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PRIEŠ BOLŠEVIKUS

I ęillGI F pasitraukė iš Užima- i VAI STYRFMS I Mmių M0S V1ETOS DANC|fi0, J. vau i lotina 
SENATO PREZIDENTAS

pie 2,000 kareivių ir valstie
čių nukauta ir sužeista

IaponaTreikalauja
LYCYBĖS JŪROSE

NUMATOMA, KAD PA
BLOGĖS SANTYKIAI SU 

LENKAIS

PLANUOJAMA 
DIKTATŪRA

KIEK iš LIETUVOS IŠ
VEŽTA IR KIEK SUDE

GINTA TURTO

KARIUOMENĖS KAPITO
NAS PRANEŠA APIE TAI 
KONGRESO KOMITETUI

DANCIGAS, gr. 29. — At
sistatydino šio laisvojo mies- 

i to senato prezidentas dr. ITer i
Į man Kausebnig. .lis buvo len \\ ASUIN<j TON, gr. 29. —

---------- — kų bičiulis ir gražiai sugyve- Tyrinėjančiam prieŠameriko
AVASHINGTON, gr. 29. — į n0 sn pakais. nišką veiklų kongreso koinite

, MDONAS, gr. 29. — Ži 
ni,'iš Rusijos, magnmeto- 
valstiečiai sukilo prieš so

|dų vyriausybę Turkestano 
dėtų respublikoje. Kariuo-

hnės su valstiečiais krūvi- Japonų atstovvlič įdavė U. S. 
Tos kautynės Įvyko ketvirta-: vyriausybei notų. Japonija 
dienį netoli Afgano pasieniu. formaliai praneša, kad ji pa- 
Apie 2,(XM) kareivių ir valsti3- naikino karo laivynų sutartį, 
cių nukauta ir sužeista. Siūlo padaryti naujų sutartį,

Valstiečiai sukilo, kada so- tačiau tik lygybės pagrindu 

vietų autoritetai pradėjo ko- 
lektuoti javus.
guldė keletu sovietų agentų. Angliju ir Ameriką. Panai- 
Indą prieš sukilėlius pasių- |<įnt^ 1922 metų sutartį de-

į Karo laivynų- klausimu ja- 
Valstiečiai pa- por.aį Tenori būt menkesni už

sti lakūnai su bombomis. Pa- 
skiau pasiųsta kariuomenė.
Per visų dienų vyko kruvina 
kova. Pavakarėj daug valstie
čių paspruko į Afganistanu.

Po to įvykio sovietų auto
ritetai suėmė ir sušaudymu ; ______ _
nužudė keliolikų valstiečių va- j LONDONAS, gr. 29. — A- 
<lų. Kontiskuotas jų turtas, mCrikos delegacija pasitari- 

laivynų reikale

nuneijuoja. Pažymi,
nebuvo tinkama.

kad ji

AMERIKOS DELEGACIJA 
IŠVYKO NAMO

Visur sąjūdis prieš sovietus, marns karo 
visur baisus nerimas.

NUŽUDYTAS NIKOLAJE
VAS IR 13 KITŲ

MASKVA, gr. 29. — Sov. 
vyriausybė oficialiai paskelbė, 
kad Petrapily pagaliau sušau 
dvta Kirovo užmušėjas Niko
lajevas ir 13 kitų sankalbi- 
ninkų. Kas tie kiti, nepasa
kyta.

TAS YRA TIK PAVIRŠUTI
NIAI APSKAIČIAVIMAI
KAUN|AS. — Vokiečiai o- 

kupavę Lietuvų stengėsi kuo- 
daugiausiai išvežti į savo fa- 
terlandų miško, gyvulių, vil
nų, kailių, visokių maisto 

I produktų. I r jie vogė, plėšė, 

.vežė kų tik galėjo. Jie išvežė 
J 421 bažnyčios varpų, 3,000,-!

Visiems skaitytojams, bendradarbiams, 
rėmėjams ir prieteliams nuoširdžiai lin
kime laimingų Naujų Metų.

“Draugo” redakcija 
ir administracija

MUSŲ ŠV. BAŽNYČIA 
1934 METAIS

įtui liudijo kariuomenės kapi- 
Ji pasitraukti priverta pn.,

stųst, ,s Berlyno namų vada, cc(. ( darbininkų) ;.kai, aukštos dvasiškijos žinio. X ’ ė"- PUl Xo"'e
kurie Dancige pradėjo tvarky | . .. V1L. v j I . . . . , • Jiniai vyksta kai kuriuosestovyklos hlk Ridge, Md., koklis kiekvienas varpas kasta-1 ,.ra-tu0S(1> ta-iau 1934 mptai 

mendantu. 'vo 8,000 rub. Sudegino ar nie- ĮUvo nepaprastai didingi Baž,
Kapitonas sakė, kad jam kais pavertė 39 bažnyčias, 18 nyfjaį į,, daugely atvejų Ji 

teko pasimatyti su Wall gat- ' j’-1 išplėšė. Atatinkamų įstaigų
vės finansininku Jacksonn Į tvirtinimu, vokiečiai išvežė už 

Martindell.- Šis sakė kapito- 85,000,000 aukso rublių miško, 
nui, kad yra planuojama su- Pat sviesto, kiaušinių,
daryti organizacija iš 500,000 kiaulių ir paukštienos. Be t o

tis tikrai hitleriškai. Pats dr.
bet
kai

Rauschnig via nacis, 
protingas ir ne akyplėša 
kad kiti.

Numatomas vokiečių santy 
kių su lenkais Dancige pablo
gėjimas.

RYMAS, gr. 30. Nors pai ir kunigai yra tikrieji 
kankiniai. Bolševikai kankina 
juos sunkiausiais darbais ir 
nepakenčiamomis gyveninio 
sųlygomis. Tai vaizdžiai liu
dija kad ir J. E. vyskupas 
T. Matulionis, kurs, paleistas 
iŠ raudonųjų katorgos, nuvy
ko pas Amerikos lietuvius at
gauti kiek sveikatos, kurių 
jam pakirto bolševikai.

Meksikoj ir toliau šėlsta to 
krašto raudonieji valdovai 
prieš Bažnyčių. Nauji varžy
mai skelbiami Bažnyčiai ir 
tikintiesiems. Visam krašte 
vis daugiau mažinamas kuni
gų skaičius. Patiems vysk? 

pains suvaržyta visokia lais
vė. Tik keletas vyskupų beli
kę visam krašte ir tie slap
stosi nuo raudonosios vyriau
sybės agentų. Meksiku aplei-

nvciai ir _ 
triumfuoja ir turi daug vil
ties ateičiai. iVisi vykdomi per 
sekiojimai, ar anksčiau, ar 
vėliau baigsis Bažnyčios lai
mėjimais.

1934 metais uždaryti nepa
prasti jubiliejaus Šventieji 
Metai, kuriais minėta 1900 
metų Atpirkimo sukaktuvės, 
šis jubiliejus pratęstas visam 
pasauly ir baigsis 1935 ni., 
bal. 28 d. Kovo mėnesį šven
tasis Tėvas Popiežius Pijus 

ta jaunų vyrų organizacija, skrity sudeginta 382 ūkiai ir XI vadovavo pasauliui minint

bedarbių jaunuolių. Jos para -i*e nuėmė kai kur keturius 
mai yra 709 milijonų dolerių derlius rugių, kviečių, avižų 
fondas. 1 1 ’r debilų, kas sudaro žymiai

Martindell pasakojo kapito- Į ‘langiau negu miškas.

PARYŽIUS, gi. 29. __ Tūk nu*’ ^a<^ prezidento Roosevel Kiek išviso vokiečiai sude-
stančiai svetimšalių apleidžia 1 to nnsistatynias veda kraštų gino trobesių, sunku pasaky- 
Prancūzijų, negalėdami gauti. ’evoliucijon. Kad to apsidrau ti. Tačiau turimomis žinio-

SVETIMŠALIAI APLEI
DŽIA PRANCŪZIJĄ

jokio darbo. Jų daugumai ne 
duodamas valdžios leidimas, 
kad gavus darbų, kadangi 

prancūzų neturi

šiandien išvyko namo — į • J 
Valstybes, kada japonų vy- daug pa(-ių 
riausybė pranešė U. S., kad [darbo.
Japonija panaikinus 1922 m. ! Tarp apleidžiančių Prancū- 
karo laivynų sutartį. izijų yra daugiausia lenkų ir

Japonų delegacija pasilieka {italų darbininkų, 
čia. Japonai vakar staiga
ėmė veikti, kad sulaikyti U. 
S. delegacijų ir vesti toliau 
pasitarimus. Jie sakėsi gavę 
naujų nurodymų iš Tokijo. 
Tačiau U. S. delegacija nesu
tiko keisti savo plano — grįž

Bolševikai viešai pasisako, /i namo. Amerikiečiai pažymė-

Prancūzijoje y ra daug Vo
kietijos žydų ir pačių vokie
čių, kurie paspruko iš nacių 
režimo. Jiems kol kas nėra 
galimybės grįžti atgal j savo 
kraštų. Kai kurie vyksta į ki 
tus kraštus.

dus, reikalinga turėti pareng- : mis viename tik Šiaulių ap

kuri galėtų tuojau paimti į į 1102 gyvenamų namų kai- 
savo rankas krašto vairų ir , runos ir miesteliuos. Šis tur- 
paskelbti diktatūrų. Sako, tik. tas tąip pat siekia šimtus 
tuo būdu Kur išvaduotas kra- Į milijonus.
štas nuo numatomo radikalų Kų vokiečiai tam tikra su-

1900 m«tų šv. Eukaristijos 
įsteigimo sukaktuves, o bal. 
įnėn. 2 <1. uždarė Šv. Petro 
bazilikos šventas duris.

teroro.
Visas kraštas nepaprastai

kad už vienų Kirovų jie nu
žudė 117 asmenų. Nežinių, 
kiek daug jie nužudė niekam 
nežinant.

KITA AMERIKIETĖ NACIŲ 
KALINAMA

YVALDMOHR, Vokietija, 
*gr. 29. Čia suimta ir kalė- 
jiman uždaryta iš Prancūzi
jos atvykusi naturalizuota 
amerikietė Misa Kiša Si|teLl 
iš Ke< Yprko. Ji vykoJpas 
savo tėvus, kurie gyvena Vo
kietijoje.

jo, kad kada japonai viskų 
gerai apgalvos ir iš tikrųjų 
kaip reikiant pasitvarkys ir 
norės nauji) pasitarimų, tada 
U. S. delegacija galės sugrįž
ti Londonan. Tačiau pirm to 
bus reikalingas japonų užtik
rinimas, kad jie iš tikrųjų no
ri sutarimo.

ĮSPĖJA, KAD ŽMONĖS 
SAUGOTUSI NUO 

PLAUČIŲ LIGOS

ChicngūR sveikumo boardo 
prezidentas d r. H. N. Bunde-

DAUGIAU IŠLAIDŲ ŠEL- 
PIMUIILUNOISE

IHinois valstybės šelpimo 
komisija skelbia, kad sausio 
mėnesį reikės 13,567,259 dol. 
bedarbių šelpimui. O komisi
ja šiam tikslui turi tik 7,111- 
937 dol.

Komisija tikisi trūkstančių 
sumų gauti iŠ valstybės pirki
mo mokesčių surpluso.

ŪKININKAI PATYS PJAU
NA BEKONUS

ido ir pats Šventojo Sosto at-
Šv. misijų veikla šiais me-i stovas — apaštališkas delegft- 

De'R[tais žymiai padidėjo visuose tas. Dauguma bažnyčių užda- 

JnroJe-1 pastiulio kraštuose, ypač pa- Į ryta. Raudonoji vyriauęvbė 
goniškuose. Misionieriai visur' savinasi jas visas 
daro pažangą Dievo žodžio
skelbimu. Bažnyčia didžiuoja
si misionierių darbu ir jų nu 
veikimais ir laimina jiems.
Jų pasiaukojimas yra tikrai 
nepaprastas. Jie žengia Kris- 

KAI NAS.—A okiečių oku- taus nurodytu keliu. Pirma

sis misionierius buvo pats 
Kristus, sako Šventasis Tė
vas.

Bažnyčiai daug malonumo 
sukėlė šiemet įvykęs tarptau
tinis Eukaristinis kongresas 
Argentinoje. Kongresas turė
jo didelį pavykimų, ačiū Ar
gentinos respublikos vyriausv 
bės palankumui. Dievas laimi
na tani kraštui ir tautai, ku
ri turi tokių vyriausybę, su 
visa savo širdimi atsidavusią 
Bažnvčiai.

tartim vėliau Lietuvai 
gruzino tai tik lašas

susidomėjo tuo kapitono liu-IJie dar daug, mums skolingi, 
dijimu. Reikalauja, kad šis labai mus nuskriaudė, 
svarbus dalykas nuodugniai
būtų ištirtas.

STALINO PRIEŠAI ESĄ 
[ IŠTREMTI
t ----------------------

, LONDONAS, gr. 29. — Čia 
gauta žinia, kad sov. Rusijo
je suimti įtrockininkai Zino- 
viov ir Kamienev nebuvo tei
siami, bet paduoti vidaus rei
kalų komisarijatui, kad būtų 
ištremti kur į tolimų Sibiru.

KIEK VOKIEČIAI PADARĖ 
LIETUVAI SKRIAUDOS

GRIPAS PASIREIŠKĖ 
LIGONINĖJE

šen paskelbė įspėjimų žmonė- 
Jos visas nusikaltimas yra nu, kad jie visomis galimomis 

tas,* kad ji viešai prasitariu- . priemonėmis saugotusi perša- ROKIŠKIS. — 

si, kad kancleris Hitleris, j limo, iš ko dažnai pasireiškia! ūkininkai privežė 
kiek ji girdėjusi, yra žydų ai-1 pavojingas plaučių uždegi-į bekonų ir pardavinėjo tik po 
nis. Už rtai traukiama tieson. Imas. į 60 centų kilogramų riebios

------------------ - i Anot jo, Ch vagoj ima reik- mėsos. Ūkininkai sako, kad
KAPUOSE NUO KRYŽIŲ ištiš influenzos (gripo) epide- jiems tatai išsimoka.

fAGIA KANČIAS

ŠAULTAT. — Lauksodžio 
kapinėje vietos klebonas pa
stebėjo, kad trūksta apie de
šimts kryžių kančių. Kas jas 
nuima — nėra žinios. Klebo

nija. Pasijutęs žmogus turįs 
gripų, turi atgulti lovon, nes JKALTINTA IŠEIKVOTOJA 
tik tuo keliu bus apsisaugota į

Tnfluenza (gripas) pasirei
škė Edward Hines Memorial 
ligoninėje, kurioje slaugoja- 
ma 1,750 karo veteranų ligo-

Obeliuose 1 nių. Gripas ištiko keletu gy- 

papjautų dytojų ir keliolikų slaugių.

Tad ligoninei paskelbta kva 
rantana. Ten nieko neįleidžia 
ma. Tik tuo keliu bus sutriu
škinta pasireiškusi epidemija.

nuo plaučių uždegimo.

Cooko apskrities iždininkas 
planuoja pratęsti i.%a sausio 
m. 15 d. mokėjimų 1933 m.Grand jnrv įkaitino nekilno 

jamų savasčių Quinlan and mokesčių be bausmių. 
Tyson įstaigos, Evanstone,UKMERGE. — Šaulių bū

rys turi sudaręs namų staty-įknvgvede ir kasininkę Misa 
ras žada duoti 25 litus tam, Inio fondų ir ateinančiais me-, Berthų (’. Bumham, 41 m. 
kas praneš arba suros jk4rius tais žada pradėti namų staty-( amž., kuri per aštuonerius mo 
piktadarius. bų. Taip pat ruošiasi atatyti tus išeikvojo daugiau kaip

salę ir katalikiškos organizn- i 72,000 dol., priklausančių šiai 
PLATINKITE “DRAUGĄ” rijas. įstaigai.

Policija nušovė įtariamų 
plėšikų negrų Butler, 38 m. 
amž., kurR nesidavė areštuoti.

Cliicago majoras Kelly tro 
čiadienį praneš, ar jis sutiks 
kandiduotl j .majorus.

pači ja Lietuvai buvo it ar būt 
pats sunkiausias laikas visgi 
jos istorijoj. Nei badmečiais, 
nei per didžiausius savysto- 
viu8 karus mūsų tėvynė tiek 
nenukentėdavo-. Neperseniai 
apytiksliai surankiota statis
tika Štai kaip apie tuos lai
kus byloja.

Šaulių apskrity už tariamą 
užsilikusių belaisvių globų 
sušaudyta 382 vyrai ir 14 mo
terų. Už neva ginklų laikymų 
— 129 vyrai ir 4 moterys. 
1800 vyrų išvežta į lagerius 
ir priverstinus darbus. 1114 
išvežtųjų vyrų mirė badu ar 
kalėjimuose, kiti gi vos gyvi 
grįžo namo, tačiau 486 mirė 
kaulų ar plaučių džiova. Gy
vų beliko tik 100, kurie dar 
ir dabar apie pasibaisėtinus 
vokiečių žiaurumus pasakoja.

O kur gi kiti apskričiai? 
Apskaičiuota, kad viename 
tik nepriklausomosios Lietu
vos plote vokiečiai sušaudė, 
kalėjimuose išmarino 8,500 
vyrų ir 84 moteris. Badu ir 

visokiom ligom mirė apie 

20,000 žmonių.

Subombnotas kabaretas, 
6325 Cottage Grove avė.

Pačiam Meksikos kongrese 
vyrauja valdančioji revoliuci
nė partija, kuriai vadovauja 
pagarsėjęs žmonių išnaudoto
jas ir katalikų engėjas G'alles. 
Šios partijos kongreso atsto
vai nusprendė, kad iš Meksi
kos pašalinti visus iki vieno 
katalikų vyskupus. Šis jų nuo 

sprendis oficialiai nevykdo* 
[ inas, lw*t dauguma vyskupų 

tūojau savanoriai apleido 
-Meksiku, kad nepatekus į ag
entų rankas.

Meksikos vyriausybė ėmėsi 
socialistinti (liedievinti) visas 
mokyklas. Tuo būdu ji kėsi
nasi pavergti vaikų sielas ir 
juos pačius pakeisti vergais.

Vokietijos katalikai, kurie 
Šienjet Bažnyčia į -šventųjų | SU(lar() apip vjpną trp<v1alį vi 

skaičių įskaitė aštuonis palai-,HJ ^-(.ntojų ((Vokietija turi

apie 65 milijonus, gyvento jų), 
su visu pasiaukojimu kovoja 
prieš nacių skleidžiamų nau- 
jovinį pagonizmą. Hitlerio vy 
riausybė kėsinosi pavergti vo

mintuosius.
Šventasis Tėvas Pijus XI 

minėjo savo 77 metų amžiaus 
sukaktuves.

Popiežius pirmų kartų šie-
met turėjo (rampas atostogas kjw,in iannim0 „rKa.
Oandolfo pilyje, notoli Rymo. | nil>eija|| Tt( žygi, jai nep^

šventoji kardinolų kolegija - vyko kadangi katalikų jauni* 

šiandien turi 58 narius. 15 imas atkakliai pasipriešino 
vietų yra tuščių, šiemet ne- .šiam žveiui. Yra žinių, kad 

buvo skiriami nauji kardi- vyrianujliė jau atsisakius to- 
nolai. liau kovoti sn katalikų jauni-

Bažnyčios persekiojimai ir mu 
toliau vyksta Rusijoj, Meksv
koj, iš dalies Ispanijoj ir Vo
kietijoj. Bažnyčios likimas 
Rusijoj visiems yra gerai ži
nomas. Tenai katalikų vyskn-

Kiek gerėja Bažnyčios sto
vis Ispanijoj. Ten sutriuškiusu. 
tas radikalų įsigalėjimas. Ims 
gražaus laiko pagydyti pndn. 
rytas ten BnJfnvčiąį žaizdos



Klaipėdos Hitlerininkų Byla 
Domisi Visas Pasaulis

įžūli vounuos
lACOA MUKIIE

ISelnu kasdien, l&akyrua ■«luu(Uwl« 
PRENUMERATOS KAINA.: J. Amertko* Vi laktai: 

Metams — $6.00. Pusti metų — $3 30; TrluM u>4n«Mania 
— $2.00: Vienam mėnesiui — 76c. Kitose veletyMee 
prenumerata: Metams — 37.00; Pusei metų — $4.94. 
Kopija — .01c,

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų negTąžlna, 

jei neprašomu tai padaryti Ir neprlslunčlam* tam tiks
lui pašto ženklų.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 13:00 vai.

Kiekvienų kartę, k.t<ls^HH| 
Lietuva vykdo teisėtu.- ifl||i|| 
siugu- veiksmus Klupi 
krašte arba tramdo \<xi| 
priešvalstybinių gaivalu I ' 
kimų krašto viduje, Vukl 
.joje padedama smarki atl 
vija prieš Lietuvę. Ją vedai 
tik privatūs vokiečių laikil 
čiai, bet ir oficiozai ir \ 
žios radiofonai. Ta agital v 
nueina taip toli. kad Liet!"" 
plūstama net viešo padoru! 
neleistinais žodžiais.

Ir dabar, sudarius Brūvl 
laiėio direktorijų Klaipėdo! 
krašte, į kurių įėjo du net v! 
kiškų partijų atstovai, Voki! 
t i ja rodo didelį nepasitenkir! 
mų ir net nervingumų. Voki 
čių spauda ir radio agituol 
Klaipėdos krašto gyventoju^ 
neklausyti direktorijos, o kra 
što seimelio nariams, tiesiog 

.Į liepia jai pareikšti nepasitikė- 
Jjimų, kad Brūvelaičio direk- 

1 torija turėtų pasitraukti.
• j Suv.tr c-? arši:u, kati Lietu

viai vyiidf.-ybė ir visa tauta
.[toliau negalėjo tęsti tokio vo

kiečių įžūlumo ir svetimos va
lstybės kišimosi į Lietuvos vi
daus reikalus. Tas įžūlumas 
turi aiškų tikslų — sutrukdy
ti normalų Klaipėdos krašto 
statuto vykdymą ir seimelio 
teisėtų ir savarankiškų darbų. 
Dėlto Lietuvos vyriausybė vo
kiečių valdžiai įteikė protes
tų. Be to, Lietuva kreiptis į 
Klaipėdos krašto statutų pasi
rašiusias valstybes, kad jos 
sudraustų Vokietijų no to
kios begėdiškos agitacijos ir 
akiplėšiškume. Tikimasi, kad 

į šie Lietuvos žygiai kitose val
stybėse ras tinkamų atgarsį. 
Vokietija po to nesmagiai jau 
čiasi, nes žino, kati Lietuvos 
nusiskundimas turi rimto pa
grindo.

Gruodžio 14 d. Kaune pra
sidėjo gaivioji Klaipėdos kra
što priešvalstybinių gaivalų 
byla. Ši byla yra ne tik .did
žiausioji byla, kurių Lietuvos 
teismai yra teisę, bet ji taip 
pat yra pati svarbiausioji, nes 

darbas yra

ja yra susidomėjusį ne tik vi
sa Lietuva, bet, galima saky
ti, visas pasaulis, vpuč tiesio ! 
giniai suinteresuotos valsty-' 
bes. Ypatingų susidomėjimų 
šia byla rodo Austrija, fx n-1 
k i ja, Sovietų Rusija, Švedija. 
Prancūzija ir kitos valstybės.

Lietuvos kariuomenės teis
mui teks teisti taip pat tuos 
neleistinus būdus, kuriuos va 
rtoja Vokietija, kesindamosi į 
Lietuvos valstybės neliečia
mybę. J šių bylų yra įjungtos 
taip pat kelios žmogžudystės, 
kurios buvo padarytos politi
niais sumetimais ir kurios te- 

' lpa kaltinamų politinių parti- 
j jų veikimo ribose.

Ši visais atžvilgiais sensa
cinga byla nėra atskiras vei
ksmas, bet yra tiesioginė iš 
dava viso to nusikalstamo da
rbo, kurį štai jau visų dešim
tį metų tęsia Klaipėdos vo
kietininkai, šelpiami Vokieti
jos valdžios. Tenka dar atsi
minti, kad jau prieš 13 metų, 
1924 ir.. vasarą, Klaipėdos kra
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“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Cbicago mų, kišo savo nešvarius pirštus į Vokietijos nusikalstamasis 
kaimynų vidujinius .reikalus. Hitlerio agen- j ypatingai sunkus. Iš viso tei
tai Klaipėdoj ypatingai buvo veiklūs. Dėl to smo atsakomybėn yra patrau- 
daug jų pateko į Lietuvos karo teismų, ku- kta 126 asmenys. Liudininkų 
ris šiomis dienomis juos teisia. Tas įvykis yra iššaukta daugiau, kaip 
atkreipė į save viso pasaulio spaudos susi- 600. Todėl galima įsivaizdu?- 
domėjimų. Prieš Hitlerį vasarų buvo sudary- ti, kad bylos nagrinėjimas taip 
tas suokalbis, kurio sumanytojai buvo sušau- pat greit nepasibaigs. Jis, 

manoma, užtruks apie 2 mė-
. nesiūs.

Skaudžių ir tragingų valandų pergyve
no Austrija, kur siautė naminis karas, pra- yriausieji kaltininkai yra 
rijęs kelių šimtų žmonių gyvybę. Tragingai kaltinami rengęsi ginkluotu 
žuvo austrų mylimas vadas Dolll’usas. Jo nu- sukilimu atplėšti Klaipėdos 
žudymas sukėlė didžiausių sensacijų. kraštų nuo Lietuvos ir pri-

Prancūzija nemažai buvo sujudinta uzr jungti .)! Pr*e Vokietijos, fea- 
sienių reikalų ministerio Bartliou žuvimu, ku- vaime suprantama, kad teis- 
ris buvo nušautas drauge su karalium Alek- j nias turės išaiškinti tas visas 
sandru. Jos politikai budria aikimi sekė Hit- byl°s aplinkybes. Viso nu- 
lerio žygius, jo susitarimų su Tjenkija, sau- sikalstamo darbo gijos veda j 
tykius su Sovietų Rusija, domėjosi Pabalti- svetimą valstybę — Vokieti 
jo valstybių politika, jų sąjungos sudarymo ją. Tad pati byla įgauna dai 
klausiniu. ypatingesnės reikšmės. Todėl

Sovietų Rusijoj nei politinė- nei ekono- ----------------------------------------
minė padėtis nepagerėjo. Bolševikų valdžia Jungtinių Valstybių poli 
tebesilaiko durtuvais. Jų gerokai sukreti? nas dalykas, kad buvusiais 
suokalbis išžudyti vyresniuosius valdžios linkimais, kapitalistų ir jų sf 
vadus. Dėl to jau sušaudyta virš šimtas žmo- jamas piez. Rooseveltas, ga 
nių, daugiausia su tuo suokalbiu nieko ben- pasitikėjimų ir. tuo pačiu pa 
dro neturėjusių. Toks žiaurus bolševikų pa- pirmyn krašto gerovės gaivi] 
sielgimaš iššaukė didelio pasipiktinimo vi- R- A.). Šiaip jau šiame krašt 
šame kultūringame pasaulyje. Be to, Rusijoj šiek tiek daugiau gyvumo p 
tebeina žiaurus tikinčiųjų persekiojimas. kyboj, kas duoda vilties, kad 

Lietuvos politiniame gyvenime žymių at- atžvilgiu bus laimingesni. Vis 
mainų neįvyko. Prof. Voldemaras mėgino'nu- vo gana daug. Jų šiame tru 
versti dabartinę vyriausybę, tačiau tas žy- nyje neturime galimybės «U! 
gis jam nepavyko. Vietoje valdžios kėdėn, Į Amerikos lietuvių gyv 
neramios dvasios profesorius atsisėdo dvy- vumo ir įvairumo įnešė at\ 
likai metų į sunkiųjų darbų kalėjimų. Drau- svečias J. E. Vyskupas Teof 
ge su jno į tų nelaimę jiateko visa eilė kari- Vilniaus vadavimo akcija žyli 
ninku ir gen. Kubiliūnas. Ekonominis krizis, atsilankymo pas mus Vilniui 
kaip Lietuvą, taip ir kitus kraštus dar tebe- gos atstovų - kkn. E. Keinėi 
spaudžia, nors lietuviai, iš senovės prie var- kars ir P. Babicko. Sušilau! 

! go pripratę, to taip skaudžiai nejaučia, kaip mokslo įstaigos, Marijonų įs 
I kitų kraštų žmonės. Bažnyčios ir Lietuvos Kunigų Seminarijos, kurios r 
I valstybės santykiai gerokai yra pagerėję. Ilginiame ir tautiniame gyvi

DIENOS KLAUSIMAI

UŽBAIGUS 1934 METUS

Šiandien paskutinė 1934 metų diena. Už
tat jau galime vadinti tuos metus praėjusiais 
ir užleidusiais savo vietų naujiems 1935 me
tams.

Rašyti ar kalbėti apie -tai kas jau pra
ėjo, yra lengviau negu apie tai, kų neša 
mums rytojus.

1934 metai nieko ypatingai naujo pasau
liui neatnešė. Mokslo ir kultūros atžvilgiu 
gyvenimas ėjo gana lėtai, bet vis dėlto sil
kių tokių pažangų padarė. Tarptautinė val
stybių politika buvo gyva ir triukšminga. 
Buvo daug kalbama ir rašoma apie taikų, 
ėjo karo laivų mažinimo konferencija, Tau
tų Sąjungoje ėjo pasiturimai taikos klausi
mais iš kelių atvejų, tačiau didžiosios val
stybės, nepasitikėdamos viena kita, “dėl vi
sko” rengėsi “apsigynimui”, kalė ginklus, 
tobulino lėktuvus, gamino nuodingas dujai 
ir gerinp jų apsisaugojimui priemones. Tai 
matant, buvo skleidžiama daug visokių gan
dų apie naujų karų.

Datųy ka jau manė, kad kils karas tarp 
Japonijos ir Sovietų Rusijos, nes santykiai 
tarp -ų buvo labai įtempti. Vienok Sovietų 
Rusija pubūgo “mažytes” Japonijos, padarė 
nuolaidų ir bent laikinai pašalinta karo pa
vojus.

Eurrpų gerokai išgąsdino Jugoslavijos 
karaliaus Aleksandro nužudymas Prancūzijoj, 
tik tik neiššaukęs karo Centralinėj Europoj 
TTTl-p Jugoslavijos ir Vengrijos.

Ėjo ir tebeina karas Pietų Amerikoj turi) 
Bolivijos ir Paragvajaus. Buvo rūpinamus! 
jų sulaikymu, bet tos Į>astaiigos buvo tuš-

didelė. Šiais metais parodyta daugiau susido
mėjimo mūsų mokyklų ateitimi ir organiza 
cijų stiprinimu. Dėl to beveik visos mūsų or
ganizacijos savo naujų narių prirašinėjimo 
vajuose laimėjo naujų jėgų, padidino narių 
skaičių. Prie žymesniųjų įvykių reikia pri- 
skaityti “I>rango” 25 metų jubiliejų, kuris 
iškilmingai buvo paminėtas lapkr. 18 d. Ben 
drai visi mūsų, lietuvių katalikų laikraščiai 
pagyvėjo, pagerėjo ir sustiprėjo.

Apie kitus 1934 m. įvykius gal teks pa 
kalbėti jau 1935 metais.

Baigiant senuosius metus ir pradedant 
1935 rn. linkėtina, kad pasaulyje sustiprėtų 
akcija už pastovią taikų, kad valstybių vi 
duje būtų ramybė, kad išnyktų ekonomini? 
krizis, visur grįžtų gerovė, kad Lietuva at 
gautų Vilnių, kad musų, Amerikos lietuvių 
tarpe stiprėtų katalikiškas ir tautiškas vei 
kimus, kad nauji metai visur ir visiems būtų 
laimingi.

BIZNIERIAI, GARSINKITES 
“DRAUGE”

Taikos šalininkai 1934 metais turėjo pil- 
rr-akas sunkaus darbo palaikyti taikų

Tegu!... patvirtina uošvė.
Na, žinoma, juk tai aišku kaip 
baigia reikalų vedėjas.

ji myli. Tik... šiuo momentu, jos visoms 
valdžioms perėjus motinai, kuri jas iš jes 
atėmė, ji palikta šalia diskusijų.

Ar gerai, ar blogai, bet vedybų pro
jektas dar tebėra aktualus.

Apžiūrinėjami dargi butai.
Kylama laiptais... rizikuojama liftuo

se... užpuolami, klausinėjami kiemsargiai...
Ir" vienų dienų, dar vis karštai besi

ginčijant, trio atranda žydriųjų gūštų.
Žydrioji gusta — gražus butas iš ke- 

lurių didelių kambarių, tinkančių net gu
limaisiais... saulė visur ir neperbrangn.

Pirmų kartų uošvienė su žentu yra 
bendros nuomonės: nereikia leisti progai

gimdytų vaikus, visos šeimos būtų iš tri už mus..? Kaip elgiasi darbininkai, kurie 
dažnai veda be vieno cento..?

Pone, »
Taigi... jūs nesate darbininkas, kur«, 

kadangi nieko neturi, nieko neprivalo 
saugotis ir gali turėti tiek vaikų, kiek tik 
panorės. Mano gi duktė, pone, turi krai
tį... dargi gerų kraitį...

— Taigi, ponia, su gražiu kraičiu 
mes galėsime išugdyti dvyliką vaikų...

— Bet tada, pon^, jie neturės turto...
— Mes juos apginkluosime, paruoši

me, ponia, kad jie užsidirbtų kiekvienas 
ir kiekviena. Pagaliau, kiek čia žemėje 
žmonių gyvena, ir dargi iškyla, be jokių 
išteklių. Ponia, Dievas laimina gausingus 
šeimas.

— Bet, pone, .Jis jų nemuitina!..
— Tai kaip tik Jisai, ponia, Kuris 

maitina tų gausingų Irimų, kuri vadina
si žmonija...

— Pagaliau, fione, mano duktė ne
turi tiek sveikatos...

— Tada, ponia, jų slaugyk i te, bet ne- 
vesdinkite!..

— Nusileiskime: Jūs..., jūs norite 
“dvylikos”..? Aš sutinku dėl šešių... Ar 
jūs sutinkate?

— Aš, ponia, būsiu laimingas priim
damas visas mažas būtybes, kurias gera
sis Dievas man atsiųs iš savo dangaus.

Ir taip toliau ir taip toliau...

— O, ir dėl ko gi..?
— Dėl ko..? Todėl, kad vargšė žmo

na sutiktų antrų kartų pradėti... Bet vy
ras... niekada!

— Paguliau, kų gi tu galvoji daryti..’ 
— Aš tuojau parašysiu tam ponaičiui 

laiškų...
— Vis gi atsargiaijaunieji šiais 

laikais gan reti.?
— Tokie, kaip šis?!... R!..

Pastarasis jau baigia daryti duris, 
kaip kiemsargis ima jam kažką tyliai šny- 
bždėti, lyg primindamas dalyką, kurį šh 
pamiršo.

— A, tikrai!.. Atsiprašau!.. į
Ir jis primena trijulei: •" ’
— Dėl visko... aš pamiršau viena 

smulkmenėlę: nei šunų... nei kačių... nei 
papūgos... nei vaikų...

— Nė vaikų... sušunka jaunasis.
— Nė vaiku... pakartoja reikalų ve 

dejas.
— Jūs girdite!., šaukia uošvė beveik 

triumfo balsų.
Visas būrelis stovi ten, laiptų aikš 

telėje.
— Kų gi jūs nutariate..? klausia ma

žas senukas.
— Taip... kų jūs nutariate..? priker

gia spinduliuojanti uošvė. j
Jaimuolis, kurio švarko užlenkime 

matyti garbės legijono juostelė, žvelgia 
paeiliui tai į įgaliotinį, tai į uošvę.

Jo akys iš staiga išblyškusio veido 
žaibus mėto:

— Ką aš nutariu..? štai ką... jei jūs, 
pone, nebūtumėte senis... ir jūs, ponia, ne-a
būtumėte moteris... aš jus... į dulkei! su- 
trinčiau... abu!.. Ir joks Prancūzijos'{eis
mas manęs nepasmerktų!..

Aš esu visiškai tikras, kad šios jnng- 
tuvfts neįvyks. “P. B ”

Būsiinoji uošvė visiškai apstuipusi... 
Ar ji gerai nugirdo...? Jai vaidenasi, 

lyg kad jos busimasis žentas sakytų: “Aš 
būčiau laimingas, jei susilaukčiau dvyli
kos vaikų!..”

jau, ar aš neklystu... ar jis 
pasakė “dvylikos”..! 
dvylikos.
beprotis!.. Poniu ima popierio lapų ir atsisėda 

prie savo mažo, įvairiaspalvio nedžio ra
šomojo stalo.

Pone,
Vakar vakarų jūs ištarėte rimtus žo

džius, kuriuos motinos širdis negali neT 
atsiminti.

Jūs pasakėte, kad jūs trokštate dvy
likos vaikų!.. Leiskite man viltis, kad tai 
Imvo paprastas, staigns jūsų kaprizas..?

Kitaip, kokiai niūriai ateičiai jūs |>a- 
sinerktmnėte mūsų nelaimingų dukrelę L 
Kiek ji tintų vaikų ’... Kokios sveikatos 
ir kiek tintų reiktų tokiam įnorių neval- 
dymui!.. ..š jūs tikinu, kad dėl to nemie
gojau visų naktį...

Ir kaip dvikovoje maži lakšteliai kei
tėsi.

— Aš tau I.Mloju, kad jis yra bepro
tis!.. O^jndrgšės motinos!.. Bet- tu gi nie- 

r_J<p>besakui. tu..?
Kų gi tu nori, kad aš sakyčiau..!

— Tu turėtumei man sakyti, kad to
kios programos akivaizdoje mes neturi
me teisės atiduoti savo dukterį to lauki
nio žudymams!..

— Bet kokie tavo žodžiai!...
— G tuo... tylėjimas!..
— Juk... puikus berniuką !.. jis gal 

būt pasakė “dvylikos”, kaij kad sako
mu: “žiežirkos iš ūkių pasipils”!.. Tu 
viską imi tragiškai...

— O tu su ramumu’.. O, ir tu esi 
visiškai tos pačios rūšie.-, kaip jūs visi!.

ib’L.. jei mū‘ų duktė tų jpri.’icrij f 
I ir jei taip ik,, -jilvoja. kaip ji ai..? i

SusiciaiijJvJūs visi esat.- savi-f 
!mylos... Jeį vyras ir žmona patikeizdami J

Susitikimas su namų administrato
riumi, nedidučiu senuku, išdžiūvusiu ir 
trapiu, lyg sausas medis.

— Aš manau, kalba jis, jūs neabejo
site..? Man gana tik būtų paskelbti, ir 
tuojau čionai susigrūstų minios nuomi
ninkų.

— Bet visgi čia yra daug pataisy
mo..? primena jaunasis.

— Tai jūsų dalykas, pone.
— Jūs nė trupučio piešiniais nepa- 

puošite..?
— Ne, pone.
— Dargi neišbaltinsite sienų..!

Nė tiek... 8000 frankų, ir visos pa
taisos'jūsų lėšomis.

Ji ! tariasi akių žvilgsniais.
— Tebūnie!., sako jaunuolis.

— Tegu!., patvirtina jaunuolis.

Ponia,
Bei kų daro kitos tautos, kurios da

bartiniais laikais, ir tokiose pat aplinky
bėse kaip mes, turi daug daug’au vaikų

Tiek įtempta virvė, tačiau netrūksta. 
Žentas yra puikus žmogus, jaunoji 
tė norį viso to, ko trokšta tas, kurį

i
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Bendras Baltijos Tautų Žygis

15 metų bermontiadcs likvidavimo sukaktuvės 
Gruodžio 15 d. nukako ly- 000 kariuomenę, kurių puikiai 

giai 15 metų, kai i& Lietuvon i aprūpino visų rūšių ginklais, 
buvo išvaryti bermontininkai. Bet pats Bermontas jokios va- 
Todel yru pravartu tų įvykį! Idžios neturėjo: iŠ tiesų ka- 
bent trumpai atsiminti, nes
priežastys, sukūlusios bermon- 
liadų, dar yra gyvos lig šiol 
ir net protarpiais rodo . noro 
iš naujo tai atsikartoti.

Bermontininkai buvo vokie

is
riuomenė buvo vokiečių gene
rolo Goleo vadovybėj, o Ber
montas buvo tik iškaba san
tarvininkams suklaidinti. Ber
montas tik davė savo vardų,

ti R X F O X S S

mušti ir pradėjo trauktis į dos pavojus kiek sumažėja, 
Lietuvą. Mūsų kariuomenė pa- bet neišnyksta. Baltijos tau 
sisuko nuo bolševikų fronto ir] tos turi bendrai rūpintis savu 
pradėjo valyti kraštų nuo tų saugumu. Sąjunga, dėjiinnsi>
plėšikų. Vokiečiai pamalė, kad 
jų yra pralaimėta. Reikėjo be
rmontininkus gelbėti nuo vi-

krflvon yra tam geriausia 
priemonė. Atminkim visada 
Bermonto avantiūrų — ir kr

būtent, toji vokiečių karino-
, mm i , menė istorijoj žinoma bermon- .eių padaras. 1918 m. rudeni , sybes nekliudyti bermontinm,r , . ... , • •• i timnkų vardu.\ okietija pralaimėjo karų ir! 

pasidavė santarvininkų malo
nei. Iš okupuotu kraštų vo
kiečiams reikėjo pasitraukti.

siško sunaikinimo. Vokietija lias į glaudžių Baltijos sajun- 
kreipėsi į santarvę, prašyda- gų tuojau palengvės. ,,Tr.”| 
ma padėti bermontininkams
be kliūčių grįžti į Vokietijų 
Lapkričio 14 d. į Kaunu atvy
ko santarvės komisija gen.
Niseliui vadovaujant. Jį pa
reikalavo iš Lietuvos vyriau-

PASŲ AFERA KLAIPĖDOS 
KRAŠTE

O vokiečiai juk buvo pradėję 
karų kaip tik savo sienoms 
praplėsti, naujų žemių pasi
grobti. Jų tikslas buvo priju
ngti prie Vokietijos bent Lie
tuvą ir dalį Lenkijos ir Lat
vijos, jei daugiau nepasisek
tų. Bet nelaimingai pasibaigęs

DRAUGO
METINIS

KONCERTASV--------
Jųu seniai buvo kalbama, 

kad Klaipėdos krašte neteisė
tai išduodami vidaus pasai ta
riamiems “Lietuvos piliečia
ms”. Dalis tokių “piliečių'’ 
buvo Vokietijos valdiniai n 
jiems Klaipėdos krašto adnn 
nistraeija pasus išduodavo po
litiniais sumetimais. Ypatin
gai tokiems “piliečiams” pa

i, , • z-, ,v „ i - siį išdavimui pagausėdavo• karo grobis. Gruodžio 7 d. mu-,i . v, Vl . ....v, . , . .. . i prieš krašto seimelio rinkimas,siskių buvo paimti Šiauliai. ,_ .... , .. . , ... Jie, turėdami dokumentus, ga-Prasidejo bermontininkų viji- , , , , . .... „ , gilėdavo balsuoti uz vokiškasmas visu frontu. Gruodžio lu

kams trauktis. Lapkričio mėn. 
15 diena, Vokietija pranešė, 

n» padėti gen. Ju.leniėui, kur»|kad imanli hPrmontininkus sa 
tada, 1919 m., ruošėsi pulti

bermontininkai skelbėsi ei-

Petrapilį. Tačiau iš tikrųjų 
flolcas norėjo tik įsistiprinti 
Latvijoj ir Lietuvoj, kad vėl
pavergus laisvę beišsikovojan 
čius latvius ir lietuvius. Jei 
tai būtų pasisekę, tai vokie
čiams gal būt pavykę čia iš
silaikyti. Kaip sakyta, bermo- 

karas sunaikino jų planus. Ta- Į įninku centrus buvo Min
čiau vokiečiai nenorėjo iš ka- taujoj. Lietuvoj bermontinin- 
rto nuo savo sumanymų atsi- ^ai P’rmQ kartą pasirodė Be
sakyti. Prasidėjusi po bolše-jP^s J’I būrys atžy-
vikų perversmo suirutė Rusi- Į £’avo> irgolico vedamas, j 
joj, gręsė persimesti į Balti- Kur&ėnys'^paBų 5 d. bermon- 
jos kraštus, buvusius vokiečių tininkai paėmė Šiaulius, o dar 
okupacijoj. Santarvininkai, u-iP° kelių dienų jau buvo Bir- 
žimti karo laimikio pasidali-

vo globon ir kad tam įgalio
jusi gen. Ebolhardtų. Lapkri
čio 21—22 d. bermontininkai 
buvo sumušti ties Radviliškiu. 

’ Į mūsų rankas pateko didelis

SEKMADIENJ,

nimu ir taikos sutarties ruo
šimu, nebuvo gerai informuo
ti, kas iš tikrųjų dedasi Eu
ropos rytuose. Jiems tik rū
pėjo, kad nekiltų bolševizmo 
Vokietijoj, nes tada nebūtų 
buvę kam taikos sąlygų pa
diktuoti. O kas darosi Rusi
joj ir jos pakraščiuose — tuo 
tarpu jiems buvo antraeilis

žuos, Linkuvoj, Radvilišky. 
Jie stengėsi paimti į savo ra
nkas svarbius geležinkelio su
sisiekimo punktus ir laikyti 
savo žinioj Tauragės -— šian-

d. nei vieno bermontininko 
Lietuvoj neliko. Mūsų kariuo
menė tų dienų pasiekė Mažo
sios Lietuvos — Klaipėdos 
krašto — vienų ir čia sustojo, 
nes buvo duotas įsakymas sie
nos neperžengti. Bermontiada 
buvo likviduota.

balsuoti 
partijas.

Dabar šiems neteisėtumams i 
patikrinti Klaipėdos krašto gn 

] bernatorius paskyrė tam tik 
rą komisiją, kuri miesto po
licijos valdyboje tikrina pasų 
išdavimų. Jau dabar paaiškė
jo, kad Klaipėdos magistrate 

t iš miesto policijos valdybos
Įdomu ir reikšminga, kad lb • virš 25,000 duotų vidaus pasų 

metų bermontiados likvidavi bylų, patikrinta 3597 bylos ii 
mo sukaktuvės sutampa su 2463 bylose rasta trūkumų.
Baltijos santarvės gimimo me

lių geležinkelio linijų, kad, ne tais. Bermontininkų nugalėji- 
pasisekus, galėtų pasprukti j'mas praktiškai buvo bendras
Vokietijų. Bermontininkai bu
vo puikiai ginkluoti, bet be 
drausmės, ištvirkę ir neaprū
pinti maistu. Kur jie pasiro-

dalykas, nes jįą turėjo} svar- dydavo, ten eidavo plėšimai, 
besnių klausimų. Vokiečiai tai deginimai ir net žudymai^To- 
suprato ir ryžosi esama sui- dėl gyventojai jų baisiai ne

kentė ir partizaniškai su jais 
kovojo. Lapkričio pradžioj, po 
nepavykusio mėginimo paimti 
Rygų, bermontininkai buvo 
latvių, estams padedant.

rute pasinaudoti ir pamėginti 
kitu būdu savo planus įgyve
ndinti.

Kova su bolševizmu tada 
buvo labai plačiai skambus šū
kis, kuriuo buvo galima vis
ką pridengti. Lenkai, “kovo
dami” su bolševizmu, gyrėsi 
geibėjų vakarų civilizacijų 
nuo pražūties, o tuo tarpu gro
bė kaimynų tautų žemes, kiek 
galėdami. Ir jiems tai sekėsi. 
Nusižiūrėję į lenkus, ir vokie
čiai sumanė bendroj suirutėj 
pažvejoti. Jie taip pat pasi
šovė kovpti su bolševizmu.

Organizatoriai vokiečiai y- 
ra neblogi. Jie tuojau surado 
kažin kokį neaiškios kilmės 
ir praeities rusų karininkų 
Bermontų, kurį paskyrė nau
jai sudaromos “rusų” balto
sios ^kariuomenės vadu. Kad 
šauniau atrodytų, Bermontas 
dar save pasivadino kunigaik
ščiu Avalovu. Titulas turėjo 
daug sverti, vokiečių nuomo
ne, santarvės akyse, nes kaip 
gi paprastas žmogus, ne aris
tokratiškos kilmės, galėtų ei
ti versti bolševikų. Bermontui 
vietų vokiečiai parinko Min- 
taujoj. čia jam buvo duota 
40,000 tikrų vokiečių kareivių 
ir į juos buvo įmaišyta, akims 
apdumti, apie 10,000 rusų, pa
tekusių į vokiečių nelaisvę. 
Žinant, kaip laikė vokiečiai 
rusns belaisvius, netenka ste
bėtis, kad belaisviai mielu no
ru stojo į Bermonto būrį, nes 
tav buvo vis dėlto geriau, no- 
lu tiesiog liadu mirti konce- 

[ųtracijos stovyklose. Tuo bfl- 
pb, per visai trumpą laiką vo
kiečiai Bermontui sudarė 50,-

su

estų, latviii ir lietuvių darbas. 
Tai yra svarbus įspėjimas Ba
ltijos tautoms eiti išvien. Šių 
dienų būklė turi nemaža pana
šumo su buvusia prieš 15 me
tų. Kaip tada, taip ir dabar 
iš vakarų girdim norų “joti į 
rytus”. Tai ruošiama antroji 
bermontiada, kuri gresia ne 
vienai kurini Baltijos tautai, 
o visoms. Baltijos santarvei 
susidarius, naujos bermontia-

Kai kurie valsčių viršaičiai ir 
ypatingai Klaipėdos miesto ve 
ldyba, vietoj vidaus pasų, iš
davinėjo kelis metus galiojan-

IJNKII
LAIMINGI’ NAUJU MRTV 

VISIEMS SAVO KOSTUMERIAMS IR DRAUGAMS
PAUL LEASES

Kuli Line -of Men's Eurnlshinfrs
3427 So. Halsted Street

laimingų naujų meti;
Linkiu Visiems Savo Koslumeriams ir Draugams

CASS THE TAILOR
& FURRIER

C. J. GERVILIS, Prop
2614 W. 71 st St.

Phcne PROspect 9964
Chicago, UI.

Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams 
LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ

GREEN VALLEY PRODUCTS CO.
Savininkas WM. J. KAREIVA

4044 South Paulina Street
Tek BOUlevard 1389

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

BALTUTIS OIL CO.
7000 So. Artesian Avė.

Biznį pradėjo 1913. Pirmas Lietuvis užsiimti vvholesnlc 
Gazolino ir Alyvos biznyje.

Retail biznis vedamas:
2625 West 47th Street
(kampas 47 ir Talman Avė.)

Dėl Wholesale pašaukite:
OROvehiU 1955 arba LATayette 03761

Vasario-Feb.3d.1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
liudijimai buvo išduodami be lcrininkų byloje) vadovaujant,
dokumentų, įrodančių 
vos pilietybę.

Išduodant vidaus pasus, lie senifln,I vardu liudijimai, apie 
luviiki vardai ir pavardės ba-|Pilie£i,i neva ««yvca«» lalk9 
vo keičiami ir vokietinami. | KlaiPft,os _kra5te’ Pratyla 
1931 metais polieijos valdyba | ankstyvesnė (1926 1929 m.) 
sužinojusi, kad vubernatorius! pasirašymo data ir taip pa- 
n urnai o pasams tikrinti skir

Lietu

Ii tam t'kra komisijų, prade 
jo pas save pasų “tikrinimą”. 

Valdybos sekretoriui (jis da-
čius asmens Rūdijimus. Tie bar kaltinamas Klaipėdos bit-

LAIMINGŲ NAIJV MRl’V
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTI’MERIAMS III DRAUGAMS

, M. J. KIRAS ,
HOME Bl'II.OEH

3335 So. Halsted St. Tel. Yards 8894
-.................... . --------- &

LAIMINGU NAIJV M EI'V
LINKIU. VISIEMS SAVO KOSTI’MERIAMS IR DRAUGAMS

KAZ HE AT INTENSIFIER 00.
ANTANAS KAZLAUSKAS

2522 W. 45th St. Tel. Lafayette 8227 Chicago, Ilk 
............ ...................................................... ..................

f

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumerianis ir Draugams

WM. DANTO
GROCERIES and MEATS 

Your Nearest FOOD STORE

2547 West 71 st St. Phone Pros. 4586
WE DELIVER

Laimingų Naujų Metų Vi
siems Drai^amft ir Kostu 

nieriams.

J. WELICHKA

Anglis, Malkos 
Perkrausimas ir 

Expressing

Ant vietos ir į tolimas

2507 69th Street
Tel. Republic 3713

1

Chicago, III.

/čiamį pasirašyti. Tokie Budi-'
, * -i i • r • i jimai buvo įdedami į pasų se«buvo užpildoma specialiai pa-'1 ‘ . .»

. . vi i i • nesnes bylas, kaip paso išda-gamintuose blankuose kaimų J r 1
vime pagrindas. 734 bylose iš
viso trūksta dokumentų, įro
dančių prašančio ir pasų gau

nančio asmens Lietuvos pilie
tybę. Be to, komisija randa

buvo siun- visu eilę kitokių neteisėtumų.ruošti liudijimai

7
I.INKSMV ŽIEMOS ŠVENMV III LAIMINO V NAUJI. METI. " 

LINKIU VISIEMS DRAUGAMS III KOnVUMEKIAMS
K. LAUCIUJ

Cl'STOM TAILOR
Siuvamo naujus Ir misom senus drabužius.

3317 So. Lituanica Avė. Chicago, Ilk

LAIMINGŲ naujų
METŲ

linkime mūšy kostumeriams ir draugams

Roosevelt Furniture 
Company, Ine.

M. P. JOVARAUSKAS ir P. J. BERTULIS

■NCS

-O* •O

GENERAL
ELECTRIC

RADIO

Dar nėra vėlu įsigyti tą 
General Electric Radio 
sensaciją: Radio priim
tuvas, kuriuo galite 
klausytis viso pasaulio. 
Didžiulį “console” ra
dio puošniame ir aukš
tos vertės kabinete gali- 
ee pas mus gauti prade
dant S49 5O ir auk
ščiau. Apart savo dide
lio jums tarnavimo šie 
radio bus ir papuošimu 
jūsų namų.

PRIIMAME JŪSŲ ŠENĄ RADIO MAINAIS

ATSILANKYKITE — PAMATYKITE

RooseveltFurnitureCo.
M. P. JOVARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road

Ine.
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GUD BAI SENIEJI, ALO 
NAUJIEJI

Pirmiausiai, sulaukę dvylik
to klioko, išėję ant porcių ma
žiau šaudykit. O jei jau kam 
labai niežtės tas sportas, tai

dienų kojos galėtų į bažnytėlę 
nunešti.

Tiems, kurie ir kurios šiais 
metais turėjote didelio malo-t
uumo, taip šnekant, skūras ki
tiems lupti, linkiu po Naujų 
Metų to nedaryti. Jei jau kas j 
taip pripratęs, kad negali be: 
to apseiti, tegul pirma leidžia 
kitam ant savęs tokių štukų 
padaryti.

Tiems, kurie šiais metuis 
sirgo visokiomis spardymus 
ligomis, kuriuos, musei ant 
nosies nutūpus, tuojau apiin-

“MMMM” 25 MCTtf JUMUEJADS SVEIKINIMAS ££SS SS ““

Taigi, lavorščiai, žemė jau
baigia runyti apie saulę ir ar-į gaudykit ne į kaimyno, ale i Klav„ kū„o drebėjimo ir nagų 
tinamės prie 1934 m. taško, savo namus, sienas, duris, la- kran,ty|l|o priepuoliB, linkiu 
Vakare, dvyliktam kliokė, va- ngus ir pan. Ramiems patariu
rpai skambės, šapos kauks, tų valandų niekur iš auzos nei- 
daugely pleic.ų sykiu kauks ir ti, ba nežinote kur koks vei- 
žinonės. Visi sakysime: guti velis revolveriu su senais me-
bai senieji ir alo naujieji mc-,tais gali ir jus į kapus nuva-' ,,uvo ,|ilMiais .„andragalviais, 
tai. ryti.

Kaip visi, taip ir jūsų pa-1 Toliau, linkiu, kad, sulaukę 
karnas prof. Kampininkas no- Naujų Metų, niažįau duotu- 
ri Jut savo vožnaus delno su-1 mėt valios gerkim įr yiduria-

kitais metais geležinių nervų, 
kad jie galėtų atlaikyti kad 
ir karčiausius pripotkus. 

Tiems, kurie šiais metais

dėti ne tik jums, jauniems ir 
seniems, aukštiems ir žemie

ms, kad ant rytojaus galva 
nebūtų, kaip švino gabalas,

uis, laibiems ir drūtiems, vy- kad nereiktų jos aspirinais, o 
gailis, moterims ir panoms, bet vitĮurių selteriu gydyti; taip 
ir jūsų namams, linkėjimų. kad anksti pasisveikintu-

mėt su lova, kad Naujų Metų

PROGRESS
Krautuvė

TURI SUMAŽINTI 
STARĄ

SIŪLO GALYBES 

BARGENŲ

FORD PLANU FOR VAST 
REV1VAL O F INDUSTRY

JJ 1 'I ,

$70.00 Nauji, Gražus 
Parlor Setai
*34.50

$65.00 Miegamų ir Valgomų 
Kambarių Setai, Pasirinkimas

*33.00
$38.00 — 9x12 pėdų dydžio 

puikūs nauji Kaurai
16.75

$55.(X) Virtuvėm Gesintai 
Pečiai

*26.50
$165.00 Nauji Kombinacijos 

Geso ir Anglių Pečiai
*89.50

$150.00 Nauji Refrigeratori&i 
Standard IftJirbysčių

*79.50
$30.00 Breakfast. Setai iš 

Aržuolo Medžio
r *14.95

$60.00 Naujos garantuotos 
Drabnžėm Plovyklės
*29.95

$30.00 Nauji Lottiiging 
Minkšti Krėslai
*13.95

$1.75 Kukniniai Krėslai po

*1.00
$20.00 Nauji Šildomi Pečiai

*12.50
$3.50 Didelės ir Siltoo K a (droš

M .89

"I

3222-26 S. Halsted St
Tel. VIOtory 4236 

Vedėjas J. Kaiėdloikaa
........... i

Coutinuing bus drive to 
ereate employment by revi 
ving industry, Henry Ford 
will spend an additional $8, 
000,000 for further expan- 
slon and iinprovement of 
the Ford Motor Company’s 
1,000-aere River Rouge 
plant, it was announeed re- 
eently.

Threc months ago the 
Ford eonų any announeed 
the addition o'f two tseel 
mills and power units. Con- 
traets total-ing nearly $12,- 
000,000, eovering its pro- 
gram ha ve already been let 
and ’trainloads of mateliai 
are eoming nito the Rouge 
plant daily.

Fotd will ha ve sptnt 
approximately $20,000,000 
\vithin a period of ten mon- 
ihs for the expansion and 
further developement of the 
Rouge plant.

The new units r.ow under 
eonstruction and the eost of 
cach are the steel finishing 
plant, $3.460.000; the hot 
Steel trip mill, $6,111,923; 
the stripper building, for 
handling ingots, $230,000; 
new steam and electrical 
units for the powcr house, 
$4,599,888; ncw blast fur- 
nuoea and foundry equip- 
ment, $2,P20,460, and addi
tional cųuipment of many 
kinds, eesting $3,144,250, 
made neccssary by tho shift 
from twenty-four-hour to 
sixtecn-hour daily pn>due- 
tion.

Henry Ford’s optimisim 
about his company’s pro
duetion for the ycar has ten- 
ded to in'fluencc other ma- 
nufaeturers in making in- 
ereased ėst imatės for 1935.

If automobile produetion 
i n the first ųuarter of 1935 
should reaeh as high as 
900,000 units, the ' average 
first ųuarter output for the 
lašt 12 years would be ap- 
proximated.

It is reported however 
thut little doubt exists thaf 
January produetion will 
exceed the eomparable 1934 
menth by good margln.

Lašt year the Strike of 
tool and die mnkers whieh 
oecured in the fall retarded 
produetion in many impor- 
tant plants for one month 
or more. Ford, the only pro- 
ducera not affected by the 
Strike, was among the thrc© 
manufaeturers in fulfilling 
January produetion seilė
ti u les.

The new 1935 enrs, aeeor- 
ding to Mr. Ford, will be on 
display at all dealers’ show- 
rooms where they may be 
seen and examined on Satur- 
day, Dteember 29. the de- 
mands for rara at proseni is 
termed relatively firm by 
dealers who eapeet gradua- 
lly mountmg sales. ADY

kurie dėjosis visas klesas iš
ėję, kad be jų, rods, visas svie 
tas būtų ant boru nuėjęs, lin
kiu ateinančiais metais ma
žiau išmanyti, mažiau mand-Į 
ravoti, o daugiau dirbti; nosį 
žemiau laikyti, o daugiau ge
ros valios ir pakaros rodyti; 
taip put nespiaudyti į vande
nį, kurį kiti geria, ba gali 
prisėdi ir pačiam jo atsigerti.

Tiems, kurie praeitais me
tais visokius svetimus dievus 
kvolino, kurie pas, svetimus 
auksų, o pas savuosius tik... 
(atsiprašau) matė; kurie sve
timiems šiūsus laižė, linkiu 
1935 m. iš tos durnos ligos pa
sveikti: į savas bažnytėles ei
ti, į savas mokyklas vaikus 
leisti, .savas įstaigas palaikyti, 
savus biznierius, profesijona- 
lus remti, saviesiems garbę ne 
šti. Kinkčiojimų prieš sveti
mus stabus, kitų čebatų laižy- 
mų palikite balšavikams, cici- 
likams ir kitokiems košegal 
viams.

Kurie šiais metais pasivogę 
“Draugų”'ir išsikirpę mano 
kampelį po šapas nešiojo ir 

-kitiems dalino skaityti net

Rimtai dirbant pulkų metų,
Susidaro jubiliejus.
Sveikas! tikras mūsų drauge,
Tavo veikla mumis saugo.

Švieti, stiprini tautybę,
Gilini katalikybę,
Dvidešimts jienki meteliai,
Klėsta draugiški darbeliui.

Tavo vardas visiems tinka,
Nes prie melo jis nelinko,
Kų iš karto pažadėjo,
Tų visuomet ištesėjo.

Rusų teroras raudonas.
Draugus skaito milijonais,
Bet pap’ulk tarp tų “draugų”,
Vienas skurdas, daug vargų!

Ten nors nušauti ketina,
Vienok draugu vis vadina.
Ten dėl atbulų draugų,
Vienas žodis tart baugu.

Kai užvaldė kraujo ėra 
Jokios liuosybės nebėra!
Gyvent baisu, nesmagu,
Noi ? visur pilna “draugų”.

Draugai iš maldos juokauja,
Dėl Įioterių areštuoja,
Tarsi priešingų afišų,
Draugai kalėjiman kiša!

Dieve gink nuo blogo draugo,
Kaip nuo nuodijančio raugo, 
Komisaras, kurs raudonas,
Mums ne draugas, o tironas.

Kas k it “Draugas” katalikų.
Kursai dienraščiu paliko,
Jis nuoširdus ir malonus,
Geibius: darbininkus, ponus.

Linkime ilginusį laikų 
!-kleisti apšvietimų sveikų,
Ir tiražu padidėti,
J r turiniu vis žydėti.

Valio! mūsų brangus “Draugas'’,
Tikybų, tautybę saugus,
Atsispirk prieš šimtus vėjų,
Daug auksinių jubiliejų.

J. Modamas, Vabalninkcs

pasidarbavimų tėvynės labui, 6v. Antano ligoninę, gi nu- 
atsakė: “Duokit man Popoca- budęs jo šunelis, pamažėl s<> 
tepetl”. kė užpakaly neštuvus, ant k u

Kaip greit jis paprašė, taip rių gulėjo jo ponas, 
greit jam tas ugniakalnis bu- Į Jnešus Į ligoninę ir susto- 

į vo dokumentaliai pervestas. jus prie keltuvo, ligonis pu- 
Toji keista dovana, davė glostė savo mylimų Šimelį, su 

kydamas jum: “palauk čia”.
Po padmytos operacijos, b 

gonis aut rytojaus mirė.
Jau praėjo dešimts metų

žmonėms progos gardžiai iŠ
Oelioa pasijuokti. Visi su pa 
juoku klausė, kų jis mano da
ryti su tuo ugniakalniuf Bei
Oelioa, nekreipdamas į niekų nuo to žmogaus mirties, Iru 

dėmesio, rimtai ėmėsi kasinė- šuo vis dar tebelaukia savo 
jimo darbo. 17,520 pėdų aule; pono.

įčio kaine, kuriame, ištikrųjr,
Į rado milijonus tonų sieros.

Pasisamdęs daugybę vieti
nių darbininkų, pradžioje dir
bo rankomis, o paskui įsigijo 
tam tikrus prietaisus. Ji?, yreit 
tapo milijonierius. Visi, i i.rit*

Jis daboja tas duris, ku 
rios užsidarė prieš dešimts 
metų. Ir kuomet tik keltuv - 
durys subraška, šunelis tu«ų 
pakelia galvų į viršų, ir žiu
ri, bene neišeis jo ponas.

Ligoninės slaugės ir gyd,
pirmiau juokėsi, dabar jam Gijai sūnelį myli ir šeria. L 
pavydėjo,' kad jis vis daugiau retai kuf o išbėgęs

'ir daugiau krovėsi turto. t tuoj grįsta vėl į tų pumų vie- 
Po kelmukus metų, Aclioa kurios P»«katinĮ kartą

nutarė, kad jam jau gana tu
rto, tat paidavė kokiai tai 

(amerikiečių firmai už $5(X),OOb.
i . . i

Ugniakalnio žioty, kaip mo
kslininkai apskaičiuoja ramia 
si apie 14S,(MM),(MM> tonų sie- 

j ros. kurios kiekis padidėja . 
!nuoš. i metus.

matė savo ponų.

ADVOKATAS 
j. ?, WAITGHES

praneša
Atiimina ofisų valandose.
Dabar valandos šiokios:

MARGOJO PASAULIO 
ĮVAIRENYBĖS

Rašo P. J. Vitkus

UGNIAKALNIS PARDU0 
TAS UŽ $503,000

neveikė, tat nebuvo jokių kliu ; 
čių iškasimui to taip brangaus

“ŠIRDIS ATMENA”

’l’okiu ai.tgalviu

MAROUETTE PK, OFISE:
2403 WEST 63rd STREET

iii-.u-r,,! Kampas AVestern ir f»3rd St.
" Telefonas PROspect 1133

dalyko, be kurio mes negalim ! !'lPj0 ?<1,,,nl‘l 8tral ' Panedėbo, tjtarninko, Ketver
v. ... ... ... . jisnj. Straipsnis įdomus tue-i go ir Petnvcios vakarais nuo
šiandie apsieiti, lodei jaunus! . , , . . .. .. .. : 7 q v«l* _ .. nn, kad ta, atmenančioji sir- ■ < tiki y vai.

Prieš kiek metų jaunas nie- 
ksikonas Meksikos mieste bai
gė militarinę akademijų.. Aka
demijoj profesorius Aleksand
ras vtn Humbolt įrodinėjo.

meksikonas matė, kad iš to 
būtų galima sau pasidaryti di
delį turtų. Kalbamo vyro var
das buvo (iaspar Saneliez O- 
choa. Jis buvo ant tiek drų-. 
sus, kad drįso kreipti- i D?.?. 
metinę Meksikos valdžių, pra-

(iis, nebuvo kokio tai mylimo 
žmogaus, o tik ištikimo žino ' 
gaus draugo — šunies širdis '

Atsitikimas, kurį aprašu 
minėtas laikraštis, įvyko prieš Į 
dešimtį metų.

Roek Islaml miestely, T-'.;

ROSELANDO OFISE:
2 B. 103rd PLACE

Kampas Ritate ir 103rd PI. 
Telefonu PULlman 6950

Seredoinis iki 9 vak. 
Snbatomis visa diena iki 9 v.v. 

Kas popiety nuo 3 iki 6,

kad Popoeatejiett ugniakalnio į bos nutrūko. .įtumus nu-iioei, | otrtce Phone 
iki suplyšiino, tiems visu sa-! žioty randasi didelis kiekis į stojo į kovų prieš tuometinę jS>,{<>spect H)'"8 
vo vožniu delnu grūmoju, kad J sieros. valdžių. Generolas Diaz, pake

šydamas to kalno koncesijos.
Bet, ant nelaimės, ištiko na i LlE?cVlAI DAKtJvRAI:

,ainis karas ir prnUelos , AMEKIK03UETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI: 
Jaunas Oelioa, Hes. and Office 

3S.VS Ko. l-eavitt Si 
CAN'AIj 07116

TcL OANal 0J57
. lies. PROspect 66.',»

kitais metais to nebūtų. Ku 
riems mano kampelis yra kaip 

, musei medus, teužsisako 1935 ' 
m. “Draugų”, tada kasdien 

' pypkes rūkydami ir niekam 
\ nei dėkui, galės mano paglos- 
; tymus skaityti. Tų patį sakau 
i ir tiems kurių širdis visokios 

trueiznos šiais metais ėdė. 
Skaitydami mano kampelį ši
rdis pasveiks, veidai devynių 
pėtnyčių nusikratys, dantimis 

Į muzikos negrie?., bus linksmi 
! ir sulauks 1936 metų.

.Jei visi tokius rezoliušinus 
šių naktį padarys, šiur visie
ms bus eukeesavi 1935 metai. 

Hapi Niu Yr!

Kadangi ugniakalni.-

AKIŲ GYDYTOJAI

Rea. Phone 
ENGLearond 6611

DR. A. R. MCGRADIE
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

7850 So. Halstod Street
ROOM 110

Vai.: «.« If vai. vairam

jau lė jį į generolus. Baigus n,. 
! minį karų, su dideliais pas.

LIETUVIAI DAKTARAI

25 METŲ PRITYRIMO DR. P. ATKOČIŪNAS
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUfc
Platt Bldg., kamp. 18 st 

2 aukštas
___________ j Pastebėk it mano iškabas
Office phone Valandos nuo 9:30 ryto iki 
TRtaw«e 12 v. Popiet nno 1:30 iki 8:00 

vai. vakaro. Nedėliomis nėra

DENTISTAS
1416 KO. 4Slh CT., CICERO. ILL.

Utar.. Ketv. Ir I’.'-tn. 10—B vai. 
1147 KO. HALSTED KT., CHICAOO 

Panert. Horcrt. Ir Ruhat. 1—B vaL

LIETUVIAI DAKTARAI:
-----------Tel tAEaycdc UM-----

DR. A. RAKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Ava. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 Ikt 8 vai. vakaro 

Heredomls Ir nedėlkvm'e parai 
■utartj

Dfi. J. J. KŪWARSKAS DR'Z AL AT ORIS
PHYSICIAN and SUROEON

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

t to 4 and 7 to » P. M. 
Sunday by Appolntinent

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
1021 SOLTlI HALSTED STREET 

Realdeadja 0800 So. Artealaa Avė. 
Valandos; ll ryto Iki 8 popiet 

I Iki S ▼. vakare

Dlenoma Tol. LAKayette 57BB 
Naktlmla Tai. CAAal 040B

DR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.: I Ikt S popiet, 7 iki B vak. 

Nedėlioja panai sutarti

skirtų valandų. Room 8.
Phone (Janai 0R23

DR. VAITUSH, 0PT.

Offl<* Tol. REPuhllc 76BO 
Rv». Tel. GROiehlll 0617

• 7017 S. FA1RFIELD AVĖ.

DR. J. J. SIMONAITIS
9423 W. MARQURTTE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

Vai. 8-4 Ir 7-S vau. Ketv. 9-12 ryto 
Nadėlfol aui.1rar.is

Tel. LAFnyette 7(60

DR. F. C. WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.: 2—-4 Ir T—I vai. vakare

Bes. 2136 W. 24th St.
Tol. CANal 0409 '

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso b-lcf. BOLIetard 7020 
Namų Tel. PROspect l#»0

TeL BOLLevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTISTA9

4646 So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

Tol.: nuo 9 Iki I vakare
BeradoJ parai sutarti

DR.G.LBLOŽIS
Tel. CANal 6122

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road 

(Kampan Laavltt 8L)
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto 

Nuo I Iki B vakaro 

8eredoJ p&k&l sutarti

LtgTUVtS
OPTOMETRICALLT AKIU 

SPtllALIKIAS
Paienrvlna akli) įtempimą, knrts 

esfl prlaiaatlml raivo* skaudėjimo 
valglmo aklų aptemimo, narvuotu- 

mo. skaudamų aklų kartltj, atitaiso 
urumpararyat* Iv tollreryato. Prlren 
rfa teisingai akinius. Visuose atnltl

— klmiiose f rsaoilnsvlmaa daromas st)
r»Fi-a Tai. sasn i alektra. paro.’ai.eu mariausias klalOfise Tai.. l-AFarette ICSn I Rpadal* Stirta atkreipiama |

Rea Tai.: TIRgtnta 088B i mokyklos valkus Kreivos akys atl 
taleomoa. Valandos nuo 10 Iki 8 v 
NsdaifoJ nuo 10 Ikt 11. Daugely a* 
«IUklmy akys attialsoame ba akinių. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A S X - R A Y
414* arukeh AmruE 

Kampas Prancleco Ąva.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phope BnųJevsrd 7589

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Oydvtojaa

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

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

Tel. Ofiao BOlJI^vard 6012—14 
Rea VICtocy 2S4A

DR. A. J. RERTASH
i Ofiso aal. nuo 1-1; nno •:SB-8:lo

756 W. 35th Street

Ofl*o: Tol. I.AFsyelte 4017 
Raa: Tel. HKMIoek «2ft«

DR. A. (. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4142 ĄRCHER AVĖ.
Ofiso valan<R! >.< tr s.j VBi vak 

Rezlden(-i|nH>,rlMU,; 265« W. 68tb BU
Valandua>io-n |r g.» va|. 

SeredooaL! W‘'sdėlioitui pagal r u Luti

Yri. CANal 6122

DR. S. BIEŽIS '
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM 

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

Saredomla ir Nedtliomla pagal sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 8. Oalifornia Avė.
Telefonas ItEPuhlIe 7R6H

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAM
4157 ARCHKR AVENUR

Tel. VIRglnls 0036 
Ofiso vai.: |:—4 Ir (—8 p. m.

NedKlomts parai sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
OFISAM

4729 So. Ashland Avė.
1 luboa

CHICAOO. ILL 
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vtl. ryta nuo 2 Iki 4 
aal. po pietų fr nuo 7 Iki 8:80 vai. 

vakaro. Nedėliomis nuo to Iki 19
valandai rtiaaa i 

retafoM* MDCDvvy *««•

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAM

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
*1^1. YAR4s OM4 

lUtat T. I. PLAmi 2400 
V» landos:

Nuo 10-12 v -yto; 2-8 Ir 7-8 v. a. 
Ned&lditaiau- aun 10 iki lt ■liana

1

. M

l I -J

* ------ *
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Šiandien Pamatysim Dariaus 

Girėno Paminklo Projektus

Visi į St. Agnės Auditoriją 
Linksmai Pasitikti 
Naujuosius Metus

Šiandien paskutinė 1934 i n. komitetas yra nutaręs p&min- 
diena. Praieiskime ją links- kl? statyti, 
imti ir gerą, kilnų ūkėlą pa J Šį Langų Melų sutikimo ba- 
ręmkinie. Šį vakarų, 8 vai., Št. lių rengia Dariaus - Girėno 
Agnės auditorijoj (prie Ar- į paminklo fondo komitetas. Ne 
clier avė. ir Rockvvell St.) j-Į pamirškit, kad jis Įvyksta St. 
vyksta Naujų Metų pasitikimo Agnės Auditorijoj, 
balius su gražia programa ir
gera muzika. Tame baliuje vi
si turėtų būti, nes jo pelnas 
yra skiriamas Dariaus - Girė
no paminklo fondu',

PfbgMhną išpildyr L. Vyčiu

VISADA GALITE GAUTI

.— Dainos cborn^ ir muz. Va
nagaičio artistų grupė. Į ba-
lių Si vakarą bus atvežta D&-. 
ri&us - Girėno paminklo pro
jektai. kuriuos visi galės pa
matyti ir pasirinkti, kuris iš 
jų jiems geriau patiks. Proje-

v

KALĖDINIS KONCERTAS 
PAVYKO

n » X ū B X «
apšviesta. Tai nuopelnas 5v. 
Kazimiero seserų. Garbė virau 
gijoms, ir pavieniams, kurie 
nepasigailėjo aukų gėlėms. Ka
lėdų rytų daugelis žmonių ėjo 
prie Šv. Komunijos, o i&v. Va-

NAUJA FEDERACIJOS 
SKYRIAUS VALDYBĄ

l’a.s biznierius Belskius, 4544 
S. Wood St., aiskriminėj, kas
dieną galima nusipirkti ‘Dran

NOBTil S I DE, — Koncer
tas Kalėdų vakarų parapijos 
naudai gražiai pavyko, šj ko- r<^°» Vyrių k p. ir ftažančiaus 
neertą rnrcngė varg. N. Ku- dr-ja in co-rpore.
lys ir seserys Kazimierietės. 
Pirmiausiai atvaidinta pamo
kinantis veikalėlis ‘‘Prie kū
telės”. Vaidino mokyklos vai
kučiai. Per vaidinimą vaiku
čių choras gražiai pagiedojo.

Ankštesnės mokyklos vaiki
nų choras padainavo “Kur 
sapnų grožybė”, “Piemenė
lis” ir P. Paskomi finas ir K. 
Baguš*virins duetu “Laiškas 
pas tėvelį”. Solo dainavo V. 
Valūnas. JMalogą' atliko J. 
Daugirdas ir S. Nausėda. 
“Lietuviais esame mes gimę”, 
“Mes razbaininkėliai” ir “Ša
lta žiemužė” padainavo vai-

Gerb. klebonas Kalėdų rytą 
visus sveikino su Kristaus gi
mimu, linkėdamas nuo Dievo 
laimės. Parapijiečiai nemažai 
aukų sudėjo. P. Rap.

gą* ir užrašyti i Lietuvą gi
minėms. Užsimokėjus nž išti-l kinų choras. Smuiką solo at- 
sus metus, duot lama dykai liko S. Paskučimaitė. P. Sven-
gražus kalendorius.

Biznieriai Belskiai sveikina 
visus savo košt u menus ir pa

ktų yra gražių ir vertų puma- žjstamus su Naujais Metais, 
tyti. Be to bu* pranešta, kur

viskas padainavo “Širdelės 
moterų” ir “Duldul dūdelė”. 
Pažarskiai iš Roselando due
tu padainavo “O kaip gražu”

GROBIO IšSIŽAfeJO, 
KAD TIK KAILI 

IŠNEŠUS
TOWN OF LAKE. — Prie? 

Kalėdas pas biznierius Kinči- 
nus, 4441 S. Honore St., buvo 
atsilankę neprašyti svečiai. 
Pradėjo viską lioduoti j mai
šus neapleidžiant nei ančių. 
Šeimininkas pajuto. Vagys pa
bėgo, viską palikdami ant vie
tos.

Jonas ir Anelė Kineinai už
laiko valgomųjų daiktų krau-

susirinkimui Susivienyino tu 
r to yra $5,893.15.

Toliau svarstyta reikaia 
draugijų ir klubų gerovei, ra

BRIGHTON PARK. — Fe- daryta daug nutarimų. Be u. 
deracijos 19 skyr. sus-mas bu nutarta 193o iu. pradėti piatą 
vo gruodžio 16 d. Valdybos veikimą, kud padidinus na»»» 
1935 rn. Įėjo: dvasios vadas skaičių ir turtą, 
kun. S. Jonelis, pirm. — P. Mdrt-. Z Kaus.auskas, seki 
Vaieekanskas, pagelb. — Vai
eekauskienė, nut. rast. — O.
Ivinskaitė, kasin. — O. Pocai 
tė, korespondentas — K. Za- 
romskis; atstovai j Federaci
jos apskritį — šrupšienė, Vai
cekauskienė, Vaicekauskas, K.
Zaromskis.

Sus-roe dalyvavo 12 draugi
jų atstovai.

Kun. S. Jonelis

RAU1U
NAUJŲ METŲ SPECLALIS 

RADIO PROGRAMA©

Rytoj 7 valandą vtkvro iš 
stoties WGES.

ĮDOMŪS JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI! 

Pamatykite

ŠVC. PANELES
APSIREIŠKI

MO VIETĄ 
-LIURDĄ

Atėję i šiuos paveiksius pa
matysite tą garsųjį visame pa
saulyje Prancūzijos miestą 
LIURDĄ, kur 1858 metais 
švenč. Punde apsireiškė Šv. 
Bernadetai. Tenai suvažiuoju 
iš viso pasaulio ligoniai nepa 

'gydomomis ligomis sergantie
ji, kad gauti stebūklingą per 
švenč. Panelės užtarymą išgy
dymą.

Be to dar pamatysite:
1) Istoriškus paveikslus ii 

Peoples rakandų išdirbystės Lietuvos atstovusI. .. . . .

pastangomis

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų,
Yra Toli Keliavę

i.
Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIQNĖ APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį š lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

n.
Kun. Pr. J. Vaitukaičio labai įspūdinga “KELIO

NE PO EUROPĄ” ir ypač LAISVOJE LIETUVOJE. 
Įdomių paveikslų net 48. Knyga turi pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

ni.
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “1

ĮSPŪDŽIAI’

&ep i ir “Plaukė žąselė”. Akordio- tuvę. Yra duosnūs geriems re 
kalams; taip pat uolūs rėmė 
jai katalikiškos spaudos.

Sveikina visus savo kostu
merius ir pažįstamus su Nau
jais Metais. Rcp

NELINKSMOS KALĖDOS

nu duetą pagrojo S. Adomai
tis ir N. Kulys. Vaikinų cho
ras dar padainavo “Vai tu 
žirge, žirge”, anglišką ir “Ga 
le lauko toli”. Visoms daino
ms pianu akomp. varg. N. 
Kulys. Po niuzikalio progra- 
mo sekė gražios kalbos mūsų 
klebono, kun. J. Svirsko ir 
svečio prof. kun. Vaitkevičio,

kvietė į parapijos 20 metų ju
biliejaus tankietą, O. Ivins- 
kaitė į parapijos choro šokiu 
vakarą, sausio 25 d., K. Zaro- 
mskis į L. Vyčių 36 kuopom 
šokių vakarą, sausio 6 d., pa 
rapijos salėje ir į Šv. Kazi
miero Karalaič’o dr-jos kau
liukais žaidimo vakarą, vasa
rio 17 d., parapijos salėje.

Sekantis sus-mas įvyks sau
sio 6 d., 1 vai. Prašomi visu

kompanijos krautuvių bus tra 
nsliuojamas specialiai priren
gtas Naujų Metų radio prog 
ramas, kuris susidės iš sma 
giausių sezono dainų, muzi
kos, rezoliucijų, sveikinimų ii 
įdomių pranešimų. Dalyvaus 
dainininkai: K. Sabonis, Sau- 
rienė, Sabonienė, A. Čiapas, 
Peoples parlor kvartetas, du 
etas ir kiti. Kalbės <p\ K. Ve- 
zelis ir kiti. Kas ne rite .'-ma
giai Naujus Metus pradėt?, ne

draugijų atstovai dalyveati. j pamirškite patys pasiklausyti 
hcrecp. !jr pasikviesti savo svečius.

Rap.
savo

prie rauk tuo laiku.

KlLIONfeS
Jūrėmis, Azoto Salose, Šiaįirinej Afrikoj, 

Sicilijoje, Graikijoje, Syrijojc, Šventoje žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popierofc ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslų.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas lietuviškus kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2.00.

Kas pirks visas tris knygas sykiu, lai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštą laiš-

IŠ SUSIVIENYMO LIETU
VIŲ DRAUGIJŲ IR 

KLUBŲ BRIDGEPORTE

PLATINKITE “DRAUGĄ’

2) Dariaus ir Girėno išskri
dimo ir žuvimo vietą — Sol
dino mišką,

3) Pasaulinę Parodą, (World» 
Fair),

4) Komediją, kur dalyvauja 
Charlie Cliaplin.

Paveikslus rodvs A. PEL- 
DŽIUS sekančiose vietose:

Nedėlioję ir Panodėly Gruo- 
džio-Dec. 30 ir 31 d., Kun. J. 
Kuro par. salėje, Scranton, Pa.
Įžanga 25c Vaikams 10c.
Visur pradžia 7:00 vai. vak.
Užsisakant šiuos judamuo- 

ti: A. Peldž.us. 7035 S. Fair- 
sius paveiksiąs reikia adresuo 
field avė., Clncago. III.

J Susivienyjuo mėnesinis su- 
TOWN OF LĄKE. — Biz- sirinkimas įvyko 27 d. lapkri- 

M. I. Č. Kalbos buvo begalo nįerius Jurgis Kaniin«kaf- čio Cbicagos Lietuvių Audi-
įdomios.

Po programų sekė šokiai. 
Ačiū varg. N. Kuliui už tokį

gražų koncerte. P. Rap.

KALĖDŲ ĮSPŪDŽIAI .
Kalėdos Šv. Mykolo bažny 

čioje šįmet buvo iškilminga; 
apvaikščiojamos. Piemenėlių 
Mišios šv. buvo laikomos an
ksti ryto 5:30 valandą. Mišias 
laikė svečias prof. kun. Vait
kevičius, M. I. C-, ir pasakė 
turiningą pamokslą. Žmoni j

4537 S. Wood St., užlaikantis 
pirmos rūšies liardware krau 
tuvę, prieš Kalėdas susirgo 
Žmona, Juzefą, taip pet buvo 
išvesta į ligoninę.

Kaminskų krautuvė gėrai 
įrengta. Atsilankusiems leng
va visko pasirinkti.

Kaminskas sveikinu visus 
sevo kostumerius ir pažįsta
mus su Naujais Metais.

torijoj. Atstovų dalyvavo iš 7 
draugijų ir 2 kinių.-

Rapoiią Auditorijos išda
vė tonų savininkų komitetas. 
Martynas Kadziauskas paaiš
kino apie dabartinį Auditori
jos stovį, kad Auditorijos rei
kalai vedami kuogeriausiai.

Iždininkė R. Mazeliauskie- 
nė išdavė raportą jog iki šiam

ROSELLI BROTHERS, INC-
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

VENHIANMOKTCO.INC.
■

•V 4

UdtrMial
Ir wrab<iMJuių

' PAS

■

DtdilauhU pnmmktų dlrbtur* 
Cblcagol

Buvlr& 60 metų prltyrll

Virkite tiesiai 13 dlrbtarės Ir 
taupykite pinigus

------ o-------
Mes atlikome darbų daugeliui tyns 

alų Cbicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN AVĖ.
arU Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

kutį tuojauš siųskie mums.
__ čla-nuplėž-tl___  . ... _____ ... buvo pilna bažnyčia.

Parapijos choras labaį gra
žiai giedojo naujas giesmes, 
kurioms pritarė vargonai ir 
sinuikos Jenušiaus ir S. Pas- I
kačiinaitės, Altoriai buvo la
bai gražiai papuošti gyvomis 
gėlėmis; Betliejaus stainelė 
taip pat buvo gražiai papuoš
ta ir spalvuotomis šviesomis

Gerbiamai “Draugo” Administracijai:
Siunčiu «i Šiuo laišku $................ už kuriuos praSau kt.ogret'člausla

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas;
V78K. p. p. nrcio Keliones — ti.on 
KITŲ. PK. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu 13.50 už kurtuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 
Mano adresas:

Vardan, Pavt rdč ...............................................................................

8 pečiai Ls tai iškalime Ir iftllrbl- 
me visokių rlUtų paminklų U gra- 
brurmių.

Mūsų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per Segtas kartas.

Veskite paminklų reikalas tie
siai su pačiais ISdlrbi-jais.

GRABORI Al

.strret

1

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
I'inkiu V isiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

STANLEY t MAŽEIKA
GRABORIUS

Tu iu automobilius visokiems reikalams. Kaina
ina na.

33T9 LITUANICA AVENUE
Telefonas YARds 1138 

Cliicago, UI.

?HIN.£XPELLER

Vienas blokas | rytus nsa 
didžiulių vartų

H1LLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PTCMSAcorA »O1i 
BELMOn MM 

Office: H1IJAIDK IMSI 
Vlaeeat Bos SIU, secr.

LACHAWICH 
IR SŪNOS

LIETUVIAI OBABOBIAI
Patarnauju laido tu v Ana knoplglausta 
Baikale meldžiu atalftauktl. o mano 

darbu hflstta užganėdinti 
Tel. OANal 3616 arba 061*

2314 W. 23rd PL, Chloro

I u > rsa

Nuo Neurakriškų 
Skausmų
naudokite 

ANCHOR
PAIN-EXPELLERl 

Paln-Ezpelleris visnamet 
palengvina skausmus

KULS PAIN

Visi Telefonai:

1439 a 49th CL Cicero, HL
_________TsL ČIOBRO BP37_________

Tel. LAFayette 8573

J. Liufevičius
Gra bortus 

Ir
Balsam rytojas

Patarnauja Chica 
goję ir apylinkėje.

Didelė Ir graži _ 
Koplyčia dykai

4OP3 Archer Avė.

Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Litu&nica Avenue 
Chicago, BĮ.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

REPUBLIC 8340 
5340 So. Kcdzie Avenu«

j

laimingi; naujų meti;
liolou \ iftf'Mns Savo Koetumcriunis ir Draugams

1U8ZAPAS amOKIS UI TĖVAS
)igu norite dailumo ir nebrangumo laidotuvėse

Palūkite.

Ji

Daktaras Sako Kaip 
Išvengti Stogų

žymus svelkaton specialistus yra pa
reiškęs. kud 83 nuoA. žios Aalies as
menų yra paliesti slogų. Jis nurodo, 
kad “raktas” Ižvenglinui slogų, yra 
palaikyti atsparų, kuri nuguli daug 

mat pakenčiamai susirgimų prle-
žaat).

MUGA-TON E pasirodė stebėtinu 
tonikų būdavojlmul Ir palaikymui 
atsparos. Jis tiesiai pasiekia nusilpu
sius organus. Telkia Jiems daugiau 
Jėgos, ir Jie Almėta nuodus, kuria 
b finu priežastimi (vairiu negailų. Da
bar ( laikas Jurus bOdavotl atsparų. 
Iru Uit NUOA-TONE tik trumpų lai
kų Ir tėmyklt stebėtinus resultatus. 
Parduoda Ir garantuoja visi aplte- 
kortel. Pinigui grąžinama, jei esat 
nepatenkinti. Mėnesio trytmentas už 
Vienų DolerJ. lengva priimti Ir pa-

I laiko Jus tvarkoj.
Nu> užkietėjimo Imkit—UOA-SOL 

-- I«ntų UooaBOtoJų vidurių >ko 
Ir žbo.

Yards 1741-1742
LAIDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue _

I.J. ZOLP
GRABORIUS ir LAIDOTUVIŲ 

VBDBJAS
1646 West 46th Street 
Tel. BOUlevard 6303—MIS

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

J a/W, . -U
< J- dr

JUOZAPAS EUDEIKIS 
IR TĖVAS

Jeigu norite dailumo 
ir nebrangumo laido
tuvėse... Pašaukite...

REPublic 8340
5340 So. Kedzae Avė.
(Neturime sąryšių su firma

tuo daSu vardai

SIMON M. SKUDAS
ORABORIU8 Ir BAL8AMUOTOJAB 

Patarnavimas geras Ir nebrangiu
718 West 18th Street

Telefon MOMroe 8377

J. F. RAD2IUS
LIl -UVIV ORABORIUa 

l . z j ■ nn ir nukirtau
Mok lėk.i koplyčia dykai

Mg W. I» .1 HV. Td
Ch!



P R A tf Q £ S Pirmadienis, gruodžio 8i,,’i934

PAIEŠKOMI Rocliester, N. Y. ir New York, 
N. Y.

Avižienis Antanas, gyvenęs 
T)uquesne, Pa., vėliau išvykęs 
j Chicago, III.

Bagdonavičius Juozas, kilęs 
iš Panevėžiuko, Babtų vals., 
gyvenęs Odesoje ir vėliau is- 

, vykęs Amerikon.
liniukai - arkitektai, kurie ge projektus ir be to dar galės 8yven?s Biidgepoit, Conn. ii ; Čepinskas Mykolas, Lietuvo- 
įau negu kitataučiai jsigili- pareikšti savo nuomonę, kuris 
ia į mūsų drųsuolių gyveni- projektas labiau patinka. Ko- 
nų, pasiryžimų, siekimus ir mitetas surinks tokius balsus 
įuopelnus mūsų tautai; jie ir, atsižvelgdamas j tai, po to 
geriausiai jaučia mūsų tautos patieks labiausiai visuomenės 
ragedijų, netekus dviejų pa- mėgiamų projektų miesto val- 
iryžėlių, kurie po tokios ne- džiai patvirtinti.
laprastos pergalės, perskridus j Tų vakarų toje salėje ma
rokuose paskendusį Atlanto lonūs čikagiečiai vieningai, li- 
randenynų, žuvo prie pat sa- nksmai užbaigs šiuos paskuti-

ioks Bus Dariaus - Girėnas
/

Paminklas? Vainoras Antanas ir Radvi
lienė Marijona, gyvenusi pas 
Vainorų, gyvenę Wendel, Pa.

Uldukis Kazys, kilęs iš Ku
piškio, Panevėžio apskr., 190!)

Labai gražus, meniškas, j-metų dienų į šv. Agnietės pa- 
pūdingas. Šio paminklo pro- rapijos salę (Archer Avė., pr'm 
ektus gamino tik lietuvių me- 39 gatvės). Ten pamatys tuos ln' atv>’^Vs Amerikon ir ilgai

ten neva dingęs be žinios (10- 
2160).

. je turįs brolį Vincų, kilęs iš
. Joniškio apylinkės Šiaulių a-

Sakalmis Edvardas, gyvenęs nu vr’ ~ - pskr., gyvenęs Brooklyn, N.
Bostono apylinkėje ir pas se- y
šerį Oną Cakienę, Waterbury, ’ 1)avi,,ijona8 Ju0ZM) step0
Conn
kais.

neva miręs karo lai- 8., kilęs iš Inturkės, Malėtų v.,
Utenos apskr., gyvenos New 

Skukauskas Julijonas, Jono , Yorko apylinks>

ro Tėvynės slenksčio. Tuos 
ietuvių menininkus Dariaus - 
lirėno paminklo statymo ko
mitetas pasikvietė talkon. 15 
keliolikos gražių ir įdomių pro

nius depresijos metus ir su 
geromis viltimis sutiks kitus

ir Juozapatos Petraškevičiūtės 
sūnus, apie 67 metų amžiaus, 
gyvenęs Bostono apylinkėse. 

Stumbrys Leonas, kilęs iš
1935 metus, kuriais Cliieogos i Vaitkum, k., Ražai,mo v., Pa- 
didmiestis pasipurki gražiu, aPskr- aP>« 52 a,n‘
istoriniu ir amžinu paminklu. ' žiaus> Baltimore, Md.

jektrj parinkta keli tinkamiau- Be to, pasiklausys gražių lip
ieji. Taigi, pagal vienų iš jų tuviškų dainų, pamatys kito-
1935 metų vasarų Chicagoje; kių įdomybių ir taip pat sma-

ir Pliiladelpliia, Pa.
Švelnys Petras, gyvenęs AVa 

terburv, Conn. ir AVanamie,

Dirsė Simonas, gyvenęs Pili 
ladelpbia, Pa., Amerikos karo 
veteranas.

Gedvilas Jeronimas, gyve
nęs Brooklyn, N. Y.

Gittemore (gal Gitmeris, 
Giteris ar Gatamoras) James 
(Jokūbas, Zigmas ar Ignas), 
gyvenęs Bostono apylinkėje 
(10-1536).

gyvenęs Seattle, AVash. ir Tor- 
rington, Conn.

Kerbelis Vladas, kilęs iš 
Šiaulių apskr.

Megelinskas Bernardas, ki
lęs iš Žiežmarių v., Trakų a- 
pskr., seniau gyvenęs Scran- 
ton, Pa.

Mackevičius Jonas, kilęs is 
Beviršių km., Liubavo v., gy 
venęs Stileton mieste, Kana 
doje.

Norkus Antanas, Juozo n: 
I Marės Pautienytės s., gyvenęs 
Seattle, AVasli.

Plejeris Alfonsas, kilęs iš 
Panevėžio apskr., Amerikon 
atvykęs prieš karų ir gyvenęs 
New Yorko apylinkėje.

Paškauskas, Karotino s., gy 
venęs Pittsburgh, Pa.

Pakulis ar Pokulis AValter, 
kilęs iš Klaipėdos apskr. gy
venęs 233 E. 12th St., New 
York, N. Y.

Šabūnai Jurgis ir Andrius, 
kilę iš Leonavo km., Kauno

ARKI VYSKUPAS JURGIS labiau auga pusitikėjiniis šiul
MATULEVIČIUS šventu vyru, mūsų myli-iu tau 

tiečiu. Nebetoli gal ir ie lai- 
ne vienu kai, kada Dievas leis j išvys

ti šventuoju paskelbtų. 
Kiekvienam įdomu jažiuti

Knyga parašyta 
žmogaus, bet daugelio mūsų 
Lietuvos profesorių, kunigų 
mokytojų. Knyga yra didelė to garbingo Vilniaus vjskupl 
su stipriais kietais virtais, si gyvenimas. JL sužinosime is 
persiuntimu kaina $190. neseniai išėju :os knygos.

ARKIVYSKUPAS JURGIS 
MATULEVIČIUS. Labiau n

“DRAUGO’ KNYGYNE
2334 So. Oakle Avė. f ^icvao,Il

VISOM - VISIEM
širdingiausiai dėkodami už paramą pra

eitą metą su pilna viltimi tikėdami, kad bė
gyje Naujų Metu mūsų rėmėjų,kostume- 
rių skaičius labai, labai padidės.

Sveikinam su ii 
NAUJAIS 1935 METAIS

Velydami geros sveikatos ir laimės 
Kiekvienam

Btf?' pastatytas tas senai lau- giai pasišoks — tik už 35 ce- Pa.
kiamas paminklas. Intus. Smagumų užtikrina ge-Į Rapalis Stasys, 1914 metais Tbeodore Jackson, gyvenęs

Bangelis lietuvių, ypač au- riausias Chicagoje devynių lie gyvenęs “Karmel” mieste. ; Brooklyn, N. Y.
lojusieji šiam paminklui ir tuvių orkestras. Radžiūnas Vladas, kilęs iš į Jaudžemaitė Julijona, kilu-
šiaip nuoširdūs Dariaus - Gi-' Paminklo komitetas nuošir- Sargelių km., Raseinių apskr. si iš Gargždų, Kretingos ap- 
rėno gerbėjai jau senai domi- džiai kviečia visuomenę gau-Į Kaškelis Juozas, Juozo ir skr., gyvenusi Bayonne, N. J. 
si ir labai norėtų pamatyti,' šiai atsilankyti į tų įdomų Adolfinos s., gyvenęs Pitts- j Kliučnikas Stasys, Antano 
Joks gi tas Dariaus - Girėno i Naujųjų Alėtų sutikimo vakn- ton, Pa. s., gyvenęs Fort Blanehe ar

Jakas Teofilius, pasivadinęs aPs^r>> Kyv’en? Pittsburgh, Pa.
Veteikis J., iki 1926 m. gy

venęs Maidsville, W. Va.

paminklas bus ir kaip jis at
rodys?

rų (8 vai.) ir kartu pasigėrė- Kavaliauskas Antanas, kilęs Plains, Pa.
Kuras Juozas, seniau gyve

nęs Hoboken, N. J., kilęs iš 
Šakių apskr.

ti, kaip mūsų menininkai su- iš Šiaulių apskr., gyvenęs Cbi- 
Kas nori pamatyti ir pasi- geba Dariaus - Girėno žygį cago, III. ir kitur (10-1588). 

gerėti tais keliais, galutinai atvaizduoti akmenyje ir skul- j petrauskai petras ir Anta- 
parinktais paminklo projek-i ptūroje. . nag, Blindžiakupsčio' Karlioniai ar Karlonai Ado-
tais, tegu ateina paskutinę šių P. J., komiteto sekr. Veiverių v., Marijampolės lfas ir Jurgis, gyvenę New Yo-

......M, 7 77" n n- T apskr., — jų turtas pavojuje.i rko apylinkėje.DRAUGNEŠ10 ŽODIS L .SergaA±n:“ ?.U|±‘S: ,hlZ‘I Padelskis Juozas ir Zacha ! Kažiūba Juozas

Ieškomieji, arba apie juos I 
kų žinantieji, teiksis atsiliep 
t i adresu:

Consulate General of Litk 
uania, 11 Waverly Place, East 
New York, N. Y.

Liet. Generalinis Konsulatas

3222-26 So. Kalsite d
Tel. VICtory 4220 

KALĖDINSKAS. Vedėjai

nierius, 1858 AV. 14 St. Ligo-

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platini: 
katalikiškų spaudų. Katalikių 
ka spauda nurodo žmogui b- 

Simano s., i ganymo kelius Į amžinastį.
revičius Ignas, Padelskio svai-i__ _____ _ ,nis randasi Souihtown ligoni . . • t.

AR REIKALINGAS GERAS ... 5?Q1 go Wood Vigi nis, gyvenę apie Mckees Ro
DRAUGAS? KUR TOKĮ 

RASTI? PERSKAITĘ 
SUŽINOSITE

nej,
draugai ir pažįstami prašomi 
jį aplankyti.

eks, Pa.
Rubčis Pranas, Prano 

Amerikon atvykęs prieš

LAIMINGŲ NAUJU METŲ
LINKIU VISIEMS SAVO KOSTVMERLAMS IR DRAUGAMS

Su Naujais Metais visi svei
kina viens kitų. Draugnešys 
irgi sveikina visus “Draugo” 
skaitytojus, biznierius ir pro- 
fesijonalus. Linkiu viso gero 
visiems, kad 1935 m. būtų 
daug laimingesni už praeitus.
\kd būti laimingiems, reikia 
turėti gerų draugų. Geriausias 
mūsų draugas ir patarėjas mū 
fu gyvenime yra katalikiškas 
dienraštis “Draugas”. A

Visi katalikai šluokite lauk 
epoterių šlamštus, o užsipre-
umeruokite “Draugų” 1935 £ 

m. šalta, ar lietus; sniegas, ar 
pūgos; nėra žiūrėta, kokis o- 
vas nebūtų, “Draugas” visuo
met prieš 6 vai. ryto laukia 
jų už durų klemkutės, kad iš
eitumėt jį paimti.

Jei “Draugų” turėsite savo 
name, nėra abejonės, būsite 

laimingesni.
“Draugų” galite užsisakyti

I
as vietinį agentų arba “Drau
;o” adm.

VI. Shemetulskis,
1440 S. 51 Court, 

Cicero, III.

s., 
40

Visi, kurių pasibaigė “DrauĮmetlb gyvenęs New Yorko a 
go” ir “Laivo” prenumera
tos, prašomi atnaujinti ir se

NANOYS BEAUTY SH0PPE
N. DRUMSTA. Sav.

2302 So. Leavitt St. CANal 4674

nas skolas už laikraščius at
silyginti.

Praeities Pabyrės
I dalis pusi. 95
II dalis pusi. 192 

UŽ ABIDVI DALIS 25e
Prisiuntimui 5c 

“OKAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė..

pylinkėje.
Klemkos Jonas ir Antanai, 

Jokūbo ir Elzbietos G aižau.-, 
kaitės sūnūs, ir jų sesuo Ona, 
Amerikon atvykę prieš karų, 
kilę iš Pandėlio - Panemunė 
lio v., Rokiškio apskr.

Andriūnai Aleksandras ii 
Kaulas, ir Braziai Aleksandras 
ir Juozas.

Tuskenis Jonas, Amerikos 
karo veteranas, turįs Lietuvo 
je seserį Emilijų, gyvenęs East

NAUJŲ METŲ
DIDIS RADIO

Išpardavima s
KAINOS STEBĖTINAI SUMAŽINTOS 

Ant visokiu aukštos rūšies !

RADIOS
Šiame iipardavimo įeina visi nauji B'35 mario) radios, 
demonstratoriai ir gauti j mainus.

Visi pilnai garantuoti

f

WEST SIDEŽINELĖS
Gruodžio 26 d. palaidotas su 
ėjomis šv. Mišiomis ir pa- 
okslu a. a. Jonas Grigonis, 
ilionis buvo nuolatinis 
)raugo” skaitytojas ir am
us Marijonų Kolegijol na- 

Buvo paaukojęs apie 200 
mų medelių seminarijos so- 
i, Marijos kalneliuose. Daug' 
lėlių aukojo ir parapijos Į 
tos daržan.

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Draugams ir Pažįstamiems

SIMON M. SKUDAS
GRABORIUS IR BALSAMUOTOJAS

Patarnavimas geras ir nebrangus

718 West 18th Street
Telefonas MONroe 3377

Laimingų Naujų Metų

linki visiems savo kostumeriams, draugams 

ir pažįstamiems

J. MACKIEWICZ

MORTGAGE BROKER

2324 South Leavitt Street

CANal 1678

$390.00 — 9 tūbų Brunsuiek Combinaeijos 
radio su gramafonu ..................................
$105.00 — 9 tūbų Zenitli Radio ...
$100.00 — 8 tūbų Brunswick Radio 
$98.00 — R. C. A. Vietor Radio 
$225.00 — 12 tūbų Zenith Radio 
$145.00 — Atwater Kent Radio .1
1935 Metų I’liilco visų bangu nulio gražiame
kabinete .................................................... ^49.95
$85.00 — 7 tūbų Zenitb Radio ............... $3*7.50
$29.00 — tūbų Midget Radios

69.50 
',59.00 
*Į47.5O 
58.00
89.50 
^65.00

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PUCCINI BROS. AUTO SERVICE .
KAS TIK REIKALINGA JŪSŲ AUTOMOBILIUI

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams $15.00 — 4 tūbų Midget Radio? 

mados ........................................
ii935 metų

M 2.50

2219 So. Westem Avė. 
Tel. CANal 9494 

ALFRED PUCCINI

2226 So. Leavitt St. 
Tel. CANal 6954 
FRED PUCCINI

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

3348 SO. MORGAN ST.

Phone BOUlevard 3162

GRANT VtfORKS 
COAL YARD

Adam Bemadlšius,
Savininkas

16th and 49th CL,
Cicero, III.

Tel. Cicero 311

’7.95
Ir keletas desėtky kitokių ger i radio hargenų rasite

Peoples Krau uvėse 
. . i

Priimam senus radio į (painus cnt naujų
Lengvus Išmokėjimai pritaikomi visiems

co M P

4179-83 ARCHER AVĖ. **♦! 2536- 
Tel. Lafayette 3171 Tel

CHICAGO. ILbIN0I8
%=====^:

Uf. 63rd Srl 
aidėk 8400

i *
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Kun. J. Vaitkevičius, M.l.C.

DESPERACIJA
1. Kai yra de operacijų S

Kiekvienų savo darbą žmogus siekia ko
kią gėrybę. Now| pav. gert, ieško vandens, o 
suradęs, ištiesia rankų, ima indų su vande
niu, neša prie lūpų ir geria. , Bijo šalčio, ie
ško šilto drabužių velkasi juo, kad apsisau
gojus nuo šalto t»ro.

Bet. tai darei tik tada, kada turi vilties 
pasiekt reikalingą ir pageidaujamų gėrybę. 
Jei tokios vilties neturi, darbo nepradeda, ar
ba pradėjęs sustoja. Pametęs kokių brange
nybę, žmogus tol jos ieško kol turi vilties jų 
surasti, kuomet gi jos netenka, nustoja ie
škojęs.

'Pačiau, ne kiekvienos vilties netekimų 
vadin mile neviltbni arba desperacija, o tik 
tokios, kuri apinfia visų žmogaus gyvenimą, 
kuri vienija visus jo birbus j krūvų ir ver
čia siekt tos labute, dėl kuriuos yra sutver
ia jo širdis. Jeigu pav. gydytojas netenka 
vilties pagydyt ligonį, arba ligonis netenka 
vilties išeit iš savo ligos, nesakome, kad gy
dytojas arba ligonis j ra įpuolę į desperaci
jų, nes sveikata nors ir didelė yra gėrybė, 
tačiau nėra aukščiausia iš tų, kurių žmogaus 
širdis trokšta. Praradęs žmogus viltį pasiek
ti vienų gėrybę, nors ir labai brangintina, 
turi dar vilties pasiekti kitas, todėl nesu
stabdo visų savo gyvenimo darbų, bet dir- 
l»a. toliau, siekdamas kitas gėrybes, (lydy
tojas pav. prariuLs viltį pagydyt vienų li
gonį, turi vilties pųr dyt (langelį kitų, todėl 
nesustabdo savo gydymo darbo. Arba ligo
nis, praradęs viltį a.gauti sveikatų, jis turi 
vilties išsilaikyti tikėjime, Dievo malonėje, 
apturėti išganynų, apsiginkluoja kan
trybe, meldžiasi ir atsiduoda Dievo valiai.

Desperacija bus tada, kada žmogus pra
ras viltį pasiekti aukščiausių gyveninio gėry 
Ibtę, kurių siekė visais savo darbais, kiekvie
nu savo žingsniu. Tuomet turės sustabdyti 
visus savo darbus, turės sustot siekęs bet- 
kokių gėrybę, nes visos gėrybės buvo sie
kiamos tos aukščiausios gėrybės vardu. Ka
dangi tokios būklėse žmogaus širdis pakei
ti negali, todė., įpuųlę į desperacijų, daž
niausia atima tau gyvybę, nes jaučiasi pra
radę savo gyvrnuno tikslų.

Toji aukščiausioji gėrybė vieniems atro
do žemiški turtai ir jų vartojimas, todėl, pra
radę savo turtus pasiduoda desperacijai ir 
baigia savo gy/enimą savižudystę. Kitiems, 
kad garbės, valdžios, aukštos vietos, asme
nys, kuriuos priradę, nesijaučia turį jėgų tę
sti toliau savo gyvenimų, jeigu neturi ma
žiausios vilties atgauti prarastas gėrybes.

2. Des?cra,oij<i yra nuodėmė.
Aukščiausi* žmogaus gėrybė yra Dievas, 

kurį, žmogus praradęs per nuodėmę, gali vi
suomet atgauti per atgailų, nes Dievas neno
ri nusidėjėlio pražūties, o tik, kad atsiver
stų ir gyvas batų.

Tų tiesų Dievas nekartų yra įsakęs pra
našams praneša žmonėms, todėl visi prana
šai karščiausiais žodžiais yra raginę žmones 
daryti atgailų už savo nuodėmes ir grįžti 
prie Dievo, o ,ie Dievo vardu žadėdavo do
vanojimų ir tėviškų priėmimų iš Dievo pu
sės. “Jei bedievis darys atgailų, sako Die
vas E<elcieliui pranašui, dėl visų savo nuo
dėmių, kurias jis padarė, ir sergės visus ma
no įsakymus, laikysis teisės ir -teisyl>ės, .jis 
tikrai bus gyvft< ir nemirs. Aš nebeatminsiu 
visit jo neteisybių, kurias jis padarė, dėl sa
vo teisybės, kurių darė, jis bus gyvas. Argi 
tai, ko aš noru, yra bedievio mirtis? sako 
Vieš|>at$ Dievis; ar nekad jis gręžtųsi nuo

savo kelių ir liktų gyvas,” Ezek. 18, 21-23.
Naujame Įstatyme toji tiesa yra patvir

tinta visu Kristaus gyvenimu, jo kančia ir 
mirtimi, todėl nieks negali turėti mažiausios 
abejonės, ar galima Dievų atgauti, praradęs 
jį savo nuodėmėmis, ar galima sugrįžti prie 
jo meilės. Tūkstančiai nusidėjėlių, kurie su
grįžo prie Dievo amžiams bėgant ir kurie 
kasdien sugrįžta dar ir šiandie per atgai
los sakramentų, yra iškalbingiausi Dievo 
gerumo, jo tėviškumo ir gailestingumo liu
dininkai. Jei tat kas nors, įpuolęs į nuodė
mę, pasiduoda desperacijai ir atsisako Die
vo ieškoti ir grįžti prie jo, manydamas, kad 
jo nuodėmė yra didesnė, negu Dievo gaile
stingumas, papildo sunkių nuodėmę, nes 
sunkiai užgauna Dievo gerumų.

Tokių nuodėmę papildė Kainas, užmu
šęs savo brolį. Jam atrodė, kad jo nuodėmė 
yra daug didesnė, negu kad galėtų išprašy
ti dovanojimo, todėl atsisakė daryt atgailų 
už savo nuodėmę.

Tokių nuodėmę papildė ir Judas apa
štalas, pardavęs savo Mokytojų. Kada jam 
atsidarė akys į nudėmės baisumų, neteko vii 
ties, kad toji nuodėmė galėtų būt dovanota, 
todėl vietoje eiti ir atsiprašyti Mokytoją, 
pult jam į kojas ir nustebinti pasaulį atgai
lų, kaip kad padarė šv. Petras, šv. Povilas, 
šv. Magdalena ir daugelis kitų, pasidavė de
speracijai ir nusižudė.

Kitas dalykas yra su žemiškomis gėry
bėmis, jas žmogus praradęs, nevisuomet ga
li atgauti, nevisuomet galime atgauti prara
stus turtus, garbes ir sveikatų, todėl despe
racija, praradus šias gėrybes, greičiau ga
lėtų būt pateisinta negu praradus Dievų, ta
čiau ir ši desperacija yra nuodėminga, ne3 
ji liudija, kad žmogus laikė už didžiausių 
savo gėrybę ne Dievų, bet sutvėrimus, o tai 
yra didelis apsirikimas ir sunki nuodėmė.

Desperacija tat, iš kokio šaltinio ji ne
plauktų, vis vien yra nuodėmė ir skandina 
žmogų amžinoje prapultyje.

3. Desperacija yra blogiausia nuodėmė.
Nuodėmės, kurios priešinasi tikėjimui ir 

Dievo meilei, yra sunkesnės už desperacijos 
nuodėmę, nes jos taiko tiesiog į Dievų, ta
čiau desperacija yra blogesnė už anas, nes 
neleidžia žmogui sugrįžt prie Dievo, atima 
jam visiškai sugrįžimo norų, išardo tuo būda 
kelių, kuris veda prie Dievo. Štai kodėl po
etai lygina jų prie laivo sudužimo jūrėse, o 
Bažnyčios tėvui vadina jų nužengimu į pra
garų, nes iš tikrųjų žmogus jai pasiduoda
mas, nužengia ne kur kitur, o tik į pragarų, 
gyvenimų užlmigęs.
4. Desperacijos šaltinis žmogaus kūniškumas.

‘‘Kūnas geidžia prieš dvasių, dvasia gi 
prieš kūnų; nes tuodu yra kits kitam prie
šingi,” sako šv. Povilas. Galat. 5, 17. Kada 
žmogus ima gyvent kūnu, pavergdamas savo 
dvasių kūno reikalams, prieina pamaži prie 
dvasiškų turtų paniekinimo ir jų nekentimo.

Dviejų rūšių kūniškumas atitolina žmogų 
nuo Dievo, sukelia jame dvasiškų gėrybių ne- 
kentimų, o per tai veda prie desperacijos, 
būtent paleistuvystė ir tingėjimas Dievo tar
nyboje.

Kas gyvena tos rūšies kūniškumu, patai
kavimu kūnui laiko už didžiausias gėrybes, 
o kada jų pritrūksta, arba, jomis persisoti
nęs, apsidžiaugia, įpuola į desperacijų, nes 
neturi ko duoti savo sielai, kuo numalšinti 
jos troškimus, tokie greičiausia baigia savi
žudyje mis.

Marinkime tat savo kūnų, nepataikauki
me jam, mylėkime Dievo tarnystų, o niekad 
neįpulsime į desperacijų.

gaus gyvenime — aišku. Reiškia, turi būli 
vienybė namie, darbe, susiėjimuose, šeimos, 
valstybės ir Bažnyčios reikaluose. Pavyz
džiui — jeigu valdiniai priešingi valdovui; 
jeigu tėvai tarpusavyj nesutinka ar vaikų 
jų neklauso; jeigu darbdavys nori, kad vie
naip darbas būtų dttromas, o darbininkas 
priešingai dirba; jeigu draugai susiėję ne
susikalba, jeigu valstybės ar Bažnyčios rei
kaluose patys piliečiai ar Bažnyčios nariai 
nesusiklauso, o vienas kitam gerklę pasi

nės turi tų pačių nemirtingų, Kristaus bran- j liavininkai su sargyba vy” 
giu Krauju atpirktų sielų. Jos visos turėtų į 4-j0 Posto, New Rritnijy 
būt išganytos ir tai ne per vienų asmenį
Kiekvienam reikia prisidėti prie šių sielų 
išganymo. Visi kaip vienas turime stoti ir 
iš vien dirbti. Nepamirškim, jog velnias, 
mūsų priešas kaip ‘‘kriokiųs liūtas vaikščio
ja ieškodamas kų prarytų.” Jeigu mes iš 
vien nedirbsime, o tik pačiais savimi būsi
me susirūpinę, tikrai priešas mus visus, vie
nų po kito pergalės ir sutriuškins kaip kad

rengęs perpjauti, koks tas gyvenimas būtu? I to mirštančio tėvo sūnus perlaužė lazdeles
Visiškai neįmanomas. Jei tu rinksi, o uš 
barstysiu; jei tu statysi, o aš ardysiu, kas 
gero iš to išeis? Jei aš nešiu, o tu užsiko
ręs vilksies paskui; jei aš taupiusiu, o tu 
eikvosi, ar kų tokiu būdu atsieksimi Aišku, 
jog ne.

Taigi, matom, jog gyvenimas vienybės 
visame kame reikalauja. Tačiau, žmogus 
ne vien gyvulinis sukūrimas, kuris vien lai
kinais, žemiškais ir kūniškais reikalais rū
pintųsi, bet taipgi ir dvasinis, tai yra, jis 
turi sielų, kuri yra dvasia. Ši siela siekia 
ir trokšta amžinybės ir laimės, kitais žo
džiais, siela nori niekad nemirti ir per am
žius nuolat būti laiminga. Dvasiu, siekda
ma savo tikslo, turi savo atskirų nuo kūno 
gyvenimų, kuriame irgi pridera būti soKda- 
riškumo. Kiekvienam pridera padėti an
tram siekti to sielos tikslo. Čia vienybė tu
ri būt net didesnė kaip paprastam gyveni
me. Kasdieniniame gyvenime skirtumų tarp 
žmonių daro kilmė, turtai ir kiti žemiški su
metimai, dėl kurių priežasties kartais atsi
sakoma kitam padėti. Dvasinė vienybė rei
kalauja į visų tai nekreipti dėmesio. Šv. 
Povylas laimi gražiai pastebi sakydamas: 
‘‘Tenebūna nei žydo, nei pagonio, nei lais
vo nei vergo Jėzuje Kristuje.” Visokio 
amžiaus, visokių luomų, įvairių turtų žmo-

kai jos buvo nesurištos. Jeigu draugo sie
la kaip ta gulbė veržiasi į aukštybes, nelai
kykime jos prirakinę prie žemės, netrukdy
kime jai; ir jeigu siela varosi pirmyn kaip 
lydeka, nebūkime vėžiai laikydami jų atgal. 
Verčiau vienus kitų kelkime, remkime ir va
rykime pirmyn ir artyn prie tikslo.

Kaip galima veikti kaip vienas? Atsa
kymas lengvas. iVisi turime būti gerais, 
sveikais Mistiškojo Kristaus Kūno nariais. 
Jis yra Galva. Jis yra išmintingiausias Va
dovas, didžiausia Išmintis. Ne veltui buvo 
įsteigta Kristaus Karaliaus šventė. Jeigu 
visos tautos ir visi žmonės pripažintų Jį 
Karaliumi tai ne vien dvasinė vienybė, bet 
ir pasaulinė taika įvyktų. Tada tikrai ne
būtų ‘‘nei žydo, nei pagonio.” Tada vienas 
kitų nuo priešo gintų taip kaip sąnariai vie
nas kitų gina. Jeigu atsitiktų, jog vienas 
kitų naikintumėm, žeisitum, reiškia, jog pa
tys save žudome, nes naikinam to Kūno gy
vybę, kurio patys esame nariai. O niekas 
tai žinodamas, nedarytų.

Kiekvienam katalikui prklera šj ryšį, 
kuris riša jį su kiltais, pamatyti ir jį nuolat 
daryt tvirtesniu, ir taipgi kuo daugiausia 
išliuosuoti iš šėtono vergijos ir prie Kris
taus prijungti.

8. P. Vaičaitis, M.l.C.

Conn. Štabo įpareigojimo ce
remonijų.

Dėl Vas. 16 d. paminėjimų, 
Vyr. Štabas, remiantis.Tarp 
Legioninės Estų - Lietuvių - 
Latvių Komisijos nutarimu, 
išsiuntinėjo Postams įsakymų, 
pagal kurį Liet. Legiono pos
tai ir latvių - estų veteranai 
tegalės dalyvauti tos dienos 
paminėjimuose tiktai tuo at
veju, jei iškilmės bus vįsų 
tautiškų grupių išvien rengia
mos. Priešingų atveju, vien ve 
teranų organizacijos tenkinsią 
speciale ceremonija. Vasario 
16 d. rengėjai prašomi šį nu
tarimų turėti omeny.

Lakūnas A. Kiela 'pakeltas 
į Posto Garbės Narius ir ne
užilgo atvyksta čia apsigyve
nti. Jis dalyvaus sausio 19 d. 
vietos Dariaus - Girėno Aero 
Klubo vakarėly ir sausio 20 
d. Dariaus - Girėno Fondo dr- 
gijų seime. Sykiu ims veSrti 
Posto skraidymo mokykis, k- 
rion jau susirašė 16 
(dvi panelės).

VIENYBE KRISTUJE

Kur vienybė — ten stiprybė.” sako 
lietuvių patarle. Ir kaip teisingai! Visi tai 
gilime aiškiai gyvenime patikrinti. Nereik 
jdkių gilių mokslinių įrolymų ar dėstymų 
patvirtinti šios patarlės įeisingumą. Ji ga- 
vtume aiški* Taigi, ten kur yra vienybė, su- 
siMausymah, aottdariškunifts — visad bus 
stirti jėga. Ča prisimenti gražių paskaitų, 
kurjj, jei ne klystu, parnįų Aesopas;

‘Kartų buvo tūlas senas, tačiau išmin-
ting.!s tėvas, kuris turėjo! septynis sūnus.
Priii savo mirtį, jis žadėp
kai į

juos pamokinti
jiems tarpusavy j pridera susiklausyti

ir ipolatos išlaikyti vien yhį

‘l’aėmė tėvas septynių lazdeles ir vi
sas u rišo į vien , pundelį. Pasišaukęs savo 
sūmi, liepė ji<?un tų pundui perlaužti. Pir 

antras, trečias iki p likutiniam, kiek 
ajgėdami, magino perlaiti pundelį, ta- 
uė vįenaiii jUpasisekė Tada tėvas at- 

rišof-miūrų ir paleido laz< °les. Tėvui lie- 
vieil po kitos per-

“ ‘Matot,’ spko tėvas, ‘taip ir su jumis. 
Jei visi gyvensite vienybėje, jie visi būsite 
kaip vienas, tada joks priešas nenuveiks 
jūsų, kaip ir jūs neįstengėt perlaužti suriš
tų lazdelių. Tačiau, jei kiekvienas atskirai 
ir įieprigulmingai nuo kito gyvensite, jei 
vienas antro nerems, tai bematant jūsų ga
lia bus sutriuškinta.”

Kitų gražų vienybės pavyzdį matom 
Ivan Krylovo eilėraštyj apie gulbę, lydekų 
ir vėžį. Visi nutarė patraukti kaž ko pri
krautų vežimukų. Kaip nors prisikinkė ir 
jau važiuos. Gulbė tuoj į padanges norėjo 
lėkt, vėžys atbulas vėžliojo, o lydeka tiesiai 
į vandenį nėrė. Nors visi sunkiai dirbo, ta
čiau vežimas nė krust iš vietos. Gulbė no
ri kelt su savim vežimų, liet lydeka ir vė
žys neleidžia; lydeka nepatraukia, nes vė
žys į priešingų pusę jėgas deda; pačiam vė
žiui nesiseka pąjudiitt vežimo, nes lydeka 
ne į tų pusę traukia. Kų Vai tint dėl nepa
sisekimo, pats autorius prisipažįsta nežino, 
tačiau sako, jog vežimas lig šios dienos dar 
ten stovi.

Kad vienybė, susiklausymas, iš vien 
dirbimas yra reikalinga paprastame žnio-

LEGIONE PASIDAIRIUS
BROOKLYN, N. Y. — Vie

tos Am. Liet. Legiono Da
riaus - Girėno Postas 1 Nr. 
savo gruodžio 13 d. susirinki
me išrinko 1935 metams štabų 
šioje sudėty: Posto vadu Juo
zas Oeikas (kariavęs Prancū
zijoje ir P® tarnavęs Lie
tuvos karo aviacijoje), padė
jėjais K. Labanas (U. S. A. 
vet.) ir P. Mikalauskas (Lie
tuvos savanoris), adjutantu
V. Trainaitis, iždįn. V. Kuras,1.1..

teisėju - gynėju A. Povilaus- Iį. Visi raginami paremti lie
kas, ginklininku V. Ramins- tuvių veteranus.
kas, kapelionu K. Jovaiša, iž
do globėjais P. Pecelis ir J. 
Šimonis, vėliavininkais J. Ši-

Sausio 3 d. Postas su vė
liavomis dalyvaus Estijos ka
ro paliaubų dienos paminėji-

monis ir M. Sabenka, sargais lne, išvien su latviais ir suo-
J. Smitrus ir K. Jurgėla.

V. Vyšniaus vedamam 1934 
m. Posto Štabui išreikšta pa
dėka už didelius nuveiktus da 
rbus. Štabo raportas — pavy
zdys visoms org-joms.

Naujų Metų vakare mote
rys - rėmėjos Posto bute, 262 
Humboldt St., rengia vakarė-

miais. Sausio 10 d. — 1935 m. 
Posto Štabo įpareigojimo ce
remonija. Sausio 12 d. — vė-

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

ARCHER AVENUE FURNITURE STORE
Parlor Setų Išdirbėjai 

Tiesiai Jums Iš Mūsų Dirbtuvės 
4140 ARCHER AVENUE

Felix Klimas ir Joe Kozik 
Rez. Telefonas. NORtnal 0590

I,AĮMINGU NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

J, L. TELSER, INC.
FURNITURE, RŪGS and STOVĖS 

2107-11 West Cermak Road
Tel. (’ANal 6138 EstaMished 1912

LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

PRECIN PHOTO STUOIO
PHOTOGRAPHS OF HIGH QUAL1TY 

4309 Archer Avė. Tel. Virginla 2481

. LAIMINGŲ NAUJŲ MHTŲT 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

S. PAUKŠTA
MEAT MARKET and GROCERY 

4530 S. Hanore Street
Tel. LAEayette 3525 Chicago, III.

LAIMINGŲ NAUJŲ MU?FŲ 
Linkiu Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

S. D, TELSER
JEYVELER 

CASH or TERM9T

2205 West Cermak Road T et Canal 5496

“Pašaukimas į Dvasinį
Luomą”

Parašė ir išleido 
Kun. Pr. 3. Vaitukaiti! 

Knyga 95 puslapių įtalpa!
ir gražiai iliustruota šventųjų 
paveikslais Tvirtais popieri
niais viršeliais tik 25 centas 
vienų imant, dar reikia pridėti 
nž persiuntimų 5c.; o gražiau 
audeklo viršeliais 50 centų.

“DRAUGAS”
2334 So. Oakley Ava.,

BAIGIANT SENUS

Pradedant Naujus Mei
Peoples Rakandų Išdirbysl 

Kompanijos Krautuvės

Randa daug malonumo, kad per p 
metą prekybos eigoje, šių Krautuvių rėmej 
kostumerių skaičius ir vėl padidėjo keletą 
desėtkų tūkstančių.

šis ženklas duoda pilną užsitikejimą, kaip 
lankančiai visuomenei taip ir šiom Krautu
vėm, kad pradedant NAUJUS METUS Ši 
įstaiga yra dar tvirtesnė ir geriau prisirengusi 
dėl visuomenės patarnavimo. Tuom, šių 
Krautuvių valdyba, direktoriai ir visi darbi
ninkai tikisi su Tamstom turėti bendrus pre
kybos ryšius greitoje ateityje.

Linki Jums Visiems 
Seni, nauji ir busimieji kostumeriai 

KOLAIMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 
Direktoriai ir Valdyba

M. T. KEZES A. LAPENAS 
J. A. KRUKAS J. NAKROSIS

S. KRUKAS D. SEMAITIS

MANI com!

4179-83 Archer Avė. 2536-40 W. 63rd St.

Tel. Lafayette 3171 Tel. Hemfoek 8400

CHIGAGO, ILLINOIS



n r X V a * s
— • -

Pirmadulib, gTnodftu 8), 1914

VIETINES ŽINIOS SPULKOS

MUZIKAI PAS SAVO Po pamaldų, prof. A. S. Po
cius jmkvietė visus vargoni
ninkus pus save j Beetbovėn 
konservatorijų, kur surengta 

(juodžio 18 d., ftv. Jurgio j turtinga puota. Apart muzikų 
bažnyčioj iškilmingai buvo bai j >r svečių, puotoj dalyvavo sve- 
giami 40 vai. atlaidai. Kunigų* ‘‘i®1* kun. Bartkus iš Kewanne 
buvo iš visų parapijų. Proce
sija sudaryta knogražiausia. 
Parapijos choro giedojimus, vi

ir Šv. Jurgio parapijos vika
ras kun. Petrauskas.

Pasivaišinus, DaukšaI i usivuisiiius, varg.
.lamas prof. A. S. Pociaus, bu . pabojo prof. Pociui, kad bu
vo tikrai įspūdingas. Kiekvie-I,|nnias cj,on| Vedėjų vadas, 
noj bažnyčioj tos pačios gies-1 gra.;jaį vienybėje dirba. Gra-
mės vra giedamos, bet reikia -• , ,, , „n ’ žios kalhos buvo varg. Mon-
paž.ymėti, kad Šv. Jurgio pa-Į ... , T> ., . ' .., • y. . I deikos, kun. Bartkaus, kun. Pelapijos choras sias giesmes,
gi,,i,t negirdėtomis nmlodijo, i ,™usko’ Kuli" ir I“,iM
mis. Taipgi gražiai išlavintas Pr°C Porinus.
ir mažesnis choras. Garbė cho- p0 vaiSiq visi linksminos.
i o vedėjui. Linkime vhiems muzikos ve

Iškilmėse dalyvavo beveik • , . •dejams visados taip gražiai

_______l~*_

VALDYBA IK DIREKTORIAI S1MIANO DAUKANTO FEDERALfri J
LINKI VISIEMS LAIMINGŲ NAUJŲ METŲ 5

Lietuvos, be kitų, nuvo ir o i 
Vytauto Didžioji) universite
to stuilentų vokiečių koopera
cijos “Arminiu’* nuritu, o ki
ti — vokiečių mokyklų moky
tojai. Sugrįžę Lietuvon, šie

N.4P./f! MKTĮJ SUKAK.
tuvrs

Darius 
271 of t
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rengia dideles iškilmes su la
bai nepaprastu programa, 

. . . . . . - , , i muzika itr šokiais. Sako, kad
kursantai tuojau ėmėsi darbo, p a |,as |n, ko dar nėra bu- 
Pereitų metų liepos menes,' ve: gabiausieji kmnedijantui, 
Pilviškiuose ir (leiate rikiui J «r Pnor sh<»w, kurį iš-

se (Suvalkijoje) buvo įsteig- • jauni lietuviai, Benjamin Lau 
įtos dvi nelegalios Hitleris-1 faitiR ir >4’<Ivar<| Krikftčiun, 
kos darlio stovyklos. i išpildys (lai; muzikalės prog

ramos ant Nylophone. Jie 
klų lankytojams buvo paruo- vieni lietuviu tarpe groja ant 
stos ir atitinkamos progra-' XT
mos. Sekmadieniais buvo ren yakar(. važillrtja j toat.
giami ir pasikalbėjimai su rus, viešbučius ir t. p., tad
apylinkės kaimu gvventojais ,'k.’ni?s’ J'n«l publika gausin- 

. . . 4 gai at>ilankvs į auditnnių
vokiškumo klausimais. Baigus linksmai sutikti Naujus Me- 
stovykl avimų, buvo padaryti, Lis ir pasisveikinti su drau-
-.r ... . . . gaiš ir pažįstamais.\ okietijos nacių centrui pra- ».. . ... ,1 rratik Krasaiifikts.Tiesimai apie nuveiktus mok-

Stow-

visa Cliicagos Vargonininku 
Provincija. Visi gražiai giedo
jo sykiu su choru.

vienvbėje darbuotis.

Ieva Lukošiūtė

KAIP LIETUVOJE KOVO
JAMA SU DŽIOVA

zidentas dr. Kazys Grinius ir 
kiti žymūs gydytojai. Draugi
ja turi savo skyrius Šiauliuo
se, Panevėžyje ir kituo;

Stovi:
V. Duoba

Sėdi:
J. Misevičius 
Iždininkas

M. Kanapeckas
P. Kraujalis

A. Vilkas

J. Kazanauskas 
Pre zidentas

J. Žilis 
Vice Prez. B. J. Kazanauskas 

Sekretorius

Lietuvoje džiovininkų skai- tuvos miestuose. Draugija 
čins yra didelis, net apie 
000 žmoniųjie džiova sunkiai 
yra tik tokių, kuriems džio 
vos pasireiškimo, tik pirmo
sios žymės. Lietuvoje su džio
va tenka smarkiau kovoti. Jai 
gydyti yra tik trys džiovinin
kų sanatorijos: viena Yarėno- 

dvi Aukštoje Panemunėje.

slo ir propagandos darbus. ,r
Tokiam suhitl erė jusiu Lie

tuvos vokiečių judėjimui es
ant, valstybės saugumo orga
nai gruodžio 4 d. pas visų 
eilę šio judėjimo “vadus” pa
darė kratas, per kurias rado 
daug kaltinamos medžiagos.

1 t

. Valstybės saugumo organai 
i tuo reikalu veda platų ir smul 

VAL-'kl? tardymų.
pagyvenamų na-į ---------------------

Auditorius 
J. P. Varkala.

J. Kuchinskas 
Advokatas

Viršminėtas paveikslas atvaizdina sųstatų valdybos ir direktorių, kada SIMANO DAU-
Lie-, KANTO SPULKA įgijo teises FEDERALĖS SPULKOS, į kurių SUVIENYTŲ 

jakas-iSTIJV VALDŽIA yra pasiryžus įdėti $951,300.00 du rymui paskolų ant pagyvena
1 | . , . iv .. .j.. Imu rubežiuose 50-ties mylių nuo spulkos rasinės

70,- met kovai su džiova įSie.dziaj rrOclel, jeigu jumis labai spaudžia dabarti ūk nmortgage-man’as, galite gauti paskolų iš! NAUJA VAIDYBA
. Žinoma,' ne visi apie 100,000 litų. Didesnes su- šios spulkos ir jam atmokėta. Jeigu jums reikalingi šimtai dolerių atmokėjimui taksų 
unkiai serga, dalis mas skiria valdžia ir įvairios pasiskolinkite iš SIMANO DAUKANTO FE|)KRAL SAVINOS LOAN ASS’N 
cin kuriems džin- medicinos organizacijos. (J!.,CAGO ant 6% ir atmokėkite miestui taksus, kur jums rokuoja 1% į mėnesį aorganizacijos

Gruodžio 9 d. Kaune buvo 
draugijos kovai su tuberkulio- 
zu visuotinis suvažiavimas. 
Jame buvo priimti kelį svar
būs nutarimai kovai su šia 
baisia liga. Pirmiausiai, buvo 

Sanatorijos yra beveik pilnos' pageidaujama, kad būtų įste. 
džiovininkų, jau sunkiau šia ffta iš atstovų tų organizacijų 
liga sergančių. , ’r įstaigų, kurios rūpinasi ko

1 va su džiova, tam tikra tai v 
Lietuvoje džiova ramia sau', ... ... , .’’ . . na — minėtų įstaigų darbui

pakankamų dirva. Kaimuose1 . ...* “ . o-"-1 i derinti bei vienvti, kovai si.
ir ypač mažesniuose mieste
liuose

12% į metus.
Simano Daukanto Spulka jau gyvuoja ir tarnauja lietuviškai visuomenei 

skolinimo reikale per pastaruosius 30 metų. Paveikslas atvaizdina žmones, 
prie Bendrovės vairo ir sėkmingai išlaikė depresijų.' Žmonių įdėti pinigai 
pelnų iki 0% ir apart to ši valdyba ir direktoriai protingai vesdami nukalus spulkos 
ri atsargos Fonduose virš $35,009.00.

Spulkas subudavojo ir išlaikė, ne žmonės su dideliais kapitalais, bet darbininkai 
nės atidedami iš savo savaitinio ir mėnesinio ' uždarbio į spulka paskirta s

OFį 
r ha :

taupymo ir 
kurie stovi 
nešė jiems 

tu-

zmo-
sunių pinigų.

Sulig federalės tvarkos, kiekvienas narys spulkos gali pasidėti pinigus į spulkų kiek

Nauja Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugijos valdyba 
1935 metams:

Dr. Ig. Makaras — prez. 
Dr. A. R. Lauraitis - vice p. 
Dr. J. Kovarskhs — rast. 
Dr. C. Kliauga — ižd. 
Apšvietos komisija: dakta- 

Biežis, Bltržis, ‘Juozą i- 
Tacob ir Strikolis.

nori ir kada tik nori. (Ne taip kaip buvo pirma, kur buvo priverstina sumokėti nustatytų, rai — 
sumų į kiekvienų serijų.) Išdarbis arba prožentas bus kiekvienam nariui įrašytas į jo fls jf
knygelę arba išmokama kas G mėnesiai. ' ’ ’________

\ aldyba ir direktoriai kviečia Lietuvišką visuomenę atidėti sutaupytus iš algos pini- pi ATIMIČITF “ORAI IGA” 
gus j šių spulkų, kuri randasi no Federalės Valdžios priežiūra. ... I - __ rT—r-t——

tuberkuliozu fondui organizuo1
<e esanti nešvara, miestų .. , . .. , .. . , . »., . ti, propagandai varvu, kitoms mas ir plečiama pirčių stal\

dulkės, tamsūs drėgni namai i.’ ... toje srityje bendresnio pobu-
— tai vis džiovos veisimosi ,»•. . . . , . ..dzio priemonėms projektuoti
lizdai. Su džiova Lietuvoje ko-

SIMANO DAUKANTO FEDERAL SAVINGS & LOAN ASSOCIATION 
______________ 2242 West 23rcf Place, Chicago, Illinois

voja valdžia, bet drauge ko
von stoja ir visuomenė. Yra

ir vykdyti. Rūpintis, kad kai- j mokyklose kasmet būtų sūri 
muose žmonės statytų erdvius, ‘ ngiamos paskaitos prieš džio-

;ruodžio 31 d., 7:30 vai. vak., veikimų griežtomis prienionė- 
ba. Toliau, buvo nutarta rū- parapijos svetainėje. Šis vaka- mis išardė, 
pintis, kad visose Lietuvoj rėlis rengiamas užbaigti senus

P. CONRAD

dideliais langais namus, kad

metus ir sulaukti naujų.
Taigi kviečiami, kas tik ga

vę. Tam tikslui į darbų būtų ii, ateiti ir linksmai laikų pra- 
kviečiami Vytauto Didžiojo n leisti. Remisijasusidaiiusi speciali draugi a gyvenamieji butai nebūtų tvn

kovai su tuberkuliozu, kuriai nkūs ir dažnai vėdinami, kad niversiteto medicinos steden- 
vadovauja l.f.Vęs Lietuvos Pre būtų gerinamas vandens tieki- j tai.

J naujų draugijos kovai su, 
tuberkuliozu valdybų išrinkti: 
dr. K. Grinius, dr. Jasaitis, dr. 
J>aurinavičius, dr. Garmus, K 
Grinienė, dr. Koganas ir dr. 
Domaševičius. Naujoji valdy
ba yra užsibriežusi kiek gali
ma sumažinti džiovininkų skai 
cių Lietuvoje, ypač besimoki
nančioje jaunuomenėje. Tsb.

ŠĮ VAKARĄ ĮVYKSTA NAUJŲ METŲ 3UTIKTUVIŲ

VAKARAS

LIETUVOJE IŠARDYTI 
HITLERININKU LIZDAI

kurį rengia
EAR1US — GIRĖNAS POST 271

of the
AMERICAN LEGION 

GRUODŽIO 31 D., 1934 M. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 

Prograancs pradžia 8 vaL vak. Įžanga 75c
Programa labai nepaprasta, su gražiu Floor Sbow, 

Akrobatais šokėjais, Konieilijantais ir Daugybe kitų į- 
vairen vbių.

Kviečia KOMITETAS

KAUNAS. I— Susigundę 
Vokietijos nacių valdymu, ar 
gavę paliepimą iš vokiečių 
propagandos ministerijos, ir 
Lietuvos piliečiai - vokiečiai 
Lietuvoje susisuko savo liz-

Į dus, kuriuose spietėsi šio krr. 
što hitlerininkų veikimas. Jis 
buvo gana plačiai išsišakojęs

Laimingų Naujų Metų
Linkime Visiems Savo Kostumeriams ir Draugams

JOS. F. BUDRIK, Ine.
3417 South Halsted Street 

Tel. BOUlevatd 4705 
Fumiture, Radios, Electrical Appliances

BUDRIK JEWELRY & OPTICAL CO. 
3343 South Halsted Street 

Tel. BOUlevard 6630

Deimantai, Laikrodėliai, Auksiniai Dalykai, 
Akiniai Pritaikomi

Pr^nošimai
M EST STDE. — Altoriaus ir slaptai varomas. Tačiau 

PuoSimo draugija rengia va- Lietuvos saugumo organai bit 
karėlį — “Rojaus Balių” lerininkų lizdus susekė ir Jų
■i— ■— • --—.......... .i ■ ..m.

.... .............................. ...... r“.......
BUKITE VISI LINKSMI!
GERKITE AMBROSIAN ALŲ

Nes šio alaus skonis jus visus patenkins nno pirmo po- 
ragavimo. Reikalaukite visi ir visur AMBROSIAN 
BEER.

Šios kokybės Ambrosian alų išdirba.

SOUTH SIDE BREWING CO.
Urmu — wbolesale parduoda ir pristato į alines kom

panijos dalininkas ir atstovas

L. M. NORKUS
3225 So. Lituanica Avė.

RĖMAI 50c

Nacių “apaštalavimui” TJc 
1 tuvoje paruošti ir smarkes
nei propagandai varyti, 7 
Lietuvos vokiečiai buvo per
eitų vasarų pasiųsti Vokieti- 

1 jnn į tam tikrus agitacijos 
'kursus. Kursantų išlakias np- 
' mokėjo vokiečių valdžia. Iš

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 

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

Valandos Kasdien nuo 9 Iki 5 
Panedėllo. Seredos ir P^tnyCloa 

vakarais • Iki 9
Telefonas CAMal 1175

Namai: 6459 S. Rockwell St
Telefonu* RKPubhc ttfMHI

...... p.—■■■ ■ ■ ■ —

FOTOf.RAFAl 
Atsidarė nuosava, m*, 
dermėką stndlo su Hti- 
ywood Šviesomis.
420 WEST »-Xl ST, 

Euglevvond J
.ANGLYSI Tflkstanfiiai namų vartoja 
ekonomtShas, tk suodtin Troplcair 
aaglls. Garantuota voga ir Šiluma.

Tryi Telefonai: 
Bepublic 0«(|0 
I.awndale 7S66 

fi.00 Merr*»',nc 2524

Sereetllngs— 14.1 
Mine Kun—5. 7 
l.ump artm egg

NOKTIIKIS COAIj CO.,
l.awn<lnl«- 7.16H Murrlmac 2524

-----------H
Crane Coal Co.
5332 S . Long Avė. 

CO 2ą«o. m.
TKij. R 51»FBT,IC

Katrie perkate anglie U 
dralverlų, siųskite Juoe ) 
CRANE CpAL OO. Gausite 
geresnes anglie, ut maliau 
plnflgų.

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVI!

KUS B0NU8

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

Prisirašykite į Mūsų Spulkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WEST 47th STREET Tel. LAPayette 1083

SUKYS - DOODY - ANTONISEN
INC.

3320 S. HALSTED STREET 
Yards ,5215

DABAR Skolinam ir Perkam 
Pirmus Morgičius. 
Perkam Lietuviškus

Adatų pibrls dykai hii kiek
vienu Ri kordu.
Siunčiamu ir kitur, prisiun- 
tirnaa elstra:
I’rlMtuntiriiui 25c už vienų 
rekordą,
50c už ti rekordus. J Canndų 
daugiau.

C (Uiti—Dariu us-GIrCno Atminčiai
ir Kareivėliai. S. Rimkus ir 
E. Sadu uskaltė

30(10—2i Metai Kalėjime ir
Varpelis Vairas. Rimkus Ir 
Budriki) Radio Akord.

3001—Daktaras ir 7 Palios. Rim
kus ir Budrlko Radlo Akord.

3002—Meilės Karalaitis Ir 4 Ra
tai. Pažerskas Ir Budrlko 
Radlo Akordijon.

14014—Burdlngierlus Praktikuoja 
Ir Klausyk Mylimoji.
J. Ziurenąs ir Grupė

1402)—Pas Molinėlę ir Gaspndi- 
nės P.anklelas. J. Žiūronas Ir 
G.upė

14024-—Per Vilnis Valcas Ir Ne- 
pamiržk Manęs Polka. Ins
trumentėlis Trio.

14025—Pas Močiutę Augau ir Bė
džių po langeliu. Krusaua- 
kien Ir ValterlutS.

14020—l.inominls Ir Užgavėnės.
J. Z uronas ir Grupė

14041—Gė.ynaa Polka Ir Deiman
tas Polka. Kaimo Orkestras.

14042—I-alvyne ir 1'žitilrSul Tė
vų Kapus. Jonas BOtėr.^a. 
Baritonas.

16192—fijo Mikas Ir Trauk. Rim 
nlftkl. Polkos. Jono Dlryello 
Ork'stros

16258—Šarkis Galijotas Ir Hku- 
bulis. Vincas Niekus.

16261—Studento Saunas
ma Padangė. 81. Pauras 
Jonas Giraltis.

16257—Atsiskyrimas su Mylima Ir 
Vasaros Grožybė. St. l’anrns 
ir J. Glraltlr

16200—Seni Duok Tabokos Ir
Eiva, Boba. Pupų Kult. Jonat 
riutėnas. Paritona.8.

16204—Polka “Jovalas'' ir 1-2-3 
Rrr... Kupletai. Dineika Ir 
Petrauskas.

18248 —Ar Tu Žhial Rrolll* “Mlss 
I.letuva." Dineika ir Pėtraus- 
kat.

16269—Aukso Miglos Ir Meilės 
Tu Mums Nedainuok. Pan
tas ir Giraltis.

16239—Tyklul. Tykini Ir D»4otJti
kas. Vyrų Oktętas ir Orkes
tras.

‘26023—Atsiskubino Retlėjun Ir 
Gul Šiandieni) Itrooklyno 
MISrus Kvartetsts

16033—Teka l'pė p»r Beržynų Ir 
Josiu Jomarkėlių. Jonas IlCi- 
tėnas.

24"24—Varguolis Ir Kad Galė
čiau. Mnda Rlpavičlfltė

26>74—Pas Malflnėlj Ir Ant Kie
melio. Polkos

26080—Urėdas Ir Godelės. Krlaii/ 
člflnas ir Vanagnitla /

2608C—Tėvynės Polka Ir Ku->ų 
Vtilcas. Okeh Tarptautinis Ortfen,

t ras.
2<'.0M—Bučkio Valcas Ir Nauja 

Polka. Okeh Tarptautinis Or- 
kest ras

26087—Sibiro Tremtinys kr Bernu
žėli, Nevesk Pačios.
•kas.

24088—Smuklėj Vainikėlis ir|Kur 
Nemunas Ir Dauguva.
Aauskas, Raritsnaa.

26091—Agotėlės Ir I.inksmas 
nlmas. Valcas Ir Polka.

26092—Ant Mark) Krantelio 
Prlrodino Seni Žmonės. 
ROtėnaj (Urbonas.

26094—Ganėm Aveles Ir OJ, 
č’la. Marė Rtrumnklenė 
Petraitis.

26095—Grybai Ir I,evendrėltM
Marė Rtrumsklenė Ir P Pet
raitis

16094—Močiutė Vairas Ir' lAtu- 
valtė Polka. Armonikų Due
tas —

26101— Didmiesčio |r Ndrės )j,„ 
kų Po^ė-es. Juoao Sastuusko 
Orkrrft ras.

26Ų1S -Angelai Gieda Panglje R 
Tyllnjų Nakt|. Petras A'tml- 
tla.

k
ir Sieti 

lurns Įir.

Ir n> rnu 
J. Olėau

lis Ir Kui 
a. J.j Ol-

Jau

ir
J.

Pia-
P.

Tel. Yards 2084 ----------- arba------------- Boulevard 7179

te.F.M,ic.
3417-21 So. Halste<St

Telefonai: BOUlevan 470?
BOUlevardl 81f»7

V

-r /I


