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KONGRESAS GAVO APDRAUDOS PROJEKTĄ
MEKSIKOS BEDIEVIŲ 

NAUJI ŽABANGAI
KURSTO ŽUDYTI 
KUBOS VADUS

GAISRE DU ŽUVO, PRANCŪZIJA PREZIDENTAS SU PRANEŠIMU
DU SUŽEISTA

Jie nlnnunin sostinės katedra TAI Radikalų pasisa- oaisrai pasireiškė va- die planuoja sostines satearą rymas, kad jie yra kar dviejose vietose

pakeisti muziejum
MEXICO CITY, saus. 17. 

— Meksikos kongreso atsto
vas Samuelis Yillareal, jau
nesnysis, padavė sumanymą 
kongresui, kad vietos majes
totišką metropolinę arkikated
rą pakeitus “religijos istori
jos naeionaliu muziejum.”

NETEISINGAI NUBAUS
TAS ATSISAKO 

APELIUOTI

KRAUGERIAI
| HAVANA, Kuba, saus. 17.1 Vakar 
1— Kubos radikalų lapas var- ne maži 
du Catedra of the Bevolution asmenys 
kursto darbininkus, kad jie žeista.

CHICAGOJ
Chieagi-j įvyko

NACIONALISTAI NURO
DO, KAD VOKIETIJA 
NUOLAT STIPRĖJA

PARYŽIUS, -saus. b. — 
gaisrai, kuriuose du Visam mieste išlipdyta uaeic- 
žuvo ir kiti du su- nalistų atsišaukimai ir įspe 

jimai. kad Pranc'.zija visa-

u

PADUODA SOČIAU PROGRAMA
Tas apeina bedarbius, pase n u- 

c’uSį, motinas ir vaikus

GERĖJA PREKYBA, DIDI
NAMOS ALGOS

AVASHTNGTON, saus. 17. 
•— Prez. Rooseveltas šiandien 
kreipės koegresan su nauju 
pranešimu. Rekomenduoja

\ge (Ge- pravesti krašto socialės ap-
į imtųsi tuojau skersti visus Gaisras ištiko \Yabash ge- dos budėtų, kada .Vokietija 
i Kubos viršininkus, pradėjus ležinkelio prekių sau lėlius, nuolat nuga savo stiprumu.

17. ’ prezidentu Mendieta ir baigus ties Clark ir Po’k gal.
ryta apie 250,000 dol. uiių- rini savo akiplėšiškumą. staruoju laiku pradėjo gerėti Abieji kongreso rūmai tuo-
stoliu. i ti » • i„i ioij plieno prekyba ir kai kurios ■ jau pavedė atitinkamiems kr-

Kitas gaisras pasireiškė nwt 'haisi katastrofą buvu-! Pheno Pramon6s kompanijos, mitetams svarstyti preziden- 
taip pat geležinkelio sande-! sjs Vokietijos kaizeris daug nusprendė padidinti mokamas to pasiūlymą.
liuose ir Cleveland and 'ū* kalbėjo apie taiką. Ir dik.a- 1 a*SasJ'a'<).v*,‘ Apie jjOg socialėj apdran-
eago Motor Express (o. ga- 'torius Hitleris šiandien daug' . ^ai’ra. tm pripaųs.j. ou jog gunianvnvt senini buvo
radžiuje, 21 pi. ir Throop kall>n ie taik}J. biznio gerėjimas nlumo F>a- kalbama. Sumanvmui, kaip

’ monėje daugiausia paeina dėl . . . .* . . t
------------------------- - 1 paprastai, griežtai priešinasi

automobiliu pramones stain- . . .
... . , . i visi tie, kurie per daug vis-
luųjų užsakymų, taip pat 
daug plieno užsakoma ir ki
tokiems darbams.

Laikraštis Tron
MICNICO CITY, saus

— Kun. Jose Jimiuez, kurį žemesniaisiais valdininkais, 
teismas pripažino kaltu kaipo j Policija konfiskavo apie 

Jis sako, kad visos krašto ! “inteJektualį autorių” Obre- j 5,000 kopijų ir ieško tų žudi- 
bažnyčios priklausančios vai- j gono nušovime anais metais į kų autorių ir leidėjų, 
stvbei, tad ir visi jose esan-]ir nubaudė 20 metams kalėti,
tieji daiktai privalo priklausy- nusprendė, kad jis neapeliuos 
ti valstybei. Krašto vyriausy- i prieš neteisingą teismo ištar
ius pareiga, anot jo, visus imę.
bažnytinius daiktus sutraukti Kunigas pareiškia, kad a- 
vienon patalpon ir sudaryti! peliavimas vra tuščias dar-
ido,,,,, religijos mūsieji, Vy- tas. Tai dėi to, kad teisėjas ,,Pnk„ seimas dauguma bais,, „pa,,,„,s vežėjas
rtausyhe privalanti at.mti v i-j Galindo, kure jį nubaudė >- ,raspr„n,|š pakeisti kraSto kon 

i-, ra paskirtas vyriausiojo ip’p-! stituciję taip, kaip to pagri- 

dauja diktatorius maršalas

sus bažnytinius daiktus 
privačių asmenų, jei kurie yra mo teisėju. Taip pat to teis- 
juos įsigiję. i jn() teisėju paskirtas ir pro-

Yillareal yra tikas, kad re- furoras A. Mendoza, kurs
ligijos istorijos muziejui tin kunigą kaltino teisme.

l’ada palaipsniui atgauna prieškn- ležies Amžius) rašo, kad pa- draudos įstatymą.

LENKU SEIMAS KEIČIA 
KilNSTITUCIJĄ

VARŠUVA, saus. 17.

gat.
Pirmajam gaisre žuvo pa

naktinis, o antrajam, — > ii- NACIAI VYRAUJA SAARO 
KRAŠTE

I

Pilsudskis.
Tuo pakeitimu duodama 

Nėra (jaUgjan autoriteto valstybės

ZINOVIOV IR KAMENEV 
NUBAUSTI KALĖTI

barniausia vieta yra katedra galimybės apeliuoti pas tuos prezidentui ir ministerių ka-
ir katedrai priklausantieji ki
ti trobėsiai. Tai būtų, anot 
jo, pirmasis sėkmingas žygis 
‘ ‘atfanatizuoti ’’ meksikiečius.

pačius žmones binetui.

SLAUGiy STOVIS VOKIE
TIJOJE

SAARAS BUS GRĄŽINTAS JAPONAI DIRBSIĄ Už 
VOKIETIJAI KOVO 1 D. į TAIKA

RYGA, saus. 17. — Šian
dien Petrapilyje baigės by
la Zinoviovui, Kamenevui ir 
17 kitų diktatoriaus Stalino 
priešų.

Kadangi •bylos laiku jie vi
si prisipažino kaltais, tai mir

sią'ties bausmė nepanaudota.
. ’f •

Zinoviov nubaustas 10 me
tų kalėti, Kamenev -- 5 mi
tus, o. kiti įvairiais terminais

ko turi ir kuriems nerūpi dar 
bininkų likimas.

Prezidento iškeltas socialės 
SAARBRUECKEN, sau*. Pirmoji United States Steel apdraudos sumanymas apima: 

17. _ t. Sąjungos taryba korporacija nusprendė pa.di- Nedarbo laiku darbininkų 
dar nenusprendė, kada Saa- , dinti algas viršininkams. Dar- apdraudimas? neiis'ja senat- 
ro klastas bus grąžintas Vo- bininkaius atlyginimas ir tu- vėje; pagalba niclmyliės ir 
kietijai, tačiau naciai (hitle- Bau pasilieka tik alkio atly-1 vaikų sveikatai; pagalba ap- 
rininkai) palaipsniui apvaldo ginimu. leistiems vaikams,
visą kraštą. Nacių priešai, kit ^ios korporacijos labi ikun- Prezidentas rekomenduoja 
rię per plebiscito kampaniją se dirba apie 172,(XX) asmenų, sudaryti iš trijų asmenų
viešai dirbo prieš Vokietijų iš kurių apie 10 nuošimti su- boardą ir šiam pavesti, kad 
gausingais būriais apleidžia daro viršininkai. Kas daugiau
kraštą. Daugybė tų paliegėlių turi, tam dar daugiau duo- 
per sieną pereina Prancūzi- dama. 
jon. ---------------- ’

Apie 3,000 žydų taip pat VOKIEČIAI NUTYLI APIE Viso to sumanymo vvkdy- 
pasirengę apleisti kraštą. Ta-j M Al TIKI Ali A II A(TA mo pradžios darbui preziden- 
čiau žinomas tarptautinis ad- l\RL I IHHm^JĮ HM Q fag reikalauja u>ng.-eso fa.

skirti apie 10) milijonų dol. 
Šis prezidento žvgis yra

jis išspręstų '.umi ••audimo ir 
pensijų supainiotas proble
mas ir pagamintu praktiškus 
tam tikslui įstatymus.ŽENEVA, saus. 17.-T. Są TOKIJO, saus. 17. 

jungos taryba šiandien nu- sansįo m. 23 d. japonų užsie- 
sprendė, kad Saaro kraštas nį0 ruinisteris Hirota paša- 

17. _ bus formaliai grąžintas Vo- kys prakalbą parlamente.
Vokietijos vyriausybė nu- ■ Lietijai kovo mėn. 1 d. Praneša, kad jis kalbės tai:— nuo 5 iki 10 metų
sprendė, kad vokiečių visos šis tarybos nuosprendis bos klausimu. Jis pareikš, 
slaugės, įėmus ir katalikų gai įvyko, kada Prancūzija su‘>a- bad japonai šiemet dirbs u?Į 
lestingumo seseris, turi būti rė su Vokietija, kad Saaras laibos išlaikymą Rytuose ir 
nacių valstybės tarnautojo- bus demilitarizuotas. j draugingą sugyvenimą su kai *
mis. Sako, gana joms vien
įlaugoti ligonius, patarnauti 
vargšams ir gyventi užsida
rius. Girdi, jos turi arčiau 
susipažinti su aktualiu gyvo-, 
nimu. I

Laikraštis Koelnisehe Volks

BERLYNAS, saus.

ATIDARYTAS KANADOS 
PARLAMENTAS

OTTAAYA. Ont., saus. 17. 
— Šiandien atidarvta Kana- 

zeitung protestuoja Jis pa- dos 17-ojo parlamento pasku- 
reiškia, kad katalikės sinti tinė sesija.
gės vienuolės nėra užsidarm- Numatomas triukšmas. Par
sios. Tūkstančiai jų sunkini lamente liberali) partija yra

mvnais.

PRANCŪZIJOJ PAILGINA
MAS KAREIVIAVIMAS

PRAMONĖ ATGIJA 
LIETUVOJE

KAUNAS. — Nuo 1911 m. i
veikiąs Šiauliuose saldainių
ir šokolado fabrikas “Biru- 

>» „i. savo

KALTINAMĄJĮ AKTĄ
vokatas Bruno AVell, vokiečių — —
žydų organizacijos vadas, pa- BERLYNAS. — \ okiccių 
taria jiems, kad jie pasiliktų spauda, informavusi savo 
savo vietose ir greižtai ko skaitytojus apie valstvliės is- 
votų už savo buitį, kaip tai davimo bylą prieš Neuman- 
daro daugelis kitų žmonių. į ną ir jo bendrus, pradėjus 

skaityti kaltinamąjį aktą, nu-Savo keliu naciai apvaldo i

tė” perėjo į to pat vardo ak- >nvu oponentų
--------- cinės bendrovės rankas. Nait- ^•iun^os ^birti

PARYŽIUS, saus. 17. ;jj šeimininkai žymiai patobu-
Prancūzijos vyriausioji karo nno fabriką ir išleido naujų 
taryba patvirtino privalomo- < saldaini!} ir Šokolado rūšį. 
jo kareiviavimo pailginimą
nuo vienerių moty iki pnnan- Specialiai šventėn,., išleie-

dirbo karo laiku ir 5,500 np- stipri. Jos vadas Maeken-zie tn|' Taip J®1 PnPazln0, k«<l
turėjo pažymius. King žada kovoti prieš kon-

------------- ----- servą torių premjerą Bennet-1
KOMUNISTŲ PROPAGAN- Tą ir jo visus projektus.

DA LAIVYNE ______________
DIRBA UŽ ROOSEVELTĄ

saus. 17. , - - - , -

skubiau būtų vykdomas ka
riuomenės motorizavimas.

WASHINGTON,
— Karo laivyno sekretorius

tas “Tautiškas mišinys” ge
riausios kokybės saldainių 
naujame įpakavime — ant r-'i 
kiečių žymiausių mūsų kraš
to miestų, didvyrių ir vietų 
vaizdai, — tai tikras šven
čių stalo papuošalas.

visas krašto įstaigas, puola 
buveines. T. 
komisionic- 

riai nesipriešina šiems nacių
žygiams atsižvelgiant į tai, 
kad 90 nuošimčių gyventojų 
pasisakė už nacius. Nacini
kontroliuoja visą policiją.

Apturėtomis čia nepatvir
tintomis žiniomis, kai kurio-

tilo. Laikraščiai nepraneša 
nė vienos eilutės iš kaltina- j 

i mojo akto. Tik kelių eilučių 
žinutėmis vokiečių visuomenė 
buvo painformuota, kad kalti
namojo akto skaitymas baig
tas. Tuo būdu vokiečių sjmu- 
da prieš savo skaitytojus vi
siškai nutylėjo nusikalstamą 
Neumanno ir jo bendri) vai- I 
stybėis išdavimo darbų. Yo-

nepaprastai svarbus. Jis lie
čia liedarbius ir visus kitus 
darbininkus, kari? per gyve
nimą mažai uz l'rbdami netu
ri progos patys apsidrausti 
atėjus senatvei. Taip pat lie
čia motinas ir vaikus

KETURI PASPRUKO, VISI 
SUGAUTI

NEW YORK,, saus. 17. —
Svvanson pareiškia, kad komu Buvusia NRA administrato- Įvo namuose kaimynų vaikams 
nistų propaganda karo laivy- rius Johnson ir toliau dirba pramogėlę.* Susirinko kelioli-

5 MIRĖ, 12 SUŽEISTA

MONTREAL, Que., Kana
da, saus. 17. — Mrs. Napo- 
leon Desmarteau surengė sa- VOLDEMARO KASACIJA 

VASARIO MĖN.

ne nedaro pažangos. Kariniu- prez. Roosevelto pastangas, 
kai ėmėsi griežtų priemonių ka4 grąžinus kraštui gerovę.
prieš komunistų veiklą. ! ____________ L

-------------------- | LONDONAS, saus. 17. —

ka vaikų. Tarp jų buvo ir KAUNAS. - Sužinota, kad

se Saaro dalyse įvykusios kiečių spauda nutylėjo ir tai, 
riaušės ir nacių kovos su prie kad Neumannas ir Sassas y- 
šais. Sakoma, o asmenys žu- ra gimę Vokietijoje, nors ro
vę ir daug sužeistųjų. šydami apie juos vokiečių

Čia sustabdytas katalikiško laikraščiai paprastai juos va- 
laikraščio Nev Saar Post Ici- dina vietiniais “klaipėdii1- 
dimas. ftis laikraštis vedė čiais.” Vokiečių laikraščiai 
kampaniją prieš nacius. Už- pažymėjo >tik, kad Neuman- 
daryti radikalų laikraščiai. nas ir jo bendrai kaltinami

SAN QUENTIN, Cal., sau
sio 17. — Keturi kaliniai va
kar išsiveržė iš vietos valsty 
binio kalėjimo, primušę kalė
jimo viršininką. Neužilgo ji© 
visi suimti ir grąžinti knlėji- 
man.

KLATPftDA. — Paskutinę 
1934 metų savaitę per Klai
pėdos uostą išvežta 75,000 
entr. javų ir 5,000 ©ntr. linų. 
Linai išvežti Sunmijon ir

jos pačios trys 
niab

Užsidegusi rodoma filmą 
sukėlė gaisrą. Žuvo pati šei
mininkė, jos visi trys posū
niai ir viena mergaitė. SuSei-

maži posū-

Nuo atvykusiojo Chicagon (Nuvykusį į Nevvcastle-on-Tv- 
nkininko D. Marsh iš Blooiu- ne premjerą MacDonaldą rn- 
ingtono trys plėšikai atėmė dikalų minia pasveikino ap
rinką su vištomis vertės R00 šaukdama “Judu” ir “iš'la- sta gi 9 vaikai ir 3 ugniage-
dolerių. iviku.” šiai.

vasario mėn. pradžioj vvr. 
Tribunolas ’ svarstys Volde
maro bylą. Voldemaras, kaip 
žinoma, yra padavęs kasaciją 
ir apeliaciją. Teismas svars
tys tik kasaciją.

ginkluoto sukilimo Klaipėdos į .
ftvedijon. Javai — f Ausrii-

KAUNAS. — Žymi lenkų krašte rengimu su tikslu tą
ją, Daniją ir Angliją.

PLATINKITE “DRAUGĄ”

operos artistė Turskaja - Ba 
ranovska nori koncertuoti 
Lietuvoj. Tuo reikalu Liet. 
įstaigos yra gavusios pasiūly
mą ir norima pradėti dery
bas.

kraštą atplėšti nuo Lietuvos 
valstybės. ORAS

Užvakar Cbicagoj 41 asmuo CHICAOO IR 
sunkiai susižeidė ant slidžių KĖS — Šiandien 
šaligatvių ir gatvių. ir šilčiau.

APYTJN-
debesnota
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“DRAUGAS”
Ilelna kasdien, UUkyrus sekmadienius

PRENt'alL IlATOS KAINA: J. Amerikos ValstyMsst 
MetsSnt — ♦? t,0. Pusei metų — f t.60; Trims mėnesiams 
— II.(b; Vienam mėnesiui — Ttc. Kitose valstybėse 
prenumerata: Metams — $7.00: Pusef metų — *ė.Oė.

Skelbimų kainos prisiunčiamos pareikalavus
Bendradarbiams Ir korespondentams raktų necrųžlna,

e
neprakoma tai padaryti Ir ne prisiunčiama tam tiks-

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki 11:M vaL

Skolbimoi sekančiai dienai priimami iki'
S vai. popiet.

REIKALINGA AKCIJA Jonų gyventojų, tegyvuoja k/

“DRAUGAS"
L1THUANIAN DAILY FRIEND

PUbllshed Daily, Except 8unday. 
BUB8CRJPTION8: One Tear — <«.••; SU llonths

— tt-SO; Three Montbs — >J.00; One Montk — Tie. 
Bnrope — One Tear — |T.M; SU Mnnths — lė.OSt 
Oopy — .Oko.

▲dTsrtlstns ta “BfUUOAB" brlogs best rssults. 
▲dvertlslnc ratss on appllcatlon.

“DRAUGAS” 2334 S. Oakley Avė., Chicago

Jungtinių Valstybių senuloriai ir kon« 
gresmonai gauna daug laiškų, kuriuose žmo
nės reikalauja, kad būtų nutraukti ryšiui su 
Meksika ir Rusija. Kaip žinoma, kongrese 
jau yra įneštas sumanymas atšaukti šio kra
što ambasadorių iš Meksikos. Tokį sumany
mų reiktų įnešti ir dėl Rusijos.

Geruoju Jungtinių Valstybių vyriausybė 
nei su vienu nei su kitu kraštu santykių ne
nutrauks. Mat, Amerikos kapitalistai turi di
delių interesų ir Rusijoj ir Meksikoj. Dėl to 
reikia sudaryti visuomenėje opinijų, kad šis 
laisvės kraštas negali pakęsti tos baisios ver
gijos, kruvino teroro, žiauraus tikinčiųjų pe
rsekiojimo ir dėl to yra didelis nusikaltimas 
palaikyti diplomatinius ir kitokius santykius 
su Rusija ir Meksika. Tų santykių palaiky-

Straipsnis dėl Kurio Nubaustas munistinė utopija! Skiepyčiau i

“Ryto” Redaktorius
tų šūkį merdėjančiiuue krašte, į 
komunistai vėl lieju kraujo į 
upelius. 1

15 METŲ KAI LIETUVA 
IŠVIJO BERMON

TININKUS

KĄ TAI REIŠKIA?

Šiandien dedame į savo dienraščio skil
tis “Ryto” straipsnį, dėl kurio to laikraščio 
redaktorius nubaustas 500 litų pabauda ar 
vienų mėnesį kalėti.

Kaip matysite, straipsnio autorius tei
singai kalba apie Sovietų Rusijos vidaus po
litinę padėtį, apie jaunimo nusivylimų, apie 
baisųjį terorų praeity įr dabar, apie žmonių 
vargų ir, pagaliau, apie Litvinovų, kuris yra 
pasižymėjęs negražiais darbais. Nežiūrint tų 
visų blogumų, kurie yra Sovietų Rusijos vi
duje, nežiūrint bolševikų vadų dorinio supu
vimo, visokie jų ugentai nesiliauja piršę ir 
kitų kraštų žmonėms tų kruvinųjį bolševiz
mų. Ypatingai jie yra veiklūs lietuvių tarpe. 
Tat, “Ryto” ir kitų laikraščių yra šventa pa
reiga nurodyti žmonėms, kad tas Sovietų Ru
sijos rojus, apie kurį taip gražiai pasakojo 
lnilševikų agentai, yra ne rojus, bet praga
ran. Dėl to mums labai keista, kad Lietuvos 
vyriausybė užsimanė bausti laikraščių redak
torius už tai, kad jie rašo teisybę apie Rusi
ją ir kad tuo persergsti žmones ir saugoja 
juos nuo pragaištingojo bolševizmo. Nejaugi 
Lietuvos vyriausybės žmonės pamiršo, kų bol
ševikai rengė Lietuvai 1926 metais? Bolše
vikų planai ir dabar nėra pasikeitę pasmau
gti Lietuvos nepriklausomybę ir vargu kada 

'pasikeis.
Kiekvienam susipratusiam lietuviui, ro- 

-dee, yra aišku, kad visi tie, kurie kovoja 
prieš bolševizmų, turi susilaukti ne bausmės, 
liet nuoširdžios ir stiprios paramos. Mes ne
abejojau!, kad taip mano ir Lietuvos tauti
ninkų viršūnės, tik, matyti, pabūgo, kad per 
daug neužsirūstintų Maskvos ponai ir dėl to 
pradėjo drausti stipresnę akcijų prieš bolše
vizmų.

Pataikavimas bolševikams prie nieko ge
ro neprives. Jų nusistatymo jokiu būdu ne
pakeisi. Kuo labiau jiems pataikausi, tuo 

^drąsiau jie dirbs išdavikiškus darbus ir sėk
mingiau platins bolševizmo nuodus Lietuvos 
žmonių tarpe.

PRAKEIKIMAS
Vertė Jonas P. Pilipauskas

(Tęsinys)

LOPEZAS: Bet, Almanzoras taip pat 
buvo išdavikas.

TAR1KAS: Nejaugi manai, jog aš j|

(“Liet. Aidas” savo 293 bepaslaptis, kad Baltijos lai I
o . . i ..i-.. .. .Ikėnr. praneša, kad katalikų die

nraščio “Ryto” atsakomasis 
redaktorius karo komendanto 
nubaustas 500 litų pinigine pa

vyno jūrininkų tarpe šj 
nį buvo kilę keletas maištų 
Vyriausybė griežtai uždraud-: 
rusų laivyno jūrininkams si.

bauda ar vienų mėfiesį kalėti'sitikti su svetimšaliais kola

Kirovo mirtis Kremliuj m
. . įkėlė panika, po kurios sekatarjH* s> rude . “ 1

teroras. Gl’l suareštavo snn- , . ..... .’ įbolsevikų, lenkų ir bermonti-
tus žmonių, neturim įų nieko I . . „ . . .. ,
. . ... v. .Įlinkų. Pastarieji buvo aiškusbendra su nusikaltimu; sesias .... .

. .. t......................... ’ . vokiečių padaras. IBIS metu
dešimt sesi jau susaudyti. Hi 1 * . 1*1

Atgimstančiai Lietuvai savo 
laisvę teko ginklu apginti nuo

už įdėtų straipsnį “Po Kirovo 
nužudymo”, kurį mes čia iš
tisai perspausdinaiųe — “Dr. 
tted.>

gomis. Ui vienų vienintelį žo
dį, pasakytų svetinio laivyno 
įgulos nariui, gręsė ištrėmi
mas arba net ir mirtis. Sovie
tų laivyno eskadros vizito Gdy 
nėj metu keletas jūrininkų pa-1.

tus procesas bolševikų analuo
se jau nebe pirmas. Atsimenu

I rudenį Vokietija pralaimėjo 
I pasaulinį karų ir pasidavė sa
ntarvininkų malonei. Iš oku-

Raudonojo diktatoriaus Ki
rovo nužudymas ir po jo sekę bėgo. Įsiutusi Maskva ištrėm

me dar, kad Derzraskis įvedė .... ....... , , .. ,► puotų kraštų vokiečiams ret-masinį terorų, kada Dora lva ; . .. , . _ ...
. . . r . .vi kėjo pasitraukti. O vokiečiai

plan sužeidė Leninų; 20,00(1 ... ... ., . ... • , juk buvo pradėję karų kaipnuomų buvo be niekur nieke t ......... . , tik savo sienoms praplėsti ir. įmesti į kalėjimus ir susau- : . r *.
mus tų kraštų budelius dar labiau akstiną masįnįai sušaudymai klaikia 'pabėgėlių tėvus ir šeimas. Bu- 
kainkinti, badu marinti, kalinti ir žudyti nie- ?;Viesa nu5vi^ia R^įjos Ilki-' 
ku nenusikaltusius žmones. 1

Kiekvienas laisvę mylintis pilietis tuujau KilwH8 buvo vl(,na8 di(lžiau 
turėtų siųsti laiškus savo kongresmenui ir aių bo|fevi2111o vad Komuni-
senatoriui į Vašius tonų, reikalaujant, kad 
jie stovėtų už neturėjimų ryšių su tomis val
stybėmis, kuriose liejama nekaltų žmonių 
kraujas. Tų ryšių tol neturėti, kol Rusijos ’t 
Meksikos gyventojams nebus grųžinta tikėji
mo, spaudos ir žodžio laisvė.

Jei nebus daromas organizuotas visuo
menės spaudimas, vyriausybė ir toliau tole
ruos baisųjį terorų, kuris siaučia Rusijoj ir 
Meksikoj.

Tų būtinai reikalingų akcijų už nutrau 
kimų santykių su Sovietų Rusija ir Meksika

stų hierarchijoj stovėdamas 
tuoj po Kaganovičiaus ir Vo- 
rošilovo, jis buvo artimesnis 
Stalinui net už Oržonokidzę. 
Jo užimama Leningrade stra
teginė vieta, kurioj jis atsisto
jo tuoj po Zinovjevo pasitrau 
kimo; buvo padariusi jį viena 
didžiausių bolševikų valsty
bės asmenybių.

Jis krito nuo nusivylėlių ku-

,dvti. Toks |>ut masinis teroras-

vo išleisti labai žiaurūs įsa
kymai, įspėju, kad pabėgdami

. . inon . . tikslas buvo prijungti prje Vobuvo jvestas ir 1920 m., kada ..... , .... .
, „ - . . i i kietuos bent Lietuvų ir dalibuvo nužudytas Lnckis; tada i .. ..
. - i / onnn - • ;Lenkijos ir Latvijos, jeigu dau. . įbuvo sušaudyta 3,000 žmonių. . . n , ...jnrinitikai išstato pavojui sa- ,, , □- giau nepasisektų. Bet didzio-d .. . , J. i Dabar šita tradic.ne procedu- ? , . .vo artimųjų gyvvbę. Kirovas , . . jo karo pabaiga sunaikinora vėl pakartota *čia ypatingai pasižymėjo. Lai

vynas toli graibi nenurimo, tik 
nepasitenkinimas dar labiau 
užvirė. O reikia pažymėti, kai 
laivyno laikymasis yra labai 
siuiptontingas: prisiminkim

Tų 66 (117 — “Dr.” Red.) 
žmonių nužudymas yra did 
žiausio terorizmo aktas. K*

šiuos vokiečių planus. Tačiau 
vokiečiai nenorėjo iš karto nuo 
savo sumanymų atsisakyti.

Vokiečiai yra neblogi orga
nizatoriai. Jie tuojau suradobūtų pasakiusi Ženeva, jeigu

po Marselio tragedijos Jugo-{kažin kokios vokiškos kilmes 
tik Vokietijos, Austrijos, Po- slavija būtų areštavusi ir su- iįj- praeities rusų karininkų Be- 
rtugalijos, pagaliau pačios Ru šaudžiusi 66 niekuo nekaltus j rniontų, kurį paskyrė naujai 

vengrus. (sudaromos neva rusų baltosios
kaiiuomenės vadu. Kad sau-

sijos pavyzdį.
Kiti ženklai rodo, kad p< 

sovietų režimu kenčiančių žmc
pirmoje vietoje turi varyti katalikai. Be abe-jlkos. Nuostabus dalykas! Tas nių kantrybė jau išseko. Ba
jojimo, jiems pritars ir kiti, kurie supranta, 
kokia didelė brangenybė yra turėti laisvę, 
kokių turime šiame krašte ir kurios neturi 
nelaimingieji Meksikos ir Rusijos žmonės.

DAUGIAU SUSIDOMĖJIMO LRKSA

nusivylėlis nebuvo nei balta
sis, nei menševikas, nei “kla
sės priešas”. Tai jaunas ko
munistų partijos narys, pava- 
rde -Nikolajevas, jaunosios ko
munistų generacijos žmogus, 
vienas iš tų, su kurių pagal

. Dar daugiau. Praeitų šešta- ■ 
dienį Ženevoj Litvinovas kai 
bėjo apie terorizmų. Jis, bt 
abejo, apie tai kalbėti kom-

niau atrodytų, Belmontas dar 
save pasivadino kunigaikščiu 
Avalovu. Mintaujoje (Latvi
joj) buvo parinkta Bermonto 
kariuomenės štabui vieta. Pats 
Bermontas jokios valdžios ne-

das .yra sistema, pati savy tu
rinti destrukcijos pradų. Ane ipetentingus, nes kas gi įieži- 
mija, bebaigianti iščiulpti ka no, kad GPU yra valstybini
mų, jau siekia ir miestus. G y labdarybės institucija?! Žene . .
ventojai jau nebepakenčia <lu< ivoj gal jau pamiršo gen. k.-. -turėjo. Iš tiesų, kariuomenei,
uos kortelių, su kuriomis prie Jtiepovo dingimų iš Paryžiaus {kurios buvo apie ofyOOO žmo

nių, vadovavo vokiečių gene-____ __ _ ____ x—o— maisto krautuvių per ištisų ru- Gal pasaulis pamiršo, kad p
Mes retkarčiais trumpai parašome apie’b" Stanna7’ir partijoms Uore- sų žiemos naktį stovi žmonių 'nas Litvinovas turėjo santy-/olas Golcas, o Belmontas bu-

įvairius mūsų didžiausios organizacijos — 
Lietuvių R. K. Susivienynio Amerikoj reika
lus. Taip darome dėl to, kad norime supa-

tikai tikisi suformuosiu nau- minios.
jų žmonijų. Jų nusivylimas tu-i “Maisto fronte” sovietų vv-

kių su trupe, kuri apsiginkla vo tik iškaba santarvininkams
suklaidinti.

Golcas norėjo įsistiprinti 
Lietuvoje ir Latvijoje, kad vėl 
galėtų amžiams pavergti lais

tau gal pamiršo ir tų faktų, Į vę beatgaunančius lietuvius ir 
kad 1908 m. sausio m. 17 d. latvius. Lietuvoje bermontini

nkai pirmų kartų pasirodė 
1919 metais liepos 2 d., kai jų 
būrys atžygiavo į Kuršėnus 
(Šiaulių apskr.). Spalių 5 d. 
bermontininkai paėmė Šiau
lius, o dar po kelių dienų jau 
buvo Biržuose, Linkuvoje, Ra
dviliškyje. Jie stengėsi į savo 
rankas paimti svarbius gele
žinkelių susisiekitno punktu’ 
ir savo žinioje laikyti Taura
gės - Šiaulių geležinkelio llnt- 
jų, kad, grnoboniškam žygiui 
nepasisekus, galėtų pasprukti 
į Vokiotijų. Bermontininkai 
buvo puikiai ginkluoti, bet 
nedrausmingi, ištvirkę ir nę- 

(Tęsinys 3 pusi.)

vusi bombomis ir revolveriai 
1907 m. užpuolė vieno Tiflisc 
banko važtų, nužudė 35 žino 

imnaik?- nes *r pagrobė 250,000 rublių.
nėra akli ir mato, į kokių ba- narnos duonos kortelės. Molo- 
lų įvedė bolševizmas jų kraš-' tovo žodžiais, tai padaryta dėl 
. •/ j, x__ įo, kaci brangu laikyti tani

tyčia valdininkus, o bę to, ko
rtelių sistema davusi galimu-

v. ,. .. , • , . . ri būti didelis* Nikolajevo a iriausybė imasi tokių prienio-
zin įn 1 savo ma omus s aitytojus sa ta oi.- patys.komuni-;nių, kurios Jau savaime rodo
ganizac.ja, lomos na„ą.s turėtu oufi visi stini„ režim„’'įSlieįijuotieji!,ikru dalykų "padėt,:
sveiki kūnu ir dvasia lietuviai.

Ligi šiol Cbicagos ir apylinkių lietuvių
katalikų visuomenėj kažkodėl per maža buvo 
susidomėjimo LRKSA. Ypač mūsų profesiol 
nalų ir visuomenės fradij tarpe to susidomėk 
jime nebuvo. Rodos, taip neturėtų būti. ŠioU 
organizacijos kuopos, tiesa, negausingos, be' 
vis dėlto jos jau seniai čia- Veikia ir žymiai 7T* “ .
yra prisidėjusios prie visų mūsų religinių ir 
1autinių darbų. Štai, LRKSA Chicagos aps-. tam tikri šaltiniai pra
kritys poryt mini 20 metų veikimo sukaktu- neša, Kirovo nužudymas nįra 
ves, kurių negalime praleisti nepaminėję, nes individualus aktas, o suorga- 
apskritys, kiek tik galėdamas, stengėsi, kad nisuotas tam tikros teroristi
ne vien Sus-niui sektųs, bet dėjosi ir prie vi- uės crganisaoijos. Faktų išaiš 
sų kitų reikalų. Dėl to, mūsų manymu, jis 
užsipelnė tinkamo pripažinimo ir paramos.

tų; jis parodė, kad rusų tau 
tos širdis verda neapykanta ir 
kari raudonojo Kremliaus ga-
lybė nėra tokia jau solidi, kaip jmų prasidėti spekuliacijai. Bei 
kad tvirtina bolševikų patai-'iš kur būtų prasidėjusi spekn- 

liacija, jeigu būtų pakanka
mai javų? Aišku, valdžia kra
tosi atsakomybės, nes mato, 
kad jų ūkininkavimo princi
pai žlunga ir braška visas rau 
donasis rūmas.I

kiną preventyvinės priemonės,1 Ar patyrimo pamokyti bol 
kurių ėmėsi sovietų vyriausy-!ševil;ai pasuks atgal, gelbėda-

:iai.

Toji parama dabar ypatingai yra reikalinga, bė. Leningrade ir svarbesniuoimi didžiosios rusų tautos lik*
nes vedamus naujų narių prirašinėjimo va
jus. LRKSA apskritys yra padėjęs kitoms or-

1 ganizacijoms visokiuose reikaluose, •

prancūzų policija Šiaurės sto
ty areštavo būsimųjį sovietų 
komisarų Litvinovų, kuris, pe 
sivadinęs Detiareku, Borisuku 
Wallach-Meer ir dar kitaip, 
keitė išplėštus pinigus. Reikia 
pažymėti, kad p. Litvinovas 
ypatingai kvalifikuotas kalbe
li apie terorizmų — šioj srity 
jis nepamainomas specijalis 
tas.

Kiekvieno kataliko yra 
priedem.ė remti ir platinti 
kotaiiki'-kų spnudą. Katalikusiuose provincijos miestuoseIčius! Bet juk tas nesutinka si. 

buvo sukoncentruotos GFlJi užsispyrusių teoretikų teze — ka spauda nurodo Žmogui iš 
dalys. Šiandien jau niekam ne-Itežlunga Rusija su 160 inili- ganymo kelius i amžinastj.

i LOFEZAS: Saugokis man užmokės* 
nio (Įeina vergas. Tari kas parodo Lope- 
zui pasišalinti).

VERGAS: (.Tykiu balsu į Tarikų) 
Mūsų akių šviesa, yra sudarytas suokal
bis išliuosuoti belaisvius. Saugokis, mano 
pone. Vienas tik Dievas yra didįs ir Ma
hometonas jo pranašas!

TARIKAS: Sųmoaslas! Niekas, ni 
suiiuikinsin jų sumanymus.

ALONZO: (Įeina) Aš tavęs ieškojau, 
Tarikai. Ar tu žinai', jog jis mane pra-

sis — temiršta! Kų man reiškia netikė
lio kraujas. Abdallab, atvesk Donų Vasco. 
(Tarikas sėdasi. Įeina Donas Vaseo. Sar
gai jį apsupa).

DONAS VASCO: Bereikalo mėgini 
mane bauginti.

TARIKAS: Tylėk! Kalbėk, kai klau
siu.

DONAS VASCO: Aš pasirengęs. 
TARIKAS: Kodėl tu pasinaudodamas 

savo įtaka tavo pavaldiniams, įtraukė: 
juos į kovų su tikrais Dievo kareiviais? 

DONAS VASCO: Tikrasis Dievas nė-

DONAS VASCO: Tu gali mane nu- kia piiošni kaip tu, kurių mano Dievas 
žudyti. Tu vadinies Tariku. Tu nuklojai J suteiks savo išrinktųjam?
munn tini u ui>i i nirn v&j 1 i m'intrAt in TtDIIZAU. rp..   i i

Jarbiu?
LOPEZAS: Bet jis turėjo karaliją.
TARIKAS: Bet jis kilęs iš karalių,

ilgiau galėjo tarnauti mūsų reikalams. ' keikė? Tu pažįsti mano tėvų? Jis neišei
tu tai žinai, Lopezai, Sol i manas? Paga- 1 žudės savo Dievo. Jei nori, Tarikai, at- ra tas, apie kurį Mahometas kalbėjo, 

ar tu nori, kad aš pasakyčiau tavo siimk savo karalystę. Aš jau nebebūsiu j TARIKAS: Kam tu pats nešei ne- 
mintis? Tu rengies mus išduoti. | karalium. AŠ esu Pelagijus. Visi garbiu- teisėtų vėliavų ir žudei tikrus tikinčiuo-

LOPEZAS: Kas tuu tai pasakė? ma- kini kryžių. Štai, tėve, aš vėl grįžau į ti- sius?
uo pone, kėjiiuų. Dar kartų priglausk mane, tėve,

TARIKAS: Kas man pasakė? Mano prie tavo tėviškos širdies!
geras supratimas, tavo susidomėjimas, ta-I TARIKAR: Atsitrauk, kvaily! 
vo pirmesnis elgesys; Bet tu nuolatos sau- ' ALONZO: Tiesa, kad aš prakeiktas, 
goinfts. - prakeikiąs!

LOPEZAS: Saugokis, Tarikai! I TARIKAS: (Galvodamas) Aš turiu
TARIKAS: Palik savo malonų aki- . užbėgt? jų sukalbini už akių. Jei tik aš co de Gomez. Ispanas ir krikščionis, 

plėšiškumų. Aš apspiuudysiu tavo niekšiš- ! galėčiau tų senį patraukti į savo pusę! TARIKAS: Zinai mano galių? Zinai, 
kų lavjnų; kareiviai, atydž’ai jį saugokit! Aš turiu dar jį apklausinėti. Jis vis spir- kas aš esu?

DONAS VASCO.: Tie, kuriuos aš žu
džiau, yra piktadariai! Jie yra priešai ma
no krašto ir mano tikybos.

TARIKAS: Kas tu esi, kad drįsti 
taip į mane kalbėti?

DONAS VASCO: AŠ esu Donas Vas-

mano nelaimingų šalį griuvėsiais. Tu vi
sas pusinėręs tyriausiam Ispanijos krad- 
juj. Tavo kareiviai — kraugeringi plėši
kai ir tu - tu jų vadas.

TARIKAS: Niekšingas verge, kaip 
drįsti mane įžeisti?

DONAS VASCO: Krikščioniui nėra 
vergijos.

TARIKAS: Aš tau liežuvį ištrauk
siu ir išlupsiu akis!

DONAS VASCO: Kas man kūnas, jei 
aš savo sielų išgelbėsiu.

TARIKAS: Bejausmis žmogau! V na
ro, pagalvok valąndėlę. Klausyk — stok 
į mūsų eiiAi ir išgelbės! gyvybę.

DONAS VASCO: Gyvybė man nieko 
nereiškia. r

TARIKAS: Tu gy venai' garbės ir tur
tų apsuptas.

IX)NAS VASCO: Ar žemiški turtai 
paseks mane į tlangų?.

TARIKAS: Tu įgijai karaliaus ka
rūnų.

DONAS VASCO: Ar galį ji būti to-

TARIKAS: Tu, gal būt, tiki, atkak
lus seni, kad tų vainikų, kurį žada tavo 
fanatizmas įgysi be skausmų, staigia mir
timi? Aš sunaikinsiu tavo pasididžiavimų 
baisiausiais kankinimais. Perleidęs tave 
per tūkstančius kančių, paversiu tavo kū
nų į pelenus ant silpnos ugnies.

DONAS VASCO: Aš esu krikščionis.
TARIKAS: Atkaklus niekše. Tęsk sa 

vo užsispyrimų ir aš paaukosiu Visų būrj 
tavo šių draugų kraugeriui budeliui.

DONAS VASCO: Ispanai, kų jūs sa
kot f

VISI: Mes krikščionys.
TARIKAS: Šunes! Jūs visi mirsite! 

Sargai, išveskite juos! (Į Donų Vaseo) Ir 
tu mirsi! Ant tavo išdraskytos ir krau
juotos širdies aš ištiesiu su įniršimu, 
blank, “Tebūna prakeiktas Kristus” arba 
mirk.

DONAS VASCO: Negi turiu atkar 
toti, Tarikai, jog aš esu krikščionis?

TARIKAS: Kankinimams jį. 
(Daugiau bus)
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sį savo valdovų. Penkias die-

Kęstučio Laidotuvės
1882 inbtais narsųjį įdėtu- t Pakeliui gausios raudotojų

os kunigaikštį Kęstutį ir jo'giesmės, skambūs ragų ir va-
<fmų Vytautų Jogila apgaulin
gai suėmė ir Krevų pilies ur
vuose uždarė. Toji žinia žaibo

mzdžių balsai ir vyrų šukavi
mai viliojo iš kiemų gyvento
jus, kurie gausiai prie gedulin-

ęreitumu aplėkė visų Lietuva, gos eisenos dėjosi. Kol eisena 
keldama didžiausį skausmų v'r pasiekė Vilnįų susidarė d.id- 
so krašto gyventojų širdyse, žiausia žmonių minia. Už Vil
ytei gerbė ir mylėjo Trakų ! niaus miesto gedulingais ru-
valdovų, narsų ir kibių dva
sios senelį. Užtai baisiausia

bais apsitaisęs bajorų, ritie- 
rių ir didikų lydimas, laukė

saimė, kerštas ir pasipiktini- Jogaila. Išvydęs eisenų, nuli-
nias perpildė visų širdis, kai 
penktų dienų išgirdo, kad Kęs
tutis Jogailos įsakymu, jo be-

po nuo arklio ir neva su skau
sminga veido išraiška prisiar
tino prie neštuvų, o kai neš-

mų ir kryžuočių buvo pasmau- tuvus pastatė ant žemės, pri- 
gtas tos Krevų pilies pože- šoko prie šalto dėdės lavono ir 
Induose. Išsigando Jogaila sa- nenuoširdžiu, bet garsiu verk

smu prapliupo.
Vėl kėlė neštuvus ant pečių 

j ir į Vilnių nunešė. Ten jau 
buvo prikūrenta pirtis, kur 

i nuprausė velionies kūnų, pate
pė kvepiančiais aliejais, pate-

Įvo begėdiško darbo, sudrebėjo 
tiojo kunigaikščio soste 

reš žmonių kerštų ir suma
nė nuslėpti savo dėdės užmu
šimų, iškeldamas jam iškilmi-

Įugas laidotuves.
Kęstučio kūnų ant puikių pė baltu rūbu, aprengė žėren- 

neštuvų iš Krevų į Vilnių pa-Iriais 
sikeisdami nešė belaisviai, 
prieš karstų ėjo 100 raudoto
jų, kurios garsiai traukė liūd
nų raudų melodijų ir gausiai 
liejo ašaras į stiklines ašari-

sarvais, apjuosė aukso 
diržu, gausiai brangiais ak
menimis kaišytu, apsiautė švie 
šiai raudonu apsiautu, gausiai 
auksu siuvinėtu ir užmovė ku
nigaikščio kepurę. Prie šono

nes. Prieš raudotojas ėjo mu- pakabino kardų, kuris dabar 
zika ir trimitininkai, perpil-jbejėgėj Kęstučio rankoj, dar 
dydami miškus varinių skar-'taip neseniai Lietuvos prieša-
dų tarškėjimu ir vamzdžių bei 
ragų garsais. 100 ginkluotų jo
timis, kirviais ir lankais ka
reivių supo nešamų kunigaikš
čio karstų, o paskui sekė jo 
ištikimas tarnas, kuris buvo 
pasiryžęs susideginti drauge su 
savo viešpačiu ; toliau vedė Kę
stučio žirgų, jo medžioklės šu
nis, nešė sakalus ir vanagus, 
o auksuotose skryniose — ke
pure, rūbus, ginklus, aukso di
ržus ir kitas brangenybes. Prie 
šaky visos eisenos jojo 200 rai
telių, kurie jodami švaistė nuo 
gaiš kardais, svaidė juos į vi
ršų, vaikydami piktąsias dva
sias ir rūsčiai šaukė: “bėkit, 
velniai, nuo šio kūno“. Ginki 
Pikuoli jo vėlę“.

ms buvo baisus. Kaklas, kad 
nebūtų matyti Kęstučio smau
gimo žymių, buvo apvyniotas 
baltu rankšluosčiu, su įrištais 
jame pinigais kad velionis tu
rėtų kuo sumokėti už įėjimų 
į anų pasaulį.

Taip parėdytų Kęstučio kū
nų įnešė į didžiausių pilies 

!salę ir pasodino kunigaikščio

nas minios žmonių plaukė į pi
lį, 5 dienas truko atsisveikini
mas. Pirmasis atsisveikino Jo
gaila. Gerdamas mirusiam ir 
dėdamasis verkęs, klausė jo: 

— Tau geriau, brangus dė
de, kodėl numirei?

Visi salėje kartojo:
— Kodėl numirei?
— Ar neturėjai valstybės, 

pilių ir tarnų?
— Ar turtų, rūbų ir bran

genybių neturėjai?
— Ar mylimos žmonos ne

buvo, vaikų? O, kunigaik
šti kodėl numirei?

Vėliau iš kalėjimo atvestos 
Kęstučio sūnus Vytautas. Šis 
neverkė, veidas suakmenėjęs, 
užčiauptos lūpos ir ne vienos 
ašaros akyse. Priėjo prie tė
vo lavono, paėmė jo šaltų ra
nkų į savo karštų delnų, ilgai 
žiūrėjo į mylimų veidų, o šir
dy virė kerštas. Paskiau, nei 
nežvilgterėjęs į susikrimtusi 
iš baimės Jogailų grįžo į ka
lėjimų ten laukti tėvo laido
tuvių.

Tuo pat laiku, Šventaragio 
slėny, tarp Perkūno šventyk
los ir Narės, skirtoj kunigaikš
čiams deginti vietoje ėjo ran
gos darbai laidotuvėms. Dau
gybė tarnų vežė iš Dukiškio 
šilo didžiausius ųžuolų ir pu
šų rustus, ir vyresniųjų pri
žiūrimi, krovė aukščiausių lau-

mos žinios
KALĖDŲ DOVANA - 

- “DRAUGAS”
H. Statkienė (Jankauskai

tė) savo tėveliams užrašė me
tams “Draugų“, kaipo Kalėdų 
dovanų.

Gražus pavyzdys kitiems sū- 
nams ir dukterims. J. Jankau
skas yra žymus biznierius Ci- 
ceroj; užlaiko Jurbarko užei
gų adresu 1336 So. 49 Court. 
Savo kostumeriams visados 
mandagiai patarnauja.

Sausio 12 d., Lietuvių hn- 
provement klūbo rengtas va
karas, Lietuvių Liuosybės sa
lėj, šauniai pavyko. Publikos 
buvo pilna svetainė. Komisi
ja ir valdyba dėkoja visiems jUį pramogos surengimų, 
už skaitlingų atsilankymų.

B. Rimkiūtė, praeitų metų rumbų, C. Znturskį, U. Ziobo 
u- finunsų rašt. su mamyte tain raitę, J. Žukų, J. Naujokų, g 

vos, kuri gėrėjosi vakarėliu ir gi daug pasidarbavo. Lukaus- Paukštį, L. Draugelį, P. Dor- 
žadėjo Sų-gon įsirašyti. Nuu-'kienė, praeitų metų iždininke šų, A. Trakšelį, ,1. Rusteinį, K.

kienės, Nevulytės, Vilkienės, 
neseniai atvykusios iŠ Lietu-

jai pirm. K. Srinbienei, kuri 
praeityje yra gražių darbų nu 
veikusi, palinkėta geriausio 
pasisekimo visuose ateitie^ <lo 
rbuose.

Po kalbų įteikta dovana Ge- 
rdžiūnienei, praeitų dviejų me 
tų pirmininkei už gražiai ei
tas pirmininkės pareigas. Tki 
ženklas, kad sųjungietės tik
rai įvertina jos veikimų. Kita 
dovana įteikta Džionsonienei, 
kuri jau 14 metų kaip Sąjun
gai priklauso ir yra iždo glo- 
liėja. Dovanas aukojo ' pačios 
sųjungietės.

Po užkandžio ir pasilinks
minimo, visos skirstėsi nam<) 
pilnos gražių įspūdžių.

Ačiū Lukauskienei už tokį 
vaišingumų, taipogi komisijai

irgi daug dirbo.
Tikimės, kad ir naujoji va-Įtkauskų, .J. Zelevų, R 

ldyba gražiai darbuosis vado
vaujant pirm. L. Aeputienei.

Av. Kazimiero vienuolynu 
naudai 9 rėmėjų skyrių-’ ren
gia vakarienę su programų 
parap. svet. Visi iš anksto 
kviečiami pamilti pramogų.

A. J

Cicerieoiai, perskaitę meti
nio “Draugo“ vakaro progra
mų, visi pradėjo ruoštis ir 
klausinėti kur galima gauti 
tikietų. Apie kainų nei neklau 
šia.

Pas vienų sųjungiečių, t. y. 
Gudienę, žada apsilankyti ga
rnys su dovana. Ta proga sų
jungietės nuo savęs jai įteikė 
dovanų. A. J.

I

AKADEMIJOS RĖMĖJOS 
CICEROJE

Sausio 20 d., parap. svet., 
7:30 vai. vak. įvyks įdomios, 
vestuvės. Kaip tas viskas at
rodys, negalima “Drauge“ a- 
prašyti; reikės patiems būti 
ir pamatyti. Tik tiek galimų 

kad panelė bus iŠ

DAUG NEAIŠKUMŲ
T0WN OF LAK K. — Dien 

raščio “Draugo“ naujas ago 
ntas ir kolektorius J. Lisaus 
kas aplanko visus “Draugo’ 
ir “Laivo“ skaitytojus Town 
of Lake. Lankydamas randa 
nesutvarkytų sąskaitų. Pasiro
do seno agento trukumai pre
numeratų užrašyme pas: B. 
Astrauskų, A. Auškalnį, K. 
Būrų, St. Bagdonų, P. Bartkų 
B. Bartkienę, J. Bulavų, A. F. 
Česnų, K. Čikanauskų, V. Gri- 
goravicių, J. Gedvilų, G. Gu
džiūnų, J. Jocių, D. Jasaitie 
nę, Sof. Jurgaitį, A. Klindzį,
V. Katauskienę, N. Karklelį, 
A. Laurinavičių, St. Lukošių,
W. Kareivų, Iz. Macikų, P. 
Mikutienę, C. Martinkų,

Šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų 9 skyriaus susirinki
me, sausio 7 d., senoji valdy- Metrikienę, K. Montvidų,

žų, perdėdami medžius sauso- Q jaunikaltig i§ Ci- - nė
mis samanomis ir šiaudais, da
bindami ųžuolų lapų vaini
kais. Visuos keturiuos kam
puos buvo pastatytos statinės 
su sakais ir riebalais. O ant 
atskiro pakilimo pastatyta ur
na, į kurių bus supilti liku
sieji sudegusio lavono pelenai.

cero. Bulvariškių “klebonai” 
duos “šliūbų’;. Sako, kad bus 
ir rabinas. Juoko ir visokių į- 
vairenybių bus iki soties. Įža
nga 25c. Pelnas ete parapijai. 
Visi kviečiami dalyvauti.

Rup

ba užleido vietų naujai valdy 
bai.

Buvusi nut. rašt. V. Mockie- 
išdavė raportų, iš praeitu

metų darbų. Pasirodė, kad 
praeitų metų valdyba, vado
vaujant Krasauskienei, kuri

j.
st.

Marcinkevičienę, O. Navicką, 
A. Pieržinskienę, Z. Sereikį, V. 
Kriaučiūnų, P. Pilitauskį, B. 
Pivariūnienę, M. Pilipavičių, 
L. Petkūnų, O. Ruzgienę, Pr

sostan. Kad ir staigi buvo mi- C dienų, nesuskaitomos minios 
rtis, vis dėlto narsaus senelio akivaizdoj, kuri pripildė ne
veide liko kilnios didybės ir 
rimtumo žymių, kurias didino 
ant krūtinės nusileidusi žila 
barzda, ir balti ant užmerktų 
akių antakiai. Aale buvo pa
statytos statinės su alumi tr 
medumi ir plačiai atidaryti pi
lies vartai, kad kiekvienas lai-

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
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 Bučiui 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 turį pusi. 187. Audeklo 
aptaisais $1.50.

ra.
Begalo įdomūs Kun. J -A. Pauliuko “KELIONĖS

ĮSPŪDŽIAI“ Jūrėmis, Azoro Salose, Siaurinėj Afrikoj, 
Sicilijoje, Graikijoje, Syrijojo, Šventoje Žemėje, Egipte, 
Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje, Anglijoje, Belgijoje, 
Vokietijoje, Lietuvoje.

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

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

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

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojaus siųskie mums.

* C,a nupilti
Gerbiamai "Drp.vgo" Administracijai:

Siunčiu su ftluo InIMku I.  ............ ui kuriuos prašau kuofreffilausla
atsiųsti man sekančias Kelionių kny<as;

VTSK. P. P. BOCIO KELIONItt — »1.00 
K1TN. pr. J. VAITUKAIČIO — I RO 
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
Siunčiu |2 S0 už kurtuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygaa
Mano adresas:

tik visų Aventaragio slėnį ir 
kalnus, bet apgulė tvoras pi
lies volus ir medžias išnešė 
toj pačioj kėdėj sėdintį kuni
gaikščio lavonų ir pastatė pa
čiam viršuj ant tam tyčia pa
rengto kauro. Kunigaikštis, ku 
ris nekartų savo krūtinę den
gė nuo priešo tuos kalnus, mi
škus, upes, žodžiu visų Jam 
brangių Lietuvą, šiandien, ka
da jis taip reikalingas, sako 
paskutinius, sudiev, amžinai 
jų palieka ir, tarytum laimina 
iš aukšto sosto prie jo kojų 
susirinkusias minias.

{Bus daugiau)

15 METŲ KAI LIETUVA 
IŠVIJO BERMONTININKUS

Vardas, ravtrlė

.etreat

SĄJUNGIIfilŲ VEIKLA

Malonu prisiminti Moterų 
Sąjungos 2 kuopos veikimų 
praeitais metais. _

Sausio 10 d. sųjungietės tu
rėjo senos valdybos atsisveiki
nimų, naujos pasveikinimo ir 
kursų atidarymo vakarėlį Tat- 
kauskienės namuose. Susirin 
ko ne tik gražus būrelis vieti
nių sųjungiečių, bet sykiu pa
sisvečiavo K. Račkienė, Chi- 
cagos apskričio pirm., Srup- 
šienė ir Nevulytė.

Vakaras praleistas gražiai 
prie užkandžio, per kurį A. 
Aatkienė savo iškalba visas 
suinteresavo. Be to, malonu 
buvo pasiklausyti kalbų Rač-

Dauskurdį, J. Norbutų, P. Ru- 
Cbapų,

G. Aveikanskienę, A. Valskį, 
l)r. Paukštį, F. Bistrų, S. Ged
minų, M. Šveikauskų, P. Vai
cekauskų, S. Žukauskų, Pr. 
Cicėnų ir kitus. Prašomi visi 
Av. Kryžiaus parapijos ‘Drau 
go’ ir “Ijaivo“ skaitytojai 
kreipti dėmesio, kad turite 
naujų katalikiškos spaudos a- 
gentų J. Lisauskų, 4503 S. Pa.i 
liną St. Jam galite apmokėti 
laikraščių prenumeratas, senas 
skolas ir duoti savo biznių 
skelbimus. Jis visiems manda
giai patarnaus. O kam būtu 
nepatogu, gali kreiptis tiesiog 

“Draugo“ ofisų.
‘ ‘ Draugo ’ ’ Cirkuliaci j os

Vedėjas

Pranešimai
Dr-jos “Lietuvos Ūkinin

ko“ metinis susirinkimas į- 
vyks sekmadienį, sausio 20 o, 
Barausko svetainėje, 2244 W. 
23rd PI, 1 vai. popiet. Išgir
sime raportų iš knygų komi
sijos, koks yra draugijos fi
nansinis stovis. Visi nariai bū
tinai turi atsilankyti į šį su
sirinkimų.

Ieva Lukošiūtė, fin. rast

Labdarių Sąjungos 23 kuo
pos susirinkimas įvyks neto
lioje sausio 20 d., Gimimo Pa
nelės Av. parap. svetainėje, 2 
vai. popiet. Visi nariai labilu-

Rumšų, VI. Aalnų, Gust. Sta iriai ir darbuotojai prašomi lai- 
kauskų, B. Sanį, V. Sudaitę, įku susirinkti, turime keletą

per tris metus pirmininkavo,j,1. Sudeikį, F. Urbelį, M. Vai-Išvaikių reikalų svarstyti
gražiai darbavos.

a
čiulienę, F. Vendzelį, K. Za-1

DRAUGO
METINIS

Valdyba

SEKMADIENI, 5 VAL. PO PIET

vininkus, prašydama padėti 
bermontininkams be kliūčių 
grįžti į Vokietijų. Lapkričio 
14 d. į Kaunu atvyko santar
vės komisija. Ji pareikalavo 
iš Lietuvos vyriausybės, kad 
bermontininkams atsitraukti

(Tęsinys nuo 2 pusi.)

aprūpinti maistu. Kur jie pa
sirodydavo, ten eidavo plėši
mai, deginimai ir net žudymai.
Todėl Lietuvos gyventojai jų 
labai nekentė ir ta jais parti 
zaniškai kovojo.

Tų pačių metų lapkričio pra 
džioje, po nepavykusio mėgi
nimo paimti Rygą, bermonti
ninkai buvo latvių sumušti ir 
jie pradėjo trauktis į Lietuvą.
Lietuvos kariuomenė kiek at
sitraukė nuo bolševikų fronto 
ir pradėjo kraštų valyti nuo 
tų plėšikų — bermontininkų.
Vokiečiai pamatė, kad jie jau 
pralaimėjo. Reikėjo bermonti
ninkus gelbėti nuo visiško su
naikinimo. mį, kovomis nugalėjo Berrhon-

Vokietija kreipėsi į didžio-Jo gaujas ir jas amžinai tšv’ 
jo karo laimėtojus — santar- jo iš Lietuvos.

Vasar io-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
BUS ĮVAIRI PROGRAMA

I. Aušros Vartų Nekalto Prasidėjimo Mergaičių Sodalicija vaidins 4 
aktų šv. Teresės labai gražų veikalą.

nebūtų kliudoma. Lapkričio 21 II. Chicagos žymiausi solistai išpildys labai malonų Koncertą.
— 22 d. bermontininkus lietu-»[u# §Ve Kazimiero Akademijos rinktinės mokinės suvaidins labai gražy 

--------,, — ^no vcika|eU; “NESUGAUTAS NEVAGIS”.
IV. L. V. “Dainos” choras, po vadovyste J. SAURIO, ir Aušros Vartų 

parapijos choras, po vadovyste J. BRAZAIČIO, padainuos kele
tą smagių liaudies dainų.

V. Po įdomaus programo prasidės šokiai 8 vai., kuriems gros At. Met-
rick’s Orchestra. %

Visi lietuviai esate kviečiami į šį metinį mūsų dienraščio parengimą. 
Visas programas taip sutvarkytas, kad patenkinus ir palinksminus vi
sus atsilankiusius svečius, idant jums gyvenimas būtų malonesnis, 
smagesnis ir linksmesnis.

Tad visi rezervuokite vasario 3 d. dienraščiui “Draugui”. Ateikite 
ir pasilinksminkite kartu su kitais mūsų dienraščio prieteliais.

vių kariuomenė sumušė ties 
Radviliškiu. Į lietuvių rankas 
pateko didelis karo grobis. 
Gruodžio 7 d. Lietuvos karino 
menė atėmė Šiaulius ir pradė 
jo bermontininkų vijimų visu 
frontą Lietuviai gruodžio 15 
d. pasiekė Mažosios Lietuvos 
— Klaipėdos krašto sienų ir 
čia sustojo, nes buvo įsakyta 
sienos neperžengti. Ir taip, 
1919 met. gruodžio 15 d. vos 
besikurianti Lietuva, kruvino-
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DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
ŠV. JURGIO PARAPIJA

BAIGĖ MOKSLĄ

Sausio 9 d.,.Northern High, 
viešos mokyklos įvyko užbai
gimas mokslo. Tarpe kitatau-j 
čių šie lietuviai-ės gavo diplo
mus: II. Tumelis, J. Jiadeekis, 
F. Kratavičius, H. Urbonas, 
H. Širvaitis, L. Stankus, M. 
Zabalavičius, F. Petrauskas, 
E. Salasevičius, S. Vičiulis. Iš 
lietuvių su pasižymėjimu mo-

Krikitynos
Sausio 13 d. kleb. kun. J. 

Čižauskas krikštijo Juozo ir 
Elenos liussellių sūnų, vardais 
Juozas - Ronaldas.

Sirgo
Ilgų laikų sirgo Martynas 

Pilipavičius, šios parapijos 
stambus rėmėjas. Filipavįeius 
remia kiekvienų piknikų bei 
parapijos parengimus. Yra pa
aukojęs daug naudingų daly
kų parapijai.

Šiais metais žada daug rė
ksiu baigė Elena Salasevičius, m|- spaU(,* if 4^,.^ <«Drau 
poduktė Adonio Bielicko, šios »> 
parapijos zakristijono. P. Bie-

Iš kalno yra užsisakęs 
*'i šešias šios savaitės prenume

ratas, žada siųsti savo gimi
nėms.

liekis, žada leisti savo poduii- 
tę siekti aukštesnio mokslo.
< Cass Technical High School
baigė Rapolas Valatka, para-,Irjog sveii<a|os įr veikti kas y 
pijos choro tenoras ii gabus ra naU(jjnga Bažnyčiai ir tau- 
smuikorius. tai.

“Birthday Party”
Sausio 12 vi. M. Uždavinai-

tei, šios parapijos choro narei j
ir jaunamečių veikėjai, mamyl .
.. - • u i ♦ ,, ihęių. Pirmos 7:45 antros —te surengė “birthdav party . . . „ ,
T . • • i ’ . • |9, trecios — 10:30 vai.Jaunimo susirinko gana skai- ’ .....
... , - i- • • v . - 9 vai. imsiąs laikys svečiastlingas būrelis; visi gražiai ir1 
linksmai praleido vakarų, su
teikė šios “party” garbės na
riai gražių dovanų, už kurias 
jaunimui buvo surengta ska
nūs užkandžiai ir pasilinksmi
nimas.

UŽKIETĖJIMĄ
Galima

Palengvinti!
(Vartokit kų Gydytojai 

vartoja)
Kam viduriai dažniausiai veikla 
reguliariai ir gerai, ilgam laikui 
po to. kaip gydytojas davė vaistų 
dėl užkietėjimo?

Todėl, kad gydytojas duoda sky
stą. liuosuotoją. kurį galima imli 
reikalingoj doroj. Galima po lru
puli mažinti dožą. Sumažinimas 
domis yra tisu paslaptis tikru Ir 
saugaus imlengvininu > nito užkie
tėjimo.

Pasiklauskite savo gydytojo a- 
pie tai. Paklauskite savo vaistinin
ko kaip skysti liuosuotojai pasida
rė populiarOs. Ttnkrsuias skystas 
liuosuotojas duoda tinkamą pagm- 
bą. Ir tinkamą klek) pagelbos. 
Kuomet doza atsikartoja, negu 
daugiau, kas kart. maliau tereikia 
Imti. Tol, kol viduriai veikia nor
maliai ir gerai be jokios pagal
bos.

Skystas luosuotojas dažninusiu 
vartojamas, tai Dr. Gald.vell't 8y- 
rup Pepsin. Savyje luri senna ir 
cascara. o Sle du yra naturalti* 
liuosuotojai, kurie nedaro Jokių 
papročių — net vaikučiams. J asų 
vaistininkus laiko Ji: praSyklte —

SYRUP PEPSIN

antradienį, sausio 22 d., Šv. 
Jurgio mokyklos svetainėj.

Rengimo komisijon įėjo da-

nienė, A. Barštis, A. Posiu^ 
A. Juodsnukaitė, P. Valatka 
vičius, M. Aukščiūnienė, A.

rbščios narės: H. Urbonaitė, i Širvaitis. Visi lošėjai savo už-
H. Tamelaitė, B. Yeselioniūtė, 
II. Širvaitė, I. Dainauskaitė ir 
A. Bagdonaitė.

Grieš gera orkestrą iš 7 iiiu 
zikantų. Pupa

DETROITO KATALIKŲ 
SPAUDOS RĖMĖJŲ OR

GIJOS METINIS SU 
SIRINKIMAS

Susirinkimas įvyko sausio 8 
d., Šv. Jurgio mokyklos salė
je; vedė vice pirm. St. Buk- 
šaitė. Pereito sus-mo nutari-

r - , • «.»• -y • *• plius perskaitė rast. M. Aukš-Linkime Filipaviciui stip-|v. . ....
ciūmenė. Nutarimai priimti.

Užregistruota šie atstovai: 
— Šv. Jurgio parapijos — kle
bonas kun. J. B. Čižauskas. 
Tretininkų kp. — V. Bridžiu 
vaitienė, ir J. Jokūbaitienė. 
Lietuvos Dukterų draugijos — 
B. Dapkienė ir M. Aukščiūnle* 
nė, Mot. Sų-gos 54 kp. — M 
Vaičiūnaitė ir VizgaitienP, 
Mot, Sų-gos 54 kp. jaunamo- 
čių skyriaus — I. Dainauskai
tė ir O. Bagdonaitė, mergai
čių sodalicijos — V. Čepeiio- 
nytė, Šv. Juozapo draug. — 
A. Belickis, Šv. Jurgio parap. 
choro — St. Bukšaitė. Viešnia 
J. Medinienė.

Permaina
Nuo’ šios nedėlios bus lai

koma trejos mišios kas nedėl- 
s 7:45, anl 
10:30 vai.

kunigas, pamokslų sakys an
gliškai.

Šokių vakaras
Sausio 22 d., 8 vai. vak., Šv. 

Jurgio parap. svetainėje So- 
dalicija rengia šokių vakarų.

Visi kviečiami dalyvauti, 
pasilinksminti. S. B.

Išrinkta šiems metams nau
ja valdyba: pirm. kleb. kun. 
J. B. Čižauskas, vice pirm. —
'St. Bukšaitė, rašt. — M. Aukš 

Marijos Vaikelių draugijos,f,iflni,,np> Įia,į„rius _ kun. j.

IŠ SODALIEČIŲ SUSI
RINKIMO

duotis kuogeriausiai atliko. 
Publikų labai prijuokino, nes 
komedija labai juokinga. Re
žisavo B. Dapkienė. Po loši
mo sekė šokiai prie geros mu 
zikog.

Renginio komisijoje pasidai 
bavo B. Dapkienė, J. Medinio 
nė, M. Uždavinienė ir A. Ba 
rštienė. Joms jiadėjo tų v« 
karų Gužauskienė, M. Kasevi
čiūtė, E. Kasevičiūtė ir K 
Barkauskienė. Vakaras davė 
gražaus pelno. Publikos buvo 
daug.

Sųjungiečių vakaras
Moterų S-gos 54 kuopa ren

gia bunco party lošimų ir šo
kius, sausio 27 d., parap. sve
tainėj. Pradžia lygiai 6 vai. v. 
Bus duodama dovana prie du
rų ir daug gražių dovanų lai
mėtojams. Grieš gera orkest

rys Pranciškietės. Toliau pro
grama išpildyta šia tvarka:

1. Lietuvių kalboje sveiki
nimas ir dainelės — 5, 6, 7 ir 
8 skyrių mokiniai-ės.

2. “Dancing dairies” — 1 
ir 2 skyriaus mergaitės.

3. “Aš vaikiukas” ir “Pa
klausykit manęs” padainavo 
1 ir 2 skyriaus vaikeliai.

4. Juokdariai iš 5 ir Ii sky
riaus bernaičiai prijuokino pu
blikų.

5. Žiemos sportas — 3 ir 1 
sk. mergaitės.

G. Veikalėlis “Nepaprastas
siuvėjas”, kurį atvaidino C. 
Grybas, S. lapinskaitė, J. Žvi 
rgždynas, A. Gudinąs, C. l^a- 
pinskaitė, E. Jurgelaitis, A. 
Vainonis ir V. Prusinskas, 
Nors jaunučiai, bet savo ro*ed 
kiekvienas atliko gyvai, yi>a<, 
Šliomkis prijuokino, 

j 7. “Nykštukai” — 3 ir 4 
įsk. bernaičiai.
I 8. “Šalta žiemužė” padaina 
vo 3 ir 4 sk. bendrai.

9. “Kheumatiz” atliko 7 ir 
8 skyr. mergaitės.

10. Šokėjos — 5 ir G sky
riaus mergaitės.

11. Sportas
skyriaus bernaičiai. Toliau gra 
žiai pLšoko jauna M. Rukše- 
niūtė. Jaunasis muzikos mylė
tojas V. Rakščius armonikų iš
pildė keletu muzikos kūrinė
lių. Programas baigtas Lietu
vos ir Amerikos himnais.-'Pa
skui apatinėje svetainėje link 
smintasi.

Ačiū seselėms mokytojoms 
už gražų vaikelių vakarų, taip 
pat ir tiems, kurie prisidėjo 
prie vakaro darbu, ar auka. 
Tuomi parėmė sunkia finanst 
nę seserų padėtį

S?

ra.
Rengimo komisija kviečia 

visus dalyvauti šiame paren
gime. Lietuvos Duktė

ŠV. ANTANO PARAPIJA
Sausio 13 d. Šv. Antano pa

rap. mokyklos vaikučių kon
certas įvyko Lietuvių svetai 
nėję. Visais atvėjais pavyko. 
Svetainė buvo pilna publikos.

Programui prasidedant, kle
bonas kun. I. F. Boreišis pa 
sakė pritaikintų kalbų, ko-kių

SUCH IS LIFE—

CHEBRING HER UP A LITTLB

žemutinėje svetainėje buvo lauskas, G. Kasevįčius, M. Ba- 
pramogėlė Šv. Antano draugi- ronas, J. Šnaras ir K. Kaniin- 

Ijos. Tų vakarų dr-ja priimdi- skas. Abu tymai smarkiai lo- 
5, 6, 7 ir 8'nėj0 naujus narius be įstoja- šė, bet West Side tapo laimė-

susirinkimas įvyko sausio 6 pT Cižauskas įr korespondeit d‘d<?ę naudą dU-°da
d. bizausnas ir Koresponcien |gveilams petuviska mo
tė — St. Bukšaitė.

mo mokesčio. Atsilankusieji li
nksmai praleido laikų

Šiai draugijai vadovauja ne
nuilstantis pirm. J. Endruško 
vičius. Linkėtina draugijai ge 
riausio pasisekimo.

SPORTAS

Nepaprastas buvo lietuvių 
bovleriij lygos susikirtimas, t 
y. West Side su East Side 
Už VVest Side žaidė: A. Sven 
drys, A. Akovitcz, P. Gelum- 
bauskas, J. Kačiai ir S. Sta
niulis; už East Side — P. Tu-

tojai. Rezultatai: 250G ir 250L 
Šv. Antano parap. Vyčių 

besketbolės tymas vos tik su
siorganizavęs pirmų žaidimų 
turėjo su senu Šv. Cecilijos ty
mu. Žaidimas buvo labai žin
geidus. Vyčiaį pasirodė mik
lūs; laimėjo 32 prieš Šv. Ce
cilijos tymo 9. Spaudoj gra
žiai buvo aprašyta Vyčių lai 
mėjimas.

(Tęsinys ant 5 pusi.)

LIET Vi V1 AI DAKTARAI

d. Pirmiausiai šokių vakaro 
rengimo komisija pranešė, kad 
vrčaras įvyks sausio 22 d. Į- 
žai.ga 25c.

Valdyboj pasiliko tos pačios 
narės; pirm. — M. Vaičiūnai
tė, vice pinu. — E. Dainaus
kaitė, rašt. — V. Čepelioniūtė, 
ižd. — M. Širvaitė, vėliavai 
nešti per procesijų: H. Meš- 
kauskaitė, A. Pelukaitė, F. Pe
tronis, F. Šimkus ir B. Grunis. 
Vėliavos prižiūrėtojos: A. Pe
lukaitė ir F. Petronis. Indų 
prižiūrėtojos: M. Vaičiūnaitė 
ir V. Čepelioniūtė. Dovanų pi
rkėjos: M. Širvaitė ir E. Dai
nauskaitė.

Nepamirškite sodalicij’os 
“balloon dance”, kuris bus

kvkla, ypač, šiais audringais 
Nutarta surengti vakarų pu gyvenimo laikais. Kalbėtojas 

siau su parapija. Vakaras su prašė tėvus savo vaikelius iš
rengti pavesta valdybai.

Į sekantį sus-mų tikimės su
traukti iš viešųjų mokyklų ir 
leisti į parapijinę, kurioje mo-

laukti daugiau naujų atstovų. Į kiną pasišventusius tam sesc- 
Kun. J. čižauskas, piru
M. Aukščiūnienė, rašt.

LIETUVOS DUKTERŲ 
DR-JOS VAKARAS

AKIŲ GYDYTOJAI

25 MERI PRITYRIMO

KĄ “DRAUGAS” JUMS DUODA:
, 1. Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ii 

Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klaa-
• Simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dieno? 
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
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

V “DRAUGAS ” PUB. CO.
k 1 2334 S. OAKLEY AVENUE,

, _'_j,___ Chicago, Illinois _____

Pritaikyme akinių dėl viso-
----------- 1 kių akių. Ekspertas tyrimo a-

Lietuvos Dukterų draugija j kių ir pritaikymo akinių, 
po Motinos Šv. globa buvo su
rengus vakarų sausio m. 13 d., 
parapijos svetainėje.

Programo vedėja J. Medi
nienė pasakė įžanginę kalbų, 
ragindama moteris ir jaunus 
mergaites įsirašyti draugijon.
Tų vakarų įsirašė apie dvide
šimts naujų narių.

Koncertinėj dalyj padaina-Į 
vo solistė S. Bukšaitė, M. Si- 
rvaitienė ir M. Stankienė du
etų, o maža solistė B. Širvai
ty tė “Aš vaikiukas mažuliu
kas” ir dvi angliškas daine
les. Jai akompanavo jos mo
tina. Bernadina tapo apdova
nota gražiomis gėlėmis ir sal
dainiais. Po to padainavo A.
Juodsnukaitė, o M. Pranaity 
tris angliškas dainas. Jai u- 
kompanavo jos sesuo. S. Bu
kšaitė ir A. Juodsnukaitė pa
dainavo linksmų duetų.. Ant 
galo akordinom pegriežė ir pa 
dainavo M. Širvaitienė. Viso
ms solistėms akompanavo P.
Pranaitė. Solistės net po ke
letu sykių buvo publikos t,- 
šauktos.

Toliau sekė vaidinimas “Ne 
tikėtai”. Vaidino O. Balčiū-

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. 

Phona Ganai OMS

DB. VAITUSH, OPT.
OPTOMETRICdmLT AKIU 

. , aPsaAumas

■valgi m o aklų aptemimo, norvuotu- 
mo. skaudamų akių kamtj, atitxl»o 

Ir toilreąy»t». Priima 
km tefartncal akinta*. VlannR* *tįriti 
klmuone ncaarotnavlmaa daroma* tu 
•laktra. paroCnMSIa m«.llaiiRin, k lai 
daa BpaotalA atyda atkreipiama I 
mokyklos valkui Kreivos akys atl- 
taiaomo*. Vataadoa nuo 10 Iki S v. 
NedOlfoj nuo 10 Iki lt. Dantely at- 
eNrtklaių aky* atitaisomo* be akinių. 
Katone pigiau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVĖ. 

Phona Boulevard 7589

Sausio 12 d. vak., Lietuvių

LIETUVIAI DAKTARAI: 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTABŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone Res. and Office
FROspnct 1028 2353 So. Leavltt St

CANAL 0700

DR. J. J. KOWARSKAS
PHTSICIAN and 8UROEON

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

8 to 4 and 7 to 3 P. M. 
Sunday by Appolntment

Tel. CANal 0357
Res. PROspect M&9

DR. P. Z. ZALATORIS
OTDTTOJAS Ir ęHIRURGAS 

1831 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 4000 So. Artestan Avė.

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

DR. STRIKOL’IS
OTDTTOJAS ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 8 Iki 8 vak. 
Nedėllomla pagal sutarti

Oflao telef. BOLlevard 7830
Namų Tel. PROspect 1980

DR. G. 1. DLOŽIS
TeL OANal 0133

DENTISTAS
2201 W. Germak Road

(Kampas Leavltt 8L>
Valandos; Nuo 8 Iki 18 ryto

Nuo 1 Iki 8 vakaro
BeredoJ pagal sutarti

Tel. BOULevard 7043

DR. C. Z. VEZEL1S
DENTISTAH

4645 So. Ashland Ava.
arti 47th Street

Vai.: nuo 8 Iki 8 vakar* 
BeredoJ pagal sutarti

TeL OANal 0133

DR. S. BIEŽIS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

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

Beredomls Ir Nedaliomis pagal sutarti
REZIDENCIJA

6631 S. California Ava.
Telefonas REFnblle 75M

DR. J. RUSSELL
Lietuvis Chirurgas Ir Gydytojas

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

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

Tel. Ofiso ROUTevard 5018—14
Rea. VIOtory 8845

DR. A. J. BERTASH
Oflao vai. nuo 1-8: ano 1:89-8:80 

756 W. 35th 8treet

OR. T. DUNDULIS
OTDTTOJAB IR CHIRURGAS 
4157 ARCHER AVENUE 

Tai. VOlglaki 00M
Ofiso vaL: 8—4 Ir 8—S p. a*. 

Nedaliomis pagal sutarti

ĮVAIRŪS DAKTARAI:

Oflao Tel.: LAFayette UBO
Re«. Tel.: VIRglnla 0669

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DBNTIBTAS

O A 8 X - R A T
4143 ARCHER AVENUE 

Kampas Franclico Ava.

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Ras.: TeL HKMlock 638*

DR. A. G. RAKAUSKAS
OTDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

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

Realdencljos Ofiaaa: 3060 W. 4»th 8t< 
Valandos: 10-13 Ir 8-3 vai. vak. 

Šaradom!* Ir NedUiomla pasai sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTI8TAS

144* 80. 4»tk CT., CICERO, IJX. 
Utar.. Ketv. Ir Pėta. 10—8 Vai. 

0147 80. HA1ATED 8T., CHICAGO 
Paned. Sersd. Ir BabaL 8—3 vai.

Dienom* Tel. liAB'ayHte B7M 
Naktimi* Tai. CANal 0403

DR. A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: I Iki I popiet. 7 Iki 3 vak. 

Nedėlioję pacal sutarti

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAOO, ILL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte. nuo ? Iki 1 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėlionila nuo 10 iki 12 

valandai dieną
Telefoną* MUhray 2880

DR. MAURICE KAHN
GTDTTOJA8 Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda 0M4 

Rea.: Tel. PIjAs* 3400
Valando*:

Nuo 10-13 v. ryto: 3-8 ir 7-3 v. v.
NtfUldtaBltia kuo 10 Iki 13

Office Tel. REFnbllo 7«P*
Bes. TeL GROvebUl 0417

7017 O. FAULFlEIiD AVK.

DR. J. J. SIMONAITIS
S4» W. BCAnQUBTTE ROAD 
GTDTTOJAR Ir CHIRURGAS 

Pat 8-4 Ir 7-8 vak. Ketv. 8-18 ryta 
MsdtltoJ aaattarua

Tel. LAFayettc 8057

DR. A. RAUKUS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPTNDULIAI 
3051 West 43rd Street

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

Seredomis Ir nedėlletnfo pagal 
sutarti

Tel. LAFayette 7430

DR. F. C. WINSKUNAS
OTDTTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Jp ▼*k<ra

Bet. 2136 W. 24th St.
VA CASal H01 __ .
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DETROITO LIETUVIŲ 
ŽINIOS

JUOKINGI JUODUKAI 
ATVAŽIUOJA .

(Tęsinys nuo 4 pusk)
Sportas lietuvių vardų gar

sinu ir lietuviai žingeidauja 
žaidimais, lankosi pasižiūrėti.

Smagu pažymėti, kad Dal- 
fina Bakj&itė pianistė jau ke
lis veikalus yra parašiusi. Mi
sterija, ir komedijos bus tin
kamos vaidinti lietuvių sceno
je. Viena graži komedija bus 
atvaidinta Lietuvių Dienoj. 
Taipgi ir komedijėlė “Fotojį- 
rafai iš Dzūkijos”, vietinio 
veikėjo parašyta. Vėliau tuos 
veikalus “Drauge” galėsime 
pasiskaityti.

NELAIMINGA MIRTIS

Sausio 8 d. važiuojant iš 
savo ūkio j Detroitu Juozas 
Buknys su žmona ant Midi b 
Beit ir Ecors Rd. St. Clair 
gaso trokas smogė į Buknių 
automobilį J. Buknys mirti
nai sužeistas, nuvestas j ligo
ninę mirė. Žmona irgi sunkiai

SPORTAS
1USTYNĖS UŽ PASAULIO 

CAMP1JONATĄ

sužeista, guli ligoninėj; neži
nia, ar pasveiks, nes galva la
bai sužeista, o dar nežino a*
Pi'AVn± Bukny8p.tai. MT. CARMEL, PA. — Fra. 

dotus iškilmingomis pa,„aido. telegramų, kad ,» kart
mis iš Sv. Petro bažnyčios, ‘UM SiuunnSs Amerikos Vai-
Šv. Kryžiaus kapuose. Kun. 
V. Masevičius pasakė pritai
kintų pamokslų. Laidotuvėse 
dalyvavo skaitlinga minia, 
nes velionis prieš kelis metus 
šioj parapijoj daug darbavo
si, buvo parapijos komiteto 
nariu, taip pat ir dr-jų.

Paėjo iš Lietuvos Triškiu 
miestelio. Į laidotuves buvo 
atvykę brolis Br. Buknys iš 
Chicago Heigbts, pusseserė A- 
lišauskienė iš Chicagos.

Paliko nuliūdime sūnų Juo- 
'zų, dukt. Onų, ir Adelę.

Velionis buvo 43 m., drau
giškas, geros širdies žmogus.

v Draugas

stybių greitu laiku atvyksta 
jauni amerikoniški negrukai. 
Paduota telėgrame, kad tai e 
sų 6v. Vardo bernaičiai iš Sv. 
Kryžiaus mokyklos. Mat, jie 
buvo nuvykę tien išsistudijuoti 
juododžių pasielgimų ir kalbą 
taip, kad įgavus tam tikrų at
mosferų, nes jau seniai buvo 
numatyta jų sugebėjimas pa
linksminti ir prajuokinti žino 
nes.

Parvažiuoja jie vasario < 
d., sekmadienį, į Šv. Kryžiam 
auditorijų. Be abejo, jie grįš 
ta išsilavinę ir tinkama negrij

LAISVAMANIAMS NE
PATINKA TIESOS 

PASAKYMAS

CHICAGOJE
VIS DAR STUDIJUOJA
Lankydamas Art Institute 

fotagrafinių nuotraukų ir ra
nkų darbo piešinių parodų, ku
rių suruošė Chicago Camera 
club, sutikau žinomų fotogra
fų A. Prečinauskų (Precin), 
turintį savo aludio adresu 
4309 Archer Av. Pasisveikinus 
jis sake man: “Kokiu tikslu 
tamsta čia studijuojate; juk

ėmime, sako, aš kasmet darau 
pažangų.

Daug jis man aiškino apie 
i paveikslų dirbimų ir jų ver
tybę.

Bežiūrėdami fotografinę p;» 
rodų, norėjome surasti kų nors 
ir iš J.ieiuvos. Pastebėjome 
vienų paveikslų — motina m! 
dukterim. Galvos aprištos ma)

t

rgomis skarelėmis. Sustojome 
ir stebimės. Bet pasirodė, kad 
nuotrauka buvo slaviokės 
Daug, daug išstatyta ir kitų 
Europos kraštų nuotraukų ir 
lankomis dirbtų paveikslų. 
Pastarieji, sakė Prečinauskas, 
tai mano mėgiamas darbas. Ašr

L. VYČIŲ CENTRO ŠOKIU 
VAKARAS

btomis dienomis gautas se
kantis laiškas iš Kenoshu, 
Wis., Vyčių kuopos:

‘‘Nariai vienbalsiai nutarė 
prisidėti prie Centro šokių Va 
karo. Melionu mums matyti 
Centro darbštumų organizaci
jos labui. Prašome atsiųsti ti-

kietų, nes žadame atsilankyti 
į Centro parengimų”. Pasira
šė D. Lukauskaitė, 38 kuopos 
pirm.

Štai, pavyzdys visiems! Iš 
tolį jaunimas rengiasi atvykti 
į L. Vyčių Centro 23 metinį 

i šokių vakarų, kuris įvyks sek
madienį, sausio 20 d., Midland 

j Club viešbutyje, 172 W. A .\- 
,ams Street. Bronė

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKU 3 

LAIKRAŠČIUS
nesate fotografas?” Aš gi pa
klausiau, o kam tamsta stu- sakg, studijuoju tokius pavet- 
dijuoji, juk esate jau plačiai nsjUH> galiu tokius padirbti ir 
žinomas, kaipo vienas gabiau- ;turiu kelet}} dar iš niokyklos 

laikų.
Ponia Prečinauskienė taipgi 

yra mokinusis paveikslų dir

šių fotografų? Jis atsakė, kad, 
būnant fotografu, kaip tik rei- 

dvasia persiėmę. Iš pranešimu kia čia studijuoti. Atsilankius 
galima jau spręsti, kad bus vi į Art Institute vis pamatai kų įim0 srįtyje įr turį daug 
skas kuoįvniriausia, o juokų nors naujo paveikslų dirbimo jtyrįino> Juozas
nepritruks; šokių ir visokių p^goj. Tas, sako, man duo

da daug patyrimo. Paveikslų

Šiandien vakare Įvyksta ris 
tynęs tarp Jim Londos ir 
Everett Marsball dėl čampi- 
jonato. Everett Marshall yra 
geriausiame prisirengime. Tų 
sprendžiame iš jo paskutinių 
ristynių, kada jis pergalėjo 
Browning iš New Yorko, par 
mesdamas jį j 27 minutes. Ev 
erett Marshall pirmiau ritosi 
su Londos, liet pralaimėjo. 
Tai buvo maždaug trys me
tai atgal. Londui ėmė dau-

keistenybių bus kuodaugiau 
šiai.

Užvardinę savo spektaklį — 
Minstrel Show — padarė pas
tabų, kad, mylėdami ir užjau
sdami savo brangios parapijos 
reikalus, jie atliks pirmąjį pa 
sirodvmų. (debiutų) su savo 
spektakliu savoj parapijoj pa
skirdami vigų uždarbį parapi
jos naudai.

Taip pat paskelbė, kati jau 
bilietai paskleisti visame Mt. 
Carmely ir apylinkėse.

Pranešama, kad iš pusdole 
rio suaugusiems už 40c bu;-

PLATINKITE “DRAUGĄ”

J. Žiūrono 15 minutų “če- 
psui” programas baigia nu
smukti. /

Prieš kelias savaites rašiau, 
kad šiaudiniai katalikai bėga 
pas laisvamanius /tarnautu 
Tas labai nepatiko laisvama
niams, ypatingai agentai pa
juto degančių ant galvos ke
purę. “Vagie, kepurė dega”.

Samdo 5 d. Žiūrono radio 
agentas K. Nausėda per pro- Įgalima įžengti į auditorijų, •:
gramų davė bobiškų ‘spyčių’; 
barė biznierius, kad neremia 
laisvamanių radio, taip gi ir 
korespondentus, kurie perspė
jo katalikus.

K. Nausėda neturi nei sar
matos kalbėti per radio; jis 
neturi jokio supratimo nei a-

giau kaip tris valandas jį pje kalbų, nei apie taktišku- 
parmesti. Per visų tų praėju* nių. Jei patys laisvamaniai ra- 
sį laikų, Everett buvo ntiola-Įnka pamoja į tokius progra- 
tos mokomas naujų triksų. mus, tai kų gi mums — tiesos

dar už 10c nupirkti, vaikui bi 
lietų, nes ir jiems bus rodo
mas tas pats spektaklis pusę 
trijų popiet.

Aišku tad, jog atėję pama 
tyti bernaičių Minstrel Show 
neverksite, priešingai — juok- 
sitės, o kas svarbiausia, pare- 
msite parapijos reikalus.

Senas Diedas

ELENA
OVERLINGAITfi

Mirė sausio 17 d. 1935 m.. 
12:25 vai. ryto, sulaukus 19 
metų amžinus. A. a. Elena gi
mė rugsėjo 2 d., 1915 m., Chi
cago. Tll

Paliko didelis, ne nuliūdime 
savo mylimą motiną Marjoną. 
po tėvais Paulikaltė. Ieva Jo
ną, dvi seseris: Viktoriją ir Ma 
rijoną. du ivogerius: John A4- 
ducl ir Man Raymond, sesei ų 
vaikus Evelyn ir Anthony, Ir 
Dan ir David, i.r gimines.

Kūnas pašarvotas 10110 Ko. 
State St., Roseland. laidotuvės 
(vyks pirmadieni, Rausio 21 d. 
ift namų 8 vai. bus atlydėta 1 
Visų šventų paruplloR bažnyčia, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionės sielą. Po pa
maldų bus nulydėta į šv. Ka
simiem kaplneb.

NuoSirdžlai kviečiame visus 
g'nlnes. draugus-ges ir pažys- 
lamus-mus dalyvauti žlose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Tėvai, fk-vry*. Aeti- 
ial. Severų Vaikai ir «MMiiės.

leidoti’.včms patarnauja g.r.i- 
boriua J. K. Eude.ikis. Telefo
nas VARds 1741.

JONAS VIENIS
Mirė sausio Iti d.. 1935 in.

8 vai. .r>to, sulaukęs 70 metų) 
amžiaus. Kilo iš Lietuvos. Su
valkų rėdybos. Amerikoje išgy
veno apie 50 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį Celią Elem, žentą ir jų 
vaikus Manchester, N. H., drau- 
gue-es. pažįstamus-as. parapi- 
jonus ir gimines.

Kūnas pašarvotas Lachavičių 
koplyčioj. 2314 \V. 23rd Place. 
Laidotuvės įvyks šeštadienį, sau 
šio 19 d., 1935, Iš koplyčios 8 
vai. liūs atlydėtas J Nekalto 
Prasidėjimo Pnn. Sv. Marijos 
parapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velionio 
sielą. Po pamaldų bus nulydė
tas į Sv. Kazimiero kapines.

Nnošlrdžlėl kviečiame visus 
g?imines, draugus-ges ir. pažys- 
tamus-mas dalyvauti šiose lai
dotuvėse.

Nuliūdę: Duktė*. Žentas. Pa
žįstami, Draugai Ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
bortai Lachavvtcz ir Sūnat. Te
lefonas CANal 2515.

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinųs 2334 S. Oakley Avė., Chicago, UI. 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, 2334So. Oak- 
-ley Avė., Chicago, 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., Chicago, III., Me
tams $2.00.

“VYTIS”, Lietuvos Vyčių mėnesinis žurna'.as, 4736 S. Wood 
St., Chicago, 111. Metams $1.80.

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

lWiMiiirNwit
UMlrMJal auk**-’—• *«*««• 

Ir <lraiuia»nlų

3 Didžia imta naintnhlų dlrbtuil 
Chlcagnl

Huvlrš 60 melų prityrimo 
----------o ■ —

Pirkite tiesiai Iš dlrbtatėo Ir 
* taupykite pinigus

Mes atlikome darbą daugeliui iyo 
adų Chicago* Lietuti*

527 N. WESTERN AVĖ.

.lis yra pergalėjęs daug žy 
mių ristininkų, jų tarpe Joe 
Savoldi ir McMillen.

žodis negalima pasakyti? Dar 
drįsta sėdėti ant dviejų kėd
žių. Nei vienas laisvamanių

Jim Londos yra gerai pri- niekados nėra atėjęs prie ka- 
sirengę8 ir tik laukia ristis, talikų, ar kokiu darbu būtų 
Jis tikras, kad ristynių ka- Iprisidėjęs prie parapijos ar
runa nebus nuo jo atimta.

Be šių žymių ristininkų ri
sis ir Ray Steele ir Olaf Ol- 
son. 7 I

Specialus įvykis šio vakaro 
yra ristynės tarp Mehmet 
Yousof, turko ir Tomo Mar- 
vin, Cherokee jndijono.

Visi bus patenkinti šiuo- '< 
mis rietynėmis ir jei kas no- I 
ri įsigyti tikietn galite kreip
tis, 166 M. Wuąhington St., 
Room 404, Chicago, III.

draugijų. Tik iš katalikų tar 
ixi pamatysi, kad kuris, kaip 
Pilypas iš kanapių, išlenda ir 
eina laisvamaniams bernauti. 
Tokius turime pažinti ir su 
jais Teturėti jokio reikalo.

A. Banionis

VISADA
UtKERSTA

ROSELLI BROTHERS, INC-,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai Iškalime Ir Išdirbi
ne visokių rllšlų paminklų Ir gm- 
knamių.

ICOsų šeimyna specializuoja šta
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjai*

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus ame 
didžiulių vartų

HILLS1DE, ILLINOIS
Trys telefonai i

Rea PEMHAOOLA MII 
BELAIOMT 34S&

, Office: nii.LKIDK M«J
Vlneont RomIU.

arti Grand Ata

Nw Giliai ir 
Skaunų
naudokite 

ANCHOR
PAIN-ETPBLLERĮ 
PataExp«lterl« vteMmet pakasyta* skanumo*

IS P

Ar ilDot, kodėl jos ne
mėgo? JI pati nežinojo. 
Jos blogas kvapas buvo 
priežastim, nes blogo kva
po niekas nemėgsta. Vie
nok vist tą gali pagalinti. 
Oargalluok su Llstorine Ir 
tas atliks kas reikia Var
tok kaadlsa Bandymai ro
do, kad ils vaistas atlieka 
greit, ko kiti vaistai na- 
padaro per 4 dteaaa

LAMBEKT PBARMAOAL 

OOMPAJTT

Bt. Louta, Mo.

Visi Telefonai:

Mebemet Yousoff, turkas, 
kuris šį vakarų risis Chicago 
Colliseum su Totnmy Marvin, 
indijonu.

Didesnė Jėga Nervuotiems
Suslfpnčjuslems Vyrams 

ir Moterims
NUGA-TON K vra tartlngaa Zlnku- 
Fosfoldu. branrla sudėtimi, parūpi
ns n eis fosforą, t jr. elementą labai 
reikalingą tvirtiem* galtngienia ner
vams. Medlkallšką fosforą parai o 
daktarai, kad suivelnlntl Ir nura
minti sujaudintus, svyruojančius, 
skaudančius nervus. Jis yra brangus 
nervų suirutės*, kurios pagimdo 
"nuUdėvėjinio*’ Jausmą.

Tas Aaunus receptas turi tam tik
rą formą geleiles, raudono kraujo 

reikalingo bOdavojumuI tvirtesnių 
Ir sveikesnių raumenų Ir sugrąžini
mui spalvos Ir pilnumo IJtblyšku- 
aiema ploniams veidams. B« to. 
NIJOA-TONF. turi Sektas kitas bran
gias gyduoles. Pradėklt ftnt NtJOA- ♦Fv

LISTERINE
premptfy and* adera ordlnory 
anflMfrttes can’f hlda In 4 d«y»

DEAFENED
HEAK -

Without Ear Drums
N«w AmpKfod AeoutHenn vra«o

gy<!
TONR šiandien Ir Kmyklle kaip 
stipriai t. Parduoda vist apttekorlal 
su garantija grąžinti pinigus. Tik 
Vldnas Doleris mėnesio trytmenlul. 

Nuo utkletljlmo Imkit—UOa-BOL 
i — Idealų Uuosuotoją vidurių 16c Ir 6 vo.

aatf cen
raHatU* fravd dM •*•••« and <r««6«r <K»- 
M»<*> «n|«y rodlo, laikius, ehurrh sarvlcds- A 
kn»ay rala«M frW* BrtMtf fcaftdtcevt- 
»!•* n«d Fra*

ACOUSTICON
AMUlftlO MSASIHO AIDS 

ĮSO FlfTH A VE,, NEW YOSK, N. V.

Yards 1741-1742
IA1D0IAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykail

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinouf

GRABORIAI:
LACHAVVICH 
IR SONOS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuoplgla-.isia 

Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 
darbu būsite užganėdinti 

Tel. CANal 2513 arba 25IS
2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.
__________ Tel. 'CICERO 6927

Tai. LAFayette S671

J. Liulevičius
G ra bortus 

Ir
Balsam) A>tojae

Patarnauja dile* 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graši 
Koplyčia dykai 

4092 Archer Ate.

Telefonas YAKds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
OBABOBIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

8319 Lituanica Avenue 
Chicago, HL

I.J. ZOLP
ORABORIUH Ir I.AJDOTLTVIU 

VEDkJAH
1646 West 46th Street
Tel. BOCIetard 6208—8411

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite!!

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th C0URT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 2109

A. MASALSKIS
GRABORIUS’

3307 Lituanica Avė. 
Tel. Bonlevard <139

Juozapas Eudeikis: simon m. saugas
nnAftnnTTTfli <• nsTmuTinTm

ir

Ievas
GRABORIUS Ir BAL8AMU0TOJA1 

Patamnvlman gero* ir nebrangu* 
718 West 18th Street

Telefonai MOffi-o* I87T

Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos

REPublic 8340
5340 SO. KEDZIE AVĖ.

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

Palaidoja ui f25.00 Ir Aukščiau 
Moderniška koplyčią dyka f

•«» W. tkth KL Tel. CAkaJ U<JJ|
___ ____Chicago. Ei. _

\
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Jau seniai serga Juozas Fe- 
ravifaus, 2314 H. Oakley avė
ir Pet. 
23 PI.

Kalvaitienė, 2140 VV..
Iš Politikos Lanko

fc

* r *' « e

Lietuvos Vyčių “Dainos Choras” po vadovybe Muziko J. Suurio, dalyvaus 
“Draugo’’ Metiniame Parengime vasario 3 d. Lietuvių Auditorijoj.

VIETINES ŽINIOS

Kerštininkai ar išdykėliai 
nuktj prieš trečiadienį nulau-

DEMOKRATŲ PASITA
RIMAS

/<• “Draugo” 5 medelius. CTCRRO. — Sausio 11 •«!.. 8

v'į kandidatę Barney R. Piet- 
kiewicz 12 tvardo aldermonu. 
Bet tarp tų kalbų girdėt, bflK 
Barney R. Pietkieivicz estp 
ne lietuvis.

fttai, truputis jo biografijos 
Barney R. Pietkiewicz gina

LIETUVIAI MASKVOS 
TARYBOJ

________ »vai. vuk. A. Miliausko name,
Stumiu 19 d. vakare gražu'4907 W' 14 St’ «'<'■»«><™0.i 

vakarėli rengia Sv. Onos ,1r- P«si‘“ri""i k"» 'mk Ine
gija pagerbimui visų, kurie'“1""1
prisideda aukomis ir darbu 
prie gražių parapijos darbu,
Įtaisant ką nors naujo. Pelnas

“primnry”, kurie įvyks 
vasario 12 d. Susirinkime bu
vo ir asesorius IT. R. Kelivar
žei. .Jis kalbėjo ilgai, aiškiai

skiriamas ftv. Teresėlės stovy-!ir teisin«ai- Aiškino, dėl ko
los fondui. | Ciceros demokratai turėjo ski 

į Iii į dvi dalis. Įrodinėjo viso-

balandžio 15 d., 1895 metais j 
pačioje Žemaitijos širdy, Rie 
tavo valsčiuje, Telšių upskri 
ty. Pradžios mokyklų baigi" 
Veviržėnuose, Kretingos aps
krity, ir į du metus baigęs 
Rietavo progimnaziją, 1910 
metais atvyko į Ameriką. Čia 
du metus studijavo elektros 
inžinerijų ir vienus metus Dai
ly Course, Wisconsino univer
sitete, Miulison, Wis.

KAUNAS. - Sužinota, kad 
į nauji} Maskvos sovietų (vyk 
domųjų tarybą) išrinkti ir 4 
lietuviai, žymūs komunistai.

GARSINKITĖS
“DRAUGE"

NAUJAS “DRAUGO" 
AGENTAS

T0WN OF LAKE. - Juo
zas Lisauskas, 4503 So. Pau- 

Pasaulinlo karo metu tama- Jina St., šiomis dienomis pa-

West Side Antanai nerims-(kias klaidas prez. J. E. Cernv
NflRTH SII1F 7INFIĖS ta' Sak0’ <1?s I)astanfflb kad ir jo nenorėjimų pildyti nuta-

įtaisytų ftv. Antano stovylų. irimų daugumos trustisu Cice- » .. . . . ■ - , , ,______ I *. . inisu. ų. Cice- V(> Amerikos kariuomenėj jū- 1 cniė tvarkyti visas senas bi-Isky I Tenka paateUti, ka.l kai kui™“ l’ili'“fiui turi «|
'nenori diktatūros savo mieste-! 
Įly. Vasario 12 d. visi turi ei
ti ir balsuoti tik už tuos kan
didatus, kurie nepripažįsta di 
ktatorio. Jei vienam žmogui 

________ pavėsimo visų valdžių, patys
T0WN OF LAKE. — Sv.ldaUg nukentė«ime. Kų darytų;

u- »- v » >. • • draugijos nariai, jei pirminin-!Kryžiaus bažnyčioje, sausio 14', 1 ,

las V. Stanciko ir užrašinėti 
“Draugų” ir “Laivą.” Gerų 
pasekmių Juozai. Visi Towu 
o f Lake “Draugo” skaityto
jai prašomi užsimokėti .Juo
zui Lisauskui, ne karu kitam, 
už “Draugo” ir “Laivo”

Vietinis Federacijos
susirinkime gavęs progos iš- rį„s su jįjgĮpujig iškilmėmis j rie parapijonai skaito blogus i 
girsti laiškų nuo Motinos Do- 
vidos, perdėtinės Šv. Praneiš^

________ i kaus vienuolyno. Ji skyriui
Jau esam skaitę “Drauge”!‘^koja už čekį $101.40 sumo-

MARQUETTE PARKO 
KEISTUMĖLIAI rengiasi apvaikščioti Lietuvos Į raštus. Argi nėra katalikiškų1

nepriklausomybės švente 17 d, Į laikraščių ?
vasario. Paimta parap. svotai- -------------------------

apie “minkštučius” katalikus.>• Tai Pelnas nuo vbunco Par* 
ftioje kolonijoje daug yra Ar čia ne darbštumas!

šeimynų, svyruojančių į dvi federacijos susirinkimas j- 
puses. Kam nors tose šeim*-i''ks pirmų sekmadieni atet
nose mirus, nori ir nenori ka-inan<"io mėnesio, tuojau po su- 
talikiško palaidojimo. Kiti kū ,Tl°s, mokyklos kambaryje.

nė ir ruošiamas didelis ir tai 
dienai pritaikintas programas. I 
Koks bus programas, sužino
sime kiek vėliau. Bus ir vie 
nas, kitas kalbėtojas.

ĮSPŪDINGOS PAMALDOS

rų aviacijos korpuse; G mėne
sius Anglijoj ir vienų mėnesį 
Prancūzijoj. G mėnesius buvo 
karo aviacijos mokykloj, kur 

Įtapo pakeltas į antro laipsnie 
pro oficerius.

Grįžęs iš kariuomenės tūlą
laikų uždarbiavo agentauda- prenumeratas. ,

6' i rkulacijor Vedėjau.

„ - > Pr.ruoškimės

d. įvyko vienų metų a. a. ku-i. 
Jurgaičio mirties sukak

nų į bažnyčių veža, o skelbi
mų bedieviškiems 
ms duoda.

Prieš šį susirinkimų Federa- 
lnikraščia- CD°S atstovas Pieža atsilankys 

dar į kitas draugijas. Rep.

, .... . , . Jma-i, o vėliau įstojo j Real Es-kas nepildytų narių nutarimo?!. . , . . , . ,'tate bizni, kūnam sėkmingai 
darbuojasi per 12 metų. Ofi 

adresu: 2G08 W. 47 tu

Aiškus dalykas, kad prašali-
Northsidieeiai, ruoškimės y ............. —— ntų ig pįrmįnįnk0 vietos. Taip T“......

prie savo tautos šventes; tin- _ / ir mes, Ciceros piliečiai, turi I '
i., „nminSVim- ™™™J»'aS 5v* ’a‘k« k,eb- k»n- A« • t J.S S

: Kitas paVyzdys. Fleto šei
mininkas turi kambarį. Teško 
kataliko vaikino, o skelbimų 
duoda į bedieviškų laikraštį. 
Pačios moterėlės kalba: kad 
tie laisvės “mokslinčiai” tai 
tik pijokėliai, negali nuomos 
užsimokėti. Neseniai buvo toks 
atsitikimas. Moterėlė dejuoja, 
kad negali kambario išnuo- 
muoti. Garsinau, sako, cicilis-

VAJAUS VAKARAS
BRIGHTON PARK. — ftv. 

Pranciškaus seserų rėmėjų 2 
skyr. vajaus Dakaras įvyks 
sausio 27 d., parap. svetainėj. 
Bus gražus programas, o įža

to, 
Šiuos

.taniai jų paminėkim; parem
kūne tų vakar, atsilankymu. Skrypko. Var«' v- EaukSoa >' 

jo vedamas vaikučių choras 
gražiai giedojo.
daugelis ėjo prie ftv. Komu
nijos. Po M.šių klebonas pa 
sakė gražų pamokslų, apibu
dindamas velionio gyvenimų. 

Po pamaldų, seserims vado-

nes tai daryti yra mūsų šventa 
priedermė. Pasirodvkime, kad 
mes esam patriotai ir savo 
tautos šventes kuoiškilmin- 
giausini apvaikščiojom.

rnie stengtis, kad prašalinus iš
Ciceros miestelio

-r» nr-x- jei norime ka Per Misiąs •’
laukti.

diktatūrą, J 
• . Isilsi- j

Rap.1

JOHN B. BOROEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 

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

Valandos Kasdien nuo t Iki 6 
Panedėlio. Seredoa Ir PAtnyMoa 

vakarute < Iki I 
Telefonas CANal 1175

suorganizavo Wester:i 
Business Ass’n. ir Crane Bld^ 
and Ijoan Ass’n. i

Yra r.arys Kęstučio kI Cibo 
ir vietinių pašelpinių draugi
jų, taipgi Darius - Girėnas No.
271 posto komendantas. Bet! Namai: 6459 S. Rockwell St. 
dabar iš komendanto pareigų 
pasitraukė, kadangi, einant į 
valdiškų vietą, negali tos vie- ; 
tos užimti.

BRIGHTON PARKO IR 
T0WN OF LAKE LIE
TUVIAI DOMISI AL- 

DERMO'NO RINKI
MAIS

r»lefnn,. R P.Pohllc •*(><•

ANGLYS
Sausio 20 d. Labdarių kuo-Į vaujant. su mokyklos vaiku 

pa rengia metinį vakarų su čiais atkalbėta dalis rrtžan-
visiems nemokama. Be Kraži“ P'-og™"'"-Bnghton Pa .fiaus 

rengimo komisija dykailko scenos mėgėjai atvaidins 
gražų ir pamokinantį veikalų 
“Ant Bedugnės Kranto”. No- 
rthsidiečiai, visi rengkitės da

laimės bilietų.visiems

tų laikrašty ir niekas neatė- Ta,n tikslui komisija paauko
jo. Sakau, paskelbk “Drau-|.i° tris dovanas pinigais, 
ge”. Paklausė ir ant rytojau*
kambarį išnuomavo katalikiš
kai porelei. z

. 1 Dar viena keistenybė. Žino-j 
nės toje parapijoj išgyvena 
keletu metų, o parapijai yra 
nežinomi. Naudojas^šio:; para
pijos bažnyčios patarnavimu, 
sergant šaukias vietinių kimi 
gų, o kada numirštu, tai lavo
nų veža i ’-itn parapija.

I
Jucszai'

Žmonių pamaldose buvo 
daug. Daug matėsi ir iš kitų\ 
kolonijų.

Lietuvis kandidatas

ANOI.VSt Tūkstančiai narni) vartoja

AGITACIJA SEKASI

Visi, netik iš mūsų koloni- ||yvautl ir pamatyti gražų vai- ■ Vo gražiai gedulu papuoštas, 
jos, bet ir iš kitų kolonijų kvie ,,ini"uL Daremsitc kilnų lab- KatafaliR, žvakėmis, palmėmis

__ Kur tik nepasisuksi, ar tai ndidatūrai yra užtektinai kva^
Seserų rūpesčiu, altorius bu^Brighton Parke, ar Town of bfikuotas. Turi plačių Pa^n 

v • _____ -4. ' i „i.„ i:,.t.i...n... ti tarn kitu tautu grupių 12

' ekonomlftkas. be miodtlų Tropicalr 
' anglis. Garantuota voga ir Šiluma.

I aigi, attodo, kad Barney (screenings—74.75 Repubiie o«on
lt Pietki<>wic7 flldermOHO ka i Huh 5.7-5 I.awndate 7S6KIv. neiKiewitZ aiuemiuiiu kh I I.ump arba egg— 6.00 Merrirnae 2524 

NORTHKUN COAI. CO., 
Lawn<Iale 7366 Merdime 2524

patičiami atsilankyti; taip 
! kviečiame atsilankyti 1 
skyrių rėmėjas.

Komisija (leda pastangų, 
kad vakaras visus patenkintų.

Rsnjima Komisija

darių darbų

ir 2

RĖMĖJOS GRAŽIAI 
VEIKIA

ftv. Pranciškaus seserų rė
mėjų 2 skyr. sus-mas įvyko 
sausio 13 <1.,

Iš įvykusio bi nco praneši
mų darė V. Gc/ienė ir O. Tvin-

visur lietuviai kalba ir *arP k’^9 tautų grupių 
u dirba, kad tik išrinkus lietu T'ktai '''tuviams rei i

ir lemputėmis padabintas. Kry ----------------------------------------------- iki” t"™1™ Pa^arbuoti, kart
žius, kielikas, stula, knyga ir !»'"■« ' »►:'> l» <«okino gives iškovojus politines teises to

Vyčių kuopos yra sudarytas i tirėta darė gilų įspūdį. Daug
st.’prus krepšiasvydžio tymas 
ir nuo šios nedėlios pradėjo 
žaisti su kitais Vyčių Chica 
gos apskr. tymais. Mūsų ty 
litas yra pasiryžęs išeiti šį se 
zonų su čempijono vainiku. Ti 
ktai, mes norths’.diečiai, turi 
nic atsilankyti į jų žaidimus
ir už juos “rutinti”.

Lake.

tame pasidarbavo ir bažnyčios 
tarnas P. Vitkus. Jis visados 
iš širdies patarnauja.

Po pamaldų Jurgaitienė su 
dukterim suruošė pietus, ku
riuose dalyvavo apie 50 žnm- Į 
nių. Svečių netrūko dienų ir 
vakarų. Prieš pietus ir po at-

YPa‘" įkalbėta dalis ražančiaus, lita
nija, vadovaujant kun. P. Ka- 
tausko mamytei, V. Kataus Į 
kienei. Ra-p.

'mūsų jaunimas lai netingi se 
•kmadieniais popiet atsilanky 
ti.

BRIGHTON PARK. — Kad . -♦- , , , -.. v. . ".skaitė, kad pramoga davė gra
rederacija šioj koloni joj na- « , - • ,
sirvžn, -knlnns nnveid -- .'T'“ P"1"" ka; ^"kdi ji, plisti '•Muzikos žinios

. ’ ' stas Hv. Pranciškaus
rodo praeito sekmadienio vei
ki mas.

Mūsų kolonijoje labai pra

sesr-nj |<iu-įas leidžia Vargonininkų 
vienuolynui. Į Sąjunga. Jas redaguoja mūsų

Stnsvs t'iežn. |.'eiler«eii„, i.'. k"'"W;,vi''«. N. K"lv». Laikraštuku-
galiotinis. aplankė tris dingi. J" "''T ' r“,r,'”'S ai'spausdinamas mimeografu, be,
jas ir i,„n pasisekė (rodyti 'PayI''nv"nit - visiems, k„-ltaip tvarUingai ir gražiai Uad

, . ' rie kuomi nors prisidėjo prie
rbj organizuoto veikimo. ĮpramogM pasisekimo.

I,. Sujungus kuopa išrinko | p<) skaitytas lal5kas Sv.
“Muzikos Žinias” turėtų

įištikrųjų, malonu yra paimti / 
Irankas.

. I I U l<>, bKHllVlUS Itllbhnb CTV.
atstovais: O. Kulikauskiene ir!r*_ , • .«-T . 4. T, , ĮPranciakauB seserų, kuriąnH
O. Jasparienę dalyvauti Fede- »- ,- - J2,.. ... * . širdingai dėkojama v
racijos susirinkimuose ir pr - 
sidėtj prie organizuoto veiki
mo.

ftv. Kazimiero Karalaičio^- k^ris pasveikinęs rė

įsiems ui
paramų.

J sus-nių atsilankė svečias

skaityti visi parapijų chorų 
nariai ir visi mylintieji mu 
zikų lietuviai. Lietuvytis

ŽYDŲ MOKYKLŲ 
INSPEKCIJA

FOODS. ADDF.D KICHNF.SS. 
FI.AVOIP

AM)

GARSINKITĖS “DRAUGE”

REAL ESTATE — STUNGIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 
LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA

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

kias, kokias turi kitos tauti 
nės grupės.

Spaudus Komisija

Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Chlcagn. III.
TF.U REPmi.lC 64«2

Katrie perkate andl'la 1S 
drafverlų, siųskite juos j 
CRANE COAL CO. G.iusile 
geresnes anglis už mažinu 
Pinigu.

‘ INSURANCE 

NOTARY

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

draugijos atstovai į Federaci
jos susirinkimus yra: J. Vais
kia ir P. Kvietkus.

mėjas ir palinkėjęs sėkmingo 
veikimo, kvietė skyrių užsimo 
Ikėti $1 į Federacijų. Kvieti

WEST SIDĖS ŽINELĖS

Whether one's interest lies In elo- 
naU.lU thea. books, furntture. sportą, food.

. . . nr In any of hundrerls of other thlngs.ministe- |the seareh today ta for something | 
.. , -.-4 v j i... •‘iiew and dlffcrent'', and If some-rijos bus įsteigta Žydų mo:.»- Įthing new ean’t be found. Ihen sontn-

, . . i •• t _ i a __  thlng dfferent is sought.. And be-klų inspekcija. lnapeiktorium rausė there are a few baslc fooda

KAUNAS. — Nuo 
metų prie švietimo =^7

... __ i a • Ithat mušt be includetf In every diet.skiriuniASJ mokytojas I OVIIUI K ,M Įhe buslnen* of the h0UNewlfe 

■tis, kuris neseniai, kaipo Lie
tuvos stipendijatas, baigė Je
ruzalės universiteto judėjų 
mokslo skyrių ir 
grįžta į Lietuvą.

ALYTUJE BUS MODER
NIŠKAS KALĖJIMAS

Grįžo iš misijų kun. A. An- Alytaus kalėjimas visų lal- 
ftv. Pranciškaus seserų rė- l|ias pr.imtas ir išrinkta at-įdrinšis. Būdamas Rytuose at- ką buvo kareivinių rajone 
ėjų 2 skyriaus atstovės yra:.stovės: P. Vaičkauskiene ir M. )ank(-, jr Bernaičių kurio patalpos ankštos ir ne-

P. Vaicekauskienė ir M. Sadau Sadauskienė, 
skienė. - ! Vajaus vakaro rengimo ko-

Atlankęs draugijas S. Pieža,'misija pranešė, kad viskas

Kolegiją.

sako, visrr pasfpbi veikimų 
“Mūsų draugijos, sako, šioj

kolonijoj darbuojasi. Kiekvie
nas tų dr-jų narys pasišven
tęs darbui. Pav., ftv. Pranciš
kaus seserų rėmėjų skyriaus

ruošiama kuogražiausiai.
Kortsp.

GARSINKITĖS 
“D R A U G E"

when plannlng menini to nerve these 
fooiln—frultn, vegelnblen. and mllk— 
In new and dlfferent guluos. x 

Mllk to drlnk can be dreaaed up 
by the adilltlon of a few tnblespoona ; 
of frult Jiitre, lionev, 6r chocolute. A 

net rnl-tm tn°Mt nutrltive drlnk la an egg nog,, iniiiiK į n,a<jp hy ttrtdlng a beaten egg. a few 
,dropa of vanilla, a te«' p,tnn of augn.r, 
'and a hlt of niitmog or rlnnamon to 
jtwo-thlrda of a g'uHa of mllk. i

For luneheon on a raw Atittiinn I 
day or a cb-nr. oold wlntry one there 
la nothlng qult« ao delicloua and nti- 
trltloua aa ateamlng hot creotn aottpa. 
Mllk allghtly thlckened wlth flour 
and acaaoned wth aolt, pepper, an I 
n blt of butte.r may he added to ai- . 
moat a.ny vegetnble puree to make a! 
eream atup. Served wlth erarkeea ' 
and butter, head lettuee or comblna- ' 
tlon aalnd, and a g'aaa of tnllk one 
haa att tdeal luneheon.

Eaay to prepare and qulte lnex- į 
penalve are the many varletlea of ! 
frosen deaaerta now ao popttlaz. Theae ’ 
ntav be made gulte earlv In the dav 
and plaeed In the refrlgerator untll 
wanted. Served In attrartlse dlahta 
wlth platn eooklea they are deeorntlve 
aa well aa dellrloua.

Ijeft over vegetablea aueh na peaa. ,

DUODAME PASKOLAS 
ANT MŪRGIČIŲ

Lengvais Atmokėjimais 
Nuo 5 iki 20 Meti/

Kiekvieno aamenn tnr’na 
apaaugolna per V. S Oo- 
vernment Jatalg,; Federal 
Savlnga and Ix>an inmtran- 
<e Corporation. WHHhln<-- 
•on, n. c.. Iki »5.«nn.

TAUPYMO SKYRIUS

patalpos ankštos ir ne 
pritaikintos kalėjimo reika- 
damA. Todėl šiemet teisingu
mo ministerijai pavyko išgan 
ti iš krašto apsaugos labai di 
dėlę mūro kareivinę, kurioie 'a paragua, carrota, or oniona mny

Antradienį su trejomis šv.
Mišiomis iškikniųgai palaido
tas ftv. Kazimiero kapuose Jo-
„„„ At ___ | , , ... ... . br ereamed by addlng to them anas Motiejaitis. Mandagi} pa- dabartiniu laiku vykdomas ii. '*hit* aauce made of one tabieapoon
44.^4,..:^.. -1___ I 4 ___, . „ . lof flour. two c u pa of mllk, butter'tarnavimų suteikė gra norim tensvvinis remontas. Kalėji- 'and aaaeoning creamed vegdiabies, 
Lachavičiai. Klebonas bažny- me vedamas eentralinis Šildy-J*,ith fmtt and °iniika"o fdrinknrsurh
čioj pasakė gražų pamokslą, mas ir kiti patogumai. :X£h wLk”ia

‘of a aadentary natūra

Galima padėti lifto.00 arba daugiau (Ineome aharea). Galima pa
dėti ll.ftft, gauti knygelę Ir kada klek nori mokėti (optlonal).

Galima mokėti po 50 centu t mėnea) arba daugiau (Inatallment 
thrlft).

III kiekvieną dolerj mokame dividendą pagal uždnrbj. Praeity U- 
mokėjorft 5<&.

Pirma Federal. Ir tvlrlauala flnannlnė fatnlgn. Nė Jokia deprealja 
nepakenkė Ir nepakenka. Nėra Jokią ntokenėly JatoJImuI Į narlua.

2324 S. LEAVITT 8T. 
Tel. CANal 1678

ederalSavings
ANO LOAN ASIOCIATION 

OF CHICAOO

JUSTIN
MACKIEWICH

RaAtlnlnka*




