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□AI triukšmauja ' AUSTRIJA BIJO NORI PASIBALIN PRADEDA KITI BOLŠEVIKAI NEŽMONIŠKAI SPAU- 
SAARO KRAŠTE NACIU ZYKU i U TERITORUį DOLERIO VERTE DZ1A IR IŠNAUDOJA VALSTIEČIUS

Tautų Sąjunga tegali nulaužyti mų naciai visiems
PAVOJINGIjiems ragus

SAARBRUECK EN, saus. 
I.'». — Vokietijai laimėjus ple
biscitą Saaro krašte, naciai 
baisiai jsitriukšmavo, taip 
kad visiems oponentams daro 
si ankšta. Naciai vykdo de
monstracijas, riaušes, j/jola 
Hitlerio priešus ir šiuos pa
staruosius atvaizduoja ko 
bjauriausia.

Šiandien, pavyzdžiui, jie šio 
miesto gatvėse turėjo vaik
štynes. Buvo lydimi keli kar
stai, su kuriais jie “laidoję” 
srfvo oponentus. Ant vieno 
t roko buvo vežamos kartuvės 
su “pakartuoju” oponentu.

T. Sąjungos taryba turės 
gerai pagalvoti, ar nėra pa
vojaus Šj kraštą 'tuojau grą
žinti Vokietijai. Yra baimės, 
kad po grąžinimo naciai čia 
gali įvykdyti skerdynes savo 
oponentams.

Paskutiniais daviniais, Saa 
ro plebiscito rezultatai yra 
t ojū: _

Už (Vokieitiją paduota 4n,- 
319 baisų; už šiandieninį si o 
vį — 46,513; už Prancūziją 
— 2,124.

LENKŲ VYRIAUSYBĖ K0- 
VOJASUJ’RIEŠAIS

VARŠUVA, saus. 15. — 
Lodžiaus teisme prasidėjo by 
los nagrinėjimas 19-ai asme
nų, kurie kaltinami už veiki
mą prieš Lenkijos vyriausy
bę.

Tarp kaltinamųjų yra Lo
džiaus miesto vicepreziden
tas, keturi miesto tarybinin- 
kai ir viena moteriškė.

Išėmus porą kaltinamųjų, 
visi pasisakė yra nekalti.

Kaltinamuoju aktu jie visi 
kaltinami, kad 1934 m., gegu
žės m. 3 d., lenkų konstituci
jos dieną, jie sukėlė priešval
stybinį triukšmą katedros prie 
šakyje; kad agitavo už kraš
to vyriausybės nuvertimą; 
kad priklausė slaptai organi
zacijai ; kad spausdino ir
skleidė neteisėtus atsišauk)-

• « ...mus.
Apie 12* parinktiniausių len 

kų advokatų gins kaltina
muosius.

VIENA, Austrija, saus. 15. 
— Austrijos vyriausybė la

ibai susirūpino naciams lai 
mėjus plebiscitą Saaro kraš
te.

Vyriausybė bijo, kad j t 
šio įvykio Austrijos naciai 

'padidins savo veiklą ir pra
plės drąsiau kovoti prieš gy
vuojančią tvarką.

Austrų vyriausybė pripa
žįsta, kad nacių laimėjimas 
Saare yra Austrijai vargas.

Vyriausybė pasirengia, kad 
neleidus naciams iŠ naujo su
kelti smurtą.

KAD TIK GRAŽIAI ĮVYK- VISI ĮDOMAUJA IR LAU-
TŲ TAS PASIDALINIMAS KIA VYR. TEISMO | VALSTIEČIAI VELKA BAISŲ SKURDĄ, 

NUOSPRENDŽIO NETURI BALSO
’ I I k -

Daug kas spėja, kad J. A. j " ’1 ------- -- Į ---------------------
RYMAS, safts. 14. — šm- 

met įvyks didžiai svarbi sep-
kont’erencija. Valstybių vyriausias teismastynių valstybių kor 

Dar neparinktą vieta ir lai- artimoj ateityje sugriaus auk 
kas konferencijai, kurioj da- so proviziją NRA įstatyme, 
lyvaus J. A. Valstybės, An- Į kaip tai yra padaręs su žiba- 
glija, Prancūzija, Italija, Bei- lo kontrolės proviziją,

JAPONAI NUMATO KARA 
SU BOLŠEVIKAIS ’

gija, Portugalija ir Japonija. 
Šios valstybes tarsis dėl pa

Į tai atsižvelgus, užeienv .
i-- i - i tskia, kad japonų karas su je dolerio kaina pradėjo kieky. ’ 1 j

^dalinimo Kongo teritorijos, ;,MMi ,>inig)) mai„yhoje
Afrikoj. 'Pa teritorija užima

MASKVA, saus. 15. - Sov. 
Rusijos vyriausybė daugumą 
valstiečių subūrė kolektivrz-

----------- man, kad tuo keliu juos sek-
TOKIJO, saus. 15.—.Tapo- mingiau išnaudojus. Iš jų 

nų militarii.iai vadai parei- atimta nuosavi žemė, iš ku- 
so rios sūdanti bendrieji ūkiai, 

vietų Rusija yra neišvengia- arba kolhozai. Kiekvienam

NUMATOMOS HITLERIO 
KABINETE ATMAINOS

SOGIALĖS APDRAUDOS 
SUMANYMAS

PASKIRTAS KOMITETAS
PARODOS SRIČIAI

— —-
Chicago majoras Kelly pa

skyrė komitetą iš 30 įžymių
jų asmenį} ir jam patarė su
daryti planą, kad pasaulinės 
parodos sritį paimti miesto 
žinyboj! ir šiemet vėl atidary
ti 'ten kokią, nors parodą.

Kad tai atsiekus, yra rei
kalingas valstybės legislatū- 
ros leidimai. Be šio leidimo 
nieko negalima veikti ir pa
saulinės parodos valdyba bus 
priversta viską ten išgriauti.

apie 3 milijonus ketvirtainių 
mylių ir joje gyvena apie 40 
milijonų žmonių.

Kongo teritorija yra vadi
nama Afrikos širdis, turinti i 
neišsemiamus gamtos turtus.' 
Minėtos valstybės šiandien 
turi ten atviras duris ir veda 
didelę prekybąt Bet kai ka

lens palaipsniui kopa į se
novišką vietą. Tačiau tas pat 
doleris ir vėl turės nerti že
myn, jei teismas patvirtinsi 
minėtą aukso proviziją.

4 MINUTOMIS GERIAU
NEWARK, N. .T., saus. 15.

mas. Karas pasireikš šiemet, valstiečiui palikta pirkia, vie 
ar gal ateinančiais metais, i na karvė, viena kiaulė, dvi 

avys, ir keletas vištų ir že-Šin karau rengias patys bol
ševikai. .Jie mobilizuoja gau- 

• singas vyrų jėgas Sibire, 
: Vladivostoko frontą n ir į 
Mandžiūko pasieni siunčia 
daug karo medžiagos. Anot

mės sklypas apie vieno akro 
didumo, l’er vasarą valstie
tis privalo dirbti bendruose 
ūkiuose ir tik laisvu laiku 
gali riipintis jam pavestu žc-

Rusija mės sklypu. Už darbą kolho- 
jau turi zuose valstiečiai apmokami

rios jų nori, J.a i teritori.i}|— Maj. J. R. Doolittle, žino- 
suskaldžius ir pasidalinus.

Prieš tą žygį protestuoja 
Italija. Gi Vokietijai taip pat 
norėtųsi gauti kokią nors 
dalį.

mas greitojo skridimo lakū
nas, padarė išilgai kraštų 
skridimo greičio rekordą.

Iš Los Angeles, Oal., 
skrido į Floyd Bennett
portą jier 11 vai. 59 min.

at-

air

KATAUIPOSIONIE- 
RIAMS LĖKTUVAI

BERLYNAS, saus. 15. — 
Vokietijos vyriausybė nusiine 
tusi Saaro krašto naštą, sa
koma, dabar imsis kraštą gai 
vinti ekonomiškai.

AVASHTNGTON, saus. 15. 
— Pranešta, kad prezidentas 
Rooseveltas šį ketvirtadienį 
pasiųs kongresui savo prane
šimą socialūs apd raudos rei- I 
kalu.

DOMISI NUOSAVYBĖMIS 
LIETUVOJE

Baigiantis 1934 metams 
Amerikos lietuvių biuras, ku- 

Prezidentas rekomenduos Į ris (tarpininkauja perkant ir 
Hitlerio kabinete bus padarys kongresuį pravesti atitinka- parduodant nekilnojamą tur
tą žymių pakeltum}, o ekono- įstatymą, kuriuo bus ap-Įtą, gavo visą eilę paklausimų^ 

drausti bedarbiai, medikalinė
vargšams pagalba ir pensija 
senatvėje.

Kalbama, kad diktatoriaus

rnikos ministeriui Šchachtui 
bus duota daugiau valdžios.

NUŽUDYTAS KATALIKŲ 
MISIONIERIUS

RYMAS, saus. 15. — Nau 
jojoj Gvinėjoj nužudytas ka
talikų misionierius, brolis 
Eugenijus Frank, gimęs HMM) 
iii. Mount (Carinei, III. Velio
nis priklausė Dieviškojo Žo
džio dtaugijai.

Nepalankūs misionieriams 
N. Gvinėjos gyventojai nužu
dė brolį ir jo du palydovus.

GELEŽINKELININKAI 
GRASINA STREIKU

SANTIAGO, Čilė, saus. 15. 
— .Valstybės geležinkelių tar
nautojai ir darbininkai gra
sina sukelti streiką, jei vy
riausybė nepripažins jiems bo 
nusų taip, kaip mokama ki
tiems federaliniams darbi
ninkams.

ADVOKATAS PIQUETT 
IŠTEISINTAS

SUIMTA 14 UNISTŲ

Prisiekusieji teisėjai fedo- 
raliniam teisme, Cbicagoj, iš
teisino advokatą L. Piųuett, 
kurs buvo kaltinamas už žu 
diko Dillingerio globojimą.

Federalinis prokuroras ' Susekta, kad šie unistai 
Green pranešė, kati advoka- .rengėsi paskelbti streiką Cou

nekilnojamojo turto įsigijimo 
reikalais. Pirkimu ypač domi
si Amerikos lietuviai, kurie 
renkasi didesnius ūkius arti

- - a

Kauno, Šiaulių, Marijampolės 
ir kitų miestų.

SKARDININKŲ SUVA
ŽIAVIMAS

Cbicagoj vyksta National 
Canner’s Association suva
žiavimas. Tas yra Stevens 
viešbuty. Demonstruojama, 
kaip į skardines sudedami j- 
vairioa rūšies valgomieji pro 
dūktai ir kitoki dalykai.

Cooko apskrities prokuro- NEAV YORK, saus. 15. —
ro policija suėmė 14 narių, įvyko gedulo pamaldos rtv. 
priklausančių Chicago Teams-| Patriko katedroje už mirusių 
terš unijai. Suimtųjų tarpe.operos dainininkę Marcellą
yra ir lokalio 704 preziden- 

itas.
Sembrich Kochanską. 77 
amž.

n.

tu i Piųuett dar negrįžus vi
siška laisvė. Busiąs traukia
mas tieson už kitus nusikal
timus.

suiners Coal Co. anglių išve- 
žiotojams. Tuo tarpu šie pa
starieji priklauso kitai orga- 

, nizacijai.

apskaičiavimų, sov 
šiam Sibiro fronte 
apie 250,(MM) kareivių. j pinigais ir iš dalies javais.

“Kokiais sumetimais bolse! 1’i"iSiiko "‘lyginimo skiriama 
tikai sutraukė taip gausinu į,lk tiek> kad iie 8»lėtY i8'K7’ 
savo kariuomenę!” klausiu " '•'ikalinK,ausiu gyvenimui

leiten. F. Oku,lai,a. vie- I,la'ktl-' 18 'Ol.l.Skų parduotu- 
vių. O tose parduotuvėse kai 
nos stačiai plėšikiškos. Ką 
valstietis gauna, vieką. tari 
grąžinti vyriausybei ir patsai 
dažniausia badauti.

gen.
nos patriotinės japonų orga- 

i nizacijos direktorius, ir stato 
jis sumušė laim-lkitę k|allsinll(; .-Ar bofevi.
įboiihucbor rek-nr................ ...

BERLYNAS, saus. 15. — 
Vokietijos katalikai nupirko | 
savo misionieriams Afrikoje 
du lėktuvus. Koėlne arkivy
skupas J. Sehulte lėktuvus 
pašventino ir davė jiems K v. 
Petro ir Šv. Povvlo vardus.

ŽYMUSIS LIETUVIS 
PATRIJOTAS

Tuo būdu
no J<ddie Rickfnbacker rekor 
dą, kurs seniau tą patį tolį 
praskrido per 12 vai. 3 miliu
tas.

Iš Los Angeles tiesia lini
ja į čia yra apie 2,600 mylių.

kai bijo japonų?”
Atsakydamas į tuos savo

du klausimus gen. Okudaira 
pareiškiu, kad bolševikai ne-

Didžiausią kiekį prikulti} 
javų grūdų iš kolhozų painia

KAUNAS. — Gruodžio m. 
žinomas Lietuvos mokslinin
kas, chemikas ir vaistininkas 
prof. Petras Raudonikis mi
nėjo savo amžiaus 65 metų 
sukaktuves. Dar prieš karų 
Rusijoje jis buvo žinomas sa
vo mokslo darbais. Ten taip 
pat kentėjo už lietuviškų raš
tų platinimą ir už tai dau
giau kaip nietus sėdėjo kalė
jime ir buvo ištremtas į Niž- J 
nij-Novgorodą, o vėliau j Tif- 
lisą. Sugrįžęs į Lietuvą, 1919 
m. įsteigė chemijos laborato
riją, padėjo organizuoti Lie
tuvos universitetą ir uoliai 
dalyvavo visuomeniniame 
be. Dabar jis profesoriauja 
Kaune, Vytauto Didžiojo 
universitete.

bijo japonų ir jie pradės puo pati vyriausybė, mokėdami
limą prieš japonus. • j nustatytas kainas. Už vieną

T . , - • , biną kviečių, a rita rugių griiJaponu santykiai su Amc-i , . , . , .
.. . dų wnausvbe užmoka apie

nka, Anglija ir Olandija dėl' „ * A ....... , 100 rublių. Iš tų grudų ji ga-
i nusiginklavimo ir prekybos! . . . , ,
I . , •• • mina duoną ir tuo budu is

________ iieikalų japonų kraštą stačiai i .
|. .. . . .... .vieno tono grudų padaro iki

Dabartinis Lietuvos himifr.s j lzol,u°Ja ir st®tu ^r8ekloJ.1' 2,000 rublių pelno. Vadinasi, 
yra harmonizuotas jo auto-,1'“* pozicijom Tokiu budu <a- vyriaugybės pelnas siekia dan 
riaus dr. >V. Kudirkos. Vėliau •Ponai neKah kariauti su bol- nuo-im-į
jo muzįką pataisė kiti kom- /evika18 lr neturi pasiryžimo
pozitoriai. Bet ji, nors nežy- i(^ar>'Ti» «ako generolas, 
miai skiriasi, vis dėlto yra1 Anot jo, bolševikai turi 
nevienoda. Dabar Lietuva stebėtiną šnipų tinklą ir jie 
muzikai iškėlė sumanymą. Lic gerai žino japonų stovį na

HARMONIZUOJAMAS 
LIETUVOS HIMNAS

žino
tuvos himno muziką suvieno- mie ir Mandžiūke. .Jie gerai 
dinti. Jie padavė net atskirų1 žino, kad japonai nesiveržė 
projektą ministerių kabinetui, karan, tik savo globojamose 
Manoma, kad netrukus Lietu-1 teritorijose siekia išlaikyti 
vos himnui bus nustatyta taiką.
vienoda muzika. Ir jei karas pasireikš, sa-

___ —---------. ko generolas, už tai reikės
kaltinti pačius bolševikus, 
kurie jau kelinti metai ren
gias karan.

Toks išnaudojimas negirdė
tas visam pasauly. O bolševi
kai visas laikas sakosi, kad 
jie yra valstiečių geradariai.

LIETUVOJE JAUNAVE
DŽIAI TURĖS TIKRINTI 

SVEIKATĄ

KAUNAS. - Neseniai Kaupia' “ako, kad japonai nebijo 
ne buvo suvažiavę visos Li t-Į gausingos sovietų kariuome-

* V *-! tuvos gvdvtojai, kurie svar- "ės, tik reiškia baimės* dar! ' . . ,, . '

ŠIANDIEN VAIKŲ
DIENA LIETUVOS 

PARODOJE
Lietuvių mokyklų didesnių-

Kiti japonų militariniai va jų skyrių vaikai šiandien vyk 
sta į Lietuvos Estijos rank
darbių parodą, kuri šią vi-

VOKIETIJA TURI DAUG 
BEDARBIŲ

BERLYNAS, saus. 15. — 
Bedarbių skaičius didėja Vo
kietijoj. Šiandien tas skaičius 
priaugęs jau iki 2,604,000 as
menų.

RYMAS, saus. 15. — Ame 
rika veda derybas su Italija

ORAS
CHICAGO TR APYLIN

KES. — Šiandien numato-
mus sniegas; kiek šilčiau. prekybos sutarties reikalu.

są savaitę yra didžiulėj Fair 
stė įvairius medicinos klausi-Į sovietų įsiginklavimo ore. A- krtuitnvėj, Chicagos vidur- 
mus. Tarp kitų klausimų gv-inoc jų, bolševikai Sibiro rniestyje.
dvtojai apsvarstė ir nutarė, fronte turi apie 850 militan- 
kad hutų einama prie nemn- nių lėktuvų, tarp kurių yra 
karnos medicinos teikimo ri- į miližiniškų su kiuriais luo
šiems —- w ® I
Štas nusistatymas, kad prieš Įima sukrauti po dvyliką 
jungtuves jaunasis ir jaunoji vieno tono orinių bombų, 
išsiimtų sveikatos liudijimus, Tačiau japonai ir prieš tai 
be kurių nebūtų duodamas tikisi rasti sėkmingų priemo

nių, jei pasireikštų karas.šliflbas.

Vakar, 2:30 vai. po pietų,
parodoj kalbėjo p. A. Kalvai-

t „ .. t. . . , . , . „ _ ,tis, Lietuvos konsulas, apiegvventoiams. Pareik-. torais, j kurių kiekvieną ga- .. . 1
.\ A i *• j i i ! lietuvių tautos senovę, apialoio.totfmoa Voži limn an Lrr*ci n 11 <iwlllrn I • »» i

rankdarbius, kryžius ir t t. 
Kalbėjo ir estų atstovė d r 
Judas. Šoko Belajaus šokikų 
grupė, o Čepunaitė grojo 
smuiku.

Bagaslaviškiu bažnyčioj, 
ant znkristijos, kabo Marijos 
sopulingos paveikslas, kivis 
turi 111 metų senumo

Šiandien gyvulių skerdyklų 
se atidaromas po gaisro at
statytas viršutinis geležinke
lis.

Rvtoj po p>tų 
įvyks programa.

taip )Mit
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to tliem religious freedom. Heed the \Varning 
of history and profit by its lessons.

Very respectfully yours 
Kuo daugiau panašių laiškų gaus Meksi

kos prezidentas, tuo labiau jie jį paveiks.

Klaipėdos Laisvės 12 Metų tdidelė Vokietija visur sutinku •ar, pagaliau, kieno nors veja- 
griežtų Lietuvos pasiprieėin ’.i- mi, iš jos besitraukdami', gro
bią. bė, plėšė mūsų kraštą, dari

RA6TAS APlB AMERIKIEČIUS

Petras Babickas, kuris pernai vasarų va
žinėjo po Ameriką, drauge su kan. F. Keme
šiu ir prof. Vitkum, “Trimite” gana daug

Sieihet sausio 15 d. sueina dos krašte šuktlimas. Sukilę- 
12 metų, kai Klaipėdos kraš- liai suorganizavo Mažosios Lie
tas galutinai išsivadavo iš il-Įtuvcs gelbėjimo komitetų, k u- Paduos Klaipėdos krašto 
gos svetimųjų neltisvės ir pri-'rio pirmininku buvo išrinktas 
sijungė prie motinos Lietuvos, žinomas Mažosios Lietuvos pa

Lietuva niekados už bekc- mums milioninius nuostolius, 
nuB, sviestą ar kiaušinius ne- be galo kankino ir demorali-

ir,:savo mūsų žmones, stabdė bet 
jo gyventojų. Kovodama si kokį mūsų tautos gyvenimų, 
Vokietijos užgaidomis. Lietu griovė ir naikino mūsų kultu-

DIENOS KLAUSIMAI

TARKJMB SAVO ŽODĮ

Jungtinių Valstybių pašonvje, Meksikoje, 
hesiliauja katalikų persekiojimai ir žudymai.X
Neužtenka to, kad bažnyčios uždaromos, ku
nigai ištremiami arba vietoje kankinami. Už 
pildymų savo kunigiškų pareigų, taip kaip 
ir bolševikiškoj Rusijoj, kunigai skaudžiui 
baudžiui..:. Pastaruoju laiku bedieviai kata
likus pradėjo žudyti.

Atėjo laikas, kad nei šio nei kitų pasau
lio kraštų katalikui dėl tos baisios Meksikos 
katalikų Imties negali tylėti. Jie turi tarti 
save žodi. Tat, čia dedame laiško formų, ku
rią katalikai gali panaudoti siunčiant pra
šymų Meksikos prezidentui. Paduodame tik 
pavyzdį. Jei kas iš skaitytojų nori, gali ori
ginalius laiškus parašytį ir pasiųsti Meksi
kos valdžiai. Laiško pavyzdis yra toks:

Mis Excellency
Lazaro Cardenas,
President of Mexico,

Mexico City, Me.\ico.

Your Excellency:

A fe\v weeks ago you tvėre lionored witli 
the presidency c-f Mexico. VVitli filis bigli 
office a great power was entrusted to yo-u, 
and ui the šame lime a great responsibility. 
The jf.dgement of history will depend upon 
the way you ūse the great power of your 
office. The present and ull future generations 
of the people of Mexico u iii bless you if you 
slic\v yourself a kind futher, būt deplore your 
acting the role of tylant. Sūrely you do »wd 
vish to be recorded in history as anotirer 
Nero, tvho denied peaee and freedom of tvor- 
ship to ltis subjeets.

We firnily hope that you \vill choose in- 
stead tlie role of a peacenmker and hecome 
nnother Constantine tlie Great, thereby de- 
serving the gratitude of a long-suffering 
people.

May God, ubo enliglitened Constantine, 
also enlighten your Excellency and show 
you, that the best eonų nešt you may obtain 
Vili be the gainLng of the love, respect and 
gratitude of tlie Mexican people by restoring

rašo apie amerikiečius. Jis stengiasi charak
terizuoti lietuvį amerikietį. Aprašo, kaip jam 
atrodė
biznier
dėlto ne su viskuo, ką p. Babickas apie ame- ro Versalės 
rikiečius yra pasakęs, norėtume sutikti. Sa
kysim, jis prikišo partišką siaurumą, tačiau 
nepasakė iš ko tus amerikiečių partiškumas 
juieinu. Gal būt, kad bereikalingai prikišama 
ir tas, kad, girdi, amerikiečiai “apie aukštus 
idealus retai galvoja”. Mums rodos, kad A- 
merikos liciuvių didesnis nuošimtis apie “au
kštus idealus”' galvoja, negu pačicfle Lietu
voje. Tų pasakymų pats p. Babickas sukerta, 
kuomet jis.rašo: “Iš čia — nepaprastas ame
rikiečių dosnumas karo sugriautai tėvynei, 
nepaprastas jų patriotizmas, beveik pasiau
kojimas, nepaprastas atskirų asmenų veiklu
mas, beveik savęs išsižadėjimas. Daug gra
žių idealistų turėjo mūsų išeiviai, vis tiek

Kaip pati Lietuvos nepriklau
somybė, taip ir Klaipėdos km 
što išsivadavimas iš svetiųios

triarchas Martynas 
Mažosios Lietuvon lietuviai, 
sukilę, šaukėsi pagalbos Lie j 
tuvos visuomenės ir šaulių.letenos įvyko savomis jėgomis

bei pastangomis. Niekas lie- (Pirmieji atsiliepė šauliai. Prie 
rodė ski rtingose dirbtuvėse dirbą lietuviai, j tuviams tos laisvės geru noru i jų prisidėjo nemažas skaičius 
znieriai, profesionalai ir veikėjai. Mes vis rnetlav6 Tiega>4X) Didžiojo Ka. h. kitų jsukilėliu direktorija, 

dar prieš Klaipėdoj’Taikos sutartai ii

Jankus. vn <ik Mh'u savo teisę ir gar
bę laisvame Baltijos pajūryje.

Reikia pažymėti, kud pasku
tiniais metais Klaipėdos lietu
viškumui sustiprinti daug pa
daryta. Anksčiau vokiečių siu- 
tvmas buvo toks didelis, kud

rų. Ir kai didelėmis tautos pa
stangomis nors dalinai apsi- 
gynėm nuo visų įsibrovėlių — 
Lietuva buvo visa apiplėšta, 
sunaikintu, žaizduota.

Ir nieku gyvu negalima lei
sti, kad šie taip dideli ir skau-

lietuviai bijodavo viešai pasi-^lūs tautos gyvenime įvykini 
rodyti. Reikėjo tikro didvyris !mūsų būtų pamušti, juo la-sudarvta

Klaipėdos kraštas buvo atski- i miesto paėmimų, išsiuntinėjo - - . - - -
rtas nuo Vokietijos ir numa-! iš Šilutės notas visoms didžiau ikumo save vieSai lietuviu pa-Įbiau, jog vien tai darėsi taip 
tytas priskirtj prie Lietuvos sioms valstybėms, pranešda
valstybės, kaip prie savo tau
tos kamieno. Tačiau tas pri- 
skirimas buvo tik popieriuje, 
o praktiškai liko neįvykdytas.
Lenkų įkalbama Praneflzi.a ėmė Klaipėdos miestą.

rodyti. Po kelsrių metu aktin- svarbiame mūsų istorijos kryž- 
g,o darbo, šiandien lietuviai kelyje iš priklausymo į nepri

versta kaip neatitinkanti gy-^au Nikiai jaučiasi krašto ftei-į klausOmybę. Todėl atidžiai ir 
ventojų daugumos reikalavi
nių. Sausio 15 d. sukilėliai pa

ma, jog senoji direktorija nu-

manė Klaipėdos kraštų Lietu
vai atiduoti tik tada, kai lie
tuviai vienu ar kitu būdu su
sidės su Lenkija. Vadinasi, 
Klaipėda turėjo būti priemonė 

’ |Lietuvai pastumti į Lenkijos

kokiai partijai jie nepriklausytų. Mums bran
gu tai, kad jie kėlė lietuviškumą, sąmonino 
tuos pilkasermėgius kaimo bernužėlius, kurių

glėbį. Bet Lietuva tokio noro 
nerodė:

Todėl didžiausios valstybės, 
kuriu nuožiūrai Versalės suta

krūtinėje ruseno didelė kantrybė, jėgos, dar-jr(b K|„ipėdo8 kra5t!} ,)llVo „ 
bo ir laisvės ilgesio liepsna”. Kitoje vietoje Udavu8i( dela5 Tu0 tavpu vo. 
jis pažymi, kad vis dėlto buvo “tylių darbi- kiefW iSkag vadinanlajį .frel.adinamųjj 

štato’ (laisvojo miesto) suma
nymų. Jie siūlė Klaipėdos li
kimų sutvarkyti Dancigo pa 
vyzdžiu
pėdos

mininkais ir su šviesia Viltimi'kruopščiai turime surinkti vi- 
liūri į Lietuvos ateitį.

Į prancūzus kareivius buvo 
išleistas atsišaukimas, kuria
me 'sukilėliai aiškinosi, jog 
jie nekariauja su prancūzais | 
ir nenori kariauti, tik nori nu-Į 
sikratyti vokiečių direktorija į

“DIDYSIS KARAS”

sus didžiojo karo Lietuvoje ir 
visų tų antplūdžių, o ypač vo
kiečių okupacijos atsiminimus! 
fotografijas, dokumentus ir

----------- (visa tai atskiromis knygomis
Lietuvoje jau seniai yru su-jišleigti. Kitos tautos jau se- 

siorganizavusi ir gyvai veikia- niaį tų darbų yra padariusios, 
liti atsargos karininkų sąjun- Didelis laikas ir mums tai da
ga, kuriai priklauso keli šiifl-

ir patys paimti valdžių į sa-|(aį ( # karjnin.
vo rankas. Su pasitraukusiais:;

KII. SUOS S
prancūzais buvo padarytos pa 
liaubos. Prancūzams palikta'’

ninku, daug kentusių, pasiilgusių tėvynės 
kilnių inteligentų, kurie dažnai turto ir svei 
katos neteko dirbdami Lietūvai... dešimčių 
tūkstančių išeivių, kurie šimteriopai sunkes
nį darbą svečioj šaly dirbdami, siunčia dole
rius giminėm tėvynėn”. Iš to aišku, kad ame-' 
rikiečiams, idealų netrūksta.

Tarp kitko, p. Babickas ir praktiškų da- gražintas Vokietijai. Klai! 
lyką pasiūlo. Jis sako: “Daug gražių pavyz
džių turi mūsų išeivija ir jos kilnus darbai, 
bene atvertų jos neigiamybes. Tik mes turi
me, kiek galėdami, lengvinti išeivių dalių, 
palaikydami glaudžius santykius, paremdami 
kultūriškai ir finansiškai”.

Klaipėdos kareivinių rajonas., 
iš kurio jie neturėjo teisės iš-Į 
eiti. Šiaip jiems būvi duota 
visiška laisvė.

ryti ir padaryti.
Mes, nepriklausomybės ko-

sąjnngos valdybą da-'Vų kariai, šiandien daugumo
bar sudaro: pirmininkas at- !je atsargoje, pirmoje eilėje e- 
sarg. pulk. Ant. Merkys (Kau- šame suinteresuoti, kad šis ei-
no burmistras, buv. Klaipėdos!|inįs įr didelis tautos darbus 
gubernatorius), vicepirminin- ■būtų nebeatidėliojant atliktas, 
kas ats. pulk. prof. Žilinskas,’nes juk mes savo vargu, krau

ju ir savo draugų gyvybėlių- 
gynėme ir apgynėme, valėme

:nariai ats. pulk. V. Sidaravi- 
Pačiau prancūzai nerimavo, čius, atsarg. pulk. Petr. Gu-

‘ F tk” ’ k IKI i Jiems Pag311?0” I Klaipėdą sku Žas ir sekretorius ats. majoras jr apvalėme Lietuvą nuo už 
"kraštas "kaip laisva-L keU karo laivai ,u gink Petros Rnsckas rašytojas, ža 'paolikų, irao naujų jos paver 
«s ilgai' pasilikti negalė-iir k'rt“™ne- P*?.' Jgėjų- l>ėlto atsargos karini,,.miestas įlgau pasilikti negale , . ... ,,, .. ... . _ ba buvo ,iuu visai arti Klaipė-’siųs ir, anksčiau ar vėliau, bu-, . . ...

Idos, prancūzai pareikalavo. į
_ .... . . k .... . , , kau sukilėliai pasiirauKių ispediškiai vokiečiai ir nutautę f,., ... , / •f. , ... . v-, įklaipedos krašto ir atstatytų

lietuviai, rėme šitų sumanymų

Sąjungos valdyba paskelbė |;ų sąjunga nutarė šio taip sva 
Lietuvos visuomene atsišau- rbaus darbo imtis ir jį atlikti.

visas minėtus atsiminimus, do

“N-nos” skell»damos savo kontestą, vie
šai įtarė, kud kai kurie laikraščiai gauna pa
šalpų iš vyskupų ir kitų šaltinių. Mes pa 
klausėme, kad to laikraščio ponai pasakytų, 
kuris iš lietuvių laikraščių gauna pašalpų iš 
vyskupų, arba ir kitokių šaltinių, nes, ma
nėme, kad ne tik mums, bet visiems būtų įdo
mu žinoti. Tačiau dar ligi šiol jokio atsaky
mo negavome. Taigi, aišku, kad socialistai 
skelbia neteisybę. O kaip tokius ponus žmt- 
nes vadina, nė sakyti nereikia.

• » •
Amelija Barbart, tretį karti) perskrisdi* 

ma okeanų, įrodė, kad yra moterų, kurios sa
vo drųs?. nepasilieka nuo vyrų. Jos žygiai a 
v iucijoj moteris turaių paragintu neatsilikt* 
nuo vyii; jr kituose darbuose.

dar ir dėl to, kad jis jiems 
dėjo medžiaginio pelno. Paga
liau šis sumanymas pradėjo pa 
tikti ir lenkams bet prancū
zams, kurie pradėjo jį remti. 
Buvo kalbama, kad prancūzai 
Klaipėdą nori paimti savo glo- 
bon ir čia įsikurti punktą sa
vo karo laivynui.

kad sukilėliai pasitrauktų iš kimų, kuriuo ragina kas tik
tai gali rašyti didžiojo karojkumentUs, fotografijas, surin-

senųjų tvai kų. Tačiau sukilo 'atsiminimus, rinkti ir siųsti kus ir suredagavus, išleisti at- 
liai, kurie buvo tik saujelė, pc valdybai įvairius dokumentus 
lyginti su prancūzų karo lai J bei daiktus, galinčius nušvies- 
vuose atplaukusia kariuomene, 4i karo pietų Lietuvos išken- 
atsakė griežtu — ne. Pranei!- j tetas kančias bei skriaudas iš 

lietuvių nepalau j kariavusių kariuomenių pusės, 
patys aplei- o taip pui Lietuvos žmonių

skiromis knygomis, pavadinę 
jas: “Didysis karas”.

zai pamatę 
žiumų pasiryžimų.
do Klaipėdos kraštų. Nors jau j kovas už savo teises ir laisvę, 
dvylika metų praėjo, kai Klai-1 Iš tų atsiminimų, dokumen-
pėdos kraštų valdo patys lie-j tų, fotografijų bus suredaguo- 

Lietuvos vyriausybės visos j tuviai, tač iau lietuvybės dvi? tos kelios didelės knyges, pa- 
diplomatinės pastangom neda-js:a jame dar nėra išvaduotu.
vė jokių vaisių. 1922 metų pa-iReikia dar daug darbo, kad 
baigoje “freištato” sumany
mas rodėsi jau visai arti įgy
vendinimo. Matydami tokį pa-'gus į Klaipėdos kraStą. nuodi 
vojų, Klaipėdos sukilėliai grie'ja visą, lietuviškumą, kurste 
bėsi paskutiniosios priemonės vienus gyventojus prieš kitur. 
— ginklu šį klausinių sutvar-:šmeižia lietuvių tautą. Ekono-

visur žydėtų lietuviškumas.
Vokietija dabar tiesdama na-

kyti. Lietuvai priimtina pras
mė. 1923 metais sausio mėne
sio 9 dieną prasidėjo Klai pe

nkinėmis priemonėmis

1934 rn. sviesto gamyba Lie
tuvoje padidėjo, nors kai ku
riuose rajonuose dėl sausrų ga 
mybos sąlygos nebuvo palan
kios. Tai daugiausia palietė 
Žemaitiją. Bendrai paėmus, 
Lietuvos ūkininkai gana ener-

vadintos “Didysis karas”. I-jgingai statė pienų į pienines.
rndamasis šitų didelį darbų at
sargos karininkų valdyba sa
vo atsišaukime jį taip paaiški
na :

Ypač pasirodė energingai ir 
gamybų padidino Biržų, Pane
vėžio ir Rokiškio rajonai. 1934 
iii. “Pienocentras” į užsienius

“Didysis h.iras be galo skau sviesto išvežė 182,900 dvigubų 
džiai mus palietė: rusai, vo- centnerių. Tai yra žymiai dau
l<ieč?ai, bolševikai, lenkai, be- 

tikisi rmontininkai, per Lietuvą žy-
giau,
tais.

negu 1932 ir 1933 me-
Tsb.

Lietuvų priversti daryti kai giuodami, Lietuvon besibriau- 
kurių nuolaidų. Tačiau ir čia darni, joji* bešeimininkaudami PLATINKITE “DRAUGĄ*

akys prigauna mane. Prieš mane apgau
lingas reginys! Tu negali būti Gomezo 
sūnus! .lis niekados nenešiojo arabų tur
bano. Jis niekados nesislėpė po malioine- 
tariznio ženklu. Eik, sau, apgaudinėtojau! 
Tu pasinaudojai mano sūnaus išvaizda.

ALONZO: Išklausyk mane, mano po
ne. Pagalvok apie savo ir mano gyveni
mą.

DON VASCO: Ispanas, prisiartink. 
Pažvelkit į šį vyrų! Jis, laisvas, aš rete-

PRAKEIKIMAS
Vertė Jonės P. Pilipauskas 

(Tęsinys)
ABDALLAH: Nutilk.t, šunes! (į A- 

lonzo) Aš einu, mano pone, atvesti čia 
man pavestų belaisvį. (Išeina).

ALONZO: Ir, štai, Tariko troškimas!
Suvilioti mano tėvų! O, kad aš galėčiau
pasislėpti tuose rūbuose, ir kad greičiau' *1** maliometonaa, o aš krikščionis,

ir jis vadina save mano sūnum!
ALONZO: Apgaudinėtojau, neniekink 

to vardo! Aš tavo tėvus! Visagalis Die
ve) Jei taip būtų, as pasakyčiau “vargin- 

’ gas niekše”, tu mano sūnus ir tu drįsti 
stoti mano akyse apsirengęs to niekšo rū
bais! “Bet tn nežinai, kad aš galiu šankri 

I Dievo prakeikimo! Ne, tu ne mano sūnus. 
Tavo veidas, tavo balsas ir tavo elgesys 
yra Almanzoro, bet tavo vardas Alinau- 
zoras. Tavo tikėjimas nėra manasis. Ma
no valdovas Pelngijus, tavo — prakeik
tas mahometonų giminės vadas ir tu va

išlaikyti paslnptyj mano vardų, nuslėpti 
mano gimį! Tuščios svujenės! Slėpti savo ' 
tėvo! Koks skaudus momentas! O, Dieve, 
nš girdžiu jo žingsniis, kur aš turiu slėp
tis! (įeinu Abdnllali ir Don Vasco).

ABDALLAH: čia belaisviai. Ponas 
Aliuanzoras nori su tavim kalbėtis.

DON VAKCO: Tegul jis kalba. 
ALGNZD.: (Pakelk galvų) Tavo atei

tis, muito pone, pasirodo visai m maloni.
DON VAH(*O: Dieve! Tas Įtaisas, iš

vaizda...
Al/ONZO: Tavo sūnaus.
DON VASCO: (Nustebęs) Ne, muilo

rai tavo kalinys klauso.
ALONZO: Mano pone, kam nuduodi 

nepažįstąs? Kam nuduodi abejojąs, jog 
aš tavo sūnus? ‘

DON VASCO: Tu to nori, Almonza- 
tni; aš salink u. Bet tada, mano sūnau, 
Gomezo sūnau, tylausvkis ir atsakyk į 
klausimus savo teisėjo.

ALONZO: Pasišalinkit, vergai!
DON VASCO: Ne, jų vieta čia. Jie 

visi ispanai, o ne vergai.
ALONZO: Bet mano pone, nejaugi t*i 

paniekinsi mane jų akivaizdoj?
DON VABC0: Jei tu nesi mano sū

nus, kų tau reiškia jų luomns ? Bet jei 
tu esi, tai turėtum didžiuotis luili jų tar
pe. Dar niekados į mūsų tėvų istorijoj ne
bijojo Gomezas laisvaii kalbėti ir niekados 
jis neraudo prieš savuosius. Kartoju, jei 
tu mano sūnus, Atsakyk savo tėvui. Te- 
neužčinupia tavo burnos šių kilnių ispanų 
buvimas, teisk save jų akivaizdoje. Kų 
tn veiki, kaip atvykai čia ir ko lūkuriuo
ji šiame neteisybių urve? Ir kur tavo ga
lia! Pasakyk man, pasakyk man Gomezo

dinies mr.no sūnumi! Kalbėk, Almanzo- sūnau, kur tavo didingas tikėjimas t Ir

kodėl palikdamas Pelagijans vėliavų, ve.ii 
niekšo Tariko legijonui ?

ALONZO: Ne dabar laikas atsakyti. 
Staigus pavojus tuu gręsia. Tavo likimas 
priklauso išsižadėjimo ar mirties.

DON VASCO: (Šaltai) Nejaugi abe
joji mano pasirinkimu?

ALONZO: Dėl savo sūnaus tu turi 
atsižadėti savo Dievo.

DON VASCO: Aš turiu išsižadėti! IŠ- 
tikrųjų! Ir koks bus mano atlyginimas 
už mano nusikalstamų žygį?

ALONZO: (į šalį) Jis laimėjo. (Gar
siai ) Jėgų, garbę ir, gal būt karūnų.

• DON VASCO: Ir tu, kuris vadinies 
mano sūnumi, ką gii tu gavai?

ALONZO: Aš esu Mucijos karalius.
DON VASCO: Klausyki*, tad, pasla

pties (Ironiškai atsistoja) Sveikas, Murci- 
jos karaliau! Sveikas, 'Gomezo sūnau! 
(Knisiai) O, dangau! Ką aš sakau? Niek
še, tu nešioji mano vardą ir nerausdamas 
gali klausyti, savo seno tėvo! Kareiviai, 
.išveskit mane! Nėra nė šešėlio sąryšio 
tarp to žmogaus ir manęs!

ALONZO: Mano pone!

DON VA«CO: IŠveskit mane!
ALONZO; (Puldamas po jo kojų) 

Mano pone išklausyk savo sūnaus, kuris 
keliasklupščias maldauja tavęs.

DON VASCO: Nustok, niekše, vadini 
save sūnum! Tu nori būtį mano sūnum? 
Sutremk, tad, savo blizgančių karūnų. Su
mindžiok kojomis tų biaurų turbanų ir su
šuk balsu: “Aš krikščionis ir biauriuos 
Mahometų, aš prakeikiu jo gimimą ’ ’. Bet. 
nekalbi. Raitais po mano kojomis ir šluo
stai dulkes!

ALONZO: Pervėlu, mano pone, per- 
vėlu!

DON VASCO: Pervėlu, biaurus niek
še! Nešdinkis žalti, kurį aš auginau, kad 
vėliau mane snnaikintuin! Imk iš manęs 
mano gyvenimo likučius, kad aš niekados 
daugiau nelšvysčiau tavęs. Savo Dievo iš
davike, teprakeikia tave, kaip tavo su
žeistos širdies tėvas tave prakeikia (Iš
eina. Alonzo puola ant grindų).

VISI: Visagalis Dieve (įeina Lopc- 
zas).

* (Daugiau bus)



Trečiadienis, sausio 16 d., 1936 PHsrass a

rasitro LIETUVIŲ ŽINIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 

5108 — Tth Avė., Kenosha, Wi3.

ų?

[•]

J U Bl LIJATAS

NEPRALEISKITE 
NEPAMATĘ

- KENOSHA, WIS. — Keno- 
šiečiaį neturėtu praleisti ne
pamatę veikalu “šventoji Te
resė”, kurią suvaidins atva
žiavę artistai iš Chicagos, po 
vadovybe kun. Mačiui ionio, 
M. I. C.

Svarbu pažymėti, kad veika
las yra naujas, o vaidintojos 
yra parinktos iš gabiu scenos 
mėgėjų. Jos tikrai suįdomins 
kenošiečius savo talentais vei
kale “Šv. Teresė”.

Visi kviečiami pamatyti vei 
kalą “Šventoji Teresė” atei
nantį sekmadienį, parapijos 
svetainėje.

Vasario mėnesį į Kenosha 
atvažiuos trys Wisčonsino u- 
niversiteto profesoriui ir duos 
eilę paskaitų apie Europą.

Lietuviams bus įdomu išgir
sti l)r. Person paskaitą apie 
Lietuvą, Latviją ir Estoniją 
Diena bus vėliau paskelbta.

Pavaišino chcrą
Pereitą ketvirtadienį per

choro pamoką Stankui, savo 
| sūnaus gimimo dienoje chorui 
į iškėlė partę. Louis Stankus, 
I nors dar jaunas, tačiau gan 
gabus jaunimo veikime. Jam 
sudėta daug linkėjimų. Po puo 
tos, Stankaus orkestrą visus 
linksmino.

Gražus pavyzdys, kad tokiu 
partė suruošta parapijos sve
tainėje. Žemaičių Juzė

JAUNIMAS
Chicagos lietuvių katalikų jaunimo skyrius

CCIDIIII 111071? I Tarpe karalių minima, kadutiniJy JUUlAu jig 19 6 b geri: Azas ,Jo.
j zapatas, Azijas, Jonatanas, '< 
zekijas, Jozijas. Jie buvo geri. 
nes jie iš mažens buvo dori.

RAI GYVENANČIŲ, GRĮ
STA PRIE DIEVO

Gerb. kun. Mykolas Urbonavičius,M.I.C.
Gerb. kun. Mykolas Urbonavičius, M.I.- 

C., sausio 20 d. švenčia savo dvidešimts me
tų kunigavimo ir visuomeninio darbo su
kaktuves.

Gerb. kun. Mykolas Urbonavičius yra 
daug pasidarbavęs Amerikoj jaunimo nau
dai. Didelis sandarbininkas, pasižymėjo or
ganizavimo darbe lietuvių kolonijose, ypač 
C'hicagoje ir Kenosboje.

Šių iškilmių proga parapijonai rengia 
bankietą ir programą pagerbti gerbiamą ju- 
bilijatą.

Vakare iš Chicagos atvyksta Aušros 
Vartų parapijos pasižymėję vaidinimo ar
tistai, kurie vaidins labai įspūdingą, idea- 
lingą veikalą, “Mažoji Gėlelė” arba Šv. Te
resės Gyvenimas,parašytas kun. J. Maeiu- 
lionio, M.T.C., pagerbti jubilijatą.

Šv. Petro lietuvių bažnyčia, Kenosha, Wis., kurioje klebonauja kun. 
M. Urbonavičius, M. I. C.

Ir štai kas apie karalių O- 
chozią (Reg. IV, VIII) paša 
kvta. Pradėjo viešpatauti tu-

Pavyzdžiai nelaimingai 
žuvusių

Bendrai imant, mūsų laikuo- 'rėdams 22 metus. Buvo nedo-
se žmonės miršta nedagyvenę 
šimto metų. Tokių, kurie mir

tų pasekėju Achabo, izraeliaus 
viešpatijos karaliaus. Jo mo

stą, turėdami virš šimto ine- įtina Atalia, sesuo stabmeldžio

tų, labai retai pasitaiko. Pa
našiai, labai maža galima su
rasti atsitikimų, kuriuose ne
dorai gyvenantieji iš mažens,

karaliaus, iš mažens jį stab
meldystėje auklėjo. Mirė nusi
dėjimuose.

Apie Achozą rašoma (Reg.
mažai kovoję su nedorybėmis, |IV, XVV, II par. XXVIII), 
paskiau pasitaisytų. kad dvylikos metų pradėjo

viešpatauti. Blogai elgėsi aki-Nusistebėsi, mieląsis, kad 
visame Šv. Rašte iš daugelio 
pavyzdžių, minima vien apie 
vieną Manasessą, Judėjos ka 
ralių, kuris, būdamas nedoru 
jaunatvėje, prieš mirsiant pa
sitaisė. Visi kiti, ar ilgiau, ar 
trumpiau gyvenę nedorybėse, 
tokiais mirė.

Mirus Saliamonui, žydų ka
raliui, jo karalija plyšo į dvi 
dalis. Viena ir kita turėjo po 
19 karalių. Apie izraeliaus ka-

vaizdoje Dievo. Gyvendamas 
taip per 1G metų mirė.

Amonas, sūnus Manasesso, 
tapo karalium dvidešimtuose 
metuose savo gyvenimo. Pana
šus buvo tėvui nedorybių at
žvilgiu, bet ne atgailoje. Vie- 
įšpatavo 2 metus. Tapo tarnų 
nužudytas.

Joakimas viešpatavo vienuo 
liką metų. Tdpdamas karaliu
mi, turėjo dvidešimts metų 
Mirė nieko neapgailestauda

ralius sakoma, kad visi buvo ,nas> paskendęs nedorybėse, 
blogi — vienas tik Jechu, pra- ^et laidotuvių jam nepadary- 
.dedant karaliauti, atliko kęle- Atsitiko taip, kaip jam Je- 
tą geri} darbų. Paskui vienok remijas pranašas pasakė (Jer. 
tapo kitiems panašus. iXXU.)

Aniceta Sturmaitė, vaidins
Šv. Teresės rolę “Mažosios 
Gėlelės” dramoje, sausio 20 d. 
Šv. Petro parapijos svetainė
je, Kenosha, Wis. ir vasario 3 
d. Lietuvių Auditorijoj, Chi
cagoje, “Draugo” parengime.

Sėdėki jas (Reg. XXIV ir 
XXV) buvo paskutinis. Judė
jos karalius. Sostą užėmė tu
rėdamas 21 metus. Viešpata
vo vienuolika metų. Devintuo
se metuose jo viešpatavimo

kiną. Jaunime! nuo tavęs pri
klauso Lietuvos ateitis!

Minėjau apie Manasessą, ku 
ris vienas iš Judėjos karalių 
pasitaisė. Buvo jis sūnus Eze- 
cliijo, kurs buvo labai doras.

Nabuhudanasaras Babilioni- Sostą užėmė turėdamas 12 me
jos karalius, su skaitlinga ka
riuomene apsupo Jeruzolimą. 
Po dviejų metų tapo žydai pe-

tų. Iki 22 m. pildė nedorybes. 
Tapo Dievo nubaustas. Pakliu
vo į Babilonijos nelaisvę. Ten

NAUJI METAI - NAUJI 
DARBAI

Su sausio 1 d. prasidėjo L. 
Vyčių naujų narių vajus. Su
lig Centro knygų, kuopos dar
buojasi, nes per kelias dienas 
įsirašė daug nauji} narių.

Turėdami omenyje organi
zacijos obalsį “Dievui ir Tė
vynei”, L. V. nariai deda pa
stangų pabudinti miegantį jau 
nimą, kurio tiek daug randa
si. Pav., Chicagoje, bendrai i- 
mant, randasi 10,000 lietuviš 
ko jaunimo. Kur jis savo lai
ką leidžia ir jėgas sunaudoja, 
mums nežinoma. Laikraščiuo
se labai mažai tesimato apie 
jo veikimą. Žinoma, jo tarpe 
reikalinga tokių žmonių, ku-|

JAU KELIAUJAM
šiandien širdys mūs liepsnoja- 
Dega tūkstančiai žibintų, 
Erdvėmis kelius nukloję, — . 
Mes skriejam - pavasarių šim

tą.
Mums niekis tarpkeliai, uolu-

GAMTOS KARALAITĖS 
LIKIMAS

Kai purpurinė saulė paske
ndo, šilkasparnių debesų pa
tale, ant gražaus Mituvos kra
nto sėdėjo Juzytė. Jos gelto-

ti kalnai _ Įni P^au^ab tartum auksas, ži
, - - , - , i bėjo saulėlydžio šviesoj, o mė-Laisvųjų padangių mes saka- . ’ J _

lai!
Mums vėjas — tai niekis — 
Mums audrą paduok!
Kam jėgos kaip plėnys, — pa

kalnėje likis! — 
Ir drugiui dainelę dainuok!

lynos it rugegėlės akys buvo 
įsmeigtos į plačias, anapus u- 
pės žaliuojančias, lankas...

Visur alsavo pavasaris, sa
vo auksiniais pirštais audė ža
liąjį žemės rūbą ir meiliai šy- 

Vincas Sabaliauskas. Jpsodamasis kvietė Juzytę į sa
vo švenųjį sūkurį... Jos sieloje 
sukosi maloniausi jausmai: ji 
norėjo tada apimti visą pa
saulį, prispausti prie savo šir
dies ir su meile karštai pabu-

GERIAUSIOS 1934 M 
FILMOS

rgalėti, miestas sugriautas, urve bevargdamas, atsiminė a-
bažnyčia sudeginta. Žydai, ku
rie nežuvo nuo bado ir kardo, 
pakliuvo nelaisvėn. Sugautą 
Sedekiją ir jo šeimyną karei
viai pristatė Nabuhodonasarui 
kuris rūsčiai ant visų pažvel
gęs liepė vaikus akivaizdoje 
tėvo nužudyti, o nelaimingam 
tėvui, akis išlupus, Babiloni- 
jon nusiųsti.

Keturi šimtai trisdešimt 
rie jį pabudintų ir prikalbi- beturi, Amerikos laikraščių, čiuoti. Kiekvieną mažiausią žie 
nėtų dirbti Dievui ir Tėvynei.
Toji pareiga ir yra viso su-

kino (movies) kritikai parin-Įdėlį ar šiaip žolynėlį jį glaudė 
ko dešimtį geriausių (bent jųiprie savo karštos krūtinės it

pie Dievą. Gailestis už nusidė
jimus, gailios ašaros permal- ..... - - - - - -
davo Dievą. Tapo paliuosuo- jslPratusi° jaunimo. Randame nuomone) 1934 metais paga, degino rausvųjų lūpų ugnimi..

Štai, kaip Viešpats baudžia 
žmones už jų nusidėjimus! Ne 
dori žmonės, kaip matėme, už
sitraukia nelaimes ir Dievo; 
bausmę. Štai, galingas pobū
dis, kurio delei, mūsų jauni
mas, ir visi lietuviai, tikrai 
mylintieji savo tėvynę, turi 
stengtis tapti dorais.

Dorus žmones, tautas, l)ie 
vas laimina. Jos plečiasi ir ta
mpa galingos. Supuvusias nai

tas ir grįžęs į Jeruzolimą gy
veno pavyzdingai. Mirė turė
damas 77 metus.

Štai, vienatinis atsitikimas 
grįžimo prie Dievo, bet kiek 
tam nelaimingam paklydėliui 
teko iškentėti’! Tat, geriau 
nestatyti savęs į pavojų ir do
ru būti iš put jaunystės.

parapijose jaunikaičių ar me- ,nįntų filmų. Rezultatai: (Viską tuomet Juzytė užmiršo,
rgaičių, kurie mielu noru įsi
rašytų jaunimo organizacijom 

i bet nesant draugo, kuris yra

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikišką spaudą. Katalikių 
ka spauda nurodo žmogui i* 
ganymo kelius j amžinastį.

1. “The Barretts of Wim- tik gyveno gamtos gražumu
pole Street”.

2. “Tlie ITouse of Rotlis-
veiklus Vyčių narys, jie pasi- lc],i|d”
lieka namie. Surinkime to- ?> HappPned One Ni-
kiųs savo brolius ir seseris, o. 
vėliau džiaugsimės jų darbais.

Kuri kuopa laimės pirmą do 
vaną? Iki šiol 36 kuopa Clii- 
cago, 111. (Brigliton Bark) ir
48 kuopa (Springfield, III)

ght”.
4. “One Night of Love”.
5. “Little Women”.
G. “The Thin Man”.
7. “Viva Vilią!”
8. “Dinner at Eight”.
9. “The Connt Monte Cris-stovi pirmoje vietoje; 14 kuo

pa (Cicero, TU.) užima antrą * „ 
vietą. Bronė j “Berkeley Sųuare

ir pavasario jausmu...

Staiga ją lyg iš miego pa
žadino skardus lakštutės bal
sas, suvirpinęs pakrantės žil
vičių krūmą. Pakėlė ji akis į 
tamsiąją padangių jūrą. Tenai 
žibėjo milijonai deimanto žie
dų, ir tik vienui* kitur juoda
vo sidabro debesėlių siluetai. 
Vakarai dar liepsnojo saulėly
džio gaisru ir raudona pašvai-

(Tęsinys ant 4 pusi.)

__į - ryv;.- ,

Seserys “Mažosios Gėlelės” dramoje, Anastazija Var&niū- 
tė — Celinos rolėje; Aniceta Sturmaitė — šv. Teresės rolėje; 
Joana Daniūnaitė — Motinos Agnietės rolėje. “Mažosios Gė
lelės” 4 aktų drama statoma Kenosboje sausio 20 d. ir Chi- 
cagoj “Draugo” pramogoje vasario 3 d.

Aušros Vartų Nekalto Prasidėjimo Mergaičių Sodali-cija, kuri išpildys “Mažosios Gėlelės” 4 aktų dramą šv. 
Petro parapijos svetainėje, Kenosha, Wis. sausio 20 d. ir Lietuvių Auditorijoj, Chicagoje, “Draugo” parengime va
sario 3 d. Mūsų laikais Šv. Teresė yra padarius daug stebuklų: daug ligonių pagydė; daug nelaimingų prie laimės 
atvedė; daug vaikelių pamokino eiti tikros laimės keliu. Šv. Teresė, kaip žadėjo, barstė savo dangiškas gėles vi
siems, kurie prie jos kreipiasi ir jos prašo. Šis veikalas skiriamas Šv. Teresės pagerbimui, kad ir lietuviai per jos 
užtarymą dasiektų didesnės laimės čia žemėje, o danguje garbingesnę vietą.



Trečiadienis, sausio 16 d., 1935

JAUNIMAS
GAMTOS KARALAITIS 

t .Tyma a

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
stė auksavo horizonto pakraš* 
eitus...

Tik štai plačiašake ievos 
pradėjo neraudai judėti, lyg 
perspėdanios Juzytę, kad ji 
pasitrauktų, nes čia būsianti 
audra... Mažosios gėlytės ma 

loniai lingavo po Juzytės kojų 
maldaudamos, kad ji jas po- 
liktų Ir prisiglaustų kur prie 
tvirto medžio kamieno, nes au
dra čia }>at... Juzytė suprato 
gėlių ir ievų kalbų, bet, kada
ngi audros niekad nebuvo ma
čiusi, todėl šį kartų nutarė pa 
matyti...

Iš rytų pusės atūžė smarki 
su perkūnija ir žaibais audra. 
Ji įsuko Juzytę į savo sūkurį 
ir galingai sumojusi sparnus, 
nuūžė vakarų link...

Gėlės kurios dar taip nese
niai žydėjo visos buvo audros 
išguldytos ir suplotos į žemę.. 
Pageltonavę medžių lapai gu 
Įėjo ant sustingusios žemės la 
vono. Pliki medžiai, tartum 
šmėklos, gaudė liūdnų rudens 
meliodijų... Visas pasaulis ap 
mirė...

Po ilgo laiko visa gamta pra 
dėjo atbusti... Medžiai vėl pa
sipuošė žaliu rūbu ir maži gė 
lių žiedeliai vėl puošė grąžų jį 
Mituvos krantų...

Visi pamiršo žiauriųjų aud
rų, tik maži gėlių žiedeliai da
žnai prisimindavo savo valdo
vę Juzytę ir jaunas klevelis 
giliai atsidusęs sudrebėdavo...

Nemuno Duktė

tų jubiliejų ir kartu minės 
Lietuvos Nepriklausomybės 
sukaktuves.

Vasario m. taip pat dvi'?'* 
šimties metų gyvavimo suka
ktuves minės L. V. 24 kuopa

L. V. “Dainos” choras ir 
gi mini savo jubiliejų ir ren
giasi prie didelio perstatymo. 
Sis choras, tarp kitko, praė
jusiais metais visuomenės ta- 
,jk> pripažintas geriausiu lietu- 
|vių choru Amerikoje.

Kovo m. 4 d. L. V. apskr. 
iškilmingai minės savo globė
jo Šv. Kazimiero Dienų ir 
'laikys konferencijų, kuri, turi
nio rimto pagrindo manyti, 

j pralenks ir praėjusiųjų, kaip 
įskaitlinguuiu dalyvių taip ir 
darbais.
• Paskui vėl pavasaris — beis 
bolo sezonas. Vėl liepos 4 die 
na ir t.t. ir t.t.

Tai tik L. V. Chicagos ap
skr. veikimo žymesnieji įvy
kiai, kurie turėtų pilnai įti 
kinti lietuvius tėvus ir moti- 
nias, kad jų sūnus ir dukterys 
priklausantieji L. V. organi
zacijoj nesnaudžia.

BASKETBOLO TURNYRAS 
PRASIDĖJO

KELIO! JAUNIMAS 
ŽENGIA PIRMYN

Prieš pusantro menes:© tu
rėjome skaitlingų ir lygiai en
tuziastiškų L. V. Chic. apskr. 
konferencijų.

Prieš dvi savaites iškilmin
gai minėjome L. V. 112 kuo
pos dešimtmetį.

Kekių, pradėjome L. V. ap
skr. Baskelbolo turnyrų.

Vasario 17 <1. L. V. 4 kuo 
pa mini savo dvidešimties me-

lo. Majrąuette Park pradėjo 
lošti palengva. Pasibaigus pi
rmai daliai, jie buvo atsilikę. 
Bet pradėjus persimainymų jie 
į 5 minutes padarė 16 taškų 
ir paėmė pirmenybę, kurių ir 

j išlaikė iki pat galo. J. G.

Cicero 22r
g r .j. p

P. Žukas (e) r.f. 3 2 1
Balčius r.f. 2 0 3
Voveris l.f. 11 2
J. Simonauskas c. 1 0 0
Wallens c. 0 0 0
V. Balsis r.g. 2 1 1
Arbor l.g. 0 0 0

kun. A. Valančius, pirmitiin- 
kui pavesta paprašyti kun. A. 
Valančių, kad vadovautų dra 
mos sekcijai.

Pranešimų apie šokius, sau-

pirm., A. Kellertas — vieo pi 
rmin., O. Ivinskaitė — rašt.. 
O. Pociūtė — fin. rašt., K, 
Zaromskis — iždininkas. Ka
dangi buvęs per šešis metus

SUCH IS UFE—

šio 7 d., darė K. Globis. Va Imanedžerium A. Liukas užsi-

L. Vyčių Chicagos apskri
čio basketball žaidimai prasi
dėjo sausio 13, 1935, McKin- 
lev parke.

Pirmutinis žaidimas įvyko 
tarp North Side ir Cicero. Šia 
ine žaidime Cicero pasirodė 
perstipri North Side. North 
Side negalėjo sulaikyti F. Žu
kų, Balčių ir V. Balsį. Šie trys 
padarė du syk tiek taškų, kiek 
visas North Side tymas. North 
Side veikliausias žaidikas bu
vo K. Savickas. Jis padarė sa
vo tymui pusę taškų.

Antram žaidime susirėmė 
West Side su Brigbton Par
ku. Veslsidiečiai briglitonpar- 
kiečius nugalėjo. Kiaurakis ir 
A. Stankus pasižymėjo West 
Side pusėj.

Paskutiniam žaidime susirė
mė Town of Lake su Marąue- 
tte Park. Town of Lake, kad 
ir pralaimėjo, geriau žaidė, ne 
gu pereitų metų čempijonai. 
Town of Lake pasižymėjo sa
vo narsumu ir vieningumu. 
Jie matė, kad praiaimės, bet 
vistiek nepasidavė iki pat ga-

9 4 7
North Side 8

G F.J. P
J. Valaitis r.f. 0 0 1
Al. Planciunas r.f. 0 2 0
Ed.z Krivis l.f. 0 0 2
Endzelis l.f. 0 0 1
M. Daugird c. 0 0 1
Amber c. 10 1
K. Savickas (c) 0 4 0
S. Valaitis l.g. 0 0 0
J. Planciunas l.g. 0 0 0

16 6
Brighton Park 6

G F.J. P.
L. Vaičkus r.f.
Klemas l.f.
Budgen l.f.-h.g. 0 0
E. Grytis (c) c. 0 2
Kupris r.g. 0 0
Simon l.g. 0 0

2 2 11 
West Side 33

G F.J. P 
2 2 0 

0
Kairis r.f.
Rogers r.f.
F. Jenkevičius l.f. 2 1 
Kazlauskas l.f. 0 0 

! V. Žibąs c.
C. Kalnis c.
Kiaurakis r.g.
J. Zenkus r.g.
A. Stankus c. l.g. 6 1

0 0

0 0 
0 0 
4 1 
0 0

0

0
o
1
•»

nv
1

karas gerai pavyko. Pelno liks.
Jaunimo buvo virš trijų šim
tų.

Valdyba dėkojo kun. kleb 
A. Briškar, A. Valančiui, S 
Joneliui už vakaro paskelbi
mų iš sakyklos, komisijai už 
pasidarbavimų reugiant šo
kius: K. Globiui, J. Šušutei, M.
Stankaitei, A. Tebelskaitei, H 
Rupšlaukaiitei, L. Griciui, J.
Moliui, K. Zaromskiul, darbi
ninkams: E. Griciui, A. Vai 
chui, J. Streinauskui, E. Skro- 
derini ir L. Vyčių kuopoms:
13, 14, 5, 24 ir 112.

Atsilankęs gerb. kleb. kun 
A. Brička, kuopos organizato
rius ir dv. vadas, gražiai pa
linkėjo vieningai darbuotis tau 
tai ir Bažnyčiai, ir minint 20 
m. sukaktį išauginti kuopų di
džiausia Chicagoj, kad visas 
Brighton Parko jaunimas bū
tų sutrauktas po Vyčių vėlia 
va. Taipgi pažadėjo kambarį 
išmalevoti, kad būtų jauku su
sirinkti ir pažaisti.

Nutarta auginti fondų dėl 
dovanų apsivedusiems naria
ms ir, sušelpiami ligoje.

Prisiminta “Draugo” meti
nis koncertas, vasario 3 d.,
Lietuvių Auditorijoj. Vienbal
siai kuopa žadėjo dalyvauti.

Sočiai, linksmas Vyčių va
karas bus sausio 21 d., para
pijos mok. kanib. Čia bus pa
gerbti kuopos darbuotojai va
rdo dienoje kun. A. Valančius.
Prašomi visi dalyvauti drau
giškam vakarėly.

K. Zaromskis svetimtaučiai

dėjo krautuvę (Miduest Jew 
elry and Musie, 2049 W. 35th 1 
St.), tat atsisakė tolimi eiti 
manedžerio pareigas. Jo via 
tou išrinktas A. Kellertas. į 
chorų įsirašė trys naujos na
rės: Z. Klajiutauskaitč, O. Pau 
liūtė ir II. Kasevieiūtė.

Išrinkti darbininkai pagel
bėti komisijai choro metiniam 
šokių vakare, kuris bus sau
sio 27 d., parapijos svetainėj. 
Grieš dvi gerai žinomos erkes- 
tros: At Metrick ir l)oc Stan
ley. Tikietai jau seniai plati
nami. Bus pakviestas ir kitų 
parapijų jaunimas tų vakarų, 
kati susipažinus su Brighton 
Parko jaunimu.

Baigiant susirinkimui visi 
nariai gavo savo tikietus cho
rų metiniam šokių vakarui, ku 
ris įvyko sausio 5 d., Šv. Jur
gio parap. salėje. Koresp.

DIEVO APVAIZDOS PA 
RAP. ŠV. VARDO DR JA

OROPPINC HER A “LINE”
My 7rtl« įknl understaod me, mina, an* aha naver wUL"

draugijos sus-mas įvyks pėt- rios valdybos raportas ir įve-
| nyčios vakare sausio. 11 d., Ssdinta naujoji valdyba, 
vai. vakare, mokyklos salėje.------------------

Šv. Vardo dr-ja rengiasi 
prie didelio vakaro, kuris į- 
vyks vasario 12 d., 8 vai. va
kare, Dievo Apvaizdos parap. 
salėje. Bus vienas iš įdomiau
sių vakarų tai ‘Boring NighV 
arba kumštynės. Bus iš C. Y. 
O. čempijonai kumštininkai, 
bus 600 sėdynių, o jau 600 ti- 
kietų atspausdima. Ponas Va- 
luckis, tikietų komisijonierius, 
platina tikietus ir kviečia vi
sas dr-jas tame vakare daly-

Taipogi nariai šv. Vaido dr 
į gijos eis iu corpore prie Šv. 
Komunijos sausi© 13 d., 7:30 
vai. ryto. Vėversėlis

L. V. CHIC AP3KRIČI0 
SUSIRINKIMAS

L. Vyčių Chicagos apskri
čio metinis susirinkimas įvy
ko sekni. sausio 6 d., 1935 m 
Aušros Vartų parap. salėje.

Išgvildenta ir nutarta daug
dalykų kurie reikia tikėtis 

vauti. Ne tik lietuviai, bet ir 1935 m. padės išplėsti apskr.
rengiasi tame 

vakare dalyvauti, Šv. Vardo
veikimų.

Susirinkime priimta seno-

VYČIŲ 5 KP. SUSIRIN
KIMAS

NORTH SIDE. — L. Vyčių 
) kuopos svarbus susirinki- 

Unas įvyks sausio 17 d., Šv. 
Mykolo parap. svetainėj, 7:30 
v. v. Šiam susirinkime nauja 
valdyba užims savo vietas. 
Prašomį v ibi dalyvauti. Kvie
čiami ir visi buvusieji Vyčiai 
ir tie, kurie neri įsirašyti.

Koresp

LIETUVIAI DAKTARAI

Mokslininkai Randa Greitą 
Būdą Palengvinti Slogą

Dabar Skausmae ir Nesmagumas Tuojaus PaJengvimuni

ZlfKfclUTK |
“SI RODYMU PAVEIKSLUS”

(''tonai nurodytas, lengvas būdu 
yra daugelio gydytoju vartojamai 
4*1 slogų Ir skanautų, kurtuos slo
gos priveda.1 Paimkite 2 BAYER Aspirin 

•• Tabletes. Žiūrėkite, kad gau
tumėte BAYER tabletes, ku
rių praėote.

Paklauskite savo gydytojo apie 
lai. Ir kurtnet perkate, žiūrėkite, 
kad gautumėt tikras BAYER As- 
pirin Tabletes. Kuone akimirksny 
jos litirpata. Ir taip, kuomat pa
imate. tuojau* veikla. Del garga
liavimo. Tikros Uayer Agpirtn rft- 
bletos v IsMkai Ir greitai liti r patu. 
nėra erzinančių liekanų.

gucui
užtikrintos. GREITAS būdas. Nm 
palengvins slogas taip greit, kaip 
jas pagavote.

14 5 4
Town of Lake 22

G F.J. P. 
J. Vazinauskas r.f. 3 3 2 
Beiiauskas r.f. 0 0
J. Stankus l.f. 2 0 
Al. Zemek c. 3 1 
J. Matemaitis r.g. 1 0 
Damskurdas r.g. 0 0 
Al. Martishonis l.g. 0 0 
Vitkus l.g. 0 0

1
2
4
2
0
2
0

9 4 13
Marąuette Park 27

G F.J. P.
Mikužis r.f. 
Andruska l.f. 
Beinoras (c) c 
Juozaitis r.g. 
Raginis r.g. 
Korvilas l.g. 
Danta l.g.

6 1
4 0 
0
1 0
0 0
0 2
1 0

l
0
3 
• 
1
4 
l

12 3 10

VYČIAI GKAĖIAI DAR 
BUOJAS

ISgarklte pilnų stiklinę van 
>*dens. Atkartokite dožą J 2 
valandos.

3 Jei skauda gerklę, aitrinkite 
• ir palelskila j vandeni 3 
BAYER Aspirin Tahletas treč
daly stiklinės. Gargaliuok du 
kart Gerklės skaudėjiuiaz tuoj . palengvės ...

BAYEK Aspirin kainos yra žy
miai numažintos už visus dydžius, 
taip. kad dabar nereikia priimti 
kitką vietoj tikro Bayer dalyko, 
kurį reikalaujate.

K UKO* ant IUut, Sgvrr
.Įspirtu Žymiai Numažtn- 
tog aut Visų Djdilų.

BRIGHTON PARK. — L. 
Vyčių 36 kuopos matinis sus
inąs buvo sausio 7 d. Į kuopų 
įsirašė naujų narių: varg. J. 
Kudirka, A. Aleknaitė, E. No
reikaitė, J. Pakeltaitė, A. No-, 
įkaitė, A. Šimkus, J. Strei- 
nauskas. E. Skroderis. Tai sta 
mblos jėgos ypač dainos - dra
mos mene!

Šiame sus-me darinkta spo
rto vedėjai: nieiginų — K. Pau 
liūtė, vaikinų — V. Ragaišis. 
Dramos vedėjum nužiūrėtas

IS CHORO SUSIRINKIMO

BRIGHTON PARK. - Nek. 
Pras. Pan. Šv. parap. chorą 
susirinkimas įvyko sausio 4 d. 
Nauja valdyba užėmė vietas, 
būtent: vąrg. J. Kudirka —

AKIŲ GYDYTOJAI

Ofiso Tel.: LAFayette S6B0
Rez. Tel.: VIRglnla 0S69

DR. V. E. SIEDLINSKIS

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

BU. JOHN SMETANA
09T0MSTRI8TAS

1801 8. ASHLAND AVENUE
Platt Bldg., kamp. 18 st 

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas

Valandos nuo 9:30 ryto iki 
12 ▼. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedėliomis nėra 
•kirtų valandų. Room 8.

Ofisą

DR. VAITUSH, OPT.

;v akiu

jlmg, kuris 
Iras skaudėjimo, 

lažo. nervuotu- 
kArttj, atitaiso

. -—------ Ir tollrugystę. Prlrsn
■M Utolngaj aldoius. Visuose atsltl 
Klmuose cggamlnavlmaa daromas su 
HeMtr*. paroCaudl* maklausiM k lai 
Šasi Ogzefalė styda atkreipiama I 
■SokrkJos valkus. Kreivos akys atl- 
tAtsomoe. ▼alau don nuo lo iki t v. 
Medaifoj nuo 10 Iki lg. Daugely až- 
sMUpmi akys atitaisomos be akiniu. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
<712 80. ASHLAND AVI 

Fhose SpųJevant 7689

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone Res. and Office
PROspect 1028 3359 No. Leavltt St

C.ViAL 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:2 to 4 and 7 to t P. M. 

funday by Appolntment

Tel. CANal 0257
Rcs. PROspect 0659

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 9000 8o. Artcsian Ava.

Valandos; 11 ryto Iki 1 popiet
9 Iki 8 v. vakare

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJA3 Ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telef. BOlilevard 7820
Namu Tel. PROsgject 1930

Tel. ROUf^verd 7049

DR. G. 1. RLOŽIS
Tel. CANal 9122-

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavltt St.)
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro
Seredoj pagal sutarti

DR. C. Z. VEZEL’IS
DDNTISTAR

4645 So. Ashland Ava.
arti 47tb Street

Vai.: nuo 9 Iki • vakare 
Seredoj pasai sutarti

Tel. CANal 9122

DR. S. R1EŽ1S
GYDYTOJAS Ir CHIRURGĄ*

2201 W. Cermak Road
Valandos 1—9 Ir 7—8 vak.

Seredomls Ir Nedkllomls pagal sutarti
REZIDENCIJA x

6681 8. California Ava.
Telefonas REPubllo 7998

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

2515 WBST 69th &T.
Of. ir Res. Tel. HEMlock 6141

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

Tel. Ofiso BOULevard 5P1S—14Rea VIOtory U4S

DR.A.J.BERTASH
Oftoa vai. nuo 1-9: ano 9:19-1:29 7M W. Sfith Btrwt

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUE 

TeL VIRglnla 0888
Ofiso vaL: 2—4 Ir t—S p. m.

NedtUomls pagal sutarti

IV1I1O8 DAKTARAI:

DR. CHARLES SE6AL
OFI8AB

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO. ILL.
OFISO VALANDOS;

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo ? ikt 4 
vai. po įlietų Ir nuo 7 iki 8:3(1 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 12 
valandai dieną 

.Telefonas MTDuay 2880

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI.
Tel. YARds 0PP4

Rea.1 Tel. PLAza 2400 
Valandos:

Nuo 10-12 v. ryto: 2-2 Ir 7-8 e. y.
bw to uu u amm

Oflsot Tel. LAFayette 4011 
Bes.: TeL HKMlock 43M

DR. A. 6. RAKAUSKAS
OIDTTO4A8 Ir CHIRURGAS

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

Restdendjoe Ofisas: 245# W. Mtb St, 
Valandos: 10-12 Ir S-S vai. vak. 

Šaradomis Ir Nsdkllomls pagal sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
OENTISTAS

144S SO. 4Mb CT., CICERO, UX. 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

S141 SO. HAIATTBD ST., OBOCAGO 
Paned. Hared. Ir Subat. I—9 vaL

Manoms Tel. LAFayette 5791 
Naktimis TsL CAAal 0409

DR. A. J. JAVOK
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: S 1M t popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioja pagal sutarti

Office Tel. REFnbUo 7SPS 
Rea. TeL GROvehffl 0S17

ĮSI 7 8. FAIRF1KLD AVH.

DR. J. J. SIMONAITIS
S4M W. MARQCETTE ROAP 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS .

VaL 2-4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-19 ryto 
Nedėlfoj

Tel. LAFayette 8057

DR. A. RAŪKIIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

i X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedste) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 v&l. vakaro 

Heredomis ir nedėliotais pege.1 
sutarti

Tai. LAFayette 7859

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
9—4 ir T—9 yst vakare

Bea. 2138 W. 24th St,
- CM, OAĮTal H03__

DENTI8TAS
O A S X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 

Kampaą Franclsco Ava.
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LABDARIŲ DIRVA
Sy22->2S*>S

žemėje. Jeu na

aukštumu sudaro žymiausią

LABDARIŲ ŪKIS

(Pabaiga)

Bulbių galima auginti, 
Illinois valstybės klimatas

bet
ne-

miško dalį. Šule ąžuolą randa
si išsidraikiusią įvairiią kito
kią medžią, kaip tai: girinių 
obelią, ualnutą, skirpstą 

«jų įrfrkūiaįtai (el,,1>: T“ip?i n»><W 8«™i

ūgiai at,seifų, tai tokį lanktį 
galima pataisyti šitaip: nors 
plonais “soy beansais”. Už
auginti juos ir užuiti. Tokios 
pastangos suteiks žemei orga-ra joms tikės. Bulbės šioje va 

, . . . . • . - • mišką puvėsių ir padidins želstybeje augintos neturi tokio ‘ 1 * 1 -
skonio, kaip augintosios \Vis-
consine arba ldahoj. Visokios j 
lūšies daržovių kaip tai: agu
rką, kopūstų, cibulių, morkų) 
burokų, pastarnokų, mushnie- 
lonų, uatermelonų dėl vietinių 
reikalų galima auginti. Iš uo
gą: aviečių, agrastą, serben
tų, žemuogių, taip ir sodo vai
sią — obuoliu, slyvų ii

mės trąšunią su nėtrogenu. Tik 
to dar neužteks. Visame ūky
je trūksta fosfato trąšos. Tą 
mineralinę trąšą reikia pirkti. 
Bet tos vienos trąšos nebran 
iriai kainuos.

lietuviams žinomų liepą ir dre-

lygiai visuomeniškiems pikni-lkad minėti pagerinimai Lab- 
kains ar šeimyniškiems išva-'darių ūkyje neįmanomi dėl 

brangumo. Rašytojas yra kito 
kios nuomonės. Amerikos lie 
tuvių tarpe jau yra kvalifi 
kuotų, pavyzdingų, pasiturin 
cių ūkininkų — sodininkų

ziaviinains.
Žiūrint labdarių reikalu, tas 

miškas būtinai reikalingas. Tai 
seneliam poilsio vieta. Jaunie
ms tai mistiškas, žavėjuntis,

bai reikšmingi.

Ekonominiai abiejų kraštų 
santykiai taip pat žymiai pra

tą. Dabar, priduodama jam no 
mažos reikšmės, Sovietų Rusi
ja jį pakėlė į generalinį kon-

siplėtė, ypač. paskutiniuoju lai su'a^- Generaliniu konsulatu 
ku. SSSR Lietuvoje perka dau '*ko lerlecki.-, kuris konsulau-
giausiai gyvulius. Tiesa, ko? 
'kas jie perkami nedidelėmis

bulių. Tarp tą medžią ir po žingeidus kampelis ir brangusjMan rodos, kad į juos atsišau Įpartįjonii». Abiejų kraštų eko 
tais medžiais kimšte prikimšta daržas žaidimams. kus, būt galima iš jų dykai
įvairių krūmynų. Luzdynui 
tarp jų užima žymiausią dalį. 
Kai kurie krūmynai yra bo 
naudos. Be to jie kenkia mi-

Vienas trūkumas ūkyje yra gauti visokios rūšies medelkų, 
tai bėgančio vandens ar ežero planeų, uoginių krūmų ir 1.1 
stoka. Tą trūkumą galima; Dabartinė pinigiška ūkio ve 
šiek tiek atitaisyti užtven-j rtė. Nėra abejonės, kad ne vie 
kiant tvenkinį. Užtektinai yra nas įdomauja kiek tad ūkis da 

bar yra vertas. Ūkių kainac 
man yra tekę sekti ne vien

ško gražumui iir jų vietoj ga
lėtų augti graži žolė. Dygliuo- tinkamų vietų prūdam”, 
tų medžių miške nesimatė. J Tą mišką galima padaryti 

Labdarių ūkio miškas iš dar žingeidesnių papildunt jį 
šiaurės ir vakaru kraštų susi^įvairiais medžiais. Eglių, pu-
tluria su kaimyniškų i'arnių šų, beržų, elksnių, klevų nors|nėra svarinus reikalo, bet į. 
miškais. Šlovint piet-vakarių i po kelis medžius reikėtų įkai-įdomu tSmyti, kaip ūkių kai

šioję valstybėje, bet daugybė 
je valstybių ir Lietuvoje, Nors

Dabar čia galės kilti sekau i 
eio turinio klausimas: Jei že-1
mė, kaip viršuje sakyta, yra

obuolių, slyvų ir vys- £enb tui kaiP tuo Pačiu laiku 
nių galimu sėkmingai auginti galima sakyti, kad ji nugyve-^kį kaĮjjai ,ft
Labdarių ūkio žemėje. Tik re- »'«’ Padaryk.,™ pulygimmĮ'
Įkaičiais šalnos kaip kuriem .įnikimenamus mieste. Tie na- 
ankstybiem vaisiam gali pa- ,1Ha* statyti prieš keturis ar 

penkis metus. Per tą laiką jie

miško kampe ir žiūrint į šiau- šioti į tuščius tarpus. Taip-gi
rėš vakarų pusę matosi gan 

važūs gamtiški vaizdai. Aukš

nominiams santykiams stipri
nti, Sovietų Rusija Kiaipėdo- 
j v yra įsteigusi save konsulą-

damas trejus metus daug nu- 
sipclni abiejų kraštų ekonomi
niams santykiams išplėsti.

Tsb

PLATINKITE “DRAUGĄ”

kenkti.

Dabartinis 7emės trąšumas 
reikia pripažinti yra nugyve
ntas. Pietinis lauko galas dar 
šiek tiek apsimoka išdirbti. 
Šiaurinis galas tai labiau nu
gyventas. Apie pusę to galo 
yra tekiame stovy, km

visiškai netaisyti. Tokie na
mai jau vadinsis nugyventi. 
Tekiem namam reikės male- 
vojinio, gal stogas taisyti ir 
t.t. Tačiau tokie namai yra 
geri ir tvirti. Taip ir ūkis. La- 

_ . bdarių ūkyje viršžemis ir po-
. zemis vra geros sudėties. Jo- 

ninku! neapsimoka javų sėti I ' . v -....... : pogratiskat žeme guli gerai.
uz išdirbami, len trūksta nei,. . . . . . ,. 1 Į Bet kad žemes niekas netręse,
vien trąsos, bet trūksta orga- . . .. ... ,1 ' ■ tai ji likos nugyventa.
mskų puvėsių, kurie sudaro 
juodžemį. Aiškiai matosi, kari 
į tų galą sciiiaii buvo dėti mėš
lai. Pataisyti tokį laukų gali
ma užvežant storai mėšlų. Mė-

gj gilūs ravai, įsilenkę ir |ia- 
svirę žemyn link upės sudaro 
žavintį vaizdą.

Miškas užima 40 hektarų že-

liepos medžių ne tik miške, 
bet kaip kuriais patvoriais 
reikėtų nusodinti. Liepos me
džiai labai pagražintų ūkį. Kai 
liepos pradeda žydėti, tai ne
reikia gražesnio ir malonesnio 
vaizdo. Medis, žalia bei gelsvu

nos svyruoja. Per dvidešimts 
melų teko tėmytį ūkių kainų 
svyravimą. Taigi galiu paša, 
kyti, kad Labdarių ūkis ir 
dabar yra vertas mokėtų pi
nigų. Ūk'-, randasi netoli did
miesčio, prie gero kelio, elek
tra įvesta. Laukas neprastas.

žiedų spalva ištolo matyti, Triobos pastovinčios. Miškas
mės. Aptvertas tvora iš visų Žiedų kvepėjimas, bičių ūži- Įgali talpinti iki dešimties tūk

stančių žmonių pikniko laike. 
Tokie faktai palaiko ūkį auk
štoje kainoj'..

- D. Pratapas

Nuo senovės. laikoma 
ganykla. Patvoriais prie dir
vonų nemažai randasi aviečių, 
žemuogių. Ir šiaip jau miškfe 
matėsi žemuogių ir agrastų.

Miesto biznieriaus akimis į raus didumo. Ateinantį pa va 
žiūrint tas miškas, nors guliįsarį tas visas obelaites reikė-

Visą šiaurinį ūkio galą uži
ma lapotas miškas. Žemės su
dėtis miške neį kiek nesikei
čia nuo dirbamųjų laukų. Tik

pusių. inas, lapų šlamėjimas kiekvie
ną gali sužavėti. Be to liepžie
džiai vartojami medicinoje.

Labdarių ūkio miške yra 
j daugybė girinių obelaičių įvai-

antram lauko gale, bet jis pa
daro ūkį vertesnį. Miško di
dumas yra 15 hektarų pagal

tų įčmpyti įvairiais čiepais 
naudingų vaisių.

Visus jiatvorius su laiku rei

šiai ne vien mineralinį žemės topograLška padėtis skiriasi 
trąšunią atitaiso, bet sudaro tuo, kad miške randasi keletas 
puvėsių viršžemvje, kas yru vandens išneštų gilių ravų. 
reikalinga vandeninį palaikyti1 Ąžuolai savo skaičiumi ir'nėms nuvažiuoti. Patogi v?eta

dabartinę Lietuvos mierų sis-i ketų prisodinti tai serbentais, 
temų. Tai nemažą plotą žemės tai agrastais, tai avietėmis, 
užima. įdubai gražiai stovi ir.Vieną iš minėtų kalvų reikėtų 
retas juo nesusižavi. Krūmus nusodinti vyšniomis ir jų tar- 
išvalius, tai būtų gana tinku- pe obelių
ma vięta bet kada miesto žino

SOVIETŲ RUSIJA STIP
RINA EKONOMINIUS 
SANTYKIUS SU LIE

TUVA

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, 111. Me
tams $6.00.

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

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

“LAIVA*S”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODIS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

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

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

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

VENRi AN MOMJMENT Cfi. !NC.
IMlrMJal rflAtn*

ir U r* I.ruoniu

44DRAUGO
METINIS

SEKMADIENI, 5 VAL. PO PIET

.repukais. Antrą ka
lvą nusodinti vynuogėmis.

Taip ūkį užvedus būtų nau
da ne vien tnbriarių reikalams. 
Tas ūkis būtų pavvzdis ki
tiems lietuviams, kurie norė
tų keltis į ūkius gyventi. 

Nenorėčiau, kad šio rapor-

Lietuvos ir Sovietų Rusijos 
politiniai ir ekonominiai, san
tykiai yra jau seniai nusisto
vėję, ir net draugiški. Sovietų 
Rusija nekartą viešai pareiškė, 
kad jai svarbu Lietuvos ne
priklausomybė ir, kad Vilnius 
turi priklausyti Lietuvai, nes 
jis lenkų dabar neteisėtu sinu-

ii .

-t

f, ; ' . »- * a-/3

Didžiausi* imrnlnhlų dirbtuvė 
Cbk-agoJ

•uvlri 60 metų prityrimo

Pirkite tiestai Ii dirbtuvės ir 
taupykite pluktus

-------o—----
Mes atlikome <1arb< daugeliui lyta 

alų drieagos Lietuvių.

to skaitytojai neįgautų klaidi-jrtu pagrolitas ir valdomas. Šie 
ngo įspūdžio. Gali pasirodyti, 'pareiškimai Lietuvai yra la- S27 N. WESTERN AVĖ

arti Grand Avė.

Vasar ioFeb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUUITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
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.
III. Šv. Kazimiero Akademijos rinktinės mokinės suvaidins labai gražų 

vieno akto veikalėlį: “NESUGAUTAS NEVAGIS”.
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 “DrauguiAteikite 
ir pasilinksminkite kartu su kitais mūsų dienraščio priedeliais.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalime Ir Ifttllrbl- 
me visokių rūšių paminki* Ir gm- 
bnaralų.

Mūsų Šeimyna spėria lianoj* Sia
me darbe per SeSlas kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytos omo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai t

Res. PEKSACOLA 6011 
BELMOKT S4S6 

. Office: HILLSEDE SA«B
Vlneent Roeelli. secr.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

Alfrad Rosem.

GRABORI Al
LACHAWICH 
IR SUNOS

LIETUVIAI GRAB0RIAI
Patarnauju laldotuvčse kuopiglausia

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANltl 2515 arba 2518
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct7cicero, III.
Tel. CICERO 5927

Tek LAFayette 1672
J. Liulevičfas

<»ra būrius 
ir

Hal<<amiS)tnjas
Patarnauja Chlca 

goję Ir apylinkėje.
Didelė Ir gmžl 

Koplytfta dykai 
4019 Archer Avė.

u. zTl?
ORABOR1V8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDAJ AB
1646 West 46th Street
Tel. BOFlevard 6MS—MII

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juszapas Euitokis
ir

Ievas
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO KEDZIE AV5.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
ŪMAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 
4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonaa YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIUS

Toriu automobiline visokie 
reikalams. Kaina prieinama. | 

3318 Lituanica Avenua 
Chicago, UI.

ANTANAS PETKUS
0RAB0RIU8 . /

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th OOŪMT 

Cioero, Illinois 
Phcne Cicero 2108

A. MASALSKI
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4138

SIMON M. SKUBĄS
ORABORTUB Ir BALSAVDOTOJi 

Patarnavimas geras Ir nebrangua
718 West 18th SŲ-eet

Telefonas MONrne 1177

J. F. RADŽIUSl
LIETUVIŲ ORABORIUS

Palaidoja už $25.00 Ir aukUAIav 
ModernlAka koplyčia dyka/

•00 W. 18Ui SL Tel. < AJfal M74į
________ Chicago. 1U. ,

t



G -DRXr&'A'g Trečiadieni .5, sausio 1.6 d . I9r?r>

VIETINES ŽINIOS
T0WN OF LAKE ŽINELĖS

Sunkini serga K. Karčiaus
kienė, 4/045 Ko. Paulina St.

Pranešimai
Marijoną Kolegijos Chica 

gos apskrities rėmėju susirin 
kiraas įvyks trečiadieni, sausio

MIRĖ BUV. KLAIPĖDOS 
KRAŠTO DIREKTORIJOS 

PIRMININKAS KAO-
GYNAS

NAUJAS “DRAUGO” 
AGENTAS

TOWN OI’’ LAKE. - Juo- 
žus Lisauskas, 4503 Ko. Pau
lina St., šiomis dienomis pa-

CENTRO VAKARAS DOLERIAI LAIMĘ SUARDĖ

Metinis Centro šokių vaka
ras įvyks saus’.*) 20 <1., Mid 
laml Club viešbutyje, 172 \V.iSI., buvo susimylėjęs su mer- 
Ariums St. !gina M. P. ir netrukus keti-

KALNAS. — Alovės vtdš- 
eintis, Cžupiij kaimo gyv. .1.

Preferred by millions 
to mayonnaise..

ėmė tvarkyti visas senas bi-i Kviečiame visus Vvčius-tes,1 no vestis. Bt-t visai netikėtai ainoje.’
G raudžio 28 d. Klaipėdoje las V. Stanciko ir užrašinėti buvusius narius, Vyčių rėmė mergina gauna iš Amerikos'— • * ---- ----------- ! ” i . ;

Sunkiai buvo susirgęs j,,d. 7:30 vai. vakare, Aušros »iirė buvęs direktorijos pir- “Draugų” ir “Laivų.” Geri .H S draugus-es, profesionalus žinių, kad greitu laiku iš Ame
mavas 6138 So Ada St pa. Vartų parapijos mokyklos ka-niininkas Otto Kadgvnas. .Jis pasekmių Juozai. Visi To\vn|>r visų jaunimų Chicagoj ir tikos jai ateis daug doleriu,
ir jau sveiksta Sunkiai ser baryje. Visų kolonijų atsto- gimė Klaipėdoje 1860 metai* cf Lake “Draugo” skaityto- 'apylinkėj, šokiams salė yra [sužinoję tokiu džiaugsmingų

Panavas 
bar jau 
ga taip pat L1 
velis, Kranklys.

Pp. Panavui ir Kranklys y-! 
ra gausūs aukotojai parapijos 
ir kilniu darbu.

Panavienės !'•iv^ kviečiami kuoskaitlingiau liepos 17 dienų. Baigęs vidų- jai prašomi užsimokėti .Juo- graži ir didelė
šiai dalyvauti, nes susirinki, tinę mokyklų ir prekybininko zui Lisauskui, ne kam kitam, į 
mas bus labai svarbus. mokslus, <lar specializavosi už “Draugo” ir “Laivo

Valdyba prekybbs Tilžėje ir Berlyne, prenumeratas.
1880 metais Klaipėdoje jstei-

rė nariams daugiau dirbti, a gė savo vardo prekybos na
gituoti, rengti prakalbas ir mus. Tai buvo didžiausias pro
vakarus. kybos namas Klaipėdoje. Jo

,, • - • . , , , . ' prekybos namai varė didelęPasinaudojant klebono pata 1 * . ‘

», i

Cirl, iilari jos 1 ’ctlė iu.i.

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

įtink t liti- m-- 
džiugu supluk 
tu I nepaprastą 
grietinės pini 
dūlą K ra O 
Mlraclo 
VVhi'p ma-

Hv. Kazimiero Akad. Rėmė
jų 1 skvr. bttneo pramoga V.
Vaičkienės svet., 4624 S. Pau
lina St., bt.s sausio 27 <1., 3 rimu, kuopa nutarė netrukusiapyvartų ir su Z»
vai. popiet. Įžanga 26c. surengti įdomų vakarų. Tšrin- 

Visas pelnas skiriamas vie-iko komisijų.
tinių seselių naudai. Bus įvai
rių rankų darbo dovanų. Nuo
širdžiai kviečiami visi atsila
nkyti/ ir paremti šį kilnų dar
bą'.

maitija. Dvidešimts trejas me
dus velionis buvo Klaipėdos 
[miesto patarėju. 19H8 metais 

lenką pasakyti, kad klebo-.Klaipėdoje įsteigė savo vardu

Teatrališko klubo ‘Lietuva’ 
metinis susirinkimas įvyko 
pas veikėjų M. J.aurinskaitę. 
Dalyvavo daug narių. Po susi
rinkimo M. Laurinskaitė at- 
silankusiems iškėlė puotų.

no žodžiai pildosi, lame pa-i bankų. 1927 metais rugpiūčio 
čiame susirinkime priimta ke-1 mėnesyje Otto Kadgynas bu- 
turi nauji nariai. Kai kurie
kuopos nariai pasižadėjo da 
lyvauti LRKSA apskrities 20 
metų sukaktuvėse.

SVARBUS SODALIEČIŲ 
SUSIRINKIMAS

B. V. M. mergaičių sodali-
j ciios Chicagos apskr. svarbus Pnes Kalėdas, garnvs apdo- .

. . , ..o. c u sus-mas įvyksta ryto.), sausiovanojo Kerauskus, 4434 S. Her, n . ‘.
.. . - -r» i -i ’ 17 d., 8 vai. vak., Dievo Ap-mitage Avė., šuneliu. Pakriks-1
,, Tr. - , ivaizdos parap. B. V. M. .mintytas Vladislovu. Kūmais bu- v.
........ - , 'liečiu kambary.vo A. kdimziene ir Seranskns.

vo paskirtas Krašto direktori
jos pirmininku ir tas pareigas 
ėjo ligi 1930 metų rugpiūčiot
16 dienos. Antrų kartų buvo 
direktorijos nariu 1932 metais, 

i Šį kartų jis ėjo Simaičio pir- 
mininkaujamon direktorijon. 
Velionis buvo visų gerbiamas 
ir mylimas žmogus, nemažai 
nusipelnęs lietuvis. Jo laidotu
vėse dalyvavo dideli žmonių 
būriai iš viso Klaipėdos kraš
to. Tsb. i

Reporteris

Mirties sukaktuvės
Sausio 4 d. suėjo lygiai vie

ni metai , kaip atsiskyrė nuo 
šeimynos a. a. Kaz. Bartkus, 

'’ų dienų už velionio sielų bu
vo atlaikytos gedulingos šv 
Mišios.

Kalėdų vakaras
Gruodžio 23 d. buvo gražus 

vakaras “Kalėdų programas”, 
kurį atliko ftv. Kryžiaus pa 
rap. mokiniai. A.A.V.

Brigliton Purk, West Šitie : 
ir 18th St. sodalietės prašo
mos prisiųsti savo atstoves.

DIDELĖ NELAIMĖ VILKA
VIŠKIO - VIRBALIO 

PLENTE

Pirmadienio vakare, Dievo 
Apvaizdos p t. rap. svet. įvyko [ 
T j. Vyčių 4 kuopos ir L. Vyčių | 
Chie. apskr. valdybų posėdis? 
kati aptarus Šv. Kazimiero, L.' 
Vyčių globėjo, šventės apvai- 
kščiojiimj.

L. VYČIŲ CENTRO 
ŠOKIAI

VILKAVIŠKIS. Biidvie
čių km., Pajavonio vaisė. g\ -1 
v-ntojas šimtamargis ūk. S. į 

Į Raudonaitis važiavo iš Vii- | 
kaviškyje buvusio turgaus na 
mo. Tačiau II-am kini. nuo 
miesto arkliai pasibaidę au 

į tohuso iš vežimo jį išvertė 
;ir mirtinai užmušė.

MARQUETTE PARKE TU 
KI BŪT DIDŽIAUSIA 

LRKSA KUOPA

“Kaip L. VvČ 
yra didžiausia už visas kitas 
tos organizacijos kuopas Ame
rikoje, taip Lietuvių R. K. Su- 
sivienymo Amerikoj 163 kp.

Lietuvos Vyčių Centro 
metinis vakaras artinasi! Sau
sio 20 d., įvyks šokiai Mad- 
land Club viešbutyje, 172 W. 

i Adams St. Kurie nemėgsta šo 
11- kuopa ktj, galės pasivaikštinėti, pa

sišnekučiuoti arba kortomis 
palošti. Grieš Jack Gracious 
orkestrą iš WBBM stoties.

Bilietų galima gauti pas vi-

! Be Dievo meilės irsta vi 
23 suomenės tvarka. Pamilk Die

!va, o rasi sau ir tėvynei ne- 
nykatamų turtų. Kur Dievas, 
ten ir palaima.

GARSINKITĖS “DRAUGE’

Marquette |»arke turės prale- SUf5 Ccntro valdybos narius: 
ūkti visas kitas kuopas” - [kun A Valančių, km. P. Ka- 
taip pasakė gerb. kun. A. Ba'. p. Paliliūnaitę, K. Sa
lutis praėjusiame kuopos me- vicU,b‘A|. Manstnvičių ir Ant 
tinianie susirinkime. Jis pata-

Zy 3a/cimf
'whorma/it,

•natkuuf ‘ "RaJcuvtf
bų

: PAIN-I 
8

UP ELLER i
_______ I

1
\ z

b t*

v •. Mm. •*

Nuo Peršalimo
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERJ 
Pain-Expellerla visuomet 

palengvina akauamua

Yalonį. Galima bus ir prie du
rų kasos nusipirkt. Įžanga 6'c

Brcnj

GARSINKITĖS 
"D R A ll G E’

F
Nemal'mas Jve.’ktas — 

Dabar Valgo Viską
P-nn» 4. K. IS Montreal, Canodn ra- ■ 
Ao.kad Jam daug pagi loč-Jo NUO A | 
TONE. Turi dauginu gyvumo Ir n«-» 
bejaučla pilvo akauenių. ral n«ra 
mokamaa ItūdymuM. Jim buvo atalųa- 
taa ll-.ioaa Jo valia l>nug kitu nra- 
nefc» partažlua rezultatua. NUGA

WEAKANDSKINN1
MEN, WOMEN 

ANDCHILDREN
Saved by n»w Vitaminą of Cod Ltear 

Oil in taatalaM tablete.
Ponnda of flrm hrnlthy fl«ah inatoad of 

bore aeraavy bonaal New vlcor, »im and 
aoorvT inttcad of tlr«d liatlcaanraa t fUeady. 
oulot nrrveal That ia what thouaanita of 
paoplo ara (rttlnc throuch aekntlata' latoat 
dlaeovorr—tho Vitaminą of Cod Livor Oll 
rone«ntrat«d In Ifttlo auąar eoatod tablota 
orithoat any of Ita horrld, Jlahy tastooramell. 

- - - - - Ofl Tal

DON’T
NEGLECT 
A COLD

TflMK' vuwninn,n „.„t.. v.i„ MeCoy'i Cod Llve» Oft Tablcti, they'r**TONE vartojama metų metalą kaip «iwd l "Cod Ll»«r oil ln T»bl«u". and th«»
a .ai av> n 1 $ m a . - a a ta I , I a t a»aa —4  a  a ...a a a ,. . a a apagelba malimo nlnteraal. Tai yra 

daktaro receptan Ir turi gyduolei 
kurios* didina malinio organų veik
mę. Jei Jūsų apetitas prastas ą-t>s 
turi vargo su nemallmu — pamt- 
glnklte NI’OA-TONE, Pajusite nauda 
) keletą dienų. Mes žinome, kad pa- 
tamil Ir kitam. : Mčnealo Irytmentae 
už Vieną Doler). Parduoda visi a,*- 
tlekorlal su garantija grąžinti pini 
gua Jei hflslt nepatenkinti. Nepri
imkite pamaina.

Nuo užkletSJImo Imkit—-UGA-SGI. 
— Idealų Lluomiotoją vidurių 26o 
Ir 50c.

•ionpty «ork wionden. A IIUlo boy of S. oerl- 
w»ll and «>ln«d 10 yi Ibo. <nsaav Mok. tot JB_

Jo«t ono month. A (Iri of thlrtoon aftor tho 
•eono dlMAM. (alned I Ibo. th« flrvt w«ok and 
8 Iho. meh *eek aft»r. A yount mothrr who 
eould net Mt or olaep »ft»r bahy eamo (ot 
*11 hor hrtlth bsek *nd tralnod 10 Ibe. In Ima 
tban * month.
_ Ton tlmplr mat trr MrCoy-* *t oneo. 
Mnsaibrr lf vou don't r*ln *t l-««t ( lba. of 
d—n health, flmih In * month (et jrour monoy 
bate. 'Vm*nd and «»t MrCoy »-tho orl(1n*l

• nd (ennlne Cod Llv.r Oll Tablota 
-opproeed b» Good Houaoltooplns

Inatltuta. Retino *11 aiihotltutoa— 
Inilat «m tho or1(ln*l McCor'a— 
thoro aro non< botUr.

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio 

moksliškas knygas, vardu:
‘KATALIKŲ TIKYBA’

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talu Sudėjime — “Tikiu į Dievų Tėvą”.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ. 
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popiercs ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.36.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS. 
Turiny*: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo- 
rlėm\ Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešojo jo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Uždengimas. Puslapių 516. Kaina $1.60, audeklo apda
rais $1.90.
KAT ALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Tu/iiys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Bukus. Kalbėjo per pranašus. Malonė, šv. Dvasios do
vanus. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė. ypa
tybės ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas. 
SakVamentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.36.

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1n?5 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

čia nuplMk ——————————
Gerb. "Draugo" admfntat.rac.ljai:

Siunčiu $................. už kuriuos atsiųskite mnn Vyskupo Bilčlo knyga*
"KATALIKU TIKYBA"

I tomą — TIKIU. Knlnn 81.00; npdnrvtn $1 35
II loma — JPZITS KRISTUS. Kaina vl.r.O: apdaryta *1.90
III tomą — SV. DVA8IA. Kaina $1.00: apdaryta $1.35.

•r be
Siunčiu $2.R0. kad atsiustiįmėta be nptnlsn.
Siunčiu $3.S5, kad nlaliistiimčte audeklo apdarais visas tris vyskupo 

Bflčio knygas “KATALIKŲ TIKYBA".

Bronė nuujienų, mergaitės tėvai už- , 
draudė dukteria: su tuo vai
kinu dnfuguuti. Ir įvyko ne
laimė. J. St. kartų atėjo į 
mergaitės namus, jiabuvoj-.. 1 
ir atsisveikinęs ėjo namo. Būkite tobuli, kaip ir jūsų 
Mergaitė ji išlydėjo. Vos išė-1 Dangiškasis Tėvas. Būsi to
jus pro duris jis išsitraukė Įmins. lik su gerais raštais 
brauningų ir šovi
gaitė sužeista į 
bėgti. Jis dar paleido šūvį ir 
pataikė į kojų. Manydamas. | 
kad jo priešas jau nukautas 
šaulys paėjęs kiek toliau pats 
save trim šūviais peršovė 
Abu paguldyti ligoninėn ii 
manoma, kati pasveiks.

Pinigai — galvažudžiai, sa- ■ 
ko sena mūsų patarlė. Eina 
tardvmas.

mins, tik su gerais 
i jų. Mi-r- draugaudamas, 
veidų ėmė —--------------- ---------

PATI GAMTA VADUOJA 
ŪKININKUS Iš BĖDOS

(VILKAVIŠKIS. — 
buvusių Šių metų vasaros 
sausrų, šios apylinkės ūkiniu 

; kai pašarų surinko

Vardan, Pavardė 

Adresas ..... .Street

1 INSURANCE 

NOTARY 

PUBLIC

PERKAM 
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Irisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET TeL LAFayette 1083

fw ZCChUCMH and 

SATISFACTION 
Doublc Tėsted:'DoubkActionf

BAKJNG ILV POVVDER
Stne hkc TedayM44far$Aqo 25 ounees for 254 

Full Pack • •• No Slack Fillind
MILl ION5 Of TOUNCS HAMf BEtN 

USID Bv OUH GOVFONMtMT

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORG'Šiy

Lengvais Atmokėj’mais 
Nuo 5 iki 20 Metų

Kiekvieno asmeny tu-**is 
ansmigotas per IT. «t Go. 
verement Istelgn; EedAral 
Pavlngs and f.nnn tnsn-an- 
ee Uopporotlon. V'-'e’-ln". 
»en, D. C.. Iki 85.000.

ft-i'tla krfltlnčj gali pavirsti J su
nkią Ilgą. Tankiausiai malonus. 
Alldantls Muaterole greit atlei'džla 
to.t). Muaterole NfcltA tikisi 
mostls. Jis yra *co4inler-lrrltant’, 
kuria ge'bstl palengvinime sknn- 
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rilftių. Rekomenduo
jamas daugeli'o gydytoji) Ir alau 
glų. Visose vaistinėse

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 

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

Valandos Kasdien nuo 8 Iki 6 
Randelio, Seredos ir Pėtnyčios 

vakarais 6 Iki 9 
Telefonas CANaI 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St.
Telefonas REPubltc •#0<l

P. CONRAŪ
FOTOGRAFAS

Studija modf—n’čknl I- 
| rengta su IIollywood

.Šviesomis.
D--1 420 West 63rd St.

l-:ilgl(*W(MMl 5SS3-5A10

ANGLYS
zy n' • a;,________ _ ______—----------------

mažiau, negu keliais praėjll- 1 ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoja 

siais metais. Ūkininkai buvo' angių.
labai susirūpinę. Daug kas

1

^TAUPYMO SKYRIUS
Galima paričtl $100.00 i.rba dauginu (Ineome shares). Onllma pa- 

dčtl $1.00. gauti knygelę Ir kada klek nori ntokčtl (optlornl).
Galima mokčti po 5o centų ) mčn>-s) urba dauginu (Inslallinent 

thrlft).
Už kiekvieną doler) mokame dividendą pagal uždarb). Praeity IS- 

mokijom btfc.
I’lrma l-'eueral, Ir įvirinusia finansinė ištaiga, Nd Jokiu depresija 

nepakenkė Ir nepakenks. Nėra Jokių mokesčių (slojlmul ) narius.

2324 S. LEAVITT ST 
Tel. CANaI 1678

ederalSavings
Jano loan aiiociation 

OF CHICAGO

JUSTIN
MACKIEWICH

Raitininkas

Garantiiola voga Ir Alliiiua.
Trys Telefonai:

ftereenlngs—84.75 Itepublic OKiiO
. . Mine Kini—5.7-5 |jiwndale 7S««

norėjo likviduoti dalį gvvil-1 Lump arba <-gg—c.on Merrlrn&c 25?4 
MOįrillEIIN COAI. co..lių. Bet pasirodė, kad ,tų pa

daryti yra gana sunku. Ta
čiau čia pati gamta atėjo 
ūkininkams į jiagalba. šie
met anksti pasėti žiemkenčiai 
taip įžėlė, kad esan-t sausiems 
bei šiltiems rudens orams ii 
prasidėjusioms be sniego šal 
čiams, net ir dabar, dauge'io 
ūkininkų gyvuliai ant želme
nų tebesigano, tuo būdu su
taupydami sausų pašarų.

T.'tHO Merrlniac 2521

Crane Coal Co. 
5332 So. 
tpia

Long Avė.
Chirago, III. 
RKI’I'BLIC MŪ2

Katrie perkate an-t'la Iš 
drafverių, siųskite juos j 
CRANE COAL CO. Gausite 
geresnes anglis už mažiuli 
pinigų.

%

|l^=

Kndangi hinJrės. pakėlė 29 nuošimtį daugiau už .skalbinitut. 
jus suččdysitc pinigus plaudami namuose drapanos su moder
niška skalbiama mašina. Drapanos išplautos namuose su moder
niška ivashing ntaehine yra btdlesnės, sveikesnės ir ilginus tve
ria. Galite pirkti įmokant $l.0<) į savaitę, mašina pati per save 
išsimoka

k.;„„ *49.50 *50.00 Pasirinkimas Apex, May

tag, Tlior, Westinghou.se ir kitų. Ateikite Budriko krautuvėj)

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

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

Westinghou.se



