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BILIJONAI DOLERIU VIEŠIESIEMS DARBAMS
naras tuo buh sįiktj «» «■» misis [Ktsraiusni m

PAKEITĖ SOK| ! KOMUNISTAMS LIA STREIKĄ- $8.520,000,000
REIKALAUJA ATŠAUKTI MEKSIKOS 

PRIPAŽINIMĄ

DABAR “UŽ PREZIDENTĄ l JIE KĖSINOSI NUŠAUTI 
IR GAIVINIMĄ” j AUSTRIJOS VICE-

DETROIT, Mieli., saus. 
- Kun. E. Coughlin

UŽSIDARĖ KASYKLON 
NUSPRENDĖ ALKTI

IR

RYME PASIRAŠYTAS 
NAUJAS PAKTAS

RYMAS, saus. 7. — Itali- taika centrinei Europai ir

AVASHINGTON, saus. 7. —j WASHINtQTON, saus. 7.- 
Šiandien abiejuose kongreso Kongreso atstovas Higgins 
rūmuose skaitytas prezidento | (deni. iš Mass.) įdavė kongre
Roosevelto ilgas pranešimas 
metinių išlaidų sąmatos reika 
le. Prezidento pranešimu yra 
reikalinga krašto vyriausybei 
8,520,(M K),000 dolerių išlaidų 
per J 935-36 arini mist ručinius 
metus, kurie prasidės liepos 
mėn. 1 d. Ši suma apima pa
prastas vyriausybės departa
mentų veiklos motines išlai
das ir krašto atstatymų.

Apie sąmatos subalansavimų 
negali būt kalbos ir preziden
tas šiuo klausiniu nieko nesa
ko. Tik pareiškia, kad dolerio 
infliacijos nereikia Jaukti. 
Reikalingas išlaidoms sumas 
vyriausybė skolinsią paprastu 
keliu.

Iš reikalaujamos milžiniš
kos sutnos daugiau kaip 4 bi
lijonai dolerių bus panaudoti 
krašto gaivinimui — daugia i 
šia viešiesiems darbams — 
tik pastoviams darliams ir kn 
tie apsimoki s patys savaime.

Prez. Roosevelto oponentai 
skelbia, kad tuo keliu didina
mos valstybės skolos. Šian
dien tų skolų yra apie 28 bi
lijonai dolerių, o pripažinus 
prezidento siūlomų sąmatą, 
viešosios skolos pasieks dau
giau kaip 34 bilijonus dolerių.

Kadangi vyriauayliė yra pa
siryžusi tuos fondus išlai
doms skolintis, įtari nenumato
mi joki nauji mokesčiai.

sui rezoliucijų, kad .J. (Valsty
bių vyriausybė atšauktų iš 
.Meksikos savo ambasadorių 
ir Meksikos vyriausybės pri
pažinimą.

Rezoliucijoje pažymima, kad 
negalima, toleruoti Meksikos 
vyriausybės, kuri uždarinėja

LAIVYNŲ KONFERENCIJA 
- GtfiAS DALYKAS

jos premjeras Mussolinis ir Balkanams. 
Prancūzijos užsienio reikalų Ministeris Lavai šiandien

KANCLERJ

iVIKNA, Austrija, saus.
VIENA, Austrija, sami. i 

7.,— Naujas alkio streikas pa- 
kar per radijų daugiausia kai — Komunistai vakar apšaudė skelbtas Pecs kasykloje, Ven-
bėjo apie prezidento Finose- automobilį, kuriuo važiavo vi- grijoj. Viena britų kompani-
velto pranešimų kongresui. cekancleris ir “helmwelir” ja valdo ta kasyklų. Spalių mybė.

.Jis aukštino prezidentų už kariuomenės vyriausias va- mėnesį toje kasykloje mainie- Abudu valstybės
jo žygius, kad pagelbėjus darbias princas von Starliemher- j riai turėjo alkio streikų 

ii itiinkams, kuriais retas kas gas. Pašautas tik vienas prin išautu tiurihd jitiMKriinj aa-|
socialistai ,la,-I,i-' kw,in,ia "ri ''okiatijosi

Matyt, j njI1paį
jo steigiama iš radijo klau- ^us statomi karo te:sxan.; j.a(|avo kasykloje ir nuspren-!'®’

7. niinibtcris l.aval šiandien va- aplankė Vatikanu ir buvo Po
va-

rūpinasi. ,|eo palydovas.

Kun. Coughlin pranešė, kad žpuolikai suimti.

katalikų mokyklas ir bažny
čias ir katalikams draudžia Į būtt padidinta iki 1<> milijonų

šovų “socialės teisybės” or-'
ganizacija. kuri skaito jau n- SMOGININKAI APŠAUDĖ
pie 5 milijonus narių, turi, HI1LERI

kare pasirašė paktų, kuriuo piežiaus audiencijoje. Audien 
svarbiausia užtikrinama Au-yija tęsės apie vienų valandą, 
strijos valstybei nepriklauso- j Po to suteikta audiencija mi- 

nisterio palydovais ir jo 
vy rai po dukteriai. Šventasis Tėvas n p 

jų brangiu rožan-'keletas ilgų konferencijų nu- dovanojo 
'.reik, paskelbė, sa- ka(l PrieS Austriją čitun.Daliar ............ . ,----------- , — , . . . _ .... .... . _ , . TAM misteris Lavai suteikė Po Koma, vieni sočiausiai cianu-! ” . . .

Metė darbą, užsibari- "aciai- "ri santar- ptežiut dovanų - tris iš 17-
” kuri vyrauja centro En-,ojo šimtmečio retas knygas:

ue
Liudoviko XV konsekracija, 
Prancūzijos kronika ir Pary-

viešai garbinti Dievų.

Higgins padarė rezoliucijų 
po to, kada valstybės sekreto 
liūs Hull paskelliė, kad J. 
Valstybės negali kištis į Mek 
sikos vidaus reikalus.

SVARBUS KRAŠTO VY
RIAUSIOJO TEISMO 

NUOSPRENDIS

narių.
Be to. jis pakeitė savo ir BERLYNAS, saus. 7. —

alkiu nusižudvti. I r0P°Je-
Tuo būdu socialistai „rotfs'i S» Aust,''->"s nepriklauso-

kasvkl i '.niyf*‘s apsauga yra glaudžiai žiaus gražumynai.
susiję ir kiti centro Europos; Po audiencijos minisiteris 
ir Balkanų valstybių reikalai. Lavai aplankė Šv. Petro ba-

tuoja, kad darban 
i priimami pašaliečiai,
1 plauko darbininkai. 

Yvriuusvlė tvirtina,

ne .1'.'

kad Mussolinis ir Lavai pilnai su- zilikų o vakare — Popiežiaus

šios organizacijos šūki. Pir- t’ia ir Municbe paskleisti gan šis socialistų streikas yra pu
tniau buvo: “Rooseveltas, ar dai, kad gruodžio 31 <1. va- litinis žygis, 
griuvėsiai,” dabar gi: “Roo- karė du smogipinkai (naciai)
seveltas ir krašto gaivini- apšaudė kanclerio* Hitlerio
mus. M

; gramų,
\VASHINGTON, saus. 7. —įsiūčių 

Krašto vyriausias teismas, 
šiandien nusprendė, kad NRA į 
akte padėta aliejaus kontro- I 
lės provizija yra neteisėta, t. i 
y., priešinga krašto konstitu
cijai.

Kongresas padarė tų pro- 
vizijų ir aliejaus kontrolę pa
vedė prezidentui. Tas gerai.
Tačiau kongresas nepastatė 
jokių sąlygų ir nenurodė tvar

Kun. Coughlin pareiškia, 
kari prezidentas yra teisingas 
vyras. .Jis su nieku neriai o 
jokių kompromisų. Stumia 
pirmyn krašto gaivinimo pro

automobilį. Joj šoferis, sako
ma, sužeistas, o kiti kalba, 
kad šoferis našautas, karian-

t \

gi Hitleris turi naujų šoferį.

PERRAŠYS ITALIJOS 
ISTORIJĄ

nepaisydamas iokių t

IŠ GARLAIVIO IŠGELBĖTA 
176 ASMENYS

tarė tais visais reikalais ir; valstybės sekretorių kardino- 
tuo keliu iš naujo užtikrinta Į lų Pacelli.

DEMONSTRACIJOS 
SAARO KRAŠTE

HITLERIS IŠTEISINO NU- 
ŽUDYTĄGENEROLĄ

LONDONAS, saus. 7. — 
.Vokietijos diktatorius Hitle
ris tomis dienomis sušaukė 
susirinkiman kai kuriuos na
cių ir kariuomenės viršiniiZ* 
kus. .Visi įdomavo, kas čia 
daroma. Dabar pasirodė* kad 
jis išteisino per kruvinąjį šeš 
tadienį, 1934 m., nužudytą 
gen. SchJeicherį, kurs buvo 
kaltinamas valstybės išdavi
ki šk u m u.

Hitleriui buvo sunku tas 
padaryti. Nužudyto generolo

Iš komisijų pranešimų pa- pulko karininkai privertė jį, 
aiškėja, kad Šiauliuose cuk-'kad jis tuo būdu apvalytų go
raus fabriko statymas atpuo- nerolo ir pulko vardų.
In dėl nepalankių tam sąlygų. prjej. ui |)nvo at|ikt; tv|._ 
Ateinančią savaite Ministerių nfjjmai h. nprasta g,.n 
Kabinete bua sprendžiama, | nn9iksKim0.
kur statyti antrąjį cukraus ___

S A ARBR r ECKEN, saus. 
— Vakar Saaro krašte įvy-

RYMAS, saus. 7. — Prem- _ 
jeras Mussolinis nusprendė,'*
kad turi būt perrašyta ir pa-j^ milžiniškos gyventojų de- 
taisvta Italijos istorija, prade ' nio’lptra('i.jo'S kuriose dalyva- 

visa užgina, o policija kun- plaut Rymo imperijos laikais. I™ apie pusė milijono žmonių. 
Akavo prancūzų laikraščius, ' Siutu tikslui įsteigtas t,a,t- ''iena gyventojų dalis denton 
kuriuose aprašytas tariamas į jas valstybės ofisas, kurio
pasikėsinimas prieš Hitlerį. viršininku paskirtas graias

--------------------- C'esare Maria de Yecchi di
Vai Cismon.

Šie gandai paskelbti kai ku 
riuose prancūzų laikraščiuo-
se. V jos vvriausvbė tai

JACKSONVnJaE, F!a., 
saus. 7. — Ward linijos gar
laivis Havana, iš New Yorkoj 
plaukęs į Kubų, o iš ten į ,Ve į 
ra Cruz, audros užtrenktas

RASTAS SUSVILĘS MO
TERIŠKĖS LAVONAS

stravo už grįžimų Vokietijon, 
kita gi prieš.

Kai kur įvyko mažai reik
šmingų riaušių.

ant uolų šalia Bahamas salų. 
ko-.*, kaip preziuentas P*Orlaivy buvo 51 keleivis ir

126 vyrai įgulos.kontroliuoti tai visa.
.Jei kongresas to nepadaro,

jis neturėjo teisės paduoti to 
visa prezidento kontrolei, pa
žymima teismo nuosprendžiu.

26 NUBAUSTI UŽ MĖSOS 
-----------  VOGIMĄ

NEW YORK, saus. 7. -! ------------
Iš Londono grįžo N. H. l)a- Teismas nubaudė 26 riarbi- 
vis, U. S. vyriausias atstovas ninkus už. mėsos vogimą iŠ 
karo laivynų konferencijoje, “federal relief” administraci

Ačiū pakraščių sargybos 
pastangoms, visi žmonės iš 
gelliėta iš laivo Havana. Tik 
vienas keleivis mirė nuo 
dies ligos.

Šečltadienio vakarų sudeg?. 
apleista didoka daržinė neto
li nuo V. S. vieškelio No. 20, 
Du Rage apskrityje.

Ant rytojaus policiniai au
toritetai daržinės nuodėgu
liuose rado apdegusį kažko- 

- kios moteriškės lavonų ir ki

JAUNIAUSIAS VYSKUPAS 
AMERIKOJ

NEW YORK, saus. 7. — 
Šventasis Tėvas Pijus XI pa
skyrė vyskupu Brooklyno vy
skupijos kanclerį inons. R. A. 
Kearney, 32 niettų amž.

Sakoma, jis yra jauniau-

ŠIAULIUOSE CUKRAUS 
FABRIKO NEBUS

y. į tų daiktų. Rado gazolino skar ^ias vyskupas ne tik Ameri- fabriką: Panevėžy, KurŠėnuo- IšAIKVOJIMĄ 8 METAI 
lr"-'dinę. Tas liudija, kad darži- koj, bet visam katalikiškam ' se ar Kėdainiuose. KAI PIIMO

TITULŲ KLAUSIMAS 
KANADOJE

Nors konferencija neturėjo 
pavykimo, bet, anot Daviso, 
ji yra naudinga, kadangi kiti 
kitus pagaliau suprato, kas 
ko nori. Yra vilties susitaiky
ti, sako atstovas.

jos sandėlio, 2601 Pershiiig 
road.

23 jų teko po 10 parų kalė
ti ir po 10 dol. pabaudos, o 
trims kitiems — po 20 parų 
kalėti ir po 20 dol. pabaudos.

Be to, vienas išteisintas, o
NUTRAUKĖ ALKIO STREI du kiti reikalavo atidėti bylų

KĄ KASYKLOJE iki gaus advokatus.

OTTAWA, Ont., saus. 7. — 
Anglijos karaliaus teikiami' ti 
tūlai kanadiečiams nepriimti
ni. Tas uždrausta krašto įsta
tymu.

Dabar norima panaikinti 
tų įstatymų, ftis klausimas 
bus įduotas parlamentui. Li
beralų vadai yra priešingi ti
tulų grąžinimui.

nė padegta tos moteriškės su-! pasauly, 
deginimui. —

(Vedami stropūs tardymai, SUSPROGDINTAS TILTAS neša, kad Lietuva, Latvija ir
kari identifikavus rastą suavi-j ------------ Estija pasirašė protokolų sa- _dvį
lusį lavonų. MPmvni.'TK’i n m I—;—•'! P. •

KAUNAS. — Spauda pra-

SPRINOEIKLI), III. 
— Cbicago and

KALĖJIMO

Panevėžio Apyg. Teismas, 
išnagrinėjęs buv. Panevėžio 

teismo sekretorės Kir-

NERIMSTA SUOMIJOS 
PROHIBICININKAI

HELSINKIS, saus. 7. - 
Prohibicija panaikinta Suomi garmėjo dauban.

, saus. vitarpiam bendradarbiavimui. . , , . s •« ••’ H sienes bylų, ją uz išaikvoji-
. , ... Nesena. I-nzoratfR apianki y
Midland trauk,n,u, su augt,. | (.atvtją, Estijų ,r Suomiją , d
mis važiuojant tiltu per pla- konferencijomia. Šios trys Sa m0 , įskaityta H/į
tų daubų pasigirdo sprogimas, lvs susitarė gintis nuo bendro ... :<1 v * • y m - a - • kalėtų metų. Kiršiene prisi-Suluzo tiltas ir 12 vagonų nu priešo. Tai antras žingsnis

KATOWICAT, saus. 7. -- 
Apie 46 lenkų angliakasių pa 
galinu nutraukė alkio streiką 
Basca anglių kasykloje, arti 
Sosnowicų. Jie sutiko apleis
ti kasyklų, karia lokaliniai au 
toritetai pažadėjo surasti jie
ms dailių.

KOLEKTUOJA
CIUS

MOKES- PREZIDENTAS TURI 
ŠALTI

Standard Oil kompanija iš WA8HIN0T0N, saus. 7.

joj prieš trejus metus. Prohi- 
bicininkai dabar išnaujo ima 
veikti. Jie randa, kad per tre
jus metus krašte padidėjusi 
girtybė. Vyriausybė gi paten
kinta tuo, kad šiandien išny
kęs svaigalų šmugeli avi irias 
į Suomiją.

Tai dinamitininkų darbas, 
pareiškia šerifas. Piktadariai 
sekami.

i prie įvykinimo Rytų pakto.
pažino kalta 
gailėti.

ir prašė pnsi-

Indiana nusprendė kolektuoti — Prez. Reoseveltaft yra pa
pirkimo mokesčius — 2 nuo
šimčius, už parduodamų gazo
linų automobilininkams.

gavęs lengvų
Tiršti rūkai buvo ištikę 

ir nuo Chūcagų ir apylinkes vakar ir
penktadienio neapleidžia Bal- užvakar. Sutrukdyta transpor 
tųjų Rūmų. tacija.

Kaune įspūdingai paminėta 
15 metų sukaktis nuo Vytau- I

- -----------------------  to vardo bataliono išžudymo
KAUNAS. — Vokietija ne-1 Sibire. Paminėta gruodžio 9 

tik pniti neperka Lietuvos žą-|d. (Vytauto bažnyčioj, kame 
sų, bet ir tranzitų jų nepra- yra lenta su pavardėmis tų 
leidžia. Lietuvos pirkliai rado, žuvusiųjų Lietuvos sūnų. 
galimybę žąsis parduot. Olan-

KAUNAS. — Per 1934 me 
tų statybos sezonų Lietuvoje 
pastatyta apie 1,340 gyvena
mų namų.

ORAS
Lapkričio 9-11 dienomis į CHTCAGO IR APYLIN- 

I Zem. Panemunės parapi ja KĖS. — Numatomas belus,
---------------------- I (šakių apskr.) apvaikščiojo paskiau sniegas ir vakare

PLATINKITE “DRAUGĄ” savo 200 metų jubiliejų. šalčiau.

dijoj, bet negali pervežt 
Vokietiją.

per
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f “DRAUGAS”
Itetna. kasdien, itekyrua sekmadieniu* 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Valstybėse:
Metalais — $6.00. Pusei metų — $1.50; Trims mėnesiams 
—■ $$.00; Vienam mėnesiui — 7(c. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — $7.00; Pusei* metų — $4.00. 
kopija — 01c.

Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nesrųilna,

jei neprašoma tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tiks
lui paito lenkių.

Redaktorių* priima — nuo 11:00 iki 11:00 vai. 
Skelbtinai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.

ti ekonominę sistemų, teisingai elgtis su dar
bininkais ir teisingai dalinti krašto turtus.

Dėlto, jei kas džiuugiasi prez. Roosevel
to pusirinktuoju keliu kelti krašto gerovę jr 
drauge vykinti socialinį teisingumų, tai sąmo
ningoji katalikų visuomenė, kuri klauso po

Morkus

IŠ PO MANO BALANOS

piežiaus balso, jį suprantu ir dabar mato, i^us» asmenini šių žodelių 
kad tas balsas nebuvo balsu skambančiu ty- M|y^toją susieškoję žingeida-

Vieni laiškais, kiti per ki- taip sakant, mūsų spaudoje 
liaudis mato tik lietuviškus 
žodžius, bet kur kas ne Bo

dį vien prancūzų maišto įkvė
pimais negalima. Gal būt jct 
supratimas ir siauras, betgi 
jos uoslė gera... Nenori! ir jau

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Lally, Bzcept Sunday. 
BUBSCRJPT1ONS: One Tear — $0.00; SU Monthe

—- $0.60; Three Months — $1.00; One Month — 7$o. 
■urope — One Tear — $7.00: SU Montks — $4.00: 
Copy — .08o.

Advertlslng ln ‘DRAUGAS" brlngs best resulta 
Advertlslng rates on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

PREZIDENTO UŽSIMOJIMAI

Sutikdami naujuosius metus, mes rašė
me, kad 1934 m. paskutinieji mėnesiai įnešė 
šiek tiek daugiau gyvumo į šio krašto pra
monę ir prekybų. Tų patį pažymėjo ir prez. 
Kooseveltas savo istoriškoj kalboj 74 kon
gresui. Jis pasakė, kad, einant į naują eko
nominę tvarkų, pasitaisė žemės ūkio medžia
ginė būtis, padidėjo judėjimas industrijoj ir 
prekyboj. Bendrai Amerikos žmonėse atsiįV. 
dę daugiau pasitikėjimo dvasios ir vilties.

Plačiųjų Amerikos visuomenę ir darbo 
žmones džiugina prez. Roosevelto pasakyta 
kalba ne vien dėl to, kad jis pranašauja ge
resnius laikus, kad darbininkams, dabar gy
venantiems iš valdžios teikiamos pašalpos, 
duos užsiėmimų prie viešųjų darbų, bet sva
rbiausia, kad jis yra pasiryžęs eiti prie įstei
gimo socialinio teisingumo, prie naujos eko
nominės tvarkos. Prezidentas, matyt, gerai 
nusimano, kad einant senąja tvarka, kuri 
visų pasaulį įklampino į ekonominį krizį, ne
bus galima atstatyti krašto gerovės. Anot jo, 
šiandien daugumoje tautų socialinis teisingu
mas jau ne koks tolimas idealas, bet galuti
nas tikslas. Ir senoviškosios vyriausybės su 
tuo turi skaitytis. Dėl to ne vienos Jungtinės 
Valstybės socialiniu teisingumu yra susirū-. 
pinusios. Kalbant apie naujos ekonominės 
tvarkos vykdymo reikalingumų, prez. Roosc- 
veltas pasakė, kad ji vykdoma, nes be jos pa- 

įžanga neįmanoma. Neužtenka žmogaus ligos 
simptomus pažinti, bet reikia pašalinti jų 
priežastis.

Šiame krašte visokio turto yra pilna. Ta
čiau milijonai žmonių yra priversti skursti. 
Tai kapitalistinės tvarkos pasekmės. Didžiu
mų krašto turtų susigrobė keli kapitalistai, 
kurie darbininkams temoka tik mažytį tru
pinėlį to, kas atlieka nuo gėrybėmis apkrau
to jų stalo. Valdžia ne tik nedraudė skriausti 
dbrbininkus, bet kapitalistus protegavo, be
veik išimtinai tik jų reikalais tesirūpino. Sef 
niai buvo reikalinga, daryti teisingų turtų 
distribucijų, bet niekas tuo nesirūpino. Kraš
to valdovai pamojo ranka į Pijaus XI encik
likoj “Quadragesimo Anuo” nurodytų kelių, 
Kaip vykinti sodui i nį teisingumų, pertvarky

ruose.
Ypatingu būdu prezidentas pabrėžė, kad 

kongresas turi rūpintis socialinio saugumo 
reikalu; apdrausti darbininkus nedarbo me
tu, pensija senatvėje, motinų, vaikų ir inva
lidų apsauga. Tai yra tikrai malonios žinios.

Milijonai darbininkų dabar gyvena iš 
valdžios teikiamos pašalpos. Natūralu, kad 
valdžia turi rūpintis bedarbiais. Prezidentas 
siūlo labai rimtų planų: bedarbius atimti P 
pašalpos ir jiems duoti užsiėmimų prie <ic 
šųjų darbų. Tuo bus atsiekta keli naudingi 
dalykai — darbininkai geriau jausis ir bus 
atlikta visa eilė naudingų kraštui darbų.

Praėjusiais l inkimais viso krašto balsuo
tojų didelė dauguma išreiškė pilniausių pa 
sitikėjimų savo vadui — prezidentui. I-r ne 
be reikalo, Jis to buvo vertas. Dabar visas 
kraštas iš visų savo jėgų turi padėti jam. 
kad visį gražūs ir naudingi sumanymai būtų 
realizuoti.

vo, kaip ir iš kokių šaltinių 
savo straipsneliams žinias sa
mstau! Neturėdamas gana lai-

Prancūzai pasekė romiečius.
o prancūzus pavijo rusai. Na
ir kas iš to! Kaip kitur, taip

f.ir čia, kelį asmenys carų rim-
, , ... ... .. i bų nutvėrę, sau kitiems musy

ti atmeta. lpac. katalikiškoji'. • . i • ,‘ ... ... .... kuoja. Kas klauso, gerai; kas

tuviškas mintis ir norus. Ve, 
dėl ko žodžius atmena, o niin-

garbingo vyro yra ne vien gy
venimas jo, bet ir viso ptisau- 
lio. Kų reikia daryti, kad vi
siems ant žemės būtų gera, 
pasakė Kristus. Bet kad įvyk- 
dinti Jo pasakymus gyveni- 
man, reikia šv. Pranciškaus. 
Galų - gale ne Augustai, Na- 
poleonai, Stalinai, Hitleriui, 
Mussoliniai ir jiems panašūs 
žmonių gerbūvį pagerina, o

ko atsakinėti visiems pavie- spauda jei nori liaudžiai va- . . ... ... .. I ... . .. . • . • .. .. . , . i • i n ne» — rimbu! V ienas Štai.nas; tik toki knyvukai, kai, ve, sv.
niui, sumaniau atsakyti vie
šai ir visiems lygiai. Ar juos 
visus lygiai patenkinau, neži
nau. lai vienok, kad nenubo-i siras 
stų ju ms klausyti, o man at
sakinėti, įvairumo deliai jau

dovauti, tur ne tik jos kalbų,' . . ..
, . .. .. . , i daugiau liaudžiai įkyrėjo, ne-bet ir širdį pažinti, kol to m*- . . . , . .... ,1 ■ gu visi carai sykiu sudėti. Jr,bus, tol gyvo sųjausmo neat-i, . . T> . . .. .kas teko Romai, Prancūzijai, 

tas teks ir Rusijai. Vadinasi,

Berods, prancūzų maištas
. .. ,_ • - * " • buvo gana įdoibus nūdienoslaikas .. vėl prie rimtesnių , , , /
daljH’ių grįžti.

Rusijos maištas yra tik kitų 
tokių druskele atskiestas. Nie-

l’ranciškus. Ir tik tol ir ten 
ant žemės ramu ir gera esti, 
kur žmonių didžiuma jųjų pė
domis straksi. Bet kaip tik 
pasirodo vadai su tuščiomis 
knygomis ar žėrinčiais apda-

KATALIKAI KANADOJ

Kanadoj yra 47 katalikų bažnytiniai vie
netą*.: 38 dijecezijos, 7 vikarijatai, 1 vokie
čių vienuolynas ir 1 baltrusių vyskupas vi
sai Kanadai.

17 vyskupų ir 4 arkivyskupai yra pran
cūzai. 10 vyskupų ir 7 arkivyskupai yra an
glai. .............

Pagal paskutinį gyventojų skaičiavimų, 
iš IC.376,786 gyventojų 4,285,388 yra katali-

Tai viena. Antra, šie strai
psneliai su niekuo į lenktynes 
neina. .’*• us su jais sutinka, 
jam geriau; kas ne, — tam 
visų k'iių paliekam atvirų. A- 
naiptol, t< kia mintis, kad, 
.-»ai, < l as tai mūsų paturi
me laukiu, ar mažiau r.ž mus 
išmano, mums nei į galvų nie
kai j?.:’?dna. Ir dėl to .-kui- 
i-ylojų. iinkėjimus, patai’ .s, 
pakaba*., užklausimus iabai 
aukštai .vedinam. Kodai.'prai 
šiai! Bet, pirm, neg sek, utį 
gyveninio iapų veršini, ;.*.- 
ne daly! ei da nors žudei i & 
laukia.

dalykas. Betgi toli gražu ne 
pirmas ir paskutinis. Tokių 
įvykių pilna visų amžių isto
rija. Ar ne taip būta Romoj!
Juk ir ten tikrus imperatorius 
šalin nušluota, o labai dažnai 
mergų vaikus ant sosto užtu-l ’M1,los gal būt galima A- 
pdyta. Bet ar «i tuo kų ' nglijos, Amerikos tvarkų mu

ko nei naujo, nei gero. Buiza, i rais, taip greit tojį ramybė,

ir jau. Tik vidurius išpučie, 
o sveikatos nei ženklo. O bui
zos mūsų liaudžiai irgi per 
daug neįgirsi.

it šūviui balandžių būrin tre
nkus, į baisiausių audrų išteš
ku. Neskaitęs gyveninio šio 
garbingo švento, pažįsta žmo
gaus tik rūbų, bet ne jo šir
dį. O juk vien kitokia rūbo 
išvaizda žmonių gyveninio ne-

resnio atsiekta) Vien nauj:) R skaitytojai,is pagirti, tik pagerins. Kliūtys no rūb,, o 
stogą ant namo uždėjęs, namo'-iau ne am) mazgočių. O betgi ‘ '........ '
nauju nepadarysi. O kur sie
nos ir pamatai? Rimčiau į 
tai žvelgus, ne tiek svarbu, 
kas Romų valdė, kiek, — kiek 
jo valdymas gero padarė ? Kol 
viskų išsijoji, tuščias rėtis pa- 
liekti. Tiesa, jie visi už gar
bę laikė vadintis Augustais,

mūsų spaudos dvasia lyginai 
tik anų sesučių pelėsiais ir 
trenkia. Ir už tatgi savo skai-

tik širdį graužia. Kad pasie
kti jų, reikia šv. Pranciškaus.

Tai ir mūsų liaudis prijau-

Nenorėdami turim prisipa
žinti, jog mūsų spauda toli j atrodo vaikų žaislas ir 
gražu nėra mūsų vaidintuvei giau nieko.

Prancūzai savo maište

nors jokio sąryšio su tikrais j ^eičiau išties rankų spaudai. 
Augustais neturėjo. Mūsų a- *r’ s^a’’ ve uiūsų žygis, G rįž

tytojų širdyse tikros nžuoji I į ^ia. Ir ieško spaudos tokios, 
tos neįsigija. 1 kuri apie tokius tipus kalbė-

__________ j tų ir rašytų, o ne vien apie
Tegu spauda atsivers prie į carų barzdas ir Rasputinų ū- 

| skaitytojų, o skaitytojai da sus-

kims šiandien visi jųjų žygiai

jvgi. Mūsų san-i ,, . .
, ...i Prancūzai savo maiste at-

kai. 1921 m. katalikai sudarė 38,57 proc. vi^^iai su pp^uta,pant‘s: | kartojo kitados buvusių “Au
sų gyventojų, o dabar sudaro 41,30 proc. Per Į santykiams pamotės Kai ka-,' gustų” dalį. Ne tik nuverčia
dešimtį metų katalikų Kanadoj padaugėjo!t,a Se,’a*» kai ka(la °8ai* Bet’ nuo sosto savo valdininkus, 
895,752 žmonėmis. °^» 8er’au> negu nieko. Ir ne

Dauguma katalikų yra prancūzų kilmės; *s kiek iš reikalo
jų skaičius siekia 2,849,089, kas sudaro 66,48
proc. visų Kanados katalikų. Po prancūzų 
i’na airiai, kurių yra 384,748, anglai (117,- 
634), ukrainiečiai (156,315), toliau — ško
tai, lenkai, vokiečiai, indijonai, austrai, ven
grai, rusai, belgai ir kl.

Per tuos dešimtį metų nuo 1921 iki 1931 
m. į Kanadą atvyko nemaža naujų gyvento
jų katalikų: 41,491 italas, 14,159 belgai, 80,- 
462 lenkai. 18,911 čekoslovakų, 14^274 jugo- j 
slavai, 23,358 vengrai, 6,243 ukrainiečiai, 10,- 
737 austrai. Buvo, žinoma, katalikų ir tarp 
rusų, anglų, vokiečių imigrantų. Vienu žo
džiu, nuo 1921 iki 1931 m. į Kanadą atvyko 
daugiau kaip 200,000 svetimšalių katalikų.

Kažin ar bus kas gero iš Saaro plebis
cito, kuris turi įvykti sausio 13 d., nes per 
didelis yra gyventojų pasidalinimas. Jei vo
kiečiai plebiscitų laimėtų, Klaipėdos krašte 
jie dar labiau pradėtų šėlti.

ir geismams

kini prie Šv. Rašto. Skaityti
dau- viskib 0 jį taip, kaip

Amerikos, o tik Pennsvlvani- 
jos kasyklose ieškoti. Vartant 
mūsų spaudų ir sekant jos ra-

ATEITIS
Kas trokšta geresnės atei

ties, visa jėga, kaip įmanyda
mas, turi kovoti su girtybe, 

šėjus lyginai tokia mintis gal- 1 ^ai viena iš pirmutinių gero

bet ir patį sostų šalin nušilto
HfK 1B IIieilCB, IUCR 1O temenu • ... y

, A ’• . , . ,, 3a- vienos žmonių dalies vaiskurstam, tai. skurstam. .Su- . . r,:.. ,
, . ’ , , . dzin patenka kitai. Jr kų tu<Lro.i m L-ii r*2t u iki l/ndumri iiint *■kau, skurstam, kadangi, mat, 
ten, kur tikros meilės trūks
ta, tikroji pažanga negalimas 
daiktas. O kad mūsų ir mūsų 
spaudos tarpe tikros meilės 
nesimato, tai jau aiškus ir už
baigtas klausimas.

no
laimėta! Nieko! Apskritai, ta
me maište vos mažos pruncū- 

1 zų dalies dalyvauta. Pati Pra 
ncūzija, reiškia liaudis, apie 
lai mažai žinojo ir suprato,

Pagal mūsų nuovokų, ve kur 
mes plačiausiai skirtis prade
dant Mūsų liaudis ir ju3 dva
sia visiškai dievota. Vien tik 
Dievo įsakymais alsuoja ir 
Bažnyčios nustatyta sąžine tai 
kos. Gi mūsų spauda kaip tik 
priešingai. Neva liaudį pamė- 
gčioja, betgi širdyje tos do
vanos neturi. Geriau ir būti 
negalėtų. Liaudį užsupo ir iš
augino Bažnyčia; spaudą — 
prancūzų, rusų revoliucija. Ki-

PRAKEIKIMAS
Vertė P. P. Pilipauskna 

(Tęsinys) ’
BAZIL1O: Taip, mano pone. (lorde).
IX)N VAHCO: Labai gerai. Be abe

jonės, tau nepaslaptis, jog Pelagijus, gru
pės ištikimųjų išrinktas karalius, yra be
veik pasimošęs iškalti tautinę vėliavą Au
strijos kuli'.uo-e. Jis renka apie save vi
sus tuos, kurie šioj brangioj žemėj išlai
kė savo tikėjimų ii nepriklausomybės 
troškinių, kinis laiks nuo laiko atbunda. ' 
Uostolija, Amgona, Navaios kalnai ir 
IlishA >a atsilieiB* į savo ln augaus kara- ' 
liaus šni kimų; Ispanija irgi veikiai su
kils kaip vienas žmogus ir išrikiuos savo 
pulkus po jo drąsiu vėliavų. Eik mano 1 
ąfrąsu •• drauge; ntrenik priešus, kurie mus I
A’ •
SBpa. surask karalių Pelngijų ir pasakyk 

m, jog čia mūsų širdys ir ginklai yra

kmi 'S neimsi lenkė išdidžiai Mahometo vė
liavai; jog Ispanijos vėliava vis dar tri
umfuodami! teheplevesuoja ant jo pilies 
pylimų, ir kad Kristaus kareivio tikėji
mas vis dar tebedega jo širdyje.

BAZILIO: Aš einu, mano pone, ir jei 
aš neatliksiu pilnai jūsų įsakymų, žinok, 
jog mirties ranka mane palietė pirmiau, 
negu aš galėjau atitaisyti mano krašto 
skriaudas.

DON VA8C0: Laimingai, Bazilio. Te
saugo tave Dievas ir Sopulingoji Panelė. 
(Išeina į priešingas puses).

II SCENA

Ta pati. Šacho sargyboje dainuoda
mas. Įeina Pedrillo, R. B. E.

SANCHO: Kas ten eina!

Nejaugi turiu tuziną kartų atkartoti. Tai 
«Š, kaip jau tau sakiau! Aš, Pedrillo, 

|S|i' ’ ' ' * * ” 'i lordo Vasho nuomininko Pedro sūnus, ku-. jo. Pa1 akyk jum. jog Vasco de Goniez nie- ris visam pasauliui žinomas! Dabar pa-

tautiečio priedennių.
Šeimynos galva yra tėvai, 

parapiją valdo klebonas, o 
sveikatą teikia daktaras. Tai
gi jiems reiktų tvarkyti j>a- 
silinksminimų puotas.

Gerų norų, gera, ar geras 
šeimininkus, ar šeimininkė, vi
sados mokės svečius pavaišin- 

taip arti mūsų t i bei apseiti be degtinės.
Kunigo žodis žmonėse turi 

įtekmės. Taigi, norint, neper- 
sunku būtų iš pasilinksmini
mų išvaryti svaiginančius gė
rimus. Degtinė pilstoma pa
prastai dėlto, kad kitiems įti- 

ksnos mėgėjas gerai po savo ■ kus. Bet tai neišmanymas. Kas 
knygų palėjiius apsidairo ir Į atsilanko neišmintingai pasi-

von lemia. Ko jiems trūksta 
tai gilesnio ir platesnio Šv. 
Rašto pažinojimo. Arčiau su 
sipažinę su juo, semtų jmtys 
ir savo skaitytojus vaišintų 
ne murglino kalnelio purvynu, 
o lik tikro šaltinėlio vandenė
liu. Ypač senosios knygos, juk 
lai perdėm grynai lietuviškas 
padaras ir

kas dedasi ir dėl ko taip de-( |įaU(p,es bestovį;;, kad, rodos, 
dasi. Mums šiandien tas visas Lietuvoj parašytos. Be jų kai
garsu*. prancūzų maištas at
rodo it puodas be dugno. Vie
nas Napoleonas daugiau blo
go Prancūzijai padnrė, negu 
visi jo pirmtakūnai. Ačiū tai 
įdomiai revoliucijai, nūdienos 
Prancūzija nyksta kni sniegas 
pavasario ryte. Ir tik jai pra 
nykus, tikra istorija atsiras ir 
aiškiai pasakys, jog ne kas
kit, o tik revoliucija jai mir- n . z, , .. ... . ' I ne Kv. Rasto da reikėtų
tį įka ėjo. __ pridėti gjvenimų, sakysim, šv.

Vadinasi, maitinti mūsų liafl Pranciškaus. Gyvenimas šio

be Vilniaus tik graudu ir ny
ku. Apie tai gal kitu kart 
daugiau. Šiuo tarpu lai kiek
vienas liet. katalikas ir plun-

tikrai sužino ar tų didžiai ga
rbingą knygų turi! Jei ne, įsi 
gyk sau.

žįsti mane! Negi aš sapnuoju? Ar galiu 
savo akim tikėti? Ne, taip, bet... bei., 
ar tasai... tu, Sancho.

SANCHO: Nagi, taip, aš Sancho, pa
verstas kareiviu.

PEDRILLO: Aš ir maniau, jog kas 
nors turėjo įvykti, kad nepažinai savo 
gero prietelio. Bet kų tu čia veiki?

SANCHO: Ką aš veikiu? O, tu kvai
ly, argi nematai, kad sargybų einu?

PEDRILLO: Kas tau liepė mane su
laikyti?

SANCHO: Nagi, matai, palaikiau ta
ve mahometonu. f

PEDRILLO: Po galais! Argi atrodau, 
I kaip vienas jų! fttai, Sancho, mažutė bon
I kūtė surojo, geriausio Pedro (parodo di. 

PEDRILLO: Kas ten eina! Kų gi. džiulę bonką); nori pamėgint — tavo. 
aš pats, ištikrųjų; bent aš taip manau. | SANCHO: Žinoma, pamėginsiu lašiu

SANCHO: (Piktai) Kas ten eina? ką!
(iįeitai, pasisakyk! i PEDRILLO: Tuo pat laiku aš užkų-

PEDRILLO: Kad tu prasmegtum! aiu duonos plutelę. Eik čia, sėskis (abu
sėdasi); išgerk. (Sancho geria). Mano ei 
lė. (Pedrillo geria. Abu dažnai geria).

SANCHO: (Valgydamas ir gerda
mas) Kas čia mane atnešė! Ištikrųjų, aš

linksminti, bet pasigert, toks 
svečias mažos yra vertės.

Daktaras turį kovot su gir
tybe; su mokslo pagalba aiš
kinti žmonių tarpe suprati
mą apie girtybės kenksmingu
mų. Scfija Lenkauskienė

pats daug apie lai nežinau. Bet aš tau 
Itfipasakes'U, kiek žinau. (Geria). Tu at
simeni, jog aš šio pasaulio šviesą išvy
dau Santingo kaime. (Geria). Tas kai-, 
mas, kaip tu žinai, guli ant Dono Pela- 
gijaus provincijos ribų. Per dvi dienas 
aš buvau namie apie nieką negalvoda
mas — apie nieką daugiau, kaip papras
tai — kai iškarto išgirdau triukšmų, nuo 
kurio visas mano kraujas' sustingo gyslo
se. Ne todėl, kad aš būčiau išsigandęs, - - 
bet (staiga atsistodamas) Sancho, Sen
elio! — a... a... a... ar tu nieko negirdė
jai- į

SANCHO: Ne, nieko, sakyk toliau.- 
PEDRILLO: Palauk, kol aš paimsiu 

gurkšnį (Geria). Tai buvo beveik netik

damas apie pavoju ne aš iššokau pro 
langų ir pasileidau laukais. Du niekšai 
pašoko ir, mušdami kalavijais, paliepė 
eiti pirm jų. Aš paklausiau. Aš visados 
klusnus. Ir kai mes pasiekėm jų stovyklų, 
kur jiems reikėjo keletą gerų vyrų, aš 
buvau patalpintas nuošaliai, kaipo ver
tas pagarbos. Kalifo leitenantas pažvelgė 
j mane ir buvo labai patenkintas mano 
išvaizda. Šunie, tarė jis. Šunie! tu paeini 
iš‘Santiago kaimo? Taip, aš atsakiau, že 
mni pasilenkdamas; visai taip (lenkiasi 
kaip turkas). Palauk, šunie, tarė jis kuo 
nuoširdžiausiai, štai nunešk laišką Don 
Alonzui de Goniez. Šimtas auksinių, jei 
l«rneši man atsuką; penki šimtai kirčių 
jei neištesėsi ir vėl papulsi į mano ran

mirsiąs riksmas; vėliau dejavimai. Pas * j-as. Jis padavė laiškų; aš atnešiau; dti
kni triukšmas ir pykšt! pokšt! Užplūdo 
mūsų kaimų mahometonai ir kiekvienas 
tartum norėjo iš nosių, ausų ir galvų pr 
daryti šutinį. (stew).

SANCHO: Ištikrųjų!
PEDRILLO: Brangindamas savo au

sis ir galvų aš pagalvojau, kad protingiau 
šiai bus tų barbarų išvengti. Ir, negalvo-

bar laukiu, kad kas nors atidarytų var
tus, kad galėčiau Alonzui asmeniui įteikti.

S4NCHO: (Greitai atsistodamas) Ne 
reiks ilgai laukti; klausyk, jis ateina. z

(Įeina-Alonzo ir Lopez, R. B. E.)

(Daugiau bus)
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Atsisveikinimo Žodis
LAIDOJANT SESERĮ M. APOLINARĄ

Brangios Seserys:—
Šios dienos įvykis primena nuims Kris

taus pamokinimų apie anij samdininką, kurs 
išėjo kviesti darbininkų į vynynų. Paskuti
nius jis išėjo kviesti net 11 valandų, o ir 
jiems davė pilnų atlyginimų, kaip ir ki
tiems.

Sesutę M. Apolinarą Kristus pakvietė 
i savo vynynų 11 valandų ir jai šiandie duo
da pilnų atlyginimų. Jos pakvietimas, iš- 
tikrųjų, mus visus stelūna. Prieš metus ji 
rengėsi priimti Kristaus pakvietimų, atsi
sveikino su savo tėveliu, broliais ir- sesutė
mis ir linksma sau keliavo į vienuolynų. Ne
turėjo nei laiko apsiprast su vienuolyniniu 
gyvenimu, išbuvus (1 mėnesius bandyme ir 
5 novieijate, štai, ir vėl Kristaus kvietimas 
stoti į eilę laukiamųjų garbingo vainiko, ir 
būti įrašyta į Kristaus sužiedotinių pulkus
dangaus karalystėje.

*
Šiandia mes jos kūnų lydėsime į ramy

bės vietų, bet jos sielų mes lydime maldo
mis į amžinus džiaugsmus. Šv. Monika, ka
da ji tarė savo paskutinius žodžius savo 

rangiam sūnui Šv. Augustinui, jam primi
nė: “Sūnau, nesvarbu, kur palaidosi mano 
kūnų, bet atmink mano sielų, kada būsi prie
Dievoi altoriaus.”

Taigi ir mūsų palydėjimas sesers M. 
Apolinaros tebūna matuojamas ne žing
sniais, l>et gedulingu jos sielos atmįnimu.

Sesuo M. Apolinara padarė vienuolv- 
nius įžadus prieš pat apleisiant šį pasauli. 
Mes jos sielų matome toje svarbioje valan
doje pilnų gilaus troškimo realizuoti ilgą 
pasišventimo gyvenimą. Bet, štai, gesta jos 
kūno pajėgos; sala jos Dievo meile įkaitin
ta širdis; jos veide maloni šypsena dingsta; 
jos žydrios akutės užsidaro šviesai; jos gi
lus paskutinis atsidusimas aiškiai pasakė 
tiesų: sesuo M. Apolinara šiam pasauliui 
mirė.

Jos siela, kuri tokiu gražiu meilės aktu 
baigė šiame pasauly gyvenimų, keliavo prie 
savo Sutvėrėjo, Išganytojo ir Malonių Da
lintojo.

27 metai atgal Švenčiausioji Trejybė 
įkūrė Šv. Kazimiero Seserų Vienuolynų duo 
dama jam visas reikalingas išganymo ir pa
šventimo priemones*. Tose neRuskaitomo.se 
malonėse šv. Trejybė taippat skyrė seseriai 
M. Apolinarai pačias gražiausias. Jai ne
buvo duota malonė būti šios garbingos įs
taigos Generole Motina, nei kokio šiame 
pasauly šio vienuolyno namo viršininke, nei 
apvažiuoti bent keletu misijų, ne; jai buvo 
duota malonė būti jauniausia ir mažiausia 
toje dangiškoje misijoje, kur jau 11 sesu
čių sudaro to namo linksmumų ir džiaug
smus. Sesuo M. Apolinara bus ilgam lai
kui tos dangiškos misijos namelio mažiau
sias kūdikėlis.

Prieš 16 metų, kada mirė pirmoji šv. 
Kazimiero Kongregacijos sesutė a. a. sesuo

Sulaikė nevidonas, iškrėtė ir 
viskų surado.

“O kas čia,, a! Žinom mes 
tokius... šaukė rusas ir nuve 
dė mane pas ispraunikų.

‘Kas tau tas knygas davė f’ 
klausė rūstus, tur būt

Chicagoj kat. liet. jaunimas, rko 112 kuopa, kuri tuo pačiu apskr. buvo metinė konferen-
bene daugiausiai gyvumo pa- yra didžiausioji kuopa Ame- 
rodė. Su metų pradžia L. V. rikoje.

M. Elena, jos kūną lydint j kapus visiems 
kylo klausimas: kodėl Dievas tokių jautą 
sesute ir naudingų kongregacijai šaukia iš 
»i'> Parulio! Visi galų gale jaitikiaome, niko 
kad mirtis gali bile katram bile kada ateiti.
Ji mus pamokino nepasitikėti ilgam gyve
nimui, Im4 būti visuomet ir visur prisiren
gus priimti pašaukimų iš šio pasaulio.

Šiandie, kada lydime sesers M. Apoli
naros kūnų į kapus, ir vėl kyla tas pats 
klausimas: kodėl Dievas tokių jaunų šau
kia? Kiekvienam iš mūsų šis gyvenimas, 
arba, teisingiau pasakius, ši kelionė geriau 
suprantama, kad mes savo širdies perdaug 
nepririštume prie nykstančių smagumų, tur- 
tų ir laisvės.

Sesutė M. Apolinara mokėjo išsižadėti 
viliojančių žemiškų smagumų, turtų ir lais
vės. Už tai Dievas jų laimino ir trumpiau
siu keliu privedė prie dangiškos laimės. .Ii 
duosnumų parodė savo Sutvėrėjui ir viso 
gero Davėjui. Jis jai šimteriopai atlygina 
skirdamas jai kūdykiškas ypatybes, kad ji 
jomis galėtų dangaus gyventojus ir savo 
kongregacijos sesutes palinksminti.

Nors mes nujaučiame, kad sesers M. rą knygų. “Ot, čia tai gudrus 
Apolinaros siela yra tarp savo kongregaei- jaįktas> — manydavau, ir vi
jos sesučių ir šventųjų danguje, bet tikru
mo dar neturime. Jos siela paliko gražiau
sias žymes nekaltumo, nes tuojau po sudėji
mo Dievui įžadų prie Jo nuėjo. Šv. Tėvai 
tikrina, kad įžadų dienoje siela tampa ne
kalta, kaip ji tebuvo tuojau po Šv. Krikšto.
Taigi, yra daug vilties, kad sesuo M. Apoli
nara, baigus mirties agonijų, baigė kartu ir 
savo skaistyklų ir tapo įvilkdinta nauju 
profesijos rūbu, kokiu dar nei viena kita 
Šv. Kazimiero sesutė savo profesijos dieno
je nedevėjo; jos vainikas nebuvo žalių rūtų
ir rožių, bet jis buvo tyriausio aukso ir [poną Prezidentų. Taigi ponas 
brangiausių deimentų; jos abitas nebuvo prezjdentas ir pažadėjo duoti, 
juodo audeklo, bet šviesiausio sidabro; jos
žiedas nebuvo vien tik paauksuotas bet ir 
iškristalizuotas brangiausiais akmenimis.

Bet jeigu dėl nepermatomos kokios nors 
priežasties Sesuo M. Apolinara buvo sulai
kyta nuo to džiaugsmo ir laimės, kurių mes 
jai įsivaizdiname, tegul jos Sužiedotinis ir 
mūsų Išganytojas priima mūsų nužemintas 
maldas jos sielos laimei; mes aukojame ne 
vien šios dienos gražias gedulingas pamal
das už jos sielų, bet taippat aukojama jos 
kongregacijos dvasinį turtą, ir kiekvienas 
iŠ mūsų, kuris nepriklauso prie šio garbin
go vienuolyno, aukojame iš savo dvasinių 
turtų jai dovanėlę, lient tiek, kiek jai dar 
gali būt reikalinga įeiti į Kristaus sužiedo
tinių garbingas ir laimingas eiles.

Sesuo jMaria Apolinara, kada pasieksi 
savo pilną laimę, nepamiršk savo draugių m* PerzvalSQ 
sesučių, savo brangios kongregacijos ir mūs 
visų, kurie atvykome šiandie čionai pasimel
sti į Dievą, kad Jis tavo sielą padarjtų 
laiminga.

Kuv. .J. MačiuJionis, M.I.C.

“Nieką nežinau”. Aš pra
šiau duonos, (lai koks piktas 
žmogus bereikalingų daiktų it 
įmetė...”

Naktį šaltojoj palaikę, pa
leido.

“Jei dar karių pagausim, 
sušaudvsim, — tarė išleisda- 
mi.
, — Nieko nebojau, — pasa
koja toliau aklas knygnešys 
— čia ne jūsų žemė, maniau. 
Jei jūs tų knygų bijot, tai 
matyt, kad jose apie jūsų dar
belius rašoma. Ir nešiojau kny 
gas visų laikų, kol rusai leido. 
Visuomet būdavau linksmas, 
kai tarbon man įmesdavo sto

Cliic. apskr. vadovybė persi
mainė ir per ištisų metų pro 
gresavo. Kuopos steigėsi, gai
vinosi ir dirbo. Iš naujai su
sitvėrusių paminėtina Town oi 
Lake — 13 kuopa. Susibūdus

Minint kuopas ir jų veikli) 
būtų neatleistina nepaminėjus 
asmenų, kurie atsakomingį ui

cija, įvykusi lupk.. 25 d. Uk 
kitų liet. juutiiiiii) or jų nega»; flj 
įima praleisti nepaminėjus mtf V 
rgaičių šodaliciją. Jos dirbo) 
daug ir sutartinai. Sodnlici-HI

Aklas Lietuvos Švietėjas
Lazdele tarškina į vieškelio i kinas su Martynu Jankum su- 

akmenis aklas senelis elgeta į sikalbėdavo, pats pinigus mo- 
Šapeliotas, slankioja po Vidu
klės apylinkę, rankioja pas ū- 
kininkus duonos riekes ir vi-

ba, o dar po truputį kosti, to
kiam nė nerodau knygų. Ap-

kėdavo ir knygas bei gazietas 
parinkdavo.

Bet po penkerių metų ben
suomet šypsosi. Niekas niekuo dro darbo jį žandarai pačiupo.
[met nematė to aklo elgetos 
susikrimtusio, rūgojančio. A- 
pako jis dar jaunas būdamas 
ir šiandien, kad ir sukako jam 
84 metai, jis nėra matęs, ne
žino net kaip atrodo jo sū
naus žmona — marti, pas ku
rių jis rauda prieglaudų.

Ištisas istorijas apie tų se
nelį galima išgirsti. Žinomas 
tų kraštų knygnešys Bikinas 
prikalbėjo akląjį nešioti iš 
Prūsų knygas.

— Kad gi aš kelio nerasiu 
iš pradžių dvejojo Šapeliotas.

— A? būsiu tavo palydovas. 
Vedžiosiu tave, kaip aklų el
getų, o tu tarboje vietoje duo
nos neši knygas.

Sutiko Šapeliotas ir ištisas 
dešimts metų knygnešio dar
bų dirbo.

— Ale kiek vargo būdavo, 
— pasakoja užkalbintas sene
lis. — Kol dar dviese vaikš
čiodavom tai nieko. Pats Bi-

Septynis mėnesius iškalintas 
Itaseiniuose, Bikinas buvo iš
vežtas į Archangelsku ir ten 
išbuvo penkerius metus. •

vos birželio iii. pabaigoje spė- Beliauskas. Marąuette Parko 
jo atsistoti veikliausiųjų eilė Į JJ2 kuopos ašimi buvo ir y- 
se. Daugiausiai gyvumo ir ra J. Juozaitis.
veiklos parodė Marąuette Pa- Svarbiu įvykiu L. V. Cliic.

tai. L. V. 13 kuopų progresai1 jos darbams Cliicagoje vado- 
vedė kun. Skripka, kun. Stat-fvnvo M. Žibaitė, D. Pužuos** 
kus ir kuopos pirmininkas A. kaitė ir kit.

suomet tokias nešdavau kle
bonams, žinoma, lietuviams”. 
Daug dar man žmonės skolin
gi paliko. Jei dabar galėčiau 
juos pažinti, pamatyti skaud
žiai pabarčiau.

— Na, o pensijų ar gauni? 
— Žadėjo jau duoti. Mar

tynas Jankus prašymų jau pa
rašė. Buvau net Kaune pas

Dargi man pinigų davė ir ta
rnaitei liepė pietumis pavai
šinti. Atsiduso senelis. Tsb.

Iš ŠALIES ŽIŪRINT
Juozas Poška

Užvožėme paskutinį didžio
sios 1934 metų knygos lapę. 
Ta knyga dabar jau praeitis. 
O tik vakar ji buvo dabarti
mi — kasdieniniu gyvenimu.

Padarykime nors mažų 1934

Kų Amerikos lietuviai nu
veikė 1934 m.?

Bene daugiausiai susidomė
jimo ir net triukšmo sukėlė 
“antrasis skridimas”. Kaip 
žinome garbingos atminties 
Dariaus ir Girėno žygis 1933 
metais baigėsi skaudžia tra
gedija, prie pat tėvynės slen

gaus, arba dar blogiau — iš-iksčio. Kažkas sušuko, kad jų
duos.

— Del ko gi?...
— O dėlto, kad tokie blogi

žmonės. Moterys taip pat... Ta 
čiau moterų reikia saugotis 
tik tų, kurios per daug storai 
nušneka... Nežinau, gal moks-

— Tai kaip gi vienas likęs Pinčiai kitaip pasakoja, bet
knygas platindavai? — buvo 
užklaustas senelis.

— Oi, sunku, sunku buvo... 
Kas aklam patikės? Iš pradžių 
Prūsuose nė knygų nenorėjo 
man duoti. Vieną kartų, sako, 
atėjai, o kitų kartų ir nebe
rasi. Be to, kaip gi knygas 
išplatinsi? Nuėjau pas Jankų, 
varkdamas prašiau, davė. Pi
nigų nepaėmė. Tik žiūrėk, kad 
neprigautų, — tarė 
senelis šypsos.

— Kas jau čia žemaitį, kaxl 
ir aklų, prigaus. Mano pirštai 
taip puikiai pripratę pinigus 
atskirti, kad kitas ir matan
tis taip greit nesuskaičiuos. O

man gyvenimas tik taip pamo
kino. Gerieji žmonės manęs 
neskriausdavo. Patys ir kny
gas pasirinkdavo ir pinigus su 
mokėdavo. Jei kuris truputį 
ir mėgino, tai mano pirštai iš 
viršelio, ar popierio visas kny 
gas išskirdavo.

— Ar nė karto rusai nepa
čiupo?

— Visaip būdavo... Mat, kai
išeinant, “suręstojo” mano palydovų, 

rusai truputį įtarė ir mane. 
Einu kartų netoli Raseinių, o 
mane stražnikai ir capt už a- 
pvkaklės. “Kur lietuviškos 
knygos?” O man širdis ir dr«» 
ba. Turiu šešias maldaknyges,

Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio 
moksliškas knygas, vardu:

‘KATALIKŲ TIKYBA’
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti

kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talu Sudėjime — “Tikiu į Dievą Tėvą”.

KATALIKŲ TIKYBA, I tomas — TIKIU Į DIEVĄ. 
Turinys: Tikėjimas. Netikėjimas. Yra Dievas. Dievo es
mė. Trejybė. Dievo Asmenų Santykiai. Pasaulio pradžia. 
Žmogaus sutvėrimas. Angelai. Puslapių 220. Popier^s ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS. 
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimą. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Kristaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Uždengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Turinys: Šentojį Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Sfinrus. Kalbėjo per pranašus. Malonė, šv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Šv. Dvasią. Bažnyčios esmė, ypa
tybes ir Šventųjų Bendravimus. Nuodėmių atleidimas. 
SakVamentai — Krikštas, Atgaila, Patepimas, Sutvirtini
mas, Eucharistija, Mišių Auka, Kunigystė, Moterystė. 
Mirtis ir po mirties. Prikėlimas iš mirusių. Amžinasis 
Gyvenimas. Puslapių 290. Kaina $1.00. Audeklo apda
rais $1.35.

Visus tris tomus sykiu imantiems $2.80. Audeklo apda
rais trys tomai sykiu imantiems $3.65. Trys knygos su
daro 1025 puslapius. Begalo svarbios ir reikalingos moks
liškos knygos labai pigiai. Rašyk tuojaus.

čia nuplčšk

Gerb. “Draugo” admi'niatrartjal:
Siunčiu $................. ut. kuriuos atsiųskite man Vyskupo BOčlo knygas

“KATALIKŲ TIKYBA”.
I tomą — TIKIIT. Kaina $1.00; apdaryta $1.35
II tomą — JCZIIS KRISTUS. Kaina vi.50; apdaryta $1.90
III tomą — SV. DVASIA. Kaina $1.00; apdaryta $1.35.irbe'

Siunčiu $2.80. kad atslųstumčte be aptaisu.
Siunčiu $3.65, kad alsinsturnčte audeklo apdarais visas tris vyskupo 

BOčlo knygas "KATALIKŲ TIKYBA“.

Vardas, Pavardė ..........................................................................................

Adresas .................................................................................Street

“The Literary Digest” pa-J 
skelbė surašą 10 asmenų, ku
rie ryškiausiai išsiskyrė vio- 
šame gyvenime savo persona-’ 
luinu. Štai, jie (seka balsų dau 
gumos eilėje. Balsavo Ameri-«P
kos laikraščiu redaktoriai):!

I ”i Prezidentas Roosevelt, Adolf 
Hitleris, Benito M i issolini, Up-1 
ton Sinclair, Dionne (Juintnp- 
lets, Mrs. Franklin D. Roose- Uį 
velt, Melvin H. Purvis, Bear i 
Admiral Riclianl E. Bynl. Fra 
neės Perkins.

BANKAS
LIETUVIAMS

Taupykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED EUHANGE 
NATIONAL BANK

Halsted St. ir 19th PI.
Narys FEDERAL - 

INSURANCE KORPORACIJOJ

H

Kįž

žygis dar nebaigtas, kad mes, 
Amerikos lietuviai, būtinai tu 
rime tų žygį baigti. Atsirado 
skaičius lakūnų, kurie siūlėsi 
žygį “baigti”. Bet su laiku 
jie aprimo ir likosi tik vienas, 
kuriam viena South Halsted 
Street lietuvių grupė ir pra 
dėjo organizuoti tų dabar jau 
garsų antrąjį skridimų.

Visas dalykas baigės tuo, 
kad Amerikos ir Lietuvos lie
tuviai sudėjo virš 30,000 do
lerių, už kuriuos įsigyta lėk
tuvas, pamainyta lakūnai ir 
prisiartinus skridimo laikui, 
gauta iš Lietuvos telegramas 
apie “blogų orų”.

Lietuviai katalikai 1934 m. 
tebetęsė savo smarkųjį kata
likiškos akcijos darbų.

tikrus dorus lietuvius aš iŠ ■ keletą kalendorių ir dar kaž
kokių storų knygų...

“Aš gi aklas, porinu, ku
riems galams man knygos”.

balso pažindavau. Apsinakvo- 
ju, būdavo, ir jai tik vyras 
pernelyg plonyčiu balsu kal-

Liet. kat. jaunimas dirbo 
praėjusiais metais. Vadovau
jamos jaunimo Vyčių or-jos 
seimas įvyko New Yorke. Stu
dentų or-ja laikė savo metinį 
suvažiavimų Marianapolio liet. 
kolegijoj.

EXTRA! MARGUČIO EXTRA!

Skandalu-Skandalai
Muzikalis Vaidinimas

13 Sausio - Jaunary
MARGUČIO AUDITORIJOJ,

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

(Greta “ORIENTAL” teatro) '
Pradžia 5:30 v. vakare. Įžanga 55 centai

šokiai nuo 8:30 v. v. prie Davė Bennctt nulio Or
kestrus. Į šokius Įžanga 40 centų.

UžkvieČia MARGUTIS.

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kain liūlį n<-rvuotu ar susierzinusiu? 
NUGA-TONM suteiks greitą pugelbą. 

i Tai yra tiestis nerti, tinklui tonikas 
• ir veikia akstinu visai nervų siste- 
i mai. Nervingumas daro žmones er- 

zlais Ir nemaloniais. Suvaldykit savo 
I nervus su NUGA-TONK ir greitai 
, už.mirSIt. bėdas. Nl ’GA-TO.N E neturi 

prasto skonio. Jis yru plokštelių for- 
I mdje ir lengvas priimti, i'ui'mkit vl- 
I 8o mėntsio trytmentą už Vieną Do- 
I lerj. Jei rezultatai nepat -nkins, jūsų 
. pinigui Ims sugrąžinti. Parduoda ir

p-n ra n t uola visi apitekorioi. NeatidS- 
llokit—gaukit T>onką Šiandien. Ven
kit pamainų. Reikalaukit tikro NU
GA-TON K.

Nuo užkietėjimo imkit—l'GA-SOL 
— Idealų l.iuosuotoją vidurių 25c >r 
MIC.

10 PIECE COSMETIC 
SĖT $1.97

T’ils Is n Famnus Vlvanl S.t imcl In- 
rludeH face |»owUer, $1.00; Rourf. 75c. 
TIh.-ub Creain $1.00, Papllatnry $1.00. 
Fa<lal Astrliig.nt $1 75. Bath Salt t.#0. 
Toli.t VVnt.r $1 25. P-rfume $2.76. Hrtl- 
ltantln. 75r. Skln Whl(.n«r Y5r. Totai 
Valu. $12.00. Spėriai prie., $1.97 fur ai, - 
ton pleeea to Introduco tl.la llue.

Vardas ...................................
Adresu ...................................
Klunčlama per paštą COD

Pinigai grąžinami. Jei 
nepatenkintas.

Bea Van 580-5th Avenue, New York

Grynam, Himnai Žemo miMaMo 
niežėjimų odos I penktai »*kun<1aw 
— Ir pM<elbln$rafl p»l« Wr««n$o«, 
pučkų. <h$lervlnėM. Ir KMrlrrų 7^- 
mo beveik utebukhniral piAfoHnnd 
vi*oklHM o<low kn<lnn«lf
ln »y<lyn»o ypatybė* retai ran<*a«| 

iiiom ktto$«e gyduolėse. Vlm»a valotl- 
nyėloa užlaiko—36c. $fte, >1, Ypa-| 
tingai tvirta* Zor$<i. I»u ayk « 
r««nt rosultntal $1.36.Gerkit ir Reikalaukit

1

/ , ■>

Buy gloves with whot 

it savęs
Nerolk mokėti ROe. ui 

dantų moatj. Lis t erine To
ni h Paate gaunama po $6o. 
Tčtnylt. kaip gerai JI vei
kla. Ją vartotadamaa per 
nietua sutaupai $1

LISTERINE 
TOOTH PAŠTE

25‘

neRuskaitomo.se
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NAUJOSIOS ANGLIJOS ŽINIOS
Juozo Sūnaus Įspūdžiai Iš 

Lietuvos -
IV. VARDO DRAUGIJOS 

NARIU KALĖDOS
HTATEUBUKY, CONN. — 
ries pat Kalėdas, Naujoje 
r. Juozapo salėje, įvyko labai 

isinas Švento Vardo drau-

pitonas. Malonu, kad svetini- ------
tauriai taip kelia aikštėn mūs Prieš dvidešimts metų, kuo 
lietuvius sportininkus.

Bapkietas Eddie Hogan —
Juškai

Yaterlmrietis lietuvis Eddie
llogan (Kdunidas Juška) bu-' 
vo pagerbtas Švento Juozapo

Į Klaipėdą
Al)!,'.sti gegužės 18 d. Juozomet iš Lietuvos kas met iš

važiuodavo Į Ameriką daugiau sūnus aut laivo denio įtem 
kaip po dvidešimts tūkstan-1 pęs akis žiūrėjo, kada pama 

I čių lietuvių, Lietuvoj apin lys Krantą. Juk tai bus Lietu 
Ameriką buvo kalbama, kai į vos kruntus. Taip, Lietuvos, 
po apie aukso šalį. Vėlų ru- kur namiškiai gyvena, kur kO

Knlėdn įeiioinėiiinas Bu .. • • , . 'deni Juozo sūnus, atsisveiki- dikystė praleista, kurią laisĮjos rvaieuų pamini jumis, uu panųh salėje. Susirinko daug ....... .v . . .
graži eglaitė, papuošta Ka

liniais papuošalais. Dalyva
vo apie 100 narių. Vakaro ve

žiminių lietuvių ir svetimtau-Į 
ėių. Kalbos Įrodo, kad lietu
vis Eduardas turi galimybės 

jas buvo kunigas Eduaidas pa>įvkti net sunkiojo svorio 
radeckas, kuris ir yra šių pasaulinį ėeuipijonatą. Valio,

nes su namiškiais, irgi iške 
liavo į tolimą vakaruose šalį 
— Ameriką. Nei just nepaju 
to, kaip viršum dvidešimts me 
tų prabėgo, o tikslas dar pil

vei atgauti daug darbo, laike 
ir pinigo yra padėjęs. Štai. 
ir pasimato krantas. Klaipė
dos miesto dirbtuvių, kaminai 
o laivas slenka skirdamas gel

mokytojas negalėjo atsakyti, 
lik tuomet pradėjo teirautis, 
kol į užsiėmimą Juozo sūnus, 
turįs Amerikoje. Sužinojęs, a 
merikietis yra baigęs aukštąjį 
mokslą Amerikoj, tuoj pradė
jo vadinti ponu.

Štai, ir Šiauliai. Čia Juozo 
suims atsisveikina, nes iš Šiau 
lin iki jo namų dvi mylios, 
arba penkiolika kilometrų. 
Alai, įvedus Lietuvoj nietriš- 
kas skaitlines, ir keliai pažy
mėti kilometrais.

Tėviškėj
Pasiekus namus, Juozo

A %

SUCH IS LIFE-

Z

l/_
su-

o naujo. Namis-

Iraugijų dvasios vadas. Buvo 
Stbaį gražus ir turiningas pro 

imas. Sudainavo linksmai lla |avo žingsnį!

Eddie, mes, \į>u.č. vaterburie- 
čiai, lietuviai seksime kiekviej

itors’ Sexte ir Quartet. 
iems pianu akompanavo kun. 

adeekas. Paskui armonika’1 
inas ir Markevičius pali- 

sniino su “Over tbe \Va- 
u” valsu ir maršu ir lietu-
komis j Klikomis. į

Po to trys vaikinai armoni- 
ėlėinLs linksniai grojo “Ca-| 
ioca” Rumba ir lietuviškai.1;

Paskui Jankauskas imitavo A- 
Ipų kalnų šveicarų.

Kalėdų diedukas dalino vi
siems dovanų ir dovanėlių. Ir 
aš gavuu!

Bendrai, reikia pažymėti, 
kad Švento Vardo draugija 
daro stebėtiną pažangą!

Graboriaus Jono V. StokosI- %
rūpesčiu, Brinkamn’s orkest- 
ra gražiai pagrojo keletą lin-Į 
ksmų numerių. Baigiant pro-j 
gramą po užkandžių visi Ii-f 

amai skirstėsi namo. Pami
ršau paminėti, kad programo-Į ''P1! didžiai pakėlė lietuvių ra- 

į je dalyvavo p. Stašaitis, ku-‘(lio KalfnJinė valanda. Rūpes- 
ris pašoko rusų kazoką, ir ki- <iu Pr(>t- Aleksio, Šv. Juozapo 
ti. Vienu žodžiu, vakaras bu- parapijos choras giedojo gra

Linksmcs vaterbunečiij 
Kalėdos

Šįmet \ aterburieėių Kalėdos' ij^ 
buvo labai linksmos. \ isį ir Laive viskas švaru; patai-

nai neatsiektas. Bet, namiškiu svai žalias vandens bangas 
prašomus, gegužės 5 d., 1934 Į Jau it uostas, o iš čia į mie
lu., Juozo sūnus pasileido ry-lstą ir į gelžkelio stdtį. Kada 
tų link, o gegužės 7 d. Newjngi traukinys turėjo eiti tik 
Yorke. sėdęs į švedų laivą pa-} už keletos valandų, Juozo sū- 

įsileido per Atlantu Lietuvos! nūs, pasinaudodamas ta pro
ga, nutarė apžiūrėti miestą ir

lietuviai buvo linksmai nusi
teikę ir daug pirko savo prie 
lėliams dovanų. Kalėdų diedu
kas nusileido parašiutu, bet 
užkliuvo už medžio ir vaiku- 

} cianis tada prašalėjo Kalėdų 
j šventės.
I Bažnyčia buvo pilna žino--

uių. Choras buvo puikiai iš
lavintas gerbiamo prof. Alek-

{ šio. Be to labui giažiai grojo I didžiausį švedų uostą, 
bažnyčioje orkestras. (Jrąžius' 
pamokslus sakė iškalbingas j

; pamokslininkas kun. Eduar-j 
das (1 radeckas. Bažnyčioje vi-

I skas buvo k uopui klausia.

įlavintas mandagus; valgiai 
skanūs, vanduo ramus. Tuoj 
ir draugija susidaro, į kurią 
įėjo syrijietis dvasiškis, ita
lus, estas, su kuriuo Juozo sū
nus vadinos broliais, ir kele
tą

įstaigas. Miestas pasirodo dau 
giau vokiškas, negu lietuviš
kas. Klaipėdos miesto kapai 
kreipia daug dėmesio.

Traukiny
Apžiūrėjęs miestą, su ant

imi buvo dilu 
kiai jo nepažino, nors prieš 
di šimts valandų buvo gavę te
legramą apie pai vykimą. Bet 
kaimynų nei vienas nežinojo. 
Pasinaudodamas proga, neša 
Juozo sūnus kaimynams do
vanas, kurias buvo parvežęs 
ii Amerikos. Su luoiiu vyksta 
pas kaimyną, nei sužino, kad 
jis yra kalvėj, kiek toliau nue 
na i.-į. Eina į kalvę. Ten ran
da ir (Jaugiau kaimynų. Bro 
lis Juozo sūnų perstatų, kaita 
pirklį iš Kauno, e tas “pilk 
lys’’ ima klausinėti, kuris ka’ 
mynų turi ką parduoti. Juozf 

pažinęs esančius kalvėj

THE WAY YOU, FELT 
“8»y, pop, hKe’« firU <ra> hair"

dien lijo. Kuomet Ii ja, tai ke- Pavenčio gelžkelio stoties, ant 
liauti kur nors nepatogu. Tai dešiniojo Ventos krante. Ven« 
kasdien eidavo į mišką ir ran- ta prasideda iš nedidelio Vė-

moju tmerikiečiu lietuviu pa
rvedu. Jaukioj draugijoj - Il.„11i.;„: : iv, i . -i,,,.,, i -- •’ n •’ •’ e.nę tiaukinį j Jau. lAetuvą.' Minu

keliom nenubosta. Laivas da- į patį vagoną įsėdo poru ! kaimynus, iššaukia pavardė- 
i po ketinis simtus my.ių. į žydelių ir pora Klaipėdos mieĮmis ir klausinėja, ar neturi kc 
aią, .tol pasiekė Gothenborg, slo g,Jlinazjjos mokytojui. Be-! pard ,w;;i. Kaimynai pasisako

šnekučiuojant Juozo sūnui suzmeko neturi pardavimui. Vi<
Vėli&vcs kėlimas 

Laivui artinantis prie kran
to, ant muitinės stogo iškilo 
ei m vėliavų, jų tarpe pakilo ir

savo bendrakeleiviu, prie jų 
prisidėjo ir žydeliai. Pasirodė 
buvo vėžių pirkliai. Bekalbant 
su žydeliais ir jiems besiskun-

Lietuvių Kalėdų radio 
valanda

1 et pačias Kalėdas lietuviųį v(-|įava nuleidimas ir kilimas 

Juozo sūnui statė klausimą, 
kodėl Lietuvos vėliava iške
liama ir vėl nuleidžiama? Pa
sirodė. kad be Juozo sūnaus

Lietuvos trispalvė. Kiek pa džiaut Lietuvos ekonominės 
buvo nuleistos, o būklės pasurikėjimu, vienasbuvus vei iiuvc nuteistos, o 

už valandėlės vėl iškilo. Tas mokytojų apleido traukinį, c 
ant’as sėdi ir klausos, kaip 
Juczo sūnus disputuoja su.

nas kaimynų ima drąsos 
užklausia Juozo sūnaus: ‘•Tai 
gi, taigi, iš kur tu čia toks 
mandras atsiradai, kad mui 
vis,.s pažįsti, o mes tavęs ne 
pažįstam?” Po to, Juozo sū
nui jo u reikėjo prisipažinti 
kas esąs.

klodavo kvepiančias Lietuvos' 
gėles. O tų paukščių giedoji
mas pavasario metu!.. Reik 
genijaus - poeto, kad galėtų 
aprašyti.

Kelionė per Žemaitiją
Bii •želiu 8 d. pradėjo giedri- 

ntis, o -Juozų sūnus rengtis į 
kelionę per Žemaitiją, kad 
arčiau susipažinus su kruto 
išvaizda, gyventojais, jų eko 
konomine būkle ir kitais da
lykais. Birželio 10 d. pėsčias

iš namų į kelionę.

nes ežero, Telšių apskr. Pro 
Akmenaičius jau teka, kaip 
nemaža upė, o nuo čia jos kra 
ntaj labiau pakilę. Nuo Kur
šėnų miestelio Venta atrodo 
jau nemaža upė. Nuo Kuršė
nų pasuka Į vakaru-; ir teka 
pro Dobikinę, Viekšnių*, Ma
žeikius, Leckavą.

(Daugiau bus)

GARSJNK1T£S “DRAUGE” 
LIETUVIAI DAKTARAI

nžydeliais. Už kiek laįko 
mokytojas pradėjo kalbėti į 
Juozo sūnų. Pasirodė būta e

Grįžus į tėviškę prasidėjo (Tai buvo gražus sekmadienio 
lietingas oras. Nuo gegužės 19 rytas. Saulė šildė. Už dvyli- umiPINIlIiO
d. iki birželio 8 <1. beveik kas Įkos kilometrų atsirado prie ŪR, Fi Ui WINSKuNAS

Tel. LAFayette T4B6

vo kuopasekm i ilgiausias. Visi ^^ias Kalėdų giesmės. Be to,'lu<. ,ajvu vyko <lar ir kita?1 kono-iiijos ir prekybos moky- 
kulbėjo kun. Valantii jus lin-, įje|,p js Vadinas buvo du lie-į to.jo. Manydamas, kad jis kalturėjo “good time”. Daly va 

vo visi dvasios vadai: Valau 
tiejus, Gradeckas ir Kripas.

Naujuoju pirmininku išrin kunigas Kiipas, angliškai pa

bėdamas visiems linksmu Ka tuviai, b?t abu Amerikos pi-! ba su paprastu Afrikos dar- 
If-dil ir laiming,, Nauj,, | I,kalbijo įS aokšto.

Iš čia greituoju • traukiniu į Bet kai Juozo sūnus pastatė 
atvyko į Kalinor, o iš čia vėl Į.jam keletą klausimų, į kuriuos
ant •aivo.

aiškino lietuvių papročius per 
kūč-ias ir Kalėdas. Baigiant, 
prof. Aleksis gražiai lietuviš
kai pakalbėjo.

BAŽNYČIOS STATYMO 
REIKALAI EINA 

PIRMYN

ktas Jonas Kairys, kuris visa 
širdimi yra atsidavęs Švento 
Vardo draugijai.

Lietuvis paaukštintas 
Naugatuck

Šiomis dienomis lietuviui 
Jonui Grebauskui iš Nauga
tuck ir Karaban (buvęs Pro 
vidence College Fooball kapi
tonas) klubas iškėlė bankie
tą. Jie kalbėjo per radio Wa PKOYIDENCE, R. I. — Ja-; 
terbury . iš naujosios stoties trečdalis bažnyčios pastatyta 
WIXBS. Jonas Grebauskas y- ir, jeigu blogas oras nesutru 
ra Princeton Universiteto kdys, lai iki birželio pabai 
(Ncw Jersev) basketball ka-lgos tikimasi pabaigti. Bažny-

M “DRAUGAS" JUMS DUODA:

čia su žeme kainuos apie $70,- 
000. Parapijiečiai, apart išmo
kėtos žemės, naujai bažnyčiai 
suaukojo virš $17,000 ir apie 
kitą tiek paskolino. Kaip at
rodo, tai gal, nereikės iš ban
kas traukt paskolos. Parapi
jiečiai tik tokio nuošimčio rei
kalaus už paskolintus pinigus, 
kokį gautų už padėtus į ban 
ką pinigus. Gal, tai bus pir
mutinė Amerikoj lietuvių ba
žnyčia, pastatyta be paskolos 
iš banko.

, Biznierių sąjunga
Prieš porą savaičių atgal 

' čia susitvėrė lietuvių biznie
rių ir profesionalų sąjunga, 
kuri laikinai užvardinta Prof.

Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos. Lietuvių Biznierių Sąryiys *
klausinius; •
Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;

F4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas);
6. Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų fesionatus, kurie dar nepri-

apie sveikatą; 'klauso, prisirašyti
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;

UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 
‘Djaugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams

$2.00; vienam mėnesiui 75e; per išnešiotoją — 12e į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS" PUB. Cū.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Illinois

L I E f V I A I DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme aklrnų dėl viso

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

A

DR. JOHN SMETANA
OPTOMETRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE
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. vakaro. Nedėliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8. 

Pitone fSanal 0M3
Valdybon įeina šie asmenys: 
pirm. A. O. Avižinis; užrašų 
ir iždo rast. — E. Ciočys; iž
dininkas B. Valaitis. Sąjunga 
kviečia visus biznierius ir pr«

DR. VAITUBH, OPT.
LIETUVIS

OPTOMETRICAIAV ARIU 
SPECIALISTAM

Palenrvlne aklų Įtempime, korta 
•afl prleiastlml galvon skaudėjimo

Office Pilone
PROspect 1O£8

Kės. and Office 
255* 8o. I-cavltt SI

CANA1, o:o«

DR. J. J. KOWARSKAS
PHTSICIAN and 8UROEON

2403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOUR8:

1 to 4 and 7 to I P. M. 
Sunday by Appolntment

Tel. CAMal 0257
Ites. PROspect ««6*

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTBD STREET 
Rezidencija 6600 So. Artcslan Arą. 

Valandos; 11 ryto Iki S popiet 
6 iki 8 ▼. vakare

GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
▼ai.: >—4 Ir 7—* ral. vakare

Ras. 2136 W. 24th St.
M. OAJIjU *40*

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 ir nuo S'iki 8 va*. 
Nedėllomla pagal autart)

OfLso telef. BODlevard 7820 
Ramų Tel. PROspect 1*SO

Tel. ROULevard 7642

DR. G. Z. VEZEL'IS
DENTIHTAS

4645 So. Ashland Av«.
arti 47th Street 

▼ai.; om * iki I vakare 
HeradoJ pagal sutarti

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgą* Ir Gydytojas

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

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

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Baa.1 TeL HEMlock 6SM

DR. A. G. RAKAUSKAS
OTDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 8-4 Ir 6-8 vai. vak. 

ReMdencIJos Ofisas: 2656 W. 6»th SU 
Valandos: 10-12 ir 8-8 vai. vak. 

Šaradomis Ir Nedaliomis pasai nutaitl

1>l. Ofiso BOl I-cvard MII 
Rea. VIC tory 884*

-14

Studentų vakaras
Gruodžio 26 d., parap. salė

je įvyko studentų vakaras. Pu- 
blikos buvo pilna salė. Prog. !
raina susidėjo ii dainų ir de- i K".ffiKS^.MataFTKSi.’uSi:
klamacijų. Atliko patys stu- “StST ifJfES^iaT
dentai. Kleb. kun. J. Vaitekū- m^kyčE?v^^Kre^oZ'oyTati' 

L.,- T U.si,... taisomos. Vataadon nuo 10 Iki B v nas ir svečias kun. J. Vaškus BfedBifoj nuo m iui u. Deugriy at-
pasakė po trumpą kalbelę. Va JKS’pJfJu k2t?^Sta«Ir 
karas visai* atžvilgiais buvo 4712 80. ASHLAND AVĖ 

' sėkmingas. • Phone Boulevard 7589

DR. A. J. DERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nuo 4:86-8:86 

756 W. 35th Street

DR. G. I. BLOŽIS.
Tel. CARai 6I2S

DENTISTAfl

2201 W. Oermak Road
(Kampas Leavttt St.) 

Valandos; Nuo * iki 18 ryto
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

SeredoJ pafal autartl

Tai. CARai 6188

DR. S. RĖŽIS
GTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cerm&k Road
Valandos 1—8 Ir 7—8 vak. 

Šaradomis ir NatMliomls pasai sutarti 
REZIDENCIJA 

6631 8. C&lifornia Avė.
Teletoaas RKTublIo 78

DR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAB IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUB 

TeL VIRglnla OOM 
Ofiso vai.: 8—4 Ir 4—8 p. m.

NediUomla pagal autartl

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURICE KAHN
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubOR

CHICAGO, ILL.
OFISO VALANDOS.

Nuo 10 Iki K vai. ryte, nuo ? i'kl 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 tkl f:8rt vai.
vakaro. Nedėllotnla ano JO iki 12 

▼alar.Ual dieną
Telefonai MIDvray 2880

OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS-

4631 SO. ASHLAND AVK
Tel. YARde 0M4 

Rrz.: Tel. PLAaa *400
Valandos:

Muo 14-18 v. ryta: 8-8 b- T-t <- v. 
Ntdė^jaaiau *«o 10 UU 18

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAfl

IMS SO. 4*th CT., CICERO, ILK 
Utar , Ketv. Ir PėUa. 16—» vai. 

*147 80. HALNTED ST, CHICAGO 
Paned. flered. ir S u beit. a—t vaL

Dienoms Tel. LAFayette S7M 
Naktimis Tel. CARai *40*

DR. A. J. JAY08
Office: 2643 W. 47th Street 
▼aL: S Iki • popiet. 7 1W • vak.

Nedėliojo pasai autartl

Office Tel. REPnblic 76»«
Bea TcL GKOvrfeUl O617

7011 S. FAIRFIELD ATM.

DR. J. J. SIMONAITIS
W. MABQUBTTE ROAD

OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS
VaL 8-4 Ir 7-» vak. Ketv. 9-1* ryta 

MedMtol maattarua
Tel. LAFayrlio 8067

DR. A. RAUKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedale) 
Valandos: nuo 2 Iki S vai. vakaro 

Keri-donite Ir n^dėltatnifa pa<a.| 
autartj

Ofiso Tel.: LAFayette 8460
Rea. Tel.: VTR<tnla A660

DR. V. L S1EDUNSKIS
DSNTMTAS

G A 8 X -MAT
4J4S ARUKE* a*W 

KampM fraaalaoo Ąra,



/ *

'Antradienis, sausio S d., 1935 T) R A' Ū O X S

Iš Politikos Lanko “Drauge” jau buvo rašyta, miesto tarybos rinkimams, ku ■ Latvijos sostinėje Rygoje, xui tection of long-term savings
kad vienybė pradėta. Kas no
ri vienybės, lai įsirašo į Citi-

j zen klubą. 6is klubas reikn-! kalavo, kad lietuvis Burney 
11 WARDO LIETUVIAMS |nuja tlk tįek> j<aj kiekvienas R. Fietkiewiez prisiimtų kau

rie įvyks vasario 26 d., Bri-1 draugingai vizituoju La t viję >! investcd Jor income in the 
gliton l’arko lietuviai purei-Į kariuomenės vadą gen. Beru^jdndt and kome - tinancing

ir vyriausiojo štano viršiniii b dl.sfdu^onM (d dl° country,

shares, so tbat the eapitaliza- ment in the building tradcs 
tion now represents Federal and the large number of in- 
funds as well as the invest- dustries dependent ujkjii cons- 
ment of privatu savings. To truction activity”.

lį wardo Lietuviu Demokra
,ų Lygos organizacijos ausin. |)() t|„t„rilllU:ų kas

narvs būtu ištikimas šios ša- didatuoti į 12 wardo alderina- 
lies pilietis, kad pildytų klū- nūs.

—o .i— — |)O nutarimui', kas neeia po- Nors Burney R. Pietkie\viez stybių karišku sutartis. Apie
likimas bus sausio III d., S '• į,. mokėtų tik 25c į me- iš karto pareiškė didelę ube (tokių sutartį savo laiku pla

i. n.,4. c ♦ ,whieh aggregate the vast totai dat^ ahnost 600 Federal A8K°-|
ką iiaitmanį. oąi>sy su tuo Q£ seveu žinion to eight bil- ciations have been established tliat, in addition to the advan- 
Kaune kalbama, kad netrūku.-1 lion dollars, held bv some ten throughout the country”. | tage of safety, shares in the 
gali susidaryti Pabaltijo vai-’ million people of all classes

Mr. Mackiewich pointed out

vakare. Lietuviu Auditorium. I. ■ • . ...nnc.ir, nj tus pmlengimui lesų.
Prašomi visi lietuviai atšilau 
kyti. Bus svarstoma apie 
teinančius balsavimus.

Lietuviai turi balsavimo j Sausio 12 d. Lietuvių Liuo- 
klausimą gerai apsvarstyti.^ s?bes svet., 14 St. ir 4!) Ct., 
Kandidatai, kurie renkami pa J Vld> Vflk. Lietuvių Improve- 
eių žmonių, turi būti tinkami: ment klubas rengia įdomų va- 
žinonės, kurie ir lietuviams a-j karą. Fas kus tame vakare, 
tiduotų priklausomų dalį. tik atsilankę sužinos. Tikie- 

’F. N.1 tus įsigykite iš anksto nuo
..______________  klubo narių. Prie durų reikės!

CICERO. — Sausio 3 d., mokėti 75c.
Lietuvių Improvement klūbasi 
sušaukė politinį susirinkimų Į 
parap. svetainę. Atstovų ir 
atstovių dalyvavo net iš 20

jonę. bei, dalykų panagrinė eiai rašė latvių spauda, pažy- 
r draugų prašo įliedama, kad susijungusios 

imas smiKo uandidatuoti. Sa-1 Pabaltijo valstybių kariuoine- 
ko, jeigu tapčiau išrinktus, tai nės sudarytų stiprių jėgų, ku- 
nei lietuviams, nei kitiems gė rios pribėgtų didieji kaimynai,
dus nepadaryčiau. Aš steng- į turintieji grobuoniškų tikslų, 
čiaus, kau dalykai, kuriuos! Tsc.
minus senieji aldermanai ža-i
dėjo, o m išpildė, įvykdyti,;
kaip tai: atidarymų Califor

jas, veikėju Klubo narvs ’ ’ d •
■ mus sutiko kandidatuoti. Sa

nia gatvės prie 48, kuri yra 
geležinkelių uždaryta, kad bū

h’EDEKAI. INSURANCE

“A substantial inerease in Standard Federal Savings and 
the aniount of liome finaneing Loan Assoeiation eun be ex- 
resourees in t bis lovai ity will peeted to yield a seasonablo 
satisfv the growing deniand j dividend return, and are ex- 
for liome loans for all purpo-įempt froin normai Federal in- 

ings presents a different prob- ses» strengthen the real estate come tax, are non-assessable 
Imu tlian safetv of eheekin"?Pra*e strueture, lessen fore-1 and have no eontingent liabi-* I I I I i I 1 1 • J

and oecupations, largelv wage 
-earners and salaried work-
ers. ’ ’

“Safety for long term sav-

and time deposits, where 
funds mušt be available for 
payment on sliort notiee. A 
spėriai Federal ageney, the 
Federal Savings and Loan In
surance Corporation \vas there 
fore established to liaudie this 
tvpe of insuranee. It. bas a 
eapital of one hundred million 
dollars, subscribed bv the go-j 
vernment. In addition, the Co-

elosures and add to employ-1 lity.

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

Savings invoted in shares 
of t be Standard Federal Sav
ings and Loan Assoeiation of j rporation is building up a suh-

tų galima tiesiog Į pietus iš ; chicago are now insured by dantini reserve fund
\ akaias rengiamas ne pel-. važiuoti, įrengti parkutes, kad the Federal Savings and Loan' annual premiums paid in all 

imi, tik draugiškumui, kad|nu-u;ų vaikučiai vasara ture- Insurance Corporation, ana- insured institutions. Moreover, 
vieni su kitais galėtų geriau, tu kur pažaisti. Dabar yra

vietinių draugijų. Buvo dis- 
kusuojaina, kaip geriau lietu
vius suvienijus, kad per'rin
kimus visi dirbtų ir balsuotų 
už tuos žmones, kurie pasiro
dys lietuviams prielankesni.

Susirinkime buvo raityt net 
pora advokatų. Mūsų jauni a- 
dvokatai turėtų dažniau daly
vauti su lietuviais.

Buvo ir moterų atstovių.

į pažintį sueiti ir pasiimk*-Į naujos santvarkos laikai, tai
kinti. <rį iv darbuokimės jai

LIETUVIS KANDIDATU Į 
12 TVARDO ALDERMANUS

kia, jis bus new deal eandi- 
dute.

Girtinas Liigbtonparkiečių 
j užmanymas. Jeį visuose Bn-

geney of the United Staltes 
government, Justin Mackia- 

; wieh, secretary of the Assoei- 
Jteiš-, ation, announeed todav. Eaeb 

investor in shares in this in

the privilege of insuranee 
tlirougli the Corporation is ex- 
tended onlv to well - manag- 
ed, finaneially sound institu- 

. tions Avhicb meet the striet 
of the 

oan ln-

Kai kurios pasirodė, ne-

BKIGHTON BARK. — Fra kdlton Parko apylinkės lietu- 
dedant naujus metus, Brigh- 'd,OSe įasis pritaiima.s, tai 
ton Parko ir apylinkės lietu-! bus Salil"a atskleisti naujų 
viai yra susidomėję netik kas-j *sloiijos lapų įslinkti pn- 

reikalais, bet' n,<1 lietuvi aldermanų Chiea- 
gos mieste.

Kas link B. lt. Pietkiewiez

dieniniais savo

blogos politikierkos. Moka sa
vo pusę ginti.

ir visuomenės darbais. Tai Į) 
kaip ir praeity. Nebuvo nei

i vieno visuomeninio darbo, kad I kvalifikacijų, negali būti ku- 
brigbtonparkiečiai nebūtų pri-P^os‘ - ia v’enas tinka-

Yisi delegatai-tės pageidavo sidėję darbu bei aukomis, kar-! ,ldausių koks kada is lietuvių 
vienybės, bet negalėjo suras-Į tais net jualenkdami ir kitas -ra kandidatavęs, 
ti būdo, kaip prieiti prie tos kolonijas. Motinom

vienvbės. Štai, artinanties Cbicago*

A.
JUOZAPAS

LEKAVIČIUS
Mirė sausio ti d., 1935 m. 

8:45 vai. vakaro, sulaukęs 57 
metų amžiaus. Kilo Ift Taura
gės apskričio. švėkSnos parap. 
Ir miesto. Amerikoje išgyveno 
M metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
savo mylimų ipoterj Rozali.ių, 
po levais Kudaitė. 3 sūnus: Jo
nų, .Juozapų ir Antanų 18 in. 
amžiaus, 2 brolius: Jonų Ir 
Antanų ir brolien; Petronėlę, 
sese.rj Barborą Plinienę ir gi
mines; o Lietuvoj seserį Mar- 
cljonų, brolį Kazimierų ir bro
lienę.

Velionis buvo narys Sv. Sta
nislovo, Sv. Kryžiaus ir Sima- 
no Daukanto draugijų.

Kūnas paftarvotas 342 West 
47th St. laidotuvės įvyks ket
virtadienį. sausio 10 d., iš na
mų 8 vnl. tais atlydėtas į Sv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčių, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielų. Po pa
maldų bus nulydėtas j Sv. Ku- 
zimiero kapines.

| Nuoširdžiai kviečiame visus 
’gfcilnes, drnugus-ges ir pažys- 
tainus-inas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Simai. Bro
liai, Brolienė, MeMiio ir Gimines.

I^tidofiįvėms patarnauja gra- 
borius J. !•'. Kiidoikls. Tel. l'o 
nas YAItds 1741.

V KRONIKA 
RANGE VI PIENĖ

mirė sausio 7 d., 1935. 12:25
vai. po ielų. sulaukus puses 
amžiaus.

Kilo iš Kauno Kčd.. Panevė
žio Apskr. Sedos parap.. Pa-.'t 
vartlčtų kaimo. Amerikoje iš
gyveno 25 luitus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Jonų .dvi dukteris Teklę 
ir Monikų. seserį Anelę Sirtau
tienę, ri si rs dukterį Paulinų, 
pusbrolį Juozapų Ožalų Ir gi
mines: o Lietuvoje dvi seseris 
Onų Sipulskienę ir Elzbietą 
Geležienę. d ii brolius Petrų ir 
Juozapų Ožalius.

Kūnas pašarvotas 34 East 
lūSth St.. Roseland.

I^idotuvčs įvyks penktadie
nį. sausio 11 d., 1935 m. Iš
namų 8:3<> vai. bus atlydėta į 
Visų šventų parap. bažnyčių, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielų. Po 
pamaldų iius nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvielame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys- 
lamua-inns dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę Vyras. Dukterys, Se
suo ir Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
borlai l,a<'ha»iez ir Kūnai.

Telefonas (’ANal 2515.

A.
BERNICE SMILGI5
(Po tėvais Petreikaitė)

Mirė sausio 6 d., 1935 m. 10 vai. vakaro, sulaukus 
'36 metų amžiaus. Kilo iš Telšių apskričio, Telšių ,pa- 

rap., Smiltienų kaimo. Amerikoje išgyveno 34 metus.
Paliko dideliame nuliūdime vyrą Juozapą, motiną 

Prancišką ir tėvą Augustą Petreikius, dvi seseris: 
Viola Temos, švogerį YVillinin, Barbara Gerrib, švo- 
gerį Antliony, brolį Adam Petreikį, švogerką Bernice, 
senukę Emiliją Martušauskienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 445!) So. Halsted St. Telefonas 
YAlMs 6068. Laidotuvės Įvyks penktadienį, sausio 11 
d., iš namų 8 vai. Ims atlydėta į Sv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos v.ž velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

Nuošinlžiai kviečiamo visus gimines, draugus-ges 
ii pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Tėvai, Seserys, Brolis, Svogeriai, 
fevogerkos. Senukė ir Giminės.

Laiilotuvėms patarnauja graborius S. P. Mažeika. 
Telefonas YARds 1138.

stitution is now fully proteet- eligibility reąuirements 
ed against loss up to $5;000.0().; Federal Savings and Li 

Tlie Federal Savings and .surance Corporation”.
Loan Insurance Corporation, . The Standard Federal Sav-
ereated by Congress lašt June, ,n^s and Loan Assoeiation of, T^,r>X7A
aft'ords proteetion for invest- Phieago was organized under ‘ MO1EKŲ D1KVA

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Cbicago, III. Me- 
tams $6.00.

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

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

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

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

urs in tlirift and liotne - l'ina- 
ncing institutions under a dif
ferent meibod tlian tbat fol-

a 1933 net of Congress, by 
\vliicb tbe fonuation of pri
valė, locallv managed tlirift

owed by tbe Federal Deposit! a.nd b(>ni(> - finaneing institu- 
Insurance Corporation, orga- *lons under Federal charter 
nized in 1933, in insuring de-Įand regulation was made pos- 
positors in connnercial banks. j sd)le, eitlier as new assoeia- 
Tlie former ODerates in tbe j tions or as eonversions of ex- 
long - term savings and liome |isting statė - chartered insti- 
financing field to insure tbe ^utions.
safety of tbe inveslor’s eapital 
wliereas. tbe latter insures 

Sunusibank deposits.

IR SUOMIJA PABALTIJO 
SAJUNGON?

“The pulpose of Congress 
in providing for Feilerally 
chartered institutions’was to 

jiuake credit available at lo\v 
me construction, re- 
and modernization

“Tbe safetv feature nowi . 
made available bv Federal in-:cost tov ho,ne construction, re-

Po pirmosios Pabaltijo val
stybių užsienių reikalų minis- 
teriii konferencijos Taline, Lie 
tuvos užsienių reikalų niinis- 
teris dar buvo nuvykęs į Suo
mijos sostinę Helsiniuks, kur 
kalbėjos su Suomių valdžios 
vyrais abi valstybes liečian
čiais klausimais. Dabar Kau
ne'kalbama, kad tuojau po 
naujų metų į Lietuvą atva
žiuos Suomijos užsienių rei
kalų ministeris Ilaekel, kuris 
tuos pasitarimus tęs toliau. 
Taip pat kalbama, kad po šių 
ministerių vizitų ir Suomija 
taps Pabaltijo valstybių san
tarvės nuolatiniu nariu.

Lietuvos vyliausiojo štabo 
viršininkas pulk. Raštikis 
gruodžio 13 ir 14 <1. lankosi!

IDA MAČIULIENĖ 
MITCHELL

MirS šalinio 5 d., 1 935 m., 3 
vai. po pietų, sulaukusi 57 m. 
amžiaus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrų Jonų. sūnų Lionei, dvi 
sesertn, du broliu ir Rimines.

Kūnas pašarvotas 6958 So. 
EgKleston Avė.

I-aldotuvės įvyks antradienį, 
sausio 8 d.. 9 vai. ryto iš na
mų į Sv. Bernardo parapijos 
bažnyčių, o iš ten liūs nulydė
ta į Sv. Marijos kapines.

Nuošfrdžioi kviečiame visus 
Rimines ir pažįstamus dalyvau
ti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę liekame:
Vyru.*, Siinus Ir Gimini*.

Namų
&1«3.

telefonas NOItmal

surance is open to all savings *inan<,,ns 
and loan 
and liomestead
and coopf.......... .................. .. .
applv for insuranee, provided 1 san,.° institutions so or-
tlrit*tll('V ar ’ j . iFaniv.fHl and tnnnairp<l pnpmi.
solvencv ant 
thods bv 1 li<

A. L. R. K. Moterų Sąjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Cbicago, 111., Me
tams $2.00.

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

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių UmVersalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $L.50. 423 Gi and Street,
Brooklyn, N. Y.

“VENETIAN MONUMENT CO., INC.

i, building and loan In Pa?S ?l the <‘°unt1ry W’,eLe 
nestead associations, su.e 1 lund< '7'?' '.nad7\iat<\ ’ 
jerative banks wbicb said 5?• Mack,ęw.cl.. “At tbe 

įsuranee, provided! san,.° institutions so or-( 
•e approved as to' Sanlzcd and »>anaged encou- 
d onerating me- ra&p tl,e P™etiee of tlirift by •operatmg ,

Federal Home peop’e of large as well as
small nieans”.

“To aid in tbe organizationLoan Bank Board”, said Mr.
Maekieuieb. . .

“Tbe financial bronkdown <d these associations, Congress 
of 19 montbs ago tlisdosed an autborized United States Tre- 
imperative need for tbe pro- asury subscriptions in their

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime Ir Išdlrbl- 
me visokių rūšių paminklų Ir gr*- 
Imamlų.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šeštas kartaa.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdlrbėjals.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Pienas blokas | rytus nno 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Res. PEMSACOLA *011 
RELMOMT 8485 

, Office: HIIX8U)E 8888
Alfred Rosellt, pren. Tinoent RoneUl, aeer.

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

UdlrMJat ank«M*—-t— rslAu* masinki* 
Ir lirai įnamių

Didiiaueia immiuhly dlrhtueš 
(Ii lemtoj

-------- o---------
■uvirš 50 metų prityrimo

------- o-------
Pirkite tiesiai Ii dirbtuvė* Ir 

taupykite pinigus
------- o —

Me* atlikome darbų daugeliui iym 
alų Cbicagos Lietuvių.

527 n; western avė.
arti Grand Avė.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

GRABORI Al
LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRAB0RIAI
Patarnauju laidotuvėse kiiopigtaisia 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
Tel. CANal 2515 art*a 2518

2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th C't., Cicero, III.
Tel. CICERO 5»27

Tel. LAFayette *572

J. Liulevičius
Graborius

Ir
Balsamifbtojaa

Patarnauja Chlca 
goję ir apylinkėje.
. Didelė Ir gmM . 

Koplyčia dykai
4092 Archer Avė.

I.J. ZOLP
ORJLBORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ

TKD8JA8
1646 Weat 46th Street 
Tel. BOIIIevard *20*—8411

s
Telefonas YARds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Tariu automobilias visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, I1L

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS r »

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois y
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4130 T

SIMON M. SKUDAS
ORABORIU8 Ir RAIJ4AMUOTOJAS 

Patarnavimas geras Ir nebrangu*
718 West 18th Street

Telefoną* MOMroe *877

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite

JUOZAPAS EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais p, RADŽIU S 

Laidotuvių Sąlygos lietuvių oraborius

DCDaaKISr* 00^0 ralaldoja už »25.00 ir tukAčlau ncruuiiu Moderniška koplyčia dykai'
5340 So. Kcdzic Avė. I w 18^c^Te,1HCAM‘* 'iU

- _________



G D R A X S Antradienis, sausio d., 1935

VIETINĖS ŽINIOS
SKAITYK si parengiman 

žmonių.
sutraukti daug

PADUIValdyba išrinkta 1935 m.: 
dvasios vadas kleb. kun. A. 
Skripka, pirm. — M. Si.dei- 
kienė, vice pirm. — ,1. Čepu
lienė, rast. — O. Norkienė,

I _______ I ižd. — O. Vainienė, globėjos
1 )}?/KT ICjr A Šventėms praėjus, mūsų kle| Laurinskaitė, V. Katau-

bonus vėl pradėjo lunkyti «a- ^ienė.
Geriausios kloties naujai va

DAINUOS VYRŲ KVAR 
TETAS IR VIEŠNIA K. 

MENKELIŪNIŪTĖ

Jauti ligą, nėr 
Skaityk “Draugą

kas slaugo —
vo parapijomis. Metinį para
pijom) aplankymą mano bai
gti į dvi savaites. Reporteris

šiandie, 7 vai. vakare, radic 
Myliai darbuotis 1935 m. lab- klausytojai gėrėsis gražiu ra-

Eidams slisti, nėr kas saugo - 
Skaityk “Draugą”.

Tarp pavoju gyvent baugu — 
Skaityk “Draugą”.

WEST PULLMANO 
NAUJIENOS

Jau ir įio metiniu Švenčiui 
Ypač Kalėdą šventę vestpul- 
maniečiai gražiai ir iškilmin
gai praleido. Buvo ketverius

------------ , šv. Mišios. Žmonių minios la-
Gerus darbus ydos smaugo —, nkė bažnyčią. Auką Kalėdą

Nors nenorint 
Skaityk Draugą

ydos 
" > ’

.nuga —

darvbės dirvoje.

Sausio 4 d. suėjo metai, kaip 
j atsiskyrė iš gyvąją tarpo a. 
a. Kazimieras Bartkus. Meti
nis paminėjimas įvyko iškil
mingomis šv. Mišiolais, Šv. 
Kryžiaus bažnyčioj, 4 d. sau
sio. Po pamaldų B. Bartkienė 
iškėlė pietus visiems, kurie 
dalyvavo pamaldose.

B. Bartkienė ir jos dukre
lės — Sofija ir Kazimiera —

išlaikymui : yra sąjungietės. Pamaldose 
i matėsi daug sąjungieeią. Na
muose B. Bartkienei ir jos du- 

A. Linkus ! k relėms išreikšta užuojauta.
Raporteris

Skaityk “Draugą’ dienoje parapijos 
sudėta 600 dol.

kBloga skriauda pikčiau raugo 
kaitvk “Draugą”.

Štai, kas veda mus ir 
Skaityni’s “Draugo”.

Klebonas kun.
Pr. Stankų sūną pakrikštvjo 

saugo,, Pranu. Krikšto tėvais buvo 
1 Ant. Stankus su žmona.

dio programų, kuris bus lei
džiamas pastangomis Peoples 
rakandu išdirbystės krautuvių 
iš stoties WGES, 1360 kiloey- 
kles. Pranešama, kad dainuos 
muz. J. Saulio vyrą kvartetas. 
Be to, bus naujanybė; dainuos1 
viešnia iš Rytiniu valst. dai
nininkė K. Menkeliūnifitė. Ka
lbės dr. A. Yuška, “Calis Ke
purė” pasirodys su naujais 
juokais. Bus ir gražios muzi
kos, įdomią naudingą prane- 
Šimą bei patarimą. Nepamirš
kite pasiklausyti. Rep.

DRAUGO
METINIS

KONCERTAS
SEKMADIENĮ,

PADĖKA
LIETUVOS JAVU KAINOS 
UŽSIENIUOSE PAGERĖJO

Jam patarus, dora auga — 
Skaita*” “•»....Draugą

Niekas mūsą taip nesaugo, 
Kaip mūs “Draugas”.

Vab. Juozas

CICEROS ŽINIOS
GAVO DOVANĄ

Sesuo M. Anita, kuri dabar 
mokytojauja \Vaukegane, per

Motoru Sąjungos 7 kp. veda 
naują narią prirašymo vają, 
kuris neblogai sekasi. Jau įsi
rašė nemaža naują narią. Tai 
labai gražu ir naudinga.

Bet atsirado pora moterėlių, 
kurios kovoja prieš Mot. Są- 
gą. ir kalbina moteris rašytis 
į kokią ten lenką mot. dr-ją. 
Tai peiktinas pasielgimas. Va 
dinasi, pas jas tebegyvuoja 
dar senoviška “šlėktą” dva
sia.

Maloniai dėkojame visiems , 
mūsų prieteliams, dalyvavu
siems a. a. sesers M. Apoli- 
naros laidotuvėse.

Ypatingai dėkingos esame 
didžiai gerb. prelatui M. Kru 
šui, kunigam P. Vaitukaičiui 
ir J. Mačiulioniui už laikymą 
šv. Mišią; gerb. klebonams: J. 
Vaičiūnui, A. Baltučiui ir vi
siems kunigams už įspūdingai 
atgiedotas laidotuvių maldas; 
gerb. kunigams: J. Mačiulio

Šiemet Lietuva į užsienius 
išveža jau nemažą kiekį savo 
javą. Kiek anksčiau Lietuvos 
javą kainos užsieniuose buvo 
menkesnės, bet dabar jos pa 
gerėjo. Lietuvos rugiai dau- , .

siunto-l

Vasario-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 S o. Halsted Street
AUTO THEFT DAYS 

ARE OVER
Courtney on the results of bis division. vliere a penitentia,,y 
drive against tbis forui of sentenee would tend to tbro\v 
orime during tbe tv.o years. i terror Into the ranks of ear - 

Wben Mr. Courtney tuok of- snatehers. Tbe result of tbis 
fiee, automobiles were being strategv is indicated in tbis 

tbe rate of 100 a record of t\vo years of \vai on

The automobile owners will 
celebrate tbe New Year bv tbe 
satisfaetion of knowing tliat i-dolen at

days of tbe automobile j dav. Most of tbe offenders tbis forni of theft. Tbe figu-
giausia eina mažomis siunto-1 Įjje£į are past, and that tbe were youngsters, \vho when res on eonvietions sliow that
mis į Daniją. Argentina savo law is laving a Tieavy band on eauglit found their wav to tbe lašt vear 135 persons went to
rugius gali parduoti tik dide-1 eriminals \vlio have built n B°ys’ to L«t as ponitentiary out of 259 eon-

. ... . . niillion-dollar raeket out ofcmis nartiionus, o mažomis I , . , . , , ,1. ’ stripped ears, mterehanged
mintomis parduoda per sau- parts and otber disguises to 

make stolen ears salable bv 
erooked įlealers.

Kalėdą šventes 
tėvelius J. ir E.

n i uj už gražu pamokslą; kun. 
aplankė savo Mūsą parapijoj švaistosi ne-1 a. Valančiui, P. Lukošiui ir 
Petrošius, ku- Prn«>ta viešnia — mirtis. Bė- y. Kvieeinskui, C. P., už asi-

rie jai nupirko gražią dovaj^'-E v,enos savaitės įvyko tre(Staviiną šv. Mišiose, 
ną - knygą “Arkivyskupas' > JaidoUivės. Sausio 2 d. pa- 
Jurgis Matulevičius”. Šią kny Konstancija Kaiindze-
gą visi Įvertina. Patartina vi 
sietus įsigyti tą taip naudin 
gą knygą.

vieienė, sausio 5 d. — Mari-

dėlius didesniuose uostuose. 
Toks Argentinos javą per sa
ndėlius siuntimas brangiai ka
štuoja ir Lietuva, tiesiog sta
tydama iš Klaipėdos mažais 
laivais į bet kuriuos Danijos

. . j’. ... . uostus, konkuruoja Argentiną.T aip pat esame labai deki-.
ngos mūs gerb. kapelionui ku-1 Gerai perkami Lietuvos ja- 
nigui B. Urbai už suteiktus vai ir Belgijoje, kur jau nu-j

joną Beleišienė ir sausio 7 d. į paguodos žodžius bei padrąsi- siųsta 30,000 centnerių. Belgą 
— Kazys Klikoms. Visi buvoĮnimus a. a. seseriai mirties firmos reiškia pasitenkinimo
dar jauni-os Palaidoti iškil- 

(| iningomis pamaldomis bažny- 
Jčios Šv. Kazimiero kapuose.

P. Meškauskas, 1523 So.
Avė., po sunkios ir pavojin 
gos operacijos jau pradėjo vai 
kštinėti. Sako, šįmet pirmą
sykį išėjęs į orą pavaikščioti.I raT,i«’0S svetainėje turėjome

P. Meškauskas yra 
“Draugo” skaitytojas. Lin

Gaubiui už prisidėjimą 
Belaukiant 1935 metą, pa- laidotuvių pamaldų.

valandoje. į lietuvišką rugių kokybe ir
Gerb. vargonininkams: A. tiksliu užsakymą pildymu. Lie

Pociui, B. Janušauskui ir K. į tuvos miežių kainos užsieniuo-

Bovs’
first offenders or at the most ( vieted. Tbis vear tbe teetli of 
a liglit sentenee. As a nintter tbe la\v dug deeper into tbe 
of fact, most of tbese your.g-' raeket bv sending 323 to tb«‘ 
sters were acting as “frnnt-” pen out of 364 convieted. 
for auto “fences” whicli liatl( Tbe significance of tbis is 
built up an immense auto - that 7S per cent of auto tliefr 
wrecking raeket, reeeiving a trials liave led to eonvietions. 
fe\v dollars for tbe theft and ■ Ali in all, it mav be remark- 
tbemselves getting inithted i n ed—as some of Cliieago’s eivie 
tbe first steps of a eriminal ageneies for the suppression 
eareer. i °f crime have said — that

The state’s attornev lošt noi ^ate’s attorney Courtnev hns 
time in going after the fenees.Į done a good job. Tie is onlv 40. 
Dc took auto theft out of tbe, the youngest proseentor Cook 
provinee of the Boys’ Cnurt County has ever liad. 
and plaeed it in the eriminal

SkalbyklosmHNB. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 
(West 22nd St.)

I Metropolitan State Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo » Iki 5 

Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyėloe
vakarai $ Iki 9 

Telefonas CAHal 1175
Namai: 6459 S. Rockwell St

TeleloiiiiJ* K F'Public 941011

*49u5Oprie se taip pat pasitaisė.
Iš tiesų, šiemet Lietuvoje 

T. J. Zolpijavą derlius buvo labai geras, 
už malonų patarnavimą laido ' ,Ją ūkininkai turi iki valiai, 
tuvėse. 1 Jeigu Lietuva savo javų ne-

Grabnešiams: A. Giedrai- ' galėtu parduoti į užsienius,' 
čiui, A. Poškai, I». Vaišnorai, Į tai kažin kaip tektų gyventi 
J. Sutkui, V. Eikai ir V. A- ūkininkams. Gi kai dabar jau 

pijos alumnai kas ketvirta- j doniaičiui už paskutinį a. a. daug šiųmetinio derliaus 
dienio vakarą parapijos svetai
nėję turi linksmus prie geros

U- Gerb.
senas nksmą prie geros Metrikio o- 

rkestros balių. Publikos —
kim greit visai pasveikti. R p. >«nimo ’»«vo pilna svetainė.

ŠŠ. Petro ir Pauliaus para-

muzikos šokius. Pelnas eina

SO. CHICAGO ŽINELĖS
Prieš pat Kalėdas Šv. Juo

zapo parapijos mokyklon at
silankė Kalėdą diedukas. Vi-j per pus su parapija. Kvieč a-
si vaikučiai, gavę po dovanė-jnias jaunimas skaitlingai ša
lę, buvo labai patenkinti irj kiliose dalyvauti ir tarpe sa- 
norėtų, kad “Santa Claus”, vąją gražini laiką prabusti, 
dažniau atsilankytą. i Rap.

Naują Metą dienoje, para
pijos choras po sumos aplan
kė klelioną ir gražiomis dai
nelėmis pasveikinęs valandė-

TOWN OF LAKE ŽINELĖS

gra koriui

par-
seseriai patarnavimą. Ir vi įduota užsieniams, nors ir ne 
sičius geraširdžiams prietelia- aukštomis kainomis, kaip ki
ms už nuvežimą seserų savais tais metais, bet ūkininkų pi-

nigimai
Šv. Kazimiero Ccserys pasitaisė.

automobiliais į kapus. sunkumai šiek tiek

Moterą Sąjungos 21 kuopos ,
lę linksmai paviešėjo. Klebo- na,'”J f,kio kursai v?l ant- 
nas choristus pavaišino užka-1 ^dieniais, parko virtuvėj. Per 
ndžiais ir kitokiais skanumy- Mentes kursą nebuvo, 
nais. Kaip ir pirmiau, kviečiame

_______ sąjnngietes atsilankyti ir at-
Sausio' 5 d. klebonas Mote-' sivesti savo drauges, kad ir 

ryktės Sakramento ryšiu su- nesąjungietes. Pirmoji pamo- 
rišo Praną La Monte su Mari- ha bus siuvimo pamoka, 
joną Grindvte. Linkime nau
jai porai laimės naujame luo
me.

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ

Lengvais Atmckėjimais 
Nuo 5 iki 20 Mėty

Kiekvieno anmen^ 
apsnufrotna per U. S Oo- 
> ere meni Tatnlrą: Peilernl 
Snvln«„ nn<1 Ix>nn inmimn- 
*•-> ('-'’-pnnillon. 
lon, n. C., iki • $5.000.

^•TAUPYMO SKYRIUS

Naujai suorganizuota

Ijidsluringos Sąjungos 1 kuo 
pos priešmetinis susirinkimas 
įvyko 30 d. gruodžio. Išklau 

Šv. syta raportas iš rengiamo va- |
Vardo vaikiną draugija ren- karo, 10 d. vasario, parapijos 
giasi prie pasilinksminimo va- naudai. Rengimo komitetas da 
karo, kuris įvyks parapijos I rbuojasi, kad vakaras pasise- 
svetainėje sausio 20 d. Visi ktų. Raportą iš Centro susi- 
vaikinai energingai darbnojn-1 rinkimo išdavė M. Sudeikie- 
bi platindami bilietus. Tikima "iė.

Galima padfll $100.00 arba daugiau (Inrome nhares). Oallma pn- 
d/dl $1.00. gauti knygelę tr kada klek nori mokAtl (opllonnl).

Galima mokAtl po 50 centų ( mAnea) arba daugiau (Inatallment 
Ihrlfl).

U$ kiekvieną doleri mokame dividendą pagal uždarbf. Praeity 1K- 
mokSJom 6<&.

Pirma Federal, Ir tvlrlauala flnanalnA Jutnlga. NA Jokia deprealja 
nepakenkė Ir nepakenks. Nėra Jokių mokeaėlų įstojimui J nartus.

2324 S LEAVITT ST. 
Tel. OANal 1678

’EDERALoAVINGS
(AND LOAN AHOCIATION 

OF CHICAGO

JUSTIN
MACKIEIVICH

TlaAtlnlnkas

T H OMAS J. COURTNEY 
Tbis bit of good news mny

be inferred from tbe repoit 
of state’s attornev Tliomas .1.1

BiZNIO PROGOS
ITiinIiion Cbanccs

TAVERNOS BIZNIS l’AR- 
(lavimui. -- Geroj vietoj. Se-

P. GONRAD
l’OTTMiltAI’AS

Studija moderniSkul )- 
rengia su Hollyvvnod 
ėvlesomln.

420 West 63rd St. 
r.ngleu'oml JMM-IMMO

' ANGLYSI Tilkatanėlal namų vartoja 
ckouomlfttins, be suodžių Troplcalr 
anglis. Garuntuota vogu Ir Šiluma.

Trjr:i Telcfiiiisl:
Kepubllr 0600Srreenlngs— $4.75

. . . . . , . . r, • • Mine Run—5. 7-5 Iaiwndale 7386
Iliai įsteigta biznis. Barai pn- I.ump arba egg--6.00 MerrUnar 2524
klimpo irrie mituti Reiks 1111-' Ntiirtht.iin coai. (xi.,Klausti pilt liuillti. IH.IKS IKI |,nwn)|„|P 7;,e„ Merrlniac 2524
pirkti vien lik stalus, krėslus,
eash register, steain-table ir 
degtinę. Parduosiu labai pi
giai. Atsišaukite:

KRANK KNJAPP 
5144 So. Ashland Avė.,

Anton Zioikowsk 
savininkas.

— namo

REIKALINGAS pusininkas 
arba pusininke. Norinčiam, pa
rduosiu visą tavernos bizni, 
1320 So. 49th Avė., Cicero, III.
5 gyvenimo kambariai.

Crane Coal Co.
5332 So. Lon'j Avė.

Phlcago. III

Katrie perkate nng'ls 15 
drni'verlij, siųskite juos ) 
PRANE COAT. PO. O.iu.ob’ 
geresnes anglis už maliau 
pinigų.

ELEKTRINĖS LEDAUNĖS
*69.50

6 tūbą trumpųjų bangą ra- 
dio, mažos rndios po

*6.50
2 šmotu l’arlor Setas po

*34.50
Karpetai po

*18.50

INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM 
LIETUVIŠ

KUS BONUS

los. F. Budrik, loc.
3417-21 So. Halsted St

Telefonai: BOUlevnrd 4705 
BOUIevard 8167

REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVI 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

Y riairašyklte J Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WBST 47th STREET Tel. LAPayette 1083

W. C. F. L., 970 K., Lietu- 
nuo ii iki 2 vai. po piet. 
W. H. F. C. 1420 K. Ket- 
vergaia — įsitėmvkite nau
ji laiką: nuo 8 iki 8:30 va
kare, leidžiama Bud riko 
Krautuvės.




