tu, jo palydove, mūsų rilio) Negalima eiti! 
j tkišvksa, pataulio garbė ir kalifo jėga,* PEDRILLO: Ir kodėl gi?

Jungtinėse Valstybėse. Si pa
skola dar ir dabar mokama. 
Be to, Jungtiuėsi* Amerikos

sudarė 115 milijonų litų, O 
1933 metų pradžioje skolų bu
vo daugiau, kaip 150 milijonų 
litų.

JU.'.NINO: Nes visiems uždrausta, Į i:ž krūmų, kad išsaugočiau savo.
šunie (Užsimoja ant Pedrillo kalaviju.)

PKDItrLLO: (Išsigandęs) O, viešpa
tie, kitas žmogžudžių, kuris žaidžia negal
vodamas, jog gali sunaikinti kito gyveni
mų! Ir tas vėl “šunie”. Atrodo, lyg jie 
nieko daugiau ir nežino. Ir, be to, atrodo, 
kad asmuo paimtas į nelaisvę nėra lais
vas.

MARlETTO: Tavo idėjos puikios, Pe
drillo! Taip, mes turėtiunėm pamėginti 
jrabėgt. Kų jus, draugai manot?

JUANINO: Tylos, kuriai, draugai jūs 
sargo. Jei Dievas padės mūsų sumanymui, 
mes veikiai prisidėsitn prie Pelagijaus. 
Bet jei mūsų dienos suskaitytos, geriau 
mirta, begu būti tirono vergu!

MARlETTO: Kantrybės ir ištvermės, 
(įeina).

MARlETTO: Jei Donas Vasco būtų 
su mumis, jo patvarumas ir...

PEtDRlLLO: Tai tiesa; jis žynius žino 
gus — tas Don Vasco. Kai aš pamačiau 
jį puolantį tuos biaurius mahometonus Ir 
kapojantį jų galvas, aš pats pa^islėpiau

MARlETTO: Kų? pabėgai; ir tn is
lamus? Gėdų!

PEDRILLO: Taigi. Bet, matai, kai 
aš vienui vienas, aš turiu tikro liūto drą
są. Priešai! O, jei dabar jų būtų tuzinas, 
šimtas, aš juos visus sutriuškinčiau! Aš 
juos išsprogdinčiau, sutriuškinčiau! Bet 
kaip tik aš juos išvystu, aš nei jiats ne
žinau kodėl, bet išsyk aš prisijuntu toks 
nepavojingas, kaip Vargšė sena avis. Ar 
tai ne keista? Bet...

MAftlKTYO: Kažkas mus sango. Ty
lėk, plepy! Draugai, parodykit, jog mūsų 
ateitis, mums nieko nereiškia! Meudozn, 
uždainuok vienų iš savo malonių dainų.

MENDOZA: Gerai, Marietto. Linksi 
inumas mūsų lfųiose ir įnirsimas mūsų 
šBrdyse.

(Daina) (N. 2.) (B. 2)
PEDRILLO: Dievaži, graži daina (šū

kauja) l^a... ta... I»—
(Jeina Abdaltah, Alonso ir l-x>pezas) 

(Daugiau bus)
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Misijų Kalendorius
Praėjusiu vasarą. Lietuvos 

knygynuose ir kitose panašio
se parduotuvėse pasirodė di
delė naujenybė — Misijų Ka
lendorius 1935 metams, išleis
tas Kretingos šv. Antano Mi
sijų Kolegijos. Naujenybė to
dėl, kad panašaus kalendoriais 
dar neturėta Lietuvoje, o an- 
Ira — kalendorius išleistas vi
sa pusė metų prieš Naujus Me
tus, kas Lietuvoje vargiai ar 
kada buvo. Tuomi Pranciško
nų vienuolija parodė ypatingo 
sumanumo, besirūpindama sa
vo įstaigų išlaikymu bei Šv. 
Pranciškaus serafiškosios dva
sios skleidimu plačioje visuo
menėje.

Kalendorius yra didelio for
mato, 136 puslapių, su gra
liais viršeliais, gražiai išspau

sdintas, apsčiai paveiksluotas. 
Jo redaktorius Tėvas Augus
tinas Dirvelė, O. F. M., pra
džioje kreipiasi į savo tautie
čius, nurodydamas būdą vi
siems lietuviams prisidėti prie 
didelio darbo — iškelti Lietu
vos vardą plačiajame pasau
lyje, ką yra pasiryžę lietuvių, 
misijonierių ruošėjai. Redakto
rius pamini, jog šis kalendo
rius išleistas kaip dovana 
tiems geradariams, kurie Pra
nciškonų laikomai Šv. Antano 
Kolegijai paaukos nors vieną 
litą, vadinasi, apie 20 ameri
koniškų centų; žinoma, kalen
doriaus persiuntimas į Ameri
ką pareikalautų dar kitų 20 
centų.

katos srityje, ūkininkams ir 
kitos naudingos žinios.

Abelnai, kalendorius tikrai 
vertas jo įsigijimo. Reikėtų
palinkėti, kad jis kuodaugiau-. 
šia paplistų ne tik IJetuvoje, 
kur jis jau gerokai išplatin-I
tas, bet ir Amerikoje. Užsisa
kyti geriausia keliems susita
rus, kad būtų pigesnės pastos 
išlaidos. Kreiptis į patį kale
ndoriaus redaktorių: Tėvas 
Augustinas, Pranciškonų Vie
nuolynas, Kretinga, Lithuania.

Juozas B. Laučka

LIETUVOS BAŽNYČIOS 
MOTINA

eitis. Šiandien ji stovi visų 
apleista, nors pačių lietuvių ir 
svetimtaučių labai lankoma 
Tai įdomus savo statyba, pno 
šnuniu, biungus mokslo bei 
meno atžvilgiu pastatas.

Kiekvienam pamačiusiam pi 
rmiausiai į akis krinta jos iš
vaizda: sienos, plytos, stilius 
ir statyba. Stiliam yra anksty
vesnės gotikos, artimas romė
nų riterių dvasiai, puikus savo 
paprastumu, jėga bet žiaurus 
energija. Sienos apkerpėję, 
vieno metro storumo, sudėtos 
iš plytų, apskritų akmens ir 
tamsių plytų skeveldrų; ypač 
tai matyti tarp langų šoni
niuose fasaduose.

Zapyškio bažnyčią labai pun 
šia ir teikia malonios vertėt 
reti vargonai, kurie dėl sava 
didumo ir trūbelių gausumo

Dabar šis paveikslas nuo 
oro bei drėgmės yra nublukęs. 
Didysis altorius aptvertas me
dine tvorele, jo viršus nugrau
žtas Prancūzijos imperatoriaus 
Napoleono arklių, kurie Zapy
škio bažnyčioje stovėjo 1812 
metais. Po didžiuoju altorium 
buvo išmūrytus rūsys, atrodąs 
kad tai buvęs šventyklos au- 
kinas, kur kūrenta šventoji u- 
gnis ir siena, net anksčiau al-

būtinai reikalįngi kai kurie gu tik jie atsipalaiduos nuOipuoSimas atrodė tikrai amen-
paruošti įstatymai. Re šių į- tamsiųjų gaivalų įtakos irlkoniškai. 
statymų negalima tvarkyti Ipareikš tikrų norą dirbti Klai- 
Klaipėdos krašto gyvenimą se-1 pėdos krašto gerovei bei Lie-
kminga linkme. Naujoji dire 
ktorija yra pasiruošusį kovo
ti su sunkumais, kurio dabar 
slegia Klaipėdos krašto ūkiš
ką ir kitų sričių gyvenimą 
Tam tikslui reikia leisti nauji 
įstatymai.

Paaiškėjo, kad į seimelio po-
toriaus, dar ir šiandien dūmais sėdį atvyko tik 16 atstovų 
apsmilkusi. Prie šventoriaus Tuo tarpu posėdžio teisėtumui 
iš vakarų pusės buvęs pyli
mas, kuris prieš Didįjį karų

Bijūtiškietis

tuvos valstybės labui.
EXCEL0PH0NE ISDIRBt- 
JAS SUNKIAI SUŽEISTAS

BEVERLY DILUS. — Sau
sio 10 d. unkšti ryte, npie tre-
čią valandų, p. Pudark, pati ruodzio 21 <1. vietos kle-i ,........... ..  . ., , . • Įgarsėjęs isdirbeias miniaturos

bonas kun. J. Zabulionis nnne- . . „ ... , ,.
. . ... telefonų, grįždamas iš Indianajo keturių metų kunigavimo i

sukaktį. 1930 m., gruodžio 2ūi &P 
. ’ pried. buvo įšventintas į kunigus. . ,y. ‘ .. gatv. Sužeistasis nuvežtas įRomoje ir gruodžio 21 dieną ,.... ,® x. „... 1 Little Company o? Mary linuke anksti rarotines Misiąs,

KALĖDOS BIJUTIŠKY

labai sunkini sužeistas 
Western Avė. ir 85-tos

1387 metais lietuvių tauta:litini”. Yra jie namų darbo 
priėmė katalikų tikėjimų ir kūrinys, papuošti didele kara 
buvo apkrikštyta. Drauge su liaus Dovydo figūra, grojau-
tuo užgeso amžinoji ugnis, iš
nyko senovės lietuvių kunigai- 
krėvės, šventieji miškai. Visa
me krašte pradėta statyti baž-

reikia, kad jame dalyvautų 
mažiausiai 20 atstovų. Tuo bū j bazilikoje,-Romoje. Sukakčiai 
du nesusidarė reikalingo at-i paminėti kun. J. Zabulionis at 

laiko anksti rarotines Mišias
pradėtas naikinti, o dabar iš
lygintas ir suartas. Šis pyli- |stovų skaičiaus ir seimelio po
nias bažnyčių saugodavęs nuo ggdįg neįvyko jau trečią kar- 
kasmetinių Nemuno potvynių. iš eilės.

Zypyškio bažnyčioje jau 40 
metų kai nelaikomos pamal
dos. Ji stovi uždaryta, apleis-

Pažymėtina, kad šiame posė
dyje nedalyvavo ir lietuvių at
stovai. Po to jie išleido atski-

vadinami “ vargonų kara- ^a» neprižiūrima, nors moksli- pareiškimą, nurodydami.

čia arfa ir pasilenkusia mal
dai. Dar viena šios bažnyčioj 
retenybė — tai meilinė elni( 
galva, kuri susijusi legenda su

ninku, menininkų, ekskursijų 
ir turistą labai lankoma. Da
bar keliamas klausimas šių 
seniausią Lietuvos bažnyčių

kad lietuviai negali drauge po 
sėdžiauti su seimelio nariais 
vokietininkais, kurių draugai 
dabar teisiami Lietuvos ka-

motiną paversti Lietuvos baž-!rįuornenės teisme už priešval-

nyčios. Ypač jų daug pastatė!stebuklinguoju V. Jėzaus pa 
Vytautas Didysis. . j veikslu. Esą, eilnio ragai st 

Dabar Lietuvoje ir tiriamas į paveikslu plaukę Nemunu. Au 
klausimas, kuri iš visų bažnv-ikštosios Panemunės ir Lampė 
čių yra seniausia ir kurią ga-Įdžių žvejai pamatę, yrėsi ar 
Įima vadinti Lietuvos bažny- č-iau, bet ragai vandenyje pa-
čių motina. Ilgi tyrinėjimai 
aiškaus atsakymo nedavė. Bet 
iš esamų davinių galima sprę
sti, kad seniausia, ligi šių lai
kų išlikusį bažnyčia yra Za
pyškyje, statyta Vytauto Did-

sinerdavę ir jų nebuvo gali 
ma pagauti. Taip paveikslas 
ir elnio ragai plaukę iki Za
pyškio ir sustoję lankose prit 
koplytėlės. Čia buvę pernešti 
į Zapyškio bažnyčią, bet po 
nakties vėl atsidūrę koplytė-žiojo laikais, o gal dar ir ank

sčiau. Ji yra apie 15 kilometrų |Įėję; tik trečią kartą su pro-
. . . , . nuo Kauno, ant Nemuno k ra-1 cesija pernešus paveikslą į baKalendoriaus turinys labai . _ . A . L . v.

,j____ x , ■ .. nto. Joje ryškiai atsispindi ir znycią, jis pasiliko ir ligi šiai
lietuviška forma, stilius ir pra'dienai.gilus, įdomus, patraukiantis. 

Pat pradžioje supažindinama 
su Pranciškonų misijomis, pa 
duodant naujausias žinias; čia 
suminimos visuose pasaulio 
kampuose veikiančios pranciš
konų misijos ir jų atliekami' 
apaštalavnno darbai'.

Yra platus straipsnis apie 
dabartinį Popiežių, šv. Tėvų 
Pijų XI ir įdomus aprašymas 
apie visus buvusius Popiežius, 
pradedant nuo Šv. Petro ir 
baigiant Piju XI. Kas įdo
miausia, kalendoriuje telpa vi
sų Popiežių paveikslai.

Plačiai aprašoma Šv. Anta
no Kolegija Kretingoje; strai
psnis papuoštas paveikslais iš 
Kolegijos gyvenimo; iš tų pa
veikslų galima susidaryti ge
rą vaizdą apie Kolegijos pa
talpas, tvarką, mokinių gyve

nimą ir t.t.
Toliau telpa įvairiausi turi

ningi straipsniai, kurių skai
čiuje verta ypatingai pažymė
ti Tėvo Augustino Dirvelės, 
O. F. M., straipsnį apie Tere
sę Neumanaitę iš Konners- 
reuth, kurią Tėvas Augustinas 
yra matęs net du kartu eks
tazėje bekenčiančią. Štai, kaip 
jis tarp kitko rašo: “Mačiau

nvtiniu muziejum.

KLAIPĖDOS SEIMELIUI 
NESISEKA

Gruodžio 13 dieną guberna
torius dr. Novahas buvo su
šaukęs Klaipėdos krašto sei
melio posėdį. Į jį buvo atsila
nkęs jiats gubernatorius, nau
joji krašto direktorija ir kiti 
oficialūs asmenys. Gubernato
rius Novakas šia proga pasa
kė labai reikšmingą kalbą, nu 
rodydamas susidariusią padė-j 
tį Klaipėdos krašte. Jis pa2y-t 
mėja, kad seimelio pritarimo j 

I

stybinį veikimą. Be to, lietu 
•viai nurodė, kad esamomis ap 
linkybėmis iš seimelio nieke 
gero laukti netenka ir reikėtų 
neatidėliojant ieškoti kitų tei
sėtų priemonių krašto reika
lams tvarkyti. Lietuvių atsto-

į kurias susirinko nemažai 
žmonių pasimelsti už savo kle
bonų. Po Mišių nemažai para
pijiečių sveikino kleboną ir li
nkėjo sveikatos ir ilgiausių 
metų.

šįmet Bijutišky Kalėdos bu 
vo labai gražiai švenčiamos 
Altoriai buvo gražiai papuoš 
ti eglaitėmis ir kitokiais pa 
gražinimais, kas įdomiausia 
buvo dėl žmonių, tai elektra 
kuri buvo tik Kūčių vakarą į 
rengta; ją įrengė — įvedė Jo i 
nas Galius. Didysis altorius 
buvo apšviesta elektra ir virš 
altoriaus švietė didelė žvaigž
dė. Ir eglaitės buvo apvedžio-l

vai sutinka bendradarbiauti tos mažomis lemputėmis, kas 
su kitais seimelio nariais, jet darė gražų įspūdį. Altoriij pa-

goninę, kur dr. T. Dundulis 
prižiūri ligonį.

Sulig dr. Dundulio parciški 
mo gal reikės daryti operaei-

Nelaimė atsitiko kai kitas 
automobilius nustūmė p. Pu- 
darko auton^bilių nuo kelio 
ir pastarasis susikūlė į stiebę.

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EKCHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL 

l\Sl RANCE KORPORACIJOM

INSURANCE 

NOTARY
PUBLIC ^^HORTGAGE BAHKERS^K* KUg bonus

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Prisirašykite į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis

=« < kr. » x
*PllTKIEWieZJS(g_-

2608 WBST 47th STREET

PERKAM
LIETUVIS-

Tel. LAFayette 1083

DRAUGO
METINIS

SEKMADIENĮ, 5 VA L. PO PIET

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČIįJ

Lengvais Atmokėjimais 
Nuo 5 iki 20 Metą

Kiokvieno numcnj turtas 
apsaugotas per IT. S Go- 
v.-rnment įstaigą: Kedeml 
Savlngs and l.oan Insuran
ce Corporation. VVashinę- 
ton. D. C., iki $5.000.

Nervuotas — Susierzinęs? * 
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NUGA-TONE suteiks greitą pagelbą. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
ir veikla akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
ziais ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
nervus su NUGA-TONE ir greitai 
užmiršit bėdas. NUGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Paimkit vi
so mėnesio trytmentą už Vieną Do
lerį. Jei rezultatai nepatenkins. Jūsų 
pinigai bus sugrąžinti. Parduoda ir 
garantuoja vist aptie-koriai. Neatidė- 
llokit—gaukit bonką Šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU
GA-TONE.

Nuo užkietėjimo Imkit—UGA-ŠOU 
—Jdealų Uuosuotoją vidurių 25c ir 
50c.

Vasario-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street

^TAUPYMO SKYRIUS
Galima padėti I100JI0 arba dauginu (Income sbares). Galima pa

dėti $1.00, gauti knygelę Ir kada klek nori mokėti (optlonal).
Galima mokėti po 50 centų J mėnesį arba daugiau (Instaflment 

thrift).
Už kiekvieną dolerį mokame dividendą pagal uždarbį. Praeity 18- 

mokėjom 6%.
Pirma Federal. Ir tvtriausla finansinė įstaiga. Nė Jokia depresija 

nepakenkė ir nepakenks. Nėra Jokių inokesėių įstojimui J narius.

GA1NS 25% LBS. 
IN TWO MONTHS

COD LIVER OIL—Once a 
Punhhment—Now a Treat

Stop tryingtoforceyourchildren totakenaaty- 
tasting. tiany fiavored cod liver oik. Give them 

l Coco Cod—the cod liver oil with a deiicioua 
I chocoiate taste—and *atch the ir bodies grow 
I daily with vigorous, athletic strength! Mrs. 
I Merder o( Milwaukee says:

“Brįutt my elHU to«k 
Coni^dsIuonlymiiM 
80 Ut. Now, in lwc 
monlhs' tiltu, siu urnihs 
JOS ii Ibs. and siu kas 
not kttn iii siisct." 
OthercodliveroUshave 
only Vitaminą A and D, 
būt Coco Cod is also 
rich in Vitamin B—the 
appetite and grostth 
protnoting vilamio. 
Start yourchiktren with 
Coco Coil today. Al a/l 
drut Uatts.

COCO GOD

ederalSavings
Jano loan association 

OF CHICAGO

2324 S. LEAVITT ST. 
Tel. CANal 1678

JUSTIN 
MACKIEWICH

RaAtlninkas

BUS ĮVAIRI PROGRAMA
I. Aušros Vartų Nekalto Prasidėjimo Mergaičių Sodalicija vaidins 4 

aktų šv. Teresės labai gražų veikalą.
II. Chicagos žymiausi solistai išpildys labai malonų Koncertą.

jos žaizdas, jos pervertas ra- qį gv Kazimiero Akademijos rinktinės mokinės suvaidins labai gražų
^uZ^k^n^a^j vienoakto veikalėlį: “NESUGAUTAS NEVAGIS”. 

romia, mačiau kaip ji baisiau- IV. Aušros Vartų parapijos Choras, po vadovyste J. Brazaičio, padai
nuos keletą smagių liaudies dainų.
V. Po įdomaus programo prasidės šokiai 8 vai., kuriems gros At. Met- 

rick’s Orchestra.

Visi lietuviai esate kviečiami į šį metinį mūsų dienraščio parengimą. 
Visas programas taip sutvarkytas, kad patenkinus ir palinksminus vi
sus atsilankiusius svečius, idant jums gyvenimas būtų malonesnis, 
smagesnis ir linksmesnis.

Tad visi rezervuokite vasario 3 d. dienraščiui “Draugui”. Ateikite 
ir pasilinksminkite kartu su kitais mūsų dienraščio prieteliais.

siose kančiose mirė drauge su 
ant kryžiaus mirštančiu Kris
tumi. Tik trumpą valandėlę 
mačiau ją kenčiančią, bet toji 
valandėlė niekados neišdils iš 
mano sielos.

Šiame straipsny suteikiama 
naujausių žinių apie tą nepa
prastą Dievo tarnaitę, kuri da- 
bar minima visame pasaulyje. 
\ Kalendoriaus gale įvairus 

, įtarimai šeimininkėms, svei-

Gerkit ir Reikalaukit
Matui TrfJa

Mutual LiguorCo.
4707 S. Halsted St

T«L TA»M MM

Ito Cod UvsrOIlTlutTastas Lika

Kssrt rūpink nleiėjl-
mu, pleiskanom ta
Išbėrimai a. spuogais 

Ir kitais odos negerumais. Tik
gauk gydanti antiseptiką Žemo— 
saugus. Aptiekoss. SBo., <•«..

žemo
F-O R SKitj įPRilATlONf

RHEUMATISM
Pato—Agony Starta To Leavg to 

24 Houra
Happy Days Ahead for Yoo
Thlnk nf lt—how thle oid wortd 

does make progreso—nnw romes a 
presrrtptlon whlch Is known to pbar- 
maclsts ss Allsnru and aritbln 41 
b mirs aftsr you start to take thls 
*><rtft Octlng formnls paln, agony and 
Inflammatinn caused by ezcsss orio 
scid has start ed to depart.

Allsnru does Just what thls notles 
s*.ya lt wlll do—lt Is gusrsnteed. Tos csn get ons genamus bottle at Isad- 
Ing drugstores everyvrtiere for M 
cento and If lt doean't brlng Uis )ey- 
ous rasulta you szpert—your moaey 
arkols heartsdly rsturnsd.
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ZHIOS
smuiamus

WAWttB Uit Y, OONN. — j 
Vaterburiečiams liūdna žinia. 
Kleb. kun. J. Valantiejui &v.

PAGERBĖ KUNIGUS fiRA- 
DECKĄ IR RAŽAITI

LIETUMS ATSTATYM8 BENDROVĖS 
AKCININKAMS!

Lietuvos Atstatymo Bendro-;pasiliks tik vienų direktorių 
vės metinis seimas šaukiamas dispozicijoje.

LITT1UANIAN DĘVELOP- 
MENT CORPORATION 

j according to tke number oi 
ivotes 1 sbould be entitled to 
cast if tlien personaily pres
ent.

Bendrovė savo knygose tur 1N VYHKKEOF, I
heroms sėt my hand

and seal this................... day
of............. ........................ one
thousand nine hundred and

SUCH iŠ LIFE—

HARTFORD, CONN. — Per 
• Tris Karalius Hartfordo lie-

š. m. sausio (January) mon 
27 d.

To Seimo įvykimas ar nep- 
vykimas priklausys nuo Ben
drovės akcininkų. Jeigu ak«i- 
n.nkai pasiryš Seime dalyvau-

Teisėtų susirinkimų sudaryti 
reikia turėti pusę visų balsuo 
jamųjų serų — virš 17,000 ba

Marijos ligoninėj padaryta o . .
neraciia Oueraeiia navvko ;-ituviai katalikai gražiai pager
p j J pa y "* jbė buvusį vikarų kun. Gradec- arba aevo balsus kam norsjvės šauktam susirinkime trū-
igoms eina ger\n. agorų u-. Ražaitį, pavesti, tai teisėtas seimas į- ko apie 2,500 balsų. Šitas trū-

nko daug kunigų, pnetekų ir * 1 4 , . T> , _ .Susirinko iki 400 žmonių; bu- vyks ir Bendroves eiga pagei-

lsų. Praeitais metais Bendro- ‘ Seal-
ed and delivered in tlie pre-

- w,i

parapijonų. Tegul Dievas jam 
duoda geros sveikatėlės! ;vo atvykusių net iš New Bri- 

Itaino, Waterburio ir ūkių. Da-
Šiomis dienomis palaidota1 l*VBV<> fcun«ai: r-u'

įžymi katalikė a. a. Marijona'■tku8> Abromaitis, M. S.. Kri- 
Bungardienė. Buvo sena para-! P“8’ 0 rade<!kas- Kariones, Va. 
pijonė. .Gražiai išauklėjo di-i8telis’ L{ažaH,s. Toastmasteriu 
dėlę šeimyna. Gražus p»vyz. | buvo Petras Jesmentas. Kalbė- 
dys visiems lietuviams kuteli-!-’° k,UL Ambotas, I.utkus ir 
kams. Laidotuvėse iškilmingas1 Kril«». Mikolam.s. Barnu- 
šv. Mišias laikė kun. Kripas,

daujauion vagon įsistatys, bet 
jeigu akcininkai jokio susiin 
teresavimo Bendrove neparo
dys — patys Seime nedalyvaus 
ir savo balsų niekam nepaves, 
tai Seimas neįvyks ir Bendro-

-kurnas ir dabar tebėra. Jį iki 
Seimo reikia užpildyti. Tų pa 
daryti, rodosi, labai lengvo- 
nes apie 500 šėrininkų suda 
rys daugiau negu 2,500 balsų 
Kiekvienoje didesnėje lietu 
viais apgyventoje kolonijoje į

sence of

vo gražiai išlavintas choras, 
vedamas V. Burdulio. Be to, 
dainavo Mikutis ir Jonukas

asistuojant kunigams Virkui 
ir Morkūnui, M. I. <C. Prie šo 
nimu altorių Mišias laikė kun. .KriPai’ radio art,et5 Ona Ka' 
Gradeckas ir Kariones. tauskaitė, Matas Kripes, due.

_______ tu, V. Burdulis ir Sintautai.
1 ponia Šinam ir Sintautienė 

Tomis pat dienomis mirė |.;asItl(>u.,įt(-. ,iaš«>k„; eiks de- 
Vienas ir seniausių parapijom.!, | kiainav0 Kripukai. 
bene pirmutinis šios parapijos i k
trastisas po tau. Žebrio. Tai i Ant galo kalbėjo abu kuni-
J. Kudirka. Jis rėmė. visus pa- «">• ‘lėkodan,i. v,s‘e,"s "ž 
lapijos darbus, aukojo 'žemė. ,enfidQ pagerbimų.

vės visi reikalai ir ant toliau' yra Kpiie po tiek Bendrovės ak
cininkų. Bendrovės akcininkus 
pasiekti ir jų balsus surinkt 
reikėtų veiklesniems akcinin
kams sušaukti savo kolonijose 
susirinkimus ir tuose susirin
kimuose Seiman įgaliotinius 
išrinkti ir Bendrovės likimo 
reikalu atatinkamai išsire kšti

bažnyčiai statytį ir daug kitų 
gražių darbų jiarapijai nuvei 
kėz

Laidotuvės buvo labai
žios. Iškilmingas šv. Mišias 
laikė kuri. Gradeckas, asistuo
jant kunigams Kripui ir .Kas- 
lauskui, o prie šoninių altorių 
Mišias laikė kun. Vaškelis ir 
-Karkauskas.

Abudu tie kunigai yra ypa
tingai jaunimo mylimi ir su 
juo visuomet darbuojasi. Kun. 
Gradeckas jau kelinti metai 

ra" stovi priekyje Connecticut Li- 
tliuanian Catholics’ Associa- 
tion. Jo vadovybė reiškėsi ir 
Hartfordo Vyčiuose ir alurn- 
nuose. Yra energingas jauni
mo vadas.

Kun. Ražaitis, būdamas Wa- 
terburyje, gražiaį darbavosi suVelionis buvo žymus biznie

rius. Tų dienų, kai mirė, ug- Vyčiais, alumnais, skautais ir
pis ištiko jo tavernų. Apalpo 
ir mirė nuo “cerebral heinor-
rage”.

Taip taį palaidojome du į- į 
žymiausius mūsų parapijomis. 
Dievo valia, ir mes negalime 
pasipriešinti. Jiedu nuėjo į ge
resnį gyvenimų, nes tie, ku
riems Dievas yra visuomet ar
ti ir Jį myli, drąsiai galima 
sa’kyti, kad ir Dievas jų ne
užmirš. Stengkinaė.s visuomet 
sektr jų gražų pavyzdį. Reiš
kiame gilios užuojautos abiems 
šeimynoms ir dažnai melsimės! 
už jų sielas.

choru.
Neabejojame, kad ir toliau 

jie ves mūsų jaunimų katali
kybės ir lietuvybės keliais.

Ad multos anuos.

ATSTATYMO BENDRO
VĖS ŠĖRININKŲ 

DĖMESIUI

kų priešseiminis s.usi'rink ima s 
šaukiamas sekmadieny, sausio 
20 d., 2:30 vai. po pietų, Šv. 
Jurgio <Ir-jos sajėje, 380 Ne v. 
York Avenue.

Susirinkime teks paliesti se
kamus klausimus:

1. Bendrovės dabartinį stovį 
ir reikalų sušaukti jos teisėtų 
seimų.

2. Se'iimui vykimų ii' įgalio
tinių į jį siuntinių.

3. Patikrinimų šėrininkų -a- 
dresų, nes dabartinieji Bend
rovėje esamieji adresai yra 
jiasenę — jais šėrininkų j>a- 
siekti negalima.

4. Išaiškinti arba pagelbėti 
išaiškinti mirusiųjų šėrininkų 
Šerų statutų.

5. Apsvarstyti reikalingumų 
turėti nuolatinį šėrininkų Ko
mitetų New Jersev valstybėje

G. Nustatyti beį savo mintis 
pareikšti dėl Bendrovės at- 
ties.

Daugiausiai Bendrovės šėri
ninkų N<ew Jersey valstybėje 
yra Ne\varke, KLiza'bethe ir 
llarrison - Keamey' — jje le
ngvai galėtų pripildyti tų skai
tlinę, kuri yra reikalinga (a 
pie 2000 balsų) kvorumų su
daryti.

Visi šėrininkai susirinkimą 
kviečiami. Nuo šio susirinki 
mo priklausys šaukiamojo sei*

NKWARK, N. J. — New Ino teisėtumas ir Bendrovės 
Jersey valstybėje gyvenančių1 likimo nustatymas.
Atstatymo Bendrovės šėrinin- ] Kvorumu Komisija

POWER OF ATTORNEY 
KN0W ALL MEN B Y 

TUESE PRESENTS that I, 
of

(Name)

(Address)
being a stockholder of .tlie 
Litliuanian Development Cor 
poration, incorporated undei 
tlie laws of Deleware, and be
ing the owner of .............. .
shares of stock of the

Tin Lizzie.
UI&L8 Y-OU CANT FORG«T

L

K. OF L. SPEEDBOYS 
PRIĘfi NEW HAVEN 

RED DEVILS

said
Akcininkai, kurie Seime da {Corporation, Certifieate No.

lyvauti nesitiki, yra kviečia 
mi skubiai atsiliepti ir savi 
įgaliojimus pasirinktiems as
menims įduoti.

įgaliojimai yra dviejų rū
šių: 1. Pakaitos (proxies) — 
tinkančios lik šių metų •Sei
mui ir 2. Bendri įgaliojimai 
(Powers of Attorney) — tin 
kunti bendram įgaliotojo (ak 
cįninko) atstovavimui ir geri 
tol, kol jie nėra atšaukti.

Įgalioj imu formos čia seka
1. BRONY
Cert. No.............Shares....
KN0W ALL MEN B Y

THESE PRESENTS 
T H AT I (&ioje vietoje reikia 
įrašyti šėrininko vardų, jjavų- 
nlę), do herebv eocstitute and 
appci/J, (čia reikia įrašyti va 
rdų, jiavardę to, kurį įgalia 
,|i). Attorney and Agent

any eleetion of THE

AKIŲ GYDYTOJAI

jioint
do hereby ap-

n............ i . . . or
(Name)

(Address)
my true and l lawful attorney, 
in my name and in my behalf 
to vate at any and all stock- 
holders meeting of the Litli-

sign and execute any proxie$or substitutes, skali law-fully 
or other instrumens in mydo iby virtuehereof. 
name and on w.y betalf; ta TWs #f aU s||a|1
<-on«nt to the dissolution of remaįn fuJ1 force luld effeet
the aud Corporation, and to and be deemed re.
sėli or dispose, as my said at y|e revocation has
lorney, ahail think expedient, beejl nMdled ,ny said
either at pnblie or private 
sale, or to deliver up the said 
receive tlie consideration there 
-fore or the prorata pioeeeds

uanian Development Corpora- of tl,e disolution of tlie said 
tion, and othenvise to act as j<»arporation, and for me and 
my proxy or representative in j-n Iuy name to execute suclf
respeet to the shares held by 
me in said Corporation, or 
which may liereafter be ac- 
<quired by me therein, and o-»
therrae to act as I might do!«»> Preroiws’ hereb5' confirn'-
if present in person, and for ūig and ratifying all that my 
that or anv other purjx>ses to said attorney or his substitute.

25 METU PRITYRIMO

kįų ir pritaikymo akinių.

Waterburyje fHv. Juozapo; 
naujoje auditorijoj buvo susi- 
rėitūmas tarj)e vietos L. Vy
čių ir svečių Red Deviis. Per
nai mūsiškiai buvo išlošė vi
sus basketball žaidimus, be 
Red l>eviis, kurie niūs;«škius 
supliekė du sykiu ir šįmet vie
nų sykį. Bet šį sykį mūsiškiui 
supliekė svečius. Valio, L. Vv-i 
čiai! Malė buvo pilna publikos.į

Šokiams griežė Young Me-i 
lodians lietuvių radio orkest-1 
ra.

Lietuvių radio valandos da- 
lyviai-ės sausio 7 d. vakar-'. 
Cadillac restaurante turėjo 
gražų bankietų.

Help Kidneys
ly funrtlonfng- Kfdn-yn and 
Miką ynu raffar trorn O«ttinr 

Nertrauanaaa, lUieinnatlc 
Stlffn»»«, Burnine. Smartlnff.
•. or AcMtty try the ruarenterd 
e Pre»<-rH>t4«u<'*•*»-» i-ti«. 

i į . *» you up or mneeybadu OnJr76Č etdrugfi-ta.

DR. JOM SIIETtIU
0PT0METRI8TAS

1801 S. ASHLAND A VENŲ 
Platt Bldg., kanap. 18 bL

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

skirtų valandų. Room 8.
Phnna Ganai 0R2S

DR. VAITUSH, OPT.
__ METUVJH

OPTOMETKICAliLY AKIU
SPECIALISTAS

P«unn»rln« akly Įtempimą, k
•etl prletaatlml 0.1 roe akaudbj___
malamo akly aptemimo, servuotu. 
•o. skaudama aklų kart t J. atitaiso 
trumpareffyste lt tollregyste. Prlren 
«Ta telelosal akinius. Visu one atsltt 
kiniuose cga&mlnavtmas daromas ai 
•tekti*. pamCatidla oailaustes Mal
da* HpedalA styda atkreipiama J 
mokyklos valkus. Kreivos akys ati
taisomo* Valandos nuo 10 Iki S

Jim Loados pasaulio sunkio svorio raštinin
kų čempijonas gins *avo kaa uuų prieš Everett 
MarshaH, iš (’olorsdos, penktadienį, sausio 18 
d, 1935 m.

y« ati
kaip pirmiau.

4712 80. A8SLAJMD ATI. 
Pliose Boulevard 7589

transfers, assignments or o 
llier doeumeots as my said at 
torney shall deem necessary in

LIETt* VIAi DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone Rcs. and Office
FROspect 1028 2359 So. Leavltt SI

CANAIj 0704

SR. J. J. KDMARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

2403 W. 63rd St., Chieagc
OFFICE H0UR8:

8 to 4 and 7 to 1 P. H. 
8unday by Appolntment

Tel. CAKal 0257
Re* PROspect *659

DR. P. Z. ZALATDRIS
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4881 SOUTH UAL8TED STREET
Realdaietja *400 So. Arteelan Av*

Valandos; 11 ryto Iki S popietd tkl « v. vakare

DR. STRIKOL’IS
t

OYDYTOJA3 Ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo S Iki 8 vak. 
Nedėllomls pagal sutarti

Ofiso tder. H<)l le>aril 7890

Namų Tel. PROnk** 1830

AR. 6.1 HM
Tel. CANal 4122

MHWISTA8
2201 W ūernak Read

(Kampas Leavltt 8L)
Valandos: Nuo 9 Iki 18 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro
SeredoJ pasai sutartiTel. ROmbevard 7048

DR* Gi L VEZEL’IS
DENTI8TA8

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street

Vai.* nuo 1 IM 1 vakare 
Berado] pasai sutarti

T«L CANal 6188

DR. i HESS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—8 tr 7—8 vak. '

Šaradomis Ir NedSUomls pacal sutarti
REZIDENCIJA

6631 8. Califomia Avė.
. Telefonas lUfiPublio TSSS

DR. J. fiOSSELL
Lietuvis Chirurgu Ir Gydytojas

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

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

Tel. Ofiso BOULevard 5918—14
Re* VlCtory 2848

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; ano 1:89-1:89 

756 W. 35th Street

DB.T.ŪIINDOLIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4157 ARCHER AVENUE
Tel. VIRfftpla 0086

Ofiso vai.: 8—4 Ir 1—1 p. m
NedSttomla pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubūH

CHICAGO, ILL.
OFISO V AIMANUOS:

Nuo 10 tkl 12 vai. ryte. nuo 7 fkl 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki f:SO vai. 
vakaro. Nedėliotais nuo 10 sfct 12 

valandai dienų
Telefonas MlDvray 2880

SR. MADRICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 10. ASHLAND ATE.
Tel. YARdfi 0994

Re*: Tel. PLAaa 1460
Valandos:

Nuo 10-18 v. ryto; 8-s' Ir Tai V. v. 
NgdUdienlala guo įo ui 12 dlana

ney at his ųbove address by 
registered niail, and luitil a 
copy of such revocation is re- 
ce-ived a«d deposited in the 
offiee of the -Corporation in 
New York, N. Yt

In vitaess whereof 1 have 

(Tęsinys ant 5 pusi.)

LfBTCVlAS DAKTARAI

Ofiso Tek: LARayette »««0
Rea. T«b: Vljtglnla «6C#

DR. y. E SIEŪLINSKIS
DENTISTAS

-O A S X . n A T
4148 ARCHER AVENUE 

Kampas Faaacl«co >ve.

»t Tsl. 
rt TeL HEMlook

4MT

DiA.fi. RAKAUSKAS
OTPYTOJAK 4r CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-4 vai. vade. 

BertdsacMM tisas: S0M W. SStta at.
Valandas: 10-18 Ir 8-8 vai. vak. 

Šaradomis kr SMSUottla paaal autactl

M.iATKfiČIHIAS
DENTISTA8

144S SO. 4M8i JOT., CICEK®, HA. 
Utar,. Katv. 4r P4»a. 10—9 *al. 

*147 80. HAIOTED 8T., CIfiCAGO 
fianed. Serad. 4r auhat. <-~8 *aL,

Dienoms Tel. LAlarette S7S8 
Naktimis TeL OAAal O4O1

BtiilAVOK I
2643 W. 47th Street

Kai.: a Iki B popiet, 7 Iki • vak. 
Ne44Uo4e na«al sutarti

Ofllce Tel. REPubUc 70»«
Kas. Tel. StftOvaMU OS47

7017 8. PAIRFIEUD AVĖ.

fli J. 1 SIMONAITIS
S. SCAHQUCITTK ROKO 

OTDTTOIAS Ir CHLRUROA8
VaL 8-4 Ir 7-8 vak. Ketv. 8-18 rytaMedUfeįJ sųsttamai

Jei. IiAI’nyc**® 8057

DR. A. RAČUS
OTDTTOJA8 Ir CIHRUROAS

X—SPJNIDULIAI 
3051 West 43rd Street

(Prie Arober Avė natoit Kedale) 
Valandos: nuo 2 tkj 8 vai. vakaro 

Herodomlft ir nedėllotiLio pagial
sutarti

Tai. lAEayette T,(M

DR. f. C. WINSK«IAS
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAM

4140 Archer Avenae
8—4 Ir 7~-8 vai. vakare

Res. tt» W. A4fb 4t.
_ ®S». GAUSI MAS
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Juozo Sūnaus Įspūdžiai Iš 
Lietuvos

LIETUVOS ATSTATYMO 
BEN DROVIS AKCININ

KAMS

(Tęsinys nuo 4 pusi.) 
sėt nly band and seni tiiia . -
................. day of .................
.................... 193 .
...................... ................ (Kcal)

(Name)
County of ......................

• ss:
State cf ........................

I, ..................................
Notary Public lor and in the 
said State and County, do lie-
reby eertify that ................
............. the person who ei-
ecuted and deliįvered the aboveipaka|nj^k-it. — Dėdė Atanazas, 
docuiuuit, appeared betore mežymus lietuvių rašytojas.

(Tęsinys)
Latvių žemėj Venta labiau 

l»asuka į žiemius ir įteka į

lė buvo arti laidos, bet jis ne
norėjo kelionės nutraukti; o 
žingsniavo per žaliuojančius

and aeknowledged that .......
................ signeil, sealed and

VIETINES am
IŠ FEDERACIJOS CH1- 

CA60S APSKR. 
VEIKIMO

Baltijos jūrų ties Vefctpile. Ve-I,ankus’ kveP*all('1Us raiškus ir, Apskr. priešmetinis susirin
nta yra apie 350 kilometru jklonittS i Telkus- Pradėjus te-:kill,as jvyko sausį0 g d., Auš
(217.35 mylių) ilgio ir pačioj,nit.'’ m*P“siekt8 Teisių, buvo ros Vartų parap.* mokyklos ke
platumoj 210 metrų pločio (ine l,riverstas ai^makvoti. Pirmų- jmbary. Sus-mas buvo skaitliu- ixui
tras 39 coliai). Iš čia pro Mi- paaręs vurš penkias-1gas kolonijų draugijų atsto igyVen’dįnaiHf
cuieias Juozo sūnus patraukė,desimts kdometrų, per naktį )Vais> visuomenės veikėjais bei
į Raudiems. Aplankęs bažny-1Pasils^8’ ryto^aus - - - - ----- -•
v •• • i „e • siekė Teisius,cių, nuėjo j kapus, kuriuose y-j
ra palaidotas kun. Kazimieras į Telšiuose

Telšiai, tai apsarities ir vy
skupijos miestas, stovi ant 

į Mostupio, arba Telšių ežero,

Žvirbliui; į jo vietų pirm. A 
rinktas veiklusis katalikiškose 
draugijose A. Valančius; je 
pagelbi įlinkais išrinkti A. Ba 
cevičius ir B. Kazlauskas; ra 

'štin. -

organizacijų vatinis, kurių ta
rpe buvo atsilankęs ir Fede
racijos Centro .pirm. dr. A. K-a

Apsvarsčius visas bėgančius tais dirbti seserų Pranciškit-
reikalus, eita prie rinkimo va
ldybos šiems metams. Dvasios

eių labui. Perdėticė M. Dovl- 
da yra gimus mūsų kolonijo-

vadu pasiskirtas kleb. pralo-,je> Yna ir daugiau seserų Pra-

V. Rėkus, iždininkas n_ulyt<’*’ iš
liko tas pats Nenartonis. Po 
valdybos rinkimo. įnešta ke 
lėtas naujų ir naudingų suma 
inymų, kurie, be abejo, bus

Senasis pirm. A. Žvirblis, 
taręs ačiū kolonijų veikėjams 
už sutartinų veikimų ir paro

kauskas, Centro sekretorius L dytų jam pirmininkaujant

Iš Raudrenų keliaujant 
Telšius kryžkelyje u<-

delivered the šame as bis freesukti j Šatrijos’kalnų, kuris* 
act uUd deed lor the puTpose? garsių praeitį, ant kurio 
and uses mentioned theiein. senovėje žemaičiai kūreno šve- 

Given under my bund and nb)> negęstančių ugnį, Perkfl-
notarial seal nt .................... Ino garbei. Jo apylinkė buvo

apaugus šventais miškais. Ša
trijos kalno aukštis siekia 227

tliis ............. day of
193

(Notary Public)
(L. S.)
My Commissiou Expires ..

(Sliould be executed in dupli- 
eate).

galima,

Šimutis.
Susirinkimas turėjo apsvar

kranto. Ežeras yra 3 kilome!- 'styti bei nutarti keletu daly

prielankumų, žadėjo ir toliau 
dalyvauti apskr. veikime. Pa
kvietus naujų valdybų užimti

rų ilgio, vieno ir pusės kilo-jkų, kurie apima visas Oitca {v’etas» susirinkimas baigtas, 
metro pločio, ir 7 metrų gv-'gos lietuvių kolonijas; tarp jų Kitas "p-Aiiči'o susirinkimas
lio. Pakraščiai vingiuoti, kra 
litai susideda iš kalvoj pana
šių į piliakalnius. Pietinėje e- 
žero purėje yra sala, apie ku
rių laksto žuvėdros, pempės,

metrus ir randas Luokės vals- perkūno ozeliai, tilvikai, an- 
Čiuj, Telšių apskr. Norėdamas tys, vandens vištelės, narai, 
pamatyti, sulig žmonių paša balų zylės ir kiti paukščiai, 
kojiniais, didžiulį Triškių eže Šiam ežere veifcins lydekos, 
rų, pm-ikęs Triškių link pra- mekšrai, grUzai, ešeriai, žiob

riai, koršiai, aukšlės, lynai, ka
rosai, vėgėlės ir unguriai.

ir svarbus nutarimas, kad kie įvyks va.-i.rio G d., toje pačio 
je vietoje ir skaitysis kaipo 
metinis susirinkimas. Tanu 
sus-me aptiekininkas Petram? 
kas, neseniai grįžęs iš Lie 
vos, papasakos savo įspūdžiu: 
Visų kolonijų draugijų atste 
vai ir veikėjai būtinai pasi-

kvienoje kolonijoje būtų ren
giama Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuvių paminėji
mas. Kur nesiranda skyrių, 
ten tuoni turėtų pasirūpinti 
vietinių draugijų veikėjai. 

Apie vedamus Liaudies uni

dėjo klausti praeivių, kaip to
li iki Triškių. Kiekvieno atsa 

Proxy užtenka tik pasirasy-įkymas |)UV() skirtingas; skir-
ti ir parašų liūdiliinko parašu' 
patvirtinti, o Power of Attor- 
ney reikia prie notaro pasira
šyti ir notarizuoti.

Pravedi; j p’'kelį per Tel- 
tumas buvo apie dvylika kilo-i-iug ir įsikūi;s vyskupijaiS Te- 
metrų. Ne tiek apie sužinot: mįes(as pradėjo atkiustį
kelių, kiek su praeiviu pasi
kalbėti, ir sužinoti, kas to ’

nes matosi daug naujų namų 
i pristatyta, ypatingai apie gelž-Jeigu'kurie iš nkcininkų no-- DV.:nk-- ...... ;.doinH ta:n ...č1 . * \ . v. x '

. ...................................... dp>l,nk'J. ' a ,I"I> l>"1.kelio stoti, taipgi groži katei

versiteto kursus plačiai kulbė stenKkit° dalyvauti tame susi- 
Ijo L. Ši,..utis, Centro sekreto rinkime. taetnvytis
liūs, kad kursai per šventes1
buvo nutraukti, bet su sausio 
10 <1. vėl prasidėjo, kad dio 
uos kolonijose nustatytos i: 
iš anksto paskirti prelegentai 
Susirinkimas pranešimų nuo
širdžiai priėmė.

SESERy PRANCIšKlEcVJ 
RĖMĖJŲ VEIKIA

lėtų pasirinkti Kvorumui Su-|:x j t; vietiniu žmonių tarme i - • , • •.taryti Komisijos narius juosi * ’ ’ 'I'* ir Wni'“ri
atstovauti, tai Komisijos na- Pasiekęs ežerų, kurio dydis!ja, prie kurios pastatymo u
riai, ypač New Yorkiškiai, Ru-!var^ai sieke 40 ha <ha ’ hek‘ 

taras lygus 2.47 akrams), pa-
suko j Triškių miesteli. Kaip 
paprastai, tokiuose miesteliuo
se apžiūri bažnyčių, kapus ir 
neprliklausomybės paminklų, 
kurių dabar Lietuvoj yra ga
na daug. Pro Triškius bėga 
upelis Virvytė, kuris išteka J*»

tinka įgaliotiniais būti ir į su
sirinkimų uefraVmčnis afsTlan 
kyti atstovauti. Komisijos na 
riais yia:

J. Ambiaziejus, 169 Grand 
Street, Brooklyn, N. Y.

Dr. B. K. Vencius, 499
Grand Street, Brooklyn, N. Y j Biržulio ežero ir įteka į Ven-

J. d. Bačiūuas, Tabor Karingų į§ kairiojo šono. Prie upe- 
Sodus, Mieli. !|įo žalioj lankoj, triškiečiai Ii-

P. Daužvardis, c-o Cobsulate nks.ninosi gegužinėj. Juozo sfl- 
General of Litl.uania, 11 Wa- nūs, pasiklausęs muzikos, pa- 
verly Place, Ne\v York, N. Y. žiūrėjęs žaidimų ii šokių, iš-

Iš tų akcininkų, kurie įga- trauk6 i Telšius. Nors jau san-
Lojimus jau yra kam nors da
vę, nauji įgaliojimai nereika
lingi, nebent senieji įgalioti
niai yra atsisakę, ar yra rei-

tas M. L. Krušas, pirm. — R. 
Mazeliauskienė, viee pirm. — 
A. Sebelskienė, rašt. — J. Pu- 
kelienė, jos pagelb. — A. Ja- 

P. Jencauskai-

Visos pasižadėjo ir šiais me

nciškiečių gimusių ir augusių 
Bridgepoite;. jų negalime pa
miršti. Nors jos randasi toli* 
ant aukštų Penr.syivanijos ka
lnų, bet jų tėvai it giminės 
Chicagoj gyvena. Rėmėja

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

*‘DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinųs 2334 S. Oaklev Avė., Chicago., UI. Me
tams $6.00.

•‘DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sąjun
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

“GARSAS”, L. R. K. S. A. organas, savaitraštis, 73 E. So. 
street, \Vilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak- 
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

•‘STUDENTŲ ŽODIS”, A. L, K. Studentų organizacijos žur
nalas, 306 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, UI., Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurnalas, 4736 S. Wood 
St., Chicago, 111. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių Universalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Grand Street, 
Brooklyn, N. Y.

amerikiečiai virš $33,(XX) prisi
dėjo, gana iš tolo matos. Tarp 
gelžkelio stoties ir bažnyčios, 
ant pusėtinai aukšto kalno, y- 
ra lietuvių katalikų kapai.

Telšių apskritis apima 264 
141 hektarų plotų.

(Daugiau bus)

,, • o » .. , - . • riečiai sukūrėKvorumui Sudaryti Kom:.s\- ..

VENETIAN MONUMENT C0„ INC.BR1DGEPOKT. - Šv. Pra 
nciškaua Rėmėjų 1 skyriau- 
priešmetinis susirinkimas įvy 

-me į
įraše naujų narių: P. Janu- 

1 lienė, A. Janulytė, A. Baturie- 
nė, O. Kalėdienė, Leščinskienė. 

Pukelienū ir Auksutienė iš-

■ ivru uv L Hilo nUnll J ii i\ 111 icx»
Toliau plačiai kalbėta a,>ie gruod.jio ln8nesj Sus 

V. V. seime!;, kuris bus ren-į • nnri„. ,,
giamfts pavasarį, kuoTnet 
Chicagų atvyks brangus sve 
čias — Lietuvos Kataliku Vei
kimo Crtltro pirm. .1. E. vys. rap()rtl! .. buv„sil)s
kūpąs Matulionis.

Pasitarus kitais 
katalikiškojo veikimo reika- 

’ilais, prieita prie rinkinio nau
jos valdybos. Atšif&kiūs ener
gingam pirm. inžinieriui A.

va-
\jaUc vakarienės. Pasirodė, pe 

bėgamais !lno liko 204 d oi.
Nutarta vasarų rengti išva

žiavimų Marųuette Parke, taip 
pat ir šiais metais rengti va
jaus vakarienę rudeny.

—7-7—-
Č V;A.

UdlrMlal
Ir ftrfebiuunla

DldiUusta paminklų dlrbtuvA 
Chicago)

-...... . -o--------
8uvM 50 melų prrtjrlmo

------ O------
Pirkite tiestai Iš dirbtuvės Ir 

taupykite pinigus
------ o------

Mes atlikome darbų daugeliui žym 
alų Chluagos Lietuvių.

527 N, MESIEfiN A VE.
arti Grand Avė.

MINĖS W M, SUKAKTI
CHESTĖR, PA. — Aušros 

Vartų parapija mini dešimties 
metų sukaktuves. Dešimts jau 
metų praslinko, kaip cheste- 

savo parapijų. 
Nusibodo jiems kaifipin’mkau. 
ti pas svetimtaučius. Karštes
nieji sumanė steigti savo lie
tuviškų parapijų. Kiti pritarė.

Kaip kitur, taip ir čia ne- 
j apsieita be kliūčių. Bet lietu-

ja kviečia visus akcininku?
Bendrovės reikalais sūsirūpin- 

kalin.i pakeitimo — tokiuosi ti ir ateinantį susirinkimų su- 
atsitikimuose naujų įgaliojimų įdaryti teisėtu ir lemiamuoju 
Veikia išduoti ir apie senojo įjos seimu.
atšaukimų Bendrovės sekreto-' Kvorumui Sudaryti
tiui pranešti. ! Komisija’vio užsispyrimas pergalėjo vi

:-k;. Šiandie cliesteriečiai turi 
piitiai ir moderniškai įrengtą' 
bažnyčių, vienų gražiausių kk 1 
bonijų ir svetainę*.A.

ROSELLI BROTHtRS, INC-,
PAMINKLU DIRBĖJA!

Specialistai Iškalime Ir lidtrtrt- 
me vlsoklij rasių paminklų tr jprte-

MOsų Šeimyna upeclallmnj* Ka
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų relkalns tie
siai su pačiais išdlrbčjals.

MOUNT CARMR 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus aao 
didžiuliu vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rea. PEKSAOOliA MII 
BKbMOMT S48B 

Office: Hn.bSIDE MM
klfred Rosem, pra. Vlneeat Rosellt. secr.

Telefonas SEEIey 6103
50,' Illinois

GRABORI A I

PAULINA VALAUSKIENe
(Po tėvais Aleknavičiūtė)

Mile sausio 12 d., 1935 m., 6:10 vai. vakaro, sulau
kusi 42 metų amžiaus. Kilo iš 4’auragės apskričio, 
1 jauk u vos parap., Vaikaičių kaimo. Amerikoje išgy
veno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Kazimierų, duk
terį Kazimierų. du sūnus; Antanų iir Stanislovų, bro
lį Kastantų Aleknavičių ir brolienę Onų, seserį Kaz*- 
mierų Arnionienę ir švogerį Jonų Annonų ir gimines; 
o liietuvoj, seserį Aleksandrų ir gimines.

Kūnas pašūi'Viitas 6831 So. Talniųn Avė., Chicago. 
Laidotuvės įvyks trečiadienį, sausio 16 d., 1935 m., iš 
namų 8 vai. bus atlydėta į Gimimo Panelės ftv. Mar. 
parapijos bažnyčių, kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta į ftv. 
Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus gi
mines. draugua-ges ir pažystamu»-mas dalyvauti šio
se laidotuvėse. ,

Nuliūdę: Vyras. Duktė. Būnai ir Giminės.
Laklotuvėms patamnuja gr ai Mitins J. F. Eudeikis. 

Informacijų šaukite YARds 1741.

Parapijos kleboYmi: kon. J 
Ti.hi'.s, po jo kun. T. Žilins
kas (abudu jau mirę) išbuvo1 
upiė 11 mėnesių sykiu. Dabar 
jau įlešuntus metus sėkmingai 
kleuonauja gerb. kun. Einilij*-- 
nas M. Paukšt rs, kuris sykiu i f 
įnokytojau.įa kunigų seminari
joje.

Savo brangių sukuktuvių pi 
minėjimui ches'teriečiai rengia 
gražias padėkonės pamaldas 

įnedėldieny, sausio 20 d., 10:30 
vai. ryto, išlrilmingų bankietų 
5 vai. vakare, o ant rytojau-, 
gedulingas pamaldas už 'biiru- 

jsių jau geiadarių sielas. Rep

Visi Telefonai:

LACHAWICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORLAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigla.inia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tcl. CANal 2515 arba 251A
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct./Cicero, III.
_______ Tcl. elCKUO 5027

Tei. LAFayette 8671

J. Lhilevičius
Oratorius 

Ir
Ralsnmilbtnjas

Patarnauja Ghlca 
Itojc Ir apylinkėje.

nidrlė tr graži 
Kdplyčla dykai 

4002 Archer Avė.

ui r elp
ORABORTUB^b^jAlnOTUVIŲ

1«M West «th Street
Tet. HOtTevard 5808—MII

ATfcJUS UCDftSIUI
Pasiteiraukite!!

apas fJis
ir

Tėvas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

GAHS1NKITĖS
'imSE”

Yards 1741-1742
LAIDOJAU PIGIAU NEGU KIU

Ambulance Patarnavimas Dieną ir N< 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dyl

J. F.EUDE1K1S
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So> Hemutage Avenue

I

Telefonu YAKdl 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABOEIU8

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituauica Avenua 
Chicago, HL

ANTANAS PETKUS
GRAB0RIUS j

Koplyčia dykai ,
1410 SO. 49th COURT , 

Cicero, Illinois
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3)07 Lituanica Avė.
T«l Bonlevw4 *13#

SIMON M. SKOTAS
ORABORTOfl Ir BALBAJCIJOTOJAI 

Patarnavimas geras Ir nebrangus
718 West 18th Street

Telefoną* MOfttoe *177
i I

J. F. RADŽIU S
LIETUVIŲ ORABOniUH

Palaidoja, už 126.00 ir aukMlau 
MniernlSka koplyčia dykat 

5«8 .W. 18tli Ht Tel. CANnl *114 
_____ Chicago UI ,‘i



n Antradienis, sausio 15 d.. 1935

VIETINES ŽINIOS
T0WN OF LAKE ŽINELĖS MOTERĮI

IŠ MOTERŲ SĄJUNGOS 
21 KUOPOS VEIKIMO

PILIEČIU LYGOS 
DARBUOTE

3USIRINKIMAS RYTOJ

DARIAUS - GIRĖNO PA
MINKLO FONDUI 

BANKETAS

Pranešimai RADIO

Sausio G d. įvyko M. St 
jungos 21 kuopos metinis si 
sirinkirnas. Kuopon Įsirašė še-,to

Visos lietuvės, suinteresuo- 
s Piliečių Lygos veikla, kvie 

šios naujos narės: J. Aitutie-'čiumos atsilankyti ir patirti, 
nė, L. Vaičkienė, S. ftimkiec?, kas veikiama ir kas dar reikia 
S. Mickūnienė, P. Bulavienė, veikti lietuvėms, kad būtų ga> 
O. Nemunienė. Iš Apšvieti)-, įima įvykinti mūsų pagenda- 

pašalpos vi mus ir gauti pripažinimų.skyriaus persikėlė 
sk. — V. Vaičkieni 
rūnienė.

Išklausyta raportas iš reng
to buneo party. Pelno kuopai 
liko $25.00.

Raportų iš namų ruošos ku
rsų išdavė viena iš vedėjų — 
M. Sudeikienė. Pasirodė, kad 
daugelis Įdomaująs kursais ir • 
didelis būrys moterų lanko, 
juos.

Raportų iš knygų patikrini
mo išdavė A. Paukštienė. Pa
sirodė, ižde pinigų randasi 
•virš pusė šimto. Valdyba ir 
knygų tikrinimo komisija iš | 
reiškė padėkų O. Norkienei už 
vaišes.

Nutarta rengti buneo party, 
ir pelnų paskirti lietuviams 
► fineliams Oak Forest prieg 
landoj. Renguno komisijon į

B. Piva- Kitų tautų moterys dirba, bru
zda, kad tik daugiau pasinau
dojus, kad daugiau gavus pro 
gų. Mes, lietuvės, mažai krei
piu ne dėmesio, todėl iš lietu
vių mažai kas galėjo kų nors 
atsiekti ir iškilti. Taigi reikia 
organizuotis ir didinti jėgas

ft'.i Lyga nėra vienos wardos, 
bet visos Cbieagos ir priemie
sčių organizacija. Joj bus ga 
įima daug kų atsiekti, lik rei
kia vieningo ir sutartinio vei
kimo. Reikia reikalauti, kad 
ir lietuvaitės būtų prileistos 
atstovauti ir užimtų svarbask
vietas, kokias ir kitų tautų 
moterys užima. Būkime ištve
rmingos ir kelkime savo tau- 

, [liečiu vardų. Tada ne tik 
mums bus smagu, bet mūsų

MARQVETTE P ARK. — 
Liet. Am. Piliečių klūhas vėl 
rengia pramogų Dariaus - Gi
rėno paminklo fondo naudai.

Prieš metus klūbas buvo su
rengęs šokių vakarų ir padarė, 
$60.00 pelno. Klūbo išrinkta

Marijonų Kolegijos Chica- 
gos apskrities rėmėjų susirin
kimas įvyks trečiadieni, sausio 
16 d. 7:30 vai. vakare, Aušros 
Vartų parapijos mokyklos ka
mbaryje. Visų kolonijų atsto
vai kviečiami kuoskaitlingiau 
šiai dalyvauti, nes susirinki 
mas bus labai svarbus.

DAINUOS NORTHSIDIE- 
ČIŲ DVIGUBAS KVAR

TETAS

Jugoslavijos skundas mo- j menės teismo reagavimas į 
tyvuotas labai, rimtais argu-[Klaipėdos teroristų tikslus, 
mentais. Jis itin įdomus tuo,'planus ir veiksmus tik dar 
kad kone visi Jugoslavijos1 labiau sustiprins viso pasau-

Valdyhi

Šiandie, 7 valandų vakare, 
užsistatykito savo radio unt 
stoties WGES, 1360 kiloeyk 
les, ir pusi klausyk it gražaus 
ir įdomaus radio programa 
kuriuos nuolat leidžia People?.komisija: C. P. Kai, J. Čc*-

.kauskas, J. J. Juraška, M I NOKTU SIDE. — Federa-| rakandų išdirbystės kompani 
Šveikauskas ir A. Malinskas'cijoa 23 skyriaus susirinkimas ja- &io vakaro programe daly- 

[sausio 8 <1. laikė pirmų susi- įvyks 16 d. sausio (ši vakarų) vaus grupė žymių dainininkų
rinkimų. Sudarė planus ir pa- ftv. Mykolo parapijos svetai-jr dainininkių, kurie, vadovai) . . .
siskirstė darbais. Sakoma pra- nėj, 8 valandų vakare. Kvie- jant muzikui N. Kuliui, padai - .^°.iaĮU ^a(^u'os eleius, 
nioga įvyks kovo 17 d., para-Įčiami visų draugijų išrinkti nuos daug naujų liaudies be: P* bnim.ainas Marselio .bylos 
pi jos svetainėje. A.J.M. atstovai atsilankyti į fcusirin.j klasiškų dainelių. Prie to, bus ‘ Tautų . ųju..toje, iškelia

kimų. Bus renkama šiems me-,rinktinės muzikos, įdomių kai (Mažosios Santarvės dėtas di- 
tains valdyba, taipgi komisijos, bu, svarbių pranešimų ir viso
paminėjimui Lietuvos Neprb kių kitų įvairenybių 
klausomybės (1G Vasario) i"

• skundo prieš Vengri jų punk
tai turi labai glaudų analogi- 

, škų ryšį su Klaipėdos krašto 
teroristų organizacijos, sovo-
gininkų,-bylos kaltinamojo ak-Įpį pasaulio taika ir Euioįk..-
to punktais. Ir apskritai visa!valstybių ateitis.’’
Marselio byla yra nepapras- _____ ________ .
tai panaši Klaipėdos bylai: 1

. I Būkite tobuli, kaip ir jūsųtos pačios sųlvgos, tie patvs ... - '1 •e ’ 1 Dangiškasis ievas. Busi to-
tikslai, tos pačios priemonės [bu,O8> tik 8U gernis ,.nStili.
tikslams siekti; ir vienur ir (draugaudamas.
kitur viskas daroma su kai- ■ _________________
mvninės valstybės žinia.”

VYČIŲ PRAMOGA

AVEST SIDE. — Lietuvos 
Vyčių 24 kuopos 
buneo ir card party įvyks an
tradienį, sausio 15 d., Aušros 
Vartų parapijos svetainėj, 3 
valandų vakare.

Kuopa kviečia visus atsila
nkyti. Komisija

. .... -- - daugiau svarbių reikalų vvr- „.M.ej.ne . *
tvmui. Iš Politikos Laoko

W. C. LUKAU, NAUJOJ 
VIETOJ

W. C. Lukaus, ilgus laiku/ 
augančioji karta mus gerbs ir buvęs Eagle restorano, 18-tojė'jo: V. Vaičkienė, J. fitugie 

nė, M. Sudeikienė, K. Urbonie-^754 baugins į tvirčiau- apylinkėj savininkas, šiais me 
n(- j šių organizacijų ne tik Cbica- tais atsidarė naujų Milda res

M. Sude'.kienė kvietė kuopų goj, bet, gal, ir visoj Ameri-|t°ranQ P° antrašu 3206 S. Hal- 
atsilankvti j apskričio buneo koj. Susirinkit skaitlingai tre- ,ste<* Naujoj vietoj, W. bu
party, sausio 13 <1. parapijos '(v,a<lienį, sauslo 16 d., Fellow- 

Įsliip llov.se, 831 W. 33rd PI.,*-'svetainėn.
Linkėtina 21 k>iopni ir Šiais g ya| vak p>||s rpnknn,„ va,

metais nenuleisti ranku ir da- , ', .... dvnarbuotis savo organizacijos la-. '
bui. Sąjungictė

1935 metams.

M. Zolpienė, pinu.

*6

lio nusiteikinuj, srt<t panašūs 
teroristiniai veiksmai turi bū
ti raunami iš mūsų gyvenimo 
su šaknimis, jei tik mums rū-

>s

WEST SIDE. — Moterų fi
gos 55 kp. metinis susirinki
mas įvyks šį vakarų, sausio 15 
d. Visos įsidomėkite, kad da
bar kuopos susirinkimai tapo

dėlės pastangas savo nario -- 
Jugoslavijos apgynimui. Laik 
raštis, patiekdamas Tautų 
fiųjungos sprendimo santrau
kų, rašo:

‘‘Tautų fių junga Marselio 
bylos sprendimu davė supras
ti visam pasauliui, kad taiki,s 
trokštančioje Europoje nėra 
ir negali būti vietos politinio 

Kas nesi-

Cicero lietuviai dabartiniu 
laiku bruzda politikoje. Mar 
artinasi miesto balsavimai.

Ciceroj yra bent kelios po-' pobūdžio terorui

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

JOHN B, BORDEN
Lietuvis Advokatas

2201 W. Cermak Road 

(Wesi 22nd St.)
(Metropolitan State Bank Name)

Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5
Banedėllo. Seredos ir Pf-tnyClos 

vakarui'h < Iki 9 
Telefoną* CANal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
Telefonas RFPiiblIc •«<»!•

atkelti ii trefladienio i antra litiSko“ ^P«rtijo*. Stipriausia iras suvaldyti teroristus, ltu- >
nortno iru irt loilzii vrn •_____ ___12 ___ .21. . I

antrad'.enį kiekvieno mėnesio 
Visos narės “prašomos susirin
kti; yra svarbių reikalų svar
stymui. Kp. valdyba

P. GONRAD
partija šiuo laiku yra regula- ,.įy veikimas gali n 
rė demokratų partija.

Vietos lietuv.ni yra stipriai tykius, bet net sudaryti pavo- 420 AVest 63 rd St 
organizuoti ir vienybėje dar-'m Europos taikai, tas yra at-, khsi<*w«<mi 5iw:»-iwwo 

[buojasi. Tat įvairios politinės Sakingas prieš visų pasaulį,

lik pa- FOTOGRAFAS
Studija moder-nlSkai

! aštrinti dviejų valstybių sau-1 rengiu su 
' 1 * * .5 vienomis.

)-
Hollywood

ANGLYSBRIDtiEPORT. _  D. L. K (l)ar^j°s gruPčs ypač jų vadai, smerkia ir Tautų fiųjunga. [
, •• i -i i- matydami,-kad lietuviai geraiVytauto draugija laikys meti- J

organizuot.', visokiais budais 
nori juos, ypatingai vadus, pa
traukti savon pusėn.

Lietuviai šio pavasario bal-
žada nesiskaldyti, kraštų nuo Lietuvos. Visi pa-

nį susirinkimų sausio 15 d., 
7:30 vai. vakare, Cbieagos Li<

kaus duos tokius pat valgius, [tuvių Auditorlųoj. Susirinki- 
kokiais atsižymėjo senoj. mas svarbus, todėl kiekviena'

Mūsų kamiomenės teismas ĮANUI.YNI TūkstanClal namu vartoja 
i ekonoiuiSkaH. be suodžių Tropiouir 

krašto anRlis. Garantuota vora ir Šiluma.
. Trys Telefonai:

teroristų bylų, liesi ruošusių, I ScrecniuKS— »4 75 Itepubllc OBUO 
1 , iMine Ftun—5 7-5 Ijuvnnale "3BGi kaimyninės valstybės padeda-'bump arba eK*—6.00 Merritnae 25-J l 
' , . . , • , NORTHKRM COAI. C<>.,
mi, ginklu atskirti Klaipėdos i,nwn,ini.- 7.-t6«

nagrinėja Klaipėdos

Mt-rrlmat- 252 t

Norint pasisotinti, užsukite
savitnuosenarys privalo atsilankyti. Be 

to, išgirsite raportų apie fina bet dirbti su regulare denio-
1 . - - - , • 1 kratų partija, nes toji partija
:st«d St. Gausite skaniai šutai- nsin| drauguo.. ^»u. yra ,tipriaua;» i/, su ja dii-

‘ 1 bant, lietnviabis yra geriausia
| proga šio pavasario balsavi
muose įstatyti bent tris lietu-

i į Milda restoranų, 3206 S. ITal- 
stod St. Gausite skaniai 
svtus lietuviškus valgius

{ ' •*

Tiesiog negali erzinti!^-fciifa

TAME IR YRA 
OLD GOLDS GERUMAS

vius į valdiškas vietas.

CICERO. — Lietuvių Tm-

vyzdžiai, kurie privertė Tau
tų Sųjungų ištarti apie tarp
tautinį terorizmų viešų tiesos 
žodį ir jį pasmerkti, yra kaip 
du vandens lašai panašūs į 
Klaipėdos teroristų bylų. Ne
seniai ištartas tuo reikalu tie 
sos žodis Ženevoje mus moki), 
kaip tinime pasielgti su so-

Crane Coal Co. 

5332 So. Long Avė.
ChicaRO, 111.^

Katrie perkate nn-Ms 
drai'verii,. siųskite juos j 
CRANE COAL. CO. n.ui.-ile 
geresnes anglis už mažiau 
pinigų.

Matykite I.ORETTA YOUNG 
kartu tu

ROI.AND COI.MAN 
paveiktle f l IVF OF INDIA” 

2<wh Century Paveikslas

W#3J|

F *
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provement klubas laikys mė-1 VOginįnkais. Griežtas karino- į
nosinį susirinkimų sausio 15 į . ________________
d., 6 valandų vakare, Liberty
svetainėje. Visi klūbo nariai 
raginami atsilankyti į šį sva
rbų susirinkimų, ir tie, kurie 
nori būti' organizuoti ir dirbti 
savo ir visuomenės labui.

A. P. Pocius, piru:.

REGISTRUOKITĖS

f^

Kadangi landrės pakėlė 20 nuošimtį dauginu už skalbinius, 
jus sucėdysite .pinigus plaudami namuoNC drapanas su moder
niška skalbiama mašina. Drapanos išplautos namuose su moder
niška wa.shing maebine vrn baltesnės, sveikesnės ir ilginus tve
ria. Galite pirkti įmokant $1.00 j savaitę, mašina pati per save 
išaimoka

Kaina $ 49.50*50.00 Pasirinkimas Apcx, May

tag, Thor, Westinghou.se ir kitų. Ateikite Budriko krnutuvėn

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

W CPL 970 K. lietuvių programas nedėliomis 1-2 vai. po piet. 
W H F C 1420 K. ketvergais nuo 8 iki R:45 vai. vakare.

CICERO. — Antradienį, sau 
šio 15 d., įvyksta registracija 
tų piliečių, kurie persikėlė į 
naujų gyvenimo vietų; taip 
pat turi registruotis v.s i tie, 
kurie sulaukė 21 metus amž. 
Registracijos vietos bus atda
ros iki 9 v. vakaro.

Raginami visi užsiregistruo
ti, kad, atėjus, vasario 12 d., 
galėtumėt balsuoti už mūsų 
kand.datų Pr. J. Vitkų, kuris 
eina iš demokratų partijos į 
viešojo knygyno direktorius.

Rep

Kačiukas kurį laikote savo glėby, plė 

Young, užgimė be nagučių. Bet su laiku 

pas jį dar gali išaugti nagai.

Geras tabakas kaip tik priešingai, su 

laiku darosi švelnesnis, malonesnis ir tur

tingesnis.

Tame ir yra Old Gold saulėto švelnumo 

priežastis. Rinktinis, ant saulės nunokintas, 

karalaitė-lapelių tabakas, turįs seno, švelnaus 

vyno ypatybės. Šiam tabakui gamta nedavė 

šiurkštumų.

ŠveflnioMū AMERIKOS CIGARETU

VISAS PASAUUS PA
SMERKĖ KLAIPĖDOS 

TERORISTUS
KLAIPĖDA. t — TJetuvos

Keleivis gruodžio 29 do. ve
damajame — “Terorizmų pa
smerkė visas pasaulis” pla
čiai išnagrinėja Marselio te
rorų ir jo saitus, kartu iš
dėstydamas jugoslavų skundų 
Tautų Sąjungai, sako:

  - - - - -_________ -________ ____ - - - - —» __ ■■
1

llov.se
Westinghou.se



