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LAVALIS IŠKILMINGAI 
IŠLYDĖTAS IŠ RYMO

Padu no jaus valstybės paten* 
kintos įvykusiais

pasitarimais
RYMAS, saus. 8. — Pran

cūzijos užsienio ministeris La 
vai šiandien apleido Rymų. 
Premjeras Mussolinis ir di
džiausia italų minia palydėjo 
svečių j geležinkelio stotį. A p 
saugai sutraukta tūkstančiai 
policininkų. Visi jautėsi, kad 
būdamas Ryme ministeris La 
vai atliko didelį darbų. Jo 
pastangomis įvyko abiejų vai 
stybių — Prancūzijos ir Ita
lijos, glaudus susiartinimas, 
kas neaitsiekta pirmiau.

Svarbiausia tas, kad abi 
valstybės sutarė užtikrinti tai 
kų cemtro Europai ir Balka
nams. O žmonės nori taikos 
ir už taikų jie griežtai nusi
statę. Kas šiandien dirba už 
taikų, tas žmonių akyse yra 
geradaris, daugiau kaip milži
nas. Jam teikiama aukšta pa
garba.

Tad ir nestebėtina, jei ita
lai taip triumfaliai išlydėjo 
ministerį Lavali.

Neiškelta aikštėn, kokius 
jis dokumentus pasirašė su 
premjeru Mussoliniu.- Tik ži
noma, kad jiedu užtikrino 
Austrijai nepriklausomybę, 
taip pat sutarė Italijos kolo
nijų Afrikoj reikalu. Sako
ma, kad kai kurie klausimai 
vis gi dar nebaigti.

VIENA, saus. 8. — Kaip 
Anglija, taip ir visos Padu- 
nojaus valstybės reiškia dide 

į lio pasitenkinimo ministerio 
Į La valio su premjeru Mussoli- 
niu pasitarimų sėkmėmis. 
Nors niekas nebežino, apie kų 
pasitarimai vyko, bet gana 
to, kad Padunojui užtikrinta 
taika. Dėl to ir pasitenkini
mus.

VISI AKLAI TURI PASI
DUOTI HITLERIUI

NAIKINA VOKIŠKUS 
MIESTĮI VARDUS

BERLYNAS, saus. 8. — 
Čia pasireiškė nepaprastas 
triukšmas.

Estija, Latvija ir Čekoslo
vakija nusprendė panaikinti 
savo miestų ir kitų vietų vo- Į 
kiŠkus vardus. Tas nuospren-i 
dis iš dalies jau vykdomas. 
Iš Vokietijos neįsileidžiaini 
laiškai su parašytais vokiš
kais miestų vardais.

Vokietijos vyriausybė pro
tauja, kad tuo keliu peržen
giamas tarptautinis sutari
mas.

Be to pažymi, kad tie k ras 
tai tuo lakiu patys save izo
liuoju nuo “aukštesnės” vo
kiečių kultūros.

BERLYNAS, saus. 8. — 
Hitleriui — Vokietijos vadui 
ir diktatoriui, pagarba prade 
jo mažėti taip, kad kai kurie 
nacių ir kiti viršininkai ėmė 
n esi skaityt i su jo valia.

Prisiėjo kas nors daryti 
pasireiškus takiai situacijai, 
tuo labiau kad dėl to pats 
Hitleris pasijuto turįs naujų 
pavojingų nervų Įtempimų.

Prūsijos premjeras ir oro 
minifitaris Goering suskato 
gelbėti Hitleriui. Jo pastan
gomis prieš Naujus Metus 
sušaukti visi nacių ir kariuo
menės vadai į operos namus 
ir tenai jie visi turėjo atnau
jinti savo pasižadėjimus, kad. 
jie bus ištikimi “fuehrui” 
(vadui) ir visados aklai pa
siduos jo valiai.

Po to susirinkimo HiUleris 
pasirodo kiek sveikelesnis ir 
smagesnis.

NUBAUSTA 1-10 METŲ 
KALĖTI

Real estate firmos, 4654 So. 
State gait., per 18 metų kasi
ninkė Miss Jane F. Callagh- 
an už 4,000 dol. priklausan
čių firmai išeikvojimų teismo 
nubausta kalėti nuo 1 iki 10 
metų. Miss Callagban yra 38 
m. amž.

MATYT, NUSKENDO 
LAIVAS

PERU NUMALŠINO 
SUKILIMĄ

SAN PEDRO, Cal., saus. 
8. — Ramiajam vandenyne 
dingo- britų '■ kubilinis laivas 
La iCrescenta su 25 vyrų įgu
lų. Vežė žibalu į tolimuosius 
Rytus. Matyt, nuskendę.

112 KOMUNISTU: STALINAS VALO DAUGINA DIDELE- VOKIETIJA NELEIDŽIA SIUSTI 
ISTEISEJIMĄ tEKfl SU TERORO MIS SKOLOMIS TRANSPORTO IS LIETUVOS

NORIMA JUOS PAŠALINTI
IŠ RINKINIŲ BALOTŲ

INDIANA POLIS, Ind., sau 
šio 8. — Amerikos Jegijnnas 
(pastarojo karo veteranų or
ganizacija) nusprendė dirbti, 
kad visam krašte iš balsavi
mo balotų pašalinus komuni- : 
stų partijų, kuri veikia prieš j 
krašto vyriausylę.

Legijonas pagamino mode
linį bilių ir išsiuntinėjo vi- | 
sienis organizacijos departa-! 
mentams.

42-jų valstybių legislatū- 
ros turi, arba greitai turės, 
sesijas: Departamentų parei
ga yra padirbėti, kad legisla- 
tūros pripažintų prieškomu- 
nistiškų bilių, kad rinkijnų ba
lotuose daugiau nefiguruotų 
komunistų partija su savo
kandidatais. Ši raudonųjų»
partija privalo būt išteisėta, 
kadangi ji dirba už raudonų
jų diktatūrų.

U SAKO SENATORIUS 
BORAH

WASHINGTON, saus. 8 
— Vyriausiojo teismo nuo
sprendis aliejaus kontrolės 
kodo klausimu daug džiaug
smo sukėlė krašto vyriausy
bės priešų tarpe. Jie pažymi, 
kad toks pat likimas laukia 
visus kitus pramonės kodus.

O senatorius Borah, resp. 
iŠ Idaho, kurs yra priešingas 
pramonininkų varžymui, pa
reiškia, kad tuo keliu sugriau 
tas kone visas NRA pastatas.

Anot) jo, jei kongresas ga
li visų valdžių — krašto val
dymo autoritetų, padurtti vie
nam prezidentui, tai pats turi 
užsidaryti ir daugiau nieko 
neveikti.

NEŽINIA KUR DINGĘ V1R- TUO BŪDU STATOMOS 
Š1NINKAI JAGODA, MED- KLIŪTYS PREZIDENTUI 

VIEDEV fR KITI

RYCĮA, saus. 8. - Iš pa
tikimų diplomatinių šaltinių 
Maskvoje paarta, kad komu-

Didžiojo kapitalo spauda 
baugina žmones, kad prezi
dentas. Rooseveltas sųmonin- 
gai didina valstvdiės skolas,

nistų partijos galingojo vado kurios, kaip numatoma, apie
Kirovo nušovimas yra 
jęs su pasireiškusiu 
čekes organizacijoje, 
griovus Stalino diktatūrų.

Po Kirovo nušovimo Stali
nas užuodė kame dalykas 
Kad išsivadavus

susi-

TAI VOKIEČIŲ UŽSIKIRTIMAS DEL 
KLAIPĖDOS KRAŠTO

SUSIKŪLĖ SOVIETU 
TRAUKINIAI

LIMA, Peru, saus. 8. —- 
Apie šimtas revoliueininkų 
puolė; centro policijos stovyk
lų Kajamarke ir užėmė poli
cijos patalpas (kareivines).

Pasiųsta kariuomenė atėmė 
patalpas. Kovoje žuvo 8 as
menys. Revoliucininkai pa
spruko j kalnus.

LAVONE RASTA KULIPKA

Susekama, kad Pu Page 
apskrityje sndegusioj darži
nėj rastas susvilęs lavonas 
nėra moteriškės, bet vyro. 
Be to, lavone rasta revolve
rio kulipka. Gal bus papras
tų smurtininkų auka.

PRAHA. — “Prager Pres- 
šiomis dienomis įdėjo ži 

mite apie lietuvių transporto 
į Čekoslovakija trukdymų iš 
Vokietijos pusės. Laikraštis 

,rašo šitaip: “Kaip žinoma, 
loibine susiku-: yokjetjja |eijįįa transportuo

se

iepos mėnesį, 1936 m. pasie- 
maištu ks 44 bilijonu dolerių suma.I •* c ‘

kad su- -. , ,
Si spauda kursto žmones, t n0 ruože arti.... • 1 i • v • I’ AV1MO1U> VI UliklUVi IHV/

,ad p .nusisuku prieš prezi-,|ė du ekspresiniai traukiniai ti lietuvių gvvulius tik tada, 
denta ir jam pasakvtų, kad .. _. i, . . , . , .

, , ' , i— paskiau važiavęs trauki- kada įrodyta, kad tie gyvu-gana tu skolų. Kapitalo spau 1
....................................graslan- -'da didžiai nepatenkinta, kad n>'« UŽlėkė ant Pirn,idU važia‘
cio pavojaus, Stalinas pakilo prpzį<ientas varžo pramOrii- vusi°j» ir pastarojo trys va
šu teroro pagalba valyti če- 1.^ ..p -gonai 8ugkaWyta. Sakoma,
kų. as jam pasisekė šį kar j,.aU(Į()ĮU darbininkus ir, kaip kad daug nukentėjusiųjų, 
tų. šimtai čekistų išžūdvta. t .- ‘j-. . .m , . ., » į • iseir!ian’ didintų savo turtus. £mė trvlikų valandų nuva-t • v,.i.
Tačiau nunuslopinta cekoje1 . - ... * . ,lns vokiečių valdžios orga-
pasireiŠkusi Stalinui priešin- ' IS visako matosi, kad kapi- M bėgius siaučiant šalčiui nams patriktas prane-
ga dvasia. Netolimoj ateity talo spaudos pastangos yra 25 kupsn. žemiau noko. Tuo-'

tuščios, nes visuomenė žino, Jau pradėti tardymai.
.. 1kad prezidentas neapvilia tų 

milijonų piliečių, kurie pripa
žino jam prezidento mandatų.

ls

reikia laukti naujų įvykių.

Po Kirovo nušovimo dikta
torius Stalinas iš Maskvos su 

' lėktuvu nuvyko į Petrapilį.
Jam draugavo karo ir laivy
no komisaras Vorošilov, ko
munistų partijos centro pildo 
mojo komiteto prezidiumo na 
rys Kaganovič ir čekos virši
ninkas Jagmda.

Petrapilyje Stalinas paty
rė, kad prieš jį sukilo to mie
sto čekos skyriaus viršinin
kai, kurie rėmė Kamenevų ir 
Zinovjovų. Su komisaro Vo- 
rošilovo pagalba Stalinas tuo 
jau kreipės į Petrapilio rau
donosios kariuomenės garni
zono vadų. Neužilgo kariuo
menė suėmė visų Petrapilio 
čekos štabų su viršininku 
Medviedievu. Pagaliau areš
tuotas ir pats Jagoda.

Prieš vienerius metus Ja
goda buvo apšauktas bolševi
kų karžygiu. Jis prižiūrėjo : UŽDRAUDĖ ĮVEŽTI FILMĄ
perkaso iš Baltijos į Baltųjų j ______
jūrų iškasimų. Tas perkasus, 
baigtas iš kalno nustatytu 
laiku. Tai buvo politinių kali- • 
nių privalomas darbas. Su j 
tuo darbu užkankinta dešim
tys tūkstančių žmonių. Už tai 
Jagoda apdovanotas Lenino

TIRŠTI RŪKAI CHICAGOJ

Kelinta diena tiršti rūkai 
užgulę ant Chicagos ir apy
linkių. Trečia diena lėktuvai 
negali apleisti airportto. Paki
lus oran nieko nesimato. Pa
vojinga skristi. Iš oro biuro 
praneša, kad tik smarkus vė
jas gali prašalinti rūkus. Va
kar per dienų buvo nepaken
čiama dargana. Gatvėse dide
li purvai sutirpus sniegui ir 
ledui.

KAUNAS. — Amerikiečia
ms žinomas prof. K. Pakštas 
iš Kauno vyksta su paskaito
mis į Laifcvijų, Estiją ir Sno- 
mijų. Jis tas valstybes infor 
muos apie Lietuvų.

KAUNAS. — Lietuvos ko 
jinių (pančekų) dirbtuvės ga
vo užsakymų iš Afrikos. Lie
tuvos kojinės yra geros rū
šies.

PETR \PTLTS, saus. 8. - 
, Petrapilio Maskvos geležinkc

liai yra kilę iš Klaipėdos 
krašto. Šiomis dienomis turė
jo būti vežamas tranzitu į 
Čekoslovakiją lietuviškų kiau 

ilių transportas. Atitinkamie-'

TUR1 100,000 ŽMONIŲ 
DARBO

Relief 
ji turi

Illinois Kmergency 
komisija skelbia, kad 
galybes viešųjų darbų projek' 
tų ir gali duoti darbo apie 
HX),(X)O bedarbių. Tik reikalin 
gi fondai, o šiuos galima gau
ti tik iš vyriausybės.

IMPERATORIUS APLAN
KYS IMPERATORIŲ

Šimas su pareiškimu, kad 
kiaulės buvo sukrautos Klai
pėdos krašte, Lietuvoje, ir iš 
ten išsiųstos. Tačiau vokiečių 

: valdžios organai atsisakė dilo 
1 ti leidimų dėl netikslaus pažy-

-----------Įmėjimo, (“kad Klaipėdos
MARKIA, saus. 8. — kraštas yra Lietuvoje”). 

Ševikų laikraščiai puola U. S. ■ Laikraštis prie to pranešimo 
prezidentų Rooseveltų. Jo'priduria; “Tuo būdu Vqį(įe- 
krastui gaivinti planų vadina , tija oficialiai pareiškia nusi

statymų, kad Klaipėdos kraš
tas nepriklauso Lietuvai.”

BOLŠEVIKAI PUOLA 
ROOSEVEUĄ

kapitalistišku planu.

Jei pas bolševikus būtų 
kiek sųrnonės, jei ta nedary
tų. Jie pirmiau dirsteltų, kas 
darosi jų valdomam krašte.

APVILTA LENGVATIKYBE

PANEVĖŽYS. — Prie vie 
no sodiečio, pralošusio teisme 

TOKIJO, saus. 8. — Pa- Vylų, prisiartinęs nepažįsta- 
skelbta, kad Mandžiūkuo im-lmas “geradaris” ir pasisiū- 
peraitorius Kang Teh balan- lęs už 10 litų patarpininkau-

Rvšium su ta žinia, įdomu 
.bus priminti, kad šiuo metu 
svarstomoji Neumano, Sasso 
ir jų sėbrų byla yra kilus 
taip pat iš tokio pat kai ku
lių užsienių veiksnių nusi
statymo.

džio mėnesį aplankys japonų 
imperatorių Hirobito.

PARAFUOTA LIETUVOS 
LATVIJOS PREKYBOS 

SUTARTIS

IVASHINGTON, saus. 8. —
Iždo departamento sekreto
riaus Morgentbau įsakymu, 
uždrausta iš Europos įvežti į 'Bet kaip matai ir tas žflvęs

. Amerikų filmų vardu “Ecsta minioje su dviem litais, 
py,” kuri yra viena nepado
riausiųjų. Filmą pagaminta

ti prie jam “gerai pakušta
mo” sekretoriaus. Deja, lengj Ry0A Oruodžio i8 d. 
yatikis sodietis, padavęs nepa- yakare pa<dbaigė nuo gru0. 
žįstamajam 10 litų, tiek jį i. prac|žiog Vesto® lietuvių
tematęs. Pradėjus jam skųs- derybos sutarčiai suda-
tis, čia pat atsiradęs kitas , ryti DraugiSkai pasikeigda.

geradaris ii pasi vęs u.. Jnos nuomonėmis, abi delega- 
du litus suieškoti apgavikų.

ordinu, svarbiausiuoju bolše- čekoslovakijoje. 
vikų požymiu. Šiandien gi nė- j ______
ra žinomas to Jagodos liki
mas. Gal jis jau kapuose. Sta 
linas įtarė jį neištikimybe. 
Jo vieton pašauktas jo padė
jėjas Ivan Aleksandrovič 
Akulov.

Medviedievo likimas taip- 
pat nežinomas. Jo vieton pa
skirtas Agranov, pagarsėjęs 
raudonasis kraugerys, kurs 
malšino sukilimus Krontadte 
1921 meitais. Kit©s\Petrapilio

PALAIDOTAS KONSULAS 
ROZENBAUMAS

KAUNAS. — Buv. žydų 
reikalų ministeris Lietuvoje ir 
paskutiniu metu Lietuvos kon 
sulas Palestinoje, dr. Rozen- 
baumas, buvo gruodžio 14 iš
kilmingai palaidotas šalia žy
dų filosofo Achat Chaamo ir 
poeto Bialiko. Laidotuvėse da

PIRKS IŠ LIETUVOS UŽ 
71/2 MIL. LITŲ

KAUNAS. — Užsienio sp
auda rašo, kad Sovietų užsle 
nio prekybos komisarijatas 
sudarė planų, kų ir už kiek 
1935 m. pirks iŠ Pabaltijo 
valstybių. Iš viso numatyta 
pirkti už 15 mil. litų, iš to 
skaičiaus Lietuvoje už 71/į 
mil. litų.

bos sutarties teksto, tiek dėl 
prekių sųrašų. Abu dokumen 
tai jau parafuoti. Parafuoto- 

i ji sutartis remiasi ypatingų 
muitų nuolaidų sųrašuose nu 
rodytoms prekėms. Pasilieka 
tik atviras ciearingo klausi
mas. Dėl skirtingų Lietuves 
ir Latvijos valiutos sutvarkv 
mų tas klausimas turės būti 
dar labiau išaiškintas. Dery
bos tuo klausimu bųis tęsia
mos.

lyvavo daug žvmių žydų, o 
feko. Stabo TietoB užpildytos ypa(, 'Li(.tuv(>, žv<lų
karininkais iš garnizono.

Nepaisant Stalino vedamo 
kruvinojo teroro čekos orga- KAUNAS. — Įžymiam vei- 
nizacijoje ir komunistų parti- į kėjui ir Lietntos Krikščionių 
joj*,
ji-

didėja opozicija pri»»š

PLATINKITE “DRAUGĄ”

kolonija.

Dem. partijos kūrėjui kun. 
Krupavičiui Ministerių Kabi
netas paskyrė pensijų 270 li
tų mėnesiui.

KAUNAS. — Šiaurųjį frau
kiniukų, kursuojantį tarp A.
Panemunės ir Senamiesčio,

, , nusistaMa nuo šio metų bir-
pašalpų, 92 dirba prie viešų- n - ... , , . f . žeho 1 d. visai panai kinti,jų darbų ir 44 prie Aukštu- «
malęs pelkės nusausinimo.

Šiuo metu Klaipėdoj yra 
941 bedarbis. Iš jų 59 gauna

ORAS
Federaliniam teisme, Gbica ---------—

goj, prasidėjo bylos nagrinė- CTTTCAGO IR APYLTN- 
jimas advokatui L. Piųuett, KĖS. — šiandien numato- 
kurs kaltinamas Dillingerio mas lietus, paskiau sniegas 
globojimu. ir šalčiau.



9 p b x Tr G a g TreMadienis, sausio 9 d., 1935

“DRAUGAS”
Itolna kssdlen, Itakyrun sekmadienius 

PRENUMERATOS KAINA: J. Amerikos Vslstyblss:
Metatns — 11.00. Pusei metu — 11.30; Trims mėnesiams 
— 11.00: Vienam mėnesiui — 7Be. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — 17.00; Pusei* metų — $1.00. 
4to»Ms —

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikaiavun 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nevrųilna,

Jei nepraėoma tai padaryti Ir neprlaiunčiama tam tiks* 
tad pašto ženklu.

R*3aktori*ua priima — nuo 11:00 Iki 11:00 vai. 
Skelbimai sekančiai dienai priimami iki 

5 vai. popiet.

sos vyriausybei skolos turės būti sumokėtos, j 
Apie jų dovanojimų ir kalbos būti negali, j

ftiais laikais svarbiausias klausimas yra 
— bedarbių šelpimas, kurio darbų varysiu* 
pats prezidentas. Tam tikslui paskirta keturi 
bilijonai dolerių. Kaip jo kalboj buvo pažy
mėta, kaip viskas bus tinkamai prirengta. 
3*/2 milijono bedarbių bus nuimta nuo šel-

dinčių už staklių pasinėrusių uos niaurių dirbinių kolekci- 
geometriftkoae maloniose audi jas, kurios parodai užsibai- 
nių spalvose. Iš jos primity- ( gus bus jieuis įteiktos. Visi tie 

Jau keliniu mėnuo kai A-,die5 menu xputvbėinit. kuris i'™ «>koi,utruU<uotų Kakliu'faktoriai liudija, kad paro- 
nierrkos spauda skelbia apie I taip skirtingai reiškiasi ne tik i5f‘,la'° kuriuose tik- ; džius mūsų menų vrežumon

Lietuvos Liaudies Dirbinių 
Paroda Chicagoje

lietuvių liaudies meno palo- ! atskirose rasėse, liet iv prvi?-i ram lietuviui buvo supranta- jis užsitarnauja užsipelnytos

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FBIEND

Publtshed L*ally, Except Sunday. 
BUBOCBJPTIONS: One Tsar — 11.00; SU Mantos 

—• 11.10; Three Montbs — 00-00: One Month — 71c. 
■urope — One Ttar — >7.00; SU Montos — 11.00: 
Copy — .01c.

▲dvsrtlsing ln 'DRAUGAS** brlngs best resulta. 
▲dvertlslnc rstes on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago
. ...........

DIENOS KLAUSIMAI

SVEIKINTINAS ŽYGIS

piamųjų surašo ir jie bus pristatyti prie vie
šųjų darbų. Taigi to programo vykiuimui bus 
sunaudota pusė budžeto. Bvt tai ne be rei
kalo. Spėjama, kad iš tos sumos vienas bili
jonas bus paskolintas atskiroms valstybėms 
ir miestams šelpimo reikalams. Federalinė 
šelpimo administracija bus pakeista.

Prezidentas pranešė, kad dolerio inflia
cijos nebūsiu bent per 18 mėnesių. Tai bus 
įdomi žinia tiems, kurie apie tai daug kalbė
jo ir kitus infliacija baugino.

Krašto apsaugai paskirta 160 milijonų 
dolerių daugiau.

Opozicijos spauda puola prez. Roosevel-
Visi laisvę mylintieji žmonės, be abejo- tų dėl jo išlaidumo. Tačiau ji nenurodo, ko 

jimo, nuoširdžiai pasveikins kongreso atsto- i kių kitokiu būdu būtų galima šelpti milijo-

dų. Iš spaudos aprašymų ten
ka daryti išvadų, kad ši pa

nešė tautų šeimose. 
Lietuva vos užbaigusi

imi tėvynės praeitis noras at- garbės.
d r gauti nepriklausomybę, su- Bc nepaprastai turtingos gi 

ijtarų įvairioje formose ir au-rodą turi nepaprastai didelio j pokarinį kūrybinį atstatymo tvni*'-v'* busimų gyvenimų to- 
. amerikiečių tarpe pasisekimo. \darbų ėmėsi organizuoti ir Ibiais pat ryškiais, liet tiesiais kolekcijose pirmų vietų
Visuose miestuose jiaroda gan skatinti liaudį sekti bočių tn. I takais, kurie tuose raštuose ujging liaudies meno droži- 
singai lankoma ir didesnis la
nkytojų nuošimtis įsigija vie
nų kitų dalykėlį, kad papild
žius šarvo gyvenamo namo mo 
no dirbinių kolekcijų.

Kvla klausimas kuomi Lie

kate ir neužmiršti kardinalių buvo atvaizduoti. Kas fįgūrinos, kurios atvaiz-
meno linijų, kurios gyvai at 1,H‘na kaimo ineiatro, kuris su uuoja gyvų žmonių. paveiks- 
vaizduoja jos praeities istori- paprastu peiliu be specialiųjų paganiintį paprastu pei-
jos liudnesnius ir smagesnius 
momentus, nes gerai suprato.

mašinų iš medžio gabalo tvė-j,iu įr anQt žin(>v^ pareiSkimo 
yra tobulas kopijuojamo aklė artistinius veikalus, kurie

kad tik meno bei tradicijų pa- šiandienų imponuoja įgudusį vaizdas. Jei prie to pri
tina taip 'suįdomino Amen- galba išlaikyta lietuvybės Ii-1 anglų ir patraukia išlepintų kad kurinį pagamino
kos visuomenę! Juk Lietuve- nija sunkiais priespaudos ši- amerikonų. 'kaimo žmogus be elementarių

vų Higgins, kuris įteikė kongresui rezoliuci
jų, reikalaujančių, kad šio krašto vyriausybė 
atšauktų iš Meksikos savo ambasadorių ir 
Meksikos vyriausybės pripažinimų.

Kongr. Higgins žygis yra sveikintinas. 
Jungtinės Valstybės, kurių piliečiai naudo
jasi tikėjimo, spaudos ir susirinkimų laisve, 
negali toleruoti Meksikos vyriausybės ir jų 
remti, nes persekioja katalikus, uždarinėja 
katalikų mokyklas ir bažnyčias, kalėjimuose 
laiko arba ištremia dvasininkus. Buvo daug 
atsitikimų, kad bedieviai puolė besimeldžian
čius katalikus, juos sumušė, sužeidė ir kai 
kuriuos nužudė. Vyriausybė tų nedorėlių ne- 
sudraudė, nes jie veikia su jos žinia. Nežiū
rint to viso, .Jungtinių Valstybių ambasado
rius Joseph Daniels nė žodžio nesako dėl ka
talikų skaudžių persekiojimų ir dar priešin
gai — giria bedieviškosios vyriausybės so- 
eialistiškas reformas mokyklose. Jis lyg ir 
nežino, kad tos reformos priešinasi ne tik

nūs bedarbių ir gaivinti krašto gerovę. Kri
tikuoti yra lengviau negu dirbti.

NETIKĖTAI UŽKLUPO

Praėjusio gruodžio mėnesyje lietuvių ka
talikų laikraščiai plačiai aprašė gerb. kun. 
Jono Jakaičio, M- I- C., nuopelnus 25 metų 
kunigavimo sukaktuvių proga. Tokio spau
dos paminėjimo, kaip pats gerb. veikėjas iš
sireiškė. jis visai nesitikėjo. Pagalios, bedir
bant sunku misijų darbų ir visai buvo pa
miršęs apie savo svarbias sukaktuves. Tai 
buvo tikras snpryzas.

Bet tuo dar ne viskas užsibaigė. Marijo
nų Provincijolų visai netikėtai užklupo Ma-

je nėra dirbtuvių su dešimti
mis taikstančių darbininkų. 
Nėra taip pat specijalistų me
nininkų, kurių tikslas būtų pa 
gaminti meno gaminius, kurie 
suviliotų išlepintų amerikiečio 
skonį.

Nėra paslaptis, kad su at
siektu Amerikoj medianiniu 
progresu nesugebės' koukuruo 
ti ne tik Lietuva, liet ir Eu
ropa ir bendrai visas pasau
lis, tad ir šis paroda susido
mėjimas yra itin svarbus, nes 
-tai' įrodo, kad aukštos civili-

mtniečiais.
Lietuvos Vyriausybė supra

to, kad jei senovėje lietuviai 
atsižymėdavo savo nieniniš-

Stebėtina šiame moderni*/.-1 dailės srity išmokslinimų, gan 
mo amžiuje, kada fabrikai už- sime pilnų vaizdų, kiek Lie

tuvoje esama gabių žmonių, 
kuriuos ateity tinkamai išmo
kslinus sulauksime potencija-1 
lių artistinių jėgų. Visi tie 
dirbiniai, kurių vertė apskai
čiuojama apie 40,000 dolerių 
pirmų kartų pasirodys ir Čika
goje š. ra. sausio mėn. 12 d.

verčia vietos rinkų gražiais 
artistiniais dirbiniais, šiuo

kais gabumais, kurie impo- | momentu Lietuva su pasidi- 
nuoja šių dienų moderninį pu džiovimu išeina pasaulinėn ri-
šaulį, paliko taip pat ir ai
nius su įgimtais natūraliais

nkon su savo namie papras
tu būdu pagamintais objektais

gabumais, kurie ir toliau ga- ir nepaisant konkurencijos, 
lės meno pagalba kelti Įdėtu- .aukštų muitų, didelių -transpo-
vos vardų viršumon. Tų pas-Irto išlaidų, sugeba konkuruo-4 šeštadienį 2 vai. po pietų di- 
tangų rezultatų šiandienų mes jti ir net užkariauti simpatijų 
matom?. Su tais gaminiais pa svetimoje valstybėje. Mato
sirodoma net šioje šaly. At
skleidžiamas dar nežinomas

mai, kad -tuose dirbiniuose y- 
ra kas naujo, neištirto neiš

žarijos Amerikos visuomenė Amerikos isorijoj lapas, liū- Į studijuoto. Girdėti, kad pasku
surejo kaž kų kas nesugeba
ma pagaminti ir su tobuliau
sios mašinos pagalba. Tas ma

dijantis mūsų tautos charak
terį. Parodomas tikrasai mū
sų -tautos veidas, 'kurio tor

tiniais laikais anglai specia
liai vyksta Lietuvon liaudies 
meno studijuoti, Vokietijos u-

rianapolio Kolegijos studentai, kurie šian 
dien jam surengė specialų pagerbimo progra- tolimos 
inų. Šiame paminėjime dalyvaus ne vien stu-;nėra kas kitas, kaip tik no

ras susipažinti su mūsų liau-

gnetas, traukiantis šio konti- 1,108 >'ra paprastos, nekompli Universitetai siunčia studentus,
nento gyventojus 

Lietuvos
susidomėti
dirbiniais,

kilotos, bet nuoširdžiai skais- "kad vietoj ištirtų mūsų liau

džiulėje vidurmiesčio krautu
vėje THE FAIR STORE ant 
State street ir tęsis iki sau
sio 19 dienos.

Už eksponatų surengimų ir 
atvežimų į tolimų Šiaurės A- 
merikų tenka dėkoti Lietuvos 
Vyriausybei, d taip pat Čika
gos THE FAIR STORIO dire
kcijai, kuri nepasigailėjo su

įlies meno motyvus, kad ir da teikti Lietuvos dirbiniams pą- 
ĮAr galėjo kas iš musų už-j bar parodos metu keli Ame- togios ir erdvios septintame 

miršti mamytę ar sesutę, sė- rikos universitetai įgijo pil- 1 aukšte vietos.

cios ir svarios.

dentai ir kolegijos profesoriai, bet visa eilė 
Naujosios Anglijos dvasininkų ir pasaulinin- 

laisvės idėjai, bet ir paprastam žmonišku- kų veikėjų. Tai labai gražu, nes gerb. kun. 
niui. » Jakaitis labai daug prisidėjo prie kolegijos

Jei kongrese atstovų-dauguma neparems 
kongr. Higgins rezoliucijos, br.s aišku, kad 
jiems nerūpi, kas dedasi šio krašto pašonėje, 
nerūpi žmoniškumus, bet dėl kelių šio krašto 
kųpifcalistų interesų Meksikoje, stovi už pa 
laikymų santykių su tokia vyriausybe, kuri 
nekaltai lieja katalikų kraujų.

JUNGT. VALST. BIUDŽETAS

įsteigimo ir Naujosios Anglijos lietuviams
daugiausia darbavosi.

Malonu yra pažymėti, kad Amerikos lie
tuviai kas kart labiau pradeda įvertinti sa
vo veikėjų nuopelnus ir vienokių ir kitokių 
sukaktuvių progomis juos tinkamu būdu pa
gerbia. Be abejojimo, tai priduoda jiems dau
giau energijos ir ištvermės darbuotis lietu
vių visuomenės gerovei.

Vakar rašėme apie prez. Roosevelto dar
bų programų, pabrėžtų jo kalboj 74 kongre
sui, šiandien trumpai tenka užsiminti apie 
jo pasiūlytąjį 1935—1936 m. biudžetų.

Savo programai vykinti prezidentas rei
kalauja 81/? bilijonų dolerių. Tai yra didelė 

./ųųua, tačiau jis pužymi, kad tas budžetac 
mokesčių nedaug, o gal ir visai nepakels 
Nei bent kongresas nutariu mokėti eks-ka 
reiviams bonusr.s, tuomet turėtų kilti ir tak
sų didinimo klausimas.

Pj ezidei.t griežtai stovi už tai, kad vi-

LIETUVOS RANKDARBIŲ PARDDA

Mūsų laikraščiuose jau keletu, karių bu
vo rašyta apie Lietuvos ir Estijos rankdar
bių parodų, kurių tvarko tų valstybių ko
mercinis atstovas p. I.ouis Bonyliard ir kuri 
jau apvažiavo New Yorkų, Philadephiją, Ba- 
ltimorę, Pittsburghų, o dabar atkeliavo į 
C'liicagų.

Jau tas faktas, k*xd tų parodų aplanke

bnonių propagandai ir supažindinimui šio kva 
što visuomenės su Lietuvos ir Estijos liau
dies menu.'Komerciniu žvilgsniu taip *put 
daug duos ta paroda, nes, kaip girdėjome, 
kelių miestų didžiulės krautuvės atidarys 
Lietuvos ir Estijos rankdarbių skyrius.

Kaip jau buvo pranešta, Chicagoje toji 
paroda atsidaro būsimųjį šeštadienį, sausio 
12 d., didžiulėj The Fair krautuvėj, kurios 
savininkai nuo savęs yra pasiuntę virš 20,000 
kvietimų į parodų atsilankyti. Atidarymas 
bus iškilmingas, nes jame dalyvaus aukšti 
valdininkai ir visuomenės vadai. Be abejo
jimo, į parodos atidarymų atsilankys daug 
kitataučių, bet lietuviai turėtų užimti pirmų 
vietų.

Netenka abejoti, kad visokie Lietuvos 
rankdarbiai, kurių turima net 10,000 atskiru 
šmotų, bus įdomu pamatyti iš Lietuvos at- 
vykusiems, bet dar bus įdomimi jaunimui. 
Dėl to tėvai turėtų paraginti savo vaikus tų 
paiodų atlankyti, o mokyklų vaikai in cor-

Cbicagos socialistų dienraštis, skelbda
mas naujų skaitytojų kontestų, sako: “Nau
jienos negauna jokių pašalpų nei nuo vysku
pų nei iš kitų papirkimo šaltinių”. Būtų ge
ra žinoti, kuris iš lietuvių laikraščių gauna 
nuo vyskupų pašalpų!

* \
Italija turinti 43,069,000 gyventojų. Gy

ventojų skaičiaus atžvilgiu ji yra skaitoma 
vidutine valstybe Europoje, tačiau pastarais 
keleliais metais jos prestvžius tiek pakilo, 
kad tarptautinėj politikoj ji ima vaidinti 
pirmaeile rolę. . ,

dešiuitiir.is tūkstančių žmonių, pasako, kokio 
iš jos via nauda. Tai viena geriausių prie- pore ten turėtų nuvykti.

Br. K. Pakštas, buvęs Amerikos lietu
vių veikėjas ir kelių laikraščių redaktorius, 
dabar yra Lietuvos universiteto profesorium 
ir važinėja po Skandinavijos ir Pabaltijo val
stybes su paskaitomis apie Lietuvę ir be to 
kelia visų tų valstybių draugiškumo klau
simą. Sveikiname naudingai besidarbuojantį 
mūsų bendradarbį ir linkime geriausio pasi
sekimo.

Kiekvienas lietuvis, kuris į- 
domaujasi mūsų tautos praei
timi, kifriain rūpi jos ateitis, 
jaus malonia pareiga ir gar 
be atlankyti bent vienų kartų 
tų parodų. Įžanga visiems dy
kai. Lietuvi, jei nejausi parei
gos ką nors nupirkti ir tuo- 
mi palaikyti Lietuvos liaudies 
menų, tai bent atsilankyk pa
sižiūrėti tų dirbinių, kuriuos 
moderninė Lietuva pagamino, 
kurie šiandienų imponuoja pa 
šauliui ir apie kuriuos galėsi 
pasakoti savo vaikams.

A. Kalvaitis

IJetuvos Konsulas Čikagoj

Kiekvieno kataliko yra 
priedeunė remti ir platinti 
katalikiškų spaudų. Katalikio 
Ra spauda nurodo žmogui is 
ganymo kelius i amžinastį.

PRAKEIKIMAS
Vertė P. P. Pilipauskas

(Tęsinys) j
LOPJEZ: Ko tu lūkuriuoji, mano po

pa? Aplinkybės niekados nebuvo geies- 
;Dčs. Ispanija, mahometonų beveik sutriu- 
š k Inta, tau labai maža vilties pakilti iš 
griuvėsių. Visagalis Tarikas siūlo sostus 
visiems didikams, savo suvargusių religi-

1 jų; y ilties netekę žmonės parodė aposto- 1 
. gf.s pavyzdį: besiartinus tavo namų suįri- ' 
' ĮUUįs, neapykanta, kurių tu nešioji savo

fcrųtinėj Pelagijui, visa verste verčia pa- 
ųekti daugumų ir patraukti jų meilę nau-

; jaunybėmis. Tarikas siūlo tau sujungę. Jis 
•ifllo tau aukso, garbę, valdžių? Priimk 
tai, Alouzo, priimk! I
X ALONZO: Ir mano Dievas, mano tč- 
Ims ir mano karalius? |

LOPEZ: Tavo tėvas, pasinėręs senuo- 
prietaruose, bjaurisi mėnulio pusrntju- 
apgynimu; jis tiki, kad kiekvieno tik- ' 

i ispano pareiga yra būti po kryžiaus

ženklu! Palik jį jo idėjoms, bet neleisk 
joms įeiti į tavo širdį; palik jį jo ištiki
miems, nes tai daro jį laimingu, bet mes 
to nenorim. Tavo karalius! Ar Pelagijus, 
keletu galingųjų vadų išrinktas, turi tei
sės tam titului! Ar teisėta, kad Rodrigo 
kraujas valdytų sostų! Ar tu negarbin- 
gesnio kilimo negu jis? Šimt.ai kitų, dar, 
drųsesnių, negu Pelagijus, gali ginčyti jo 
jėgas! Ir kokia jėga! Kelios kvadratinės 
nederlingų kalnų, saujalė apiplyšusių ka
reivių ir gauja garbės ieškančių vadų, pa
jėga, kuri nesiekia toliau teritorijos, ant 
kurios 'stovi jos kareiviui. Tavo Dievas! 
Ir jis suvaržo tave, Alonzo, kai tu savo 
naktinėse orgijose, savo ištvirkimo gel
mėse pasipriešini Jo galybei? Pagalvok 
apie Jį, kai tu švaistai auksų, kad pa
tenkintum savo geidulius; arba, ar pagal
voji apie Jį, kai tu Granadoj apipl.-ši 
krikščionių garbingas šventyklas, sunai
kinai jų šventuosius indus ir brangias re 
likvijasf Tau ir m»n tas pats kirtis. Auk
sas, jėga ir garbė yra dievybės, kurios 
užsipelno mūsų pagarbų.

ALONZO: Ar jau baigi?

IjOPEZ: Baigiau.
ALONZO: Ir tu tiki, jog tu mane 

pavykėjai savo švelniais sofizmais! At
sisakyti savo tėvo! Išsižadėti savo Di •- 
vof Nes, argi tu nematai, Lopez, kad aš 
vis dar kenčiu visus savo nusikaltimus ir 
nesuskaitomus išniekinimus. Aš juos da 
bar* išpažįstu. Aš jaučiu, jog yra Dievas, 
geras ir teisingas, krikščionių Dievas! T u 
tai pavadinsi negarbingais ir vaikiškais 
prietarais. Mes nieko negalim daryti. Die
vas, ištikiu jų, yra ir, kai aš pažvelgiu į 
savo vidų, ir paiiškau savo Širdies slap
čiausiose gelmėse, visos protavimo jėgos 
pranyksta prieš tų prietarų. Aš lieku silp
nas, kaip vaikas. Atsižadėt savo Dievo! 
Ar tu tai padarytum, Lopez!

LOPEZ: Mano pone, jei aš turėčiau 
neapsakomų žaizdų atlyginti; jei, kaip tu, 
oš būčigu Pejagijaus atmestas; jei, kaip 
tu, iš ateizmo būčiau padaręs profesiją, 
aš nelūkuriuočiau.

PEDRILLO.* (artindamas) Don Alo-
pzo.

ALONZO: Ko nori? Kalbėk.
PEDRILLO: Dievaži, tai keista; kai

aš turiu kalbėti į didikų pamirštu kų no
riu sakyti.

ALONZO.* Nagų kas yra?
PEDRILLO: Taip, mano pone (j ša

lį). Bet, ištikrųjų, tai nėra sunku. Aš 
turiu kalbėti, kaip man buvo įsakyta. .Jū
sų didenybė, štai, laiškas, į kurį aš laukiu 
atsakymo. Tai labai paprastas.

ALONZO: Ar tu žinai, kad mano ka
ntrybė nėra mašina?

PEDRILLO: O, gerai. (Krapštyda
mas galvų). Tuo tarpu aš labai mažai te
žinau kų sakyti. Pagalios aš esu (saliu
tuodamas) mano pone, tai yra, aš atvy
kau, ne, liet aš turiu laiškų (ieškodamas 
po kišenius, batus ir 1.1., ir. pagalinu ke
purėj, kur po didelio vargo suranda laiš
kų). O, Štai jis. (vėl saliutuoja). Mano 
pone laiškas, kurį Tarikas...

ALONZO; (Nusistebėdamas) Tari
kas !

PEDRILLO: Taip, mano pone, kurį 
didysis Tarikas, kalifo leitenantas, pa
saulio mahometonų viršininkas (į šalį ty
liai) pamiršau, kad tie mahometonai yra 
baisūs galvažudžiai ir mušė mane savo

kardu plokštumomis ir išpylė man iki gy 
vq kaulo.

ALONZO: I;*, šis laiškas; kam jis
yra ?

PEDRILLO: Tau, mano pone.
ALONZO: Tad duok jį man, kų tu 

tuščiagalvi plepi. (Ištraukia iš PedriUo 
laiškų).

PEDRILLO: (f šalį). Štai tau! Pa- 
dėka, kurių aš vis gaunu. Tuščiagalvio! 
Taigi, taigi (komiškai atsidūsta).

ALONZO: (Į Pedrillo). Gali sau ei
ti. (Sargybiniui). Pasitrauk!

PEDRILLO: Nešdinkis, aš tau sa

kau !

PEDRILLO: d Išeidamas). Beveik ne 
tekęs galvos nuo mahometonų kalavijų; 
įžeistas už išsiteisinhnų mano pasiuntiny
bės; laukia penki šimtai kirčių; tai kas 
vadinama labai laiminga tiesa?

(Išeina L- I- E.)

ALONZO: (Paduodamas laiškų Lope 
zui) Skaityk, Lopezai.

(Daugiau bus)
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LIETUVIAI KATALIKAI PIRMYN!
Pirmyn meilėje.“ Antikristiniai” dailiai nukreipti prieš 

Kristų, Jo Bažnyčių ir visus katalikus, duo
da gausių pražūties vaisių. Jie lietuvių ka
talikų dalį pavertė žiauriais, kerštingais, su
fanatizuotais ladševikais. Juose meilės ne
rasi. Tik tegu jie gauti} galimybės, >tai lie
tų nekaltųjų kraujų kaip Rusijos bolševikai.

Tie bedievinimo darbai pavertė ki/tų žy
mių dalį socialistais, laisvamaniais liedie- 
viais. šie kur ir kaip tik išgali daro visa, 
kad lietuviai pamestų tikėję į apreikštųsias 
Dievo tiesas, sutrankytų tikruosius, apreik
štuosius žmonių ryšius su Dievu, o laikytų
si vien kokių tai neaiškių, iškreiptų prigim
ties ryšių.

“Antikristinės” liedievybės dujos sklei
džiamos plačiai ir visur. Jos įsismelkia į 
visas vietas ir ramiausius kampelius. Jo
mis persisunkus visa atmosfera, kurioje vi
siems tenka gyventi.

Nuo joa apsvaigo žymi lietuvių katalikų 
dalis. Jie tik apsvaigo: jie dar neliko gry
ni bedieviai, bet labai apsileido savo kata
likiškų pareigi} ėjime. Jie vienas tikybines 
pareigas eina, kitas neina; užėjus geres
niam ūpui savo tikėjime pauolėja, jam per

bus greitai vėl nuslūgsta.
Likusi lietuvių katalikų dalis, kuri, ka

žin ar sudaro visų Amerikos katalikų du 
trečdaliu, figūruoja visur kaip katalikai. 
Jie stato bažnyčias, mokyklas, remia vie
nuolijas, palaiko draugijas ir organizacijas.

Bet ir šioje lietuvių katalikų, neva svei
kiausioje ir gyvoje dalyje, galima įžiūrėti 
nekuriu “antikristinių” paleistų užkrečia
mųjų mikrobų.

Tie skleidžiantieji dorinį ir dvasinį ge
dimų mikrobai yra — pagonėjanti pažiūra 
į Moterystės Sakramentų. Nevisiškai kata
likiškas gyvenimas moterystėje (užsikrėti
mas bevaikyste, gimdymų kontrole). Perdi- 
delis sumaterijėJimas — gobšumas, stoka 
teisingumo, perdidelis pataikavimas kūniš
kai prigimčiai ir perkarstąs polinkis link
smintis.

Be tų ir kitų bedieviškų mikrobų gali
ma katalikuose įžiūrėti daug formališkumo 
tikėjimo pildyme, o permažai pačios tikėji
mo dvasios, to tikėjimo branduolio, kuriuo 
yra gyvoji ir karšta Dievo ir artimo meilė.

Taip, tikėjimas pasidarys tik šaltas, 
menkai gyvas, formališkumas; jis bus tik 
išorinis įvairių apeigų atlikimas, jei jo ne
gaivins tikroji, karštoji, gyvoji Dievo ir ar
timo meilė. ?

Tai}), lietuviams katalikams reikia sa
vo tarpe laikyti aukštai iškeltus Dievo ir 
artimo meilės idealus.

Reikia grįžti į pirmųjų amžių krikščio
nių dvasių ir darbus. Apie tuos krikščionis 
net pagonys ir kalbėjo ir rašė: “Žiūrėkite, 
kaip jie kitas, kitų myli.” Pas juos, sako
ma, “buvo viena širdis, viena siela.”

Jų daugelis taip buvo laisvi nuo mate
rializmo dvasios, kad liuosa valia, pardavę 
savo turtus, gautais pinigais šelpė suvargu
sius.

Jų širdys degė tokia Dievo ir artimo 
meile, kad net linksmai ėjo mirti dėl Dievo 
ir artimo.

Dėl Dievo meilės jiems nebuvo per- 
skaudu neit ištisų dienų nevalgyti, kad va
kare požeminėse katakombose dalyvauti il
gose pamaldose, ir tik po jų pasistiprinti 
maistu.

Jų tikėjimo apeigos buvo gyvas išsi
reiškimas viršun jų .gyvo tikėjimo, jų ga
lingos vilties, jų karštos meilės, kurios do
rybės stipriai veikė jų sieloje.

Jie neieškojo šokių, balių, pasilinksmi
nimų, visokių triukšmingų sueigų, kad ras
tų kur savo laikų laisviau praleisti.

Jų dvasia kupina buvo dieviškų idealų. 
Jų dvasia džiaugėsi dieviškosios, dangiško
sios laimės gausumu, todėl jie nerado jo
kio reikalo jų prikamštyti taisiais pasauli
nių pasilinksminimų šiukšlinis.

Jie, tai yra pirmųjų amžių krikščionys, 
žiauriai kankinami, žudomi, persekojami, 
savo meilės didumu ir galingumu, nugalė
jo pagoniškąjį pasaulį.

Tik ta pati meilė ir jų apsišaršavę lie
tuviai katalikai nugalės savo tarpe bedie
viškuosius mikrobus, sustabdys “antikrisli- 
nį” plitimų ir sugražins Dievui suklaidytus 
savo brolius ir seseris Kristuje.

Kun. V. Kulikauskas. M.I.C.

i žemyn visuomet puls. Nevisuomet gyveni- 
J inas padaro žmogų geresniu, bet dažnai dar 
Į daugiau nuodėmių padaroma. Jeigu taip 

baisu yra mirt, todėl privalome būt visuo
met išsiruošę mirti teisingųjų mirtimi, šv. 
Raštas priduria: — “Palaimintas yra tas, 
kuris visuomet mirties valandų turi prieš 
savo akis.” Labai svarbu yra būt prisi
rengusiam, nes nežinome kada mirtis ateis, 
vien tik Dievas težino.

Kiekvienas matėme savo akimis miru
sius žmones. Todėl pagalvokime, kad ir 
mums reikės pereit tokiu keliu. Atsikelda
mas iš lovos, rytmetyje, pamąstyk, gal va
karo nesulauksi, ir vakare pagalvok ir per
daug nepasitikėk rytojumi, nes daugybė 
žmonių miršta ypatingai tada, kada nemą
sto apie mirtį. Kada mirties valanda pri
siartina, žmogus mirštantis, pradeda apmų- 
stinėt apie jo visų praėjusį gyvenimų. Daug 
tokių žmonių įpuola į didelį nusiminimų 
dėlto, kad jų sąžinę baisiai griaužia ir jie 
supranta, kad jų gyvenimas buvo praleis
tas labai dykai ir nerūpestingai.

(Delko žmogus mano ilgai gyventi ka
dangi nė viena diena neužtikrinta. Buvo ir 
yra daug tokių žmonių šiame pasaulyje, 
kurie taip mintijo apie ilgų gyvenimų, bet 
jie buvo apgauti ir netikėtai pagrobti iš 
šio pasaulio.)

Kaip dažnai ir kiek kartų esame girdė
ję ir skaitę laikraščiuose, jog tas jau už
muštas, tas suvažinėtas, tas nuskendo ir 
prigėrė, tas nuo kalno krisdamas užsimušė, 
anas bešokdamas galų gavo. Vienas pražu

vo nuo ugnies. Kitas nuo maro, kiti valgy
dami prie stalo viliuklingai nunuodyti. Mir
tis yra galas visko. Žmogaus gyvenimas 
greitai prabėga — kaip šešėlis. Kasgi mus 
atmins kada išnyksime iš šio pasaulio t Juk 
pasaulis užmiršo garsesnius negu mes. 
“Pražuvo su trenksmu jų atminimas” — 
sako Karalius Dovidas. Kas sukalbės nors 
kelis poterėlius už mūsų sielų? Jeigu dabar 
ne esame atsargūs, kasgi mus saugos atei
tyje? Dabartinis laikas yra labai brangus. 
Dabar laikas susitaikyt su Dievu, dabar iš
ganymo diena. Būk kaipo svečias ant šios

SKUNDAI KLAIPĖDOS 
KRAŠTO SIGNA

TARAMS
Dėl vedamos Kiaipėdo.s kra 

što Lietuvos politikos vokie
čiai deda didžiausių pastangų 
Jlaagos Tarptautiniame T riliu 
nole vėl iškelti Lietuvai bylų.
Vokiečių priekaištus Lietuvai, 

žemės, turėk laisvų širdį ir pakelk jų auk- Klaipėdos krašto statutų pa
štai prie Dievo. Laimingai numiršta tie,
kurie yra taikoje su Dievu.

Jei esame sunkiai nusidėję, kreipkimės
prie mūsų Motinos Marijos. Ji visuomet 
mus priims ir priglaus prie širdies, o nie
kad neatstums nežiūrint kaip esame nusi
kaltę, by tik atgailos dvasioje grįžtame prie 1

sirašiusios valstybės (signata
rai) perdavė suripažinti juri 
stums, kurie juos rado nepa
matuotais. Taip pat ir Lietu
vos vyriausybė signatarams 
pranešė, kad vokiečių spauda

Dievo. Branginkime Marijos saldų j į var-Pr rat^*° agituoja ne tik prieš
dą. Jj yra mūsų gailestingoji Motina, mū
sų Gelbėtoja. Ji yra mūsų gyvybė. Ji yra 
mūsų viltis. Ji yra mūsų saldybė ir mūsą 
Užtarytoja. Su ašaromis siųskime aukštyn 
į Dangų mūsų kasdieninius poterėlius mū 
sų Motinai Marijai taip, kad po mirties 
mūsų siela būtų verta ilsėtis ramybėje 
Viešpatyje.

O! Dangaus Karalienė! O visų Sūl-Įnucis niekais 
džiausioji Širdie, būk mūsų Išgelbėtoja, i 
Teikis kad mes visi paliktume šitų ašarų 
pakalnę su tikra išganymo viltimi.

Vineas Kartonas.

is parapijos gyvehimū B0K ^^1] KATALIKU!

LIETUVIS KANDIDATAS I ŠVENTUOSIUSH -

Prieš 300 metų Kinijoj mirė uolus Baž 
nyčios darbininkas lietuvis jėzuitas Andrius 

. Rudamina. Savo neilgu gyvenimu, vos 36 
metų, jis spėjo pasiekti taip aukštos tobu
lybės, kad jam dar gyvam būnant visi žiū
rėjo į jį kaip į šverutųjį, o jam mirus dau
gybė žmonių artinosi prie jo karsto, kad 
prilytėtų rožantėlį ar kryželį, o jo daiktus 
nešiojosi relikvijoms. Jo kapas buvo nuo
lat keliauninkų lankomas ir po šiai dienai
Kinijoj jo atminimas nenumiręs.

Prieš Didįjį Karų Amerikos lietuviai 
ilgiausiu raštu kreipėsi į šv. Tėvų, kad pa
tikrinęs maldų išklausymus, Andrių Ruda
miną galutinai paskelbtų palaimintuoju, o 
po to šventuoju. Ištiko karas ir dalykas nu
sistūmė tolyn ir kurį laikų net buvo už
mirštas.

Štai dabar vėl viskas iškyla aikštėn. 
Palaimintuojo skelbimo darbas varomas 
pirmyn. Prieš pora metų pasirodė Andriaus 
Rudaminos gyvenimo aprašymas. Tų kny
gelę išleido jėzuitas T. Benediktas Andruš- 
ka. Patartina, kati kiekvienas lietuvis kata
likas įsigytų minimą knygelę ir atsidėjęs 
perskaitytų ir susipažintų su to uolaus Kri
staus kareivio gyvenimu. O jis toks įdomus, 
pilnas dorybių.

Andrius Rudamina gimė 1596 metais 
Daugėliškiu kaime, 12 kilometrų į pietus 
nuo Vilniaus ir mirė 1632 metais Kinijoj. 
Jis yra tikras lietuvis iš didikų giminės. 
Iš pat jaunystės Andrius pasižymėjo savo 
nepaprastu pamaldumu. Dar jaunas būda
mas įstojo į jėzuitų vienuolyną Vilniuje. 
Juo pasekė ir jo ištikimas tarnas Mikalo
jus. Andrius, Naujokyne turėjo atlikinėti 
nuolankumo darbus ir darbuotis virtuvėje, 
o Mikalojus buvo paskirtas už virėją. Pa
saulyj Mikalojus klausė Andriaus, o dabar 
Andrius Mikalojaus. Nejauku buvo savo 
buvusiam ponui uždavinėti pažeminančius 
virtuvės darbus, bet Andrius ramiai atsaky
davo: “Tu pirmiau buvai mano tarnas, o 
dabar aš tavo, dėl to drąsiai man įsakinėk, 
o aš klausysiu.”

Teologijos mokslus Andrius ėjo Romo
je ir ten turėjo įdomų sapną. Jis mato, 
kaip ant jėzuitų pečių guli visas žemės ka
muolys. Kituose vietose lengva, bet vienoj 
vietoj, kur Kinija, baisiai žemė spaudžia 
jėzuitų pečius, o prakaitas taip ir pilaei 
nuo jų kaktų. Angelas parodė, kad An
drius eitų į pagelbą. Tuojau jis pabudo ir 
viską papasakojo vyresniesiems. Šie įžiū-

CAMDEN, N. J. — Jau su 
ėjo 2L metai nuo įsikūrimo 
Šv. Jurgio parapijos. Pirmais 
parapijos steigėjais skaitomi 
Miliūnienė ir Kazlačnūnas. 
Žmonelių gerais norais pusė
tinai atsirado, bet vargas bu
vo gauti kunigą. Pirmuoju 
klebonu buvo kun. P. Vana
gas, bet, dėl kai kurių prie
žasčių, apleido parapiją.

Paskui buvo kun. Janušas. 
Pabuvęs kokį laiką taipgi ap
leido parapiją. Trečias buvo 
kun. ITalaburda, kuris ilgiau
siai išbuvo, rodos, apie deši-

rėjo tame Dievo valią ir Andrių tuojau iš
siuntė į Kiniją.

Neilgai teko Andriui darbuotis Kinijos mas metų. Bet dėl nesveikatos 
dirvoje, tik 5 metus, bet per tą trumpą lai- mažai tegalėjo dirbti.
kų kiek jis nuveikė, tai kitas ir per 50 me
tų vargiai padarys. Greitu laiku jis išmo
ko sunkios kinų kalbos, jau galėjo be var
go sakyti pamokslus, vesti katekizaciją. Be 
to parašė kinų kalba keletą knygelių, iš ku
rių ypač garsios dvi: “Tcben Che Pan Fon 
Sin Tou” (“Dvidešimt širdies paveikslų”) 
ir “Che Fou Kin Tai Tou” (“Darbštaus ir 
tinginio žmogaus dešimts paveikslų”).

Lietuviai katalikai, jei norime turėti 
savo šventąjį, tai griebkimės maldos. Ne
trukus pasirodys paveikslėliai su maldele; 
kas norės tų paveikslėlių, arba Andriaus 
Rudaminos gyvenimo aprašymo knygelės, 
tegul kreipiasi šiuo adresu, Amerikoj: Rev. 
J. Bružikas S. J., 259 N. 5th Str., Brook- 
lyn, N. Y., ’o Lietuvoj: Jėzuitų ‘Vienuolynas, 
Kaunas.

Jeigu kokie stebėtini atsitiktų maldų 
išklausymai, malonėkite irgi tais pačiais ad
resais rašyti. Jau vienas kitas maldų iš
klausymas įvyko ir gautas pranešimas, lau
kiama daugiau.

IRTIS
girtis ateina kaip vagis naktyje. Kris

tus pats pasakė — “Bfidėkite ir būkite pri
sirengę, nes nežinote dienos nė valandos 
kada mirtis ateis.”

Labai greitai reikės kiekvienam atsi
skirt su šiuo pasauliu. Turime pažvelgti į 
savo Rąžinę, kaip dalykai stovi su mumis 
iki šiolai. Kada žmogus yra iš akių, jis 
tuomet greitai išnyksta iš žmogaus minties. 
O! tas tamsumas ir kietumas žmogaus šir
dies, kuris vien tik protauja apie esamą 
laiką, o nežiūri į ateitį,, j kitą gyvenimų! 
Tie kurie turi gerų sąžinę jau ne taip bijo 
mirties. Taigi yra daug geriau saugotis 
nuodėmių, negu abejoti mirties tikrumu. 
Baisi mirtis yra tik tiems žmonėms kurie 
sąmoningai ir nuolatai laužo Dievo įsaky
mus, ir kurie nenori pasitaisyti iš jųjų blo
gų darbų. Šv. Raštas sako: — “Kas mėg
sta pavojų jame pražus.”

Jeigu šiandien ne prisirengęs, kaipgi 
rytoj būsi? Rytojaus diena yra nežinoma. 
Kaipgi gali pasitikėt, kad rytoj būsi gyvas? 
Kokių naudą turime sau jei ir ilgai gyven
tume jei siela ne kils aukštyn, tobulyn bet

Per tą laikų bažnyčia ap
griuvo, tautinė dirva buvo ap
leista. Parapija atsidūrė ant 
pražūties slenksčio. Susirinkę 
keli parapijonai jau buvo nu
tarę panaikinti lietuvių Šv. 
Jurgio parapijų ir prisiglaus
ti prie airių.

Parapijos steigėja Miliūnie
nė prašė Dievo, kad parapija 
nepražūtų. Dievas yra gailes
tingas.

Besirengiant parapijų palai 
doti, netikėtai atvažiavo kun. 
B. Virbickas. Žmonės pradžių 
go. Dirva labai piktžolėmis a 
paugusi, bolševizmo nuodai.) 
beveik visi užsikrėtę, našta 
labai sunki, beveik nepakelia
ma. Pagailo kun. Virbickui 
žmonių ir pasiėmė sunkų dar
bų ant savo pečių. Pradėjo pa
rapijos tvarkymo darbų. Iš 
pradžių reikėjo patirtį labai 
daug nemalonumų. 3i3jo prie , 
kiekvieno lietuvio, kalbino grį' 
šti atgal prie tikros bažny 
čios. Važinėjo po ūkius, po 
miestelius, visur skelbė Kris
taus mokslų. Vienį juokėsi, ki
ti ranka numodavo, sakydami, 
kad kun. Virbickas stebuklų 
nepadarys ir parapijos Cam- 
dene neatgaivins.

Bet, štai, dar tik treti me

tai, kaip gerb. kun. Virbic

kas klebonauja, o jau daug 

nuveikta: bažnyčia atnaujin

ta, gražūs langai sudėti, alto

riai ir stovvlos nudažytos, nu-1 

pirkia nauja Saldžiausios ši

rdies Jėzaus stovyla; po baž

nyčia padaryta labai graži

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

‘KATALIKŲ TIKYBA’
Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti

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

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. Popieros ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TIKYBA, II tomas — JĖZUS KRISTUS. 
Turinys: Jėzaus Asmuo. Pirmykštė žmonių laimė ir nuo
dėmė. Prieš atpirkimų. Atpirkėjo šalis. Marija, Juozapas 
ir Jonas Krikštytojas. Jėzaus užgimimas ir jaunystė. 
Krietaus viešojojo gyvenimo trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Užžengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
rais $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievas. Paeina iš Tėvo ir 
Būneus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Šv. Dvasios do
vanus. Nuodėmės prieš Šv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypa- 
tybėz ir Šventųjų Bendravimas. Nuodėmių atleidimas. 
Sakiam en ta i — 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 nuplėšk

Gerb. "Draugo” administracijai:
Siunčiu t................ už kuriuos atsiųskite man Vyskupo Būėlo knygas

"KATALIKŲ TIKYBA".
I tomą — TTKTIT. Kaina *1.00; apdn-yta *1.35 
IT tomą — Jf’ZIIS KRISTUS. Kaina vi.50: apdaryta $1.90 
III tomą — SV. DVASIA. Kaina *1.00: apdaryta *1.35.

Ir be*
Siunčiu *2.80. kad atslųstumėte be aptaisu.
Siunčiu **.65, kad atsiustumėte audeklo apdarais visas tris vyskupo 

BOčio knygas “KATALIKŲ TIKYBA".
Vardas, Pavardė ........................................... .. ................................................

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

Lietuvos valstybe, bet ir ra
gina jos piliečius neklausyti 
savo valdžios, šis Lietuvos 

, pranešimas visiems padarė di
delio įspūdžio ir diplomati
niuose sluoksniuose manoma, 
kad visos vokiečių pastangos

P AI N-E X P E L L E R I

r III
tiškų
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Nuo Reumatiškų 
Skausmų 
nąudokite 

ANCHOR 
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Ezpelleris

palengvina skausmus

ILLS P

Nemalimas Įveiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. Iš Montrenl, Canada ra
šo.kad jum daug pagelbėjo NVGA- 
TONK. Turi daugiau gyvumo tr ne
bejaučia pilvo skausmų. Tai nėra 
mokamas Badymas, jis buvo atsiųs
tas liuosa jo valia. I)uug kitų pra
neša panašius rezultatus. NUGA- 
TONR vartojama metų metais kaip 
pagelba malimo sistemai. Tai yra 
daktaro receptas Ir turi gyduoles, 
kurios didina malinio organų veik
mę. Jei jūsų apetitas prastas arba 
turi vargo su nemalimu — pamė
ginkite NPOA-TONE. Pajusite nauda 
Į keletą, dienų. Mes Žinome, kad pa
tarsi!. ir kitam. Mėnesio trytmentas 
už Vienų. Doler). Parduoda visi ap- 
tlekoriai su garantija grąžinti pini
gus, Jei būsit nepatenkinti. Nepri
imkite pamainų.

Nuo užkietėjimo imkit—VGA-SOL 
— Idealų l.iuosuotojų vidurių 2tO 
ir 6'ic.

GA1NS 25% LBS.
IN TW0 MONTHS

COD LIVER OIL-Once a 
Punkhment—Now a Treat

i to take nasty- 
r oila. Cive them

................. ____ ....... ......... ...... with a drlicioua
chocolate fastr—and watch t be ir bodies grow 
daily *ith vigorous, athletic strengthl Mrs. 
Merder ot Muwaukee says:

“Before my child took 
CocoCodshronlyuieitheJ 
80 Ibs. Nou\ in turo 
monlbs’ limr, s be reeigbs 
105 įi Ibs. and siu Jsas 
nol been UI sinee."
Ot her cod 1 iver oila ha ve 
only Vitaminą A and D, 
būt Coco Cod is also 
rich in Vitamin B—the 
appetite and growth 
promoting vitamin. 
Start ynurchildren with 
Coco Cod today. Al alt 
druĮ Stores.

GOGO GOD
1h«C«4UvarOnThatTaatds Liks Chocolate

Preferred by millions 
to mayonnaise..

Rinktinė me
džiaga supluk
ta I nepaprastą 
grietinės pavl 
dalą Krafl 
Mlracle 

•Whi‘p ma
šinoje.EXTRA! MARGUČIO EXTRA!

SkandalirSkandalai
Muzikalis Vaidinimas

13 Sausio - Jaunary
MARGUČIO AUDITORIJOJ,

32 West Randolph Street, Chicago, III.
(Vidum iesty)

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

1 eettns tr

(Tęsinys ant 5 pusi.) jlL

Šokiai nuo 8:30 v. v. prie Davė Bennctt radio Or
kestras. Į šokins įžanga 40 centų.

Užkviečia MARGUTIS.
J

TOLOSEFAT
Mlaa M. Kalnas of Brssktya, N. Y. 

vrHas: "Bara aaad Kraaehen lot Uis 
pati « aaantha and bara net only loat M 
paanda bat lašt ■<• mneb battar In a Tory 
osy. Oran for proplo oho don’* rara (o 
radaes, Krnaabrn Is oonderfsi to kaap 
the tratena bealthy. t belng n narse 
aboald knetr fsr I’ro Irtad sa many 
thlnrs bst only Krnsebrn ansverod sM 
porpasss." (May U. 1*3*).

TO lota tat BAKELY and HARMUSg. 
LT, laka a balt teaipoonful ot Kruachan 
Balta in a glaaa ot hot oatar In the 
nornlng bofort breakfaat—doo’t misa a 
mornlng a bottle tbat ląstą 4 ašaka 
costa būt a tritlr- -gat Kruachan Salta a* 
any drugatore tn Ająartca. If no* Joy- 
fidly eatufled aftor the flrst botUa— 
muoey back.
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fflSCONSIN’ū LIETUVIŲ ŽINIOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 

5108 — 7th Avė., Kenosha, Wis.

METINIS SUSIRINKIMAS
Kenosha, TFi«s, — šv. Pet

ro parapijos metinis susirin
kimas įvyko pereitu sekma
dienį paruoštais pietumis. 
Per pietus, Louis Stankus vi 
sus linksmino muzika.

Susirinkimų atidarė kleb. 
kun. M. Urbopavieius, pasakv 
damas įžanginę kalbų, nnšvie 
sdamas visų eilę atliktų dar
bi} ir komiteto darbuotę per 
praeitus metus.

Po išduotų metinių rapor
tų, priėmus metinę atskaitų,

S ĮSTATYMŲ
SKYRIUS

Veda Charles P. Kai

i mus morgičius ant savo tur
to. Kitas asmuo turi .įmigę- 

j mentų $3<X) ant to paties tur-
! to. Nuosavybės savininkas rei 
į kalauja iš “Home Loan” pa 
i skolos ir valdžia duoda pas 
kolų, bet neužtektinai, kad ap
mokėtų morgičius ir judgeme-

KLAUSLMAS 1. Pasiskoh-1 Tokiu būdu a‘; Pri*a<lf" 
nau $3,000 ir išdaviau antras' >u’ kad 3ei dnos n,aH “re' 
morgičius ant savo nejudina-1lease of ™>rtgage”, aš, gavęs 
mo turto. Už šešių mėne8ių į “government bonds” imskolų,

CHICAGŪJE
PASIMIRĖ VERONIKA 

KANCEVIČIENĖ

SUCH IS LIFE-

r
3

'pardaviau turtų. Pirkėjas Su_ J įmokėsiu $3(X). Jis tų pada
rė, bet vėliau jis paliko, kaip 
mes vadiname “naslv”. aš

Į tiko atmokėt pirmus ir antrus 
morgičius. Jeigu pirkėjas su-
tiko atmokėt pirmus ir ant- ’i’-no'iu m#k« «3W- Al
rus morgičius, ar as esu pa- 
liuosuotas nuo morgičių?

ATSAKYMAS: Ne. žmogus 
turintis jūs pasirašytas notas

ROKELANI). — Pirmadie
nio, i nusio 7 d. popiet, pasi
mirė gerai žinoma roselan- 
dietė ir Visų Šventųjų parap. 
darbuotoja a. a. Veronika 
Kaneevičienč, 34 E. 108th St. 
Paliko nuliūdime vyrų Jonų 
ir dvi dukteris, Teklę ir Mo- 
nikų, kurios taip-gi atsižymi 
savo veikimu, priklau-sydauios

/F

Ko,

gali skusti ir iškolektnoti pi-Įwer for the dėbt of anotlier, 
nnus ir antrus morgičius. , an,Į ||,e statutes provid > that 

no agreement will lie to ans-

įis gali iš manęs išreikalauti.’
ATSAKYMAS. Ne. “This

iudgement, not being against Į Pr’e choro, vyčių ir aluninie- 
you, būt against a tliird par- organizacijų. Laidotuvės 
ty, is no agreement to ans-

lt

“The party who holds th< 
notes, seeured by the niort- 

Aniceta šturmaitė. kuri vai-' «ašes> <an sue- >'ou on the n°-
valdyba liko užgirta ta pati. dina svarbių rolę veikale ‘Ma 

žoji Gėlelė — Šv. Teresė’. Šį

100 METŲ SUKAKTUVĖS
veikalų, vaizduojantį Šv. Te
resės gyvenimų, sausio 20 d.,

tęs; and it would be no d e- 
fense that you sold the pro- 
perty to somehody else, and 
that thev assumed to pay the

\ver for the dėbt of anotlier 
unless the agreement is in 
vvriting”.

Šįmet Kenosha miestas 
minės šimtų metų jubiliejų 
nuo įsikūrimo.

Visos tautos turės savo pa
rodas. Lietuviai irgi turėtų 
dalyvauti tk»se sukaktuvėse.

KLAUSIMAS 4. .Susižieda
vau su jauna mergina ir (Irau 
gavom kelis metus. Sutikon

įvyks penktadienio rylų, su 
pamaldomis Visų Šventųjų 
bažnyčioj'?, 8:30 vai. ryto.

Choro, Vyčių ir Alumnie- 
čių nariai dėlei mirties moti
nėlės savo narių Teklės ir 
Monikos Kuncevičių, reiškia 

' užuojautų šioje liūdnoje va
landoje.

Ii

Liella deeidea to redseo the vpkeep of the faeo.

7 vai. vakare, Šv. Petro pa- niortgages. You eannot sho\v
rap. salėj, Kenosha, AVis., per-Į^ba^ the lialder ot the niort-, ^evejję apsivesti. “lpon our 
statys Aušros Vartų parap. a-j£*£es a£ree<t to release you
rtistų grupė.
' Apart dramatizavimo Šv. 

Teresės gyvenimų, bus ir gra
žių giesmių.

Veikalų parašė ir režisuoja 
kun. J. Mačiulionis, M. 1. C.Naujų metų vakare, moky

klos mokiniai buvo surengę
programų parapijos svetainė- Musų mokyklos mokiniai 
je. Programas buvo ilgas ir taupus. Jau kelintas metas, 
gražus. Žiūrėtojai gyrė vaikų; kaip mokyklos taupymo cen- 
išsilavinimų ir džiaugėsi se
serų PranciŠkiečių veikla.

Kun. M. Urbonavičius mo
terystės ryšiu surišo P. Vaba 
linskaitę su Robertu Šmith ir 
Petronėlę Uibaiftę su Juozu 
Bružu.

tų fondas yra aukščiausiame 
laipsny. * *' JI

Šis taupymo lenktyniavi
mas eina tarpe suvirs pen
kiolikos mokyklų.

Žemaičių Juzė

Šv. Petro dr-jos metinis su 
sirinkimas įvyks sausio 13 d.,

Pavojingai serga Kalasi n- , parapijos svetainėje.
skienė; taipgi negaluoja ir 
jos vyro motina.

Dėlei nepastovaus oro, dau 
gelis serga šalčiais, ypač ma
ži vaikai ir senesnieji.

Praeitų Šeštadienį palaido
tas Vincas Mikutis, brolis Ža 
latorienės.

Prašomi visi nariai būtinai 
atsilankyti. Bus svarstoma 
Apie panaikinimų pomirtinės 
mokesčių.

Kin. Rast. A'. Bukauskas.

ŠVENČIU PRISIMINIMAI
RAC1NE, WIS. — Šv. Ka

zimiero parapija šiemet Ka
lėdas ir Naujus Metus iškil
mingai apvaikščiojo. Bažnv-

Vyčiai ruošia puotų pager
bimui artistų, lošusių “Išpa
žinties Paslaptį.”

Norima kuodaugiausiai iŠ- čioje altoriai buvo puikiai eg-
vyntyti mūsų jaunime lietuvi
škumų per rengiamus vaka
rus, vaidinimus.

I

engagenient”, aš jai nupirkau 
deimantinį žiedų, ir ji -sakė, 
kad vesis su manim. Dėt ji 
pasigavo kitų, jaunesnį vaiki- 

pavinent of your moitgage . jr apsivedė. Aš reikalauju.
kad.ji sugražintų žiedų ir lė
šas. Bet ji griežtai užgina. Ko 

iš jos galiu i.t
imti, ir kiek man kainuotų? ; 

ATSAKYMAS. You ean d<>

from liabilitv by an e.vpress 
agreement, or that there was 
an extension in the date for

Per
Mišios

Ivoselandiečiai gražiai užbai 
gė senus įimtus ir taippat 
gražiai sutiko naujus. 
Kalėdas visos šešios
buvo lankomos daug žmonių 
ir Kalėdoms aukų f liaukoje 
$720.00.

Nauji} Metų dienų taip-gi 
daug žmonių atsilankė j baž
nyčių.

KLAUSIMAS 2. Išdaviau 
notų A. B. už $200, bet .lis kiu būdu aš 
“pataisė” notų, kad skan.bė
jo $250 fr dabar jau trečias! ATSAKYMAS. You ean do! Ahunnic-eių basketball ty- 
asmuo žada mane skųst. Ar! nothing. This was a gift, and rnas gražiai pasirodo C.A .(».

since it was delivered, the b'P’j- lJ’g !*’,d **tovi pirmoj 
title of o\vnersbip passed upon 'deT°.)» lygiai su St. A\ iLlibrod

jie gali iškolektuoti? 
ATSAKYMAS: Ne. T pana

šų klausimų jau buvo per 
“Draugų” atsakyta. “If you 
ean prove that this note was 
altered, your friend eannot 
rccover anything; because a , 
material alteration voids th< Į 
entire note”.

KLAUSIMAS 3. Turiu pir-

S. Marčio pasirodymas Nau
juose Mišių drabužiuose. Vai 
kai - tarnautojai taip pat bu 
vo pasipuošę naujais drabu
žiais. Be to, dar prisidėjo Ke
nosha choras, vedamas varg. 
Vailokaičio, kuris gražiai gie
dojo Kalėdines giesmes. Kalė
dose gerh. klebonas sakė tu
riningus pamokslus. Taipgi 
pažymėjo, kad raciniečiai iš
kilmingai šventes apvaikščio- 
ja-

Tų džiaugsmų drumsčia ir 
nesmagumai, kad visų gerb. ir

laitėni papuošti. Betliejaus kū
telė gražini apšviesta elektros 
ir žvakių šviesa. Gražaus į- 
spudžio darė klebono kun. J. i mylima mūsų varg. Julė Ku-

KH “DRAUGAS” JUMS DUODA:
1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

being received. tvniu. B e po eteris

Kun. A. Petrausko, M. I. C

Praeities Pabjros
I dalis p«sl. 95
II dalis pusi. 192 

U2 ABIDVI DALIS 25t.
Prisiuntimui 5c. 

“DRAUGAS” PUB. CO.,
2834 So. Oakley Avė., 

Chicago, Iii.

GARSINKITĖS 
“D R A U G E”

! IŠ MARIJOSJtALKELiy
i Marijos kalneliuose žiema 

: nežiniai ir sniego ne per daug 
arba, geriau pasakius, baigia 
tirpti. Tatgi nėra sunkumų iš
važiuoti pasigauti tyro, gaivi-

, nančio oro. Taip bekeliaujant 
'galima sustoti ir Marijos kal
neliuose, kur bus progos gau
ti šių ūkio produktų: saldaus
pienelio, sūrelio dviejų rūšių,*
ir Smetonos. Jau ir yra švie
žių dešrų ir kilbasų. O laši
nukai 'kol kas tebsnrėja.

Farmeriai

BASKETBALL LYGA
Lietuvos Vyčių Chieagos

apskričio basketball Lygos 
žaidimai prasidės sekmadienį, 
sausio 13 d., 2 valandų po
piet, McKinley parko salėje, 
Archer ir Westerii avė.

'Marąuette Parko Vyčiai, 
čampi jonai, turės lošti už 
čampijonatų su tokių kuopų 
tymais, kaip: Brighton Park, 
Cicero, North Side, Dievo 
Apv. parap., Town of Lake 
ir West Side. Šios kuopos 
turi gerus tymus ir įžymius 
žaidikus.

J. Glehauskas, 

Sporto vedėjas

LIETUVIAI DAKTARAI

AKIŲ GYDYTOJAI

25 METŲ PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

Dl. JOHN SMtTAH*

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Flione 
PliOspeet ItlUS

Kės. and Office 
2258 So. beavitt 81

CANAIi O7O6

DR. J. J. KOWARSKAS
PHTSICIAN and SUROEON

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

1 to 4 and 7 to 1 r. M. 
Ruoday by Appolntment

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki S rak. 
NedMIomla pagal nutarti 

Oftao tolef. BOUlevard 7820 
Namų Tel. FROspect 1830

Tel. LAFayette 7680

DR.F.C.WINSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS 

4140 Archer Avenue
▼ai.: £—4 Ir f—8 vai. vakare 

Ros. 2136 W. 24th St.TrI. OANal 0409
Tel. OANal 0257

Res. PROspect 6658

DR. P. Z. Z ALATŪRIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

1821 SOUTH HALSTEID 8TREBT 
Rezidencija 6600 So. Arteslan Avė. 

Valandos; 11 ryto Iki S popiet 
8 Iki 8 v. vakare

DR. G. I. BLOŽIS
Tel. CANal 8122
. DENTISTAH

2201 W. Germak Road
(Kampas I^avltt 8t.) 

Valandos; Nuo 8 Iki 12 ryto 
Nuo 1 Iki 8 vakaro 

BeredoJ pagal sutarti

THL’ CANal 8121

DR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

2201 W. Cermak Road
Valandoe 1—S Ir 7—I vak. 

geredomla Ir Nedftllomls pagal sutarti 
REZ1DKNCHA

6631 S. California Ava.

Ofiso: TeL LAFayetto 4017
Kea.1 Tel. HKMIock 8288

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTO J A8 Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 3-4 Ir 8-8 vai. vak. 

Reiideneljos Ofisas: 265* W. 6#th 8U 
Valandos: 10-12 Ir 8-1 vai. vak. 

Reradomla ir Nedaliomis parai mitaitl

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAS

1444 KO. 48tk OT., CICERO. ILL 
Utar.. Ketv. ir Pėtn. 10—8 vai. 

8147 KO. HALSTED ST.. CHICAGO 
Paned. Hersd. Ir Hnbat. 9—9 vaL

Dienoms Tel. LAFayetto 8788 
Naktimis TsL OANal 0482

DR. A. J. JAVOII
Office: 2643 W. <7th Street
VaL: 8 Utf 8 popiet, 7 Iki • vak. 

Nedėlioja pagal sutarti

Tel. ROirLevard 7042

DR. G. Z. VEZEL'iS
DBNTISTAJB

<645 So. Ashland Avė.
erti 47tb Street 

▼ei.: nuo • liti 8 veltere 
Seredoj pe«el autam

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytoje* 

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

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

Tel. Ofiso BOUUcverd 8818—14 
Kci VIUtory 23M

OFTOMETRISTAS
. mpytė susirgo. Tai viena iŠ lg01 g 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. 

Phons Ganai OMU

geriausių darbuotojų mūsų p?»
, rapijoj. Linkime jai greit, pa
sveikti. Dabar jų pavaduoja 
vargonininkas Vailokaitis iš 
Kenosha. Jis Kalėdose buvo 
atsivežęs ir savo chorų. Raci-

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos niečiai jain už tai dėkingi.
klausimus;

' 3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. 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 

apie sveikatų;
9. Kasdien įdomius paveikslus ir juokingus piešinius;

10. Vėliausius pranešimus iš parapijų ir draugijų darbuotės;
UŽSISAKYKITE — IR JUMS IR MUMS PAGELBĖS. 

‘Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa- 

i vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

b “DRAUGAS” PUB. CO.

Naujus Mišioms drabužius 
kunigui ir vaikam nupirko Al
toriaus Puošimo ir sodaliečių 
draugijos; taip pat jos papuo
šė ir bažnyčių.

Garbė jums, mergelės ir mo- 
1 terys, už taip gražų darbų. 
Dievas jums šimteriopai at- 
mokės.

Telef RKFublfc) 7848

3
•7 A

2334 S. OAKLEY AVENUE, 
Chicago, Illinois

Naujų Metų laukiant Alto 
riaus Puošimo draugija aure 
ngė teatrėlį ir šokius. Žmonių 
prisirinko pilnutėlė svetainė. 
Visi smagiai laikų praleido. 
Vakaro pelnas paskirtas Al
toriaus Puošimo draugijai.

9 V.|

DR. VAITUSH, 0PT.
Lnenma

OPTOMKrHICAI.LV ARIC 
8TECLAL18TA8

Palengvins ekiu (tempime, korto 
0rle*aj*lml gelvoa skaudėjimo

■valgirao aklų aptemimo, aervuotu-1 
eio, skaudom* aklu karfttj, atitaiso, 
trumparegyste Ir tollregynta Prlren 
<f* teisingai akinius. Visuose atsltl 
Ūmuose rn&a Ina vi mes daromas su 
elektra. paroCaudla meilausiąs klal 
das. HpedalA atyda atkreipiama I 
mokyklos valkus Kreivos akys all 
terisnmoa Valandos nuo 10 Iki I v 
NedSIfoJ nuo 10 Iki II. flsngely at 
stuklmų akys s N taisomos be akiniu. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.

4712 SO. ASHLAND AVĖ. 
Phoze Boulųvard 7589

DR. A. J. BERTASH
Ofiso vai. nuo 1-8; nno 8:88-8:80 

756 W. Sfith Street

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4157 ARCHER AVENUB 

Tel. vntgtate 0084 
Ofiso vai.: 1—4 ir 4—8 g. u*.

NedlUomla pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO. ILU.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo ? i’kl 4 
vai. po plotų Ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedsllotnis nuo 10 iki 12 

valandai dlėną
Ielefona« MlDwa> 2880

DR. M AURICE KAHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 80. ASHLAND AVĖ.
Tel. VARds 0O84 

Rea: Tel. FLAsa 2400 
Valandos:

*uo 10-12 v. ryto: 2-2 h* 7-8 e. v. 
y»i*’.gl4nisįa auo io i: omo*

Office TeL RKPnbllc 76*8 
Rre. TeL GROvehOl 0617

7017 8. FA1RF1SLD AVY.

DR. J. J. SIMONAITIS
8428 W. 14AJMJI ETTK ROAD
GYDYTOJAU Ir CHIRURGAS 

VaL 8-4 Ir 7-8 vak. Ketv. 8-11 ryto 
NedėlfoJ susitariu.

Tct. LAPsyctte Mfli

DR. A. BAČKOS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kedzlnl 
Valandos: nuo 2 Iki f! vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėltctnfe pagal
. sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette UBO
Re». Tol.: VIRglnls 0009

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DINTI8TA8

G A B _____ X - R A Y
414A AAOHZJt AVBNtJK

r.-aųc^co Va .

OPTOMKrHICAI.LV
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LABDARIŲ DIRVA
LABDARIŲ ŪKIS

Labdarių ūkis, apie kurį 
j šiame raporte eisis kalba, ra

IŠ PRIEŠMETINIO SU- ir Kryževičius; agitatoriai - 
SIRINKIMO Durna, Gedvilu, Valančius, Ba

• • I '------------ vevičiu.', kun. Mačiulioiv.s; at-
Gruodžio 26 d. Aušros Var- stovais į Pederaeijos apskntj 

tų pu ra p. salėj įvyko pi iešme- Nenartonis, Vaieiekauskas, 
tinis Lietuvių K. K. Labdarių J Kabijonaitis.
Sąjungos centro susii iiikmias,• Naujoji valdyba, uj rektoriai
į kurį atsilankė gražus būrys ir komisijos susidedu iš dar-
kuopų atstovų ir veikėjų. ! nšein asmenų, dėl to tikimasi,

...................... , , kad 1935 metu veikimas vis įPirmiausia išklausyta rapo-, . x . *
... . r . i • v vem 1 rentų pirmyn. Valdybosįto is buvusio Labdarių \ a-: . v , . 1 .

. 1 priešakyje atsistojo A. Bace-karo. kurs buvo rengiamas su- ‘\
v.tius, kuris visa savo sirdi-ryšyje su tautų karnivalu. Va 

karus pavyko visais žvilgs
niais. Susirinkime išreikšta:

t

įuidėka ‘‘Draugo’’ reduktoriui 
L. Simučiui, p A. Kalvaičiu: 
ir visiems kitiems, prisidėju
sioms prie šio vakaro pa iše
itinio. Šia proga reikia primi
nti, kad dar ne visi pridavė 
pinigus už parduotus tikietus. 
Prašoma kuo greičiausia tai 
padaryti.

Naujas labd. pirmininkas 
Renkama nauja valdyba.

lyje. Dvi minėtos kalvos via Požemis gali būti iki desėtko Iš PARAPIJOS GYVENIMO 
tokio aukštumo, kad jas ver- pėdų gilumo. Kiek teko ištir
tėtu ulba vaisiniais medžiais ti, Labdarių ūkyje tas pože-

ndasi 22 mylios nuo Marųuette apsodinti arba alfaalfa užsėti mis susideda iš molio tokio
Parko kolonijos. Vidutiniai va 
žiuojaut, iš šios kolonijos į tų 
ūkį nuvykti trunka 45 minu- 
tos. Cementinio kelio yra 19 
mylių, o kitas kelio galas yra 
žvyruotas. Tas galas, vienok, 
yra tiek geras, kad ir slapiau
šiame sezone juo galima gerai1 reniai pertaisyta. Dalis vidų 

į važiuoti. Taip bevažiuojant tiuiškame stovy, bet. kaip kur

(Tęsinys nuo 3 pusi.) 
svetainė, kur būna įvairios 
pramogos.

Sekmadieniui atėjus, pilna
ir taip laikyti. Gi alinė jaut to- pat, kokį galima matyti Lie- 
kias kalvas vanduo visai na Įtuvoje daugely vietų, kaip va: 
plautų visų dirbamųjų derliu- po Kaunu, ties Raseiniais, pa- bažnytėlė prieina žmonių ?•/. 
<”ą žemę ir tos kalvos būtų I e
jokios naudos.

Aplink ūki užtvertos drūti
•lės tvoros. Tvorų dalis yra

gal Eržvilku. Kaip piimiuu 
minėjau ir požemyje yra į- 
niaišyta kalkakmenų skelia u- 
drų. Tokis požemis. yra i«i-

lai yra atsidavęs visuomenė 
n.am darbui.
Kas bus su 1-mu margiem? 
Labdarių ūkio pirmas mor

.įčius baigiasi šių natų ko-

Dvnsios vadu išrinktas kun. stengti atvežti i cen
Juozapas Mačiulionis. M. I. 
C.; pirmininku Antanas ikicc 
virius; virė pirminii iuiis K 
Sriubienė ir A. Valančius; 
nutarimų raštininku K. Kabi-

tuo žvyriniu keliu atsiduria
ma prie pietinio Labdarių ū- 
kio galo.

Prie pat kelto vakariniame 
kinko kampe stovi ūkio trio-

jau reikėti} tvoras taisyti. 
Paviršutinis žemės sluoks

nis, l- urį čia taip vadiname y- 
įa tas žemės sluogsnis, kuris 
yra sumaišytas su r. igmenų

pageidaujamas.
Kaip gilus yra požemis, man

trūko laiko ištirti. Tik gail
ina spėti, kad nėra gilesnis, 
kaip išira trejetą pėdų. Tų 
spėjimą galima paremti 1) kau 
įlenkėse vanduo nef.;lni:'o. Jei

Mišių išklausyti, tiražus cho
ras gieda lietuviškas giesme-. 
Taipgi jau baigiama statyti 
ir klebonija. J r kasoj biskį pi- 

! nigų yra.

Kun. Virbickas yra malo- 
naus būdo, nuolankios širdies, 
be puikybės ir geras pamoks
lininkas. Savo pavyzdžiu, jau
smingais pamokslais daug pa
klydusių avelių atvedė atgal 
į Kristaus vyndaržį.

Lai gyvuoja Camdeno Šv. 
.Jurgio narapija ir jos geri), 
kleb. kun. B. Virbickas.

Slenka Dulkelė

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS
'jodai. G\veliamasis namas pa
statytas netoli kalvos viišū- j Tų siuogenį vadinsime virs
nės. Kiti ūkio triobešiai stovi! žemiu. Kalvose, bent pačio.-*

puvėsiais, susideda iš šlvnos. gu molio požemis luitų gilu:, 
tai bent keliose vietose van
duo telkšotų nuolat. 2) Kad

šiek tiek į lankiau už gyvena- j viršun >se, virš/einis yra visai 1 požemis nėra pergilus, tai liu-
mųjį namą, bet ne visa; lin- sekins. Įlenkėse—gilus. Aps- 
kėje. Apie visas triobas yra i kritai imant iauka« yra užklo- 
nemažas slėpinys, taip kad Į tas apie pusantro pėdos vi*š-vo 5 d. Kita klausimas, ar la

bdariai pajėgs jį apti akėti, ar 
reiks imti paskolą ir mokėti) 
aukštus mokesčius ir komisą?,
Tą svarbų klausimą gerai pa

. , • ‘ ' • .• Kabi kuriu pašėtrų stogai rei-svarstvkune kuopų susirinki- • ' 1 i
„mose ir uoliai pkdirla ki.ne, taisymo. Tarp gyvena-
l-.nl išvengti bereikalingu ,S- ”wrio8 ir tvar,4 5™ Jullnls 
Indu. Kuopos prašomos pusi- « vfjinc PW»P»-

Tuojau uz tvartų į šiaurę [ giliai yra mažų skeliaudrėlių

d i ja tas, kad kalvose randasi 
stambaus žvyro. Tokia pože
mio sudėtis via pageblauja-

vandao niekur nesilaiko. Visos žemiu. Kalvose randasi kumš- i ui. Sunkiame my trasos 
Iriobos yra vidutiniškos, visos j ties didumo granitinių akme- 

|lipdinės, elektra apšviestos. Į.nu. Visame ūkyje randasi kal
kakmenių įvairaus didumo.

kiek
galima daugiau pinigu. rrn«-

, • , , i • , . nemažaiisiais metais labdariai daug
pasidarbavo atniokėjime ant
rojo morgičiaus ($6000;, u i 
kia tikėtis, ir šiemet tiem

Jonaitis; Finansų raštininku Z žiau pasidarbuos ir visos ūkio 
skolos bus atmokėtos. Visi į 
darbų! P. Fabijonaitis

Gedvilą; iždininku kun. .1 Ma
čiu.ionis; iždo globėjai — Ma- 
tuk uitis ir Kryževičius; dire
ktoriais — Nenartonis, A IJa
cevičius, kun. J. Mačiulionis

JUOZAPAS
LEKAVIČIUS

Mirė sausio 6 d.. 1836 m..
8:45 vai. vakaro, sulaukęs 57 
metų amžiaus. Kilo ift Taura
gės apskrido. Švėkšnos parap. 
Ir miesto. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

F’alikn dideliame nuliūdime 
savo mylimų moterį Rozaliją, 
po tėvais Hudaitė, 3 sūnus: Jo
ną.. Juozapų ir Anlaną 18 m. 
amžiaus, 2 brolius: Jonų ir 
Antaną ir brolien: I’etrončlę, 
seserį Barborą Pllnlenę ir gi
mines: o Lietuvoj seserį Mar- 
cljoną, brolį Kazimierą ir bro
lienę.

Velionis buvo narys šv. Sta
nislovo. šv. Kryžiaus ir Sinia- 
no Daukanto draugijų.

Kūnas pašarvotas 342 West 
47th St. Laidotuvės įvyks ket
virtadienį. sausio 10 d., iš na
mų 8 vai. bus atlydėtas j šv. 
Kryžiaus parapijos bažnyčią, 
kurio) įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą. Po pa
maldų bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gbiines, draugus-ges Ir pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Moteris, Sčuiai, Bro
liai. Brolienė, Kc-.ki Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauji gru- 
borius J. K. Kudelkls. Telefo
nas VARds 1741.

A.

užsi" ikc. užlaiko drėgnumų 
žemėje. Tačiau vietomis van
duo prasiveržia per negilų nio 

Kaikur užtinkamas didokas'lio sluogsnį ir žvyro sluogsny- 
je vanduo taip išsisklaido ihj 
žeme.

Klimatas Labdarių ūkyje ū-

akmuo, kaikur tik skeliaud- 
ras, bet visame lauke ir gana

vra nedidelis sodas. Randasi su žeme sumaišytų. Tas kalka- kininkavimo reikalams yra vi
vaisiais 

rrnšių ir obuolių.
Stovint prie triobų ir žiū-

apkibusių knienų buvimas yra labai pa- dutiniškas. Lietaus tik labai 
geidautinas. Pirmoje vietoje! retais metais nėra užtektinai 
tie akmenys padaro žemę tra-ldel užaugininio pašarų, javą

'rint į šiaurę, matosi visi dir- pesnę ir lengvesnę išdirbiniai, daržovių, bei .sodo vaisių. Au-
bantieji laukai. .Prie kelio ū- Antroje vietoje kalkak menai

BIZNIERIAI, GARSINKITĖS 
“DRAUGE”

VERONIKA
KANCEVIČIENĖ

mirė sausio 7 d.. 1935, 12:25
vai. po lėtų, sulaukus pusės 
amžiaus.

Kilo iš Kauno Red.. Panevė
žio Apskr. Sodos parap.. Pa- 
vartičių kaimo. Amerikoje iš
gyveno 2 5 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Joną .dvi dukteris Teklę 
ir Moniką, seserį Anelę Sirtau
tienę. sesers dukterį Pauliną, 
pusbrolį Juozapą Ožalą Ir gi
mines: o Lietuvoje dvi seseris 
Oną Sipulskienę ir Klzbtetą 
Geležienę, du brolius Petrą ir 
Juozapą Ožalius.

Kūnas pašarvotas 34 Kast 
1081h St., Roseland-.

Laidotuvės įvyks penktadie
nį. sausio 11 d., 1935 m. Iš
namų 8:30 vai. bus atlydėta į 
Visų šventų parap. bažnyčią, 
kurioje įvyks gedulingos pa
maldos už velionės sielą, po 
pamaldų bus nulydėta į šv. 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kvlelame visus 
gimines, draugus-ges ir pažys
tam us-mas dalyvauti šiose lai- 
dot uvčse.

Nuliūdę Vyras, Dukterys, Se
sių Ir 'Giminės.

laidotuvėms patarnauja gra- 
lioria.i |jiehawi,z ir Būnat.

Telefonas CANal 2515.
■0

BERNICE SMILGI3
(Po tėvais Petreiknitė)

Mirė sausio 6 d., 1935 m. 10 vai. vakaro, sulaukus 
36 metų amžiaus. Kilo iš Telšių apskričio, Telšių pa
rap., Siniltienų kaimo. Amerikoje išgyveno 34 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyrą .Juozapą, motiną 
Prancišką ir tėvą Augu-tą Petreikius, dvi seseris: 
Viola Terncs, švogerį Williain, Barbara Gerrib, švo- 
gerį Antliony, brolį Adam l’etreikj, švogerką Bernice, 
senukę Emiliją Martušauskienę ir gimines.

Kūnas pašarvotas 1459 So. Ilalsted St. Telefonai, 
YARds 6068. Laidotuvės įvyks penktadienį, sausio II 
d., iš namų S vai. Ims atlydėta į Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulingos pamaldos i.ž velio
nės sielą. Po pamaldų bus nulydėta į Šv. Kazimiero 
kapines.

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

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

Laidotuvėms patarnauja graliorius H. P. Mažeika. 
Telefonas YARds 1138. •

kio plotis apima tik vieną ke- 
tvirtdalį mylios. Toliau vaka
rų pusėje ūkis išsišauja į va
karus kitu mylios ketvirtada
liu. Tokiu būdu ūkis turi di
dėlės raidės “L” išvaizdų. 
Gale dirbamųjų laukų, šiaurė
je, randasi lapotų medžių mi
škas. ► .

ginio periodas — šalna nuo 
siekia virš 120 (.lie

Prie triobų ir kelio ryti) pu- £k’'-ic >’ra «?tektinui.
sėjo yra nemaža kalva»pasvi 
rusi į vakarus. Vakarų pusė
je taipgi yra kalva pasvirusi 
į rytus. Tokia padėtis vidurio 
lauke sudaro įlenki. Tame j- 

1 lenkyje pagal pašėtres yra su
daryti daržovių sklypai, kas 

j liudija, kad vanduo neužsilai
ko įlenkimuose. Einant toliau 
į laukų, įlenkis pasikeičia ka
lva ir tuojau ir vėl nemažas 
įlenkis lauko viduryje. Rytų 
pusėje apvali didoka kalva 
pasvirusi į vakarų pusę. šiau
rinė pusė bei vakarinis laukas ' 
yra daug maž lygesnis. Trum
pai sakant Labdariu ūkio pa- 
viršis yra linguojantis. Čia 
kalva, už kalvos įlenkis ir vėl 
kalva ir vėl įlenkis. Vandos 
ne.lulkso nei vienoj ūkio da-

apgina žemę nuo 'surūkštėji- 
nio taip kad visi trilapiai ja
vai kaip va: žirniai, vikiai, do-1 gesnis, negu Lietuvoj, 
bilai ir aH'aall’a surūkštėjusio- Klimatas, žemės gerumas ir 
je žemėje visai neauga. Tai atsakančios rinkos sudaro se-
žinant, yra aišku, kad kalkak-1 kmingo ūkininkavimo puma- * • • I • • • •menų buvimas žemėje yra ne- tus. Labdarių reikale nnkos 
mažas pinigų sutaupymas ūki-'neturi daug svarbos. Todėl to 
ninkui. Tokio turto Labdarių • klausimo neliesime. Tyrini ta 

me ūkyje galima auginti gė
rei- rus kornus, avižas, kviečius, 

miežius, žirnius, dobilus, alfa- 
Ifa, motiejukus, ir kitokius ja
vus.

(Daugiau bus)

‘‘DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinąs 2334 S. Oakley Avė., Cliicago, Rl. Me
tams $6.00.

“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, Wilkes Barre, Pa. Kaina $2.00 metams.

“LAIVAS”, Savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
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.

“MOTERŲ DIRVA”, 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., Cliicago, 111. Metams $1.80.

“AMERIKA” savaitraštis. Leidžia Lietuvių UniVersalis Biu
ras, Ine. Kaina metams $1.50. 423 Graud Street,
Brooklyn, N. Y.

sa l uos
nu. Taigi augimo periodas ii-

Požemiu. Požemiui čia 
kia suprasti tą žemės sluogs- 
nį, kuris skiriasi nuo viršže- 
mio savo žemės turiniu bei 
trukumu organiškų puvėsiu.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime Ir išdlrbl- 
me visokių rūšių paminklų Ir pra- 
bnamlų.

Mošų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjais.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas J rytus aao 
didžiulių vartų

HULSiOf, ILLINOIS
Trys telefonai:*

Res. PEHSAOOLA MII 
BEžjMOMT S48&

, Office: HIIjLSLDK SH«*
Alfred RnseUI, prea. Vineent RoaeUi,

Visi Telefonai:
ANNA GUSTIENE

(po tėvais Kazakevičiūtė) 
mirė sausio 7 d., 1935 m. 3:40 
vai. ryto. sulaukus 39 metų 
amžiaus. Kilo iš l'kmprgšs Ap
skričio, Šimonių miestelyje. 
Amerikoje išgyveno 23 metus.

Paliko dideliame nuliūdime 
vyrą Juozapą, sūnų Antaną, dvi 
dukteris: Nellie ir Virginia.
brolį Ignacą Ir Adomą, Ir daug 
giminių Ir pažįstamų.

Kūnas pašarvotas 229 West 
103rd PI.. Roselande. I^ildo- 
luvfis įvyks ketvirtadienį, sau
sio 10 d. Iš namų 8:30 vai. bus 
atlydfita į Visų Šventų parapi
jos bažnyčią, kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už veltonšs 
sielą. Po pamaldų bus nulydėta 
į šv. Kazimiero kapines.

Nuoširdžia) kviečiame visus 
gimines, draugus-ges Ir pažy- 
stamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Sūnus. Duk
terys. I U-oUal.

leidot u vSms patarnauja gra- 
borlus J. J. Bogdonaa. Tele
fonas PULLman 4161.

.... ..................... .....

Yards 1741-1742
LAIMIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEINIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

46054)7 So. Hermitage Avenue

GRABORI Al :
LACHAWICH 
IR SUNOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiglaisia 
Reikale meldžiu atsitaiiktt, o muilo 

darbu būsite užganėdinti
Tel. CANal 2515 arlm 2516

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

_________ Tel. CICERO 5927

Tel. LAFayette »57«

J. Liulevičius
Grtibnriua 

Ir
Bsl ssmi šuto jas

Patarnauja Chica 
goję Ir apylinkėje.
. Didelė Ir graži . i 

Koplyčia dykai 
4082 Archer Are.

I.J. ZOLP
ORABORIUS ir LAIDOTUVIŲ

VEDAJA8
1646 West 46th Street
Tel. BOPlerard 6108—A4 f S

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite

JUOZAPAS EUDEIKIS
ir

TĖVAS
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340
5340 So. Kcdzie Avė. I

TetofoBM YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GBAB0EIU3

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chicago, HL

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai j
1410 SO. 49th OOUBT /

Cicero, Illinois j'
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė,
Tel. Boulevard 4191

SIMDN M. SKUDAS
GRABORIUS Ir BAJ>HA_MUOTOJkl

Pataraarimaa geras ir nebrangu,
718 West 18th Street

Telefo MOVroe M77

J. F. RAOŽIUS
LIETUVIŲ ORABORIUS

Palaidoja už 126.00 ir aukščiau 
Modemiška, koplyčia dykai'

M» W. liMli 8L T I ( ANal OiU^ 
___ Cklvago. UL
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VIRINĖS ŽINIOS 25-TA PRENUMERATA DRAUGO
METINIS

KONCERTAS

taria dalyvauti Federacijom 
darbuotėje.

Kitą sekmadienį žurnalistas 
Pieža aplankys kitas draugi-!SPRING VALLEY, ILL. - 

Geri). “Draugo” leidėjai:
Su šiuo laiškelio, siunčiu 

$6.00 prenumeratą už “Drau
gą”. Tai yra mano 25 prenu-j 

aš esu ‘Drau 
go’ skaitytojas nuo pirmo nu

PJUUtrUŲ CHORV ■K&'SSiS:
VUMIAS vių ir eina iš geros radio sto-Į

_______ Į ties, iš kurios aiškiai viskas
BBIDGEPORT. — Pereitą girdėti. J. Budrikas yra vedė- ""erata. Kldangi 

šeštadieni tas šokių vakaras
įvyko Sv. Jurgio parapijos sa
lėje. Jaunimo nebuvo tiek, 
kiek tikėtasi, šoko ir gana.

Iš to nėra jokios, taip sa
kant, “story”. Bet primena 
dienas, įvykius mūsų jaunimo, 
kuomet Cbicagoj plevesavo T 
Vyčių apskričio vėliava. Tuo 
met jų parengimuose aidėjo 
lietuviška daina, lietuviškas 
žodis ir vyravo lietuviški šo 
kiai.

Iš tikrųjų, *kaitytojai, mū
sų lietuvių parapijų chorų pa
rengime nebuvo nei vieno suk
tinio ir nei vieno klumpakoja

Viena “peroxide” flaper- 
kiūtė net šitaip išsitarė:

“Not e\įen one lcognn bop!”

jas programo,
Sekantis Budriko programas merio ir neturėjau progos pa

jas. Rap

ATITAISYMAS

5-tftm num. šių metų “Drau 
go” tilpusiam straipsny apie 

l. pamaldas už a. a. kun. Pįvyks ketverge, 8 valandą va- sveikinti “Draugą” minint 2i| , ....... _ .. .. .... .« . , ...... . v -Jurgaiti isibriove klaida. Viekare, iš stoties WHFC. Rei- metų jubilieni, tai nors šiuo į. . . . z,, . ..... , . . ». , . i, • • J. y. .. toj 15 <1. sausio — Sv. Krykia tikėtis, kad ir sj sykj Bu- laiškeliu siunčiu savo širdin ’ . . . . .
drikas gražiai klausytojus pa- giausius linkėjimus, kad 
linksmins, kaip ir visuose sa- “Draugas” ir toliau būtų lie-
v o rndio programuose.

Jeronimas

Praeitą sekmadienį muzika, 
dainos, įdomūs skelbimai ir 
įdomios kalbos vaišino Prog
resą Fnrniture krautuvės ra
dio klausytojus. Programą pi
ldė “Pirmyn” choro nariai. mnose rastas “Draugas”, ku 
Dainuota ištraukos iš opere- pO šviesos skleidėjas

tuviams katalikams vadovas 
ir šviesos skleidėjas.

Mano varginame gyvenime 
“Draugas” daug gero yra pa 
daręs ir aš, kol gyvas būsiu, 
niekad nesiskirsiu su “Drau
gu.” Mano troškimas vra, kad 
kiekvieno lietuvių kataliko na-

žiaus bažnyčioj, 
saus. 14 d.

turėjo būti 
Ited.

NUGINKLAVO PLĖŠIKUS SEKMADIENĮ,

VAKARAS PAVYKO
MABQUETTK PARK. — 

Draugija Sv. Barboros šokių 
vakarą buvo surengus sausio 
6 d. parapijos svetainėj. Ko
misijoj darbavos: G.- Stoškai- 
tė, U. Tetuškienė, O. Sloks- 
naitienė. Vakaras pavyko ir 
davė gražaus pelno. Komisija 
dėkoja visoms aukotojoms ir 
darbininkėms, kurios kokiu 
nors būdu prisidėjo prie pasi
sekimo.

Komisijos nar?

tės “Kornevilio Varpai”.
Taipgi dalyvavo viešnia K. 

lėlius ' Menkei iūnaitė, kuri sudaina
vo ištrauką iš operetės “Cuk
rinis Kareivis”. Visos dainos 
vykusiai išėjo. Jostra

Pranešimai

BRIDGEPOBT. — Dr-jos 
Palaimintos Lietuvos metinis 
susirinkimas įvyks sausio 9 
d., 8 vai. vak., Cliilagos Lie
tuvių Auditorijoj. Malonėkite 
nariai laiku pribūti, nes yra 
daug kas aptarti. Taipgi atsi
veskite naujų narių.

Valdyba

REMS PARODĄ
BRIGHTON PABK. — Fe

deracijos skyrius pereito sek- 
v madienio susirinkime vienbal

siai nutarė remti Lietuvos ir 
Estijos parodą, kuri prasidės 
sausio 12 <1., The- Fair krautu
vėje.

Atstovai iš įvairių draugi
jų ragins savo narius daly
vauti parodoj.

Toks nutarimas Federacijos 
susirinkime, tai paseka S. Pie 
žos paskaitėlės apie rankdar
bius ir parodos svarbą. Pieža 
susirinkime, tarp kitko, sakė

“Antra geriausia proga nu
vykti į Lietuvą ir Estiją, tai 
nuvykimas j Fair krautuvę, 
kur įvyks tų Pabaltos valsty
bių rankdarbių paroda, kuriai 
vadovauja Louis Bonybard, 
komercinis atstovas minėtų

Iš Politikos Lanko
LIETUVIŲ POLITIŠKI 

REIKALAI

Brighton Parke per ilgus 
metus buvęs respublikonų klii 
bas dabar persiorganizavo 
nauju vardu, būtent, Bright
on Park Lietuvių Polit/iškas nrzavę galėsime

Vasar io-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street

Perlijos miestelis dabar tik 
ir kalba apie narsius save 
gyventojus - Česnulevičių š:*i 
mynų, kuri savo, bute nugink
lavo ir privertė pasiduoti plė
šikus: Vaiaėtą ir Bortavičių. 
Norėdami apgrobti Česnule
vičius, jie įsilaužė j jų namus 
ir reikalavo pinigų. Tik po 
ilgų grumtinių, Česnulevičiai 
plėšikus nugalėjo ir atidavė 
policijai.

Su tikra pagarba,
J. Grudi?

AGITACIJASEKASI
BRIGHTON PARK. — Fe

deracijos skyrius šioj koloni
joj yra pasiryžęs šiemet “kal
nus nuversti”.

Taip išrodo iš jo darbuotės 
šiomis dienomis.

S. Pieža, skyriaus įgalioti
nis su kalbomis lankosi į kie
kvieną draugiją ir kuopą, ra
gindamas prisidėti prie Fede
racijos organizuoto veikimo. 
Ir pastebime, kad agitacija se 
kasi.

Praeitą penktadienio vaka
rą Pieža buvo atsilankęs 
labai skaitlingą Apaštalystės 
Maldos draugijos susirinkimą. 
Jį Valskiui, pirmininkui, per- 
stačius svečią susirinkusiems, 
jis kalbėjo:

“Atėjo momentas, kuomet 
mes, lietuviai, šioj kolonijoj 
turime organ’zuotai veikti. 
Mūsų darbai neturi niekais 
nueiti. Federacijoj gausime 
progos nuveikti. Tik susiorga- 

savo tikslų
Klūbas (Lithu&nian Political , atsiekti”.
Club of Brighton Park). K Iii 
bas bent kol kas nemano tn-

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, p,g5ikv gauJf; susekti>i;

Susirinkusieji vienbalsiai 
nutarė remti Federacijos dar-

rė.'i nieko bendra nei su ko- hrotę ir išrinkti atstovus la
kia partija.

Naujai persiorganizavęs 
klūbas pradeda ir naujus dar 
bus. Sausio 10 d. klūbas šau
kia visų narių susirinkimų 
Gramonto svet., kampas 45 
place ir So. Bockwell gatvių. 
7:30 vai. vakare, reikale 12

lankyti skyr. susirinkimus. A-1 
paštalvstės Maldos draugijų 
atstovaus: Anužienė ir Sven- 
eiskienė.

O pereitų sekmadienį Pieža 
priėmė Susivienvmo 160 kuo
pa. Ir čia entuziastiškai nu-

Kurie Yra Toli Keliavę
• i.

Vyskupo P. P. Bučio, M. I. C. “KELIONĖ APLINK 
PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapiu. Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Būčiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

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

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

ITI.
Begalo įdomūs Kun. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI {’ Jūrėmis, Azoro Salose, fiiąjįrinej Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

Knyga spausdinta ant brangios popieros ir turi labai 
gražių ir aiškių 300 paveikslu.

Kitas taip gražiai ir brangiai išleistas? lietuviškas kny
gas begu kam teko matyti. Gražiais audeklo aptaisais. 
Kaina tik $2-.00.

l\aR pirks visas tris knygas sykiu, tai atiduosime 
už $3.50.

Naudokis retą proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojnuR siuskie mums.

Ola nuplėfttt

Gerbiamai "Drrugo" Administracijai:
Siunčiu su Muo laiftku $................. ut. kuriuos praėau kiiogrefčIaUHla

atsiųsti man sekančias Kelionių knygas;
VYSK. I’. P. BUČIO KEI.IONftS — $1.00
KIJN. UR. J. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu $3 6# už kurtuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygaa

aiškinti ir suimti. Pasirodė, 
j kad tai Kauno valkatos, kurie 
Į savo “laimę” bandė nepažįs-
I taniame Suvalkijos krašte.
Į

Gruodžio 16 d. Ši trijų as
menų gauja atėjo j Kalvari
jos dvarų pas malūniniką Ko 
manovų, grasindama braunin
gais, suguldė visus ant že
mės, o patys iš kasos pagro- 
lę 5,000 litų pasišalino. Apie 
Įvykį tuojau buvo pranešta 
Marijampolės polkijai, kurios 
dalis nuvyko į Kalvarijų,- o 
kiti plėšikų gaudyti pasiliko 
Marijampolės apylinkėse (nuo 
Kalvarijos iki Marijampolės 
yra 14 kilometrų).. Rytojaus 
dieną Marijampolės geležiu-

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan 8tate Bank Name) 
Valandos Kasdien nuo 9 Iki R

Panedėllo. Seredos Ir Pėtnyčloa 
vakarafs 6 Iki 9

Telefonas CAMal 1116
Namai: 6459 S. Rockwell St

Telefonai* RKPiihlH* MIOO

kelių stoty buvo sulaikytas 
plėšikų vadasi ir kiti gaujos 
nariai, kurie jau ruošiesi ar
timiausiu traukiniu, su “lai
mikiu” grįžti į Kauną. Visi 
sulaikytieji prisipažino kal
tais ir dar nurodė, ka/1 jie pa
darė 14 smulkesnių apiplėši
mų. Dabar ši gauja uždarytu 
Marijampolės kalėjime.

KAUNAS. — Antroji cuk
raus dirbtuvė Lietuvoje nu
matoma statyti šį pa vasar j. 
(Vieta numatyta prie Šiaulių. 
Šiaurytinės Lietuvos ūkinin
kams nebus galimybės juo 
naudotis.'

PLATINKITE “DRAUGĄ’
i r

Skalbyklos
*49.50

Mano adresas:
Vardas, Pav. r 1ė

t

.St rret

P. CONRAD
FOTOGRAFAS

Studija modemiškai )- 
rengta nu Hollyuood 
Svlesoml.n.
420 AVest 63rd St.
Ilnglcvvnnd MM-5640

vardo* aldermono rinkinio. ( 
valstybių. Parpia kainuoja KTi(,Hami viai „ariai ataila„. 
v,rš $W,000; joj, randasi <la,.ikvti Hus Įvara#(,nla, kurj kan 
giau kaip 10,000 įvairių <la- (lj),ab| r,,n„in, rinkimuMa va 
lykų. Tojo parodoj pamatysi- 8ari„ 2fi (L ir kl|rii) Keriau
ine savo tautos pažangą kul
tūroj”. Ra,p:

n ADID

atstovautų mūsų lietuvių rei
kalus miesto taryboje.

Valdyba

Budniko programo iš stoties 
\VCFL sekmadienį 1 vai. po
piet, buvo malonu klausytis. 
Kudirka yra veteranas daini
ninkas. Ona Pieža, tai būsia
nti nauja žvaigždė; dainuoja 
sulig naujos metodos, kaip 
BuGi Eting. Gražus, malonus 
balselis ir techniškas išsilavi
nimas. Makalai ir gyvas ins- 
tru mentalia duetas taip pat 
skleidžia gražių muziką oro 
bangomis. Nors tokie progra
mai brangiai ntseina, bet vis-

Ką tik ilčjc ii spaudos 
“Pašaukimas j E> iširų 

Luom^’
Parašė ir išleido

Kun. Pr. J. Vaitukaitis

Knyga 95 puslapių italpo* 
ir gražini iliustruota šventųjų 
paveikslais Tvirtais popien 
niais viršeliais tik 25 centai 
vieną imant. <l«r reikia pridėt* 
už persiuntimą N*.: o gražiuu 
audeklo viršeliai* 50 centų

'UKAUO’”
2334 So. Oakley Avė..

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIČIŲ

Lengvais Atmokčjlmais 
Nuo 5 Iki 20 Metų

Kiekvieno anmenn turkas 
apnaugotfUi pef U. S Go. 
vernmenf Tfltaigę: Fedoral 
Savlngn and Tx>an ’nanmn- 
e« Corporation? W->„h|n^- 
lon. D. |k| $6.000.

^TAUPYMO SKYRIUS
Galima padėti $100.00 Arba daugiau llncome aharea). Galima pa- 

dčll $1.00, (rauti knygelę Ir kada klek nori mokčtl fopllonal).
Gulima mokėti po 6u centų ) mėnea| arba daugiau (Inatallment 

thrift).
UI kiekvieną dolerj mokame dividendą pasai utdarbj. Praeity II- 

niokejom 5<&.
Pirma Kadarai. Ir tvlrlauala flnanalnč falalgn Nė Jokia depresija 

nepakenkė Ir nepakenks. Nėra Jokių mokesčių JatoJImut J narius.

2324 8. LEAVITT ST. 
Tol. GAN ai 1678

EDERALoAVINGS
|AND LOAN ASSOCIATION 

OF CHICAOO

JUSTIN
MACKIEWICH

RafttJninkaa

--------- --------- --- ■ - - -

IŠ LIHUVDS
SUGAUTA SUVALKUOS 

PLĖŠIKŲ GAUJA
KAUNAS. — Daug kartų

Marijampolės, Vilkaviškio, 
Kalvarijos ir kitų apylinkių 
gyventojai, nusiskflsdavo, kad 
ten pradėjo smarkiai veikti 
kaž kokia plėšikų gauja. Ilgai 
jos ieškoję Marijampolės po
licija, sekė pėdsakomis. Pa
galiau gruodžio 16 d. pavyko

ANGLYSI Tūkstančiai namų vartoja 
ekonomlAkna, be auodžlų Troplcair 
anglis. Garantuota vnga Ir giluma.

Try.-t Telefonai:
Screenlngo—$4.7 5 Republlc 0600
Mine Run—6. 7-5 I-awndale 7$<l
Lump arba egg—6.00 MerrlUiac 2524

, NORTHERN COAI. CO.,
i l4twrxlnle 7:166 Merrlniar 2524

Crane Coal Co. 
5332 Su. Long Avė.

Chlcago, III.
TF.L. RKPUBLIC MOS

Katrie perkate an-Cia IS 
drafverlų, siųskite Juos ) 
CRANE COAI, CO. Gausite 
geresnes anglis u* maliau 
pinigų.

r-------------------
INSURANCE

NOTARY

PUBLIC

PERKAM 
LIETUVIŠ

KUS BONUS

REAL ESTATE - SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUV4 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 

¥ risiraiyklte Į Mūsų Spulką. Teisingumu Pamatuotu Bisnis 
2608 WEST 47th STREET Tel. LAFayette 1083

ELEKTRINĖS LEDAUNĖS
*69.50

6 tūbų trumpūjų bangų rn
dio, mažos radios po

*6.50
2 šmotų Parlor Setas po

*34.50
Karpetai po

*18.50

los. F. Bnlrik, Ik.
3417-21 So. Halsted SL

Telefonai: BOUlevard 4705 
BOUlevard 8167

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




