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DRAUGAS 
vienatinis tautinės ir 
tikybinės minties lie
tuvių dienraštis Ame, 
rikoje.
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ŠIEMET ARGENTINOJE ĮVYKSTA 
EUCHARISTINIS KONGRESAS

Tai bus 32 sis tarptautinis 
katalikų suvažiavimas
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Anglijos karo laivas “Adventure”
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DRAUGAS 
The most influential 

Lithoanian Daily in 
America.
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Telefonas: Ganai

METAI-VOL. XVIII
7790

Los Angelese lietus sukėlė 
potvynius

Žuvo daug žmonių; rasti 
44 lavonai

BUENOS AIRES, sausio 
2. Jau 50 metų, kai pradėta 
rengti tarptautiniai Euchari
stiniai kongresai. Svarbiau
sias .jų tikslas yra ypatingu 
Dūriu pagarbinti Pasaulio Kū
rėją ir Palaikytoją Hvč. Eu
charistijoj ir plėsti tautose 
draugiškų, taikių tarptauti
nių santykių palaikymo idėjų.

Tai yra ypatingai svarbu 
ir mūsų laikais, kada prarie
dama nebesusikalbėti pagrin
diniais tarptautiniais klausi
mais. Visai suprantamas y- 
ra ir tas nusiginklavimo kon
ferencijos pirmininko llcnrier-
sono pernai pareikštas krei-Į šaukiamas Eucharistinis kon-

Plrmleji kongresai
Pirmiausia Eucharistiniai 

kongresai buvo surengti Bel
gijoje ii- Prancūzijoje, vė
liau Šveicarijoje, Palestinoje, 
vėl Belgijoje ir Prancūzijoje, 
paskiau Italijoje ir Austrijo
je. Užėjęs pasaulinis kuras 
juos sutrukdė. Po kąra pir
masis Eucharistinis kongre
sas buvo sušauktas Romoje, 
1922 m. Po to reguliariai 
kas antri metai kongresai į- 
vyko Amsterdame, Chicagoje, 
Sidney, Kartaginoje ir Dub
line.

1934 m. spalių m. pradžią
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paslaptingas. Dabar gi išaiškinta, kad jisŠis Anglijos karo laivas ilgą laiką buvo 
yra minu budėjas. Yra 7,300 tonų. Visa paslaptis lame, kad jo vidus naujoviniai ištai
sytas. |

KUN. SKRUODENIS NUKEL

TAS į HINSDALE VIENUOLYNĄ
A'ienas iš jaunesniųjų Tėvų nas žmogus. Gimimu paeina 

Marijonų kongregacijos na-į iš Brooklyn, N. Y. Baigė 
rin, knn. Pranas Skruodenis, į mokslus Katalikų Universite-

BILIJONAI DOL. DAUGIAU 
BUS PANAUDOTA

pimasis į viso pasaulio krik
ščionių bažnyčias, kur jis, 
•tarp kitko sakė;

“Mes, krikščionys, tikime, 
kad žmonija turi gyventi 
kaip viena didžiulė šeima.

gresas Argentinos 
Buenos Aires mieste. Tai 
bus iš eilės jau 32-asis Euclia-

M. T. C., kuris per vasarą ir 
rudenj riirlko prie laikraščio 
“Laivo” ir “Draugo,“ gydy
tojams patariant, paleistas

sostinėje,I • ,• , ,•' nuo visokio darbo ir yra nu
keltas j Marijonų vienuolyną

, Hinsdale ilgesniam poilsiui ir
rištinis kongresus. Nėra a-
t ►ejojimo, 
suvažiuos

kari Į šį kongresą 
tokia pat daugybė

Dėl to tikėjimo mes turime įvairių tautų maldininkų, kaip 
pareigos paremti doras pa-j kari jų suvaŽinoriavo į kilus 

kongresus.
Kongresas ir Lietuvoje

Rtangas, suorganizuoti taikią 
pasaulio visuoiucoą, šią kri
tiškąją valanrią leiskite mhn Reikia žinoti; kari šiemet

Jį gydo akių 
bei nervų specialistai ir yra 
ypatingoje priežiūroje dakta
ro Simanaičio, pas kurį kun. 
Skrnnorienis lankosi dukart 
per savaitę.

Kliu. Skruodenis dar jau

te AVashingtone praeitą pava
sarį. Praeitą. kovo mėnesį, 
prezidento Roosevelto inaugu
racijos metu,į šaltą dieną, il
gai jam bestovint priešais 
smarkoką vėją, šaltis sukrė
tė jam didesnių tinklą, nuo 
ko juo toliau, <tuo labiau jam 
ėmė tas atsiliepti į akis, klau
są ir šiaip jau kūno sąnarius. 
Nuo nervų' specialisto dr. 
Gonda ir <fer. Simonaičio gy
dymo ligonis ima atgauti sti- 
prumo.

AYASIIINGTON, saus. 2.— 
Baltuose Rūmuose preziden
tas Rooseveltas turėjo pasita
rimų su kongreso demokratų' 
atstovi) vadais. Tartasi apie 
planą, kad dar bilijonus dole
rių daugiau panaudoti krašto 
gerovės atstatymui.

LOS ANGELES, Gal. saus. 
2. — To keletos dienų smar
kaus lietaus, ko nebūta per 
daugelį metų, užvakar staiga 
nuo aplinkinių kalnų su di
džiausiu trenksmu ūžtelėjo 
stačiai v:im’.?”s kriokliai ant 
šio miesto. Užliejo visas že
mumas, priemiesčius. Tūks
tančiai žmonių neteko pasto
gės. Daug žmonių žuvo. Vi
sur matosi vien išnaikinimai.

Iki šiandien 44 asmenų la
vonai atrasti. 58 kitų asme
nų nerandama, matyt, ir jie 
žuvę. Be to, 7 asmenys žuvo 
automobiliu nelaimėse.

rai. Vietomis vandens gilu| 
mas siekia 10 pėdų.

Los Angeles upė, kuri prakl 
tikaliai per visus metus yri 
nusausėjusi, šiandien ošia vi| 
su smarkumu.

Toks pat vaizdas visuos^ 
priemiesčiuose ir kituose at< 
kesniuose miesteliuose^ yj 

i žemumose. Žeme susisiek! 
mai retai kur galimi.

Los Angeles miestb įmonių 
dalies gatvėse didžiausi eže-

KARALIUS NEDALYVAVO 
NUŽUDYTO PREMIERO 

LAIDOTUVĖSE

kviesti Bažnyčią griežton iš- birželio mėn. 29, 30 ir liepos
tikimybėn visuotinos taikos 
idealui ir pasiryžti veikti vi
somis jėgomis už šio idealo 
laimėjimus. Ves-ti tautas tai
kos takais yra vyriausias 
krikščioniu uždavinys.”

1 dienomis bus pirmasis visos 
Lietuvos katalikų Eucharisti
nis kongresas. Jis įvyks 
Kaune. Jo parengiamieji 
darbai taip pat jau pradėti ir 
varomi pirmyn.

KĄ NEŠA 1934 METAI? 
KARĄ AR TAIKĄ?

nugrimzdusį tų painiavų

NAUJAS J. V. IŽDO 
SEKRETORIUS

PARYŽIUS, sausio 2. —
Atėjus 1934 m. daug žymių
jų asmenų stato klausimą; 
Ką neša šie 1934 metai — 
karą ar taiką?

Šiuo klausimu susirūpinusi 
visa Europa ir, iš dalies, vi
sas pasaulis. Senieji metai 
Europai paliko didelę tarp
tautinę painiavą politikas, di
plomatijos, militarizmo, eko
nomikos, finansų ir socialinė
je dirvose. Tai klausimai, 
kuriuos nebus lengva išsprę
sti šiais metais.

1934 metai pasaulį rado

MES NORIME TAIKOS — 
HINDENBURGAS

AVASHINGTON, saus. 2.- 
Atsistatydino iždo dcparti 
mento sekretorius Wm. II 
Woodin, kurs ilgą laiką su 
gulinoja.

Prez. Rooseveltas atsistatj 
djnimą pripažino ir nauju s« 
kretorium paskyrė iždo pas! 
kretorių ir laikinai ėjusį s! 
kretoriaus pareigas H. MoJ 

1 genthau, jaunesnįjį.
BUK AREŠTAS, Rumuni-i 

ja, sausio 3. — Kalbama, kad 
karalius jmlieijos patariamas 
vakar čia nedalyvavo nužu
dyto premjero Duca laidotu
vėse. Jis užsidaręs Sinaia 
rūmuose, kuriuos saugoja ka-i 
riuoraenė.

Per laidotuves pamaldos 
taip pat neįvyko stačiatikių 
jo perskaičiuoti. Peticijos 
pateikėjai sutinka apmokėti 
visus kaštus.

Peticionieriai pareiškia, kad 
rinkimų pasėkos nėra reikšta 
piliečių valia, bet pastatytų 
prie rinkimų dabojimo sukčių 
padarytos suktybės. Sukčiai 
turi būt rasti ir nubausti.

Teisėjas priėmė peticiją ir 
gal įsakys perskaičiuoti visus 
piliečių paduotus Imlaus.

KAUNE STATYS NAUJĄ 
UOSTĄ

KARDINOLAS PRIEŠ I< 
PUČIAMĄJĮ GERMANIZ/

Kauno vasaros ir žiemos 
uostai gana primityvus, pla
nuojama pastatyti juos su vi
sais moderniniausiais pa
togumais. Naujojoj statyboj 
gautų darbo didelis darbinin
ku skaičius.

Bus perskaičiuoti rinkimų 
balsai Cook apskrity

Cook apskrities piliečių ir| yra lengviau policijai sango- 
šiaip organizacijų grupės įda- ti. - įj i

Areštuota šimtai slaptos or-j 
ganizaeijos “geležinės sargy-i 
bos” narių. Tačiau vyriau- 
sybė vis vien bijo naujų prieš 
valdininkus pasikėsinimų. O 
minėtos “sargybos” narių 
gali būt policijoje ir pačioje 
kariuomenėje.

Užsienių reikalų ministeria 
N. Titulescu per telefoną iš 
Šveicarijos pranešė, kari jis 
atsistatydina.

vė apskrities teisėjui Jarec- 
kini peticiją, kad jis nuspręs
tų įvyknsiųjų 1932 metų bal
savimų piliečių balsus iš nau-

ru
i kuose. Tolimuose Azijos ry 
tuose dėl japonų ir bolševikų 'katedroje, bet. Ateneume, kurs 
veikimo padangės apsiniau-į
kasios. Tautų Sąjunga, kaip
matosi, baigia savo gyvenimo 
dienas. O Vokietija kamuo
jasi, kad! jai atgavus lygybę 
ginklavimosi ir sprendžiamą
jį Europos politikoje balsą.

Vokietija rimtai dirba už 
minėtą lygybę. Kada ji i 
tikrųjų išsijudins, taikai bus 
neišvengtinas pavojus. Pran
cūzija bijo Vokietijos atgiji
mo ir stiprėjimo. Tuo būriu

į ji prisipažįsta kalta už netoli-1 
mos praeities apgailėtinus į- 
vy kilis.

Savo keliu, Mussolinis nu
sprendė paneigti Tautų Są
jungą, jei ši nebus perorgani
zuota.

Trys plėšikai puolė namus, 
12.94 \Y. Ilnron gat. Savi
ninką pavojingai sužeidė su 
karštu vandeniu, reikalauda
mi pasakyti, kur jis turi pi
nigus. Kankinę žmogų be 

| nieko išėjo.

MUNICHAS, BavarijI 
sausio 2. — .To Emin. kare 
uolas Faulhaber per šaky! 
Naujų Metų pamokslą sme, 
kė be jokio reikalo iŠpučiJ 
mąją germanizmo rasę, kilį 
turi būt kilnesnė už kitas r| 
sės ir tautas.

Jo Eminencija pareišh 
kari visi žmonės Dievo

Šiomis dienomis užsidarė 
čia viena iš stambiausių žydo 
Buškanco manufaktūros krau
tuvė. Aiškinama blogais pre
kybos reikalais. Nesenai at
sidariusi Ukmergėje “ Pro-į vaizdoj yra lygūs Jo vaik 
bės” manufaktūros krautuvė nepaisant to, kokios jie 
tarpsta gana gerai. i individualybės arba kilmės

Trys nežinomi žudikai įsi
veržė į namus, 9223 Houston 
avė., ir nužudė turintį plėši-

Pieno trustas Chicagoj nu- 
sprendė papiginti pieną. Kom 
panijos tariasi su pieno ve-

MAJORAS NORI REFE
RENDUMO

Yra sumanymas, kad civili
nių darbų darbininkų dalį pa
statyti prie medelių sodinimo 
Cliicagos mieste.

Chicagos policija praneš 
kad iš vakaro prieš Nauji 
Metus mieste būta maži! 
netvarkos, negu kitais metai

BERLYNAS, sausio 2. — 
Vokietijos respublikos prezi
dentas Ilindenburgas per 
Naujus Metus i(vakar) savo 
rūmuose priėmė vyriausybės 
narius ir diplomatus.

Ilindenburgas visiems pa
reiškė, kad Vokietija šiais me-

PRIEš DŽIAZO ŠOKIUS

DU BIJNAS, sausio 2. — 
.To Emin. kardinolas MeRory, 
Irlandijos primatas, bendrai 
su irlandiečių vyrianhybės

tais ir ateity pageidauja tik, prezidentu rie Valeru sukėlė 
tarptautinėje valstybių Seimv-' kampaniją prieš džiazo šo
roje savigarbės, lygybės iri kilis, kurie yra nemoraliSki ir
talkos.

Svetimų kraštų diplomatų 
priešaky buvo Šventojo Tėvo 
nuncijus Vokietijai, Jo Eksc. 
arkivyskupas Orsenigo.

mH

ko rekordą M. Reganą alias žiotojų unija dėl atlyginimo 
, Walshą, 29 metų amžiaus. ’ mažinimo.

Kun. Coughlin numato sankalbį 
prieš naują tvarką

DETROIT, Mieli., saus. 2. nių, kaip sėkmingai paskirsty-
— Kun. Cli. Coughlin sekma
dienį per radiją kalbėdamas 
pareiškė, kad susirinksianti 
kongreso sesija bus reikšmin
giausia nuo respublikos sukū
rimo. Didžiųjų finansų Ero
dai jau snnkalbiauja prieš 
naują tvarką (new deal). Bet 
tuo savo darbu jie patys sa
ve sunaikins.

Kun. Coughlin sako, kad 
sunkieji laikai, tai pačių žmo
nių darbas. Alkio plitimas, 
kada visur yra maisto gausy- į

ti maistą.
Jei mūsų protėviai nugalė

jo aktualų gamtos sukeltą ba
dą, mūsų kongresas gali pa
naikinti žmonių tarpe alki, ku
rį sukėlė bankininkai, parei
škia kun. Coughlin.

Turi siausti alkis, kadangi 
krašto auksą turi sugrobę ma
žas žmonių skaičius, šis ma
žas skaičius turi visko per 
daug, o dešimtys milijonų 
žmonių — nieko.

Neturinčius darbo ir ken-stačiai pagoniški. De Vale
ro dirba už tautinių šokių at bė, yra aiškus Dievo valiai1 čiančius skurdą žmones kun. 
gaivinimą. J prieštaravimi

----------------- siojo kongr
mas. Susirinku- Coughlin vadina patrijotais, 
repo j :jmoji parai-1 kurie yra sužeiati žmonijos

PLATINKITE “DRAUGĄ” < ga turėtų būti rasti priemo- Į kautynių laukuose.

DAR M»AI DARBININKU NETDI 
DARBO

WASIIINGTON, sausio 2. milijonai žmonių yra rcikalj 
— Darbo stovis 1933 metų1 gi darbo ir šiandien jų 
pabaigą pnsirodė kiek geres
nis, palyginus su 1932 me
tų palmiga, pareiškė sekma
dienį Amerikos Darbo federa
cijos prezidentas Wm. Green.

Anot Green, 3,600,000 dar-

Chicagos majoras Kelly 
nieku būdu negali palaužti gu
bernatoriaus Hornerio nusi
statymo, kad smuklių kontro
lė neprivalo būt. palikta mies
tams, bet valstybės komisijai.
•Gubernatorius griežtai stovi 
už komisiją.

Kad taip, tai majoras da
bar turi sumanymą, kad svai
galų pardavimo klausimą pa
duoti piliečių referendumui.
Patys žmonės turėtų nuspręs
ti, ar svaigalai turi būt par- j bininkų — vyrų ir moterų, 
duodami aludėse, ar tik ko-: pradėjus kovo mėnesiu gavo
kiose parduotuvėse.

PAŠAUTAS PIENO 
PIRKLYS

Nežinomi piktadariai na
muose ir ofise, 5407 West 24 
gat., Cicero, užpuolė nepri
klausomą pieno pirklį J.Wag- 
nerį. Išgriozdė ofisą, kai ku
riuos namų kambarius ir jį 
pašovė.

darbą. Be to, apie 600,000 
pašaukti į viešuosius darbus 
Pagaliau šiandien šimtai tūk
stančių bedarbių turi laikinus 
civilinius darbus.

Šie ir kiti reiškiniai rodo, 
kad laikai ima gerėti, kad pra
monė pradeda atkiusti ir nu
matoma daug šviesesnė atei
tis.

Tačiau dar apie devyni

venimas juiklauso nuo vie.^ 
jo šelpimo.

Yra vilties, kad aplink 
vasarį pramonė tiek bus at| 
jusi, kari tų milijonų I 
bių dalis gaus darbo, 
gi — kiek paskiau.

Bedarbių skaičiaus suuu 
jimas pasistumtų pirmyn 
dėsniu tempu, pareiškia pi 
Green, jei būtų sumažintos 
vaitės darbo valandos.

O&O *TOVI
CHICAOG IR APYLINK1 
— Šiandien numatomas 
•tus, ar sniegas; kol kas 
numatoma temperatūros 
mainu.
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PKIUOIB Trečiadienis, sausio 3d.'

UEKIVOS GYVENIMAS
NAUJI MITAI LIETUVOS 
LAIKINOJE SOSTINĖJE, 

KAUNE .

paikos ir nepaikos. Smegtelė- 
jo akyse tų dviejų “drąsiųjų

išrausė milžinišką duobę ir at
kasė ne aukso dėžę, o milži-

karininkų vaizdus ir pamaniau įnišką akmenį. Vokiečių svajo-, 
sau, kaip juodu tiktų graikiš- nes nunešė šuo ant uodegos.

Girdėtis dabar, kad ar tik nekos bachanalijos procesijai. 

Pasitenkinusios, kad Vaiž- aeptyni tos apylinkės ūkinin
kai siūlo Rambvno kasinėto-1 gantas mus priskaitė prie iš-,. .....

.„ Įjame pasiknaisioti po jų lau-rinktųjų būrelio, grįžome 
Vytauto bažnvčios namo.

iš
kus, nes jų bobutės pasakoju- 
•ios, jog auksas esąs užkastas

i
įsi

APIE KĄ DABAR LIETU
VOJE KALBAMA

jJaukė į Nemuno vidurį ir pra 
dėjo pardavinėti [uos praplau
kiantiems pro ralį garlaivia
ms. Policijų pastebėjo jo biznį

gybę pinigų palikę ir 1915 me
tais vokiečių išvyti iš Lietu
vos rusai. Dabar taip sunkūs

sau nesimėto. Apima tad žmo
nes noras paknaisioti žemę ir į

rinant Iii s rubežiumi traukini, 

(Tęsinys 3 pusL).

Arėjas Vitkauskas 
AMERIKA

“DRAUGAS”
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KALĖDOS RUSIJOJ

DIENOS KLAUSIMAI
KONGRESUI SUSIRINKUS

los

Rusijos Prancūzijos imperato-i. , v. »., -re i , j ir sukčių sučiupo. Pirklys pranūs Napoleonas. Didelę dau-i,.v ‘ \. . , ,
[kišo ne tik anglis ir baidoką, 
į bet dar sumoje GGOO lity val

stybei padarytų nuostolių ir
, , ... • • io2,000 litų pabaudos,laikai, kad auksinių pinigų • ' .... ..
, , . , , . ! Kita kontrabandininką poli-skrvnelė ne vienam labui pra-j .. - v. , .

. v. . v. . icija sm-iuiMj traukiny. Betik-
verstų, tačiau skryneles šiaip

OP! -- PER VANDENY^!,..
Vikingu uoste

(Pabaiga)

Nuo sienos žvelgia ant arklio sėdįs 
rolius Dvyliktasis! “tiulius juunikai- 
” buvo, karuliukas! Kažin kur .nusi
lakė ir daliui Lietuva švedkujaų var- 

ą žino...
Eilės paveiksiu didelėje salėje, jmiv 

idurį, kariškų pabūklą liekanos jiagal 
lenus, taip ir vaizduojies kokią nors 
Ijobengriii” opią, kur dfiluojn marga
iniai ritieriui, nes ir čia sustatyti tokie 
at iešmai, alebardos, primityviški sai- 
okai - šautuvui, patrankų pirmykštės 
ulkos... keistu...

l'žvis loisčiuiisia jauties pilies 7<X) 
iety senumo evangelikų koplyčioje, kil

ioje pamaldos be pert raukos būna iki šių 
tią... Kitame kumbaryįe keletas, Lietn- 

5 siuūtkelius primenančių, didelių m<»- 
ių stovvlą: Kristaus ir kitų. Neveltui 
lai meniškai vertinu tokius darbus: jie

apsčiai, pridėjo jų nuotraukų j Malino 
miesto jų išleistą knygą apie Lietuvos 
meną: “Litauens Konst” — John Kron 
Utgivare.

Visą šitą istorišką pamoką gaunume 
nemokamui. Verta pamatyti. Važiuojant 
tuo ruožu kiekvienus pamatys. Viefta, į 
Kanadą - • per Ameriką vykstanti, mūsą 
keleivė jau kartą — parvažiuodama Lie
tuvon — matė, Imt ir dabar stebisi su 
visais...

Iš pilies pulydovus palydi į stotį. Šve
dijoje gyvenimas atrodo toks lėtas; laimi 
švaru visur; traukinys be erzinimo, be 
paskubos priima mus vežti iki Goete.bor- 
g’v-

Kalniai' miestelis, didumu primenąs 
Šiaulius, bet (m,iški,nčiu neišlindęs su su- 
vo prolesiju!), turi du ar tris didelius 
dienraščius, tuo tarpu kai mes dideliu kul
tūriniu laimėjimu laikome tai, kad Šiau
liuose yra dvejetas palyginatuui mažyčių 
savuitraštuką... Tas Taktus mane uždega 
du ilgiau veikli Lietuvos spaudai.

Vienas laikraštis “Barometern” pla- 
čiai parašė ir apie mano kelionę į Ameri

Kai žvanga tramvajaus vežimus 
ir dulkes aš ryju tiištai — 
Kyla laukų išsilgimus, 
vaidenasi lankos, žiedai...

Štai, Birštono mielas pušyno*

Išeina kasdien, išskyrus sekmadienius 
PRENUMERATOS KAINA: Metams — $$.00. Pu- 

Isei metų — $3.50: Trims mėnesiums — <2.00: Vienam 
Į mėnesiui — 75c. Europoje — Metams $7.00; Pusei me- 
|tų — $<.00. Kopija .03c.

Skelbimų kainos prlsiunči'amoa pareikalavus. 
Bendradarbiams ir korespondentams raštų negrų- 

Ižlna, jei neprašoma tai padaryti ir nepnkiunčlania tam 
|tikslui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 iki 12:00 vai. 
llsn.

Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 
5 vai. po piet.

Viso krašto akys yra nukreiptos į Va- 
ingtouą. Mat, šiandien susirenka kongreso 
tstovai svarstyti aktualių krašto reikalų, 
iai kongreso sesijai priduodama labai daug 

•eikšiiiės. Spėjama, kad sesijos posėdžiai bus 
Igi, triukšmingi.

Nors kongresas paskutinėse savo uesijo- 
e prez. Rooseveltui davė daugiau jėgų ir lai
vės veikti, negu paprastai prezidentas jų 
tiri, tačiau stambieji pramonininkai ir finan- 
ininkai per pastaruosius kelis mėnesius or
ganizavo kongreso atstovų tarpt“ opoziciją 
rez. Roosevelto planams ir dėl to galima 
tukti nemažai triukšmo. Nors mes nemano
je, kati opozicija nugalėtų prezidento šali- 
įinkus, bet vis dėlto daug brangaus laiko 
varbiai kongreso sesijai sugaišins.

Kapitalistai nepatenkinti krašto pramo
jęs ir biznio gaivinimo programa, nes tai 
iems stoja ant kelio ir toliau palaikyti ilgas 
arbo valandas, kapoti darbininkams algas 
r t.t. Jie nurodinėja, kad vyriausybė ta savo 
Tograma kišasi į pramonės ir prekybos vi

jimus reikalus, ko sulig krašto konstituci- 
neturintį teisės daryti. Kapitalistai taip

t reikalauja, kad vyriausybė kaip galima 
reičiau grąžintų doleriui senąją vertę, aukso 
aliutą, nes nukritusi pinigų vertė kenkia jų
iteresanis.

\ Daug laiko kongresui užims valstybės 
iudžeto subalansavimo reikalai. Išlaidų nu
matoma daug, liet jeigu mažiau. Taigi, teks 
usidurti su tikrai sunkiu, .problematišku 
laušimu.

Reikia tikėtis, kad kongreso atstovų dau
guma palaikys prez. Roosevelto programą, 

itaip negali būti ir nebus. Prez. Roosevel- 
is, pradėjęs g’-ažų ir milžinišką darbą — 

Įnugalėti baisiąją depresiją, Įvedant teisin- 
mo dėsnius į pramonę, prekybą ir visą so- 

lialj bei ekonominį gyvenimą, turi eiti iki 
jalui, ir eis. Būtų neprotinga ir net baisu 

*i kongresas norėdamas užstoti vieno, kite 
Įobšaus kapitalisto interesus, pastotų p. Roo- 
jvelto programai kelią.

Vyriausybė, gavusi kongieso pritariau 
savo planams ir darbams, greitesniu tempu 
galės vykinti j gyvenimą savo programą, nes 
turės didesnį krašte pasitikėjimą ir autorite
tą. Dėl to galima laukti, kad po šiai kongre
so sesijai visas krašto ekonominis ir finan
sinis gyvenimas pradės eiti daug normališ- 
kesne vaga. Kai viešėjome Lietuvoje, no 

įėjome tik lietuviškai gyven
ti ir kuodaugiausia lietuviškų 
Įspūdžių patirti. Artinosi Nau 
ji 1931 Metai. Vieton eiti kur 
nors į teatrą, šokių salę, ar 
šiaip kokiame nors baliuje su
tikti Naujus Metus, nutarėme 
Naujų Metų sulaukti po atvi
ru dangum, sodne prie Karo 
Muziejaus. Ten kas met, Nau
jų Metų išvakarėse susirenka 
šimtai žmonių. Jų tarpe ran
dasi tokių vargšų, kurie ne
turi kur kitur nueiti laukti 
Naujų Metų. Daugelis eina į 
Karo Muziejaus sodą, taip 
sau iš pasirinkimo, taip ir mu
dvi padarėme sykiu su vienu 
rięerišku palydovu.

Didelę minią žmonių rado
me sode belaukiančią iškilmių. 
Visas sodas apšviestas elek
tros šviesomis, o aplinkui de 
ga smaliniai žibintuvai, kurie 
pekliškai rūksta. Mano drau
gė, praktiška amerikone, ste- 

I bisi ir klausia: “Ir kam jie 
[degina tą smalą? Juk elektra 
daug geriau šviečia ir nerūk
sta”. Šalę stovintis geraširdis 
džentelmanas, išgirdęs jos to
kį klausimą, nors ir ne jam 
taikytą, atsako: “Mat, panele, 
smalą degina, kad priminti 
Kauno ponams kas jų laukia 
po mirties, jei ateinančiais me
tais savo gyveninio nepatai
sys”. Iš tokio aiškinimo ap
linkui stovintieji nusišypsojo. 
Šypsomės ir mudvi.

Lygiai 12 valirtida. Suskam
bėjo Karo Muziejaus bokšte 
varpas, tas pats “Laisvės” 
varpas, kurį amerikiečiai nu
pirko ir Lietuvai padovanojo. 
Čia reikia pastebėti, kad tas 
varpas tikrai amerikoniškai 
turi dirbti, nes prie kiekvie
nos progos tenai jį skambina. 
Sušniokštė keletas rakietų, in
validų benas galingai pagro
jo, didelis generolas Nagevi
čius pasakė nuoširdžią kalbą 
ir tuomi baigės Naujų Metų 
sutiktuvės. Namo grįžome 
12:30, gerėdartiosis, kad vieną 
ką lietuviai moka greitai ]iš
daryti, tai Naujus Metus su
tikti. Bet pasirodė kad nevisi 
taip greitai apsidirbo...

Sovietų Rusijos vyriausybė ir šiemet ne
švenčia Kalėdų. Ji verčia visus savo darbi
ninkus tą dieną dirbti. Be to, ji įsako bedie
vybės platininio organizacijai kalėdų dienoj 
varyti savo šlykštų darbą, pajuokti tikėjimą 
ir tikinčiuosius. Rusijos bolševikai žmonėms 
įkalbinėja, kad Kalėdų šventės tai yra kapi
talistų, fašistų ir kunigų padaras ir priemo
nė palaikyti ginklavimosi idėją, kapitalisti
nę sistemą, pateisinimui bado, neturto ir ne
darbo. Tokiomis melagystėmis yra maitina
mi Rusijos žmonės. Teisybės jie negirdi, nes 
į Rusiją neįleidžiama nė joks nebolševikiš- 
kas raštas, kurs pasakytų, kad Kristaus įstei
gta Bažnyčia yra darbo žmonių gynėja, tai
kos palaikytoja, dvasinės ir medžiaginės ge
rovės kėlėja ir kovotoja prieš turčius, kurie 
išnaudoja darbininkus ir jų skriaudomis sau 
turtus krauna. Bet vis dėlto ateis laikas, ka
da Rusijos žmonės užprotestuos prieš melų 
skleidėjus, pareikalaus teisybės ir teisių, ta
da bolševikai tikrai blogoje padėtyje atsiras. 

• * •
“Darbininkas”, L. D. S. organas paskel

bė naujų skaitytojų vajų, kuris eis iki ba
landžio mėli. 22 d. Tas darbas Naujoj Angli
joj sukėlė gražaus entuziazmo ir tik imąsi ge- 
įų pasekmių. Reikia laukti, kad “Darbinin
kas”, mūsų bendramintis, susilauks naujų 
skaitytojų visame krašte, ne tik Bostono a- 
pylinkėse. Pasisekimo!

S • * •
Šiandien apleidžia Ameriką p. B. Balu

tis, Lietuvos pasiuntinys Vašingtone. Pir
miausia vyksta Lietuvon, paskiau prodė^ pre
kybos derybas su anglais ir pagalina būsiąs 
siunčiamas atstovu į Londoną. Laimingos ke
lionės ir pasisekimo!

• • #
Lietuviai vaikščioja Lituanica gatve (bu

vusia Auburn) Chicagoje, džiaugiasi ir did
žiuojasi savo didvyriais Darium - Girėnu, 
kurių atminčiai šios gatvės vardas buvo pa
keistas. Dabar reikia pasirūpinti, kad ko 
greičiausia jiems tinkamas paminklas ir tin
kamoj vietoj būtų pastatytas.

• ♦ ' •
Praėjusios savaitės “The New World”, 

Chicagos arkidiecezijos katalikų laikraščio 
numeryje rašant apie svarbesnius praėjusių 
metus Įvykius, pažymęta buvusis Chicagoje 
Amerikos Lietuvių Katalikų Federacijos ko
ngresas ir L. V. seimas.

• e e
!100 Besarabijos orthodoksų dvasininkų 

sugrįžo ir tikrąją Kristaus Bažnyčią.

Pirmą Naujų Metų dieną nu 
tarėme eiti sumai į Vytauto 
bažnyčią^ Mus tenai visuomet 
traukė nepaprastai įdomūs a. 
a. kun. Tumo pamokslai, šį 
kartą ėjome kiek paskubomis, 
nes jau netoli vienuolikta vu- 
ltuida. Einant pro Karininkų 
Ramovę, per duris iššlitiniuo- 
ja du aukšto rango karinin
kai vienas antram Naujų Me
tų linkėdami. Abu taip girti, 
k#d vos nustovi ant kojų. Gir
čiausias iš jųdviejų lipa į au
tomobilių ir griūva; o antras, 
prilaikydamas prašo, kad lei
stų jam vairuoti automobilių, 

įneš pirmajam esą pavojinga 
valdyti. “Ką, ar tamsta, tova- 

! rišę, manai, kad man drąsos 
trūksta? To niekas apie mane 
negali pasakyti. Aš esu buvęs 
rusų karininkas, ir ne tokių 
pavojų pergyvenęs, o drąsos 
niekados man nepritrūko...” 
Mudvi įtraukusios galvas į 
amerikoniškas “furs”, pagret 
tinome žingsnius ir sprukome 
pro šalį, kad tuodu drąsuo
liai neužsimanytų kitokius 
rusiškų karininkų ‘drąsumus’ 
rodyti...

Vytauto bažnyčioje žmonių 
vos tik būrelis, nes Lietuvoje 
tikintieji žmonės Naujus Me
tus menka švente skaito. Aiš
kiai prisimena man tos dienos 
pamokslas prisimena ir pats 
a. a. kun. Tumas. Tuomet jis 
atrodė toks energingas, pilnas 
gyvumo, o šiandieną?... to au
ksaburnio jau neturime... Tar
pe kitako, mylimas Vaižgan
tas savo pamoksle sakė: 
“Kaip jūs, kauniečiai, šventė
te Naujų Metų šventę? Ne 
kaipo krikščionys, bet kaip 
pirm Kristaus laikų pagonys, 
kaip graikai kada Bacho gar
bei keldavo orgijas; tik toks 
skirtumas, kad pus mus Kau
ne šalta ir jūs negalite pliki, 
vien tik vainikuoti gatvėmis 
lakstyti... Šiaip vaikščiojate 
iki ketvirtos valandos rėkau
dami kaip gyvuliai; nors, tie
są pasakius, gyvuliai tuo at
veju protingesni už jus, — jie 
bereikalo naktimis nerėkauja 
ir negirtuokliauja. O į bažny
čią nereikia ateiti? Kiek čio
nai jūsų susirinko, — ant pir
štų galima suskaityti; nors 
tiesa, juk Kristus pasakė 
“daug pašauktų, bet mažai iš
rinktų”...

ką. Atvykęs į Čikagą rudau atsiųstą tą 
laikraščio numerį. O, štai, jau kuris lai
kas: negaunu dar iš Lietuvos laikraščių, 
kuriems praneštas pakeistas adresas ir nėr 
žodžiu žadėta naujuoju adresu siuntinėti... 
Jr tvarkos iš Švedijos galimu jiasimo- 
kyti. Arėjas Vitkauskas

KAIP MOKSLININKAS 
ATSIVERTĖ

Devynioliktame šimtmetyj Sumueils 
Htehnian Ilaldeman priėmė kutulikų tikė
jimą. Atsivertimas jo daug dėmesio su
kėlė, nes labai žymią vietą turėjo inteli
gentų tarpe, tu’ų>ogi buvo gumtos mokslo 
profesorius l’ciinsylvunia universitete.

štai, kokia priežastis pasukojuma a- 
pic jo atsivertimą. Kada paklaustas bu
vo, kas-gi jį atvedė prie Bažnyčios, atsa
kydavo: — Vabalai! %

— Vuludai, nustebintas klausytojas 
tarė. — Kaip tui?

Mokslininkas maždaug šitaip atsakė:
— Nepaisant, kaip mažas vabalas, su

radau, kad tas Dievas, Kuris jį sutvėrė, 
davė jam vieną organizmą valdomą visus 
kitus sąnarius. Tikiu tai, kada Jis sukūrė 
ir tokį didelį organizmą, kokiu yra Baž
nyčia, tokia būdu ir tą Bažnyčią aprū
pino. Yra tik viena Bažnyčia su viena
tiniu tokiu save valdančiu organizmu. 
Štai, kodėl tupau kataliku.

Kasmet šioje šalyje daugiau kaip 40,- 
000 žmonių priimami į Katalikų Bažny
čią. Be abejonės, yra daug šimtų ir kitų 
įvuirių priežasčių, aiškinančių šios didelės 
minios atsivertimą. Bet turime pripažinti, 
kad nėra didesnės moksliškos priežusties, 
kaip prof. Ilaldeman’io vabulutis.

Laisvai vertė T. B. P.

Vokietijos fašistų vado Hitlerio sargyba ir vėliava.

Klausydama to Tumo - Vai- paieškoti paslėptų turtų. Pra- 
’žganto pamokslo, visokios mi- džią čia davė vokiečiai, atsi- 
!ntvs smigo man į galvą: ir į baste į Ranibyno kalną. Jie

lai lokius įspūdžius mud\i )14. i{am|,vno kalia“, o tuose lau 
amerikietės gavome sulauk u- , julose į,. taį septyniose vieto- 
sios Naujų Metų Lietuvoje. Le j* karto. Kauniečiai nugir- 

K. R. Vosilka J(jp Į<au,as< paleido gandą, kad 
Napoleonas aukso skrynią už
kasęs ir ties Kaunu, Aukštoje 
Fredoje. Girdi, pakasinėkite 
Napoleono kalną — jame gu- 

Lietmoje tuo tai pu temų į- jį miĮįjonai. Lengvatikiai jau 
j vairiausioms kalboms yra de-. tjĮ^į jr jaų rūpinasi gauti lei- 
vvnios galybes. Plačiai yra ap- t|įn,Q člaryti kasinėjimus.
šnekamas dolerio kritimas, vo-1 .. „ . , .. , ,
, . v. . .v rn Nemažai kalbos sukelia da-
kieciu pasitraukimas is lau-l. . , . , ...... bar u' kontrabandininkui. Ntų Sąjungos, prancūzų vyriau
sybės nuvertimas ir visa eilė 
dar kitų tarptautinių įvykių.

ors
pasitariu. policija deda daug 
pastangų kontrabandai užkir
sti kelią, tačiau kontrabandi
ninkai nepasiduoda ir sugal
voja savo naudai vis naujų bū
dų. Štai prieš kelias dienus 

.vienas vokietys, nenorėdamas 
' įlinkėti muito už akmens an-J
iglis, prisikrovė jų baidoką, į-

Kalbų daug sukelia ir vieti
niai Įvykiai, kurie kartais bū
na taip gražūs, kad nepami
nėti jų negalima. Pirmoje ei-Į 
Įėję; jaudina karštesnius žino- 1 
nes paslėpti turtai. Sako, kati 
Lietuvoje yra daug aukso. Jo 
skrynias tai vienoj tai kitoj 
vietoj užkasęs 1812 metais per 
Lietus ą maudamas atgal iš

ir Nemunas blizgu sraunus...
Štai, Nida... Jos kopą smėlynus, 
gyvenimas tyliai ramus...

Štai, plunkiu apžėlęs Nevėžis, — 
su saule mylėjuus ten aš...
Nūn mano svajonių tik rėžis 
Mane lyg Nevėžio nuneš...

Ten nėra skelbimų tiek, dūmą... 
Krūtinė alsuoja laisvai...
Ir nelenda žodžiai iš krūmų: 
“Pirk!”, ir “Vartok!”, ir “Sustok!”

“Pinigai!”...

štai, Kaulius (rupulį purūkęz, 
bet oro ir luisvės dar kiek! 
Mušiniškus baubus padūkęs 
dar visko nelaiko perniek...

Žvangėjimo, dūmų,' ūžimo, 
aš prislėgtus tyliai kenčiiu.
Nors laimės nebuvo ten — 
bet išsilgimo
savyje nuveikt negaliu!..

Chicago, III., 1933. XII. 19 d.
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LIETUVOJE
APIE KĄ DABAR LIETU 

VOJE KALBAMA

, mokėti litais. Jgn. Musteikis 
atsisakė. Byla atsidūrė teisme, 

i laikos teisėjas iSsprendė bylą 
! Tgn. Musteikio naudai. Apy-

(Tęsinys iš 2 pusi.)

, gardus Teismas bylą išspren-1 Zarasuose, Marijampolėje ir
Llė kasos naudai. Vyriausias Stakiuose, ftiemet veikti prn- * r
.Tribunolas apygardos teismo dėjo Raudonojo Kryžiaus mo-

PKatrosa
toma perstatyti buvusius ka-i • ’
ro ligoninės rūmus šalia uloną' * '
kareivinių. Naujas ligoninės 
ruošiamasi pastatyti Kaune,

kmenims trupinti ir tum pa-j — Crompton, Mass. L'kinin- nierius O’Dtve, kuris jmts bū- ■' 
damas jaunas išmoko dažyto
jo amato ir vėliau dėl cliemi-

l . . * * i
našiai. Visi darbai turėtu būt kas Oi nėr Dnrand su ateinan-
nt liekanti rankomis. čiu pavasariu žada atidaryti

| __ Wasliington 1) C Vle- ž>emriešntų (peannt) ūkį. Per- ško išradimo pnsidarė'turtin-
šųjų darbu administracijos vi- nai -iis sav0 Ūky dar6 bandy- «as žni°K"s- Institutas skiria- 

— Detroit, Mieh. Continen- r;i„inkas Ieke paskelbė, kad
tai Motor f o. firma rengias pa £ajo Youngstown miestelio, O-

nius, kurie davė 40 bušelių mos viso pasaulio dažytojams.
Ten yra ten pat numatytas 
susirašinėjimo biuras, kuris 

palaikys santykius su 
pasauliu.

riešntu.
vienas valdininkas kilstelėjo'"P'™111™’ “""‘y"5 ir P“™1* derniika ,"50mn4 Madoje, lUdint kapital? iki p,.nkn, lni. va)st _ steigia)I,a žem.< _ p c. žuvi.

pagalve, ant kurios tik ka bu-1 by ’ Atrodo, kad atremontuota ir praplėsta to- lijonti dol. praplėtimui savo airbiams kaimas, kuris susi- nir,Pv.ia<
vo gulėjęs storokas žydas, ir byl? laimSs Tgn’ Mo8t('ikia- kia P“1 llgoni"5. Kaune, pa- pramonės, kad iŠ anksto pri- ,lf J i5 1G0 5eį,nvp„.
nustebo - pagalvė buvo per Vadtt.a«.,ka« sutarė gauti sko statytas ••LopSel.o” drauguos prie padidinimo ,|i-| _ ristoms žie-
dnntf sunki Patikrinus nnsivo doleriais, tai doleriais ir tu- vaiku izoliatorius ir statomi desnjo autoinobilių kiekio, nes * ’ / 1 ' ‘
daug sunki, latiknnus pasu o-, __ ____ » ’ mos šalčiams ir atsiradus dau

snvo dirbiams kaimas, kuris susi- ninkyštės administracija ima 
iŠ girininkystės logerių darbi

visu

. ri priimti. Ta byla daugelis de, kad esama paslėpta joje ‘ b
13 kilogramų šilko. Šilkų po- """T"’ yra laba' s“8'd»'"5Jf- 
lieija konfiskavo, o žydui už- "es k“P » b«8 ««'»«•>■» .s-

dėjo 10,000 litvi pabaudos. .V,.* ..... . ,4 . . ,Į kiti skolininkai. Atrodo, kad 
Tuo tarpu daug kalbama nukentės tie, kurie nepasitikė

dar ir apie mergaitę, kurį iŠ- jo litu. 
lošt’* '60,000 litu. Yra, mat, to
kia valstybinė loterija, kurios 
bilietą nupirkęs, gali laimėti 
62, 100, 150, 500, 1000, 2000,
10,000, 20,000 ir net 60,000 li
tų. Žinoma, greičiausia, gali 
nieko nelaimėti... Įvairių to
kių laimėjimų yra iš viso a-

LIETUVOS ŽEM* IR UŽ 
JĄ MOKESČIAI

ninkus, kurie turi kiek nusi
manymo apie žuvininkystę ir 

to\va ^atys Juos i darbą prie žuvųKauno miesto ligonių kasos tikisi, jog trumpoje ateityje .
rūmai, kur bus įrengtos šešios bus dideli automobiliu veika- g,au ,oikalaviino būro, ...........ms amen automobilių tema kngvk,os Jau ino tlar. auginimo M. \ irginijos van

lavimai. ,, .bus ir padidino darbininkų 
— No\v York, N. Y. Dvi Ka- skaičių; šios kompanijos kasy- 

lifornijos orlaivių dirbyklos, k|oae dabar dilba 3,000 anglia
būtent Donglas Aireraft ir I^o- kasių, 
clieed Aireraft kompanijos ga
vo iš Pan-American Ainvavs , . .,
, .-xi katos departamentas uždraudėkorporacijos užsakymą pau ir- . , , ....................
... ... .. „ pieno gamykloms įsveziot pie-bti orlaiviams reikmenų uz *
milijoną dol.

ambulatorijos.
Kitais metais ligoninių sta

tybos ir gerinimo darbą ma
noma dar labiau išplėsti. Pra
slinkus kuriam laikui, ši sri
tis bus jau visiškai sutvarky
ta.

KUR SKAMBĖS LAISVĖS
VARPAS PER KARIUO

MENĖS ŠVENTĘ

VAGONAI Iš BETONO

Kansas Cit y, M o. Svei-

denvse.

DAŽŲ NAMAS

Bendras ųeprikl. Lietuvos 
(be Klaipėdos krašto) žemės 
plotos užima 55.660 ketvirtai
nių kilometrų, arba 5,566.000 

pie 19,000. Žmonės bilietus )ipktarų. Klaipėdos kraštas tu
perka, nes yra noro pigiai prn ri t;lklaį 2420 ketv. kilometrų, 
turtėti, be to, pusė pelno, ku- arba 242,000 hektarų. Klai- 
rj loterija duoda, eina lakia- p£dos kra5to žemės savininkai 
lybės tikslams. Taigi bilietus už žemę ,noka gana didelius 
pirkiojo ir panevėžietis Pau- ,nokesČius krašto Direktorijai, 
lavičius, tačiau visą-laiką ne- Neprikl. Lietuvos žemės mo- 
laimėjo ne vieno lito. fialų kesčiai eina j bendrą Lietuvos 
gale jis nutarė nupirkti bilie-ivalstybps ^n,ės niokes-
ą savo 8 mėnesių dukteriai ,v-ių surenkama per metus tik- 
r si išlošė 60,000 litų. Būda- |a; apje 17 milijonų litų. (Šių 
a dar tik tokio amžiaus, štai, metų sumažintos valstybės iš
turi jau gražų kraitį, kurio laidos ir pajamos siekia iki

j — Los Angeles, Cal. Mokv-j
---------- klų taryba gavo paskolą iš

Vytauto Didžiojo Komitetas Rekonstrukcijos korporacijos 
apžiūrėjo Vytauto Didžiojo 100,000 dol. sumoje pertaisy- 
mųziejaus statybą. Paaiškėjo, mui mokyklų, kurios buvo su- 
kad muziejaus darbams, ku- gadintos pastarųjų žemės dro
viuos užsibrėžta šiais metais bėjimų.
atlikti, trūksta apie 40,000 li
tų. Dėl to nebus galutinai už
baigtas Vytauto Didžiojo mu
ziejaus bokštas, bus dalinai į- 
rengti iš fronto pusės didieji
laitai ir įrengtas dalinas niu- *. r-t.7‘ r . .. turi buti išpildytas begvjo tri
ziejaus vidaus apšvietimas.
Jeigu artimiausiu laiku nebus

na anksčiau penktos valandos 
ryto.

Anglijoje pirmu kart gele- 
žinkelystės istorijoje panaudo 
tas betonas kaip medžiaga pre 
kinių vagonų statybai. Tokių 

[vagonų atsirado Anglijos &iau 
I rėš Rytų geležinkelyje. Sie- 
I nos, asla ir lubos padaryt i iš 
betono, pagrindu yra plieni
niai rėmai. Betoniniai vagonai

Airijos valdžia nutarė įstei
gti institutą, kuriame tik da
žai tiriami. Tas institutas ne
senai Dubline iškilmingai ati
darytas. Jo užduotis visaip t i- vls*ska* nepavojingi gaisro at
rti dažus, o drauge įvertinti I ZA
dažus ūkio, technikos jr sočia- Arėjas Vitkauskas
linės higienos atžvilgiais, taip

— Milford, Mass. Kuomet i 
visoje valstybėje nesurandama i 
būdų bedarbius aprūpinti da
rbu, vienatinis visoje valsty
bėje miestelis Mass. valst., Mil

— Bridgeport, Conn. BulI- 
ard Cornpany firma gavo iš 
Rusijos užsakymą pidirbt į- 
vairių mašinoms įrankių už 
pusę milijono dol. Užsakymas

jų menesių.

— Elgin, III. Miesto tarybagauta žymesnių sumų, grei-
ali pavydėti ko ne visos mo- 250 milijonų litų). Lietuvoje eiausiai atidarant Vytauto Di iteik« prašymą federalės vy- 
terys. Apylinkės jaunikaičiai žemėa mokesčiai mokami nuo.džiojo muziejuje karo muzie- riausybės pašelpų fondo ad- 

graužia iš nusiminimo pirštus, £eil,gs, mSies; už pirmos rūšies jaus skyrių Laisvės Varpas ministraeijai, kad paskolintų 
nes turtinga panelė jiems tru- žem§s hektarą metams — 9 skambins dar sename bokšte. $272,000 pravedimui miesto 
pūtį per jauna. : litai, už II rūšies — 7 lt. 50c., I Laisves Varpas, paaukotas viešųjų darbų, kad tuo galėtu

Kai visos apylinkės turi ka- už ni rūSieB 5 Iital ir uZ W Amerikos lietuvių, visuomet, bedarbiams duoti darbo.
Iboms šitokių temų, susidaro rū5<ies 1 Jt- Tokic mokės-' gaudžia per didžiausias tautos Į _ Springfield, 111. Viešųjų 
sau vieną ir Ariogala. Ario- ^’ai yra nuf,tatyti jau prieš iškilmes. Ant \aipo via ame-1'(jarblj direkcija baigė visus 

rikiečių įspūdingas užrašas: pjanus pravedimui naujo ple- 
“O skambink per amžius vai- nto j cllieagQ. Kelio pravedi-

gala tuo tarpu kalba apie ga- m°tų ir dabar tebėra,
ndrą atsilikėlį. Vifli gandrai iš Atrodo, žemės mokesčiai nėra

jial žinoti ir pranešinėti apie
modernišką dažu vartojimo būjti didžiausias rūpestis, kad bū 

i’ord, neturi jokio bedarbio, Į d‘l ** pažangą. Tas Institute, tų stipri katalikiška spauda, 
Buvo jų kiek atsiradę, bet *or painting and eolourising: kad ji pasiektų visus tikin- 
miestelis surado viešų darbų, arts” (“Dažymo ir spalvnvi- jčiuosins ir kad nekatalikiško- 
prie kurių priimta 54 žmonės [ mo meno institutas’’) kilo iš; ji spauda būtų išmesta iš ka- 
ir daugiau neatsiliepė. palikimo, kurį paliko inilijo.1 talikų tarpo.

Kiekvieno kataliko turi bū-

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI”

Lietuvos išskrido jau prieš po- dideli- Ta,':iau Šiais laikais, kai ,kams Lietuvos tas laisvės ne- mas kainuos $1,600,000. Dabar 
rą mėnesių. Dėl kažkurių prie žemgs f,kio gaminiai yra ne- vertas kas negina jos”. “Tai- direkcija tarsis su Chieago 
žasfių vienas tačiau paliko. Paprastai atpieę, tai ir mažus1 gi šiemet, per kariuomenės ir)įeSį0 jr ęOok apskrities vy- 
Žiema jį būtų pribaigusi, jei mokesčius ūkininkams neleng- Švente lapkričio 23 dienų, l^i- rįansybe, kaip sudaryti reika- 

'♦ne vienas ariogalietis, kuris va iSsimokėti. Todėl jau pra- *vės Varpas dar skambins iš
vargšą atsilikėlį pasigavo ir deda,na kalb§ti bei svarstyti ^no Karo muziejaus bokšto, 
parsinešė namo. Gandras su aP*p žemės mokesčiu sumaži- nors Karo muziejus jau bus 
šėimyna tuoj apsprato. Kusi- nima- 1Z ^66.000 hektarų, ti- perkeltas j Vytauto Didžiojo 
bodus lesti bulves ir duoną, ktai apie 4.200,000 hektarų muziejų.
jis išeina į laukus pasmagu- naudojama žemės ūkiui. Liku-I 
liauti varlėmis, o vakare grį- smn ^mė yra pelkynai, bruz- 
žta vėl į namus. Jaučiasi gan- ^'nai’ ežerai. upės ir t.t. Visa, 
dras gana gerai ir, matyt, ne- Zemės ūkiui naudojamoii žeme Į 

pagal rūšies taip skirstosi: T 
rūšies 227,000 hektarų, II rfi-

lingą pinigu sumą.

— Chicago, 111. Ottis Ele-

ATLIEKAME

Spaudos Darbus

išskridęs į Afriką su savo ko
mpanija nei kiek nesigaili.

PIRMOJI BYLA DEL KRI 
TUSIO DOLERIO

šies 1,020,000 liek tarų, ITT rū
šies 1,486.000 hektarų, IV rū

PROF. HERBAČIAUSKA8 
MOKYS LENKUS LIE

TUVIŲ KALBOS

Prieš dešimtį metų iš Len
kijos grįžo į Lietuvą rašytojas 
prof. llerbačiauskas. Jis Len-

šies 1.267.000 hektaru. Mišku ki.i°Je mokslus ėjo, o vėliau 
nepr. Lietuvoje yra 885,000 he ir profesoriavo. Kaipo lietu-

vator Co. firma gavo iš Sears- 
Roebuck kompanijos užsaky
mą padirbt už $12,000 visokių 
elevatoriams reikmenų; darbas 
prie šio užsakymo išpildymo 
prasidės šių savaitę. »

— Seranton, Pa. fllen Alden 
Coal anglių kasyklų kompani
ja visiems savo darbininkams 
pakėlė algas nuo 2 nuoš. iki j 
10 nuoš. Apie 500 darbininkų ,

Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

________ džiaugiasi tnom algų pakeli-
Anksčiau Lietuvoje dange- kta"K !5 *» ■">“ 87 Pa'" j gr'!<>' "*”•
i. iinenh, Ll.ikL kla»’» valstybei, kadangi vai- Lietuvoje dgesn, laik, profe-

lis žmonių labiau pasitikėjo. . - T1 . » „ v
amerikonišku doleriu negn 1 e »‘yM yra nusav'n”si vi™’
tnviSkulitn. Todėl skolindami '‘o""**"™’™8 miSkua, k»-|k»8 turi afi rn, mint, o dar
pinigus ar šiaip darydami ko- nu'” ank*:!'1’' valdf ir na'H'0 "
........................ ... jo stambieji dvarininkai.kius piniginius susitarimus, su ’ J
tartyse įrašydavo, kad bus at
silyginta Amerikos Jungtinių 
Valstybių doleriais. Bet, štai 
doleris iškrėtė piktą šposą. Jo 
vertė beveik trečdaliu nusmu-

DIDELĖ LIGONINIŲ 
STATYBA

aštresnį liežuvį ir plunksną. 
Neiškenčia kai kam nepatin
kamų pamokymiĮ bei nuomo
nių nepasakęs. Todėl Lietuvos 
univėrsitete nesugyveno ir tu
rėjo pasitraukti. Paskutiniu 
laiku vargingai gyveno, drau
gaudamas su rašytojais, žur
nalistais bei jaunimu.

Iš lenkų gavęs geresnių gy-

Ligi šiol Lietuvoje ligoninių 
ko. o litas paliko (ir,"rodos, <tavMmi-kMUt.mai.KW kur 
paliks) aukso vertėj. Dabar tri>kama8 labai a5tri»' !">• 
skolintojai nori, kad bfitų at- 7 amas'P°8al,?u ,ir?°S’kUrį°S • , ,
siteista litais o skolininkai yr* ”aV1808 pniBikmU" kydy- venimo sęlygų pasifilymį, 

mo reikalams, ftie metai ligo- prof. HerbaCiauakas neaeniainori skolas grąžinti nusmuku-
siais doleriais. Jau daeina to
kie ginčai iki teismų. Šiomis 
dienomis buvo sprendžiama Iš visų darbų tenka kia su- 
pirmoji šios rūšies byla. By- minėti tik stambiausius. An- 
linėjosi “Lietūkio” taupomoji tai, per pus buvo padidinta 

kasa su p. Tgnu Musteikiu. Telšių ligoninė, pagrindiniai 
Tgn. Musteikis buvo pasisko- pertvarkyta Šiaulių ligoninė 
linęs iš kasos 14.000 litų ir su- akių ligoms, praplėsta Jurba

ninių statymo ir gerinimo yra, išvyko į Varšuvą. Jis Varšu
rekordiniai. vos universitete dėstys lietu 

vių kalbų ir Lietuvos litera
tūrą. T»b.-

Atolinkime kad rūpinimasis 
gera spauda ir platinimas jos 
yra vienas iš geriausių darbų.
Tik visas savo pareigas, ypač 

tarės sumokėti doleriais. Do- rko ligoninė ligomis sergan-' spaudos atžvilgiu, atlikdami 
lerini kritus, kasa reikalavo tiems. Alytaus ligoninei numa pasieksime if ąielos iiganymą.

— AVasliington, D. C. Penn- į 
sylvania System geležinkelio 
kompanija gauna iš federalės 
vyriausybės 77 milijonus dol. 
paskolos pradėjimui naujų da
rbų ant savo kelių tarpe Pbila- 
delpbia ir Wasliington. Bus 
taisomi keliai, dirbami nauji 
vagonai ir elektra varomos lo- 
komotyvos. Į darbų priimtie
ms darbininkams bus mokama 
po $15 į savaitę.

— AVasbington, D. C. Kan
sas, Oklahoma ir Gulf geleži
nkelio kompanija ieško pasko
los sumoje $295,000 supirki
mui reikalingo plieno savo ke
lių taisymui, kad tuo duoti 
darbo jo neturintiems žmonė
ms.

— AYasbington, D. C. Vie
šųjų darbų administracija pa
taria prie viešųjų darbų ne
vartoti mašinų žemei kasti, a-

Tikietua,
Plakatus,
Berijąs,
Programos,
Posterins,
Įvairins atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitės,

Draugas Pub. Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

CHICAGO, LLL.

Telefonas Canal 7790
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LABDARIŲ DIRVA

I, -T

DH S
RAS NAUJA SV, ANTANO PARAP., CICERO

Draugijos Šv. Dievo Moti
nos Sopulingos metinė vaka
rienė buvo gruodžio 3 d., para-

12. Kalba — C. Deveikis.

v

C H I C A G O J E

13. Kalba - J. Ria,džius. ŠV. KAZ. AKAD. RĖMĖJU' 0
ii — xt..i....... _____________ * l Uis NUtlls UZpiklvtl.14. Kalba p. Nebereizienė

CENTRO SUSIRINKIMAS kalas užvardintas Katriutė pijos svetainėje. Per vakarie- narė iš Rožancavo** dr-stės. DR-JOS CENTRO SU
SIRINKIMAS—--------- dabai gražiai pavyko. Tai nuo-11H> liar? u Biievičienė iravoi , >■ -*• . . . ' • -, • a ; i Ai n t- , .,*., ~ i K untvuuiie ga> o j Ta|p t kaĮb«SjO |<u, kunosj*

Labdariu Sąjungos centro pelnas Norui Šule ai tįstu gru- Jovan,Į ug neėininių pašalpos1 nafps gavUBįO8 dovanas Va-1 
•tims susi l inkimas buvo ims. Publika, kuii skaitbngai Į per jų ,aetų. Sekančios narės kar0 paaiškino kad nėr i

puodžių 27 d., Aušros Vartų atsilankė, tikimės, buvo paten gaVo dovanas už neėmimą priimamos nauios na-l <llU0t' d’ l*0P*el linkusi
purap. salėj. Nors oras buvo kinta. Į šalpos pef K) metų: O. Skirte-1 f-s nuo nie^ dvkal * vienuolynų, nes ten
šaltas, nejaukus, tačiau tas Labdarių 3 kuopos valdyba''„ę, p. Juknienė, D. Reikaus-1 _ min 9(, • 9r“ 4ll J* ’ *vyko Kaz< Akad* Rr‘l"

Trečiadienis, sausio 3 d., 1934

lės. Tiesiog nemoku aprašyti, 
kaip tos seselės apibrangina 
kiekvieną rėmėjų žingsnį. Rė- 

tuš- “‘ėjos jausdamos tai darbuo- 
čias virtus užpildyti. įjasi ir nepavargsta.

Dvasios va.k. iiko gerb. kum, Su naaJai« 1934 metais dar 
prof. Vaitkevičius, pirm. A.į.labiuu’ rėmėjos, sukruskim.* ir 
Nausėdienė, virė pirm. O. ltei-
katiskienė ir M. Šedienė, nut

stokime j darbą, kuris neštų 
dvigubai naudos. Turėdamos

o nuo 20 iki 25 metų už pusę \ “ ■ » • " . 7v"‘na ūselių, Iždo glob. Ne-
> labdarių veikėjų bei rengimo komisija širdin-Į kieni:, o. Kiškūnienė, K. Kiš- įsto;j1Uo " Centro priešmetinis susirinki- dvarienė ir Bytautienė, kores-
io. Mat, pasišventusių gai dėkoja gerbiamam klebo-i kūuienė, F. Bagdonienė, K. Ja į* _ |)r p111<MPn 'ma8' Suvažiavo tiek skaitliu- pondentės S. Jurgaitė, B. Kai-

gai rėmėjų - atstovių, Kad jį vaitg> E. Ogintait9> E. Proae- 
Vt- buvo galima pavadinti seime- vičiatė ir p Plekuvieiūtė. At-

rast. V. Galnaitė, fin. rast. M. «ubb* vadovę Nausėdienę gali- 
L. Gurinskaitė, iždininkė — ,"‘e dau«’ dau» Scra Padaryti.

Vaidelytė
leatbaidė 
įuo darbo
,'isuomenės labui veikėjų ir y- nuį kun. .f. Vaičūnui už prie- Škėmienė, B. Rimdzienė, 
ra ta ypatybė, kad jų žygiams lankumų labdariams ir pasa- 
įepastoja kelio nei vasaros <Ji- kytų gražių kalbų. Be to re- 
leli karščiai nei baisūs žiemos žisoriams pp. Maskolaičiams

Uselienė, M. Jasienė, S
M.

Ka-

Kalba — Dr. Gussen. 

Publikos atsilankė darų

SKAITYKITE “DRAUGI”

kanauskaitė, K. Kakanauskai-,sdank^ naiių ii Šv. P. Al. Ro- liu 
tė, O. Uselienė, I. Ulinskicnė, žančiaus d r-jos iš Dievo Ap-

stovės į Federacijų,. Rudiene 
ir Paulikienė.

maldų atkalbėjo atsilan-
siai ačiū publikai už atšilau- kęs buvęs mūsų dvasios vadas1 Raigus siis-inų gerb. seselė.-, 
kymų, o scenos mėgėjams už gerb. kun. prof. Vaitkevičius., l,as*k\ ietę rėmėjas į puošnų

Įr, be abejojimo, ji ar vėliau stangas Ciceros žmonės įver-Į rienė. Dovanas išdalino klebo-Ardymų programos. Taip-gi Rėmėjos tiesiog nudžiugo iš- j kan,ba’į pl gardaus uzkan- 
širdingiausiai ačiū komisijai: girdusios, jog gerb. kun. pro*. dz,°' latamavo pačios Sese

lių savo užsibrėžtus tikslus. įsėdai ir raštininkui Fabijonai- ris taip pat pareiškė daug lin-i Moekaitienei, U. Išganai- pasiliks su mumis toliau ir bus ' *
Vienu svarbiausiu susirinki- čiui už atsilankymų ir už iš- kėjimų narėms, gavusioms do- Kenei, B. Juigelaitei, E. Bru- dvasios vadu. 

no dienotvarkės punktu buvo reikštas geras mintis. Dar a- valias ir visai draugijai. Po z*en<-d už pasidarbavimą. j Gerb. kun. profesorius gra- 
tentro valdybos ir komisijų čiū p. Antanaičiui ir p. Ado- to sekė programa: i “Draugo” No. 289 (1933 žioje savo kalboje nupiešė, ko
[aportai, iš kurių paaiškėjo, i minui už patarnavimų su au- j p Duetas — D. Rimdžiūtė įnL) Vyro Svečio koresponde- kių svarbių rolę lošia moteries 
tad 1933 metais sąjunga daug, tomobiliais. Ačiū aukotojiems jr E. Valatkiūtė: “Mudvi dvi!nciJa aPie Dievo Motinos So-' gyvenime ir kokių naudų duo-
ražių darbų nudirbo ir kad pp. Pociams, Bačiūnams, Mi- sesUtės”, “Močiutė motinėlė”/ pūlingos dr-jos vakarienę pei-|da jos veikla vienybėje. Gerb.

Organizacija yra geram stovy- Į liauskams ir šeimininkėms, ku ' “Eina senis per marčias” (?! kia komisijų, kad tokias ma-(kalbėtojas žadėjo kiekvieną
je ir jos reikalai teisingai ir j ios ne tik skanią vakarienę “D.” į-ed.). žas mergaites mokina dainuoti' susirinkimų duoti 10 ar 1.)
Ivarkingai yra vedami. 'pagamino, bet ir nemažai au- 2. Kalba — kum .L Kiuriu. apie inunšain,L Tamistos už-Įlnjn. paskaitėlę. Rėmėjos griaa

kojo. Taipgi širdingiausiai dė- 3 E Kondraitė sdo: “Mu- sii’uolimas ant komisijos be smingai delnų plojimu priėmė
pagrindo. I pasižadėjimą.

gpeigai. Turint tokių veikėjų ir artistam?, kurie pašventė M. Kavolienė, K. Gasiflnienė, ve’zdos parapijos. širdingiau- 
jabdarių Sąjungai nėr ko nu- laiką ir energiją, kad vakarų p. Rimšienė, J). Bučienė, 1). 
įiminti. Ateitis jos užtikrinta padaryti pasekmingu. Jūsų pa Jakštienė, L. Gailienė, P. Ski- 
r, be abejojimo, ji ar vėliau stangas Cicerus žmonės įver- rienė. Dovanas išdalino klebo- 
ir anksčiau Įvykins į gyveni- tina. Ačiū pirmininkui A. Nuu nas kun. 11. J. Vaičiūnas, ku-

Į Išklausius nipoi'lų 
paujit centro valdyba.

rinkta
Pirmi- kojam visiems, kurie atsilan-

Pinnininkavo A. Naustdie
- J

Don't 
neglect 
Colds5^

Nuo Reumatiškų Skausmų
Reumatiškų skausmų kcntčjimai yra 

greitai palengvinami vidutiniu ištryni
mu geliamų vietų su ANCHOR Pain- 
Expelleriu. Kai tik ištrinsite skauda
mas vietas šiuo patikėtinu vaistu, tuo- 
jaus jausite malonią šilumą, kas liudys, 
kad Pain*Expelleris dirba savo darbą.

Nesikankinkite, kuomet Pain-F.xpel- 
leris nugali skausmą tokiu pastebėtinu 
greitumu. Visose vaistinėse kaina 35c. 
ir 70c.—skirtingo didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro yaisbaženklį.

PfllN-EXPELLER

.šaltis krūtinėj arba gerklėj gali būti 
Į pavojingas. Palengvinkite jį į 5 mi- 
I nutes su Musterolc, "erzinimo stab
dytoji-"! Vartojant vieną karta va
landoje per penkias valandas, atne
ša palengvinimą. Vartotas milijonų 
per 25 metus. Rekomenduotas gy
dytojų ir slaugių.

linkti išrinktas p. Antanas 
.ausėda, vicc-pirinininko — 
p. Sudeikienė, 11 vice-pirm.

A. Bacevičius, nutarimų 
įštininku Petras Fabijonaitis, 

linansų rašt. — Z. Gedvilą, 
sdo gldbėjas p. Matukaitis; 
ęitacijos komisija — kun. J. 

llačiulionis, Z. Gedvilą, J. Di-;

kė ir parėmė lalnlaringą dar
ba.

Rengiino Komisija:
K. Sriubienė,
M. Česienė,
I. Vaišvilaitė

LIETUVOS BANKO 
AUKSO) FONDAS

du
E.

du
solo:

Enjoy li/e. Be 

on your to«a. 
F«1 wid«-awak<

Kondraitė 
broliukai”. “Apynėli' 
Akompanavo S. Ber-

Nusilpnėjęs. Visai be ūpo?
Draugija Šventos Dievo Alt)- I ... ».I \r , < I K- Irtas metų atgal įžymus (lydytojas

, • t< .. , -i _ -- J Oliail lUsl. Y. Uulliaite pa- Specialistas išrado kombinacijų vai-
tinos Sopulingos laike prieš-I I, • ... irtų, kurie darė stebuklus dėl ligo-... i&Kane nutarniius praėjusio nekuriu organizmas būvu suglebęs

, -- . ’’U0t..10isus-mo. J susirinkimų atšilau- ™*V?o daS
zyte”, “The Big Bad Wolf”, 1“^ d’’ parapijos svetainėje.,).^ o ųl. . nikų. šį preskrlpcija dabar yra par-

*ir "Lazv Bonez”. Akon.pana- »i su-irinki,,,-, prisirašė;, . V ‘

ivo Ona Skiriute. se a < °» aujos nau . . p«.rka aukomis prisideda n užganėdintas jūsų Doleris jums
... . tiir- • • t 11 i o t- , 1 " pi i. iviniti p. j(US sugrųžfntas. Eikite J savo vals- i

). Dialogas — “KlirpillS ir ■*•. r>. l/aoasinsKaitt1, _. o. Ki,.i,»ni> .!/»< .i;..; ..z, tlnyčlų ir paklauskite butelį tikro
Nl'GA-TGNĖ — žiūrėkite, kad ant

graži
nailišiūlė.

Ų P. Pociūtė solo: “O .Juo- n,etini susirinkimų

perka, aukom i
Kurpius ir !• B* Dabasinskaite, 2. S.11.-:,.-r.,.. .jvuipiun n , . . . ... Jviuene. Jos tėveliai vienuo

Kataliorius”: A. Staisiunas ir jį ocienė, 3. K. Juozaitienė. I a- |ya^. jfajįjg kryžiaus kelius (sta 'ailjel*o būtu užrašyta 
Ligutis. Įrtasi apie rato), kuris bus ,.iias). 1!f„/jos „,a|oniai jl( — —«

6. Kalba — A. Pocius. ' sausio 7 d., 1934. Los ponai prįėniė.
7. Kalba - M. Vaičiūnienė. Maskolaičiai iš North Side. Visų skyrių raportai buvo,
8. Piano solo: “The YellowĮKomisija: O. Rimkienė, E. Bru jgražūs. Nepaisant šalčio, nei'

žienė ir E. Vasaitiene darbuo- 'sniego, lėmėjos rengia vakare ’
jas piatindainos tikietus. Ti-1

įiša, A. Valančius, M. Šlikas, j
t. Bacevičius. Knygų tikrini-1 Lietuvos Banko aukso fon- 
io komisija — A. Dargis, A^ das Si,I n,vtV gruodžio mėn.j

Jacevičius, .J. Dimša. Federa- 1 dienų buvo toks: .M),15 mil. Butterflv” — A. Stankiiitė.
Įijos apskrities* susirinkimusd' črr* aukso, 12,03 mil. litų . 9. Kalba — J. Mockus.
mkys — B. Nenartonis, r : užsienių valiuta, 82,63 mil. 10. Kalba — O. Rimkienė, kietai tiktai 25c. Visi prašo- Vlis pelno ;iaį įtaigai. -Skyrių 
Vaicekauskas ir P. Fabijonai- jlit'-1 išduota 'paskolų; 90,54 11. Kvartetas smuikų ir ar- »>i atsilankyti į šį vakarų. įrapOl.t„ pasiklausius, sužinai, 
is. Iždininkas bus renkamas j,lld* audaii banknotai a|?- mimikų. S. Raudonis, C. Rau- JScrga mūšų fin. rašt. S.'kad rėmėjos ir parapijoms pa- 
litaine susi rinkime, nes šiame i Banknotų padengi- ilonis, 1’. Albriekaitė ir S. Be- • jjriįžnitė; ji sužeista automo- deda.

ad neužilgo I Gerb. seserys rengiasi, rė
kiu darbuo-j uiėjų pagalba išleisti brošiūrė- 

, sis. Valdybųn 1934 m. išrink- '.!<?» kurioje tilps seserų Kazi- 
;la: dvasios vadas — kun. IT. niiericčių 25 metų istorija, ge- 
J. Vaičūnas, pinu. — P. Ala- j radarių paveikslai bei aprašy- 

ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS žonienė, vice pirm. — M. Pa- j ntai ir kartu Šv. Kaz. Akad.
, seckienė. nut. raštininkė — O. Kėni. dr-jos 15 metų darbuo-

DRALGAS , vienintelis Amerikos lietuviu katalikų dien-.v XI- i<£- ,.rv.. C11 i. , • •• i... , , , * ,, Gudiene, iin. rast. — V. Moc- te. beserys su komisija daro irastis, įsoinųs 2334 S. Oakley Avė., Clueago, III. Me- „ y , • , . . . ,
tams $600 jkiene, iždininkė — D. Rakau- pianus ir skyriai sau uzsibrie-

“DARBININKAS”, Lietuvių Šv. Juozapo Darbininkų Sąjun-j skaitė, iždo globėjos — AI. j Mą užduotį jau vykdo.
gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 \V. Broadvvay, Laurinaitienė ir O. Lekienė, Į Didelio džiaugsmo ir malo-

is nedalyvavo. ' įl,!aa auksu sudarė 55,4 pruc. rnailišiūtė išpildė “Noriu mie- j |4įjį0> Tikimos k
v • . | | | • .. , ... iir likusioji dalis — valiuta. go” ir kelias kitas dainas. H„Veiks ir vėl «v; Naujai valdybai linkėtina . a pasvims ir v ei ey

SKAITYKITE
leriausio pasisekimo! Labd.

T0WN OF LAKE

Labd. Sų-gos 1 kp. sus-nias 
lyko gruod. 24 d., mokyklos 
Įanib. 1 vai. po pietų.

Nauja narė prisirašė p. A- 
ksandravičienė.

So. Boston, Afass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.00. i maršalkos — K. Andrulaitie-

lius, juda, dirba kad tik da-

numo suteikė sus-niui gerb.

Nusa-Ton

USBRadway’s Filis
(T%e Ve<e<nb1e Laxatlve)
to ckarac the inteetinal tract of 

impurities cauaed by constipation. 
Your poiton-free blood will give 
you “Pep.”

Mild - Reliable At Your Druggist

nadway < Pilis
Fon CoNSTIPATION

Thr7 Are:
A mild reliable vegetable liubvi 
whkh doe* no< gripe, raute 
oe dieturb digestion. Not habit fomi- 
ing. Contaifl do harmfal drup.

What Thry Doi 
Milliona of men aid Wo<neo, sinre 
1B47, tave u>ed dum to relieve tiek 

beadtchet, nervoaeneae, (atigue, Iom 
of appetite, poor coraplexion jnd tad 
breath when thete eonditione are 
cautied by conatipatlon.

At AU Druggiats
Radw.y & Co., Ine., New York, N.Y.

Buy gloves wlth what 
it savęs

Neretk mokėti SOc. ai 
dentų mostj. Llsterine To- 
otta Pašte raunama po JBc. 
Tėmyk. kaip gerai JI vėl-, 
kla. Ją vartotadarnaa P«v 
metus sutaupai $8.0».

LISTERINC 
TOOTH PAŠTE 

25c

Jfi Labd. seimo raportavo E. i , ..... •.................................. ,
Igintaitė M Sudeikienė svei ' ‘GARSAS , savaitinis Amerikos L. R. K. Susivienijimo or-1 ng įr E Alockaitienė, atstovės Alotinėlęs Marijos atsilankv- 
' „.i,,;,' su ' i 73 E' St" Wilkes Barre> Pa- UC- i i Federaciją _ O. Antanai- j ,n.a ir „ral,ili,„as į rėmėjas.

Iš ('„it™ rup. svečias Z. Cc- '“.STLDENTf ŽODIS”, A. L. K. Studenlij organizaciios žur- **• atstovės ] I), kojo tiž. visokį pasi.larhavi-
lūs. nalas, 366 W. Broadvvay, So. Boston, Muss. Metams $2.00. j Labdarių kuopų — A. Ra-Įmų. Nuoširdžiai sveikino rė-
’ivariūnienė* didelė labd. I užsienį — $3.00. Atskiro numerio kaina 20c.

|ii< t<*lka sunkiai sergu, hm- “LAIVAS”, savaitinis Tėvų Alarijonų žurnalus, 2334 S.
.. • - • lev Avė., Cbicugo, Illinois. Metams $2.00.

,iojo„ isi.nKios: lepui.ene, M()ri;ER J)fRVA„ A L R R Mot(.rų „Sąjungos mėncsi-į_ M Kavo,i(,nf. *t(.hr.ja« _lriams.' - * I
uleik,e,m ir Kalva.te. nis žurnalas, 2322 AV. 24tli St, Cl.icago, Ilk Metams $2.00. „ ,.L . ‘. JH .. , . . . i
\aldybos rinkimas ateinan- “VYTIS”, Lietuvos Vyčių žurnalas, išeinu dukart į mėnesį, E* X asiliauskiene, teisėjo lurt. ( i ntio valdv bu buvo rinktai 

i*iiiK metams: dvasios vadas 4736 S. Wood St., Cbieago, lll?Metums $2.00. ~ B* Jargelaitė. aklamacija. Visos rėmėjos pra j

j kauskienė, M. Mišeikienė. LL-'niėjas su Kalėdų švente ir 
Dak-; gori i u globėjos — E. Bnuzienė,: Naujais Metais; prašė sveiki- 

E. Vasiliauskiene, poliemonkn niinits perduoti ir visiems sky-

Stop 
Itching 
Skin

’>ryn«.«. ^Himnas Z»mo miMAh lo 
niežėjimą oflon 1 penktas sokundaa 
— tr paffetbtnffka prla Rrftąmoe, 
pučkų, ded«rvtn>*. Ir IŽbėrln y Z«- 
įrro Imvellc ftuhukllnftal proinRna 
vmoklAU odos, Irttadjąa, kadangi 
W» gydymo ypatybėj rotai randa
mo* kitoms gyduolėse. Vtaoa yal«tl- 
nyčIOM užlaiko—35c, 50c, SI. Ypa
tingai tvirtas Zcino. Du ayk «e- 
r«onl rezultatai SI.25,

žemo
IPOR SKtri iRRiTATlbNS

j
j

FOR BETTER BAK1NG 
AT LESS COST ŪSE THE 
ECONOMICAL”,dEFF!CIENT

KC
J

ŠAME MICE 
tocLcui

AS42 YEARSAGO 

25ounees for25<
Fu II f^ck No 5 lt c k Filiing

BAKING
P0WDER

i

MIILIONSOF POUNUS USFP 
B V OUR covcbn m r m t

kun. I’. Vaitukaitis, pirm. 
M. .Sudeikienė, vice pirm.
J. Čepulienė, nut. rašt. —•
Ogintaitė, fin. rašt. B. Kai 

lite, iždininkė — AL Gedvi- 
•nė, iždo globėjos — Laurin- 
ruitė ir O. Jurgaitienė, ko 
!pomh*ntė B. Kalvaitė, kny-

pefžiurėjinio komisija: O- 
Intienėą Laurinavičienė ir E. 
lentai t ė.

Dvasios vadus kun. 1’. Vui- 
įkaitis pasakė* gražių kalbą.

VIEŠA PADĖKA

ihdarių Sąjungos 3-čia kp. 
surengus vakarų gruod- 

’, 1933, šv. Antano para- 
ėidėj. Cicero. Illinois. Vei

SOUIRE EDGEGATE^—The Sguirc Prives Into a Hplc and Has to Back Put! BY LQUIS RICRARD

M
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C H I C A G O J E

SKABYTOJI) BALSAI
IŠ A. L. R. K. FEDERACI
JOS PRIEŠMETINIO CHI 

CAGOS APSKRIČIO SU
SIRINKIMO GRUO

DŽIO 6 D.

, sus-inuS, o pastebėsi įnilžinis-i Vieną sykį Abruonias susi-j jaunimo nusistutym^ pakreip
tus jos nuveiktus darbus. Įtiko su seneliu, kurio asmeny i tį prie Autoriteto gerbimo,

' Antras užmetimas į pastebėjo Dievą; Jis ėjo iB- kad jau taip netrokštų, be 
bus Visuose katul' seimuose ‘ “Kam Federacija daug kul-; naikinti Sodomų. Abraomui, pasiinokinimo, vadovaujančios 
taipgi kur tik galima, stato- bu ir raio apie ko’ kaiP° kilnia»» žmogui, pagui- rolės ir kad jaunimas pamil-
ma jaunimas į priekį Bet ne gi,xli’ jaunimas nepakenčia ir lo gražių miestų ir daugybės tų kalbų ir raštui? apie religi- 
guli jauniu,u« rakutauti, kad dsl lo nBdal>'' "" i“ F«leraci- žmonių. Abraomas ima drųuų jų.
visur vis,, valdybų sudurvtų *“’*•“> ""•'■8'J# reikia klaust, Dievo, jei Dievas ra-1
vien tik jaunimas.' Jaunimas l’“likti vi,,n ° F«l.'aty bent 50 teisingų, ar išimi-

turi rūpintis tautiniais reika- kintų. Dievas atsakė, ne. Ta- 
~ Li.. ai---- --- - paėmė drąsą

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

pasimokinimų turi imti iš se-
• „ * , • .v • lais. Tik tokiu būdu būtų ga- da Abraomasmino, o ne senimas ia jaunimo. . * ® 1

Įima sulaikyti jaunimų nuo klausinėti Dievų,už kiek težinomu, ne be išimčių. Yra
(Tęsinys)

6
Pirmas užmetimas

“Kodėl Federacija neduoda 
pirmenybės jaunimui*’’

Na, tik pažvelkim į visų kat 
organizacijų, nuo didžiausios 
iki mažiausios, į priešmetimus nuo sav0 J“™?8“8 deras būtų patarimas, pa
jų protokolus, valdybos rinki-1'° >•’ darbštumu ir likus visų darbų religijos rei-
,nų sųrušus. Visur tarpe seni-i ro,li kel,» lr seni,nui ir> kaiP kalais vien “k kunigams. Tu- 
mo rasime valdyboje vienų, 
kitų ir jaunuolio-ės vardų.

Ar visi jaunuoliai-ės, būda-

Linkiu jums dažniau lanky
ti Feder. Apskr. sus-mus, pei-’ 
siskirti su nekatalikiškųjų * 
spauda ir draugais, o pamylė
ti vien tik katalikiškųjų spau

TeL GROvchlU 1595

DR. A. L YUŠKA
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vak. 
8eredomls po pietų lr Nedėldlsnlai 

tik susitarus
9422 W. UARŲILTIK ROAD

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

1446 SO. 49th OT., CICERO, IIA 
Utar., Ketv. Ir Pėtn. 10—9 vai. 

*147 SO. HALSTED ST., C1UCIAU4 
Pa&ed., Sared. Ir BubaL 2—9 vai

iiti.i.r iut.r,;,,,,, L-.,.-;, « iStautėjimo”. Čia gerb. jaunuo šiųjų Dievas dovanos Sodomai,1 , - , r„daug jaunimo, iš kurio ir se- . ° . ’idų ir draugus. To paties jums

šiandien skaitosi su senimu,
ibet visi šios valdybos nariai siklaus.vk k» i*8 suko-

lui valdyboje, lanko organiza-Į u;Jllctinius _ įr

domoje radosi vos 3 teisingi 
asmenys ir tik vienoje Loto 
šeimoje, kuriems liepė apleis 
t i Sodomų ir Sodoma žuvo.

!matome, dar nesijaučia pavar- da Federacija, sėdėdama ko-lZuvo 
Igę senimui vadovauti. Taip jas (amerikoniškai) pasidėjus Taigi, oi Federacija sekda- 
Į daryk ir tu, gerb. jaunuoli. Į ant stalo, turėtų įvalee laiko nia Kristaus įsteigtos Kv. Ba- 
i Tadu nerasi vietos įskverbti | vien tik cigarų rūkyti. Bet žnvčios nurodymus, mokslą: ir

TeL LAFayette 76&O »

OR. F, G. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai. • >—4 lr 7—• vai. vakare

Bes. 2136 W. 24th St. 
TeL CANal 0409

Dienoms Tel. LAFayette 679* 
Naktimis Tel. CANal 0402

DR. A. J, JAVOIS
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: 3 iki 6 popiet, 7 iki 9 vak 

Nedėlioję pagal nutarti

vijos susirinkimus daugiau 
kaip sykį į metus, čia negvil
densiu; visuomenė tai žino.
Bet senimas visgi džiaugiasi, 
kad bent priežmetiniame dr- 
jos protokole jaunuolio-ės tel
pa vardas, kaipo valdybos na
rio. Senimas ir tuomi džiau
giasi, kada spaudoje skaito
jaunuolių visuomeninius dar-lgai lankydamas visus

G R A B O R I A b

LACHAViCH 
IR SŪNŪS

LIETUVIS GRABORIUS
laidotuvėse kuoplglansla 

Reikale meldžiu atsmaukti. o mane
darbo bosite aiganėdlntl 

TeL CANal 2S16 arba 9616
2314 W. 23rd PI., Chicago

Telefonas TARdų 1 įsa

J. F, RADŽIUS
‘ Ine

LIETUVIŲ GRAB0RIU8 
Palaidoja ui $26.00 ir aukėčlan

Moderniška koplyčia dykai.
668 W. ISth (M. Tel. CANal 6174

Chicago. III.

I.J.ZOLP
GRABORIUS IR- LAIDOTUVIŲ 

VED AJA*
1646 WEST 46th STREET 

TuL BOUlevard 6308—841*

tai Federa-! gCrb. jaunikaiti, jūsų viršui įtarimus, Abraomo pąjdusny 1 
cijai. paminėti užmetimai ir pata- bes pavyzdžiu, kalba ir rašo

Gerb. jaunuoli, girdėjau jū-Į™““! P^^auja štai kokias apie religijų ir jų pirmoje vie
šų užmetimus Federacijai 23
kongrese Chifagoje. Dviejuose

užmetimų bei patarimų jei tai nns Sodomos ir šių dienų žmo- 
Fed. Cbic. Kpskr. susirinki- visa jau pasireiškia jaunime,, n*’ž skaičių, žmonija nenusm u 

nie.. Taigi, gero. jaunuoli, stok man prisimena Abraomo lai- k^’* žemiau 10 teisingųjų, ne
imi kojų ir Įdirbk ištvermių- kai, apie 400 metų prieš Mozę paisant, ar tas jaunimui pati-

— (žiūrėk, Bv. Istorijų Seno nka» ar ne.
Įstatymo). j Taigi, gerb. jaunuoli argi

Abraomas su Dievu buvo, šios išvados neteisingos jūsų 
geri draugai. Nėrint patirti j užmetimams bei patarimams?
Abraomo klusnybę, Dievas lie-1 O jei jau ir būtų taip blogai 
pė Abraomui paaukoti savo sti jaunimu, ir jei gerbiamas 
sūnų nukirtimui ir nudegini- jauniinuį vadovauji, bandyk 
inui; ir Abraomas būtų sude
ginęs savo sūnų, jei Dievas 
to būtų ištiesų norėjęs.

išvadas. į toje, stato, o tautos reikalus
Akivaizdoje gerb. jaunuolio antroje vietoje, kad, sulygi-

GARSINTOS 
“DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI:

Tel. LAFayette 3057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

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

Se rėdo mis lr nedaliomis pagal
sutartį

Office Phor.e 
PROspcct 1028

Res. and Offt'ce 
9339 So. LeavlU SL

CANAL 0706

DR. J. J. KOWARSKAS
PUYS1CIAN and SURGEON

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

2 to 4 and 7 to 9 P. U" 
8unday by Appointment

Feder.

STANLEY P. MAŽEIKA
Graborius ir Balsamuotojas 

Turin au tomui) iii na nsokime 
'ežkalamB. Kaina prieinama 
3319 AUBURN AVENIJE 

Chieajm. TU

ANTANAS PETKUS
GBABORIUS 

Koplyčia Dykai 
4830 WEST 15th STREET 

Cicero, Illinois 
Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

S1M0N M. SNŪDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas teras lr nebrangus
718 W. 18th St.
Tel. MONroe 8877

Ofiso TcL CICERO 49 
Rcz. Tel. CICERO 3656

JOS. SHINGLMAN, M. D.

Pilone GROvehlll 0U27
Valandos: 2-4; 7-9 P. M. 

Trečiadieniais ir sekmad. susitarus

DR. J. W. KADZEWICK
Lietuvis Gydytojas tr Clnrnrgas 

6859 SO. U'ESTERN AVĖ. 
Chicago, UL

BOUlevard 7589
Rcz. UEMlock 7*91

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENT1STAS

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 1* ryto 11d 8 vakaro

DR. M. T. STRIKOL'IS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 iki 4 ir nuo 6 Iki 8 vak.
Nedėliomia pagal sutartį 

Ofiso telef. BOUlevard 7820 
Namų tel. PROspcct 1930

Tel. BOUlevard 7043

OR. G. Z. VEZEL’IS
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

▼ak: nuo 9 Iki 8 vakare
Seredoj pagal sutartį

f A

Offlse TcL REPublic 7090 
llea. TcL GRUtcUUl 0017

0917 S. WAfcUTENAW AVĖ.

DR. J. J. SIMUNAIIIS
GYDYTOJAS ir CH1RUGA*

2423 W. MAitųLElTE ROAD 
Vai. 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-12 ryt*

NedAtloj susitarus

rnooe CANal *133

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJA* Jr CM'U'JRftA*

2201 W. Cermak Rood
Valandos 1—3 lr 7—8 rak. 

Sersdomls lr Nedėliomis pagal sutar
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
Telefonas REPubUc 7808

Tel. LAFsette S*7*
J. Uulevičius

Tel. CICERO 8*4

SYREVVICZE
GRABORIUS

Laidotuvėms pilnas patarnavimas 
galimas ui 896.99 

KOPLYČIA DYKAI
J 344 R ftfttb fii«Aro. Tli

Grabortafl 
• lr

Bateaoiuotojas
Patarnauja C1U 

eagoje lr aplells 
k*je.

Didelė lr graži
Koplyčia dykai

40*2 Archer Avė

Visi Telefonai: YARds 1741 ir 1742

Didžiausia ir Seniausia
GRABORIŲĮSTAIGA

LIETUVIŲ .
EUDEIKIS ir vėl nustebino publiką su savo nupigin
tomis kainomis už aukštos rūšies palaidojimą. Mes 
nieko nerokuojame už atvežimą mirusio žmogaus kū
no į mūsų įstaigą ii bile kokios miesto dalies.

Reikalui esant, mūsų automobilius atvažiuos į jūsų 
namus ir atveš į mūsų įstaigą, kur galėsite pamatyti 
didžiausį pasirinkimą grabų ir kitų reikmenų ir už tą 
patarnavimą jums visai nieko nereikės mokėti, nežiū
rint į tai, ar jūs ką pirksite, ar ne. •

EUDEIKIS yra vienatinis lietuvių graborius, kuris 
teikia ambulance patarnavimą su ekspertu lietuviu 
patarnautoju. Dykai Keturios Moderniškos Koplyčios 
Dėl šermenų. Pašaukite EUDEIKĮ pirm negu kreip
sitės kur kitur.

ELudeikis
JŪSŲ GRABORIUS

Didysis Ofisą*
4605-07 South Hermitage Avenue

A.
JUOZAPAS ARNAŠIUS

Persiskyrė su Šiuo pasauliu
■austo *1 d., 1:30 vai. popiet,
l’Jūi m., sulaukęs pusės 21 už., 
Kiuifs Lietuvoj, lauragėn apskr. 
j ajurės pui-ap., Oapkiskbj kai
nu-. Anivn'koj išgyveno 21 m.

Paliko dideliame nuliūdime
.seserį Domicėlę i.r įivogcrį Kta- 
nislovų. Pankuuskius ir jų ftel- 
m>nn, 2 pusseseres Barbora ir 
ftv-.ygeri PranclSkų Kanilnskius; 
Orų. ii svogerj Kazimierų Dvm- 
skuis; pusbrolį Antanų l’.rbonų, 
gįmlni-8 ir pažystamus Ameri
koj, o Lietuvoje seserį Agotą, 
brolį Stanislovų ir gimines.

Kūnas pašarvotas randasi
32 30 8. Llme St. Laidotuvės J- 
vyku penktadienį, sausio 5 d., 
8 vai. 1S ryto 1S namų į šv. 
Jurgio parapijos bažnyčt'ų. ku
rioje atsibus gedulingos pamal
dos už velionio sielų, o iŠ ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi a. u. Juozapo ArnaSiaus 
giminės, drangai į'r pažįstami 
esat nuoSirdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse ir suteikti 
Jatu paskutinį patarnavimų lr 
atsisveikinimų.

Nuliūdę lakame: Scmio. Pas- 
Mvogcriiii, Giminės lr

l*al)stunti.

z laidotuvėse putarnauja gra- 
hnrlus A. Masalskis. Telefonas 
BOVLevard 4 130.

Buvęs Cicero , 
miestelio pirz 
tnas Sveikatos 
Koraisijonlc- 
rius (ir laikė 
tą garbės ofi
są per 19 me
tų) yra gerai 
Cicen'ečlams 
žinomas per 
27 nt'lus. I)a- 
bar speciali
zuoja gydyme 
Plauė.Ų, šir
dies ir Iteu- 
innlizmo ligų. 
Valandos:

Nuo 10 iki 12 vai. ryto; nuo : Iki 4 i 
vai. popiet ir 7 iki 8 vai. vakare; ' 

ėventadfenlais pagal susitarimų.
4930 West 13th Street

CICERO, ILL.

: d !
Tel. Ofiso BOUlevard 6*18—16 
Rez. VICtory 2343

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street

Ofiso vai.: nuo 1-8; nuo 8:30-8:89

Office Phone Res. 6107 S. Franclsco 
Pruspcct 2239 Phone Orov. 8951

DR. J. SZDKIEW1GZ
PHYSICIAN and SURGEON

6058 SO. ASHLAND AVĖ., Chicago 
Hours: 2 to 5 - 7 to 9 P. M. 

Sunday by Appolptment

TcL CANal *129

DR. G. I. BLOŽIS
DENTISTAS

2261 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt St.) 

Valandos: Nuo 9 iki 18 ryto

Nuo 1 fkl 8 vakar* • 
Seredoj pagal sutartį

TeL CANal 0257
Res. PROspvct «*&>

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1821 SOUTH tlALSTKD STRKfS
Rezidencija 6000 So. Ai-tcela., a ve 

Valandos: 11 ryto iki 4 popiet
* lkf 8:30 vakare- - ■ - 1 ory.

Ofiso: Tel. CALunict 4039 
Res.: TcL UEMlock 028*

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAM

3147 So. Halsted St 
Ofiso valandos: 1-4 lr *-S vaL vek

Keaidcitcija* ODsaa: 305* W. *9Ui 
Valandos: i*—ii ryto

Seredomis lr Nedėliomia pagal
7*

GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
4142 ARCHER AVENUB 

TcL VUtginta 003*

ĮVAIRŪS DAKTARAI;

vai.

■
G R A B O R 1 A I:

Rea Phone 
ENGlevrood 6*41

Offloe Phone 
TIUangle 0044

OUao TeL VICtory MM
Rez. Tet DHEmi 9191

DR. A. R. MCCRAOIE DR. A. A. ROTH

R0BERT PETER 
ZAHSITIS

Mirė Miiusio 2 d., 1934 m., 8 
ryto, sulaukęs 6 imėnoslų

Mtnžlaua Gimęs < feieugoje.
Paliko dldilltime. nuli'Odimc 

motinų Cath< rlm-, tėvų Petrą, 
gruud-rnų llonitc'lę Kehultz, 
graiid-|.ų Jok*. Schuita, tris to
tus. du dėdcM lr gimines.

Kūliau piišurvotas 6738 South 
Campbell Avė. Laidotuvės įvyks 
kctvirlu4Hcaį. sausio 4 d.. 1984 
m.. IA namų H vai. ryto Irus at
lydėtas į <llmhiio l'imelė* *r. 
Mūrijo* pnrupfjos bažnyčia, ku
rioj. įvyk- gedulingos pamaldos 
už velionio sielų. Po pumuldu 
Inas uAydėtas į 8v. Kuzluiiero 
kupinų*.

Nnadlrdžlul kviečiame visus 
gimine*, draugus-ges ir pažys- 
taJiiu*-muH dalyvauti’ Šiose lai
dotu vėso.

N.iBOdc; Tėvai, (InuMl-ma, 
«.raMd-pa Teles, Dėdės kr Gl- 
MŽMfl,

Igtldniiiv.-nis putarnuuJjL *ra- 
''••iilteįBl P Mažeika. 'i'.Astouss

UOZAPflS EUDEIK!
- ! R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE.......PAŠAUKITE........

RE Public8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturtini: sąryšių su firma tuo pučiu vardu) 

GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

7850 So. Hsisted Street 
ko o M 210

vai.: 2-4 lr 7-9 vak vakare

DR. CHARLES SEGAL
/

OFISAS
4729 So. Ashland Avė.

2 lubos
CHICAGO. ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 lai 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vul. 
vakaro. Nedėliotnis nuo 19 lkf 12 
valandai dienų.

leietonas MIDway 2880

Rusas GviLvlojas lr Chirurgas 
Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 

visų chroniškų ligų. 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas Slst Street 
Vai.: 10—II v. ryto. 8—4, 7—t v. v 
Nedėtomis lr ftventadlenlala 10—11

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVI
Tek YARds 0994 

Re*.: Tel. PLAza 8200 
VALANDOS;

Nuo 10-12 v. ryto; 2-1 lr 7-9 ▼. t 
Nedėldlcnials nuo 19 iki 13 dlsng

J. J. BAGDONAS
Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 3100
2506 W. 63rd St.

Offloa; Rea:
PROspect2011 BEVerly 0081

Dr. JOHN F. RUZIC
GYDYTOJAU IR CHIRURGAS
2355 West 63rd btreet
VaL: a to 4 lr 7 to 9 P. M.

Ketv. Ir Bftkmad. pagal sutartį
Ryto vai. Av Kryžiaus Ligoninė) 

Chicago. III.
Phone: HEMlock 6700

Skaitykite «r platinki! 
dienraštį “Draugę” 
remkite vsus tuos pr< 
(esionalus ir bizniem 
kūne garsinasi jame.

Daktaras
Kapitonas 

Pasauliniame kare

WISSIG,
Specialistas U 

Rusijos
GYDO VTRAR I4GAS VYRŲ IR 140*1 ERŲ PER 98 METUS N1EZII 

KAIP UlBlBCNtJUHloe Ir NEIAGYDOMOB *08 YRA
Bpeclsllėkal gydo Ilga* pilvo, plaučių. Inkstu U pūslės, utnuodlįtm* S as 
jo. odos. Ilgas, ialadas. reumatizmų, galvos skausmus, skausmus n'‘Sa
roje, kosėjimą, gerklės Skaudėjimų Ir paslaptingas ligaa Jeigu kiti a» 
galėjo jus tlg'dytl. ateikite čia ir psrsRlkrlnklte k* jis Jaras gali 
ryti. Praktikuoja per dangei) metų ir lėgydd tukMančlus ligonių. PatHB, 
roas dykai. OFISO VAI^ANDtm: Kasdle nuo 1* valandos ryta iki jį 
valandai Ir nno i—I valandai vakar* Nedė’torals nuo 11 ryto ik. I *«4 

«*.KJ wkot MUK am. U..-,,-.. k.^tag Ava. >< K*wt.w<i



« p n x y g x s I Trečiadieni', sausio 3 u i 934

C H I C A G O J E

DIDŽIOSIOS ŠVENTĖS

Kalėdų sezonas — tai didė
tų Švenčiu metas: Kristaus 
Užgimimo, Nauju Metu, ftve-

Svirskns pasveikino parapijo
mis su ftv. Kalėdom linkėda
mas nuo Dievo laimės ir svei
katos. Didelė Dievo malonė 
kad galėjome dalyvauti toje 
šventėje ir džiaugtis.

Marijonas kun. Vitkus ku

VISĮI LIETUVIŲ MENI
NINKU ŽINIAI

Dariaus - (Iirėno Paminklo 
Fondo Globėjų Komitetas šiuo

lto Jėzaus Vaido, Trijų Kn-įčių ir Kalėdų durnoje pagal
ėlių. bėjo įu'ūsų klebonui išpažinčių

Aušros Vartų kukli bažny- klausyti. Kalėdų rylų daug tlr- 
gijų ėjo prie šv. Komunijos: 
fcv. Rožančiaus, Apaštalystės 
Valdos, Vyčių 5 k p.. Nekalto 
Prasidėjimo P. ftv. mergaičių, 
šv. Var«lo ir taip pat visi im

ėlė gražiai atrodė tomis die- 
įomis; Betlėjaus kūlelė, alio
jai apstatyt i eglėmis ir pa- 
mošalais, daugybė žvakių, 
įvyturėlių, gausus elektros ap- 
ivietimns darė bažnyčią jaukia 
r malone. Be pertraukos vie
nuolių Kalėdų ryte laikomos 
lišios, nuo šeštos valandos 
igi pat dvyliktos, pamaldų 
nuogų lyg prirūkytų pusę die- 
os išlaiko bažnyčioje. Varpai-; 
lažinis skambinimas, vargonų 
►audimas, iškalbingi pamoks
lininkų žodžiai ir linksmios 
.alodų giesmės pagauna mal- 
lininko dvasių ir nei pajusti

rapijonni. P. Rep.

IŠ ŠV, KRYŽIAUS PAR 
T0WN OF LAKE

ŠAUNI PUOTA PAS 
A. STUGIUS

Gruodžio 24 d. pripuolė A- 
domo. Kadangi Stugis nešio

li- štai dabar atsirado nuu- Araque, Venezueloje. Daug lie 
jaf priemonė, kuri atrodo tokia kanų surinkta ir patalpinta 
keista, lyg kad ji paimta iš nedideliame muziejuje pana- 
kokio nors juodosios arba bal- šios į Egipto civilizacijos lie 
tosios magijos vadovėlio. Ji kanas.
yra tokia: j Stabai kuriuos garbino prie

ini skelbia Dariaus - (iirėno Reikia paimti baltą pelę, pa- šistoriškas žmogus, milžiniškų 
paminklo projektui pagaminti Prn!5^Q baltų pelę ir patupdy- gyvulių griaučiai, ugniniai 
konkursų. p* i Tinrvelį. Ir tas nežalin- skiltuvai ir kiti ugniai išgau-

T- 1 • gas žvėrelis vienu savo būvi- «: iPnnki»ii. Konkurse gali dalyvauti vi-1 . . ’* irnuKim.
. . į rnn apsaugos nuo susirgimo Tl • , • n- • 1si lietuviu kilmes menininkai Į ... 1 įvirini tikiu 1 Atlamio bn-

vėzio liga.gyv. .Dingt. Ainer. Valst., Lie 
luvoj ar kur kitur. !

(leistina, kad paminklo pro- “ ""‘s sknilo"'° 
jekte būtu atvaizduota l)n. 'medicinos žurnale, i,- rašo n-,/ “Kuomet Atlantis nusken- 
riiius - (iirėno kelionės tikslo I Pie •'» P^fcsorins Teičlende- do, tai išsigelbėję egiptiečiai 
simboliška reikšmė.

Bet receptas ne iš magijos,
vinių senovėje, — sako Dr. Re-

rimtame fpieana.

“DRAUGO” METINIS KONCERTAS 
tai, Vasario (Feb.) 4,1934

Lietuvių Auditorijoj, Chicagoj
navijos pussalio ir Amerikos žiūrima, kad svetimšaliai Lie- 
vardais. Ar. V .altui tnvoj,‘ nevarytu prieSvalsty.

I binės akcijos.

Menininkai, norintieji daly
vauti konkurse, gali gauti 
Lietuvos Konsulate Čikagoje 
lakūnų bei lėktuvo atvaizdus 
o taip pat faktus apie skridi
mą.

Projekto braižinys gali bū
ti nupieštas paišeliu ar raša
lu ant balto popierio.. Braiži
nio dydis 30x40 colių. j klausimų: kame ir kokiose ap-

Paminklų manomu statyti J*,lk>bėse pelė apsikrėtė vėžio 
viešame parke lygioje vietoj1’1^' SUs,rK° briketų dirb- 
ir šiam reikalui* išleisti apie luv‘"‘'e’ ‘“atomai, kvėpuodama

lis, žinomas dėl savo skaitli- atkeliavo čia. Neabejoju, kad. 
ngn kūrinių kovos su vėžio'jis nustebins pasaulio moksli

įlinkus. Manau aprašyti ši ra 
1 tlinį ispaniškai, jį išversti į 

Kartą tam profesoriui, esan1 prancūzų kalbą ir išleisti, šie

liga klausimu ir esąs to daly
ko žinovu.

činm vadovu instituto kovai
su vėžio liga, užnešė ištyrimui 
pelę, kurių ištyrus pasirodė, 
kad ji, iš tikrųjų, serga vėžio 
liga. Dabai

inet knygoje. Via įrodymų,

ja tą vardą, taip pat ir jų sū-
iicpasijunti, kaip persiiini gau! nelis, ta proga J. Stugienė bu- (dolerių. Paminklo auk- 
ių Dievo laukiančio žmoniją vo iškėlus puotų tėvo ir sfl-!s^is nuo 1° lk* pė’lų.

kad tais metais kai egiptiečia. 
čia atėjo, buvęs padarytas ki
niečių užpuolimas iš anapus 

reikėjo išaiškinti Ramiojo vandenyno”. (

Jau šmuli mokslo vyrų kal
bama apie nuskendusį Adan
tį nei nuo Piloto laikų. Seno
vės geografijos nuorodo Atla- 
ntį buvus keliose vietose dabriketų dulkes. Žinoma, kad

briketų dirbtuvių darbininkai' Partiniame Atlantiko vanilenv

Įnalonių džiaugsmu ir su visa liaus vardinėms paminėti.
Per vakarienę sudėta linkė

jimų. Gerai žinomas to\vnofla- 
kiečiams biznierius K. Būras 
paaiškinęs vakarėlio tikslų ir

Aušros Variu , gi KnlM.),llnk^JimnA 
niekur taip!Adomams; Jis «r vadovavo va-

lažnyčiu, su dangaus angelais 
Įneil ingai sveikini savo šir- 
lies Karalių, — mažutėli Jė- 
ui...

peitojimas,
ražus nėra kaip čionai. Pa- karf,iui* To,iau ka,’*j°-- 
inkti, aiškūs, skambanti iš- pulionė, J. Norkus. J. Čepulis, 

Jack Kronibler, O. Jaselskie- 
nė, O. Jaselskaitė, O. Navie-

ąvinti giedorių balsai, nuo 
ukštųjų, širdį pagaunančių

igi įspūdingųjų, gi-ikftl^*’ Ubiicli, P. .Jeselskis,K
nijų bosų, aiškiai kalba, kad * aukštiem*. Kitų pavard
ei gieda ne samdininkai, tik,*'1* n,‘* •(♦•atsimenu. Ant galo 
Kilūs Jėzaus mylėtojai, kurie

•pianų,

SUTVARKYS SVETIMŠA
LIŲ REIKALUS

Svetimšalių darko reika
lams tvarkyti vyriaus)bė iš
leido atitinkama įstatymą. 
Šiam Įstatymui vykdyti du
lkai* baigiama ruošti iistrnk- 
eija. Ypač bus griežtai

1934
RADIOS

PARDAVIMUI PIGIAI
Siūlai, overkautai ir įvairūs 
stvgu muzikos instrumentai.

FRANK KUZMARSKIS 
2635 W. 39th Place
(prie Archer Avė.)

Telefonas LAFayette 1347

JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark 
Telefonas STAte 7660 

Valandoa 9 ryte Iki 6 popiet 
2201 W. Cermak Road

Penedėllo. 8eredos fr Pėtnyčloc 
vakarais 8 Iki 9 

Telefonas CANal 6123
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarntnko, Ketvergo tr 8ubatos 
Vakarais 7 Iki 9 

Telefonas KEPub lc »600

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Karnas

TUMONIS GOAL GO,
12132 UNION AVĖ.

Cbicago, Ilk

Phone PULlman 8296
Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Avė. 
Phone PULLman 8092

dažnai linkę susirgti vėžio li
ga. Žmogus gali dirbti tokio
je kenksmingoje atmosferoje 
daug metu ir suserga tik po 
aštuonerių dešimties metų. Pe 
lei reikia daug mažiau: Ji su
serga po kelių savaičių. To

ne. Šis žemynas buvęs staiga 
vnndenvno prarytas ir ta vie- 
ta likusi net netinkama lai-1 
vains plaukioti, nes vanduo bu , 
vęs negilus, o po vandeniu bu- ' 
vęs dumblas ir sekluma. Lika-Į 
sius salos toje vietoje dabai

Braižiniai turi būti prisių
sti laiku užantspauduotuose 
vokuose. Braižiny menininkas 
pasirašo slapvvarde gi atvir
kščioje braižinio pusėje prili
pina nedidelį užantspauduota 
vokų, kuriame turi būti Įdė
tas raštelis su menininko var 
du, pavarde ir jo antrašu.

Braižiniai tari būti prista
tyti Fondo Globėjų Komite
tui ne vėliau 1934 m. balan
džio mėn. 15 d. adresu: Litli- 
unnian Consulate, 100 Kast 
Bellevue Place, Cbicago, Illi
nois, U. S. A.

Konkurso teisėjus

dėl, jeigu pelė susirgo kame .>/,nOmos Kanani sala Skand,-
nors vėžio liga, tas rodo, kad> 
ore yra vėžio ligos bacilų.

Žinoma, kad yra namų, ka
me susergama vėžio liga labai 
dažnai. Pasitaiko butų, kame 
suserga visi atsikelia gyven
tojai, arba, bent, labai daug 
kas. Ir, štai, jeigu kas nors

skiria atsikelia į butų; arba net į 
namus, kame kns nors nese
nai mirė nuo Vėžio ligos —

Metinės Sukaktuvės

visi sustoję pakėlė laure už A-
savo darbščiu vadu Juozą Į^on"' s'eikntą.

'ražaičiu nesigailėjo laiko pa-. Vėlų vakarą visi skirstėsi
, v .. . . n* dėk;n.,; A T Fondo Globėjų Komitetas su- ”irbeti, kad pi baznvtmis gie-j pasilinksminę n neiiingi a. .1. •’*

ž tokias vaišes. ‘ataręs su Čikagos Miesto Va- n
Svečias ldyba- * turi Pastaty(l ki^viename

m

lojimas tikrai būtą pamaldų Slūginius už 
•n nuošalu.
(.ražu, maloniu švarioje, j Moterų Sų-gos 21 kp. turi 

taip krikstolas, nors šiaipjau siuvimo ir kepimo kursus Da 
ik paprastumu pasižymėjau-,vįs Gunare pk. kas antradienį,) 
ia, Ausros Vartų bažnv teleje., 7 vn| vnk. Visos narės yra 
larbe tos bažnytėlė'; pašto- kviečiamos atsilankyti ir sa 
dam ganytojui levui ninrijo- vo atsivesti. Onyte-
mi gun. Juozui Mačiulioniui.I ___________

Svečias RED. ATSAKAI

ŽINIOS Iš ŠV. MYKOLO

PARAP.. L’PRTH SIDE

Projektas, gavęs daugumą 
teisėjų balsų skaitomas laimė
jusiu.

I Laimėjusiam menininkui ski 
riama 125 dolerių premija, ku
ri tuojaus jam išmokama.

Projektai, premijos nelaimė 
ję autoriams negrąžinami ir 
už juos komitetas neima jokios 
atsakomybės.

Dariaus - Girėno Paminklo 
Fondo Globėjų Komitetas

kamlmryje narvelį su balto
mis pelėmis. Jeigu pūdė susir
gs, bus galima išaiškinti, ko
kios priežastys iššaukia toje 
vietoje susirgimus, ar jie bu
vo epizodiški, ar, iš tikrųjų, 
mikrobai gyvena sienose.

Arėjas Vitkauskus

AR BUVO ATLANTIS?
P. V. ((’bieagoje). Į kores

pondencijas, rašytas piešeliu 
redakcija nekreipia jokio dė-

_______ Imesio. Jau kelis sykius buvo
Šv. Kalėdų iškilmės. Diile- v»*yln, kad visa redakcijai 

iu džiaugsmu žmonės renkasi reikia rašyti rašalu.
bažnyčių Kalėdų rytą, kad -----------------

agarbinus gimusį Kūdikėlį “DRAUGAS’
Dievą. - ----------

(» vai. Mišias laikė marijo- Katalikiškas!
tas kun. Vitkus ir pasakė gra- 
U pamokslų apie Kalėdų rei- 
išme.

Parapijos choras, veliamas 
. Kulio, giedojo kalėdines 

giesmes. Solo atliko Marijona 
lulienė ir V. čirvinskas. A- 
liejų balsai žavėjo žmones, 
idestc Fidelis solo dalį pirmą i 
:artą giedojo jaunutė Ona Ju- j 
ikiūtė, turinti malonų sopra- 
10 balsą. Smuiką žavėjo V. 
fepukaitė. Be (o, solo giedojo 
r O. Juozaitienė. Visas ebo- 
ras gražiu giedojimu ragina 
įmones prie karštesnės mal- 
los ir prie didesnės Dievo ga-‘ 
bės. Garbė mūsų chorui.

Altoriai buvo papuošti gra
fomis gėlėmis.

Seserų Knzimierieč.ių rūpės
iu Betliejaus stainelė (crib)
)uvo taip pat gražiai papuo
la Gerb. klebonas kun. J.

MARGUMYNAI
BALTOJI PELĖ — IŠGEL

BĖTOJA NUO VĖŽIO

Ankstyb.os civilizacijos pas
lapčių suradimas Pietų Ame
rikoje padarytas Dr. Raptael

BRONISLOVAS
LAURAITIS

Jau sukukn metai kųj negai
lestinga inirtfe .atskyrė ih mū
ru lurpii mylimi) vyri, Ir lėvel).

Netekome kovo mylimo vy
ro ir l- vo rauaio 23 <!., 1933 m.

Nors laikas teainHi. mes lo 
nieknOoa negalėsi-ne už-mlrSII.

l.al gaili uingas Pi’evaa suteikia 
jam aniZimy alilaj.

AteUnilaml ta lo lifuTna pra- 
Hišnll”liua ifi v'ūru t-rpo. v,ra 
U'Prašvtos p-sln.'nges šv. Mišias 
už io si'-’o. ketvi-tutlleni, sausi’o 
t ,1.. 1934 es . š-' Antano no
ro n. božnyviot". Cicero1. šeš- 
toiUen1. snuMio G’ ii . 1 934 m.
vipi, švi-ntu mranlics b-i-Jnv- 
ėiOle nosellIKle. \bv*os MISi'oa 
bus laikomos 7:4f. vai. ryto.

Kvb-t'loiPe vl-ns r’mlnen. 
iir-,«sms ir no-vKtomuH ilolyvau 
II Šiose pomoJose.

Vnilūile liekame 
Siinii'.

Mnli-ris ir

Lietuviškas! 
Patriotiškas! 

Teisingas! 
Naudingas! 

Pamokinantis!

Kaip žinoma, iki šio laiko 
dar nerasta griežtos priemo
nės išgydyti sergančius vėžio 
liga. (lydytojai ir mokslinin
kai veltui ieško tos priemonės, i

o ligoniai miršta ir miršta

INSURANCE
N0TARY
PUBLIC

PERKAM
Lietuviškru

BONUS

SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ
LAIVAKORČIŲ A O ■ M T O R A

PRISIKASYKITE Į MŪSŲ SPULKĄ
TKISnVGOfC PAMATUOTAS BIZM18

2608 WEST 47th STR. Tel. LAFayette 1083

Yra daug tobnltĮsnės. Išduo
da tyrą ir aiškų balsą. To
dėl kas nori turėti gerų ra- 
dio, kuri perduoda progra- 
inus aiškiai, pątariaine iš
mainyti ant naujos radios.

Budriko krautuvėje jūs 
rasite visas vėliausius ma
dos žvmių išdirbįsčiu PU IL
GO, ZFN1TU, R.Č.A. YIC- 
TOR, AT\YATFR KENT, 
CROSLEY?

Budriko krautuvė priima 
jūsų senų radio ir už ją duo
da didelę nuolaidą.

Kada daliau vra INVEN
TORIAUS IŠPARIUVr- 

MAS Budriko krautuvėje, 
jūs galite pirkti pigiaus. 
Jūsų seną radio sutaiso 
Budriko patyrę mechanikai.

ta. F. Bndrik. Ine.
Rakandų, Radio ir Muzikos 

Krautuvė.
3417-21 So. Iflalsted St

JEWELRY KRADTDVĖ
Sutaiso laikrodėlius ir per

dirba žiedus.
3343 So. Halsted St.

Budriko Radio Programai:
W.C.F.L., 970 k. kas nc- 

dėklienį nuo 1 iki 2 vai. po
piet. AV.ILF.G., 1420 k. kas 
ketvergų 7:30 iki 8:30 vak.

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlcago. 111.

Katrie perkate anglis Iš drnt- 
verii,. siuskite juos 1 CRANE 
COAlj CO. Oaii8ite geresnes 
anglis, už mažiau pinigu 
Pncahnntas M. R. liktai >7.00 
tonas. >

PEOPLES GOAL GO,
Visados garantuojame ko

kybę ir teisingų vogo. 
Yardas ir ofisas:

12132 SO. UNION AVĖ.. 
Tel. PULlman 5517
West Pullman, Ilk

Galite nusipirkti dangian 
anglių žemesne kaina iš 
Peoples Coal Co.

I, S. or 4 tona 
S tona or more

Poehy M. R...........97.75 97.25
Kent. M. R........ 95.75 95.45
Eump .................... 96.75 96.25
Black Ban<l
F<g ........................ 96.50 9600
Cunip .................... 96.75 96.25

ĮN OUR OFFICE




