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LIETUVOS RANKDARBIU PARODA CHICAGOJ
GUBERNATORIUS IR MAJORAS 

DALYVAUS PARODOS
ATIDARYME

LAVAL TARIASI SU 
MUSSOLINIU

ARK. OROZCO SMERKIA 
SOCIALIZMĄ

NAUJI VOKIEČIŲ 
PRASIMANYMAI

PARODA PRASIDĖS SAUSI012 D. FAIR 
PARDUOTUVĖJE

HITLERININKAI ĮPRATĘ 
ŠMEIŽTI LIETUVĄ, 

LIETUVIUS
KALNAS - Nepaisant, I

kad vokiečių telegramų agen-1 
1tūros ir svarbiausieji spau- i

Iš patikrintų šaltinių suži
nojome, kad Lietuvos ir Es
tijos rankdarbių parodos ati
darymas Cbieagoje įvyks už 
savaitės laiko, būtent, sausio 
12 d. 2 vai. popiet didžiulia
me Fair Department Store. 
Atidarymo iškilmėse pasiža
dėjo dalyvauti valstybės gu
bernatorius Henry llorner, 
miesto majoras Edivard Kel
ly, Cbieagos^ Northivestern 
ir kitų universitetų rektoriai. 
Tikimasi, kad atvyks ir d. E. 
vysk. B. Sheil, senas p. J). F. 
Kelly, Fair krautuvės pirmi
ninko, draugas. Be to, daly
vaus Lietuvos konsulas p. A. 
Kalvaitis.

Ši Lietuvos ir Estijos rank

darbių paroda sudomino Neiv 
Yorko, Philadelphios, Balti- 
morės ir Pittsburgh’o gyven
tojus, ne tik lietuvius, bet ir 
kitataučius. Lietuvai padaro
ma daug naudos, nes parodo- 

į ma jos gražūs rankų darbai, 
daug jų išparduodama ir už
sakymų gaunama.

Kiek girdėjome, eksponatų 
iš Lietuvos atvežta už $40,- 
000. Paroda susideda iš 10,- 
000 atskirų dalykų. (Visiems 
lietuviams ir seniems ir jau
niems bus labai įdomu pania 
(Lyti iš senosios Tėvynės at
vežti rankų darbai.

Parodos reikalais rūpinasi 
p. Louis Bonyhard, Lietuvos 
ir Estijos komercinis atsto
vas.

Iš JŲ PASITARIMŲ REI- MEKSIKOS RAUDONIEJI
KIA LAUKTI GRAŽIŲ VALDOVAI STUMIA KRA- 

SEKMIŲ ŠTĄ 1 PRAPULTI
RYMAS, saus. 4. — Atvy-; EL PASO, Tex., saus. 4. 

ko čia Prancūzijos užsieniui— Iš Meksikos grįžo vienas 
reikalų ininisteris Lavalis ir ■ amerikietis rašytojas ir par- 
t įlojau užsidarė konferenci-1 vežė Guadalajara (Meksikoj)
jon su premjeru Mussoliniu. arkivyskupo Fr. Orozco y lerininklJ by){) atsiuntusios sa įvyksta gedulingos pamaldos 

dimines išleistų gan\ tojiską V() atstovus, vakar per vok. | už a. a. Sesers Marios Apoii-

ŠIANDIEN LAIDOJAMA a. a. SESUO 
M. APOLINARA

GEŪULO PAMALDOS -- ŠV. KAZIMIERO 
SESERŲ VIENUOLYNE

DAUGIAU DARBO -- PREZ. ROOSEVELTAS
TVASKI NGTON, saus. 4. 

— Prez. Rooseveltas šiandien 
skaitė pranešimų liendrojoj 
kongreso abiejų rūmų sesi
joj-

Prezidentas pranešim*- tarp 
kitko pareiškia, kad krašto 
vyriausybė privalo nutraukti 
ledarbių šelpimo biznį ir vi
sus bedarbius pastatyti dar
ban. Krašto pramonė privalo 
parūpinti bedarbiams dau
giau darlm, o krašto vyriau
sybė iš savo pusės kėlėt*) mi
lijonų bedarbių pašauks į vie 
šuosius darbus. Visi turi gan 
ti darbų, kad tuo keliu pel
nius sau ir namiškiams duo
nų.

Kas link soeialio saugumo 
prezidentas pažymi, kad ki
tais pranešimais jis nurodys 
kongresui, kas turi būt daro
ma. Einasi apie nedarbo me
tu darbininkų apdraudų, pen
sijų senatvėje, vaikų, motinų 
if invalidų (paliegusiųjų) ap
saugų ir motinvbės slaugymų. 
Šiandieniniu gi pranešimu 
prezidentas paduoda kongre
sui tik savo rekomendacijas 
tolesniam naujosios santvar
kos vykdymui.

.Jis rekomenduoja, kad k ra 
što vyriausybė privalo tvar
kyti visokių transportacijų.

Pataisyti ir daugiau nu
šviesti NRA.

(Griežtai kovoti prieš krimi 
nalininkus ir piktadarybes.

Standžias sąlygas atgaivin
ti viešosios naudos Jauke, pa

naikinus kompanijų palaiko
mas blogąsias ypatybes.

Pagerinti krašto mokesčių 
(taksavimų) formas ir meto
dus.

Prezidentas sako, kad visi 
sukeliami viešieji darbai ne
turi būt bi koki, kad tik tai 
dienai, arba vieneriems me
tams, bet naudingi taip, kad 
iŠ to ilgiems laikams būtų 
daug apčiuopiamos naudos. 
Ir geistina, kad būtų vedami 
toki darbai, kur reikalinga 
daug darbininkų ir kad su 
tais darbais, kiek yra galima, 
būtų išvengta kompeticijos 
su privačiais projektais.

I’rezidentas neužmiršta ir 
žemės ūkio. Rekomenduoja 
kongresui, kad jis visomis 
priemonėmis gelbėtų šiam 
ūkiui ekonomiškai pakilti.

Tarptautiniai santykiai nuo 
lat gerėja, pareiškia prezi
dentas. Amerika gražiai su
gyvena su visais kraštais.

II

SARGYBA APŠAUDĖ 
BRITŲ LAIVĄ

ST. GEORGE, 
saus. 4. — Iš Rhode 
pakraščių atplaukė čia

NUMATO DIDELIUS ŽE
MĖS DREBĖJIMUS

BUENOS AIRES, Argen
tina, saus. 4. — Žymus astro 
nomas Martin Gil. numato, 
kad šiemet pasaulis daug nu
kentės dėl didelių Žemės dre
bėjimų.

Illinois valstybėje yra su
manymas, kad visi valdų au
tomobiliu* asmenys būtų 
“laisninojami.”

Šiandien, 9 vai. ryto, šv. ir leidžia jiems daryti savo 
dos organai turi Kaune į liit Į Kazimiero Seserų vienuolyne Į įžadus pinu laiko. .Ji Dievui 

sudėjo vienuolinius įžadus ga
per vok. le savo kelionės — paskutinę

.aiškų į tikinčiuosius. Arkivy- ,afjįjo |.UV(> paskleisti labai nuros sielų. Po pamaldų mi- dienų prieš pat apleisiant ši 
skupas rašo apie socializmų, f,į(Įe|į šmeižtai, būtent, žinia, rusiosios kūnas bus nulydėtas pasaulį.
kurį kūnija mokyklose vyriau j fju jg 

Isvl.ė. Arkivvsk. smerkia ne kaltinamųjų yra į Šv. Kazimiero kapus ir pa
nikę ir vienas išėjęs iš pro- laidotas Šv. Kazimiero sese- 

Bermuda, jtik socializmų, kurio pagrin- Į jr tos ••informacijos” ie- rims skirtoje vietoje.
Island

britų
motorinis laivas Casanova su f<»mai tų sunkų jungų užkrau- 
svaigalų kroviniu. Laivo ka- į ja ant gyventojų pečių ir Įsa 
pitonas nusiskundė, kad l . ■ bo, kad j'e tai v*sa vilktų be 
S. pakraščių sargybos laivas jokio murmėjimo. Kiekvienas 
Thetis apšaudė Casanovų ir gyventojų nepasitenkinimas, 
sulaikė. Kadangi Casanova,arba protestas, yra lygus

de yra bedievybė, bet ir Mek niįamos vieno dalyvaujančio 
sikos valdovui kurie priva- byloj atrtovo pri nešimu.

BUS VYKDOMA SERBŲ 
KARALIAOS PROGRAMA

tuo metu buvo tarptautiniuo
se Atlantiko vandenyse, tad 
jį paleido ir atlydėjo net j 
Bermudų, kad vežami svaiga 
lai nebūti] iškrauti kur J. 
Valstybių pakraščiuos.

RADIKALAI KALTINA 
ARKIVYSKUPĄ

MEXTCO CITY, saus. 4. 
— 40 raudonmarškinių radi
kalų traukiama tieson už peu 
kių katalikų nužudymų ir du 
katalikai už vieno radikalo 
užmušimų.

Už įvykusias kruvinas riau 
šes Coyoacan priemiestyje ra 
dikalni kaitina arkivyskupų 
I)iazų.

SIŪLO LIETUVAI LAIVŲ

maištui prieš vyriausybę.
BELGRADAS, saus. 4. — 

Jugoslavijos premjeras Yev- 
tič parlamente sukėlė daug 
įspūdžio pareikšdamas, kad 
vyriausybė laikysis nužudyto 
karaliaus Aleksandro 1931 
metų konstitucijos (diktatu- j 
ros) ir vykdys karaliaus pro-; 
gramų. . T .... _ J

'' ' . " 1
Tas reiškia, kad serbai ne-1

Arkivyskupas Orozco kita
dos buvo ištremtas iš Meksi
kos ir ilgų laikų gyveno J.
Valstybėse. Paskiau slapta 
grįžo pas savo tikinčiuosius 
ir iki Šio laiko ten slapstosi.
Guadalajara yra Jaliseo val
stybės vyriausias miestas.

■ — ■
Arkivyskupas laišku įspėja mano išsižadėti savo pirmy- 

tikinčiuosius, kad jie neneig- bės krašto vykdyme, 
du savo teisių ir pareigi) bū
ti katalikais, kad nereikštų 
palankumo socializmui ir ne
remtų vyriausybės, kuri su 
socializmo pagalba imasi skl
eisti bedievybe, ypač tarp 
jaunimo. Nepaisant to, kad 
bažnyčios uždarytos ir kuni
gai išblaškyti, katalikai
privalo užmiršti savo religi- bergho kūdikio pagrobimas 

jnių praktikų. Kūdikius priva- yra vidaus (namų) darbas. 
. lo krikštyti ir vaikus supa- į Anot jo, kūdikis nepagrobtas 

1 žindinti su Dievo meile ir Jo ' per langų, bet stačiai išneštas

Prie didžiojo altoriaus šv. 
Mišias laikys didžiai gerb. 
prelatas kun. M. L. Krušas. 
Kun. A. Valančius bus dija- 
konu; kun. P. Lukošius sub- 
dijakonu. Prie kitų dviejų 
altorių šv. Mišias laikys kur.. 
Pr. Vaitukaitis ir kun. J. Ma 
čiulionis, M.T.C.

Sesuo M. Apolinara nors 
nesulaukė užbaigti novicijato 
ir tada daryti Dievui tris 
vienuolinius įžadus, bet Baž
nyčia mirties pavojuje dis-

Dievas žiūri ne vien tik į 
žmogaus nuveiktus darbus, 
bet taip pat ir į jo valių, link 
stančių prie gero. Sesuo M. 
Apolinara palenkė savo valių 
prie vienuolinio gyvenimo, 
kad užsipelnius pas savo 
Sutvėrėjų didesnį užmokestį. 
Jai laikas buvo sutrumpintas, 
bet jai užmokestis priklauso 
nuo to» valandėlės, kokioje 
dvasioje ji darė savo įžadus.

Mačiusios jos paskutines va 
landas sesutės pasakoją, k^d 
ji ramiai padarius įžadus 
laukė paskutinės valandos ir 
saro Sužiedotinio, Kuriam ji

pensuoja novicijate esančius skyrė savo gyvenimų.

LINDBERGH IDENTIFIKUO 
JA HAUPTMANNO BALSĄ

NESUSIPRATIMAI DĖL 
NATURALIZUOTŲ > 

SAARIECIŲ
TYASH1NGTON, saus. 4.

— Apie 5,(XX) buvusių Saaro 
krašto gyventojų, naturali- 
zuotų U. S. piliečių ir rezi
dentų (svetimšalių), išvyko^ 
Saaran, kad ten prisidėjus 

ne-> dys -teisme, kad lakūno Lind- j mokama 50,000 dol. už kūdi-|Prie Praeito sausio m. 13

KŪDIKIO PAGROBIMAS 
-- VIDAUS DARBAS

FLEMINGTON, N. J., sau 
į šio 4. — Lakūnas Lindbiergli 
šiandien toliau liudijo Kaupt 
manno byloje.

FLEMINGTON, N. J., sau jjs pareiškė, kad idenrtifi- 
4. — llauptmanno advo- kuoja Hauptmanno balsų, kū

jis įro-.rį girdėjo, kada jam buvo i-
šio
katas paskelbė, kad

kio grąžinimų.

KAUNAS. — Lietuvių ek-Hsakyrnai*’" tai^ kftH Protfvi9 j laukan pro duris.
šv. tikėjimas visados būtųsportininkų grupė nori suda

ryti užuomazgų prekybinio 
laivyno. Tani tikslui gauta ir 
pasiūlymų iš užsienio. Italai 
siūlo tam tikrų kiekį laivų už 
maisto produktus, kuriais jie
ms per nustatytų metų eilę 
reikėtų už juos atlyginti, o 
norvegai pasiūlė jų laivų iš
nuomoti 7 metams. Mat, da
bar norvegų laivų dalis 
neturi darbo ir stovi visiškai 
tušti. Pasiūlymai svarstomi-

gyvas.

Jis nuspėja Meksikai šiur
pių ateitį, jei krašto valdovai 
nepakeis savo nusistatymo, 
o Dievas kokiu nors specia
liu keliu nepareikš pasigailė
jimo. Jaunoji meksikiečių kai
ta bus pakeista bedieviškąją 

! Nedorumai visados greta 
žengia su liedievybe. Išnyks

LENKAI IR LIETUVIŠKO
SIOS KNYGOS KĖLIMAS

KAUNAS. — Valstybinė

ŽUVO 6 NEGRAI 
BERNIUKAI

BALTIMQRE, Md., saus. 
4. Du gaisrai įvyko vakar va 
karų. Sužeista 14 ugniagesių. 
Vienam gaisre žuvo 6 neg
rai berniukai.

ChicagOR filatelitų draugi
ja turės paštų ženklų ekspo
natus RauR. 18, 19 ir 20 d. 
LnSatle viešbutyje.

GAISRAS ŠV. RITOS 
• MOKYKLOJE
Gaisras ištiko ftv. Ritos vi

durinės mokyklos koplyčių 
(šventovę), 63 gat. ir Oakley 
avė. Sudegė altorius. Ugnia
gesiai susekė, kad gaisras pa

dienų.

Kongreso atstovas Dieken- 
stein, dem. iš N. Y., pareis-

9
kia, kad išvykę Saaran bal
suoti į.aturalizuoti piliečiai 
peržengia natūralizacijos įs
tatymų ir tuo būdu jie pa
naikina -savo pilietybę. Kar
lų jie yra naturalizuoti, ne
privalo kištis į kitų kraštų 
vidaus politinius reikalus.

literatūros premija, kurių su sireiškė dėl eglaitės elektriki 
manyta skirti Lietuvoje, su
sidomėjo ir lenkų spauda.

Dariui departamento įmi
niu laidų kontakto su degan- gracijos biflras aiškina at-
čia an altoriaus žvake.

Laikraščiai rašo apie Lietu
vos Švietimo Ministerijos nit- 

visokis sąžiningumas ir tada! ^ar’m^ skirti kasmet 5,000 
tautoje pasireikš baisi ne-i ^9 P^miją nž geriausių li- 
tvarka ir brolžudiška kova. teratūros kūrinį. Ta proga

IŠLEIS LINDĖS-DOBILO 
RAŠTUS

NEGALIMA VOGTI

Policija suėmė du brolius J 
Felix ir George Kleba, 26 ir 
20 m, amž., už vagystę. Pas
kui 8uimtuo*i>iR policijos nuo 
vadon nuvyko jų motina ir 
užprotestavo sakydama:

“Neseniai išleistas įstaty
mas, kuriuo leidžiama neturin 
tiems darbo vogimai ir plė-

pažymima, kad Lietuvos Avie 
timo Ministerija nori, susita
rusi su rašytojų sąjunga, sn- 

i daryti verstinių knygų
surašą.

MIRĖ ŽYDŲ KRITIKAS 
VAISBORTAS

PANEVĖŽYS. — Įvyku
siam XII - 12 d. organizaci
jų ir viršininkų pasitarime 
apsvarstyta a. a. kun. Lin
dės-Dobilo nuopelnai visuonre 
nei ir siūlyta statyti pamink
lą, surinkti ir išleisti jo pa
rašytus raštus. Galutinai su- 

I tvarkyti sudarytas komitetas
žydų, iš giminių, .gimnazijos, šaulių,

zmai.

Kaune mirė žymus
meno kritikas. Vaisbortas. Jis (lietuvių frakcijos ir meninin- 
bendradarbiavo vietos ir už- kų atstovi].

, sienio žydų spaudos orga
nuošė. PLATINKITE “DRAUGĄ”

virkščiai. Pažymi, kad jie 
tuo keliu neperžengia įstaty
mo. Taiji pat įšvykusiems re
zidentams grįžimas atgal į J. 
Valstybes yra užtikrintas.

Atstovas Dickenstein įdavė 
kongresui sumanymų, kad 
išvykusių jų į Saarą natūrali- 
zuotų piliečių pilietybė būtų 
panaikinta.

Laukiamas kongreso spren
dimas.

ORAS
CHICAGO IR APYLIN

KĖS. — Numatoma giedri 
diena: kiek šilčiau.
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“DRAUGAS”
U«tnu kasdien, Uttkyru* sekmadieniui 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos ValM/Mes:
Uetttna — $8.00. Puael matu — *1.30; Trtina mėnealama
— *2.00; Vienam mėnesiui — 76c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — *7.44; Pusei metų — *4.04. 
Kopija — .ėlo.

Skelbimų kainos prlaluneiamos pareikalavus. 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nsvrųllna,

jei nepraioma tai padaryti Ir neprlsluadlama tam tiks
lui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:40 Iki 11:44 vai. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki

5 vai. popiet

“ D RAUGAS ”
LITHUANIAN DAILY FKIEND

PubUebed Daily. Įtempt Bunday. 
8UBSCRIPTION8: Ona Tear — *4.44; Bis Months

— **.64; Three Montbk — *1.04; Ona Montb — 76c. 
■urope — One T«ar — U7.44; Mz Months — *4.44: 
Oopy — .06c.

Advertialng tn "DRAUGAS" brlngs best results. 
Advertlslng ratea on appUeatėon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

Taigi, susirūpinkime jaunimu ne vienas 
kuris, bet visi: tėvai, mokytojai ir visuome
nės vadai.

KITŲ PAŠOMA LirrVVAI

' Trijų Karalių Šventė
į amžinai atmesti.

Už žydų žemes, rytų šalyje, Erodas visa tai žinojo ir bu-1 Jėzaus ieškantieji Trys Ka-

. tiesos neieškojo, pasiliko savo i kur iki šiai dienai užlaikomi 
j aklybėje bei puikybėje ir tupo didelėj pagarboj.

DIENOS KLAUSIMAI

SUSIRŪPINKIME

Turime jaunuoliu, kurie gražiai savo tau
tos vardų garsina. Tokius reikia paraginti, 
paremti ir kitiems pavyzdžiu pastatyti. Bet 
reikia gailėtis, kad mūsų jaunimo tarpe vis 
daugiau ir daugiau atsiranda, kurie savo ne
gražiais darbais teršia lietuvių tautos var
dų ir tėvams širdgelų užduoda. Jau gana daž
nai dienraščiuose pastebime, kad tai vienas, 
tai kitas lietuvis suimtas už vagystę ar ki
tokį kriminališkų nusikaltimų.

Šiomis dienomis nubausta kalėjimu Ele
na Bakutytė. Jos pasielgimas yra ypatingas 
ir tikrai skaudus. Ji pasikvietė būrį jaunų 
vagišių, kad jie apvogtų jos tėvų, nes jis jų 
apmušęs dėl to, kad ji trankėsi naktimis. 
Reikia tik įsivaizduoti sau: mergaitė, sulau
kus 18 metų, taip biauriai keršijo savo ge
ram • vui, kuris jų perspėjo ir norėjo ati
traukti nuo ėjimo į nedorų gyvenimų! Kiek
vienas tėvas ar motina, perskaitę tokių ži
nių, turi susirūpinti.

Bet čia neužtenka vien tėvų rūpesčio. 
Reikia, kad jiems į talkų ateitų parapija, 
mokykla ir organizacijos. Daug mūsų jauni-

Yukur trumpai rašėme apie kai kuriuos 
lietuvius, reiškiančius baimės dėl Lietuvos 
ateities. Mes trumpai pažymėjome, kad vo
kiečiai, kurie dabar labai šėlsta dėl Klaipė
dos lietuvinimo, nedrys Lietuvos pulti, nes 
prancūzai nepakęstų jų įsigalėjimo rytuose. 
Kad taip yra, mes ne iš piršto išlaužę kal
bame, bet pasiremdami pačių prancūzų spau
dos žiniomis.

Vienas žymiausių prancūzų laikraščių 
“Temps” viename savo vedamųjame straips
nyje tarp kito ko pabrėžė, kad pati Lietuva 
turėjo rūpintis neprileisti vokiečių nacių prie 
pasikėsinimų prieš lietuviškos teritorijos ne
liečiamybę. Tas laikraštis kelia Lietuvą už 
tai, kad ji pajėgė atsispirti tų represijų spau
dimui. Dėl tos bylos, kuri užvesta Lietuvoje 
prieš visų eilę vokiečių išdavikų, “Temps” 
mano, kad toji byla galės nustatyti ir kitas 
Pabaltijo valstybes rodyti tokį pat budrumų 
apsisaugoti nuo pavojaus, kurį ir joms kelia 
nacių veikla Palmttijo krašte. Prancūzų spau
doje taip pat reiškiama džiaugsmo, kad Lie
tuvos ir Latvijos kariuomenės siekiančios su
daryti artimų ryšių, nes jos turinčios bendrų 
ir svarbų uždavinį — apginti abiejų broliš
kų tautų nepriklausomybę.

Ne tik spauda, bet ir pati Prancūzijos 
vyriausybė paskutiniais laikais atvirai yra

gyveno stabmeldžiai. Iš jų kai 
kurios giminės negarbino sta
bo, kaip kiti pagonys, bet 
žvaigždes ir saulę. Buvo tarp 
jų ir tokių, kurie pažino- tik
rąjį Dievų; kurie turėjo žinias 
apie būsiantį lšganytojausis u-

vo labai nusigandęs. raliai reiškė gero kataliko pa-
“Štai, Išminčiai iš Rytų ša- veikslų, kuris trokšdamas pa

lies atėjo į Jeruzalę ir sakė: taisyti savo gyveninių, ieško
Kame yra gimusia Žydų Ka- išganymo kelio. Tikra, širdin- 
ralius! nes mes matėme jo Sa gailestis už nuodėmes yra 
žvaigždę Rytų krašte ir utė- dang.skoji žvaigždė, upšvie- 
jome jo pagarbintų. Tai iS-ičiauti tai,įsūnių, per nuodė-

Senuose raštuose randame 
garbingų Trijų Karalių šven
tės paminėjimų su sekančio
mis apeigomis: Trys berneliai 
aprėdyti šilkiniais i ūbais,' su 
auksiniais vainikui.-, ant gal
vos, reikšdami Tris Karalius, 

i einančius iš Rytų šalies į Bet- 
iejų, ėjo per Bažnvėi > pi-įe

tėjimų. Visos tos žinios pas girdęs, kuralius Erodas imsi- ,nes užtrauktų ant sielos. Kaip altoriaus nešdami rankose au-
juos užsilaikė iš pirmųjų lai-1 gando, o d ra u g su juo ir visa 
kų. Jie žinojo, kad naujas Jeruzalė. Jis surinko visus tau

i rys Kai aliai perspėti sapnėj ]<sįnj įr giedodami loty-
su ligodami Erodo grįžo kitu * nišfcą giesmę .Prisiartinus prie

žvaigždės pasirodymas ant da-' tos vyriausius kunigus ir Ra- keliu į savo šalį, taip pat ir altoriaus, kuriame buvo Val
ines per gerų išpažintį, susi-(jjgįjy jėžUs, pirmas bernelis 
vieniję su Dievu tikroje ut-; pakėlęs indų sakė: “Auksas 
gailoje ir pastiprinti prie Vie- nuo pįnno”, paskui aptras Įį;a- 
spaties stalo, turime grįžtį į lbėja: “smilkalai nuo antro;” 
savo dangiškųjų tėvynę jau aiyra nuo trečio” pridėjo 
kitu keliu, negu ėjom ligi šio- paskutinis. Toliau, vėl pinna-

į ngaus, bus Mesijo užgimimo 
ženklu. Tat, iš tos priežasties, 
tie žmonės duodami dieviškų 
garbę saulei ir žvaigždėms, da
rėsi labai išmintingais žvaig-

što žinovus ir teiravosi jų, ka
me Kristus turėjęs gimti. Jie 
jam atsakė: Judo Betliejuje, 
nes taip pranašo parašyta”. 
(Mato U, 1-3). “Tuomet Ero-

ždžių moksle ir rūpestingai das, slaptu pasivadinęs Išmin- 
žiurėjo i žvaigždžių ėjimų. To-1 čius, rūpestingai iškvotė iš jų liai. Dabar mes privalom eiti

dėl, kaip tik pasirodė nauja tos jiems pasirodžiusios žvai-|PaSal Dievo meilę, pildydami
žvaigždė, tuoj su didžiu džinu gždės metų. Ir, siųsdamas juos 
gsmu jų pasveikino. Tarp tų, į Betliejų, tarė: Eikite ir rū-

Dievo ir Bažnyčios įsakymus. 
Laimingus tas, kuris drauge

sis sakė: “Auksas reiškia ka
ralių’*, antrasis atsiliepė :“sinijy 
lkalai — Dievų”, o trečiasi^H| 
tarė: “Myra — mirtingų žmo-*^

žmonių labiausiai moksle atsi-, pešt ingai klauskitės apie vai- 8U Trimis Karaliais eina ke^gy Paskui vienas iš jų rody- 
žymėjo trys didelės išminties1 kelį; radę gi, duokite žinių;11”’ vedančiu į dangų. Taigi,| damas su ranka į žvaigždę už-
vyrai, vadinami tos šalies ka
lboje Magai arba mūsų kal
boje Karaliai, ir dėl to jie pa: 
prastai vadinami Trys Kara
liai.

Keletą mėnesių prieš Kris
taus užgimimų pasirodė žvai

parodžiusi Lietuvai palankumo. Taigi, Lie- g^dė, nes kitaip, tie maldin
tuva nėra be draugų užsienyje, kurie gal būt 
ne tiek mūsų tautos gerove vaduojanlties, 
kiek dėl savo interesų paremia Lietuvą jos 
kovoje su nedoru kaimynu vakaruose.

gi keleiviai nebūtų galėję tru
mpame laike atlikti taip to
limos kelionės į Betliejų. Pa
gal bažnytinius padavimus,

Bet nežiūrint prancūzų ar kitų rodomo j Trys Karaliai atėjo į Kūtelę 
palankumo, mūsų tautos priešakyje stovin- J vienuoliktoje dienoje po \ les
tieji žmonės turi budėti. Jei tauta bus išti- ■ paties užgimimo. Karaliai žl- 
žus, neorganizuota ir fce ambicijos ginti pati (nodami, kad žvaigždė reiškė 
savo interesus, kitų parama gali nieko ne- lšganytojaus atėjimų, nepai-
reikšti. Dėl to, kaip vakar pažymėjome, ne

mo nuklysta pragalSm&dsTZeliffiš, reikia, bet organizuotis ir vi-
nesistengia savo vaikų pririšti prie mūsų 
religinių ir tautinių darbų organizacijose.
Mūsų visuomenės vadai, kaip dvasininkai 
taip ir pasaulininkai, neužtektinai stengiasi 
tinkamai suorganizuoti lietuvių jaunimų, duo
ti jam daria, ir pasilinksinininio tėvų pasi- 
tikėtinų žmonių vadovybėje ir priežiūroje.
Daugelyje atsitikimų, kaip jau kartų esame 
pastebėję, baigusiuosius pradžios ir viduri
nes mokyklas j»leidžiame “keturiems vė
jams”. Neįstengiame jaunuolių įkinkyti į 
lietuvių organizacijas taip, kad jų pilnos ra
nkos būtų darbo, kad jie neturėtų laiko nė 
pagalvoti apie blogus darbus. Po metų, kitų, 
kuomet jau jaunuolis per toli nueina, neleng
va yra jį bepulenkti prie tų darbų, kuriuos 
mes dirbome.

siems bendrai stoti už vienų, ar kitų tautos 
reikalų.

LRKBA APSKRITY H CHICAOOJE

na nuėjęs pagar- ,nes pnsiskubinkim susivie-Į kabintų ant Bažnyčios skliau- 
nyti su tuo išganingu būreliu. tų giedojo tardamas: “Štai

man, kad ii 
binčiau jįjį.

Jie, išklausę karalių, iške- Dagai padavimus Karalių 
liavo. Ir, štai, žvaigždė, kuriui vardai buvo; Kasparas, Mel- 
buvo matę Rytų šalyje, ėjo'kioras ir Baltazaras. Jųjų at- 
pirm jų, kol atėjus sustojo vi
ršuje vietos, kame buvo vai-

1 minčiai Bažnyčia kasmet už
laiko Trijų Karalių šventę sau

Dėl to labai via svarbu, kad dar mokyk- 
lose vaikus pratinti prie visuomeninio ir 
organizacinio daria,. Čia turi būti glaudžiau
sia kooperacijų tarp tėvų, mokytojų ir mūsų 
organizacijų vadų.

Lietuvių R. K. bkisivienymo Amerikoje 
kuopos Chicagoje pradėjo rodyti daugiau gy
vumo. Kai kario* iš jų turėjo sėkmingų pa
rengimų, prirašė naujų narių, o kitos dar 
rengiasi kų nors didesnio nuveikti trumpoje 
ateityje.

Kad Sus-ino kuopos labiau pradėjo kru
tėti, reikia dėkotį Cliicagos apskričiui, jo 
darbščiai valdybai ir organizatoriams. Lig- 
šiol šiame didmiestyje retai kada kas girdė
davo apie šių gausingų mūsų organizacijų, 
kuomet dabar jau ji pradeda labiau garsin
ti*. veikti. Tuo reikia džiaugtis ir linkėti 
I:ttKSA apskritie* veikėjams ir ateityje taip 
sėkmingai darbuotis tai organizacijai,.ku> L,s 
nariais turėtumėme būti visi sveiki kfu.ii ir 
dvasia lietuviai.

sydami ilgos ir vargingos ke
lionės, pasiryžo iš 'Jėzaus mei
lės keliauti pagarbinti naujai 
gimusį Karalių, žvaigždė juos 
vedė ligi saulės nusileidimo ir 
atvedė į sostamiestį Jeruzalę. 
Čia pradėjo klausinėti apie 
vietų ir kitas aplinkybes gar
bingojo Išganytojaus užgimi
mo, trokšdami kuogreičiausiai 
pasveikinti Jįjį.

M**

kelis. Pamatę žvaigždę, jie 
džiaugėsi labai didžiu džiau
gsmu. Įėję į namus, jie rudo 
vaikelį su jo motina Marija 
ir parpuolę pagarbino jį. Pas
kui jie atidengė savo turtus 
ir atnašavo jam dovanų: auk
so, smilkalų įr myros”. (Ma
to IT, 711).

Paprastai šio pasaulio ga
lingi ir mokyti žmonės bile 
kam ir prieš bile kų nenusi
lenkia. Gi Trys Karaliai už
sipelnė aukštos garbės, r.es 
radę staklelėje pavargėlį silp-

sio 6 dienų.
Trijų Karalių dovanos, pa

gal Šventųjų Tėvų nuomonę, 
reišk ia šias paslaptis f Auksų 
Jėzui aukojo kaipo Karaliui, 
smilkalų kaipo Dievui ir įny
ru kaipo žmogui, turinčiam

ženklas didžiojo karaliaus”. 
Visi trys artinosi su auka gie
dodami lam tikrų giesmelę 
(Antifonų). Ant galo už alto
riaus esantis vaikutis atsilie
pia balsiai, nuduodamas ange
lo balsų: “Atnešu jums nau
jienų iš dangaus, Kristus Vie
špats užgimė Betliejuje, kaip 
pranašas pasakė”. Ant galo 
tie trys maži karaliai grįžta 
į zokristijų giedodami: “Taip,

nų senelį, panelę ir vaikelį1 iš Trijų Karalių priėmė jų do-

. i Betliejuje užgimė Dangaus
nuiti. Tii.iij karabų dovanos • v v.
drauge darė paveikslų nuošir-1 • _____
džių aukų. Aukojant Kristui
savo meilę, mes atnašaujam 
aukso dovanų; aukojant įnaU 
dų, aukojam smilkalų; auko
jant savo atgailų, aukojam my 
rų. Kaip Viešpats nuoširdžiai

SL’MAŽINTAS ATLYGINI*

KLAIPĖDA. — Klaipėdos 
krašto Valdžios Žinios iš š. 
m. gruodžio 13 d. skelbia km

tarp gyvulių, parpuolė pagal-- i vanas, taip ir Dievu* su ne- st° diiektorijos nutarimų, ktl
bino Jėzų — Karalių. Jie bu ! mažesniu nuoširdumu priims 
vo išmintingi, ne* Dievo reLįlr musų. Taigi nesigailėkim 
kaluose neieškojo pasauliškų suteikti ]>anasių aukų, kad 
gražumų spindėjimo. Erodo | Viešpats mus laimintų, kaip

Erodas iš visų karalių bai- i gudrumas ir žydiškų kunigų kad laimino tuos tris Jo gar
siausias, kuris tarp kitų, savo'mokslas nieko nepadėjo. Jie! bintojus.
tris sūnus liepė nužudyti, ty-jžinojo, kad atėjo Išganytojaus, Pagal padavimus, Tris Ka- 
koja šio nekalto vaikelio gy
vybės. Jisai paėjo nuo page

rino nustatytos mokesčių nuo 
statų normos gydytojams ir 
dantų gydytojams sumažina
mos: miidmalinės normos 33 
%, o maksimalinės normos 
50% visiems darbams. Nuta
rimas veikia nuo jo paskelbį-

A. P. bandys

Laimės Beieškant
(Tęsinys)

Po trijų dienų Marytė parvyko na
mo. Ji taip troško parvažiuoti ruimo, kad 
.paskutinės sekundė* jaį rodės kuip vu- ! 
lando*. Kada privažiavo prie namų, už
mokėjo vežikui ir skubinosi į namelį, jos 
džiaugsmas virto liūdesiu. Nameli* buvo | 
tuščias. Langeliai užtraukti, ir iškaba ‘ 
“Pardavimui”. I

Marytės gerklėje kariu ,ia*idarė. Ji 
kovojo su savim, kad nepravirkus. BH 
kam jut čia dubar taip išsigąsti. Juozą 
turbūt, išsikraustė į viešbutį. Reik* <• ’i 
pas Rožę Stunkūnienę. Ji žino* kur Juo
zas ir galės jai pasakyti. <

Atvažiavo pus Rožę ir graudžiui pra- 1 
. -dėjo vtrkti. Rožė priglnudė Marytę prie

auvęs ir maloniai glamonėjo.
— išmokau kur laimę rasti, Rožyte. 

Ak, Lakia kvaila aš buvau! Bet dabar

išmokau. Niekados neįžeisiu mano myli
mo Juozelio.

—■ Tai tu dar nežinai! — tarė Rožė. 
— Jis išvažiavo automobiliu nepalikda
mas adreso. Jis nei kalbėt nekalbėjo apie 
savo vargus. Jam tik rūpėjo kuogreičiuu- 
siui ištrūkti iš mūsų turpo.

Po ilgo verkimo, Marytė pagalios nu
siramino. Rožė jų įtikipo, kad Juozas pa
rašys. Patarė Marytei apsigyventi pas jų.

Gyvendama su Stankūnais Marytė vis 1 
dirbo, švarino narnų. Vis laukė, laukė nuo 
Juozo laiško. Savo liūdnose valandose 
žaiz<Uivo *ii Stankūnų maža Onyte.4

— Neveltui esi laimingn, Rože, turė
dama tokių gružių mergaitę. Kad aš bū
čiau turėjus mažytę, niekados nebūčiau 
padarius klaidos. Klaida tame, kad aš 
niekinio* neturėjau laiko mąstyti apie šei
myninį gyvenimų, bebėgiodama kaip ko
kia kvailė. Jeigu man bt,* duota proga

niškos giminė.?, o ne nuo se
novės žydiškųjų karalių eilės. 
Todėl tai buvo Mesijo atėji
mo laikas, hte pagal ^alrijar- 
ko Jokūbo prarrtišavinių Mesi
jas turėjo ateiti kuomet žydai 
neteks karališkos valdžios. Gi,

užgimimo laikas; Šventas Ra-, ralius apkrikštijo Šv. Taniasdienos 
štas rodė, kur turėjo gimti 
Jėzus ir jie dar daug kitų ap-

jį tikėjimų. Pradžioje, per Hv

’ Persijoj ir jie kaipo misijo-Į 
nieriai garsino krikščioniškų-;

linkybių numanė, o nežengė 
nė vieno žingsnelio ieškoti .Jo. j Elenos rūpesnį, jųjų palaimi-
Tiktai nekaltieji, kurie nusi
žeminę ieškojo tiesos, kaip 
piemenėliai ir išmintingi Trys 
Karaliai rado Jėzų. Erodus ir 
žydiškieji mokytojai, kurie

LONDONAS, sau-. 4. —• 
Per Kalėdų savaitę Anglijoj 
automobilių katastrofose 187 

ir 3,680 su-nti kūnai buvo perkelti iš Pe-, asmenys žuvo 
rsijos į Kosstantinopolį, iš ten zeista. 
į Medijotanų, o 1163 metais 
ciesorius Frederikas perkėlė į j Anglių pirkliai 
Kolonijos miestų

Chicago j 
Vokietijoj/didina kainas už anglis.

padėtų mūsų varguose.
Slinko savaitės, o nuo fuozo laiško 

kaip nėra, taip nėra! Maiytė negalėjo il
giau naudotis savo draugų gerumu. Ji 
pradėjo gėdytis.Tus motinų nenorėjo grį
žti, nes žinojo, kad gaus vėjo nuo tėvo, 
arba visai nepriims. Pradėjo ieškoti dar
bo. Tų penkių tūkstančių dolerių negalė
jo naudotu Tie pinigai turėjo nupirkti 
namų. Lai jie pilsi lieka tam tikslui.

Beieškodama Juozo, apsistojo maža
me miestelyje ir gavo darbų.

t
Slinko dienos, savaitės, mėnesiai ir 

metai. Rytų ir vakarų ji aplankydavo ba
žnyčių ir prie altoriaus karštai meldėsi. 
Meldėsi, kad Dievas dar duotų progų pa
taisyti klaidų; prašė Dievo, kad surastų 
^avo vyrų. Begrįžtant namo žiūrėdavo į 
kiekvienų praeinantį žmogų, ar, kartais, 
nepamatys Juozų.

Vienų lytingų dieuų, pailsus, be dva-
atitaisyti savo klaidų, tai Žiitok, Rožyte, siūk, nuliūdusi, mis įminus i apleido dirb-
kud daugiau jau taip nepasielgsiu. Mes 
gyvensime kaip jūs. Kasdien prašysiu 
Dievo, kad palaimintų mūsų darbus, kad

tuvę. Pradėjo temti, maži nuo lietaus tve
nkinėliai skaidriai žibėjo lempų šviesoje. 
Žmonių lietsargiai visur matėsi.

— Sunkus, vargingas gyvenimas, — 
atsiduso Marytė. Jai dabar nerūpėjo, kaip 
jis užsibaigs.

— Turbūt, kud toks orus, dėlto žmo
gaus dvasių nupuldo. Ji jautėsi taip ne
laiminga, taip vienu. Nors jį kasdien mel
dėsi, bet jos maldos liko neišklausytos. 
Ir gerai, nes buvo to vertu. Rytoj reiks 
išvažiuoti į kitų miestų, čia liūdna, įkyru.

Ėjo žingsnis po Žingsnio, lyg betiks
lis keleivis. Karts nuo karto vėjalis pūtė 
į jos veidelį, bet ji visai to nejautė.

Jo* ukys įsmigo į mažus, viduj Švie- 
'•iiis namelius, Žmonės taip at'edč links
mi, p įtenkinti. Jos minty* nuskrido į sa
vo mylimąjį kumpelį, kurį apleido. Matė 
gražias, raudomis lemputes, loji mėlyno, 
kuri buvo prie lango, Juozui labui tiko. 
Ji tam ir jų buvo padėjus. Taip Juozas 
mylėjo. Prieš metus ji visa turėjo: na
meli, gerų atsidavusį jai vyrų, žodžiu lai
mę turėjo savo glėbyje. Ji viską paauko
jo dėl laisvės, laimės piueikojiniui. Die
ve, kaip. ji galėjo taip kvailai pasielgti ?!

Skausmas draskė Marytės širdį. .11

beveik užmiršo aplankyti bažnyčių. Kaip 
ji galėjo pamiršti? Ten buvo jos vienin
telė paguoda, suraminimas. i )

Bažnyčioje buvo tamsu. Viduje nieko 
nebebuvo. Marytė džiaugėsi, kai ji viena 
galės su Dievu pasikalbėti. j6>\u* tik 

v'-enas matys jos graudžias ašaras. J: pri
siartino arčiau altoriaus įr pašnibždomis 
prašė Dievo: 4

— Meldžiu, prašau, geras Dieve, in
dėli man surasti Juozų; padėk 'man su
rasti mano pražuvusių laimę.

— Maryte, brangi, širdele!
Tai buvo tykus pašnibždys... Bet Ma

nte girdėjo. Atsistojus atsigrįžo ir pri 
bėgu prie stovinčio vyro. Jo didelės rau
kos apsupo Marytę ir abu taip stovėjo 
valandėlę. Už valandėlės, lig atšipę.ikėj 
parpuolė ant kelių ir dėkojo Dievui. Pus- 
kui džiaugdamies išėjo iš bažnyčion.

— Kaip Juozai, kaip tu man} siun
dai,* Aš ;au nesitikėjau tave duugiau su- 
įasti. Maniau, kad esi man žuvęs.

(Daugiau bus)



Šeštadienis, sausio 6 d., 1936
... iinMb* -kU. C R ETSIS

i—«^'- »e.v- 3
Kan. P. Dogelis

Vilniaus Lietuviu Komitetas 
Nukentejusrems Del Karo Šelpti

(Pabaiga)
Sunkenybės pinigus gaunant

Siunčiami iš užsienio pini
gai Komiteto naudai beveik iš 
imtinai būdavo siunčiami ke- 
no nors, tik ne Komiteto var
du. Mat užsienyj, išpradžių 
kol dalykai paaiškėjo, buvo 
tokia nuomonė, kad visi Vil
niuje lietuviai priklauso prie 
Lietuvių Komiteto, ir kad ga-

(20 m. jo sukaktį minint)
nuo bado apsisaugoti. Ieško 
lėšų maistui. Tuo tikslu, kaip 
buvo minėta, išleidžiama pa
skolos lapai. Be to, nusistaty
ta mažinti prieglaudas Vilniu
je išvežant vaikus J provinci
jų. Einant Komiteto nusista
tymu pradėtas darbas vaikų 
išgabenimo. Vienų vaikų ešalo 
nų teko kun. Dogeliui) su p. 
Smetoniene nuvežti į Panevė
žį, kur laukė arkliai vaikus

vę atskiri žmonės pinigus į-|^m^ j kaimų. Liūdnas buvo 
teiks tam Komitetui. Tuogi! vaizdas, bet neišvengia- 
tarpu šalę Komiteto įsisteigė Tnas- Paskui su ponia pasiekė-
Agronomijos ir teisių pagal
ėti teikti Draugija. Su ja Ko
mitetui pinigų reikalais daž
nai tekdavo susiremti. Siun
čiami būdavo pinigai lietu
viams šelpti ir per lenkų Ko
mitetų su jais taipgi tekdavo 
susidurti ir piniginiais reika
lais kovoti.

Liūdnos Komiteto dviejų 
metų sukaktuvės 1916. 

XII. 5 d.

Daug lietuvių veikėjų vo
kiečiai suareštavo. Suareštuo
tas pirm. Smetona. XII. 2 d. 
9 vai. vak. atvažiavo dvejais 
automobiliais slaptoji vokie
čių policija prie Smetonos bu
to, padarė griežtų kratų (net 
liepė nusivilkti) ir paėmę ko
respondencijų kartu su Gaide-

me Debeikius, kur klebonu bu
vo kun. Ulickis, tikslu parin
kti esamoms Vilniuje prieg
laudoms lašinių. Debeikiuose 
nusiperkame arklį ir vežimė
lį. Lašinių pirkti nereikėjo. 
Kun. Ulickis gausiai mus ap
dovanojo. Lašinius sudėjome 
vežimėlin. Važiuojame pas ge
rąjį kun. Masaitį, Leliūnų kle 
bonų. Tr Čia gerokai pelnijo- 
me. Jau vežimėlyje vietos nė
ra. Važiuojame ratoti per A- 
luntų, Videniškes, Giedraičius, 
Paberžę į Vilnių apie 100 ki
lometrų klebonijose sustoda
mi pasiganyti. Visur būdavo
me maloniai priimami ir gar
džiai vaišinami. Daugiau į 
savo vežimėlį valgomų daly
kų talpinti nebegalėjome — 
vietos nebuvo. Prieš kalnų a-

A. A. SESUO MARIA APOLINARA, C. 3. C. 
(Elena Kukauskaitė)

Mūsų miela Sesutė M. Apolinara sulaukus 18 metų 
amžiaus. 1935 m. sausio 2 dieną, 7:15 vai. vakare at
siskyrė iš mūši} tarpo.

Gimė 1916 m. rugpiūčio m. 3 dieną, Worcester, 
Mass. Neišgyvenus nei metų vienuolyne — mirė.

Paliko nuliūdusias savo drauges naujokyne, visas 
Šv. Kazimiero Seseles, savo mylimų tėvelį Vincentų, 
tris brolius: Jonų, Vincentų, Antaną, keturias sese
ris: Marijonų, Oną, Agnietę, Marcelę ir gimines.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 5 d., 9:00 vai. 
ryto, iš Šv. Kazimiero Seserų koplyčios, 2601 W. 
Marųnette Road, Chicago, III.

Nuliūdę: Šv. Kazimiero Seserys, Tėvas, Broliai, 
Seserys ir Giminės

rba su jomis artimus sąryšius 
turėdavo. Prieglaudose, ypač 
Didžiojoj, buvo berniukų šv. 
Aloyzo, mergaičių Nekalto 
Prasidėjimo Panelės švenč. 
draugijėlės. Vedėjais buvo A. 
Meciūnas ir P. Žilinskaitė. 
Vaikams buvo leidžiama ke
liuose egzemplioriuose mašinė
le spausdinamas iliustruotas 
laikraštėlis “Vaikų Draugas”.

Pavasarininkai Vilniuje ir 
provincijoje irgi gražiai vei
kė. Jų pirmininku buvo dabar

terys ruošdamos vakarienę. Ta rinkime valdybon tapo išrin- 
čiau mūsų darbščiam, parapijkta: klebonas kun. II. J. Vai- 
jai atsidavusiam klebonui, ku- čūnas — dvasios vadas. A.
nigui A. Martinkui, tenka di- 

1 dŽioji darbo dalis. Mes juo- 
j mi visur ir visuomet daug pn- 
Į sitikime ir niekad neužvylė- 
' me. Visada išeiname su gar- 
Į be, gražiomis sėkmėmis. Bilie
tai paskleisti po “svietų”, su
kviesti žymūs programo ilnly-

I viai ir svečiai.
Dainuos cbicagietis barito-

nas, Kastas Sabonis, Elena Ba 
1 rtušienė ‘ir mūsų mėgiamas
dainininkas U. W. Yasecn. 
Kalbės Chicago lleiglits mic- 

Į sto majoras, Mr. Daniel P. 
Bergen, cbicagietis dr. J. Po
ška, mūsų vietinis biznierius 
Jnrmann ir parapijos trnsti- 
sas P. Jonutis. Programui va
dovaus pats kleb. kun. A. C. 
Martinkus.

Sekmadienio tikrai laukia-

šukytė — pirmininkė (jau tre 
tiems metams), vice pirm. — 
II. Wastakytė, sek r. — M. 
Bartašiūtė, fin. sekr. — S. Bru 
žiūtė, kasos tvarkytoja — V. 
Sriubiūtė, maršalka — A. Ki- 
nderiūtė, medalių tvarkytoja 
— E. Vaičfinaitė, pasilinksmi
nimo komisija — C. Palubin
skaitė, L. Mikuliūtė, A. Link- 
siūtė.

Mergaičių draugija per pe
reitus metus sėkmingai dar
bavosi. Tikimos, kad šiais me 
tais dar daugiau darbuosis. 
Narių yra apie 80 ir kas mė
nesi naujų įsirašo.

PADEKOS ŽODIS

CICERO. — Labdarių Są
jungos 3 kuopos valdyba ir 
vakaro rengimo komisija šir
dingai dėkoja Maskolaičiams 
ir visiems lošėjams už taip 
gražų suvaidinimų “Mes Lie
tuvaitės”. Kaip girdėt iš at
silankiusią, kati minėtas per
statymas Visiems labai patiko.

Taipgi tariame ačiū Roose- 
velt Eurniture Co. savininka
ms Jovarauskui ir Bertuliui 
už suteiktus dykai rakandus, 
kurie buvo reikalingi scenai, 
kun. J. Klorini už gražių kai 
bų, klebonui II. Vaičiūnui už 
suteiktų svetainę labdariams, 
šeimininkėms už vakarienę ir 

kurie kuo nors'Visiem^ K'iirie kuo nors pri- 
Parapijos mergaitės, norin-; sj(iėjOi 

t;ios įsi lasyti į šių diaugijųj Vakaras gražiai pavyko, kas 
kviečiamos antradienio vaka-įja),f}arju darbuotojams teikti 
re, sausio 8 d., į mokyklos Jta-i daagiau energijos toliau der

me, nes parapijos bankietas ,n'»ari, lygiai 8 valandą. A. S.. kllot',s labdarybei.
bus įdomus, su gražia progra
ma. Vakarieniauti pradės 6 va- 
lųpdų. Rep.

CICERAS ŽINIOS
MERGAIČIŲ DVASINĖ
PUOTA. ANTRADIENI 

SUSIRINKIMAS
Nekalto Prasidėjimo draug’- 

ja sekmadienį, sausio 6 d., eis 
prie Šv. Komunijos per 7:30

SUSIVIENIJIMO KUOPOS 
AGITATYVIS VAKARAS

Taipgi tariame ačiū grabo 
riui A. Petkui ir Vaišnorai ii 
atvežimų ir parvežimų artin
tų iš Nortb Sbl". J. V.

PARAPIJOSVAKARIENĖ
CHICAGO IIEIGHTS, ILL.

— Šį sekmadienį, sausio 6 d., 
įvyksta Šv. Kaz. parapijos me
tinė, ir pirma, vakarienė, pa- 
rap. svetainėj. Daug mes ren
giame įvairių pramogų, tai 
bunco ir card parties, tai šo
kius, bet vakarienė savoj, gra
žioj svetainėj, berods, bus pi- Mi-ias Narfs pra5omos 8usi. 
rmą kartą. Tad ir pasiryžo-' rinkti ankstij ,.a(1 |a-|ku gnei.
me padaryti, pilnoj to žodžio ,ume į hažnyfia Antra(lienj ■<» "•»» $3 iki $18 į savaitę

bus susirinkimas, lygiai 8 v. kuopos valdyba
vakare.

Pereitaųie metiniame susi-

| CTCERO. — L. R. K. Susi- KJ tik a spaudos 
i vienymo Amerikoj 48 kuopos “Pašaukimas į Dvasinį
agitatvvis vakaras bus 23 d. | 
sausio, 7:30 vai: vakare.

I
Dabar eina naujų narių va

jus. Įstojimo nėra. Jaunimui

Luomą’’
Parašė ir išleido

Kun. Pr. J. Vaitukaiti* 
Knyga 95 puslapių įtalpos

gem proga įsirašyti, nes per ir gražiai iliustruota šventųjų
2h metų gali išmokėt sau $1,- 
0<r0, kaip ir inšiūrinų kompa-

paveikslais Tvirtais popieri 
niais viršeliais tik 25 centas

nijose, arba po 20 metų jau 7’eaQ imant, dar reikia pririeti 
1 nemokėt ir turėti apdraudę. až persiuntimą 6c.: o gražiai.

Ligoj pašalpos Sus-mas mo-

‘number one”. Vi-lioniu išvežė Bristolio viešbu- “bu su ponia išlipdavome, kad Kaune gyvenus gydytojas Kau praSmeJ
tin Nr. 22, kur yra slaptosios mūsų juodis nesukluptų. Va- 2a Pavasarininkai; kol sulau- sokiais būdais dabojas* Pa' 
policijos ir žandarų viršinin-■ džių iš rankų nepaleisdavau, spausdinto “Pavasario”
kas Westfal. Tų pačių dienų'kad į griovį neįvažiavus. Ar- 
Vilniaus gelžkelio stotyj su-1 tinantis prie Vilniaus ties Rie-
areštuota grįžtant iš Kauno 
kun. dr. J. Bakšys ir pasodin
tas Lukfškiuose kalėjime.

še vokiečių žandaras matyda
mas, kaip sunkiai traukia ve
žimėlį mūsų juodis įtarė esant

VTT o v. . ' I čia brangių valgio produktų.XII. 3 suareštuotas D-ras „ „ , , ,, . .Sušuko — nalt. Mes sustoio-1J. Basanavičius ir p. Vileišie
nė. XII. 5 d. išveža vokiečiai 
Vokietijon Jonų Vileišį. Ank
sčiau buvo suareštuotas Ko- 

.miteto sekretorius kun. P. Do 
gelis, 3 mėn. laikomas polici
jos priežiūroje ir tardomas. 
Suareštuotas Komiteto tamau 
tojas Petras Leonavičius ir 
išvežtas iš Lietuvos, Komite
to įgaliot. Suvalkijoje P. Kli
mas suareštuotas. Pas Žmuid
zinavičių lankosi kriminale po 
licija darydama tardymus. 
KratoR pas Šlapelienę ir Stra- 

|us.

Sunki Komiteto būklė

Baigiantis 1916 metais Ko
miteto materiale padėtis la
bai pablogėjo. Pinigų jau mė
nuo kaip iš niekur negauna
me. Gimnazijos ir Pedagogi
jos kursų mokytojams neuž
mokėtos algos. Mokytojai ne
puri iš ko gyventi. Prieglau-

me. Poniai Smetonienei išaiš
kinus gerai dalykų laisvai ga
lėjome toliau važiuoti. Jam 
patiko ypač ponios graži vo
kiečių kalba. Prieš bada ko
vodama p. Smetonienė užleido 
vienų savo kambarių grūdu 
ištekliui, kuriuos veltui dali
ndavo vargšams.

IV. Orgunizacijiniai darbai

1. Buvo susirūpinta dienra
ščio leidimu. Daug buvo dėta 
pastangų, kol galų gale ypa- 
tingu Komiteto pirmininko rū
pesčiu buvo gautas leidimas 
dienraštį leisti. Leidimas bu
vo apsunkintas įvairiomis vo
kiečių statomomis sąlygomis. 
Laikraščiui įsikurti Komitetas 
šiek tiek padėjo ir savo lėšo
mis.

2. Gyvas reikalas buvo tu
rėti ir savo spaustuvę. Drą
siai manyta, kad anksčiau ar

doms gruodžio mėn. duota pu-, vėliau Lietuvai teks plačiu 
sė to, kas reikėjo duoti. Kruo- mastu veikti. Tat savo spaus- 
pų sandėliuose yra tik 3 — 4 tuvė yra būtina. Jai įtaisyti 
mėnesiams. Gręsia badas. Mie- buvo įsteigta akc. b-vė “Žai
ste pasireiškia bado šmėkla, bas”. 1 akcija — 5000 auksi- 
Žmonės vaikščioja sutinę. Už-'nų. “Žaibas” buvo įrengtas 
miestyj, kur suverčiama iš turtingai su rotacine mašina.

spausdinto 
laikraščio, leido šapiragrafuo
tų laikraštėlį “Jaunimo Žie
dai”. Veikė taip pat Lietu
vių Katalikų Mokytojų Sąju
nga ir ateitininkai mokslei
viai. Mokytojų Sąjungos ini
ciatyva pradžios mokyklų mo
kytojai, kurie gaudavo iš Ko
miteto atlyginimų, dėl algų' 
jiems sumažinimo buvo sustrei 
kavę. Per įvairias derybas Ko
miteto tam tikros Komisijos 
su streikuojančiais nesusipra
timai buvo likviduoti.

Baigdamas savo pranešimą 
noriu pažymėti, kad Lietuvių 
Komitetui teko visame lietu
vių judėjime: labdarybės, kul
tūros ir politikos vadovauti. 
Jis visus lietuvius inteligen
tus vienydavo, išskyrus mažų 
būrelį, su kuriuo, bent pavie
niais asmenimis politikos da
rbe taipgi palaikydavo arti
mus santykius.

Komiteto darbai, kartais la
bai smulkmeniški, turi didelės 
reikšmės, nes jie vedė Lietu
vą į geresnę ateitį. Lietuvių 
Komitetas, kaip tas evangeli
jos garsvyčių grūdas, būda
mas savo užuomazgoje neskai
tlingas, savo darbais, dirbda
mas sutartinai, nuosekliai, iš
tvermingai, išugdė Lietuvą į 
nepriklausomų, savaimingą 
valstybę.

rap. trustisai, komitetas ir mo

F

audeklo viršeliai* 50 centų 
-'DRAUGA?*

2334 So. Oakley Avė..

PARLOR SETAI$On-5O39
Mūsų Pačių Padaryti. Pilnai Garantuoti 

Platus Pasirinkimas

skerdyklų išmatos, žmonių kai 
varnų laukia atvežant išmatų 
bačkas. Mat tarp išmatų pa
sitaiko koks mėsgalis. Tš pro
vincijos gauta žinių, kad žmo
nės vokiečių maitinami duona, 
sumaišyta su medžio pnsdr&is.

Komitetas ieško priemonių

Komitetas irgi turėjo akcijų 
paėmęs.

3. Organizacijos. Viešų or
ganizacijų, ypač jaunimo, vo
kiečiai neleisdavo. Taigi slap
tai veikta. Komiteto pavieniai 
nariai, ne oficialiai, toms or
ganizacijoms vadovaudavo, a-

Praėdęs Pabyros
Atsiminimai iš 1905 — 19H 

pervvventu laiko 
U2 ABIDVI DALIS 26fc. 

Prisiuntimui 5c.

“DRAUGAS” PUB. 00.. 
2334 So. Oakley Avė.,

KAI) NUPIRKOM K BANKO NAMĄ IR MODERNIŠ
KA SPINTA SAUGIAM PATMJTMUT PRIE 47-TOS 
GATVES IR ASHLAND AVENUE — CHICAGO

Drovers National Bank
Drovers Trust &. Savinos Bank 

47 - Street and Ashland Avenue 
CHICAGO

*
Bankininkavimo Valandos:

Kasdieną nuo 9 vai. ryto iki 3 vai. po pietų, 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. po pietų.

Gerkit ir Reikalaukit
B

GENERAL
ELECTRIC

RADIO

GENERAL
ELECTRIC

RADIO

Kuriais Galite Klausytis 
Viso Pasaulio.

G. E. Radio.
Parsiduoda' 

nuo

ir ankščiau

RooseveltFurnitureCo. Ine.

M. P. J0VARAUSKAS IR J. P. BERTULIS, Sav.

2310 W. Roosevelt Road
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VIETINĖS ŽINIOS
MARODETTE PARKO
“DRAUGO” SKAITY

TOJAMS
f — ■

1934 m. jau pasibaigė. Dau
gelio pasibaigė ir prenumera
ta už dienraštį “Draugą”. Ti
kiuosi, kad visiems bus pato
gu prenumeratą atnaujinii 
prie bažnyčios. Sekmadieniais 
arba pranešti, kokią dieną ga
lima į namus atsilankyti.

Išsilaužė šonkaulį
Kalėdų dienoje Antanas

____ Strazdauskas, 3247 Lime St.,
ga dėl geresnio patarnavimo eidamas slidžiais tropais prie 
ir tvarkos. savo ūauiU virto ir išsilaužė

yu pagarba, šonkaulį. Randasi dr. Kakaus
Stasys Staniulis, ko priežiūroje.

‘ ‘ Draugo ’ ’ išnešiotojas,

V. GALNAITĖ APLEIDO 
BRIDGEPORTĄ

6651 So. Talrnan av.

PASISKUB1NKIT KOL DAR 
. YRA

MARQl’ETTE PARK. — 
Šiuo pranešu gerb. lietuviams, 
kad gavau paskutinį siuntinį 

Greitu laiku turiu visų pr?-“Draugo” kalendorių. Kurie 
numeratas priduoti “Draugo”' dar neturite, greitai reikalau- 
administracijai. Tas reikalui- ‘ kįte: prie bažnyčios pas laik- 

- , rašeių pardavėją.
Kalendoriai gatavai suvynio

Išvažiavo į vienuolyną.
Tėvas Alfonsas Kazlauskas 

pranciškonas, išvažiavo į sa- 
i vo vienuolyną, kurs raminsi 
Wisconsino valstybėje. Į mū
sų parapiją, pas vaišingą pra
lotą, giįš šeštadienį arba pir
madienį.

Pramoga
Teisybės Mylėtojų dr-ja tu 

rėš pramogą šeštadienį, ?au 
šio 5 d. Lietuvių Auditorijoj. 
3133 S. Halsted St. Prasidės 
6:30 vai. vak. Rep

Žinoma veikli panelė, buvu
si nutarimų rast. Mot. Są-gos 
l kuopos ir Centro rast. A. 
R. 1). draugijos, išgyvenus še
šerius metus Bridgeporte, iš
sikėlė į Chicago lleighis gy
venti ten pat gavo darbą.

V. Galnaitė yra gabi veikė
ja bei kalbėtoja. Jos britlge- 
portieč.iai gailisi, nes per še
šis metus dalyvavo su mumis, 
darbavos ir su viešiu gražiai 
sugyveno. Paliko gražų atmi
nimą. Linkime geros kloties 
naujoj vietoj, ypač linkime 
suorganizuoti A. R. D. skyrių 
Chicago Ifeigbts, gražioj lie
tuvių kolonijoj. Rep.

I

PROGRESS
Krautuvė

išparduoda visą turplus 
staką

Geriausių Plovyklų 
Refrigeratorių

ir
Dulkių Valytojų

už labai sumažintas 
kainas

ti dėl siuntimo. Kurie nori pa 
sikabinti savo namuose, tie 
gaus sykiu su tos 
“Draugu”.’

•Draugo” pardavėjas

ŠV. KAZIMIERO DR-GIJ A 
SMARKIAI AOGA

DRAUGIJOS PASIRYŽIMAS 
SUTRAUKTI VISUS 

PARAPIJOS VYRUS

Garnio dovana Barčiams 
Malvina Garuckaitė - Bar- 

dienosi i* įuostas Karčius prieš
pat Kalėdas liko. apdovanoti 
“Santa Claris garnio” gražiu 
sūneliu, Šv. Kryžiaus ligoni
nėje. Kūdikis sveikas ir mo
tina stiprėja globoje dr. Bar
tom Senas Bridgeporto veikė
jas Juoz. Garuckas patapo 
“gntndpa” ir džiaugiasi su
silaukęs savo dukters anūko.1 * 
o kaimynai sveikina jauną Ba
rnių sulaukusį pirmojo sūnaus

MARQUETTE PARK. - 
Kiekvienas Šv. Kazimiero d r-

Žinomiems bridgeportiečia- 
JTis Jurgiui ir Cecilijai Pet-

jos narys pasižadėjo prirašy- raičiants Kalėdų šventės buvo 
ti dr-jon mažiausiai po 5 r.au-jitin malonios, nes susilaukė 
jus narius. Tas jau ir vykdo- mylimų svečių iš

Naujos 
Plovyklės po

Kertuotos Aluininum 
Maytag Plovyklės 

pilnai peniaujintos imk

*44.50
Naujos

Westingbouse, Thor, 
Apex, A. B. C. Plovyklės, 

pasirinkimas po
*49.00

Naujos
Thor ir Bet* Vae plovyklės, 
pasirinkimas po

$

ma. Praėjusiame susirinkime 
įsirašė didelis būrys vyrų Ir 
moterų, kurių tarpe randasi 
žymių profesijonalų ir biznie
rių, kaip L. Šimutis, S. Šam- 
baras ir kiti.

Draugijos pirm. Stasys Stoš
kus deda daug pastangų, kad 
kuodaugiausiai prirašius na
rių. Mūsų kleb. kun. A. Bal
tutis, dr-joe dvasios vadas, 
daug sykių ragino visus ra
šytis prie pašai pi nė s Šv. Ka
zimiero Karalaičio draugijos, 
kadangi vienatinė čia vyrų 
draugija (Dabar priimamos ir 
moterys lygiomis su vyrais).

Draugija auga dėlto, kad 
eina dvasios vado ir kataliki-

SVEČIUOSE PAS GERB.
PRALOTĄ IR VEDĖJĄ
BRIDGEPOBT. — “Laimi

ngiausių Naujų Metų linkiu 
jums”, — kalbėjo gerb. pra
lotas M. L. Krušas pakvietęs 
chorą pas save. Gerb. pralo
tas vaišino choristus įvairiais 
;ardmr.yna:s. Choras, padaina 
vęs kelias daineles, nuvyko

Pertaisytos, vartotos 
plovvvklės po

$12.50 IR $17.50
Eureka pernaujinti dulkių 

valytojai po
•12.95

Dideli Ret'rigeratoriai
*89.50

Mažai tereikia įmokėti ar
ba senas dalykas j mainus 
bus parūkuotas kaip jmokė- 
jimas, liekančius pinigus

galėsite mokėti po 
50c ar $l .00

x į savaitę

Pašinam lokite šia proga, 
kurią siūlo didžiausių 

vertybių krautuvė

3222-26 S. Halsted St 
Tek VICtory 4226 

Vedėjas J. Kalėdinskai

DRAUGO
METINIS

KONCERTAS
SEKMADIENĮ,

Vasar io-Feh. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
kilmėms pritaikintą pamokslą sirgęs keletą savaičių, priešbus naujų narių priėmimas j 

trečiąjį ordeną Šv. Pranciš
kaus. Prieš skirtąją valandą 
kaž koks nežinomas asmuo už

pus savo vedėją, prof. Antaną degiojo prie šventųjų stovylų, 
, Poeių, kame buvo surengta altorių ir net pasienyje prie 
kitos vaišės. Čia choristai Ii- Į katafalio sustatytas žvakes.

rinktis labai 
nusistebėjo, radę uždegta^ 
kės. Bet to, nežinomo,

nksminos, šoko ir dainavo net: Žmonės pradėję 
iki vakaro.

pasakė pats klebonas kun. Pr. 
Vaitukaitis. Parapijos choras, 
vadovaujant vietos varg. K. 
Gaubi ui, įspūdingai giedojo. 
Žmonių buvo pilna bažnyčia. 
Prie Šv. Komunijos, senų Ir 
jaunų, žmonių ėjo labai daug.

buvo gražus regi
nys.

Kadangi buvo pakviestas 
svečias kunigas, tat atlaikyta 
net 6 Mišios. Parapijonai tuo 

' mi buvo labai patenkinti, nes i 
kada kurie atėjo į bažnyčią,, 
vis rado šv. Mišias. .

pat Kalėdas mirė. Palaidotas 
su trejomis šv. Mišiomis Šv. 
Kazimiero kapuose. Velionis 
buvo rėmėjas visų parapijos
parengimų.

Raporte ris

Wis., savo jaunos 
Elenos ir žento Juozo Uelbu- 
dų. Jauną porelę visi giminė? 
ir pažįstami gražiai vaišino: 
priėmimai ir vaišės į\yKo p*. ( 
Iz. ir A. Nausėdus, pas Vidu
čius, Kentrus, Ambrozus ir 
kitus. Jaunoji porelė tikrai tu 
rėjo “go.od time”. Po Naujų 
Metų išvyko atgal Shebolgan 
pilni gražiausių atsiminimų iš 
Chicagos.

Choras širdingai dėkojo ge-
rb. pralotui už vaišingą prie- stijono” bažnyčioje jau nebu-

1 , , j minią ir linki ilgiausiu metų. vo. Matyt, depresijos laikais
i dukters . ... v. , v._ . ._ , , ■ v_Taipgi taria nuoširdų ariu ir

vedėjui ir linki jam daug lai
mės. Nastutė

GRAŽIAI DARBUOJASI

žva1 lštikrųjų, 
“zakri

atsiranda visokių šposininkų.

IŠ SO. CHICAGO PA
DANGĖS

NEŽINOMAS “ZAKRI3TI 
JONAS”

Naujų metų dienoje atsiti
ko toks įvykis Šv. Juozapo 
bažnyčioje. Klebonas buvo pa
skelbęs, kad 3 valandą popiet

Gruodžio mėn. įvyko Šv. K.
Akad. R-jų 2 skyr. rinkimas 
valdybos. Pinu. A. Nausėdie
nė išrinkta pirmininkauti jau
dešimtiems metams, vice pirm.1

ško dienraščio “Draugo1 nu-j_ R K OaruJ
rodymai.. “Draugas“ draugi- _ g|e||a|

Vodmanaitė, f i n. rast. — K.
Garuckaitė, ižd. — Jos. Šal- 
teničnė, iždo globėjos — Teo
filė Stankevičienė ir E. Ežer 
skienė.

jos pranešimus dykai spausdi
na. Draugijų darbuotojai ge
rai žino, kas atsitiktų draugi
joms, jeigu klebonai jų nere
mtų, arba dienraštis “Drau
gas” nedėtų pranešimų ir ko-

AKIŲ GYDYTOJAI

25 MĖTŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

respondeneijų. Esu tikras, dr- Metinio vajaus koni.: C. Pe-i 
gijos paįrtų, kaip jau keletas traitienė, J. Šaltenienė, O. Si-j 
“tautiškų” paįro, kurios tu- dabrienė, E. Jonaitienė. Ko-'
rėjo reikalus 
spauda.

Reikia pabrėžti, kad mūsų 
kolonijoj nėra “tautiškų” dr- 
gijų; visas katalikiškos.

Šv. Kazimiero Karalaičio

su socialistų "‘‘sijai padėti 
Garuckaitė.

pasižadėjo K.

Vajus Šv. Kazimiero Vie
nuolyno naudai mūsų parapi
joj įvyks kovo 3 d..

Iš A. R. D. 2 sk. neseniai

ZZMAj

DR. JOHN SMETANA
0PT0METRISTAS

1801 S. ASHLAND A VENYJE 
Platt Bldg., kamp. 18 st 

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakarą Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phone Ganai 0523

Kalėdos Šv. Juozapo para
pijos bažnyčioje iškilmingai 
apvaikščiota. Pienievrlin Mi
šios buvo 5 valandą; jas laikė 
kun. J. Vosylius, M. 1. C. Iš-

Tuoj po Kalėdų palaidotas 
Kazimieras Snieška, kuris, pa

KTPT’1 V1AT DAKTARAI* 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone
PROupect 1*28

Rea. and Office 
2::r>* So. Ijcaviu si

CANAL 0704

TeL CANal *257
Rea. PROspect 4659

LAIŠKAI CENTRALINIAM 
CHICAGOS PAŠTE

(Prie Van Buren ir Ganai St.)

5 Jodelis Kasparas

LIETUVIAI DAKTARAI
Ofiso: TcL LAFayette 4017 
Boa: TeL HKMiock 4284

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Rezidencijos Ofisas: 2454 W. 69 Ui 8L 
Valandos: 10-13 ir 8-* vai. vak. 

Šaradomis Ir Nedaliomis nagai šutai 11

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SUROEON

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

I to 4 and 7 to • P. M. 
Sunday by Appolntmant

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

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

Ofiso telef. BOL’levartl 7820 
Namų Tel. FROsperl 1#3®

Tel. BOflLevard 7*42

DR. C. Z. VEZEL’tS
4645

DENT18TAS

So. Ashland Avė.
arti 47tb Street 

▼ai.: nuo t Iki * vakar* 
■eradoj pagal sutarti

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTED S'FKEET 
R*s4dce>< Ua 44*0 So. Artcaism Avė. 

Valandod; 11 ryta Iki > popiet 
■ t Iki S ▼. vakare

Dfl. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

1444 SO. 4Ptb CT., CICERO, T1.L.
Utar., Ketv. tr Pėtn. 14—9 vai. 

S147 80. HALSTED SI., CHICAGO 
Paned. Bered. Ir Rubat X—9 vat,

draugija metinį susirinkimą ank visados issi kyrė a. a. Ma- 
laikys sausio 6 d., 2 vai. po- gdalena šalčiūnienė (amžinas 
piet, i«rapi.įoa svetainėj. Vi- narys A< r D. ir motina se
si nariai prašomi atsilankyti Kaairnierietės M. Doro-
ir atsivesti naujų narių. Isto- |ė». Skyrius užprašė Mišias 
jiinas bus dykai tik iki sau- §v. ^ą ir atidavė
šio 6 d. Nary* skutinį patarnavimų.

DR. VAITU8H, OPT.
LIETUVIU

OFTO.VfETRICAI.LT AKIO 
• 8PKCTALUTA8

Pelengvln. ūktų įtempimu, kuris Į 
•eti prlsl*sfiuzt galvos skaudėjimo 
svaigime aklų aptemimą, narvuotu- 
rao, skaudamų aklų karitl. atltelec 
trumpare«yst« Ir toltregyste. Pfiren 
(fa teisingai aklalna Visuose ateltl- 
fetmeoee '-.guamlnavlrao daromas su 
elektra, parakančia maltauelae klal 
dtm Speolal* styda atkreipiama I 
nsetcyktoe valkus. Kreivos akys all-

,ei» akys merkti- . a»ii-lSSiSr.2'“,’“1"i".’
nyMn ntniuiK-iiaie sai turtų. •"““™ ■»

pa

DR. J. RUSSHL
Lietuvis Chirurgas Ir Oydytoja* 

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

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

TeL Ofiso ROLI^vard 5*1>—14 
Rea. VKItory S*4g

DR. A. J. BERTASH7
Ofiso vai. nuo 1-S; no*

756 W. 35th Street

DR. G. I. BLOŽIS
Tel. CAEal 4123

DENTISTAS

2201 W. Cermak Road
(Kampas Leavitt Bt.) 

Valandos; Nuo B Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki S vakaro 

8eredoj pagal sutarti

TeL CANal 411S

DR.S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Šaradomis Ir Nod4llomls panai sutarti 
REZIDENCIJA

6631 S. California Avė.
fUėVuklIc 784S

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRUROAB
4157 ARCHER AVENUE 

TeL VIRglnla 04SS 
Ofiso vai.: 1—4 Ir 4—» p. na. 

NedAUnml* p*g-1 sutarti

Dienoms Tel. LAFayette 5798 
Naktimis Tai. CANal 9402

DR. A. J. JAVOIš
Office: 2643 W. 47th Street
Vai.:- X Iki k popiet, 7 Iki 9 vak. 

Nedėlioja pagal sutarti

Omoe Tel. REPubtlo 7494
Rea. TeL GROvehUl 0417

7017 S. FAIRITELD AVEY

DR. J. J. SIMONAITIS
2429 W. MARQI EITE ROAD 
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

VaL K4 Ir 7-9 vak. Ketv. 9-lX ryto
Ha44Ma»

MBfiEPORT ŽINELĖS
DR1DGEPORT. — Plačiai 

žinomas veikėja* Jonas Rim
ša., 3347 Lituanica avė., stai
ga susirgo Naujų Metų ryte. 
Daktarišką pagalbą suteiki

Tat, malonios rėmėjos, dar 
į buokiuiės šventam tikslui, re 
mkiiue šv. Kazimiero vienuo-' 
lyną, nes nežinome “ nei die
nas nei vatando” kada pri-j

Į V A I B Ū 8 D A K T A B A I:

DR. CHARLES SE6AL

vien tik geros dn 
. Rėmėja

«71S M>. ASHLAND AVĖ.
Phose BoiUevard 7589

OFISAS
So. Ashland Avė.

2 lubos
t'HICAGO, ILL.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 Iki IX vai. ryte. nuo ? »'kl 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 Iki 8:30 vai. 

vakaro. Nedėlloinla nuo 10 iki 12 
valandai dienų 

£ (Metaną* HlDvay 2880

4729

DR. MAURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. VARds 

R«a.i Tek PI.Aaa 2444
Valandos:

B0wv 14-IX a. ryto; >-8 Iv 7-4 a. a.
auo 10 lk> 12 <U4B»

Tel. LAFayette 7464

DR. F. C. WWSKUN AS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4146 Archer Avenue 
▼•1.: 1—4 Ir 7—0 vai. vakare 

Rea. 2136 W. 24th St
Tel. CANal 04il2

Tel. i..VFayctte 8457

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X-SPINpUUAI
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo X Iki 9 vai. vakare 

Seredaotls tr ne44Mnuk pagal 
nutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 1454
Rea. Tel.: VIRglula 4449]

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

O A 8 ____ X - R A T
4748- Asrmg SVETTT 

Kampas Fraaclsco Ava, _

OFTO.VfETRICAI.LT
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VIETINĖS ŽINIOS
VYKSU J UTEDRA
NOftTIl SIDE. - Kv. \ ar

do draugija nedėlios vakare, 
6 d. sausio, važiuoja j šv. Va
rdo katedrą, kur įvyks metinė 
draugijos iškilmė. Ten susi
rinks visų tautų vyrai, jauni
mas ir žilagalviai seneliai; ku 
nigai, advokatai, daktarai ir 
paprasti darbininkai. Ten vi
si lygūs garbingos draugijos 
nariai. Kviečiami visi daly
vauti. Kvieslys

kiti. Visi nortlisidiečiai susi
rinkite, kad parodžius svetim 
taučituns, jog mes esame su
siorganizavę politikai. Be to, 
tame baliuje bus smagumo ir 
linksmybės; norintieji galės 
iki soties prisišokti prie geros 
muzikos. Balius prasidės 7 v | 
vakare. Vienos ii komisijos

TEISYBĖS MYLĖTOJU
DRAUGIJOS 38 M. 

JUBILIEJUS

LINKSMAS BALIUS
NORTH SIDE. — Amerikos 

Lietuvių Nortli - West Side 
Demokratų politikos klubo va 
karas rytoj (i d. sausio, parap. 
svetainėj. Kiek teko girdėti,' 
žada atsilankyti žymūs šios 
vartlos politikieriai, k. t. ai-Į 
dermonas, kongrenuonas ir

SAUSIO MĖNESIO 
DIDIS

IŠPARDAVIMAS

i

$20.00 vertės Sl’RI MIŠI
NIAI MATRASIAI, Parsi
duoda. tik po

*9,95
$9.00 vertės, Baltos vatos, 
45-ių svarų M ATRAŠAI,
tik po

*4.45

$18.00 vertės Garantuoti 
ant 25 metų geriausi Lovom 

SPRINGS AI po
*9.95

$8.50 v< rtės, raitytų <lratų, 
tvirti ir minkšti LOVOM 

SPKINGSAI po
*3.95

$6.50 vertės, maišytų vilnų 
BLANK ETAI. dubeltavo 
dydžio 92x84 po

*3,75
$3.50 vertės, augštos rūšies, 
su suteen viršų ’KjAL- 
DROS po

*1.95
Stakas apribuotas. Greitai 
parsiduoda. Malonėkite pa
skubinti atsilankyti ir pasi
naudoti šiais negirdėtais 

kainų sumažinimais.

Krautuvėse
2536-40 W. 63rd St.

llemlock 8400

4179-83 Archer Avė.
Lafayette 3171

sytojams vien tik tai, kas nau dainų, kurios gana vykusiai
dingą, kilnu ir gražu kiekvie
nam pasiklausyti. F-is

išėjo. Jonas Romanas patiekė 
, įdomių žinių apie biznio eigų

BUDRIKO PROGRAMAS 11 aPie

NAUJŲ METŲ RADI O PRO 
GRAMAS ŽAVĖJO 

KLAUSYTOJUS

Kas Naujų Metų vakare 7 
valandų užsistatė savo radio

Sausio 5 d. — U-isybiw'ių'ttnt gtotieg WGES, buvo suža
dama. \ isi teisybieeiai ir jų vį|as rinktinėm dainom, 
draugai susirinks į Lietuvių xja niuzįĮia> įdomiom 
Auditorijų ir apvuikseios xA-|įr sveikinimais. Daug gružių 

' vo dr-jos ,.b metų gyvavimo dajnų padainavo Saurienė, L''

gra
bai l)on?

t

PRAMOGA SESERŲ 
NAUDAI

T0WN OF LAKE. — Šv.I
Kazimiero Akad. Rėmėjų 1 
skvr. rengia buneo party biz- 
nierkos V. Vaičkienės svetai
nėj, 4624 So. Paulina St., sau
sio 27 d., 3 vai. popiet. Įžan
ga tiktai 25c. Pelnas skiria
mas vietinių seserų reikalams. 
Komisija susideda iš: E. Ge 
dvilienės, E. Ogentienės, V. 
Katauskienės, E. Ogentaitės, 
M. Imurinskaitės, B. Kalvai
tis. Visi kviečiami atsilankyti. 
Bus gražių dovanų. Visiems 
teks jk) dovanų. V. Vaičkienė 
visus gražiai priims. Rėmėja

.o
jubiliejų. Kad visus patenki
nus, komisija yra pakvietusi 
L. V. “Dainos” choro grupę, 
kuri perstatys dar nematytų 
lietuviškų juokų vodevilį, j>o 
vadovyste muz. J. Saurio. Vi
si ir visos būkite; nesigailė
site. Programas prasdės 6:30

Sabonienė, Mrs. McElroy, A. 
Čapas, K. Sabonis, J. Sau ris. 

į Peoples parlor kvartetas ir 
' duetas. Naudingų patarimų 
patiekė dr. C. Vezelis. Be to. 
buvo gražios ir smagios inu 
zikos, naudingų patarimų, sva 
rbių Naujų Metų rezoliucijų

vai. vakaro. Atsilankiusieji tu įr eyg širdingiausių sveikini- 
rės progos laimėti dovanas. gįų programų leidėjų ir 
Bus išdalinta 20 garbės ženk- kdų. Peoples rakandų krautu- 
lų nesirgtiems nariams-ėms. vgs< kajpo didžiflUsia los rū_ 
Po programo šokiai prie ge- §ieg jgtaiga tarpe lietuvių, se-

Budriko krautuvės teikia 
tokius gružius radio progru 
mus, kad nebūtų naujiena 
juos pagirt. Sekmadienio pro-j 
gramas »Ž A.VCFL stoties, nuo ’ 
1 — 2 vai. popiet, buvo labai, 
gražus, kaip ir visuomet. Dai' 
navo populiaris ir visų mėgia
mas baritonas K. Pažarskis. 
Tai jau antras programas iš 
eilės, kuriame Pažarskis dai 
navo. Mergaičių duetas irgi 
klausytojams patiko.

svarbesnius įvykius 
Chieagos lietuvių tarpe.

Jostra

Reporteris B.

Progresą

ros orkestros

furniture krautu
vės Naujų Metų radio progra
mų, kurį išpildė “Naujos Ga-kmingai prekybų vesdama su

S. N., sekretorius lietuviais per desėtkus metų, dyn^g” dvigubas kvartetas, po 
skaito sau už pareigų teikti 
savo rėmėjams bei radio klau

Pflbiu

KUR PRALEISIME ŠIAN
DIEN LAIKĄ

Šiandie įvyks Chieagos ka
talikų jungtinių chorų šokių 
vakaras šv. Jurgio parapijos 
svetainėj. Šokiams grieš Gene 
Eves orkestrą. Įžanga 25c.; 
prie durų bus brangiau. Tikie- 
tų galima įsigyti pas parapi
jų chorvedžius. Pradžia 8:30 
vai. vakare.

Kurie -norit pasimatyt su 
savo senais draugais ir susi
pažint su naujais, atvykite į 
šį vakarų. Atsilankę nesigailė- 
sit, nes užtikrinta ‘good time’. 

Stefanija Kazanauskaitė

LIETUVIŲ RADIO VA
LANDA NUO 1 IKI 2
VAL. POPIET DUO

DAMA BUDRIKO 
KRAUTUVĖS

. i
. , . 77 . i

Girdėsite gražiai prirengtą i 
duetų, tenorų, sopranų, linu- . 
(lies dainelių, Kudirką, Pažar- 
skį, harmoningą instriunentalį 
duetą, Makalus.

Budrįkas nesigaili lėšų, kad 
programas būtų įvairus ir 
malonus. Programas bus gir
dimas aiškiai visoj apylinkėj 
Chieagos iki 300 mylių, o ka
trie turi trumpųjų bangų ra
dio, tie girdės visur.

Pranešėjas

PIRMYN PER RADIO

Be Dievo meilės irsta v» 
suomenės tvarku. Pamilk l >ie| 
vų, o rasi sau ir tėvynei NH 
nykstamų turtų. Kur Pievoj 
ten ir palaima.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

DVI 1LJV METI' MIRTIES SUKAKTUVES

BRONISLOVAS LAURAITIS

vadovyste Jurgio Steponavi- 
čio, teko girdėt keletu naujų

EMILIJA
BARNATONIENĖ
(po tėvais Villmaičlutė)

mirė sausip 4 d., 1935, 5:45
vai. ryto. sulaukus 46 melų 
amžiaus. Kilo 15 Panevėžio ap- 
skr„ Kupiškiu parap., Patiltų 
l’aitno. Amerikoje išgyveno 24 
melus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Jurgį, du sūnus Pranciš
kų ir Jurgį, dukterį Albinų. 3 
pusbrolius — Juozapų. Napole
onų ir Mateušų Vilimąvičius ir 
gimines; o Lietuvoje du broliu: 
Povilų ir Dominika ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1251 8o.
St. Louis Avė. Telefonas Craw- 
ford 4481.

laidotuvės įvyks antradienį, 
sausio S d. Iš namų 8 vai. bus 
rtlvdėta į šv. An’ano parap. 
bažnyčių irusiojo įvyks gedu- 
li”«’o,i inįnatdns už velionės 
sielų. Po pamaldi, ims nulydė
tų į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, d raugu s-ges >r pažys- 
lanius-uias dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyrs Kirmi. Duktė. 
Pusbroliai ir /iiiiiiuės.

LUdoluvėiiisi pala reauja 
gruboritis J. F. Rudžius. Tele
fonas t’ANul 6174.

KAZIMIERAS
RIKĖMS

mirė sausio 3 <1.. 1935. 10:3d
vai. ryto, sulaukęs vidur amžio. 
Kilo iš Panevėžio Apskr. Ku
piškio parap. Laičių sodžiaus. 
Amerikoje išgyveno 25 metus.

Puliko dideliame uulludime 
mylimų moterį Koslaneljų. po 
tėvais M oeiftnaitė. brolį Juo
zapų Kukenį. brolienę Onų. bro
lio vaikus- Bronislovų. Hlefa- 
nijų. Juozapų ir Richardų, pu- 
sseserj J urgelionienę ir jos šei
mynų ir pusbrolį Ambrozų Ku- 
kėni: o Lietuvoje motinų, bro
lį Jonų ir .'o šeimynų, seserį 
Onų ir Jos šeimynų, poiėvj Pet- 
rą Mikalauskų, brolį Petrų Ir 
seserį Amelijų, uošvį Maciunenj. 
dėdę Viktorų, du švogerlus, 2 
švogerkas ir daug giminių ir 
pažystami,.

Kūnas pašarvotas 12349 So. 
Emerald A,ve.. Chicago.

laidotuvės įvyks pirmadienį, 
sausio 7 d. Iš namų 8 vai. bus 
atlydėta J ššv. Petro ir Povi
lo par. bažnyčių, kurioje įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielų. Po paniald.ų bus nu
lydėtus J šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nuliūdę .Moteris, Brolis. Bro
lienė Ir Giminės.

laidotuvėms patarnauju gra- 
hnrius Butkus. Telefonas CAN- 
al 3I6 I.

PEOPLES RAKANDŲ 
KRAUTUVĖS PASTEBI 

KAD PREKYBA 
GERĖJA

Pasikalbėjus su Peoples ra
kandų išdirbystės kompanijos 
krautuvių vedėjais, kurie ope 
ruoja nuosavą rakandų išdir 
byste ir dvi didžiausias krau 
tuves, teko sužinoti, kad
įstaigos prekyba gerėja. Kas 
mėnesį parduodama daugiau i 
prekių. Ypatingai kalėdinis bi 
znis buvo gyvas ir daug ge 
resnis, negu pernai. Tat, Peo
ples krautuvių vedėjai opti
mistiškai žiūri, kad prekyba 
nuolat gerės. Depresijos lai 
kais žmonės ieškojo pigių p re 
kių, kuriomis nėra patenkin 
t i. Dabar ii vėl grįžta atgal 
į tas krautuves, kur prekės y 
ra atsakomos bei geresnės rū 
šies. Peoples Furniture Co. 
gamina daug gražių visokių 
apmuštų baldų nuosavoje di
rbtuvėje, beį duoda didelius 
užsakymus rinktinėms Ameri
kos išdirbystems. kad pripil
džius erdves krautuves viso
kiausiais baldais, kaurais, pe
čiais, raibos, refrigeratoriuis, 
drabužių plovyklėmis ir 1.1.

Rap.

Ryt, 11 valandų prieš piei, 
per stotį \VGES, Progresą 
krautuvė leis gražų programą, 
vadovaujant K. Steponavičiui. 
“Pirmyn” choro nariai dai
nuos gražių dainų, o tarpuose 
bus gražios muzikos, įdomių 
patarimų, pranešimų ir kito
kių įvairenybių. Nepamirškite 
pasiklausyti.

Nemalimas Įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

l^nuH J. K. 1.4 Monlreal, Canodu. ru- ,
ŠIOS i •<*o.Sa<1 Jam daug pagelbėjo NI'OA- 

I TONE. Turi daugiau gyvumo Ir ne
bejaučia pilvo skauHntų. Tai nėra 
mokamus llūdymas, Jin buvo atsiųs- ! 
tas liuona Jo valia. Daug kitų pra
neša panašius rezultatus. NI'OA- ! 
TONE vartojama metų melais kaip 
pagalba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas ir turi gyduoles, 
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei Jūsų upei Kas prastas arba 
turi vargo su nemalimu — pamė
ginkite Nl’OA-TONi:. Pajusite nauda 
| keletu dienų. Mes žinome, kad pa
tarsi! Ir kilum. Mėnesio trytmentas 
už Vienų Dolerj. Parduoda visi ap- 
tlekorlui su garantijų grųžinti pini
gus. Jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų.

Nuo užkietėjimo Imkit-—CGA-SOI,
— Jdealų Lluoauotojų vidurių 2l»C
Ir 60c.

BIZNIEBLAL GARSINK? 
Tfifc “DRAUGE"

«■■■■■■■■■■■■■
; REUMATIZMAS
■ SAUSGfiLE■
_ Nealkankykltn savęs aknus- 
" mals. Reumatizmu, Huusgėle, g Kaulų Gėlimu, arba Mėšlun

giu — raumenų sunkumu: nes
■ skaudėjimai naikina kūno gy- 
_ vybę Ir dažnai ant patalo pa- 
™ guldo
a CAPSICO COMPOGNO mot- 

tls lengvai prašalina viršmlnt-
• tas ligas; mums šiandie dau- 
— gybė žmonių siunčia padėko-
• nes pasveikę. Kaina 60c, per B paštų 66c, arba dvi už 11.06.

, Knyga: "ftAI.TINIH HVEIKA-
■ TOS" augalais gydytis, kaina 
a 60 oentų.

” Justin Kulis
8869 80. HAL8TED ST.

Chicago, III.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime Ir lidlrbi- 
me visokiu rūšių paminkitp Ir gra- 
bnamlų.

Mūsų šeimyna spedall»oia šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais lšdlrbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas Mokas | rytus nuo 
didžiuliu sarty

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai!

Res. PEltBAOOLA 0011 
BELMONT S4O5

Offiee: HIIDilDK
Alfred RoMelli. prea. Vlnoent Roeelll,

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
ŪMAM 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

Jau suėjo du metai, kili 
negailestinga įnirtis atsky
rė iš iiiūnų tarpa myiimų 
vyrų ir tėvelį.

Netekome savo mylimo 
vyro ir tėveliu sausio 4 d. 
1933 Ui.

Nors laikas tęsiasi, mes 
jo nė-kdos negalėsime už
miršti. Ioii gailestingasis 
Dievas sutelkia jam amži
nų atilsį.

Mes. uynindunil ta jo 
liūdnų prasišalinin ų iš mū
sų tarpo, yra užprašytos 
gedulingos šv. Mišios už jo 
sielų pirmadienį, sausio 7 
d., Visų šventų parapijos 
bažnyčioje, Koseland, 8 
vai. ryto.

Kviečiame visus gimi
nes. draugus, kaimynus ir 
pažįstamus dalyvauti šiose 
pamaldose.

Nuliūdę:

Molcj-i* ir Sūnus.

Primename, kad tuo pačiu laiku. Visų šventi, parap. bažny
čioje bus laikitnos gedulingos šv. Mišios už sielas Petronėlės ir 
Jono Hasmanskų. šiemet sukanka šeši' melai nuo jų mirties.

MAN MONUMENT C9, INC.
>. . A: - _

;• t I •-

Urshiounlų
——O————■

IMtmlMklų
ČbJv«gwJ 

------ -«---------

dlrbtavš

Burlrt 50 ns«tq prityrimo

Pirkite tloslal 14 dirbtai!ės Ir 
taupykite pinigus

Mm atlikome darbų daugeliui iys 
talti Chieagos Lietuvių.

-o----------

527 N. WESTERN AVĖ.
arti Urand Ase.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORIA I
LACHAWICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRASOMAI
Patarnauju' laidotuvėse kuopigtausia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o muilo 

darbu būsite užganėdinti
Tol. CANal MR> arba 2.>l«

2314 W. 23rd PI., Chicago 
1439 S. 49th Ct., Cicero, UI. 

Tel. CICERO 5927

, Tel

Liulevičius
Grabelius

Ir
Balsam ■ šilojas

Patanianja Chica 
goję ir apylinkėje.

Didelė Ir graži , 
Koplyčia dykai 

4M2 Archer Are.

I.J. ZOLP
ORABORIUS Ir LAIDOTUVIŲ

VBDftJAS
IMU Wwt 46th Street
TeL BOriesard 5W—Mtg

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite

JUOZAPAS EUDEIKIS
Ir

TĖVAS

Telefoott YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
ORABORIUS

Turiu automobilius visokiems | 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Litu&nica Aveuua
Jų, Chicago, HL

ANTANAS PETKUS
ORABORIUS

Koplyčia dykai ų
1410 SO. 49th 00URT 

Cicero, Illinois #
Pilone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
T«l. Bonlevard 4139

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS Ir BAL8AMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangus 
718 Weat 18th Street 

Teletoaae MONroe 8877

Lengvais Išmokėjimais j. p, RADŽIUS 
Laidotuvių Sąlygos uetuvių ORABORIUS

REPublic 8340
5340 So. Kedzie Avė. I "• w "i’*,,,”'"“

Uulca<o. m. _



o
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nR?S ?in>y - šeštadienis, sausio 5 d., 1935

irin .

Chicagos Lietuvių Par. Chorų Bendras Šokiu Vakaras
ŠIANDIE, SM-IAN. S D., 1935

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALĖJE, BRIDGEPORTE

Pradžia 8:30 Įžanga 35c
Kviečiamas Visas Chicagos Liet. .Jaunimas Sykiu Pasilinksminti su Dainos Mylėtojais. 
Grieš Gene Kves Orkestrą.

Kviečia Komisija.

S VIETINES ŽINIOS
L. R. K. S. A. CHICAGOS APSKRITIES 20 METĮĮ

visy DĖMESIUI
ATNAUJINAMOS PASKAI 

TOS VISUOMENĖS 
KURSUOSE

j sausio G d. Lietuvių Audito
rijos svetainėj. Visi nariai1 \

Į kviečiami būtinai atsilankyti, 
! nes turime svarbių reikalų 
j svarstymui. Kurie pasilikę su 
I mokesčiais už pereitus metus, 
būtinai pasirūpinkite apsimo-

Būsiinųjį ketvirtadienį, sau-

veikimui. Malonėkit sugrąžin- MINI DR. SAUERVEINO 
ti pinigus, arba tikietus, nuo' MIRTIES SUKAKTĮ
įvykusios bnneo partv, gruo-. ----------
džio 23 d. | KAUNAS. — Prieš 30 nie

J. Rudienė, pirmininkė tų, būtent, 1904 m. gruodžio

«I«I lluildlng was destroyed. The lo- 
cation was selceleil by the Drovers 
IMreetors and Officers at an emcr- 
gency nildnight meeling held liiinn-- 

| dbilely after thc Yards Fire had. 
been brought under eontrol.

The staffs of the two Kanka, wor- 
king ugalnst tlmc, had coiYipl.tely 

' W|ut|>ped the Building twenty-«ix• • i i ' equlppe<l t tie liuliaing lweniy-J»txU» d., Norvegijoje, sulaukęs t hours l&ter. Meanwhlte the Bunka'
iriu i 73 metu amžiaus mirė naši. Otelais drew on Orovers ampte Denių to lučių amžiaus, aure pase post,M įn Federal Keserve Bank forNORTII SIDE. — Labda

P. K., rast. j Sąjungos G kuopos susirinki-j žymėjęs tarp Prūsų lietuvis!
----------- mas įvyks sausio G d., para- veikėjas, Antrojo himno “Liv

MAROUETTE PARK. — piįos mokyklos kambary, tuo) {tuviais esame mes gimę’’ at: 1 »nhoui the i<»« of a 
11 •' J ’ o v l vlce to eustomers. thi

________ ~.«il. ............. i- ___ ....................................» _ ...........-....

KUN. F. KEMĖŠIS GAUNA mažesniuose miestuose. 3. New, . .,
OKĄSIDANCIUS LAIS-' Yorkas visom kitom koloni-l810 10 d TC‘ Pr“sideda 1“’- 
KUS NUO SOCIALISTŲ, jom nepatogi ir to.....a vieta. v.rnon.enintuose kurs,,o
TARPSROVINĖ KOVA 4. Ten Susivienymas neįregis-, SP’ ”as'n,tos P> <s KIOSP ' ,e' ftv. Kazimiero Akademijos Rė- po pamaldų. Kviečiami visi ,torius, <lr. Sauerveii:as-Girt 
PALIEČIA IR SU3IVIE- truotas ir nuosavybės turėti Įtose* _ ' mėjų 8 skyriaus metinis susi- nariai ir draugijų atstovui at- Inas. Tų rukaktį prūsų lietu-
NYMO KUOPAS negali. Taipgi priešingi nuo-Į, S v. Jurgio parap. salt* j kal-; rįnį<įmas įvyks sekmadienį,] silankyti į susirinkimą, nervini gruodžio 1G d. iškilmių

sausio (i d., 2 v. popiet, para- 'bus renkama valdyba šiems, gai minėjo ir paskyrė “Nau.;
, pijos svetainėje. Kviečiame vi- j metams. Taipgi komisija pra 1 Tilžės Keleivio” (100) visų 
Įsas nares atsilankyti, nes yra Į neš apie rengiamų vakarų 2(i (numerį.

d. sausio. Reikės darbininkai 
išrinkti. Yra ir daugiau svar
bių reikalų svarstymui.

I
----------- 1 savų organų steigti.

Trečiuosius savo gyvavimo Nutarta rengti apskričio 
metus apskritis, A. J. Sutkui naudai vakarų ir pažymėta, 
vadovaujant, gyvuoja ir dar- ka(i foe svaiginančių gėrimų
buojasi labai sėkmingai. (Šiandien mes “džiaugiamės”,

Pirmame trečių metų susi-.^a turime progų rengti va
rtokime išrinkti “keturi lite-' i<arus su svaiginančiais gėri- 
ratai”, kaip protokole pažy-l niais).
mėta, arba korespondentai. | q^ajp taį atrodė apskričio 
Kad vienas po kito rašytų' darbuotė trečiuose savo gyvn-
straipsnius į organų ir kitus 
laikraščius apie apskričio dar 
buote. Be te. pažymėta visie-

vhno metuose.
Du dalykai beveik visuose

trečių metų susirinkimuose

pOflllN
l'unds 10 care for all reųuiretnents. 

The follouing Monday moining,
ihe Drovers Banks opened for au
šinėtu* promplly at nine o’cloek 

niinute's ser
us kvėpins in- 

ta<-t a fifty-t*vo year ol<l reeor.l of 
coiitiiiuous Bank Service since 1882.

bės: dr. A. Rakauskas, adv 
K. Savickas ir Ig. Sakalas.

Šv. Kryžiaus parap. salėj 
Ark. M. Saldokas, Pr. Gudas, I į," ,,a|vkų 

dr. B. Jovaišas. apie vajaus vakarų, kuris į- 
Nekalto Prasidėjimo, Brigh- vyks sausio 27 d. Narės pasi- 

ton Park — komp. A. Pocius, Į likusios su mokesčiais gali už
simokėti šiame susirinkime, 
taipgi atsiveskite naujų narių.

Valdyba

adv. J. Grisius, dr. P. Atko
čiūnas.

parap. mokyklos kambaryje 
lygiai 2 vai. popiet. Visų kuo
pų atstovai būtinai dalyvau-

Valdyba

DROVERS BANKS BUY 
NEW HOME: 

Corner 47th and įAshland

BRIGHTON PARK. — A- 
paštalystės Maldos draugija

ms kuopų viršininkams, kad bnvo svarstomi, tai, kaip pa-jkit, nes susirinkimas labai ]flikys inetinį ~susirhlkim pp 
visi aprašytų organo »v. kuo aidinti apskrities iždų ir kad svarbus. ; nkla,lianjj sausio 4 d, parapi.
pų veikimo.

Daug svarstoma ir galuti
nai vienba’siai nusistatoma į- 
vesti visuotinų balsavimų re-

organas neduoda vietos naria
ms išsireikšti organizacijos 
reikale. Ypač namo pirkimo ir 
nuosavos spaustuvės steigimo

IS UETUVOS
LIETUVIŲ — LATVIŲ 
PREKYBOS DERYBOS

Okl Homr! Landmark 
Since 1882, destroyed in 

yards Fire

The Vaults in the 01,1 Drovers 
Building uhich had iteen the ot-n- 
ter of a raging lnferno during the 
May 19th Fire were "cooled off” 
by Firemen who played a conslant 
atream of vvater on them for f i ve 
days. At the end of this perjod. 
the old Vaults were ope-.ien and the 
lianks Kecords. Securilies and Cash 
as well as Customers Safe Deposit 
Boxes were found to be unharmed. 
The old Vaults were removed un
der heavy guard to the Banks pre- 
sent quarters tu sections.

The dcctsion of the Banks' Offi- 
' clals to reinain permanently at th j 
] 47th and Ashland Avenue location 
i was made after reąuests were recei-
ved from the majorlty of Drovers'

I Customers.
Beores of Business locattons in the 

1 District, whlch Is one of Chicagos 
major shopping centers. added their 
reąuests to those of the old custo
mers. Many Business Firms of the 
Central Manufacturing and Kenwoo,l 
Manufacturing Disiric.s also reąues- 
ted that the temporary location b?The Drovers Banks announe-d to

------------------ | day. their outright purchase of the mLle'’7er^nent?’'Th’e' n'rovere '
RYGA __ I iotitviii lfltvi-1 ' Hunk . Bu'ldi?K ttnd ? nonai Bank was established in 1882Iv I Vi A. 1.1C tuvių laivi ų Deposlt Vaults on the Northeast

M. Brazauskaitė, rašt-. | jos mok. kambaryje, tuoj po prekybos derybos varomos la Avenue.°The7 purcha’sč p’nce ta^fu4 

bai
T0WN OE LAKE. — Ma

rijonų Kolegijos ir Seminari
nkant Centro Valdjbų. Nes,1 reikale, 
esu, “kurios kuopos neguli at- Šių meti? valdyba: A. J. Su-1 rjnkimas įvyks sausio G d., 3 
stovų pasiųsti į seimų, negali tkus — pirm., St. Kibartas — j vaĮ popįet> mokyklos kamba-

jos Rėmėjų 8 skyriaus suni

pamaldų. Šiam susirinkime 
bus renkama nauja valdyba. 
Kurie turi raportus išduoti

when the l'nion Stoek Yurda waa 
f-UI in ils svvaddltng clothes. From 
1 882 untll May 19, 1934. the Bank 
wa» located at 42nd and Halated 
Streets. The Drovers Trusl and Ha-

įnfonei-vni Grnr.tl'/in 1 4 1 lly covered by tnsuranc? on the oldII.K*TlS\ vUI. lirUGflZlO Jo |)rovrrR BuihHna, one of the I,and- t -____—.............. —
(1. įvvko abiejų delegacijų į ,he Yar,lM. wja8’ vlngs Benk was organlzed In 1902.

i • •' 1 h •' 1 destroyed In the disestereus Yards Th(. nan1.8 ar(. we,| knnw„ to M ve
pilnaties posėdis, po kurie Ia,f,t,?,aŲ.,12'?„.Jhr..<.tnn^oA2 S*<K* Shlppers and Bankers thro-

nuo jubiliejinio bankieto, pra- latvių delegacijos nariai ta-

turėti jokio balso Centro Va
ldybų renkant”.

Trečių metų darbuotės pro
tokole randame dar ir štai 
kų: Stasy:- Kibartas, 101 kuo-

pagelb., J. J. Pelekas - rast., Kviečiami visi atsilankyti 
J. Žakas — iždininkas, K. A- nauji) narių atsivesti.
ndreliūnas — maršalka.

Darbuotojų tarpe neminint
valdybos daug figūruoja J. Tu

įos narys, atsišaukia į apskri- masonis, kun. Ig. Albavičius,
čio delegatus aiškindamas, kad M. Mažeika, P. Cibulskis, P.
laisvamaniai ir cicilikai, ki>.į Mulevičius, J. C.urinskas, kv.n. 
vodami prieš Susivienymų, ;/ Al.' Skripka ir kiti., — 
visas katalikiškas draugi’f“' Į Treti apskrities gyvavimo 
ir organizacijas, pradėjo sma- metai — tai 1916. Tai metai 
rkiai pulti mūsų visuomeninio kada Amerikos lietuvių tarp-

šojni atsilankyti.
Korespondentė

resi su finansų ministerin 
Ekiu ir užsienių reikalų mi
nisterijos generaliniu sekro- 

L ' toriumi Munteriu. Tų dienąj BRIGHTON PARK. - 
Rašt.,.E. Orentaitė, Keistučio Pašalnos klubo me- paskirtas naujas delegacijos
---------- , tinis susirinkimas įvyks sau- pilnaties posėdis.

BRIGHTON PARK. — S. , šio G d., Liberty G rovė svetai-

cenipnt of the purchase waa made ughoul the Middlo Wesl as w«Ol as 
bv Wlll’am C. Cummings. President ,Q chk.agoan8. The laa, publishc.l 
of h«e Drovers Nailonai Bank and j ca„ mitertlent of the DroVers lis- 
the Drovera Trust At Savings Bank. je<j pomninp,} resourcea of C4O.O44.-

be^'ocSedHhV »Te‘ DrVove"s Banksj ^d ’^bT'8'he^ B^nk^"
as temporary quarters since their 8quane of floor 9pju>e Th„ Saf(.

_____________ . _______ • | Deposit Vaults are the latest and
moat modern type havtng been ins- 
ta’led in 1927. The entire building 
will be remodeled and redecorate 1 
at an early date.

L. R. K. A. 110 kp. sus-mas nėj, 44115 So. Mozart St. 
sausio G d., 12 vai. Prašomi! Susirinkimas prasidės 12 
visi nariai atsilankyti į para-, vai. dienų, bet finansų stalas 
pijos mokyklos kambarį. ] priimdinės narių mokesčius 

Valdyba jau nuo 10 vai. ryto.
Visi ir visos atsilankykite, 

nes yra daug svarbių reikalų

MARIJONŲ SALĖ 
M ARIJ AM POLY

Paskutiniu laiku Marijampo 
Įėję Marijonų vienuolynas sa
manė pastatyti didelę 1<XK). 
vietų salę ir tų savo sumanj-1BRIGHTON PARK. — Dr-

gyveriimo priešakyje stovintį srovinė kova rirte yirė. Tada, jos Saldžiausios širdies V. J. aptarti. Be toj bus išduotas mų tikisi realizuoti. Salė b,i- 
gerb. km. F. Kemešį, ir siu- kaip pažymėta ir kun. F. Ke No. 1 metinis .susirinkimas į- raportas iš klubo finansinio1 sianti toje vietoje, kur dabar
ntinėja jam grųsinančius laiminėsiu) grasinantį laiškų šori
škus, reikalaudami išduoti net alistai siuntė, 
šv. išpažinties sakramentu pa- Taipgi kitam 
slaptis”. tų protok

Tuolaikinių darbuotojų su
planuotų į seimų įnešimų tar
pe randame ir štai kų: 1. Vie
toj samdyti apmokamų orga-^

me: ‘Išrei
kuopai, Chic 
begėdiškai 
L. K. Vvtau

pačių me- 
, kų randa- 

ąjausmas 85 
j, ant kurios

vyks sausio G d., 2 vai. po- stovio, 
piet, parapijos mokyklos kam
bary. Malonėkite nariai laiku

S. N., sekretorius yra senas buV. Petro Armino 
mokyklos namas. Marijonai 
dabar jau veda derybas suBRIGHTON PARK. — Šv.

pribūti, nes yra daug kų svar- Kazimiero Akademijos Rėmė-Į miestu dėl šito žemės sklypo 
styti. Išgirsite raportų iš knv ! jų 6 skyriaus susirinkimas į- įsigijimo 
gų patikrinimo. Ateidami į, vyks sekmadienį, sausio '6 d.,

užpuolusi D. susirinkimą, atsiveskite nors 3 vai. popiet, mokyklos kam- 
G^ardijos drau po vienų naujų narį. baryje. Visi rėmėjai prašomi

nizatorių, kad centras mokėtų "’in u'' parapijos reikalus”. G. S. Pakeltis, nut. rast.
kuopų raštininkams už naujų 
narių prirašymų. 2. Kad orga
nas daugiau rašytų organiza
cijos reikale. 3. Nežiūrint kas 
rašoma, bile Susivienvnio rei
kalai gvildenama, tai organas 
tokį rašinį turi talpinti be pa
siteisinimų. 4. Seimo delegatai 
turi kreipti ntydų į centro va
ldybos narių išlaidas, kurios 
yra perd ulelės. 5 Centro raš
tininkas ima didelę algų, tai 
visą laiką turi pašvęsti Susi- 
vienymo reikalams, bet ne pa- 
tali niam darbui. 6. Apskričio 
taip kaip ir kuopų įnešimai 
turi būti svarstomi seime.

Taipgi apskritis griežtai nu
ostato prieš tais metais nuo- 
:Mvo namo pi’kimą New Yor- 
)ke. Būt tai: Seimų karštuo
li pervarė namo pirkinio 
Jtlausimę. be gero apsvarsty- 

2. New Yorke namą pirk- 
dnugiau kainuos kaip kad

A. J. Žvirblis

Pranešimai
L. V. KUOPŲ ATSTOVŲ 

DĖMESIUI

L. V. Chic. apskrities me
tinis susirinkimas įvyks sek- 
mad., sausio 6, Aušros Vartų

Pimeftl DEL BIZNIO

iv «Ml Ht'IM s \s
i <! < \ MI-. JS I \|(,| -,
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HAISTED E1CHANGE 
NATIONAL BANK

Kaistcd St. ir l’ltli I'l.
' ..r*. | | |i| U \|

' i t \( I M .|( v i n ,,

skaitlingai atsilankyti, nes 
susirinkimas metinis ir yra

LiZNIO PROGOS
BiihIim-s- Clianco

Rimano Daukanto draugijos 
metinis susirinkimas

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 

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

Valando* Kaadlen nuo 9 Iki < 
Panedėllo SerMo* ir PAtnyčloe

vakarafc t Iki *
Telefonai* CANal 1175

Namai: 6459 8. Rockwell St 
Telefoną* RFPnhHe »ao«

P. GONRAD
FOTOGRAFAI'

Ath* arė nuosava, mo 
demiėką st’idio sa Hoi- 
ywood šviesomis.
430 WBKT ST.

Eii{(lewnod 5540—6fW8 1

Skalbyklos
^49.50

Daug Allunios - mažai pelenų; gerai* 
užvaduotojas dėt Pocahontas; Black 
(iold, lump arba egg. $6 00; Mine rnn, 
$5.75; sereenings <4.75.

GRVNDY MINING COMPANY 
(Vdsrcrest 1131 ELEKTRINĖS LEDAUNĖS

*69.50
6 tūbų trumpųjų bangų ra
dio, mažos radios po

*6.50
2 šmotų Parlor Setas po

*34.50
Karpetai po

. *18.50

' ANGl.YSl Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomiftkss, be suodžių Tropicatr 
anglis. Garantuota vaga ir Mluma.

Try* Telefonai:
Sereenings—<4.75 Repubttc 0«<iO
Mine Run—5. 7-5 Iz*wndale 7346
Lump arba egg—8.00 Merrltuac 2524

TAVERNOS BIZNIS PA Iš
davimui. -- Geroj vietoj. Se- 

įvvks Į kės paruošti planus šių metų niai įsteigta biznis. Barai pri
klauso prie namo. Reiks nu- ,co.^1, ■co-

I . ” , I44wndnle 7348 Merrtnuu- 2534pirkti vien tik stalus, krėslus, 
cash register, steam-table ir 
degtinę. Parduosiu labai pi
giai. Atsišaukite:

FRANK KN)\PP 
5144 So. Ashland Avė.,

Anton Zioikowski — namo 
savininkas.

daug dalykų svarstymui. Rei-

EXTRA! MARGUČIO EXTRA!

Skandalu-Skandalai
Muzikaliu Vaidinimas

13 Sausio - Jaunaty
MARGUČIO AUDITORIJOJ,

32 West Randolph Street, Chicago, III.
(Viduniiestv)

(Greta “ORIENTAL” teatro)
Pradžia 5:30 v. vikare. įžanga 55 centai

šokiai nuo 8:30 v. v. prie Davė Bennctt radio Or 
kęst ros. Į ftokius įžanga 40 centų.

Užkviečia MARGUTIS. I
.. ............................-..................... _

Cranc Coal Co. 
5332 &3. Lonj Avė.

Chicago. III.
TF.L. REPI BIJC 8403

Katrie perknte an-CIa 14 
drafverlų, Rlųakite Juoi* ) 
PRANE COAL CO. Ouu«tt« 
gereanes anglis už mažiau 
pinigų.

REIKALINGAS pusininkas 
arba pusininke. Norinčiam, pa
rduosiu visų, tavernos bizni, 
1320 So. 49th Avė., Cicero, m.
5 gyveninio kambarini.

r—
INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

RRAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Yriniraiykite į Mflių 8‘pnlką. Teisingumu Pamatuota* Bimi* 

2608 WEST 47th STREET Tel. LAPayette 108S

I

I
.Ji

te. F. taM, te.
3417-21 So. Halsted St

Telefonai: BOUlevnrd 4705 
BOUlevard 8167

W. C. F. L., 970 K., Lietu- 
nno 11 iki 2 vai. po piet. 
W. H. F. C. 1420 KL Ket- 
vergais — įsitėmykite nau- 
jį laikų: nuo 8 iki 8:30 va
kare, leidžiama Bndriko 
Krautuvės.




