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ŽLUNGA NACIU PREKYBA SU UŽSIENIU
REIKIA LAUKTI NEPAPRASTU

ĮVYKIU VOKIETIJOJE
---—.......

GYVENIMAS DAROSI STAČIAI 
NEPAKENČIAMAS

JAPONAI PERKA UŽDARYTA APIE i RYME NEMAŽAI u. s. vyriausybė išleis 
100 DIRBTUVIŲ PASNIGO TAUPUMO BONUS

SUTARĖ SU BOLŠEVI
KAIS; SUTARTIS BUS 

PASIRAŠYTA VASARIO m.
TOKIJO, saus. 22. — Ja

ponu vyriausybė pagaliau su- NationalO čia Hitleris sakosi, kad 
“patvarkysiąs” kraštą

■ ■jis

SAVININKAI NE1ŠGAL 
PAGAL KODO APMOK 

TI DARBININKŲ

NEYV YORK,

i
saus. 22. — i 

Association of '

DĖL SLIDŽIŲ GATVIŲ PU
SĘ DIENOS MIESTE NE

BUVO JUDĖJIMO
RYMAS, saus. 22. — Šian

dien čia gerokai pasnigo ir Į.

Naudingi patarimai geležinke
lių kompanijoms

> >YVASHINGTON, saus 
/‘Jeležinkeliu pramonės at-

sitaikp su bolševikais rytinio Men’s Sbirt and Boys’ Blon- netrukus trofikas sustojo v‘-* gjgayūnuį jr .sustiprėjimui

YVASHINGTON, saus. 22. 
Ryšium su naujosios sant

varkos milžiniškomis išlaido-
kinų geležinkelio 
reikalu

Mandžiūla, w Contravtor, vakar nead. I sam mieate dėl nepaprasto dcralinis koordiaatorius K«a(. mis, iz.lv departamento sek-
darė savo ILK) dirbtuvių ir slidumo gatvėse. Per 14 metu 
apie 20,(XX) darbininkų nebe

retorius Morgenthau paskel
bė, kad vyriausybė išleis, taip 
vadinamus, “taupumo ho
bius” ir juos pardavinės žino

man rekomenduoja, kad 
kompanijos parūpintų geresnį 
patarnavimą žmonėms. Jis 
pataria, kad būtų žymiai pa-

22. —BERLYNAS, saus,
Vidaus reikalų ministeris W. 
Friek pareiškia, kad Vokieti
jos vadas Hitleris yra pa
siryžęs dar du metus dikta-

BERLYNAS, saus 
Vokietijos vyriausyliė paskel
bė įdomią statistiką apie sa
vo prekybą su užsieniu.

Palankus balansas su 666 
milijonais markių 1933 metais 
virto nepalankiuoju su 284 
milijonų markią 1934 m. Vie
na markė šiandien yra verta ga sulyg nacių idealų tvarka, t j,apjra$yta vasario mėnesį.

99
Japonai sutiko bolševikams 

atlyginti apie 48 milijonus do
lerių už priklausančią Rusi- '
jai geležinkelio dalį. Iš tos si New York, Connectieut ir 

toriauti iki bus pagamintasumos pinigais bus atmokėta Pennsylvania valstybėse. 1 a-
nauja Vokietijai konstitucija |viena trečdalis. Žymima, kad kodų sąlygomis

darbas neįmanomas. Sako, 
per didelis atlyginimas skiria
mas darbininkams.

teko darbo.
I

Uždarytos dirbtuvės randa-

apie 40 centų.
Taip yra su prekyba. Nėra

geriau nė su tarptautiniais 
valstyliės išmokėjimais. L ž 
1934 metus susilaukta dide-

ir įvesta valstybėje pavyzdin- Numatyta, kad sutartis 1
. _ . •'7

Nors, anot Fricko, Hitlerio 
šiandieninė pozicija yra skir
ta jam iki kol jis bus gyvas,

uis

tačiau tautos vadas yra kito-1 R|įĮJSYBĖS TARNAU“ 
kių pažiūrų. Sako, kai jam j

lio nepritekliaus — apie 550 '• pasiseks per ketverius metus 
milijonų markių. j viską gražiai patvarkyti, jis

Toks ekonominis stovis i r į sieks visotino tautos balsavi-

TOJAI RASTAS MIGHIGANE

čia nematyta tiek .daug snie
go-

Dėl slidumo gatvėmis nu
traukti busų ir taksi važinė
jimai. Su traukiniais atvykę 
keleiviai buvo priversti pėsti 
eiti į artimuosius viešbučius.

didintas traukinių greitis innėms kas kiekvieno menesio 
pigesnis žmonėms važinėji-1 pradžią.
irias podraug su didesniais 
patogumais, kaip to reikalau
ja šie naujoviuiai laikai.rFaip buvo iki pusiaudienio.

Paskui temperatūra ėmė kilti 
ir kas gyvas ėmėsi valyti gat
ves. Jiems pagalbon pašauk- keliams kompetuoti
ti ugniagesiai. į sais ir lėktuvais.

Po poros valandų sunkaus j-----------------

| DETROIT, Mach., saus. 22 
saus. 22. — Pasprukusio nuo federali- V$1 atnaujintas trofikas.

Išleidžiamų bonų denomi
nacija bus nuo 25 dolerių iki 
10,000 dolerių, taip kad didės

spaudimas skaudžiai atsilieps 
į vidaus politiką. Jau šiandien 
yra žmonėms, ypač darbinin
kams, gyvenimas stačiai ne
pakenčiamas. Tad nacių val
domoj Vokietijoj šiemet rei
kia laukti nepapra 

Yra žinoma, kad 
kos ir suras kaltininkus 
bus. kaltinami už tą sunkų 
krašto ekonominį stovį. Pir
miausia teks žydams, paskiau 
— kitiems “priešams.”

Šis sunkus stovis vers na
cius atkakliau veikti užsienio

MEXICO CITY,
Paskelbtas vietos arkivy* į nių agentų iŠ Atlantic City, 

ar nori jį toliau turėti savo skupo Paskualio Diazo įspėji. N. J., grobėjo žudiko automo- 
vadu, ar gal nori ką kitą skir mas vyriausybės tarnauto- i -bilis rastas ,šiandien pames
ti. Tas tautos balsavimas i jams katalikams. j tas arti .Monroe, Mieli. Jis tą

mo. Tauta turės pasisakyti,

bus vadui Hitleriui ištarmė. 
Ir jei tauta pareikalaus,

Pažymima, kad jei šie tar 
nautojai ir toliau gelbės vv-ICl- - J, i —nautojaį jj. toliSU Vy. *

stų įvyki, (kad jis ir toliau paliktu r,a„»yb« Tegti priefealig.no vusl°
, nariai ieš- .tos vadu, tada vadas Hitleris , juos is,iks , netoli
inkus, kurie turės gauti teisę skirt, savo I ,,.og Ka,tali. i Su

automobilį atėmė liėgdanias 
per Pennsylvaniją nuo važia- 

dr. Horaee Hunsicker, 
Quaekertown, Pa.

įpėdinį, kai norės pasitrauk
ti iš užimamos vietos.

Anot ministerio Fricko, rei
chstagas (parlamentas) nebus 
panaikintas, tačiau aukštesnių 
jų rūmų nebus, kadangi pa-

ny
kai negali būti katalikais ras Campbell 
krikščionimis, jei jie tarnau
ja raudoniesiems valdovams 
ir užsiima priešreligine pro
paganda.

politikoje. Padidės ir pašinai- gal nacių idealų tie rūmai nė
kės jų akiplėšiškumas su gre- nereikalingi.
limomis valstybėmis. Balsavimo teisės taip pat

Kancleris Hitleris yra pa- nebus panaikintos ir jas lu- 
siryžęs diktatoriauti dar po- rėš tik “grynojo kraujo” vo
rą metų. Per porą metų jis kiečiai. Kiti visi piliečiai, 
Vokietiją išves bankrūto' nors turės lygias teises su
keliam

114 KANDIDATŲ Į 
ALDERMONUS

114 kandidatų pasiskelbė į 
Cbieagos aldermonus. Tarp 
jų yra 27 dabartiniai alder- 
monai. Reikalinga išviso 50 
aldermonų.

anais pirmaisiais, balsavimo 
teisės nebeiturės.

Anot paties Hitlerio, nauja 
Y’okietijos konstitucija toli ge 
riau užtikrins piliečiams vi
sas reikalingas teises ir ap
saugą.

VATIKANAS STEIGS 
SPAUDOS BIURĄ

VATIKANAS, saus. 22.— 
Kitų visų valstybių pavyz
džiu Šventasis Tėvas Popie
žius Pijus XI nusprendė įs
teigti A’atikano spaudos biu
rą.

Šio biuro steigimas senai 
buvo planuojamas, bet buvo 
vis atidėliojamas.

HALĖS STATYBA 
UKMERGĖJE

IŠŽUDYTA DAUGIAU 
KAIP 100 ASMENŲ

“DRAUGO” PROGRAMO
JE ATMAINA

Del laiko stokos Šv. Tere
sės drama nebus statoma 
“Draugo” metiniame paren
gime, vasario 3 d., Lietuvių 
auditorijoj. Kas Šv. Teresės 
dramą noris pamatyt, galės 
nuvykt į šv. Antano par. sve
tainę, kovo 31 d. Ten Auš
ros Y’artų artistų grupė išpil
dys “Mažosios Gėlelės” 4 ak 
tų dramą.

Ukmergėg miesto taryba nu 
tarė anksti pavasarį pradėti 
naujoje turgavietėje halės 
statybą, kad vasaros gale bū
tų galima joje sutelkti mais
to produktų prekyhą. Turga
vietėse daug dulkių, taigi 
maisto produktus atvirame 
ore pardavinėti nehigieniška.
Halei vietą parinkti sudary- Į maliečiai. Paskui žudikus Riun 
ta komisija, j kurią įeina 3 čiama hausminė ekspedicija, 
gydytojai. Halė bus mūrinė

Į DJIBONTI, prancūzų So- 
' malilandas, Afrikoje, saus. 
22. — iViena puslaukinių kla
jūnų žmonių giminė išžudė 
daugiau kaip 100 asmenų ir 
paspruko į tvrynus.

Tarp nužudytų yra vienas 
prancūzas valdininkas, 18 vie 
tos policijos narių ir 88 so-

50x14 metrų, šviesi ir su van
dentiekiu, kad būtų galima 
kasdien išplauti.

Vežėjų unija iš naujo ima 
pikietuoti Meadowmoor pie
no parduotuves.

Tai sąlygos, Ik? kurią vykdy j niam žmonių skaičiui bus pro 
mo nebus galimybės geležiu- gos įsigyti tuos bonus. Turės 

su bu- iki trijų nuošimčių palūkanų, 
kurios dukart per metus bus 

į išmokamos.I t v j
Sekretoriaus Morgenthau 

šig planas yra įimtas į propo 
nuojamą įstatymą, kuriuo iž
das bus autorizuotas užtrauk 
ti paskolas iki dvylikos bili
jonų dolerių. Kongresas jau 
turi šio įstatymo projektą.

r".kovoja prieš tarptau
TIN| TEISMį

NORĮ “SUSIAURINTI”
DDICetiCI IPIMC UCIIfl A Senate en,a ko'a del ta,P- 
rniLollLLIUlPlę YlIKLA tautinio teismo Haagoj. Yv-

----------- riausybė nori, kad J. -Valsty-
MEXICO CITY’, saus. 22. bės prisidėtų prie šio -teismo. 

— Raudonosios vyriausyb-s Žymus skaičius senatorių ko- 
organai skelbia, kad valdau- voja prieš tą vyriausybes 

norą.

>9

PAKVAIŠĖLIS NUŠOVĖ 
ŽMONA

„ . , , . . i čios revoliucinės partijos ble-Karpiu slapstosi jo seb- . .
kas, kurs vyriauja kongrese,

IŠGELBĖJO JAPONŲ 
LAIVO ĮGULĄ

SAN FRANICISCO, ('ak, 
saus. 22. — Didelė audra Ra
miajam vandenyne aplamdė 
japonų prekybinį laivą Hokn- 
man Maru.

Amerikoniškas pašto laivas 
President Jaekson išgelbėjo 
visą 45 vyrų įgulą nuo skęs
tančio laivo ir patį laivą pa
liko savam likimui.

PRINCESĖ ĮSTOJA VIE- 
NUOLYNAN

BRIUSELIS, saus. 22. 
Mirusio belgų karaliaus Alber 
to sesuo, našlė princesė Jose 
fina von Hohenzollern, 62 m. 
amžiaus’ įstoja Šv. Lioba 
vienuolynan, netoli Frei- 
burgo.

KAIP NUŽUDĖ BUŠO 
TARNAUTOJĄ

A. Semple vakar kriminali
niam teisme pasakojo, kaip 
jis <*n kitais samdytais žudi-

IPažymima, kad J. Y’alstv- j Dėl ilgo nedarbo ir rūpes- 
planuojąs įtikinti vyriausybę, bės nieku būdu neprivalo kis- ėių spaudžiamas staiga pa- 
kad ji susiaurintų priešreli- ) tis į Europos vidaus reika- kvaišo George Tomsic, 2652 

lūs. Minėtas teismas, parei- Kaeramento avė. Jis nu- 
škia šen. Borah, yra daugiau *ovė savo žmoną, 36 m. amz.,

ginį veikimą, bet podraug 
kad nenutrauktų soeialistiško 
“švietimo” vykdymo progra
mos.

Tas yra niekas daugiau, 
kaip tik koks pasalingas žy
gis prieš katalikus.

ŽUVO NE 8, BET 12 
ANGLIAKASIŲ

GILBERTON, Pa., saus. 
22. — Naujausiais praneši
mais, Philadelphia and Read- 
ing Coal and Iron Co. kasyk
loje, kurioj ištiko sprogimas, 
12 angliakasių žuvo, 2 nesu
randami ir 71 sužeista.

politinis, negu juridinis. Įvai
rias problemas jis sprendžia 
ne teisingumo, ) et tik jailiti- 
niais sumetimais. Teisinas dir 
ba remdamasis T. Sąjungos

šešių mažų vaikų motiną, ir 
pats nusišovė.

Ši baisi tragedija įvyko 
vakar rytą matant visiems 
vaikams, kurie apspito moti-

nurodymais, kadangi T. Su- lub *>iai sukniubus ant grin- 
, junga išlaiko jį. Tarptautinis dll- mėn. amž. kūdikis pa
teisinąs yra T. Sąjungos or
ganas ir Amerika neturi jokio 
reikalo dalyvauti jame.

šautas į kojikę. Motina laikė 
jį ant rankų, kada tė^’as pra
dėjo šaudyti.

AUTOMOBILININKAMS 
IŠLAIDOS DIDESNĖS

Automobilių savininkai ne
turi sau jokių palengvinimų. 
Y’isam krašte jiereitais me
tais padidėjo mokesčiai —• 
upie 40 milijonų dolerių dau- 
giau, palyginus su 1933 m. 
Automobilininkai privalo mo-

NEAPOLIS, Italija, aaaa žia,iriai pl«ė, žudė ir alino kw fpdprn|ini„Sj vaiatvbi„į„s 
22. - Mieat, ir apylinkė, Lietuva, gyvento.p,,. Apie 5į;ir ,|1||„i,.1|nlilli„s mok^ins. 
tiko šaltis ir gerokai pasnigo. f faktą plačiai rašo ir užsienių
T)ėL slidumo ant šaligatvių spauda. Ir Klaipėdos krašto 
ir gadvėse apie 200 asmenų Šiaurinės dalies ūkininkai ne- 
susižeidė. mažai kentė nuo Bermonlo

Raojil-

NEUMANNAS DALYVAVO 
BERMONTO GAUJOSE

NEAPOLY ŠALTIS, 
SNIEGAS

ŽUVO 6 MAINIERIAI

KAUNAS. — Dabar Čia 
nagrinėjamos valstyliės išda
vimo bylos proga, paaiškėjo, 
kad vyriausias Klaipėdos kra 
što hitlerininkų vadas dr. Neu 
mannas 1919 m. dalyvavo 
Bermonto gaujose, kurios 
žiauriai plėšė, žudė ir alino

1934 metais automobilių sa 
vininkai už automobilius yra 
sumokėję 1,214,000,000 dol. 
mokesčių.

Evanstone visi automobili- ORAS
kais nužudė buso tarnautoją į BELGRADAS, saus. 22. —, ninkai turi privalomai duoti
Kelly.

Kaltinami du gatvėkarių
Sprogimas ištiko lignito ka
sykloje arti Zaječar. Žuvo

miestui patikrinti savo auto- CHICAGO IR APYLIN-

darbininkų unijos viršininkai. 6 serbai mninieriai.
mohilius, kad jie būtų geram KĖS. — Šiandien numatomas, 
stovyje. sniegas ir šalčiau.

,4 ✓,

priefealig.no
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Skelbimų kainos prisiunčiamos parelkaiavua 
Bendradarbiams Ir korespondentams raitų nerrųtlna,

Jei nepraiomtt tai padaryti Ir neprlslunčlama tam tiks
lui palto lenkių.

Redaktorius priima — nuo 11:00 Iki l*:00 e*L 
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5 vai. popiet.
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Į vokiečių grąsinimus, tiesa, reikia at
kreipti rimto dėmesio, tačiau nedera nusimi
nti ir kvestijonuoti Lietuvos nepriklausomy
bę. Keikia žinoti, kad vokiečiai grąsina ne 
tik Lietuvai, bet visiems savo kaimynams. 
Dėl to, mes esame įsitikinę, kad Tautų {Są
junga imsis priemonių nacių imperializmo pa
žabojimui. Klaipėdos krašte plebiscito neg 
lės būti, nes to jokioj sutartyje nėra numaty
tu, Lietuva prieš tai griežtai užprotestuotų. 
Pavojus iš vokiečių, ar kitų priešininkų būtų 
tik tada, jei mūsų tauta būtų parodžius ne
sugebėjimo gyventi nepriklausomu gyvenimu 
ir jei būtų neorganizuota.

Dėl to kiekvienų grąsinimų, ar jis paeis 
iš vokiečių, lenkų, ar bolševikų, išgirdęs lie
tuvis turį atremti didesniu pasiryžimu dirbti 
drąsiau kovoti ir stipriau susiorganizuoti.

Iš mūsų Veikimo Centro
PAMINĖKIME LIETUVOS ,turi noro padirbėti savo tau

DIENOS KLAUSIMAI LIETUVA IR ŠVENTASIS SOSTAS

PRIEŠAMS ŠĖLSTANT

Vokiečiams pradėjus grąsinti Lietuvai, 
mūsų tautiečiai viens kito pradėjo klausinė
ti, kas bus su Klaipėda, kas būtų su Lietu
va, jei jį to krašto netektų? Ištikto tai yra 
begalinės svarbos klausimui. Lenkai turi už
grobę Vilnių, vokiečiai nori atplėšti nuo Lie
tuvos Klaipėdos kraštą, bolševikai tautos vi
duje stengiasi jiasėti suirutę ir pražudyti Lie
tuvos nepriklausomybę. Taigi, jiavojai iš vi
sų pusių. Kur tik lietuvis nepasisuks, iš vi
sų šonų mato savo tautos priešą, tykojanti 
ant jo raukų vergijos retežius užnerti.

Nejauku yra Lietuvos žmonėms, nejauku 
Sr mums, Amerikos lietuviams, kurie drauge 
su savo broliais Lietuvoje pergyvename tau
tos laimėjimus, dėl jų džiaugiamės, taip pat 
drauge liūstame dėl įvykstančių nelaimių. 
Dėl to netenka stebėtis, jei šiandien Ameri
kos lietuvis su tam tikru susirūpinimu skai
to spaudoje žinias apie Vokietijos nacių grą- 
sininiLs užgrobti Klaipėdos kraštą, kuris vi
sais atžvilgiais priklauso r« Vokietijai, bet 
Lietuvai.

Dėl nacių grąsinimų reikia susini pinti, 
tik, gink Dieve, nenusiminti, nes nusimini- 
mus tautas į nelaimę ir pražūtį įtraukia. 
Mes jaučiame, kad nežiūrint kaip stipriai vo
kiečiai Lietuvai grąsins, mūsų tauta nenusi
mins, bet priešingai — - ovganizuosis ir vie
nytas, kad atremti priešų pastangas ją įžei
sti, užgrobti jos žemės plotų. Jos trumpoj 
nepriklausomo gyvenimo istorijoj yra buvę 
daug pavojingesnių momentų, tačiau nuga
lėta kliūtys, pašalintu jiavojai. Lietuva pa
jėgė apsiginti ir nuo bolševikų, ir nuo lenkų, 
ir nuo vokiečių bermontininkų, kurie nejuo
kais stengėsi ją pavergti. Gausingieji priešai 
neįveikė Lietuvos, nes lietuviai jų nepabūgo, 
liet drąsiai ir vieningai gynė savo Kraštą. 
Taigi, netolima praeitis pamokė, kad pavo
jams ištikus reikia ne nusiminimo, bet drą
sos, vienybės ir šimteriopai daugiau pasišven
timo dirbant tautinį darbą ir kovojant už 
savo teises.

Nors Lietuva yra pasirašiusi konkorda
tą su Šventuoju Sostu, tačiau konkordato 
nuostatai nebuvo vykdomi gyvenimam Nau-i 
juosius Metus pradedant, užsienių reikalų mi-j 
nisteris p. Lozoraitis padarė platų praneši
mą apie Lietuvos santykius su užsieniais ir 
ta proga dėl santykių su Šventuoju Sostu 
pasakė: “Pagaliau, mes vedame derybas su
reguliuoti santykiams su Šventuoju Sostu, 
sutvarkyti konkordato funkcijonaviniui. Mu
sų vyriausybė visados aulestai vertino Amži
nosios Bažnyčios reikšmę socijaliniam ir val
stybiniam gyvenimui ir rūpinosi aiškiai ir 
teisingai nustatyti bažnyčios ir valstybės sa
ntykiavimą. Derybos kai kuriems konkorda
to nuostatams išaiškinti eina drauginga dva-

NEPRIKLAUSOMYB?

Netoli Vasario šešioliktoji.
Tai bus jau septynioliktos Lie 
tuvos Nepriklausomybės su
kaktuvės. Jau laikas pradėti 
rengtis tas reikšmingas sukak
tuves tinkamai paminėti. Ne
abejoju, kad Federacijos sky
riai ir apskričiai ir šiemet, 
kaip ir kitais metais, stengsis 
kuoiškilmingiausia švęsti tau
tos šventę. Tik reikia, kad kie
kvienais metais būtų rūpestin
giau prisirengta, kad būtų su
daryta šventės nuotaika tik
rai graži ir iškilminga. Fede
racijos apskričių yra pareiga 
prižiūrėti, kad neliktų nė vie
nos lietuviij kolonijos, kurioj 
vasario šešioliktoji nebūtų su
rengta ar tai prakalbos, ar
paskaitos, koncertas, ar ban-(klebonų, kad jie te dr.tbo prie- 
kietas. Kitos tautos nepralei- šakyje atsistotų, iš sakyklų 
tižia savo tautiškų švenčių be gįirsintų, pamaldus vasario 16 
tinkamo paminėjimo, kodėl dienos ryte surengtų ir duo-

tai, tik reikia duoti jam pro 
gos.

Kurioj kolonijoj nėr Fede
racijos skyrių, ten kilos drau-

l»r jie yra mūsų tuutos duns, čia mastu tą darbą varyti 1 
iš kurios daug gero tauta ti-Į Federacijos centras mano, kad 
kiši sulaukti. vyskupo Antano Baranausko

Daug kas klausia, kokiam [sukaktuvės būtų minimos ln- 
tikslui rinkti aukas ir u bui iškilmingai, nes jo nuopel- 
liku.-į pelną nuo vasario še- ,,a* ,nusU tautui yra labai di

deli. Jis buvo jx)etus, rąžyto-šioliktosios paminėjimo prog
ramų. Tas klausimas yra išri-.jas’ veikėjas ir kovotojus dėi 
štas. Federacijos kongreso y-p51^11'11! teisių. Nieks negali 

gali imti iniciatvvą ir j.a nutaria platinti Vilniaus pamiršti jo drąsių žodžių, imi- 

Geležinio Fondo išleistus pa-lykytų spaudos uždraudien 
us ir ženklelius. Kas tų pa- bM‘^u Lietuvoje. Kad tu g il

rengti tautos šventės paminė- 
įjimą. Lietuvių K. K. Susivie-
nymo Amerikoje, Moterų Są- sų ir ženklelių neturi, kreip- ^sulauktum, nebus kaip
jungos, Lietuvos Vyčių ir Ki-kitės*į Federacijos Sekrete^'1 nori”- lr nebuvo tailk 
tų organizacijų kuopos nei ja^ (uoj bUs pasiųsta. B< kaip rusaį norėjo. Lietuva ir
apskričiai turėtų art inai ko
operuoti su Federacija tarne 
darbe, o kur nėr Federacijos 
skyrių, jos vienos tmėtų ren
gti vasario 16 <1. išk'lmes.

to, labui gražų ir patriįotišk? Ispaudos laisvę atgavo ir ne
darbą padarytume, jei septy- priklausomą valstybę įsistei- 
nioliktų Lietuvos Nepriklauso- Taip įvyko, nes tauta su 
įuybės sukaktuvių proga pari- rilaukė Baranauskų, Valančių, 
Liktume aukų Vilniaus našiai- Basanavič.ą. Kudirkų, kurio 

Kad sudaryti gerą tautos!™1“* ir bendrai pavergtojo -išjudino tautą į darbą ir į 
Šventės nuotaiką, sus:rinkimn«[krašto lietuvių tautinio judė-jk°vQ ,lel savo teisių, dėl laįs- 
se ir spaudoje daug kalbėki-i J11110 palaikymui. Reikalas y-‘ves; Del Jo labai yra svarbu 
mc apie vasario šešioliktą, sa- ™ didelis ir svarbus. Kiekvie- tinka,uu budu pagerbti
vo iškilmes plačiai garsinki
me, prašykime gerk kunigų

tų progos žmonėm* pasimekti
už žuvusius kovos< dėl Lletu-

. v. , , , ......... vos Nepriklausomybe ir pa-troksta, kad apskričiai ir skv- ,. V. • . . . • dėkoti Dievui už vkhs musų

mes turime apsileisti.
Federacijos centro valdyba

riai ypatingą dėmesį kreiptų į 
jaunimą. Lietuvos Nepriklau
somybės paminėjimo iškilmės ’

šia. Aš tikiuosi, kad, ypač turint prieš akis i negalį būti sėkmingos, jei į 
kitų valstybių patyrimą, jos pasibaigs tokiu jus nebus įtraukta kuo dau- 
būdu, kuris patenkins abu kontragentus: vv- giausia jaunimo, kuri labai 
riausybę ir Šventąjį Sostą’’. svarbu supažindinti su Lietu-

Reikia tikėtis, kad tie p. m misterio žo- vos
Ežiai, kiek galima greičiau, išsipildys.

tautai teikiamas malones.
Taip pat nepamirškime ir

vaikus supažindinti su Lietu
vos Nepriklausomybės reikš
me. Pasirūpinkime tą dieną

no lietuvio patrijoto yra šve
nta pareiga šį tą skirti Vil
niaus vadavimo reikalams.

Taigi, dar kartą prašom? 
vasario 16 — Lietuvos Nepi. 
klausomybės šventėj surengti 
tinkamas, patrijotiškas iškil
mes ir atlikti svarbią tautinę 
pareigą.
Vyskupo Antano Baranausko 

sukaktuvės

Sausio 19 d. suėjo lygiai lGO 
metą nuo didžiojo Lietuvos 
}x>eto vyskupo Antano Bara

miems apie savo tautą kuo Gan nausko gimimo. Nors sukaktu

tuos
didvyrius.

Kam nebus patogu suorga
nizuoti atskirą vyskupo Bara
nausko sukaktuvių paminėji
mą, tie tesujnngę tą paminėji 
mą su vasario 16 d. švente. 
Bet geriausia būtų šias sukak 
tuves rengti visai atskirai ir 
kiek galima plačiau supažin
dinti visuomenę su didžiuoju 
poetu ir veikėju.

0 kaip su mokesčiais?

Federacijos konstitucijoj ai
škiai yra pažymėta, kad visos 
organizacijos ir draugi,jos sa 
vo mokesčius Federacijos cenJll c II Mu £11111111Vi nII UIvlll"' . • I i* .(...lt-. • t* • • • • . inwi\\.uviun *.. .. ,mausią papasakot'., paskaity- v tu diena iau via praėjusi, ta- . , „ . ~ •reikalais ir šventės pro- \ .. H .. .. ,.1 , - ‘ . . " ’ K ’ . !trui sumoka metų pradžioje,

„u: _____ _ l‘»’ Padainuotl liaudies, damų. cwu kad ir vėliau, bet būti- . ... . ...ga kelti jame tautinę sąmonę. I 
I Kad patraukti jaunimą į vu-

TEISINGA PASTABA

PRAKEIKIMAS
Vertė Jona3 P. Pilipauskas 

(Tęsinys)
(Įbėgu Gensaro)

GENSARO: Skubėk, Pedro! Ginklus! 
Mahometonai (Siaubo ženklui Pedrillo ir 
Fabricio veiduose)

PEDRO: Bėgkil, vaikui, bėgkit! Už 
ginklų! Muškime, jei reiklu, už Pelagijų 
it Dievą. Ką t .lūs neseksi! ? Galima pa- 
lnanyt, jog jūs bijot.

PEI/RILIJK: Aš bijau! Ne, ištikrųjų. 
'Aš nebijau! Tačiau jei aš nenoriu kovoti, 
tai tik del žmoniškumo. Nebloga būtų jei 
rasčiau kamputį kur pasislėpti, bet tik 
tdel žmcniškuitio.

PEDRO: Pedrillo, tu bailys! (Pedro 
ir Fabricio išeinu)

PEDRILLO: As nesukiau, tėve, jog 
neisiu. Bet... aš girdžiu kažką einant... o... 
fcnr aš slė|isiuos? O, dangai:! Ir aš ką 
tik pabėgau nuo tų biaurų mahometonų. 
Tesaugo mane Dievas. O, štai, čia po suo
lu! (Plepias; po šuolu)

Dėl to jau laikas tuo reikalu 
pasirūpinti. Centras turėjo su
mokėti metinius mokesčius Na 
cionalei Katalikų Gerovės Ko
nferencijai Vašingtone, reikia 
mokėti bilus už spaudos dar
bus. Tuoj reikalingi pinigai. 
Prašome visų Federacijos sky 
rių, organizacijų ir draugijų, 
kiek galima greičiau, atsily
ginti.

ALRKF Eokretorius
2b'34 S. Oakley Avė., 

Chicago, III.

Be Dievo meilės irsta vi
suomenės tvarka. Pamilk Die 
vę, o rasi sau ir tėvynei ne- 
nykstamą turtą. Kur Dievai 
ten ir palaima.

Kiekvieno kataliko yra 
priedermė remti ir platinti 
katalikišką spaudą. Kataliku 
ka spauda nurodo žmogui iš- 
gunjmo kelius j amžinastį.

Mūsų pradžios ir vidurines naį reikia organizuoti to did- 
... ,mokyklos, be abejojimo, suui- [žioju vyro atminties ]>agerbi- 

paminejnną, id ui į zUos “tautįškų valandą* .Imą. Federacijos apskričiai ir 
gražią, jaunimui pritaikintą, į.u11,( paįVęs kalbelėms apv [skyriai pirmuose savo susirin-

LieG vą, dainelėms ir pati ijo-j kiniuose turį apsvarstyti, kaip 
f.škiems skaityu a-i.s. Svarbu, tų sukaktuvių paminėjimą at- 
kad mūsą vaikai pajustų, jog likti, kokią dieną ir kaip pla-

sario 16 d.

Socialistui vis dar tebekalba apie “moks
liškąjį skridimą” per Atlantiką. Neseniai /e 
į savo dienraštį įdėjo planą, kuriuo Įeit. Vait
kus laikysis skrisdamas į Lietuvą (žinoma, 
jei jis skris). Dėl to plano “S-ra” padarė 
tokią pastabą:

“Antrojo skridimo rengėjai įdėjo į vieną 
dienraštį miližinišką paveikslą, kuriame at
vaizduota kelias iš New Yorko iki pat kau
nu. Šiuo keliu spėjama skris Įeit. Vaitkus.

“Mums atrodo, jog tokių vaizdu gami
nimas neturi prasmės ir yra tiktai eikvoji
mas žmonių pinigų. Kelias per Atlantiką yra 
jau seniai nustatytas ir čia nieko naujo neiS- 
rasi. Pagaliau jokis lakūnas negali būti tik
ras, kad jis skris taip, kaip nusibriežia ani 
popieros. Būna visokių nukrypimų ir paširs 
kimų. Taigi ir dienrašty paduotas vaizdas y- 
ra daugiau naudingas jam, užpildyti tuščią 
vietą, negu, kati planuojamam skridimui”. •

(Įeinu Donas Vaseo, Marietto ir ku 
reiviai)

DONAS VASCO: Pailsėkit valandėlę, 
mano drąsūs jaunikaičiui. Pagalios, ačiū 
IHevui, mes draugų krašte. Mes nebuvom 
'verti garbingo kankinių vainiko. Teišsipil- 
do Aukščiausiojo norui!

PEDRILLO: (Po suolu) Keistu. Kur 
! girdėta, kud mahometonui kalbėtų kaip 

krikščionys. Jei tik uš išdrįsčiau pažvel
gti į juos!

| DONAS VASCO: Niekas ne pus i rodo.
Mes turim sužinoti, kur Pelagijaus sto- 

j vykiu. Muriettu> suieškok kokį gyvento-
1 ją ir atvesk jį čia. As luuksiu tavęs grįž

tant. (Sėdasi ant suolo, o kareiviai sugu
la) 0, Dieve, saugok mane. Glol>ok mano 
sūnų. Gelbėk inuno sūnų, kurį prakeikiau 
(Pakyla). Taip, ir kurį aš visados keiksiu, 
jei jis pasiliks atskalūnu. (Sėdasi)’ Mano 
sūnau, kurį uš tuip mylėjau, kurį uš keik-

| damas tebemyliu. (Užmiega)
PEDRILLO: Nesigirdi nė garso (iš

kišu galvą) Jie miegu. (Išlendu iš po suo
lo, ant pirštų gulų einu į šonų ir beveik 
išeina nuo scenos, kai jiasirodo Murietto, 
kuris pagriebia jį už apykaklės)

MARIETTO: Sustok, išdavike! •

programą suorganizuoti. Ge
riausia patį jaunimą į progra- 

įmą įtraukti. Mūsų jaunini*.-,

“Š-nis” pastebi, kad niekur pasauly ne
girdėta, kad už vieno žmogaus nužudymą bū
tų sušaudomi dešimtys ir net šimtai žmonių. 
Tačiau yra šalis, kurioje tokie dalykai deda
si. Tai bolševikų Rusija. Nužudė Petrapilio 
komisarą Kirovų, dėl to dabar prasidėjo su- 
iminėjimai, kankinimai ir šaudymai. Tik ]>er 
kelias dienas sušaudė 66 žmones. Ir kasdien 
pranešama apie naujus sušaudymus. Taip
žiauriai elgtis gali tik bolševikai.

* • •
“N-nos”, supykusio?, kad Brooklyno i‘a- 

talikų laikraštis “Amerika” uindariečius pa
vadino socialistų bernais, nebežinojo nė kaip 
berašyti. Jos priplepėjo net tokių nesąmomų, 
kad, girdi, net Kooseveltas, Anglija, Kana
dos valdžia ir net kun. Couglilin pasietu;

“socialistų bernais”, nes vykdą į gyvenimą 
tų, ką socialistai skelbę. Dar gerai, kad Gri
gaitis neparašo, jog ir pasaulis atsirado so
cialislų dėka. Tik to ir betrūko.

* • ♦
l>u lenkų Susivienymai Chicagoje turi 

dešimtimis tūkstančių narių, leidžia dienraš
čius, smarkiai veikia visose gyveninio srity
se. Mūsų manymu ir Lietuvių R. K. Susivie- 
nyinas Amerikoje panašiai turėtų veikti ir to
kį pasisekimą turėti.

# # •
J. K. Vyskupas Pr. Būčvs dabar gyv-um 

Lietuvo,į<‘ ir nuolat bendradarbiauja “Šuli
nyje”, kurį leidžia Tėvai Marijonai. Garbin
gojo Vyskupo raštai daro “Š-nį” įdomiu ir 
tikrai jį puošia.

PEDRILLO.: (Išsigandęs) Tai ne aš, 
aš tau sakau ne aš. (Sukyla visi karei
viai)

MARIETTO: Kas! Tai tu, kvaily!
PEDRILLO: Kiekvienas žmogus Is

panijos pradės mane vadinti tuo vardu.
DONAS VASCO: A, šnipas! Kas yra 

tas žmogus?
MARIETTO: Tai tik menkas bailys, 

mano pone.
PEDRILLO: Bailys! Ha! Ha! Tai kaž 

kas naujo. Tartum žmogus turi būti bai
ly*, .jei jų išsigąstu.

DONAS VASCO: Kas.naujo, .Mariet
to?

MARIETTO: Visi kaimiečiai apsigin
klavę, mano pone. Jie įsitvirtinę kaliny- 
niniuos kalnuos ir manęs neprileidžia.

PEDRILLO: Štai, įrodymas, kud us 
nebailys. Aš cinu ir jie mane prileis. Jei 
tu, mano pone Vaseo, leisi maue, aš tau 
utnešiu žinių. O, aš bailys! Saugokis. 
Leisk mane eiti. (Išeina)

(Skersai scenos bėga Alonzo)
DONAS VASCO: O Viešpatie! Mano 

sūnus! Kareiviui, atveskit jį pus mane!
ALONZO: Susilaikyk, žiaurūs žmo

nės Ar jūs užmiršot, kas aš esu, kas jūs!

Negi galėjo Tulikas savo prižade.• pa
miršti? Negi jis pamiršo, ką aš jam pa
dariau! (Į Doną Vaseo) Tu, kuris, įsu
kei šiems vyrams, pasakyk, kas aš esu.

DONAS VASCO: Kas! Alonzo...

ALONZO: Tu vadini mane Alonzo! 
Kas tau pasakė mano vardą? Tada as 
buvau krikščionis. Bet luikui pasikeitė. 
Mano vardus Almanzorus. Aš Murcijos 
karalius. Mahometus Dievo pranašas. Tu 
tyli, drauge?

DONAS VASCO: O, Dieve! AŠ pra
radau savo sūnų, savo vienintelį sūnų!

ALONZO; Tu verki, seni! Ir aš ver
kiu. Tu verki sūnuus, o uš tėvo. Ar tavo 
sūnus buvo Alonzo? Tai valkatos vardas 

’— elgetos ir prakeiktojo!
DONAS VASCO: Abazo, mano vai

ke, tai tavo tėvas.

ALONZO: Tu juokauji, seni. Aš nu
žudžiau savo tėvą. Jis mirė už Dievą. Bet 
nš išsižadėjau savo tėvo. Seniai, seniai aš 
su juo, maloniu Marijos vaikeliu, garbi
nau prieš Dievą. Tada aš buvau laimin- 

, gus bet aš norėjau būti karalium. Aš pa- 
' vydėjau Pelagijui. Aš viską pardaviau,
( garbėtroškos demonui: savo Dievą, saVb

karalių, savo tėvą ir laimingą amžinybę - 
amžinybę (atrodo užsimąstęs).

DONAS VASCO: Nelaimingas Alon
zo. Ar jau nėra tau laiko atgailoti? O, 
nelaimingus vaike!

ALONZO: Kalbėk, kalbėk, seni! Aš 
nežinau, kodėl tavo balsus toks saldus. 
Vadink mane Alonzo. Tark man “Aš tu- 
vo tėvas”.

DONAS VASCO: Mano sūnau, tu plė
šai tnuno širdį! Grįžk pas mane. Grįžk į 
protą — tavo tėvas maldauja! O Dieve, 
jei 40 metų tarnavimo Tau, jei Tavo var
dui apgulimui pralietas kraujas vertas at
lyginimo, grąžink man sūnų gyvenimui. 
Grąžink jam protą, kurį jam atėmei, ku
riuo jis atitaisytų nusikaltimą.

ALONZO: Tu meldiesi už mane, ir 
vadinies mano tėvu. Bet jis prakeikė ma
ne. Aš vertas jo neapykantos.

DONAS VASCO: Grįžk pas mane sū
nau, ir aš palaiminsiu tave. Išsižadėk 
klaidų. Kartok “Garbė Kristai”. Garbė 
Jo šventiems įsakymams” ir atleidimas 
iš dangaus nužengs ant tavęs. Atverk sa
vo akis tikrai šviesai ir širdį atgailai.

(Daugiau bus)

)
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JAUNIMAS
Chicagos lietuvių kataliku jaunimo skyrius

L. V. B LYGOS STOVIS

Lietuvos Vyčių Chicagos ap
skričio basketball Lygos sto
vis yra toks:

AV
oWest Side 

Marąuette 
Provideneo 
Cicero 
North Side 
Brighton Purk 0 
Town ol‘ Lake 0

L G 
0 64 
O 60 
O 31 
1 51 
l 8

9 900 09

O.P.
22
51
11.
41
22
G4
58

J. Stankus l.f. 
Zemeckis c. 
Dauskardas c. 
Mateinailis r.g. 
Martishius l.g. 
Belianskas l.g.

E. Gritis l.f.. 
Vaicikauskas r.f. 
Valauskas r.f.

Rezultatai žaidimų, kurie į-1^^8
vvko sekmadienį, sausio 20,'' T-. , r» , i C. B’ndnusMcKinley Park: lm , ...

av * o-,i o, įToleikis r.g.West Side 31.
Brighton Park 11 
Marąuette Park 33 
Town of Lake 11.
Providence 31 
Cicero 29

r.g.

1 1 0
0 1 1
0 0 0
0 0 0
0 0 1
0 0 9M

o r. r• > <) L)
’ark 11

G. F.T. r.
• ) 0 9
0 0 1
1 0 0
0 0 0
0 1 1
0 0 0
0 9

aat 2

4 3 6

Bekonaitis l.f. 
Stanaitis r.f. 
Kuchinskas c. 
Varnas l.g. 
Miller r.g.

Providence 31
G. 
4 
7 
1
O
o

1
o
o
o

n
o
9

o

15

Marąuette Park 33
A G. F.T. P.

Mikužis l.f. 
Norvilas l.f. 
Kinas r.f.
Danta r.f. 
Stankus c. 
Gedraitis c. 
Beinoras l.g. 
Genutis l.g. 
Raginis r.g.
M. Juozaitis r.g.

Sekmadienį, sausio 27 d., žai 
dimai įvyks McKinley Park 
šia tvarka:

Providence vs. North Side 
(2:30).

West Side vs. Cicero (3:30).
Town of Lake vs. Brighton;

Park (4/-.30).
Marąuette — bye.

I
Lietuvos Vyčių Chicagos a- 

pskričio basketball žaidimai, 
kurie įvyksta sekmadieniais, 2 
valandų popiet, McKinley pa
rke, būna įdomūs.

Praeitų sekmadienį pirmam 
žaidime West Side susirėmė 
su Town of Lake. Abu stiprūs 
tymai būtų visų naktį rungusi,
jei ne West Side Radžiu?.!
Kaip tik jis “surado erelio a- 
kį”, žaidimas pradėjo linkti į 
West Side pusę. Radžius pa
darė 11 taškų, tiek kiek visas 
Town of Lake tymas. Kiti, 
pasižymėję AVest Side buvo:
Kairis, Kalnis, Stankus ir 
Kiaurakis; o Town of Lake 
pusėj: Višniauskas ir J. Stan
kus.

Antram žaidime Providence 
susirėmė su Brighton Park.
Žaidimas buvo Providence pi
rmas ir parodė, kad čempio
nai turės lošti įšilę, jei norės 
išlaikyti savo laurus. Brigh
ton Park geriau lošė, negu už
praeitų sekmadienį; atrodė 
kaip čempijonai antros divizi
jos. Bekonaitis ir Stanaitis pa
sižymėjo Providence; o E. Gri-
tis Brighton Parkui. . .

| L. Vyčių 4 kuopa, naujosios 
Paskutiniame žaidime Mar- pirmininkės Alice Bnčaitės va

ąuette žaidime Marąuette gy-Movvbėje rengiasi prie dviejų

F. Žukas l.f. 
Woveris r.f. 
Sims c.
Arbir r.g. 
Balsis l.g. 
Balčius r.g.

A > ■ —-
StA ::4 •' v-** >

F.T. P. 
O 2

‘it

. ■ • ” i
. j.v
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svbė ėmė šiek tiek sportų re- ketas, ir jie net ėmė pykti. įV«>s tautiniu sportu, nes lietu- 
ngti. Dahar jau susidoniėjt- Latviai Kaune sulošė lygio- viai iš senu senovės arkliu ir
Mas sportu Lietuvoje yra la
itai didelis ir daug yru atsie
kta. Prieš trejetų metų įsteig
ti kūno kultūros rūmai, kurio 
rūpinasi įvairių sporto šakų 
organizavimu, plėtimu bei rė
mimu.

jojimo mėgėjai, o Lietuva net 
turi Baltojo Žirgo šalies var

inis, pasikvietė mūsų valsty
binę komandų j Itygų antroms
rungtynėms, bet iš Rygos mu-idų. (Ir valstybės ženkle vyty- 
siškiai parsivežė užtarnautų ir!j‘‘ turime jojikų). Jojimo spo- 
neginčijamų laimėjimų, kuri ji'tų padeda plėsti kariuomenės 
pavedę Lietuvos Prezidento i raitelių pulkai, kurie per sn- 
garbei, nes rungtynės vyku j vo. <‘ii<*s perleidžia daug tai- 
kaip tiktai tuo metu, kodai Lie'syklingai joti išmuštrinto jau 
tuvoje buvo švenčiamos I’re-jnimo. Patys raitelių pulk: i 
zidento Antano Smetonos G*J;suinteresuoti, kad jaunimas 
metų amžiaus sukaktuvės, liejdar prieš kareiviavimą butų 
to buvo susitikimų draugiško- .pramankštintas taisyklingam 
se rungtynėse ir su kai kurio- Jojime, nes tokius kariuomenė- 

kitomis užsienio koman- je lengviau apmokyti. O ka
dangi jaunimą.^ noii patekti

rungtynes už Lietuvos pirmo- ki,nu- Taigi 1934 metai pnro- i kariuomenėje į raitelius, tai
nvbes   futbolo meisterio \n- I^S katl Lietuvos futbolinin- į ir smarkiai kimba į jojikų

kai yra tikrai padarę didelę I sportų. Ts’o.
pažangą.

Iš kitų sporto sričių Lietu- 1 
voje labiausiai paplitusi leng
voji atletika — bėgimas, fco-

L.eluvoje iki šiol labiausiai 
yra įsigalėjęs futbolo sportai 
Miestuose, iniestMiuo :e ir nei 
kaimuose yra prisisteigę fut
bolo komandų, kurios nuolat 
ruošia tarpusavęs draugiškas 
rungtynes, o kelios stipresnės ",ls •<«<>»>•« užsienio koman 
komandos ruošia didžiausias ,lo,n5s su no vienodu pasise-

rdui įgyti. 1934 metais Lietu
vos pirmenybės rungtynėse da 
lyvavo septynios komandos, ir 
jas laimėjo, net netikėtai, 
prieš pora metų įsikūrusi

NEGALIM PAMIRŠTI
“Maisto” futbolo komanda ikimas į aukštį ir tolį, ietės 
(MSK). Keletu metų meiste- metimas ir kita. Čia taip pat 
rio vardų turėjo Klaipėdos spo pasekta gražių rezultatų, be*
rto sąjunga (KSS). Šiemet dar ne tokhb kad būbl ffali‘ 

ina užsieniuose stipriau pasi
rodyti. Priėš pora metų pra-

Ona Juozaitienė dalyvaus “Draugo” metiniame parengi-[daug pagrindo turėjo ir sten
ine vasario 3 d., Lietuviu Auditorijoje ir padainuos keletir - - - * • i • *• t-gražių dainų. 1 • gest meisterio vardų Įgyti L.e- _t n vos Fizinio Lavinimosi Sų dėta piešti jojimo spoitas, jo-, IŠ ŠALIES ŽIORINT slck\)imo šventę laikytų nove- junga (LFLS). Ji turi seniau-1 r«crin:a padaryti Lieti.

Mano vyras a. a. Vincen
tas Tirilis mirė rugpiūeio 10 
d. 1933 m. Jau metai suėjo, 
kaip negailestingoji mirtis iš
plėšė jį iš mūsų tarpo. Mes 
negalim jo pamiršti.

O. Tirilicnė,

1566 C'Ieveland St., 
Garv, Ind.

1
0
1
0

0
0
2
0

0
0
0
0

2 0 0
6 0 1
2 0 2
0 0 0
0 •o 0
3 1 1

15 3 4
29

L. Vyčių Centro metinis šo
kių vakaras Midland Club, 
praėjusį sekmadienį... Atsilan
kė gražus būrys gražaus jau
nimo... Net iš tolimojo India
na Ilarbor B. Waupšaitė (te-!

nkė) atsivežė būrį jaunimo 
Tų pač-jų dienų jaunimo drau

gas, kun. M. Urbonavičius, M.
I. C., dabar klebonaujantis Ke 
nosba, Wis. minėjo savo 20 s

Kadangi praeitais metais 
gražiai paminėta Marijos šve
ntė, nutarta ir šįmet tų patį 
daryti gegužės 5 d., Nekalto 
Prasidėjimo parapijos bažny
čioje. Bus kviečiamos visų pa 
rupijų sodalicijos dalyvauti 
1936 m. tokį šventės paminė 

• jimų ruoš Dievo Apvaizdos 
parapijoj.

Patarta, kad kiekvienos pa 
rapijos sodalicijos pasidarytų1 
savo konstitucijų, bet kūu

šių ir atrodo stipriausių fut- 
holo komandų. Ta proga pa- Į 
minėtina, kad LFLS oi'ganr- ! 
zuoti labai daug pastangų y- Į 
ra padėjęs a. a. didvyris *a- Į 
kūnas kapitonas Stasys Pa- į 
rius.

metų kunigystės jubiliejų... Ta remtusį ant Prima - Primaris 
proga iš Chicagos nuvyko J. Jfaįp pat ka(j įsigytų diplomus
Petraitis, M. Žibaitė ir J. Po- 

G. F.T. P. ška pasveikinti jubiliatų... J-
4 1 2
1 0 o
0 0 0
0 0 1
18 0 2
1 0 1

13 1 6

DIENOS KLAUSIMAI

L. Vyčių Chicagos apskr 
basketbolo turnyras įsisiūbavo 
visu smarkumu. Žaidimai įvv-

iš centro.

teikta ir dovanos nuo 24 kuo
pos ir L. V. Chicagos apskri
ties... Mergaičių sodalicijos 
Chicagos apskr! įsteigėja ir
pirmininkė M. Žibaitė iš sa- . ........................, , . T tus. Aeiu jac ir visai senai va-vo pareigi) pasitraukė... Josi,. , . „ ., , .. . .v - , . v , - ldybai už gražų pasidarbavt-vieton išrinkta O. Pužauskai- T ,mų. Į naujų valdybų išrinkta: 

dvasios vadas — kun. S. Jo-tė... Nors tai ir sekretas, bet 
vistiek. M. Žibaitė ir J. Pet
raitis susižiedavo... visi linki 
jiems daug laimės... Sekmadie
niais, McKinley Parko gimna
stikų salėje vykstantis L. V. 
Chicagos apskr. Basketbolo t’i- 
rnamentas entuziastiškai spo

1934 melais Lietuvos futbn-! 
lininkaį labai gražini pasiro-’ 
dė užsieniuose. Būtent, Lietu
vos valstybinė futbolo koma
nda. (Iš įvairių komandų ge
riausių žaidėjų sudaryta) nu
galėjo Latvijos, Estijos ir net 
Suomijos valstybines futbolo 
komandas. Suomių futbolinin
kai su mūsiškiais Kaune pir-

Pirm. M. žibaitė atsisakLmų kartų susitiko, ir praiai- 
vadovautį apskričiui. Reik«i niėjo rungtynes... Kadangi jie 
pažymėt, kad M. Žibaitė su -yra tikrai stiprūs futbolinin- 
irganizavo šį apskritį ir į j)'kai, tai šis pralaimėjimai
įdėjo daug jėgų per visus me- prieš jaunus Lietuvos futbon 

ninkus buvo jiems labai lieti-

nelis, pirm. — O. Pužauskai- 
tė, v. pirm. — B. Petraitytė, 
rast. — V. Budžaitė, kor. rast 
— I. Pakeltytė, kasininkė 
0. Baltakytė.

Visos atstovės pakviestos

ACCORDION
?S LEKCIJAS SU KIEKVIENU AKŪRŪIONU

48 Basų Akordionas ...............................  M9.OO

80 Basų Akordionas ............................... ^99.00
120 Basų Akordionas ........................ $ 125.00

Ant lengvą išmokėjimu

Jos. F. Budrik, Ine.
3417-21 So. Halsted St.

Telefonai: BOUlevard 4705—8167

ksta kiekvienų sekmadienį, 2^ ,ank(>mas (o pa,g dalyvauti Aušros Vartų Soda-
vai. p. p. McKinley Parko gi- je. nebuyai> nutark policijos šokių vakare vasario 9

ateinantį sekmadienį atsilan- McCormick Hali ir į Ne
kyli). Jžanga tik 15c, o maty- kalto Prasidėjimo parapijos 
site 3-4 gerus žaidimus... J.|(,boro šokius sausio 27 d., pa

mnastikos salėje. Dalyvunių i 
ma 7 kuopų tymai

Glebauskas, apskr. Sporto ve-!raPD°8 sa^®j- P° sus-mo vietos

nė savo pirmos vietos garbę 
čempijono karūnų prieš Cice
ro. Žaidimas buvo toks grei- 
tas ir įdomus, kad negalima I met,< pan>in63.ma»,
buvo spręsti, kas laimės. Bal-! iv5'k8t“nt“ vasano 17 A Ka 
sis, kuris buvo geriausias lo.'rtu b,la Pami“la ir Lietuvos 
šėjas iš visų tymų žaidėjų, lo- 
šusių sekmadienį, ir F. Žukas

didelių įvykių, šį pavasarį.

dejas visomis jėgomis dirba ^odalietes pavaišino Šilta ka- 
tumamento pasisekimui... Ku- va *r pyragaičiais 
nigas A. Jeskevičius, praėju-

Pirmasis — tos kuopos 20'sį sekmadienį ‘menedžinravo’ 
West Sidės basketbolo tymui.

pasižymėjo Cicero, Marąuette 
Park — Gedraitis ir M. Juo
zaitis. J. G.

West Side 31
G. F.T. P

Kairis l.f. 3 2 2
F. Jenkevičius r.f. 10 2
Kalnis r.f. 0 0 0
A. Stankus c. 3 0 2
Kiaurakis l.g. 2 0 1
Radzius r.g. 5 10
V. Žibąs r.g. 0 0 0

Nepriklausomybės metinės.
ftv. Kazimiero Diena yri 

antrasis įvykis, kuris pasiso 
kimiri užtikrinti visa 4 kuopa 
dirba daug ir atsidavusiai.

J. Sauris “Dainos” choro 
vedėjas serga. Jo pareigas pa
rapijoj ligos metu pildo J. 
Brazaitis, Aušros Vartų pnr. 
vargonininkas.

14 3 7
Town of Lake 11

O. F.T. P.

TEISfiJAS:— Negana, kad 
savo aukų užmušei, bet dar 
jų sukapojai į trylikų dalių...

ŽMOG VAGIS:— Nežinojau, 
kad No. 13 yra nelaimingas,

18 S0DALICIJŲ APSKR. 
SUSIRINKIMO

Sausio 17 d. įvyko Chicagos 
sodaliečių apskričio susirinki
mas Dievo Apvaizdos parapi
jos sodaliečių kambaryj. Su
sirinkimų atidarė pirm. M. 2i- 
baite malda. Atstovės atsila
nkė iš: Aušros Vartų, Dievo 
Apvaizdos ir Nekalto Prasidė
jimo parapijų sodai icijų. No 
tarta suruošti “Splash party” 
vasario 8 d. Į komisijų įėjo: 
O. Pužauskaitė, O. Norkaiec 
ir O. Baltakytė.

Taipgi patarta kad mergai-

Nemalimas {veiktas — 
Dabar Valgo Viską

P-nas J. K. 1S Montreal, Cannria m.- 
So.kad Jani daug pagelbėjo NlIGA- 
TONE. Turi daugiau gyvumo ir ne- 

. bcjauėia pilvo akauamų. Tai nėra 
1 mokamas ilOdynias, Jis buvo atsiųs

tas lluosa Je valia. Daug kilų pra- 
nefta panaSiva rezultatus. NITOA- 
TONE vurlojt.ina metų metnis kaip 

i xt i u m. pagelba malimo sistemai. Tai yravyks Nekalto Prasidėjimo pa- daktaro receptas ir turi gyduoles.
kurios didina malimo organų veik
mę. Jei Jflsų apetitas prastus arba 
turi vargo nu nematiniu — pamė
ginkite NHOA-TONE. Pajusite nauda 
] keletą, d.erių. Mes žinome, kad pa- 
tarslt ir kitam. Mėnesio trytmentas 
už Vieną DolerJ. Parduoda visi av- 
tiekoriai v- garantija grąžinti pini
gus, Jei bdslt nepatenkinti. Nepri
imkite pamainu.

Nuo užkietėjimo Imkit—UOA-SOI. 
— Idealų Eiuosuotoją vidurių 2(ie 
Ir ROc.

Ateinantis susirinkimas r

ra pi joj. vakario 21 d. Irpa

SPORTAS LIETUVOJE
' 1934 METAIS
Lietuvoje sporto įvairiomis 

šakomis pradėta domėtis tuo 
jau nepriklausomybę atgavnn. 
Bet tai buvo atskirų sporti
ninkų grupių darbas, nė vi
suomenės, nė vyriausybės zy- 
miaus neremiamas. Todėl eilę 
metų sportininkai daug vargo, 
bet didesnių rezultatų nepajė
gė pasiekti. Tačiau sakoma, 
kad pasiryžimas visas klifltrs 
nugali. Taip ir čia atsitiko. 
Jau po kelerių metų atkas

tės ruoštų šventas valanda* i lauš susibūrusių sportininkų 
p< r Didžiųjų Savaitę ir 40 vm.Į darbo, jų pastangas įvertinu

GA1NS 25% LBS.
IN TW0 MONTHS

COD LIVCR OIL-Onc« ■ 
Punhhment—Now a Treat

Stoptryingtoforreyourchildrrn totakeiuMty- 
taaiuig, fmny tla-mmdcod liver oils. Givethrm 
Coco God—the cod liver oil with a delickiua 
choroUte tMte—and walch their borfica rrow 
daily with viaoroua. athletic auengtbl Mra. 
Merdėt oi Milaraukee aay,:

"Brfrrt my rhilJ Innk 
CocoCodtkttmlywrithr:l 
/>f) Ibi. Nota, in two 
mmtAi* Umt. tht tttitbn 
10S}t Ibt. and tht iiu 
tiotbtm iUtiott." 
Othercnd livcroda have 
only Vitamine A and Ū. 
būt f oro Cod ia ahn 
rkh in Vitamln D—the 
appetite and .ro*th 
promoting vitarain. 
Stsrt rour chiidran with 
Coco Cod today. Al all 
drut Uartt.

Visniauskas r.f. 2 3 1 i ir kad man nelaimę atneš, ^atlaidus, o prieš Nekalto Pra J visuomenė, o vėliau ir vyriau- COCO GOD
Taataa Lika Cboealat •

W f F L 970 K. lietuvių prosrramns ncdėliomis 1-2 vai. po piet. 
\V II F G 1420 K. ketvergnis nuo S iki 8:45 vai. vakare.

J*

USB
ihine

MR

Night and Morning
Promote a Clean, Healthy Condition
Jei akys suerzintos vėjo. dulkių ar 
smilės, vartokite kėlės lašus Murinę. 
Palengvina, stiprina ir atnaujina vie
nu sykiu.

Sale for Inlant or Adult. At all Druggists. 
for Free Eye Boolt Murlne Company, Dept. II. S., C.hicago

Digestible as milk itselfl

(J

•a.

... this cheese food 
wifh the deliciously 
mild Cheddar flavor

Duokite Seimai fi| maistingą sflrlp 
valgi tankini... snndlvlėluose, cnsee- 
role di*-'se ir sutirpintą, kaipo Šve
lnų dažViij (lel klausinių ar žuvies.
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WISCONSIN’O LIETUVIŲ ŽUDOS
VLADAS JUZĖNAS, vedėjas 

5108 — 7th Avė., Kenosha, Wis.

SHEBO YGANO ŽINIOS ivo ruoštas bendrai su Šv. O- 
nos dr-jos ir Moterų Sujungus 

ikp. Kokį tik darbų dvi drau
Metinis parapijos susirinki-! 

ui«» įvyks sausio 28 d. Klebu L seklningai. 
nas iš anksto užkvietė j>arapi 1
jonus dalyvauti susirinlume. I
Visi svarbieji praeitų metų nu- i E' arkivyskupui A. Stri-
tariniai liko įvvkdvti. Didžiau-!‘ch P,aaant' Sv- 13 p,J8‘ ™"» naaJ’ Spa'V“°‘l> !?'

aias iŠ nutartųjų darbų buvo '"'aukee »>'l‘ivy«koj,ijo8 kunigų Nėra abejonė kad pe 
paaukštino pralotais. Tarpe jų »vo nutarimų jvykdins. 
yra ir Slieboygano vokiečių

ĮŠv. Vanlo parapijos klebonas

gijos pasiima, visuomet atlie-

atliktas tai įvedimus garo ši
lumos bažnyčioje ir svetainė
je. Tas parapijai atsėjo apiel
$1,700.00. Virš tūkstančio ,lol.'kun- Pilypas Ureis- BcnJri'i 

visų monsignorų įvilkimas j-buvo suaukota, o likusi dalis 
padengta paskola, kuri ' bus 
atmokėta į metus. Patogumų 
bažnyčios ir svetainės dabar 
visi, ypač senieji ir vaikučiai, 
negali atsigerėti. Ateinančiais 
metais taipgi bus atlikta svar
būs darbai. Iš visų bene did
žiausias bus — sudėjimas ba
žnyčioj naujų, spalvuotų lan
gų. Tas darbas taipgi bus ga
lima atlikt savom jėgom, jei 

.tik visi išvien darbuosis, kaip* z'
ik1 sl°k Nors mūsų parapijos Treti

ninkų kuopa nedidelė, bet vei-
Kortų vakaras, įvykęs sau-jkli. Ji kasmet daug prisideda 

šio 13 d.,, davė parapijai pel- savo aukomis prie parapijos 
no $60.00. Šis parengimas bu- reikalų ir altoriaus pagražini-

_____ ____ ' ‘ Į 1

Dabar Palengvinkit Slogas
“TAIP GREIT, KAIP PAGAVOTE”

1110. Jų intencija kas pirmų iš Chicagos su veikalu 
penktadienį kiekvieno mėnesio Teresė”.
laikomos Mišios, o po MišiųI Per vakarienę choras daina- sisek? 
susirinkimas, kuriuose visuo- vo daineles. Jš tikrųjų garbė 
met dalyvauja gerb. kleb. kun. mūsų jaunimui.
J. Šlikas ir paskaito dvasinių! Chicagiečių pasr^odymaa 
skaitymų. Metiąis Tretininkui Visi domėjosi ir anksti ūžė- buvo vien 
susirinkimas įvyko sausio 4 d.jmė svetainėj vietas, nes visi 
Išrinkta nauja pirmininkė j» norėjo ;iaiiiatytį veikalų “šv. 
iždininkė. J vietų atsisakius”! Teresė”.
valdybos narių M. Kiseliaus-! Prieš jiat lošimų atvykę 
kienės, pirm. išrinkta K. Ce-'kun. B. Vitkus, M. I. C, kun 
nelienė ir į Onos Aldakauskie- V. Kulikauskas, M. I. C., u

‘‘Šv. kitur nebūt buvę galima ge
riau atlošti, kaip kad čia pu-

Oaibč kun. Mačiulioniui ui 
para< tuų ir sumokinimų tai} 
gražaus veikalo. Kenošiečianu- 

pasigerėjimas.
Žemaičių Juzė

puma

nės, Ona Skerienė. Tame susi- klel>onas. Prieš pradėsiant vai
rinkime Tretininkai nutarė da
rbuotis, kad paaukojus paru-

Sausio 14 d. palaidotas iki-

diniiną kun. Mačiulionis, M 
J. C., pasakė kalbų apie Šv 
Teresę ir }»aaiškino veikalų 
Kalba visiems buvo interesin 
ga.

Artistės labai gabiai vaidi
no. 4 ir 5 vaizdai visiems smi

rapijos ka}>uose Jonas Vrub-Jgo į širdį. Visas vaidinimas
liauskas, 55 mt. amžiaus. Ve- 

vyko katedroje sausio 22 d. Honis paėjo iš Lietuvos, iš 
Iškilmėse dalyvavo pats arki-;Seinų, Suvalkijos. Kiek laiko! 
vyskupas, daug dvasiškuos ir gyveno Homestead, Pa. Prieš 
tikinčiųjų. septynis metus atsikėlė gyvent

_______ į Sheboyganų. Nuliūdusius pa-
šv. Vardo draugija, suaugu-,^0 mo^erb keturis sūnus ir 

šiųjų ir jaunamečių, eis ben-jvien$ dukteių.
drai prie šv. Komunijos vasa-l ^*esP®Ls suteikia jam 
rio 3 d. Bus bendri pusryčiai. atilsį! P. P.
Kalbėto  jum pakviestas pralo
tas Preis ir kiti.

talentingaį ėjo. Publikoje vie 
šputavo rimtis. Rodos, niekui

Visiems reiškiame širdin 
'ginusių jtadėkų, kurie prisidė
jo, paaukojo ir atsilankė į 
mūsų klebono kun. M. Urbo 
navičiaus, M. 1. C., kunigystės 
20 m. sukaktį. Komisija linki 
gerb. klebonui kuogeriausios 
sveikatos ir ilgos darbuotės 
mūsų tarp*.

K. ŠarausKas 
S Ališauskiene 
E. Atš&uskienė

Merkinė - Dzūkų Krašto 
Sostinė

SUCH IS LIFE—

SNAP-SHOOTING THE MILLkNNIUM 
“Cente on, Ma, be a sport and take me with you to Suudaj

scheol; I caa gw skatins any tioM.”

IŠKHMIN6AI PAMINĖTA 
KUNIGYSTĖS SU

KAKTIS
KENOSHA, W1S. — Sausio

20 d., parapijos svetainėje su
rengta bankietas pagerbimui 
kun. M. Urbonavičiaus, M. t.
C., jo 20 metų kunigystės su- Daug priešų kardų sulūžo, 

daug kraujo nutekėjo šių stuo-

Jau daugel metų Merkinės 
vardas plačiai skamba po mū
sų kraštų. Niekas dar tvirtai 
nenustatė, kntla išdygo pirmo
ji Merkinės tvirtovė, nedaug 
mes žinom apie jos didingų 
praeitį. Sraunaus Merkio ir 
galingo Nemuno santakoje tū
no aukštas pilies kalnas, o už 
miestelio stūkso

kio jau lenkų užgrobtų Vil
niaus kraštų ir praeities at
minimai'; gyvena.

Šiandien . merkiniečiai did 
ižiuojasi savo viena seniausių 
bažnyčių visame dzūkų krašte 
Jų statė pats Jogaila ir savo i 
rankomis krikštijo dzūkus, o! 
Vytautas Didysis Merkinės ba

kol nustodavo sąmonės ir pa- pdavę priešų užpulti apylinkių 
likdavo šių ašarų pakalnę. gyventojai.

Apie Merkinės bažnyčių vi-1 Tiltas per Merkį dabar pja»i
soje apylinkėje skamba padu- |nanias kruvH1° Wf,vl<’- Tai 
Vilnas, ka,l prie didžiojo alto-;skau,li “Jml'"s‘raci,,os linija, 
rians pasirodydavo senovės nJSekmad,ant Merkio Iii- 
tuvių dievai. Po bažnyčia es^il° trenka būna. žmonių ir 

uose esu slepiasi įa5aroton,,s aklmls žiūli > T“*'

apipuvusių 2ny£jaį padovanojo vienų gra- 
stuobrių žymės. Tai senosios,
Merkinės tvirtovės vartai.

ne tuose urv 
senovės lietuvių tikybos sta
bai. Kartų jie taip įsidrąsinę, 
kad net atsistoję prie didžiojo 
ialtoriaus. Tik pabūgę Šv. Sa-

Dėl Stebėtinai Greitų 
Rezultatų Atsiminkite 

Šių Paveikslų Nurodymus

1 Paimkite 2 BAYER Asplrin 
•Tabletas. Žiūrėkite, kad gau
tumėte BAYER tabletas, ku

rių praSote.

O Išgerkite pilną stiklinę van- 
“•dens. Atkartokite dožą J 2

valandas.

čionai nurodytas, (engiau bddae 
yra daugelio gydytojų vurtojaiiiiit 
dėl slogų ir skausmų, kuriuos slo
gos priveda.

Yra pripažintas kaipo saugus, 
užtikrintas, GREITAS būdas. Mes 
palengvins stogas taip greit, kaip 
jas pagavote.

Paklauskite savo gydylojo apie 
lai. Ir kuctnet perkate, žiūrėkite, 
kail gautumėt tikras BAYER As- 
plrln Tabletas. Kuone akimirksny 
jos ištirpsta. Ir taip, kuomet pa
imate, tuojaus veikta. Del garga
liavimo, Tikros Bayer Asplrin Ta- 
bletos vlsiSkai ir greitai ištirpsta, 
nėra erzinančių liekanų.

BAYER Asplrin kainos yra žy
miai numažintos už visus dydžius, 
taip. kad dabar nereikia priimti 
kitkų vietoj tikro Bayer dalyko, 
kurj reikalaujate.

kakties proga. Gausinga pub
lika rodė, kad tai pirmą sykį 
čia surengta tokios nepapras
tos iškilmės.

Ne tik senesniųjų, bet ir vi- narsūs dzūkų raiteliai sutra 
sas jaunimas atsilankė, prog- nidvdavo priešų užsimojimus, 
rainų išpildė ir jubiliatui su- Merkinė apgynė dzūkų krašto 
dėjo sveikinimų. laisvę.

žiausių paveikslų. Ši bažnyčia 
yra pastatyta ant senovės lie
tuvių žinyč.ios pamatų. Joje y-
ra dvi istorinės, daug kraujo i Taip pat sakoma, kad Mer- 

bi ių akivaizdoje, kai priešai !jr a$arų mačiusios grindys, kinės bažnyčia požeminiais ke
liais yra sujungta su Liškia-

jkramento, dingę savo ^Že
imiuose.

vergtų šalį. Lenkų kareiviai 
okupuotų lietuvių niekados ne 
praleidžia per Merkio tiltų. Jie 
tik iš tolo mato laisvo gyve
nimo veidų. Šaudo lenkų ka
reiviai Merkio sielininkus, gau 
do jų uždarbį ir pačius dažnai 
skaudžiai nubaudžia.

Kadangi Federacijos inicia
tyva rengtos iškilmės, tat jos

puldavo Merkinę, norėdami nu pzjįkaį sako, ka(Į anais sun 
teriotį visų dzūkų kraštą. Tik j<jaįs baudžiavos laikais prie 

šių grindų buvo rišami bau

Laisas ir gyvenimo netikė
tumai sugriovė Merkinės pilį.

pinu. Jonas Trakšelis vado-'Ant aukšto kalno nebeliko jo
varo programai. j kių tvirtovės žymių. Tik pa-

Jnbili&bo kalba
Pirmiausiai pakviestas kai

vakariais apylinkių gyvento
jai susirenka ant Merkinės ka-

3 Jei skauda gerklę, sutrinkite 
•Ir paleiskite j vandenį 3 
BAYER Aspirtn Tabletas treč
daly stiklinės. Gargaliuok du 
kart. Gerklės skaudėjimas tuoj 
palengvės.

KAINOS ant l'lkru Ra>i-r 
Asplrin Žymiai Numažin
tos ant Visų Dydžiu.

K4 “DRAUGAS” RIMS DUODA:
Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau-
simus;

2. Kasdien įdomius vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos
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 knrį 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; pusmečiai $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotoją — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

lį, “DRAUGAS” PUB. CO.
\ \ 2334 S. OAKLEY AVENUE,

___ Chicago, Ulinois

bėti kun. M. Urbonavičius. Ju-į^10> nusigrįžta į }.napus Mer 
biliatas reiškė visiems pade- Į 
kos už surengtų paminėjimų ir, 
atjautimų toje jo brangiojo 
šventėje. Paskui jubiliatas 
pasakojo apie savo pašauki
mų į kunigo luomų. Prieš sto
siant į seminarijų jubiliatas 
rodė gabumų architektūroje.

Sveikinimai
Per pietus gauta telegrama.-: 

iš “Draugo” administracijos 
su sveikinimais. Asineniaį iš 
Chicagos sveikino Poška ir Pe
traitis su dovanomis.

Kulbėjo ir visa eilė ken-o- 
šiečių.

Choro sveikinimai
Seselės Pranciškietės priruo 

šė dvi jaunas mergytes — A- 
lišauskaitę ir Stulgaitę; jiade- 
klemuoti jubiliatui sveikini
mų, o po to įteikė gėlių. Šv.
Onos draugija irgi įteikė bu
kietų gėlių. Parapijos choras 
padainavo “Ilgiausių metų” 
ir “Jurnvit Te Domine”.

Grašiai priruošė
Pietūs ir mandagus patar

navimas labai įvertino šeimi
ninkių darbų. Valgiai buvo pi
rmos
dėt gražių joms komplimentų.

Po gražaus pa viešėjimo prie 
stalo, 3 valandų visi susirin
ko į bažnyčių palaiminimui.
Paskui vėl susirinko į salę pa
silinksminti ir laukti vakaro, 
nes turėjo atvažiuoti artistai

AK1Ų GYDYTOJAI

25 METU PRITYRIMO
Pritaikyme akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMETANA
0PT0METR1STA8

1801 S. ASHLAND AVENUE
Platt RMg., 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. Nedėliotnis nėra 
skirtų valandų. Room 8. 

Phane (Sanai 0823

DR. VAITUSH, OPT.
___ .UTovra
oftometoicallv amu 

sPEciAUKraa

rMio; B-visų Imvo gir-imo.
.....................

UaB*M ctMunrilnavlaUM (Kronu M 
elektra. paroCaučIa riaIImmIm kl*l 
<»»». HosMdal* atyd* MlirAlDiMM I 
mokyklos valku* Kreivo* akye etl 
UWoioe. VaHMtfoe nuo 10 Iki t o 
Neskiltoj nuo 10 Iki 11. Muigely at 
■taktam aky* atHakomna be aUM» 
Kalaoe puriau kaip pirmiau.
4712 80. ASHLAND AVI. 

Phone Bpulevard 7589

vos pylimu ir Šarūno kalnu. 
Šie urvai senovėje buvę svar- 

džianninkai ir skaudžiai pla- biais strateginiais ir apsigyni- 
kait-i. Jie buvo kankinami to'.mo punktais, kuriuose pasislė-

LIETUVIAI DAKTARAI; 
AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGIJOS NARIAI:

Office Phone Rc3. and Office
PROspect 1028 2254 Ko. LeavfM St

CANAL 0704

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and 8URGEON

S403 W. 63rd St., Chicago
OFFICE HOURS:

2 to 4 and 7 te t P. M. 
Sunday by Appolntment

Tel. CANal 0257
Res. PROspect 0454

DR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGA8 

1821 SOUTH HALSTED STREET
ReaMend)a 4440 So. Arteslaa Avė.

Valandos; 11 ryto Iki 8 popiet
8 iki S v. vakaro

DR. STRIKOL’IS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4G45 So. Ashland Avė.
OFISO VALANDOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo < Iki 8 vak. 
Nedėltomts pagal sutarti

Oftao telef. BOLtevard 7820
Namu Tel. PROw>ect 1430

DR. 6. L MOŽIS
Tok CANal 4122

DENTISTAS
2201 W. Cermak Road

(Kampas Leavltt St.)
Valandos; Nuo 9 Iki 12 ryto

Nuo 1 Iki S vakaro
Berodo) pagal sutartiTaL BOUDevard 7042

DR. C. Z. VEZEL'IS
DANTISTAS

4645 So. Ashland Are.
arti 47tk Street

Vai.; nuo 8 Iki 8 vakara 
Berado) pagal sutarti

Tek CANal 4122

DR.S.BIEŽIS
OYDYTOJAJB ir CHIRURGAI

2201 W. Cermak Road
Tklandoe 1—2 Ir 7—8 enk.

Oarertomle tr Ned4llotnle pagal satart)
REZIDENCIJA

4631 S. California Avė.
TeleNmas RKTabUe 7848

DR. J. ROSSELL
Lietuvi^ Chirurgas tr Gydytojas

2515 WEST 69th ST. ' 
Of. ir Ret. Tol. HKMlock 6141

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

Tek Ofisą BOl Ienrt 2212—14
Ros. VICtory 2242

DR. A. J. BERTISH
OOao vai. nuo 1-2; ano 4:224:20 

754 W. 35th StrMt

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAI IR CHIRURGAS

4157 ARCHER AVENUB
Tek vnų inla 0022

Ofiso va).: 9—4 Ir 0—2 p. m.
NedSUomta pagal sutari)

IVAI&Ofl DAKTARAI:

DR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Avė.
1 lubos

CHICAOO, LLL.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo ? Iki 4 
vai. po ptvtų ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. NertėUotato nuo 10 iki 12 

valandai dietą 
Telefonas MlDuay 2280

IR. MAU WCE K AHN
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
TvL YAftdn 0444 

Rea: Tel. PLAza 2400
Valandos:

Nuo 10-11 7. ryke; 2-1 Ir 7-2 k. v. 
M2flWfll41lll4 auo 10 lU 11 01402

LIETUVIAI DAKTARAI
'H i f

Tol. GAEayette 7150

DR. F. C. W1NSKUNAS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4140 Archer Avenue
Vai.: S—4 Ir 7—• vai. vakara 

Res. 2136 W. 34th St.
Tol. OANal B44IO

Ofiso: Tel. LAFayette 4017 
Rea.: Tel. HHMlock 4384

DR. A. 6. RAKAUSKAS
GYDYTOJA8 Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofteo valandos: 2-4 Ir 4-S vai. vak. 

ReaMeadJos OflMM: 2454 W. 44th St.
Valandos: 10-12 Ir S-S vai. vak. 

4eradomle Ir NedMIomle pasai sutarti

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTA8

1444 SO. 44th CT., CICTRO, njb. 
Utar., Ketv. Ir Pėta. 10—4 vai. 

2147 SO. HAEBTKD ST., CHICAGO 
Panert. Rarert. tr Subat. S—4 vak

Dltaome Tek LAFar«tte 6744 
Naktimis TeL GAN ai 0402

DR. A. J. JAVŪ1Š
Office: 2643 W. 47th Street 
Vai.: 1 Iki » popiet, 7 Iki 4 vak. 

Modėb'oje pasai sutarti

Omoe TeL REPubMc 74 
Rea. Tel. GROvehUl 0417

7O1T B. PAIRFIELD A V R.

DR. J. I. SIMONAITIS
N. MA.RQUETTE ROAR 

GYDYTOJAS Ir CHIRUROAH
VkL 1-4 Ir 7-0 vak. Ketv. 0-11 ryta 

NertOlfoj ouattarua

Tel. tiAFayellc 2057

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. netoli Kertele) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Seredomls Ir nedėlteanfa papai
sutarti

Ofiso Tel.: LAFayette 1860
Rea Tel.: VlRglnla nes#

DR. V. E. SIEDLINSKIS
DENTISTAS

o A 8 ___  X - R A Y
4142 ARUHKR AVENtTB 

t Kampas Fraaciaco Axa> _
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PIRMIAUSIAS LABDARIŲ, 
RŪPESTIS

paskirtai valandai, valgiai, Šeimyninis parapijos baiv.So. Halsted St., į 30 dienų, aš SUGRĮŽO

LABDARIŲ DIRVA
bus dedami ant stalo ir visi kietas daug priduoda parapi- 
sveeiai susodinti. Per vaka- I jonams gražaus ūpo, pasida- 
rienę Babe’s Njght Ilauks ro didesnė visų pažintis, vie-
orkestrą, be pertraukos, sve- ni kitiems tanijta artimesni, kalinga. O kitus dalykas, pū

būsiu priverstas jas parduoti
skudurų pirkliui (“ragman”) NOKTU S1DE. — Theodo- 
uėlto, kad man vieta yra rei -rus šadbaras nuolatinis “Drau

go” ir “
Kaip tų padaryti?
Be darbo, aišku, ai,-ko ne- prižiflrėtojai, j»ui,i 

bar. Jei labdarių visos kuopos,8v<'f,a"w l>™‘a‘y»
Kl.. — Nuėjau j I2lli St. i’einni metai ladidai-ių Sų- per šį ir kitų mėnesį paslru- akanuill,lių. 

krautuvę nusipirkt apsnūstų, jungai buvo laimingi. Gražiai pintų surengti vakarėlius ū-

čius linksmins. Valgant, s»talų tuomet ir parapijos darbas i vančios knygos nėra sveika gj 
vyrukai, Ciną spartesne vaga. Visi šir-1 ventojui ant pirmų lubų. To

1'ardavęjas mane patiko, pa- darbavosi kuopos, centro jia- 
pinšė nusivilkti savo apsnūstų rengimams gerui sekėsi ir to 

pasekmėje galėjome atmokėti 
labdarių ūkio antrųjį morgi- 

nusipirkau. Bai- čių. Tai buvo nemažas laimė- 
norėjau apsivilkti jinias, kuris davė mūsų veikė 

savo senų apsaustų, bet sena j jums daugiau akstino veikti il
sis prapuolė ir negalėjom su- daugiau vilties matyti užbrėž
iusi i. Pardavėjas

Pavalgius, bus gražus pro
gramas, kuris baigsis apie S i

įvairių dingai kviečiami nesivėluoti, 
‘ bet atsilankyti laiku.

lloselandietis.

ir pasidėt čia. Aš pasidėjau 
ir mieravaus naujų drabužį. 
Išsirinkęs
gus bizni.

kio skolų atmokėjinmi, jei 
gautų garbės ir amžinų narių va'- Po to prasidės tikras | 
ir šiaipjau pakolektuotų, tnv M<hhI tiiue. Jaunimas šoks, j 
met gal ir pajėgtume atsikra |^ve(‘*ai lialiavos. Jauni v\ ru- 
tyti tos skolos, kurį stovi ant prižiūrės, kad niekam nie 
kelio eiti prie statymo senelių
ir našlaičių prieglaudų. Ligi 
būsimo jo centro susirinkimo

ko netrūktų.
Šiam bankietui yra paruoš

ta maži stalai. Kas nori re-

KNYGOS PŪVA SKLEPE
VALDYBAI IR NARIAMS 

TĖVYNĖS MYLĖTOJŲ 
DRAUGIJOS’

l<aivo” skaitytojas ir 
stambus Kolegijos rėmėjas, 
buvo labui sužeistas. Dabar 
grįžo iš ligoninės ir eina svei-del, užsiinteresavę nariai mi 

nėtos draugijos prašomi ap.sl- kyn. Gyvena 1840 \Vabansia 
rūpinti prieš vasario 22 d
1935.

Jonas P. Evaldai

avė. Draugai ir pažįstami kvie 

čiami aplankyti. Rep

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRAŠČIUS

man sako. 
kad aš bu\au atėjęs be apšau
siu. Kų turiu daryti, kad at
davus savo senųjį drabužį?

ATS. — Pagal jūsų faktus, 
krautuvninkas kaltas, kadan
gi pardavėjas prašė ;»asidėti 
savo senųjį drabužį ir mierno- 
tis naujų. “The removal ot‘ 
your overcoat and the trying 
on of the ne\v ooat was an in- 
cident to tlieir business. Herce 
tliev are liable”.

tuosius organizacijos planus 
realizuotais.

kampos turėtų šį tų suplaunu- servuoti stalų dėl 6 ar 8 žino 
Ii ir susirinkime pranešti, kų nių, tas turi proga iki sekma

KL. — Paskolinau

Praėjusių metų nuveiktieji 
darbai, be abejojimo, bus ge
ru paraginimu į šių metų da
rbus, kurių turėsime gana 
daug.

Pirmoje vietoje reikės pasi
rūpinti pirmuoju ūkio morgi- 
čiu, kuris baigęs šiemet kovo 
mėnesyje. To morgičio yra še
ši tūkstančiai dolerių. Jį rei- 

j kės atmokėti arba atnaujinti, 
i Geriausia būt atmokėti, nes

, . . i- i - tuomet nereiks didelių nuoši-draugui $.>00. Jis man davė ... . J
... melu ir komiso mokėti.I i u-1“pronnsorry uote , kaipo 

dijimų. Už 8 mėnesių jisai mi
rė ir paliko nejudinamojo ir 
.judinamojo turto. Kų aš tu
riu daryti, kad atgavus savo 
pinigus *

ATS. — “ You cun collect 
your money by filing a dailu 
i n the Probate Court of Cook 
Countv assuming tliat said es- 
tate is pending. Said claini 
muši be filed \vitliin 12 mo- 
jiths”. Nei vienos dienos ne
lauk, bet laiduok savo vadi
namų “clttim”. •

K L. -— Gyvenu vienam na
me ir moku randų namo savi-

duoda “rcceipt”. Prieš kelius 
dienus gavau laiškų iš kokios 
“mortgage” kompanijos, ku
riame rašo: “we are notifying 
you not to pay rent to the 
landlord”. Ar nuoma reikia 
mokėti namo savininkui, ar 
tai “mortgage” kompanijai!

ATS. — Mano patarimus 
toks: niekam nemokėk nuė

jus mano tuo reikalu padary
ti. Klausimas yra svarbus ii 
skubus. Jį svarstykime sku
bini ir rimtai. Susidarę pla 
nūs, tuoj imkimės darbo.

Kuopų valdybos yra prnši. 
mos rašvti į “Labdarių Dir 
vų“' apie tavo veikimų, kad 
tuo būdu vieni kitus paragin 
tume daugiau dirbti lietuvių 
labdarybei. Kuo daugiau ture 
sime žinių iš kuopų veikimo 
tuo įvairesnis ir įdomesnis bm. 
mūsų skyrius dienraštyje 
“Drauge”. Būtų gera:, kad 
kuopų sekretoriai praneštų va
idybų sųstutų, kad visuomene 
'.inotų, k> kurioj kolonijoj 
darbuojasi mūsų organizacijai 

L. D. R.

LIETUVIŲ APDRAUDOS 
VAKARAS CICEROJ

dienio popiet, tų rezervų už
sisakyti.

Kadangi šis bankietas yra J

i Keletu dėžių knygų, išleistų 
^Tėvynės Mylėtojų draugijos, 
[gulima rasti skiepe numeni 
!323<» S. Halsted St.

šeimyninis, tai įžanga tiktai i)inllJ skiepų, nes knygos bai- 
50c., kad visi, nors ir neta1-' 
tingi, gaišių .jame dalyvauti.
Vietų yic prirengta 400 žmo
nių.

“DRAUGAS”, vienintelis Amerikos lietuvių katalikų dien
raštis, išeinųs 2334 S. Oaklev Avė., ‘Chicago, 111. Me
tams $6.00.

•‘DARBININKAS”, Lietuvių Sv. Juozapo Darbininkų Sųjun- 
Jau pirmiau buvo vaidybos' gos organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad-

Inurituiis praneštu, kad pratuš-' Boston> Mass- 5Ieta"'s $4 00' P“8™*1“ «2-

ninkui, o jis man visados iš žins.

Šį vale :ų, 7:30 vai. Šv. An 
tano parap. salėj, įvyks »p-

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

. . .- i “LAIVAS”, savaitinis Tėvu Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak-Tcgul bus visiems žinotinu, - - — - — - -- -- ----
kad, jeigu knygos nebus atsi-

“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 Sųjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, 111., Me
tams $2.00.

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

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

imtos iš skiepo numeriu 3236

VIENŲ METŪ MIR
TIES’ SUKĄKTUVĖS

AIA
ANTANAS KUNCIUS
Persiskyrė su šiuo pasaulit 

sausio 21 dienu. 1:10 vai. ryto 
1935 m., sulaukęs apie 46 me
lų amžiaus. gimęs Lietuvoj, 
Tauragės apskr., Kvėdarnos pa- 
tap. Grimzdų kaljiiu.

Amerikoj išgyveno 2 5 melus.
Paliko dideliame iiuliūdiine 

m-teri Marcelę (po tėvais Ga- 
rhinčailę). sūnų Petrų, dukterį 
Zofijų ir gimines Amerike. Lie
tuvoje senų motinėlę Teklę, bro 
Ij Juozapą ir gimines.

Kūnas rantlasi pašarvotas 
923 W. 33rd PI. Llidotuvės i- 
vyks ketvirtadieni, sausiu 24 d 
X vai. ryto iš m ► lų j š\. Jur 
gio parapijos bažnyčių, kurloįe 
atsibus gedulingos p:1 naldos už 
velionio sielų, o *š ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines

Viii a. ti. A'ntano Končiaus 
gimini's. draugiu ir pažįstami 
siti nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse tr suteikti ium 
paskntin) patarnavimą ir atsi
sveikinimą.

Nu'iūdę liekame: Moteris. Pu 
ktė. Kėinifcs ir Giminės.

I.atilotuvėt i- patarnauja gra- 
bortus A Masalskis. Telefonas 
Buolevurd 4 139.

A A
SOFIJA VITARTIENĖ

VENHIAN MONUMENT C0„ INC.Jau sukako vieni metai kai 
negailestinga mirtis atakvi - iš 
mūsų tarpo brangių ir mylimą 
motinėl '. Netekome įos 24 I, 
sausio. 1934 m. Nebeglrdiųio. 
ir nebegi rdėsime. jos motiniš
kų nuošiidžių patarime; nebe- 
sulaliksim tavęs branginu m >- 
tinėlč, nes jau tu amžinai il
siesi. Tik mes vist prie tav-s 
^teisime. Tu mus pasitiksi šal
toje pelėje.

Nors laikas tęsiasi, mes ins 
niekad >s i-galėsime iižm'ršli. 
Lai Aukščiausias. gailestingas 
Pievas suteikia jai amžina at
ilsį.

Mes atmindami tų jos liūdna 
prasišalininių Iš niūsų lai'!X> V- 
ra užprašytos gedulingus šv. 
Mišios už jos sielą sausi J 24 
d., 1935 tu.. Aušros Vartų pa
rapijos bažnyčioje, West .Si-le. 
7:45 vai. ryto.

Kviečiame visus gimine.-,, 
draugus, kaimynus ir pažįsta
mus dalyvauti šiose pamaldose.

Nu'iūdę:
lliiklcry.s. Zeniai. Sūnų-. Ilr:»- 

lls. Se>fwo, Anūkai Ir Gimini s.

mos, kol gausi iš teismo or- programa ir pi akai
bos. Kalbės Lietuvių R. K. 
Husivienyi.io Amerikoje Cent
ro pini;, L. Šimutis, v;etos kle 
bonus kum J. Yaič.fnas, aps
krities pirm. J. Mickeliūnas, 
organizatorius P. Čižauskas ir 
kili. Šias prakalbas rengia 
LUKŠA 48 kuopa.

der” arba teismas parodys, 
kam turi mokėt. O jeigu nebū
si atsargus, užmokėsi vienam 
arba kitam, vėliau turėsi mc- 
kėt tam, kam teismas pripa-

BOK PROTAUJANČIU KATALIKU!
Įsigyk tris Vyskupo P. P. Bučio 

moksliškas knygas, vardu:
6KATALIKŲ TIKYBA’

Jose nuodugniai yra išdėstytos visos svarbiausios ti
kėjimo tiesos paeiliui, kaip jos yra išskaitliuotos Apaš
talu Sudėjime — “Tikiu i 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. Popiercs ap
darais $1.00. Audeklo apdarais $1.35.

KATALIKŲ TįlKYBA, 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. 
Kristaus viešojoje gyveninio trys metų mokslas, stebuk
lai, Bažnyčios įkūrimas. Atpirkėjo kančia. Prisikėlimas. 
Uždengimas. Puslapių 515. Kaina $1.50, audeklo apda
ru i s $1.90.
KATALIKŲ TIKYBA, III tomas, ŠVENTOJI DVASIA.
Turinys: Šentoji Dvasia yra Dievus. Paeina iš Tėvo ir 
Kūlaus. Kalbėjo per pranašus. Malonė. Sv. Dvasios do
vanos. Nuodėmės prieš Sv. Dvasių. Bažnyčios esmė, ypu- 
tybas ir Šventųjų Beodruvimus. Nuodėmių atleidimas. 
fcakVamentui — 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.

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

Cla nuplėšk

Oerb. "Draugo" administracijai:
Siunčiu 8................. u* kuriuos atsiųskite man Vyskupo Būčlo knygas

"KATALIKŲ TIKYBA”?
I tomą — TIKTfT. Kulną 81-00; apdaryta 81,85
If tomą — J8TU8 KRISTUS. kalnu vi.59; apdaryta 11.90
III tomą — ŠV. DVASIA. Kaina 11.00; apdaryta 9185.ii b, ‘

Siunčiu 82 80, knd atstųstumėte be splslsų.
Siunčiu 93 65. kad alsli;stuinėte audeklo apdarais vlaas Iria vyskupo 

Bili'lo knygas "KATALIKŲ TIKYBA”.
Vardas, Pavardė 

Adresas .... .Street

METINIS PARAPIJOS
BANKIETAS IR ŠORIAI
ROSELAND. — Sausio 27 

d., 6 vai. vakare, Visų Šven
tųjų parapija savoj svetainėj 
rengia .metinį liankiotų, nau
jos gadyr.ts tvarkoje. Atėjus

VIENŲ METŪ MIR
TIES SUKAKTUVĖS

-JUOZAPAS KUNČINAS
Negailestinga įnirtis kasdiena 

atskiria tūkstančius žmonių Ir 
daug paginta m u Pakirkdama 
žmogaus gyvybės diena*. nepa
sigaili jauno. seno. nei uolaus, 
gero darbininko. Visus lygiai 
guldo ) grubus, o jų siutus siu
nčia prie Telslngiuusio' Vletoa- 
tles teismu.

Alai artinasi metui sausio 25 
diena, kaip atsiskyrė įminu tro
lis Juozas Kinčlnas. N f galiniu 
botų užmiršti jo geruma b dar
bštumą gyvename, tat už. i« sie
lą yra užprašytos Av. .\1. Alus 
sausio 2 4 d. SS. Petro ir Po
vilo pa ra p bažnyčioje. \Vcst 
Pullinan. 7:80 vai. ryto, tr sau
sio ii d. Av. Kryžiaus parup. 
bužnyčloje. Town of Lake. 7:30 
vai. ryto Ir Tėvų Mūrijimu vie
nuolyne.

Kviečiame visus gtmin -s. 
draugus, kaimynus lt- i,až.int ti
ni us dalyvauti šiose pa maldoje.

NnliOdusI lieka:
KlMėlaą Aclrayiia.

4441 8. Honorc 8t.

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAUINELŲ DIRBS JAI

Specialistai Iškalime tr Ičdlrbl- 
ne visokių rUlų paminklų Ir gm- 
bnamlų.

Mfisų Šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešios kartas.

Veskite paminklą reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas 1 rytus nno 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILUNOIS
Trys telefonai:

Rn rENSACOLA 9011 
BELMONT 9485

, Office: HILLSIDE S8«B
Alfted RoeeRl, prea Vlnccnt Roselll, secr.

‘'"T "

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
UUDOIAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Metų 

4605-07 So. Hermitage Avenue

GRABORIAI:
LACHAVVICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopigta'.isla 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu būsite užganėdinti 
TeL CANal 2515 arba 2516

2314 W. 23rd PI., Chicago 

1439 S. 49th Ct., Cicero, III.
Tcl. CICERO 5927

Teš. LAFaycUe S672

J. LIuIevičius
Graborlus

tr
HalsaaiiS>toja

Patarnauja Chka 
goję Ir apylinkėje.

Didelė Ir graži 
Koplyčia dykai 

4092 Archer Are.

I.J, Z 0 L P
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS
1646 Weat 46th Street 
Tel. BOftlerard MO1—MII

ATĖJUS LIŪDESIUI
Pasiteiraukite!!

Juozapas Emltikis
iv*

Teras
Lengvais Išmokėjimais 

Laidotuvių Sąlygos
REPublic 8340

5340 SO. KEDZIE AVĖ.

Telefonas YABds 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Torio automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

8319 Lituanica Aveooe 
Chicago, HL

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS

Koplyčia dykai
1410 SO. 49th COURT 

Cicero, Illinois 
Phone Cicero 21IJ9

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė,
Tel. Bonlevard 4189

SIMON M. SKUDAS
ORABORTU8 Ir B ALBAM UOTO JAS 

Pktąrnavlmaa geraa tr nebra.n*ua
718 West 18th Street

Telefonas MOVroe M77

J. F. RADŽIUS
LIETUVIŲ GRABORIUS

ralaidojA už 825.04 Ir aukščiau 
Moderniška koplyčia dykai*

MM W. IMlIi 84. Tel. CAMal 9174 
Cklcaco 10. ... _

, hJ
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VIETINĖS ŽINIOS Iš Politikos Lanko
LBKSA CHICAGOS AP
SKRITIES JUBILIEJINIS 

BANKIETAS

i tuviams seneliams Oak Forest 
i prieglaudoj.

CICERO. — Kaip tik etei-. 
na balsavimui, atsiranda ir į- 
vairių klaidintojų, ypač tas

r‘ZS raa*MI ĮlMKlIflE-
me pavyzdį iš vietinių čekų. I člAl BAIGĖ PASIAIŠ-
Jie yra gudrūs politikoje. Jie 

Į nesisknldo ir nesiduoda kitn- 
Į Laučiams save išnaudoti. A.

KINIMUS

Praėjusį sekmadienį į Auš-|pavv|-o> p. Račkauskienės do 
ros Vartų parnp. salę Hivnžia-’vana Pormanent wavc — 
vo LRKSA kuopi! ir bendrai't,.ko |». Rnstoinicnei. L. Rnč 
tos organizacijos veikėjai, kad į-
puninėti apskrities.20 m. gy
vavimo sukaktį. Prie gardžios

~~ ■ i ■-
ngain beeome h fixture in tbe 
conununity tbat it serves.

The ncw Financial structure 
eonsists <»f $250,000 enpital
and $50,(MM) surplus. lnitiul 
capitul and $50,000 surplus.

KAUNAS. — Sausio 5 d. 
Lietuvos kariuomenės teisme 
jau baigė pasiaiškinti visi tei
siamieji Klaipėdos krašto hit
lerininkai. Jų pasiaiškinimai 
kai kūrinsi* vietose buvo taip

Mot-rų SojungoK Cl.ic«go«idaro|„a |ie„|vil) ko|onijoj
:i|,.kričių bunco Purly įvykus y..... w.ni,„, |i(,(ivini po|ii;kl).
13 .1. KHURio vi«oiK atžvilgiais Įjp huv0 nl,or„nniziu„i, toki„

būdu gudriems politikieriams 
būdavo labai lengva suklaidi
nti lietuvius. (Judrūs politi-

ausk.enes Beauty shop ran- klPriai suskaWvdavo lietuviu,
balsus ir patys tapduvo 
vadais. Pav., prieš porų metų 
Ciceroje suorganizuota naujn 

partija,

dusi 4358 S. Frnneisco avė. Sų 
juugietėms patartina aplanky

vakarienes, i()() Rp. nariu — įa Račkauskienės galvos pa 
Šiaulienės. Dačiolienės ir Stn sjpuo$pnno vietų, 
mbrieiie.s parengtos, svočiai d.i
Luoši Susivienynio praeities 
veikimo atsiminimais, darė

PADU)

BUDRIKO VALANDA

Pereito sekmadienio Budri 
jų ko rakandų ir nulio krautuvė 

adresu 3,417 S. Ilalsted st. vė
pasižymėjo savo puiki.i nulio 

politinė partija, vadinamai programų iš stoties \YCFL 
Tax - Pavers ir Labor party.įnuo 1 iki 2 vai. popiet. Buvo 

Sausio 12 d. I*. ir E. Kuru-,^0|.s 1()s parf,jos vadnj nebu-; tikrai malonu klausytis gra
veiKimo atsiminimais, tinre xn: i-.no ų Pnnlinn Si buvo .' t nm. lovį n *ft’ 4 ' Įa,,l,na ° vo lietuviai, bet jiems pasise- žiu dainelių iš operetės “Ko
planus ateities darbams. Pro- :xi.,-io «nvn (lrn i<*nnK, . . . . . 1 1.... , r,’ * puotų avo Irnagt -- ko (|.ul |,fttuvių patraukti j rnevilio varpai’*, choro ir so
gramų veik* žinomas adv. J. n..,. vnknriene šeimininkams1 .......... . . /.P. Wai Ieties, senas LRKSA |'ll<kMnlinU(-.iimi,' Vavo PHS?’ sės, l.e uvm. I.stu, ta.pg. mukios muzikos
mnvs Kždbėin* A J Snikn. '* huvo »traukh 1 «ira“b 1^‘tu-Makalų vaizdelio ir rimtų prr
narys. Kalbėjo: A. J. Sutkus,
]g. Sakalas, dr. A. Rakauskas, 
kun. A. Andriušis, apr. V. Po- rr.įauskienė. 
t niunkas, P. čižauskas, A.
Žvirblis, J. Mickeliūnas, p-nia 
AVaitebes, Rubinas ir Sus-mn

Dar vis sunkiai serga R. Ka-

Sausio 19 d. labdaringos Fi
gos 1 kuopos įvyko knygų pa 

centro pirm. L. šimutis. Tarpbikrinimas Po patikrinimo M. 
1-aloų gražiai padainavo ^•jsudeikienė komisijų ir valdv- 
Kakauskienė, Jasnauskaitė ir . pavaiSino. Raporteris'
Klikūnaitė. Dainininkėms a-j * _____________
kompanavo Skiriūtė ir R. Ro
manas.

šių sukaktuvių rengimu rū-

VISIEMS BUVO GERAS

pilimi A. Žvirblis, J. Alieke- 
liūnas ir R. č’ižauskas.

DU ZUIKIU NUŠAUS
Sekmadienį, sausio 27 d., 

Aušros Vartų parap. salėj bus 
kaip sakoma, nušauta .lu zui
kiai. Bus vakaras su gražiu

kalinga, greičiau, mus saugo
ti nuo policijos. Jaunimui bu 
vo grasinama kalbėti apie 
šiuos kariškus pasirengimus:
“kas išsiplepės, tas bus lai
komas išdaviku, o išdavikas
nevertas gyventi Klaipėdos lnitiul deposit- are $1 ,(X53,OOŪ 
krašte ir, apskritai, ant ie-Įngainst whieh will be casli 
mės” — jiems sakydavo prieš and government seeurilies in 
valstybinių partijų vadai. Be
to, atidengti ir kiti grasini-

; painiojami ir juokingi, kad teisiamieji nejučiomis patvir- 
patys teisiamieji pradėdavo 
juoktis nesusilaikydami. Bet 
dauguma teisiamųjų, ypač

buvo įtraukti į sųrašų. Lietu-Į Makalų vaizdelio ir rimtų prr. 
viai susiskaldę ir nei vienas J nešimų. Ypatingai pažymėt ina, 
nelaimėjo balsavimuose. Bet j kad j>er visų šių: savaitę kaif 
sakoma, kad Tax - Pavers and' buvo pranešta, Budrike krau

Neumanno partijos nariai, vis 
daugiau atidengė tų paslap- 
tiiigų dalykų, kurio visame 
krašte, ir galima sakyti, vi
same pasaulyje kelia susido
mėjimo. Pasirodo, kad Zas.o 
ir Neumanno partijos turėjo 
slaptus mirties teisinus, kurie 
nutardavo nužudyti savo par-

exeess of tbat amount.
Tbe building in \vhieli (be

mai l»ei paslaptys. Kai kurie bank is loeated bus been «|<».
nated.to tbe new bank bv 11,

tindavo, kad jie tikrai rengė- Inte \Viu. Kaspar Bank. (bri
si atplėšti nuo Lietuvos. cers of thp bank are: James

M. Triner, -jresident; E. A.Sausio 7 d. pradėti klausi
nėti liudininkai. Jų parody
mų visi nekantraudami laukė. 
Teismui reikės apklausinėti 
daugiau, kaip 500 žmonių.

Viso pasaulio spauda pla
čiai ir, daugumoj, teisingai 
rašo apie Kaune nagrinėjamų 
valstyliės išdavimo bylų. Net

Ilintz,. exc<n;tive vice-presid- 
ent; Emil !•'. Smrz, casliier; 
W. F. Kosobud, assistant ea- 
sliier. Jose p b J. Kral, proca- 
sliier; \Villiam Slnvik, auditor, 
Otto P Ring is t be atome/ 
l'or tbe bank.

The opening of ibis bank 
\vill fi>i n great need in tbe

t i jos neištikimuosius narius iri lenkų laikraščiai rašo gana indu.-trial and residental sec-

Labor ymrtijos pirmininkas m: 
suskaldymų lietuvių gavo ge
rų darbų.

Dabar irgi panašiai daroma. 
Čia, taip vadinami, ‘Four lTo- 
rseman’, (atskala nuo demo
kratų partijos) atidarė bead- 
quarters lietuvių kolonijoj, va
dinamoj Grant AYorks. Tie 
‘borsemanai’ skelbia lietuvia
ms įvairius pažadus, kad fi’t 
suskaklžius balsus.

Mes, Cicero lietuviai, osnn

tuvė turės didelį išpardavimu 
rudio ir skalbiamų maš’.nų ne 
paprastai nupigintomis kaino i 
mis ir didele nuolaida ant se
nų mašinų ir radio.

Kitas Budriko puikus radie 
programas bus ketverge vaka 
re iš stoties AVTTFC nuo 8 vai 
I’asiklausvkime.

j žymesnius Klaipėdos krašto plačiai ir beveik neiškreipia tion in \vhich it is situated 
teisingų faktų. Tik vieni vo- j and support from ull bi'.siness 
kiečiai tyli, nes jiems labai iiC|interests in tbis section of th'‘ 
gražu skelbti išdavikų dar-icity. AYe prediet its sucevs.-.. 
bus. Už tai, vietoj bylos ap- j

lietuvių veikėjus. Lietuviams, 
i kurie uoliai kovoja su Vokie

TOAVN OF LAKE. — Sau
sio 25 d. bus metai, kaip mi 
rė a. a. Juozas Kinčinas. Daug 

Į turėjo pažįstamų. Buvo geras 
įir uolus Šv. Kryžiaus parapi-|gPraį organizuoti, tad dirbki- 
-jonas, nenuilstantis darbinin 
kas, skaitytojas katalikiškų 
laikraščių, narys Marijonų Kn

tijos naciais, buvo įtaisyta 
“juodoji knyga!” Joje sura
šyti asmenys turėjo būti nu- i rašymo, vokiečių spauda kuo 
žudyti. biauriausiai puola ir šmeižia

Paskutinę pasiaiškinimo die! Lietuvų bei lietuvių tautų.
Kaimynas nQ dar du Neumanno Partijos ---------------------

■ nariai atidengė daug teisia- Būkite tobuli, kaip ir jūsų 
mųjų paslapčių. Jie prisipaži-j Dangiškasis Tėvas. Būsi to

bulas tik su gerais raštais

legijos rėmėjų ir Labdario. Už
jo sielų bus atlaikytos .Šv. Mi-

. šios sausio 24 d., 7:45 vai. rv- 
programų .r plonuos „askau Sv. p<?|ro |>ovi|() ),a.nv..

siųsti į šį susirinkimų po vie 
nų atstovų.

Juoz. Bubnis, pirm.
M.Z. Kadziauskas, sek r. J 

2523 AY. 23rd Place:

‘‘AR^r8™Vo™GIa>" “‘''irai pa
MATULEVIČIUS į*akė. Buvęa 8rnogjamojo i,.}.

Knyga parašyta ne vienM;rio vadas Kubutat sako, kad 
•žmogaus, bet daugelio mūsų 'jaunimas vėlai vakarais eida- 
Lietuvos profesorių, kunigų, vo į miškus ir darydavo ka-
mokytojų. Knyga yra didelė 
su stipriais kietais viršais, sv 
persiuntimu kaina $190.

“DRAUGO” KNYGYNE

tiškus užsiėmimus.

— AI ūsų užsiėmimo metu 
buvo išstatoma sargyba, bet 
aš nežinau, kam ji buvo rei-

draugaudamas.

JOHN B. BŪRDEN
Lietuvis Advokatas 

2201 W. Cermak Road 

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

Valandos Kaadlen nuo t Iki 6 
PanedAllo, Seredoa Ir P^tnyi'loa 

va karato 8 Iki •
---------------------------------- Į Telefonas CANal IIJ5

Namai: 6459 S. Rockwell St. 
KASPAR BANK RE0PENED T^urnnaa BFPuhllr aann

On<* of tbe greatest signs of
ANGLYS

tos. Visa tai rengia Moterų S-
rr i • t ?> ir a • • t,0L gos 55 kp. ir L. R. K. Susivie .* 1 , ..... Sausio 2.) d., 7:45 vai. rvto

nvmo 100 kuopa. Atsilankė ii- „ .. ...................* . ; ' Hv. Krvziaus baznyeioj ir Te-
vakara turės dvejopos naudos-, _ . .

i »•- VIJ Marijonų vienuolyne.
Visi velionies draugai, gimi

, .. , , . . r.č> pažįsta?.:’ prašomi pasi-
besijnokdami is jų varžymosi 
dėl vieno vaikino. - berno ir 
pasiklausys Įdomių paskaitų

smagiai valanda praleis bežiū 
rėdomi scenoj trijų mylimų

t*____

melsti.
Šį atminimų daro Kinčinų i 

šeimyna.
I’o gedulingų pamaldų visi 

kviečiami atsilankyti į Kinč’.- 
uų narni.s: 4441 S. Donore St.

RAp.

! RENGIASI PRIE BUNGO 
PARTY

sveikatos ir kitais klausimais 
Kam tik laikas leis, tegul ne 
praleidžia progos.

Kalbės dr. S. Šlakienė K. Ra 
čkienė ir S. Šapalienė ir Su

sivienynio Ch. ap. org ni- . 
zatorlai

Tij Įiatį vakarų įvyks ir ne
paprastos paskaitos. Moterys
kalbės vvrams ir moterims. Ka BRKDITON P ARK. — Dr 
jos apkalbės ir apie kų kalbės' gija Nekalto Pras. P. šv. nio- 
tik susirinkę sužinosime. Dr. Merų ir mergaičių rengiasi prie 
S. ŠluVienė yra vaikų ligų spo didelės bunco pnrtV, kuri į- 
cialistė, K. Račkienė iškalbiu vyks vasario 10 d.. 2 vai. po 
goji moteris, kuri ir vyrus ka- p:et, parapijos svetainėj. Bus 
Ibėtojus, taip sakant, į ožio ra pagerbtos narės, kurios išbu-:
gų suvaro. (Ii pastaroji yra 
vestsidiečianis gerai žinoma 
Taigi visiems įdomu bus žino
ti,
kalbės
visos A\*est Side turėtų sueiti 
ir pasiklausyti. Kiti kalbėto
jui bus ,Susivienynio Clvicagos 
apskr. organizatorius. Įžanga

vo dr-joj 10 metų ir neėmė li
goj pašalpos; jos gaus po 10 
dolerių dovanų. Taipgi tų die

DRAUGO”
METINIS

SEKMADIENĮ, 5 VA L. PO PIET

„nnfi.lnnnn In fino. Į ANOI.YSl TūkstanZ-lnJ namu varloia i e. ton d (ontulence in tinau- p|CQnf,inisi{(,8i >,«. suodžių Tropicair 
cial circles, and return of pro- an«r|,s- Garantuota vo<a^ TcWona»:
speritv, was the opening ofMį7* Repubiic o«oo 1 • r o i Mine Run—u. 7-5 I.awnriale 7S6fi
tbe Kaspar American State Morrimae 232<
Bank at 1900 Blue Tsland A

NORTHKRN COAI. CO.. 
|ji»-n<lnle *:t6S Mcrržinac 2524

venue lašt Tnesday, January 
: I5tb. Į
, Tbis bank, one of tbe oldest 
■ outlying banks in Cbicago, 
tbat lias siood many depres- 
sions should never liave been 
elosed, vnder ordinarv condi- 
tions.

Fnder the reorgan ’.zation 
plan tbe banks beeome safet 
tlian ever before and should i

.Crane Coal Co. 
5332 So. Long Avė.

Ohlcaso. 10.
TFU KKIU BMC R4O2

Katrie perkate an^’is IS 
drafverlų. alyakite Juos j 
CRANE COAL CO. O.iusile 
geresnes anglis iiž mažinu 
pinigų.

Vasar io-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU MIŪITURIJUJ

3133 So. Halsted Street

PERKAM
LIETUVIS

KUS BONUS

INSURANCE 

NOTARY

PUBLIC
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA 
Yrisir&iykite į Mūsų Spnlkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis 
2608 WEST 47th STREET TeL LAPayette 1083

BUS ĮVAIRI PROGRAMA
Ir apie k» tos motery, n, hm. priimąs nou.i,j narių :L M ika,;ais „^-.„„entais bus išpildyta keletas smagiu ir įspūdingu 

bės. Dėl to visi ir visos iš iki 30 metų be įstojimo, o iki | . t O - « r
40 metų už pusę įstojimo. Ge-| tlumeriŲ.
ra proga bus visoms Brighton i H. Chicagos žymiausi solistai išpildys labai malonų Koncertu.
Parko moterims ir mergaitėms qį gy Akademijos rinktines mokinės suvaidins labai gražų

vieno akto veikalėlį: “NESUGAUTAS NE VAGIS”.
IV. L. V. “Dainos” choras, po vadovyste J. S AURIO, 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. v

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.

įsirašyti į šių tvirtų ir gerai
į vakarų 25c asnienivi. Rap. stovinčių draugijų.

TOWN OF LAKE ŽINELĖS

L. R

Pranešimai
----------- | Chicagos Lietuvių Auditon-

Labdaringos Sųjungos 1 kp įjos bonų savininkų metinis su- 
rengiasi prie- vakaro su prog- sirinkimas įvyks 25 d. sausio, 
ramu ir šokiais 10 d. vasario. 8 valandų vakare, Auditorijos 
parapijos svetainėj. Pelnas eis salėje. Prašome vizų bonų sa- 
parapijai. vininkų pribūti. Bus kom^r-

to išduotas raportas apie audi- 
Moterų Sųjungos 21 kuoporitorijų. Taipgi bus svprston.cu 

bunco party įvyks kovo 24 d., svarbūs klausiniai.
V. Vaičkienės' svetainėj, 4624 Draugijos, klubai, organiza-i
So. Paulina St. Pelnas .eis lie- cijos ir kuopos malonėkite nt-'į

DUODAME PASKOLAS 
ANT MORGIčiy

Lengvais Atmokėjimals 
Nuo 5 iki 20 Metų

Ki»‘kvl(>no asmenį, turtas 
npanutrolns per V. R. Oo- 
vernmenl Jstnlio,: Kedernl 
Savlngs and I.oan Tnsuran- 
«•«• f'nrporallon. Wnahlng- 
•on. O. C.. Iki $5.00(1.

TAUPYMO SKYRIUS
Oallma padStl $100.00 orba dauirlaii (Income abares). Onllma pa

dėti $1.00, rauti knygelę Ir kada klek nori mokėti (opllonnl).
Oallma mokėti po 50 centų | mOneaJ arba daugiau (Inatiillment 

thrlft).
P* kiekvieno doler) mokame dividendu pagal uždarbį. Praeity IS- 

mokejom 54%.
Pirma Kederal. Ir tvlriaua|n finansine įstalgn. NB Jokln. depresija 

nepakenkė Ir nepakenks Nėra Jokių mokesčių JstoJimuI j narius.

2324 S. LEAVITT ST. 
Tel. CANal 1678

ederalSavings
|AND LOAN AIIOCIATION 

OF CHICAOO

JUSTIN
MAGKIEWICH

RaAtlnlnkas
J

\

1




