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NAUJI VYRIAUSYBES BANKAI NETU- KONGRESUI KOPI 
RES OUfiES REIKŠMES

žadamos paskolos pramonėms
nesudarys pirkimo galimybės

_______ - - < • . \ '

KRAŠTO GAMYBA NEGALI KILTI BE 
PIRKIMO RESURSŲ

WASHINOTON, vas. 27. — 
Aiškėja, kad krašto vyriausy
bė tikrai pasirengusi suorga
nizuoti dvylikę federalinių 
kredito bankų. Šie bankai, 
kaip žinoma, skirs pramonei 
ilgo termino i>askolas. Tuo 
būdu norima iš naujo išjudinti 
visas pramonės šakas, kad jo
se ir vėl prasidėtų didelė; ga
myba. Šis vyriausybės pla
nas gana interesingas.

Krašto pramonės atstaty
mas šlulmoja. Spėjama, kad 
taip darosi dėl kapitalo sto
kos. Bet taip pat yra negin
čijama tiesa, kad pramonei 
trūksta didesnėje kiekybėje 
gaminių užsakymų. O tas taip 
yra nesant atitinkamos pirki; 
mo jėgos.

Pirkimo jėgos nestiprėjirr.o 
priežasčių nereikia giliai ieš
koti. Jos visiems matomos. 
Tai. .didelis nedarbas. 'Jo pa
naikinimui krašto vyriausybė 
dideles sumas išklojo. Pasi-

kama. Be to, uždarytuose 
bankuose kelinti metai laiko
ma šimtai milijonių dolerių 
žmonių, indėlių. Tais indėliais 
naudojasi parinktinieji politi
kierių tarnai, o indėlininkai 
laktai mažai, ką. gauna, arba 
nieko. Pereitų rudeni buvo su
manymas vyriausybės, fondais 
paleisti iš bankų tuos indėlius. 
Politikieriams tas nebuvo pa
ranku ir sumanymas užmigdy
tas. Šie šimtai milijonų užda
rytų indėlių ir siaurina pirki
mo jėgų.

Aišku, kad pramonei negel- 
l»ėg vyriausybės duodamos pa-

ATSIUNČIA 20,000 LITRŲ
/SPIRITO IŠBANDYMUI

WASHlNGYON, vas. 27.— 
Kongrese iškeltas kai o vete
ranams bonusų klausimas. I(es 
publikonai ir kai kurie denio- 
kratai atstovai atnaujina SĮ se- 
nųjj klausimų, dėl kurio net 
prez. Hoo ve rio administracija 
yra pėrgyvenus daug nesma
gumų. Pasaulinio karo vetera
nų bonusų išmokėjimui rei
kalingos milžiniškos sumos, o 
vyriausybė nėra pozicijoje su
daryti tokias sumas, ypač šian 
dien, kada vyksta krašto at
statymo darbas.

Prezidentas Rooseveltas no 
vienų kartų yra pareiškęs, kad 
jis nesutinka' su tokiu kongre-, 
so nusistatymu ir visados ve
tuos- bonusų pripažinimų

Ar bus jo klausoma, paro-

3c A OOP!
Telefonas: Canal 7790

———
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- NAUJA VOKIEČIŲ AMERIKOS PREKYBOS BENDROVE 
LENKŲ SUTARTIS LIETUVOJE BYLINĖJASI

VOKIETIJOS NACIAI AT
SAKE JIEMS VIETAS

Narionąlsocialistams paė 
mus Vokietijoje valdžių, visa 
eilė žymių profesorių — na- 
cionalsocializpio priešų pri
versti buvo apleisti Vokietiją 
ir apsigyventi užsieniuose. 
Kai kurie iš jų jau pakviesti 
dirbti įvairių kraštų universi- 

-Visa eilė vokiečių 
profeso

riauti Vytauto Didžiojo uni
versitete.

tetuose. 
profesorių pasisiūlė

SMUSISTA- 
NEIEieiAMAS

ŠI KARTĄ PASIRAŠYTA 
“KULTŪRINE”

skolos, jei vienu žygiu nebus ' dys artimiausios dienos. Savo 
padidinta į pirkimo jėga. Šios 
gi jėgos padidinimui yra rei
kalinga, kad masės turėtų dau
giau pinigų. Tas atsiekiama 
tik darbu ir didesniu už dar
bų atlyginimu. | Šiandien gi 
matome viskų tik atvirkščiai. 
Mažai darbo ir menkas už dar-

rodo,' kad ši- pagal M nepakan- į bų .atlyginimas..♦ .J

NĖRA NAUDOS Iš GINČŲ 
KONGRESE

mi karšti ginčai, bet nieko kon 
k re taus nenusprendžiama. Pa
siginčijama, kartais pasibara-

______  ma, ir tiek to. Iš to jokios nie-
u- khivctcv . o- kam naudos nėra, nes padary-

„ » .. tos klauos neatitaisomos.
Kongrese retkarčiais sukelia- . ... ; ,
mi karšti ginčai dėl oro pašto.
Kai kurie atstovai kaltina vy-! 
riausybę, kad ji stačiai dikta-' 
toriškai pasielgė panaikinda
ma oro pašto vežiojimo kon
traktus padarytus su privačio
mis oro linijomis. Toks auto
matiškas kontraktų panaikini
mas nėra suderinamas su šių 
krašto demokratiška dvasia.
>>ako, reikėję padaryti išklau
sinėjimus, bet ne vien vaduo
tis senato komiteto radimais.
Tų išklausinėjimų metu buvo api« “grand jury” parinkimo 
galima prirengti pašto vėžio- neteisėtumų nėra galutinas ir 
jimui kariuomenės lakūnus. I advokatai turi paliauti dirbę 
Dabar kas gi! Kariuomenės «ž nubaustų kriminalininkų 
lakūnai lįe jokio prisirengimo1 paleidimų iš kalėjimų.
pasiųsti mirties glėbin. Jie) Savo keliu sukelta kampani- 
tam darbui neišlavinti, neturi ja< kad;“grand jury’’ sistemų 
atitinkamų lėktuvų. Dėl to, visai panaikinti, o teisėjų ne-

“GRAND JURY” KLAU
SIMAS

Ulinois valstybės vyriausio
jo teismo teisėjas pirmininkas 
W. H. Orr paskelbė, kad “gra 
nd jury’’ klausimų Cooko ap
skrity šia teismas dar kartų 
pemagrinės. Tas jvyks ba
landžio mėnesio sesijoje.

Tad teismo nuosprendis

penkipirmųjų savaitę ’žuvo 
lakūnai karininkai

Kongrese tuo klausimu veda

rinkti, tik juos skirti.

y

LONDONAS, vas. 28. 
Vokietija, kaip pasirodo, ne

kėliu senatas jau . pripažino tik nekeifia ^o'nnsiatatyn o 
ginklavimosi klausiniu, bet sa
vų Į reikalavimus formuluoja

didesnes pensijas ispanų karo 
veteranams, kas pereitais me
tais buvo sumažinta. Tam tik- 
alui bus reikalinga apie 60 mi
lijonu dolerių daugiau per me 
tus. Paskiau pripažinta 5<i 

milijonų dol. pasaulinio karo 
veteranams.

JOHNSON SKELBIA PRA
MONĖS KODŲ REVIZIJĄ
WASHINGTON, vas. 28. —

NRA administratoriug John-• ' V č *•* » r ■ 5 . jų « | • ' • •
son sukvietė čia krašto kriti-' 
kus, kad jie asmeniškai nurb- 
dytij visus NRA Yiėgerumus.

Kviesti kritikai susirinko, 
tačiau jiems neteko daug kal
bėti. Pats administratorius 
Johnson pranešė, kad pramo
nės kodams bus pailaryta nuo 
dugni revizija. Jis nurodė nei
programų, kuri yra suglausta vynų, kurio didumas turi būt

vis dar aiškiau ir nuodugniau.
Nesenai Berlyne lankėsi An

glijos vyriųusybės specialus 
pasiuntinys. Tada buvo skel
biama, kad Vokietija iš dalies 
sutinka < {Anglijos ' siūloma
taikos programa Europai. 

Dabar iš tikrų šaltinių suži
nota, kad Vokietija ginklavimo 
si klausimu'savo nusistatymo 
ne tik kad nekeičia, bet kas
kart prisega vis dar naujus 
reikalavimus. ''
•Pirma, kancleris Hitleris 

yra kategoriškai nusprendęs, 
kad Vokietija nieku būdu ne
grįš Ženevdn ir nedalyvaus 
tarptautinio nusiginklavimo 
pasitarimuose, taip pat neis 
atgal T. Sųjungon.

Antra, Vokietija griežtai 
yra nusistačius įsigyti oro lai

BERLYNAS, . vas. 28. — 
Lenkija padarė ir pasirašė ki
tų sutarti su Vokietijų.

Anų dienų Varšuvoje ahi 
valstybės pasikeitė ratifikuota 
nepuolimo ir draugingumo su
tartimi, kuri padaryta dešim- Į 
čiai metų.

Dabar čia oficialiai paskelb 
ta, kad pasirašyta kita sutar
tis. .Šįkart — kultūrinė sutar
tis.

Si nauja sutartis reiškia tai, 
kad lenkai ir vokiečiai imsis 
kultūros priemonių, kad tarp 
abiejų kraštų ir tautų išlaiky- 

Įti draugingumų.

Abiejų kraštų vyriausybės 
| to draugingumo išlaikymui pa
naudos spaudų, literatūrų, ra
dijo ir teatrus. Šiomis priemo 
nėmis abi vyriausybės šio 
draugingumo Jinkmėn patrau
ks viešųjų opinijų. Lenkai ir 
vokiečiai bus įtikinami, kad jii 
negali būt amžini vieni kitiems 
priešai.

padarius nepuolimo- sutartį, 
abiejų kraštų gyventojai reiš
kė daug nepasitenkinimo. Į tai 1 
atsižvelgus ir iškilo kultūrinės1

Tarptautinis Bankas Kaune rei
kalauja paskolos grąžinimo

nepatenkintT bendroves vaira-
VIMU ĮDUODA ATSKIRUS SKUNDUS

LIETUVOS DEGTINĖ 
'ATPLAUKIA

ATSIUNČIA 20,000 LIETU
VOS SPIRITO IŠBANDYMO

Lietuvos degtinės 
polio administracija 
patobulintų degtinės valymo

Žvmiai nusmukusi Ameri- 
kos lietuvių prekybos bendro
vė turi nemaža skolų, o taip 
I»at bylų. , • ,-k J

Šiomis dienomis minima 
bendrovė turėjo bylų su Tarp
tautiniu ljanku. Savo laiku* 
bendrovė užtraukė paske 

r‘gi.1" Tarptautini0 banko, — pafi

rnono-

už tų sumų Tarpstautinis ban-
(rektifikaeijos) aparatu, ku-, kas pirk„ Akcijonisl
ris jau yra. išbandytas ir ne-1 smukn3i Tarptautini8 bankas 
trakus bus priimtas. Numato.! pareikalavo pnigus atgal, skai.
ma greitu laiku išleisti naujų 
degtinės rūšį, apie 40 laipsnių 
stiprumo, kuri bus žvmiai ge
resnė .už dabartinę. ‘ Kauno Apygardos Teismas I

Be to, su naujuoju aparatu by_los ^grinėjimų atidėjo, nea 
gaminamas pagerintas spiri- trūko davinių bylos aiškumui. 
tas eksportui į Amerikos Jun- Tačiau daugelis lietuvių 6įgČjg|
gt, Valstybes. Išbandymui nu- rikiečh* dgl tos neW’

!ipatoma pasiųsti į Amerika tenkinti duoda 
" apie 20,000 litrų spirito. Ga- skundus’ įrodinėdami 

limas dalykas, kad Lietuvos k*as ap^'78^®8- 

spirito eksportas į Ameri-
kų žymiai padidės. ;

tydamas, kad tie pinigai duo
ti kaip paskola.

L

sutarties įdėja,
T Lenkų susigiminiavime 

vokiečiais kai kas įžiūri daug 
viliugingos akcijos. ' lankai 
ir vokiečiai yra nieku būdu 
nesuderinami elementai.

su

4^

LIETUVIAI SU LATVIAIS 
TARĖSI GELEŽINKELIŲ 

REIKALAIS

HAVANOJ PULTA 
AUSTRŲ OFISAI

■ *• * ’ S* * r .* k™

HAVANA, Kuba, vas. 27. — 
Keletas šimtų komunistų ir 
socialistų puolė čia Austrijos 
pasiuntinybę ir konsulatų. 
Prieš riaušininkus iššaukta 
kariuomenė. Keliolika raudo
nųjų sunkiai sužeista. Prieš 
tai riaušininkai suspėjo sude
ginti dalį konsulato rekordų.

Naujiena Kovo Men.
GYVENIMAS SV. JUOZĄ

PO, parašė palaimintas kun. 
Jonas Bosko. Verte Jurgis Ba
ltrušaitis. Puslapių 56. Kaina 
15c. •’ '

ŠV JUOZAPO MOVKNA, 
sutaisė kun. J. Navickas, XJL 
I. C. Puslapių 32. Kaina 10c.

“DRAUGAS” ’į 

2334 So Oakley Are.,
Chicago, UI.

TELEFONŲ SKAIČIUS 
KAUNE IR KITUOSE 

MIESTUOSE

Šiuo metu Kaune yra jau 
arti penki tūkstančiai telefono 
abonentų. Taigi, vienas abo
nentas išeina maždaug kas «
25-am gyventojui.

* * \ '
Klaipėdoj telefono

tų yra apie 1J500, Šiauliuose 
ir Panevėžy — maždaug po 
500, Marijampolėj — apie pus 
trečio šimto ir t.t.

dvylikų posmų.
Johnson pareiškė, kad NRA 

kai kuriais atvėjais iškreipta 
iš savo vagos. Tačiaus tas ne
reiškia, kad šis darbas neturė
tų pasisekimo, arba būtų su
griautas. Niekui būdu tas ne
bus padary ta. Kodams reika
linga revizija. Jie turi būt tai 
komi liesikeičiančioms gyveni
mo sųlygoms.

Tie dvylika posmų; i apima 
gyviausius reikalus, būtent; 
gaminių kainų suderinimas, 
kad išvengti griežtosios kom- 
peticijo8; darbo valandų su
mažinimas ir atlyginimo didi
nimas; apsauga prie& mono
polijas; darbininkų su darb
daviais ginčų sprendimas; vi
suose pramonės reikaluose a- 
titinkama vyriausybės repre
zentacija, ir kt.

Jotnson (pabrėžė, kad NRA 
aboncn- administracija toleruos kriti* 

kų. Tačiau ta kritika turi būt 
ne kas daugiau, kaip tik Šalti 
įtikinantieji faktai, bet ne pa 
prasti asmeniški puolimai.

I

AUSTRIJOS MONARJI- 
STAI RALIUOJA

•VIENA, vas. 27. — Austri
jos monarkistai pakilo veikti, 
kad kraštui grųžinti sostų ir 
monarką, kuriuo turi būt Hap- 
sburgų. dinastijos princas 
Otto.

________ j Monarkistai turėjo masinį
Vasario 5 d. latvių susisie-, susirinkimų, kuriam dalyvavo 

kimo ministerijoje buvo tęsia-, austrų fašistų vadas princas 
toliau prieš kurį laikų,von Starhemberg ir kiti žy

mieji austrai monarkistai. 
Kancleris Dollfuss susirinki
me nebuvo, bet pasiuntė svei
kinimų.

Pasklydo gandai, kad fašis
tų kariuomenės kuopos pasiųs 
to» į Šveicarijos pasienį, kad 
ten pasitikti princų Otto ir iš
kilmingai atlydėti į Vienų. Šie 
gandai nepatvirtinti.

Gana to, kad Austrijos vy
riausybė nėra priešinga ma
liarijos atstatymui. Tik rei
kalingas kropštesnis pasiren
gimas. Pirmų pirmiausia yra 
reikalinga atšaukti įstatymų, 
kuriuo užginamas Hapsburgų 
dinastijos grįžimas.

mos
Kaune pradėtos lietuvių lat
vių derybos dėl kai kurių ge
ležinkelio linijų naudojimo 
tarpusavio tranzito susisieki-

30 nuošimčių Prancūzijos, Len 
lajos, Čekoslovakijos ir Belgi
jos oro/laivyno didumui. i mui.

Šis nusistatymas, pareiškia! — Nauju Pabaltijo unijos

kancleris Hitleris, yra katego
riškas ir nekeičiamas.

BERLYNAS KUPINAS 
TAIKOS GARSŲ

BERLYNAS, vas. 28. — Vo 
kietijos sostinė staiga panėrė 
įvairiuose taikos ganduose ir 
garsuose. Praplito gandai, • 
kad vedamos taikos derybos 
tarp Vokietijos ir Austrijos, 
ir Čekoslovakijos.

Ypač daug domėsio atkreip 
ta į žinių, kad kanclerio Hitle
rio vyriausybė nusprendusi 
daugiau nekiršinti Austrijos. 
Pažymėta, kadi (Austrija tegul 
sau sveika gyvuoja su Musso
linio fašizmo tvarka.

Čia visur atjaučiamas kaž
kodėl paaiteiškęs taikingos 
nusiteikimas, ko pirmiau nie
kad taebflta.

Rygoje pirmininku išrinktas 
buv. ministeris pirmininkas J. 
Pauluks. Vicepirmininkais iš
rinkti latvių lietuvių ir latvių 
estų draugijų pirmininkai Ri
teris ir Alberingas. Unijos ge
neraliniu sekretoriumi išrink
tas, buv. pasiuntinys Ozols.

KITA SNIEGO POGA

.NEW YORK, vas. 27. — 
Kita sniego pūga ir nepapras
tas šaltis ištiko New Yorko 
valstybę įr Naujųjų Angliju. 
Per pus&ntrtiB paros nuolat 
snigo. Visi keliai užversti 
sniegu.

BRITANIJA KVIEČIASI 
LIETUVĄ

tf •j ■«

ti
Lietuva pakviesta dalyvau- 
britų pramonės parodoje,

'kuri įvyks Binningkame ir 
* Londone vųsario 19 d. — kovo 

•2 d. Anglų ‘ karališkasis sani-
LONDONAS, vas. 28. - 

Bedarbių maršnotojų atstovy
bė negali niekur rasti premje* ‘ tarinis institutas kviečia Lie- 
ro MacDonaldo. . (tuvų dalyvauti savo metinia-

i - j1 > ~ — .me kongrese, knriR įvyks Bris-
SKAITYKITE “DRAUGĄ“ tolyje liepos 9 — 14 d.

KATASTROFA ANT GELE
ŽINKELIO

PITTSBURGH, Pa., vas. 
27. — Ant Penn8ylvanijos ge
ležinkelio čia keleivinio trau
kinio garvežys nusirito mv 
aukšto pylymo. Vagonai /pasi
liko ant bėgių, tačiau keleiviai 
nukentėjo.

Katastrofoje 10 asmenų žu
vo ir daugiau kaip 40 sužeista.

MIRĖ POLICIJOS KAPI
TONAS

Mirė Chicagos policijos ve-j 
teranas kapitonas M. Zimmer^ 
Anų dienų jis savo namų 
radžiuj pritroško nuod'nji 
dujomis. Pasisekė jį atgaii 
ti, bet nepasveiko.

Plėšikai puolė aludę,
So. State gat., ir ten Runl 
jiašovė piliemonų Henrv.

ORAS
CHICAGO IR .VP1 

— Šiandien giedro; temt
tūra kvla.

■I

t
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“DRAUGAS”
Itelna kasdien, ftskyrus aekmacJenlus 

PBEHUMKRATOS KAINA: Metama — <«.00. Pu
tai metų — |l.f>0: Trinia iiietKtaiains — $2.0#; Vienam 
■totalui — 7 6c. Kuropoje — Metams 17.00; Pusei ma
to ~ ICO*. Kopija .OSc.

Stelbimų kainos prlsiunCi'amos pareikalavus, 
■antra įlyhleme Ir koraspondantams raitu ne*r«-
jei neprašoma tai padaryti Ir neprislunčlama tam 

palte lenkiu.
dafctorlua priima — nuo 11:00 iki 11:00 vaL 
Ibimai sekančiai dienai priimami iki

6 vai. po piet.

“DRAUGAS”
LITHUANIAN DAILY FRIEND

Publlshed Daily, Ezcept Bunda>. ' 
8UB8CRIPT1ON8: One Yeai — |6.00: 8lz Montha 

10.00; Three Months — 61.00; One Month — 76 a.
Jtapape — One Tnar — 67.00; Hlx Months — 14.00; <Sw oic.

įvartun* U» ''DRAUGAS" brlnca beat reaulta 
BvarttanC retas ea appilcatlon.

“DRAUGAS” 2834 S. Oakley Avė., Chicago

NIEKO NĖRA RE PRIEŽASTIES

M^V,G.A4
=

Trečiadienis, vasario 28, 1934
tontar

prieš lietuvių tuutų nėra taip jau labai pa
vojinga, bet vis dėlto yra būtinas reikalas 
atremti jų šmeižtus pasaulio spaudoje, sekti 
jų žygius ir budėti. Tai pačios Lietuvos vy
riausybės, jos atstovybių ir spaudos agen
tūrų reikalas. Nors ir mes visi prie to, kiek 
galėdami, turime dėtis.

MŪSŲ KAIMYNO SUKAKTUVES

i jau suplaukė ganu daug \ už- 
I klausimų. Į juos atsakome at-

____________ __________ skirsis laiškais. Susirašinėja
KATAUKItKOS SPAUDOS UI KATALIKIŠKOJO VBIKI ,a su Lietavos Katalikų Vei 

MO SAVAITE*. TARYBOS SUVAŽIAVIMAS ATIDE- | kimo Centru ir Eucharistinio 
DAMAS. BUDĖKIME IR ORGANIZUlKlMES! I Kongreso rengimo komitetu, 

kad parūpintų amerikiečiams

LIETUVOJ BEBABBČ
SMARKIAI PA- 

AS1RĖJ0
Lieotva, kaip gyvai žemės

Svarbi mūsų tautos šventė škas draugijas į talkų, taip1 butus ir vietų, kur galėtų pa- ūkio kraštas, bedarbės iki šiol

| Taki Seseria Kai

w *
Lenkų spauda žymiai pakeitė savo kryp- 

tį.’Ligi šiol ji nuolat atakuodavo Vokietijų 
ir bendrai vokiečių tautų, priskaitydama jai 
būtas ir nebūtus dalykus. Lenkai vokiečius 
kaltindavo dėl visų jų nepasisekimų. Jų aky
se pieko baisesnio ir žiauresnio už vokietį ne

lijo būti. Propagandų prieš vokiečius ėjo
"taip smarkiai, kad lenkų kaimiečiai, sakoma, 
Vaizdavosi vokiečius velniūkščiais, tik be ra-

ir uodegaitės.

ė Po vokiečių lenkų susitarimo įvyko žy
mi atmaina. Lenkų spauda pakeitė savo to- 
nų. Vokiečiai jau visai kitokiomis spalvomis 
jiješiami. Iš “velniūkščių” jie virsta “ange
lais”, Jenkų interesų “gynėjais” ir “saugo
tojais”. Net amerikonų spaudoje stebimus! 
dėl tokios staigios atmainos. Jš Berlyno gi 
pranešama. kad vokiečių ir lenkų sutarta per 
gpaūdų, literatūrų, radio, teatrų ir kitomis 

įonėmis vieni kitus girti, kad ilgesniam
tui “garantuoti draugiškų atmosferų'’. 

Priežodis sako, kad nieko nėra be prie
žasties. Ne be reikalo mūsų “broliai” len
kai pradėjo aukštinti vokiečius. Mat,- vokie
čiai jiems pažadėjo, kad neims iš jų vadina
mojo “lenkų .koridoriaus” ir magaryčioms 
♦‘atiduoda” visų Ukrainų, kurios, žinoma, jie 
netari. Patys sau vokiečiai, kaipo “kuklūs” 
žmonės, visai nedaug tereikalauja. Jie tik no
ri įsistiprinti Lietuvoj, Latvijoj ir Estijoj ir 
gavo laiku šias valstybes pasigrobti. Lenkai 
tam “jau nebesi priešins”. Vadinas, toks tokį 
nesitiko ir į svečius pavadino.

Bet užtat ir lenkai ir vokiečiai, lyg su
sitarę, pradėjo šmeižti ir atakuoti Lietuvų. 
Paskutinėmis dienomis lenkų laikraščiai^ pil- 
pi visokių insinuacijų prieš mū8ų tautų. Iš 
“pirštų išlaužę faktus, kad šen ir ten Lietu
voje lenkai esu persekiojami, jų veikimas tru
kdomas ir t.t. Tuo tarpu ir pačioj I^enkijoj 

, lankai neturi tiek laisvės, kiek Lietuvoj, kur 
v bet jų mokyklos, grynai lenkiškos, valstybės 

pinigais yra išlaikomos. Vokiečių spauda taip 
z pat surado panašių “faktų” ir kelia, gvoltų

dėl įsi vaizduojamų vokiečių persekiojimų.
Toji lenku vokiečių pradėta kampanija

Iš to, kaip “N-nos” rengėsi prie 20 me
tų sukaktuvių minėjimo, įvykusio praėjusį 
sekmadienį, sprendėme, kad tai nebus rimtas 
minėjimas. Neapsirikome. Tie, kurie tose “iš
kilmėse” dalyvavo, labai yra nusivylę ir pa
sakoja, kad toks parengimas kad ir socialis
tų dienraščiui garbės neatnešė.

Daug kas nusivylė ir “N-nų” jubilieji
niu numeriu. Tiesa, daug lapų atspausdinta, 
bet raštų turinys skystas ir neduoda pilno 
vaizdo iš laikraščio dvidešimties metų gyva
vimo ir veikimo.

“N-nos” yia socialistiškas laikraštis, bet 
jis socializmui tiek pasitarnavo, kad visai 
užmarino socialistų organizuotąjį veikimų,.iš
ardė LSS. kuopas, užleido dinų bolševikiš- 
kųjam elementui, kuris ir patiems socialistų 
vadams daug nemalonumų pridaro i> nuolat 
ant “kornų” jiems mina.

yra Šv. Kazimiero diena, nes 
šv. Kazimieras yra lietuvių 
tautos globėjas. Kovo ketvir
tųjų visi dorieji lietuviai tu 
rėtų taip švęsti, kaip toriai 
švenčia savo tautos globėjo 
šv. Patriko dienų. Neturėtų at
silikti nė viena lietuvių kolo
nija Amerikoje, kuri kokiu

SOLOVKAI
Kaip ti katorga atsirado?

Pirmosiomis dienomis bolševikams pa- 
ėmus valdžią, visuose Rusijos miestuose 
prosidėj<» masiniai žvėriški žudymai. Žu
dymus vykdė įsiutusi bolševikų agitatorių 
sukurstyta minia. Vimiasis viską trius- 

HiMUitis raudonojo teroro organas ir So

vietų valdžios ramstis buvo Raudonoji 
Gvardija. Ji susblėjo iš ki imiualistų, dar
bininkų luomo atmatų, miži ėrėjusios did 
miesČ.ių minios ir iš dezcrtyių — kareivių 
Tie pirmieji Sovietų budeliai negailestin
gai jpūkirio ii žudė visus ir viskų, be jo- 
kibs pi'e-zrtdics, be jokio pamato, U£iūr$- 
dnnii lik j savo aukų privileginę padėlį 
praeity ai- mbuinistrm ijos personalų-

Kiwla apgink Įimto:- mintoš žvėriškas 
įsiutimas pasiekė be jokio skirtumo žmog- 
žudybių vachanalijos lai|»>nį, tai Maskvos 

'komisarai nutarė su.tvaikytj/kovų su kon- 
- trrcvoliueinii'l iii • į|- duot i {organizuota f'>-

susiorganizuoja ir pasidalina daryti atskirų amerikiečiams beveik nejautė. Nors nettran- 
darbu, kad neliktų neatlanky-j posėdį. Dėl to svarbu, kad giai apmokamo darbo visic- 
tos nė vienos draugijos susi- ’ mūsų ekskursija būtų gausiu- ms užtekdavo. Bet užsitęsusi 

ekonominė krizė ėmė aštrinti 
bedarbę ir Lietuvoje. Visoje 
Lietuvoje pus ūkininkus bū 
davo nuolat iki 250,000 sam
dinių (bernų, mergų, pieme
nų). Dabar, kada ūkininkams 
su litu pasidarė sunku, jie 
mažiau pradėjo samdyti šeimy 
nos; kas tiktai gali stengiasi

rinkimo, nė vieno lietuvių na 
mo. į draugijas ir į namas 
atsilankę Federacijos atstovai 
primena lietuvių katalikų pa 
reigas. Draugijos raginamos

Atsižvelgiant į tūi, kad pas 
tavuoju laiku mūsų tautai prie

aėtis prie bendrojo Amerikos šaį padidino savo akcijų priei
nors būdu nepaminėtų šv. Ka- lietuvių katalikų centro — A. Lietuvų, ne tik Lietuvoje gv
zimiero dienos. Amerikoje yra 
keletas lietuvių bažnyčių, ap 
pririnkusių šv. Kazimiero var
dų; turime daug draugijų sa
vo brangiojo šventojo vardu; 
mūsų centralinė' organizacija 
— L. Vyčiai šv. Kazimierų pa

L. R. K. Federacijos, o atski- j veliantieji, bet visi lietuviai 
ri asmenys kalbinami rašytis’ turime budėti, organizuotis it 
prie katalikiškų draugijų ir stiprinti savo- vienybę. Vokie apseiti eavo namiškių darbu, 
užsiprenumeruoti bent vienų * čiai tyko Klaipėdos, lenkų va Be to, ūkininkai dabar negali

katalikiškų laikraštį.
Šiemet laiškai draugijoms

liko neatspausdinti. Yra liku-
siskyrė savo globėju; Amen-1 šių laiškų iš praėjusių metų 
kos lietuvių veikimo centras Jei kuriems Federacijos sky- 
— Federacija, taip pat šv. Ka-
zimiero globai savo organiza
cijų pavedė.

Ypatingai svarbų ir reikš
mingų vaidmenį Amerikos lie-

Šis laikraštis datigiau pasižymėjo kaipo 
bedievybės platintojas negu socializmo sklei
dėjas. Jis nuo pat pradžių griežtai stovėjo tuvių religiniame ir tautinia- 
prieš lietuvių katalikų parapijų organizavi- nie gyvenime vaidina lietuvei 
mų ir jų palaikymų, daug pamazgų išliejo ėjų kongregacija, pavedusį sa-
ant Katalikų Bažnyčios, stengėsi ardyti lie- ve gv Kazimiero globai ir mū Gavėnios laikų dirbdami ka- 
tnvių katalikų vienybę ir trukdyti jų veiki- sų tautos gerovei. Tai darbš- > talikiškos spaudos platinimo 
mui. Daug kurtų parodė savo“bedieviškų čiosios šv. Kazimiero Seserys,' darbų ir stiprindami kataliki- 

b’ jodamas pažymėti svarbiausių kurios užlaiko dvi aukštesnes' škųjį ir tautiškųjį lietuvių veisiaurumų

įvykių Amerikos lietuvių katalikų gyvenime, mokyklas ir veda daug para- 
“N-nų” skaitytojai nežino nei apie mergai- pįjmįų lietuvių mokyklų, 
čių akademijų, nei apie bernaičių kolegijos Su kovo 4 d šv Kpzimiero 
įsteigimų, nei apie visas kitas svarbias liet.' vienuolijos rėmėjų draugija 
katalikų įstaigas bei įvykius. Tas laikraštis pradeda ž^ant, kaip rei

ldžia areštuoja lietuvių veikė brangiai samdiniams mokėti,. 
jus, uždarinėja mokyklas ir o šie už pigių kainų nenori 
kitokiais būdais mūsų brolius1 tarnauti ir smelkiasi į mies- 
vilniečius persekioja. Šiuo j tus, — daugiausia į Kaunu,
svarbiu ir pavojingu momen-

riaus tokių laiškų reikėtų, pra j tu visa lietuvių tauta turi bu- 
šome tuojau utsikreipti į Fe- dėti. Mūsų organizacijos ir 
deracijos sekretorijatų, prisių
sime. Taįp pat

draugijos turi išnešti atitin- 
neskupėsime i kainus protestus tokiais ats'i-

prisiųsti ir informacijų, jei į tikimais, kada priešai pradeda
tik reikės ir jų prašysite. 

Baigkime Šventuosius Me-
šėlti i c grųsinti. Taigi, ne tik 
budėkime, bet ir protestuoki

Klaipėdų, Šiaulius, šiuose mie 
etnose šių žiemų jaučiama aš
tri bedarbė, ir padėjimas nuo
lat sunkėja. Nors jau iš anks
to tam tikra komisija sudary
ta iš valdžios ir savivaldybės 
atstovų, ėmė ruošti planus ko
vai su nedarbu, bet štai. jau 
atėjo žiema, bedarbė spaudžia,' 
o planai vis dar negatavi, ne
pilni arha neįvykdomi.

Dėl bedarbių kilo didelis ne 
susipratimas tarp Kauno bur
mistro inž. Grauroko ir mies
to tarybos. Mat, burmistras, 
spaudžiamas bedarbių, jiems 
darbų organizavimui ir pašal
poms išleido apie milijonų li
tų viršaus negu buvo leista 
miesto tarybos. Dabar miesto 
taryba šitų burmistro išlaidų 
nenori pripažinti ir pareiškė 
burmistrui nepasitikėjimų. 
Bet Kauno burmistras yra ne 
rinktas, o vyriausybės skirtas, 
todėl jis nelabai su miesto ta
ryba skaitosi. Iš čia ir kilo vi
sas ermyderis.

Žiema Šiemet Lietuvoje gra 
ži; iš rudens gerai pašųlo, pa
snigo ir jau laikosi žiemos ke
lies. Šitokia žiema patogi da
rbams miškuose. O miškuose 
eina dideli darbai, — ten turi 
darbo tūkstančiai darbininkų, 
bet Tuiesčionys darbininkai į 
miškus dirbti neina, nors ten 
ir g^utų darbo. Žodžiu, šių 
žiemų su bedarbe ir Lietuvos 
didieji miestai turi ne mažai 
keblumų. Tsb.

B

tus ir praleiskime šį brangų B‘c ri’ savo tuos žygius pare
mkime vieningu darbu! Vie
ningos ir organizuotos tautos 
jokia jėga nenugalės.

Mokesčiai ir aukos

Jau laikas organizacijoms 
ir draugijoms užsimokėti me 
tinęs duokles į Federacijų. Bū 
kiuie reguliarūs, neatsitikime 
Pastaruaju laiku užsimokėjo: 
Sus-rno 112 kp. ir sodalieeių 
dr-ja — Bridgeville, Pa.; Fe 
deracijos 42 sk., Indiana Har
bor, Ind., keturios dr-jos; Ko-

tolimesniam laikui. Paskirtu Rėmėjų 41 sk., Archer
laiku suvažiavimas negali įvy-j Beights, Chicago, III.; Šv. Ju- 
kti, nes tam atsirado daug vi ! parap. dr-jos, Pbiladcl- 
sokių kliūčių. Pagalios, visi ’ pida, Pa., prisiuntė $11.00; 2 
mūsų veikėjai dabartiniu lai-

kimų Amerikoje.

Tarybos suvažiavimas nuke
liamas toliau

Centro valdybos susirinki-
nė vienu žodžiu nepaminėjo anais metais mi- kaiįnga yra parama, šiai mūsų buvo nutarta šaukti A. L 
rasį Chicagoj Tėvų Kudirkų, Marijonų pro- įr švietimo įstaigai,.«• K. Federacijos Tarybos
vincijos Amerikoje įsteigėjų ir vienų žymiau- Į Federacijos centras ragina He-'važiavim* kovo 4 ir 5 di 
sj katalikų visuomenės vadų.

s su- 
dieno-Federacijos centras ragina lie 

tuvių visuomenę stoti į talkų '.mis Chicagoje. Bet suvažiavi-
Tautiniai lietuvių reikalai “N-nų ” vedė-' £v Kazimiero Seserų rėmėjų 

jams tiek terūpėjo, kiek to reikalavo jų biz- ldraugįjai. Prisidėkime darbu 
nis. Savo laiku jie stovėjo prieš Rusijos skal
dymų, tuo būdu eidami prieš Lietuvos nepri
klausomybę ir agitavo lietuvius nė cento Lie
tuvai neduoti. Nematėme jų nė prie tų ’lar- ’’tautoK globėjo šv. Kazimiero 
bų. kurie vedė/prie išgavimo Lietuvai de jure'gar^pį 
pripažinimo šio krašto vyriausybę. i

Nor, pastaruoju laiku “N-noa” virto tik-1 savo spaudu
rai Mzn«kou,is: ir kryžius dedu skelbiant padidintam 

numirėlius ir tautiškų organizacijų veikimų Katalikiškosios spaudos ir 
kai kada pagarsina, bet laikraščio turinys ne-1 katalikiškojo veikimo vajus 
atsimainė: jis pasiliko socialistiškas ir bedie- jau yra prasidėjęs. Federaci- 
viškas, jos apskričiai jau beveik visi

• • • J darbų yra pradėję. Jie pasirfl-
“Milijonas nacių prisiekė mirti už Uit- pins, kad visose jų rajone esa-

ir aukomis. Tai bus labai gra 
žus darbas atliktas ne tik vie
nuolijos gerovei,' bet ir mūsų

mas neįvyks^ .lis atidedama?

1 dr-jos Šv. Kazimiero parap., 
Philadelphia, Pa.; Federacijojku yra užimti spaudos ir vei

kimo stiprinimo darbais. Ka Boston, Mass., prisiun
tė $15.00 aukų Vilniaus reika 
lams ir $15.00 Dariaus - Girė
no paminklo fondui. Kas dau
giau?

Federacijos sekretorijatajB
2334 So. Oakley Avė., 

Chicago, III.

lerį” — tokių antraštę uždėjo Chicago Tri
būne vienam pranešimui iš Berlyno. Reikia 
pripažinti, kad tuose žodžiuose yra daug tie
sos. “Naciams” nerūpi krašto ir žmonių ge
rovė, liet jų pačių asmeninė nauda ir jų va
do —- Hitlerio tuščia garbę.

nčiose kolonijose surengti 
spaudos ir Katalikiškosios A- 
kci.įos vakarus su paskaitomis; 
prakalbomis ir kitokiais pa- 
marginlmais. Federacijos sky
riai, pasikvietę kitas kataliki-

da įvyks suvažiavimas, bus 
paskelbta vėliau.

Federacijos ekskursijos 
reikalai

/
Dėl Federacijos ekskursijos, 

rengiamos į Lietuvos Eucha
ristinį kongresų, kuris įvyk? 
birželio 28—30 ir liepos 1 die 
nomis, yra viskas padaryta. 
Šios svarbios ekskursijos lai 
vas Frederik VIII išplauks iš 
Ncw Yorko gegužės mėn. 26 
d.

Atminkime kad rūpinimąsi-; 
gera spauda ir platinimas jos 
yra vienas iš geriausių darbų. 
Tik visas savo pareigas, ypač 
spaudos atžvilgio, atlikdami

Į Federacijos sekretorijatų [pasieksime ir sielos išganymų PLATINKITE SUAUGA”

linų. Tam tikslui, Dzcržinskiui patariant 
ii vadovaujant, buvo įkurta garsioji Če
ką, t. y. “črezvyčfljoaja komisija” — ne
paprastoji komisija kovai su k-revol. Jo? 
skyriui buvo įsteigti visuose miestuose. 
Prasidėjo masiniai areštai ir šaudymui. 
Visi kalėjimai, pirmosiomis revoliucijos 
dienomis ištuštėję# dabar vėl buvo perpil
dyti 4—5 kart daugiau negu prieš tai. 
Jiems padėti čekos pradėta steigti .dau
giur koncentracines stovyklas, ypač- did
miesčių pric»ni<»sčittose nrha netoli gelž- 
kelio stočių, kaip Rlazanėje, Riažske, Syz- 
ranėje, Čeliubinske, Omske, Novouikola- 
jevske, Irkutske ir kitur. Ten gyveninio 
sąlygos, būtent, patalpų, maitinimo, žvė
riško elgesio, prievartavimų atžvilgiu snu
kiai aprašomos, negirdėtai žiaurios. Ka- 
dųngi visa tai dėjosi netoli gaustai gyve
namų vii-tų, tui paslėpti baisia? scenas, 
stovyklose vykstančias, buvo neįmanoma 
— visi garsai apie Čeki-Ūų budelių žiau
rumus sklido plačiai ir greit pasidarė ži
nomi kii-kviįi-nam mažam ir suaugusiutn. 
Pradėjus bjįti į užsienį, lie žiaurūs gan

lankiai prieš Sovietus nustatydavo užsie
nio opiniją.

Pilietiniams karams nurimus, bolševi
kai pradėjo trijumfuoti, stengėsi išgauti 
pripažinimų savo valdžios užsieny.

Čekos žvėriškumai ir masiniai sušau
dymai nekaltų žmonių buvo rimta klintis 
kai kuriom? humanistinėms kultūringoms 
užsienio valstybėms pripažinti juos de 

•jure.
Bolševikui, kaip sumanūs speeijalis- 

tai išgalvoti netikras vardus, bet ir čia 
rado išeitį iš keblios padėties. Jie jiavar- 
tojo klastą, kaip priemonę apgauti užsie
nio atstovams, būtent, čekų pakeitė į 
OGFV, t. y. “Dbjedinenoje Gosmlarslv. 

. Polit. Upravlenije” — jungtinė valstybės 
politinė vnldybn. Taai tikslui buvo išleis
tas platus pranešimas, kad, girdi, tfoviėtų 
valdžių via įsitvirtinus, visų prifiežinta, 
taigi, represijų nėsų reikalo griebti? ir 
todėl Sov. valdžia pripažinusi reikalų pa
keisti kovos su k.-revol. taktikų... Iš tik
ro buvo pakeistu tik iškaba prie narnų

novei — viri čekistai ir toliau pasiliko, 
ir jų niekšiški darbai ta pačia dvasia ir 
ta pačia kryptimi ėjo toliau.

GPU uždavinys — visas savo niek
šybes apgaubti paslapties šydu ir kuogi-
liausiai paslėpti, ypač nuo užsienio. Ir f sis Solovkų, 2) Anzer, 3) ir maž 
todėl viešosios stovyklos neva panaikin
tos, o jų vietoj įkurtos slaptosios politi
niams priešams. Daugiausia tani pritai
kyti buvo viimuolvnai, i»v., Jaroslavlyje,
Suzdalėje ir k. 1923 m. Arkangelsko kon- 
centr. stovykla perkelta j Solovkų salas, 
ir čia įsteigta žiauri priverstinių dailių 
stovykla, kurių GPU pasirinko sau kaip 
svarbiausią laboratoriją savo liaudžiamie- 
sienis — taisomiesiems eksperimentam?.
Geografinė jos | Molėti s laliOi tam tikslui 
tinkanti.

Solovkų stovykU
apima Solovkų salų grupę* Baltojoje jū
roje. Bu jo? skyriai yra kontinente: 1)
Arlmngelsko gob., Kernio apskrityje, ir 
2) Perino galų Viiefbje. Pats svarbusis, 
centrinis, gausiausias kaliniais ir žjuu-

dai pasklido plačiam pasaulyje ir nepa- “ Lubranskoj g. 2 Nr. Visa kita liko po se- ( riausias savo rėžimu, yra Solovkų salose.
Ten gyvena valdyba, trumpai vadinama 
“USLON”, ten yra “štraf.-izoliatorius’ 
♦Siekiros kalne, kur žiauriai kankina So- 
lovkų ir net kitų stovyklų kalinius. z 

Solovhų salų grupę sudaro: 1) Didv- 
Muk-

solm, 4) d. ir maž. #aič.iki, 5) ir daug 
smulkesnių salų, be to, prie stovyklos pri
klauso tolesnis Kondostrov.

Beveik 5 amžius, iki nelemtųjų 1917 
metų, čia buvo vyrų vienuolynas, XV a. 
įsteigtas jml. Zosimo, SAbbatijaus ir Gi r 
mano. Jo garsas plačiai sk«ndx‘,jo po vi
sų Ritsijų, dešimtiniis tūkstančių maldi
ninkų iš visų Rusijos kampų lankyrlavo 
jį ir čia stiprino suvo dvasią. Jis pasižy- 
im'sdavo griežtu rėžimu ir buvo viena? iš 
turtingiausių visoj R h si pi j — brangu? 
lmžfi. daiktai, Mitoki paveikslai, auksu siu
vinėti rūbai, be to, turtingas vienuolyno 
ūkis.

(Daugiau bus).

f
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Iš MUZIKOS SRITIES
Rašo A. P. Stulga

tiems muzika daug padeda, a- 
rba visai pagydo. Pamišėlių 
įstaigos^ yra orkestras, kuriu 
besiklausydami ligoniai page-

MUZIKA IR SVEIKATA

Jau nuo seniai yra žinoma, 
kad muzikos garsui daro įta
kos į Žmogų. Kiek daug ir ko
kiu būdu, tai kitas klausimas.

greičiau pagauna išviršinę nuo 
vokę. Kax.l supratus klasinę 
muzikų, reikia būti pasistudi- 
javusiam toje šakoje; reikia

rėja. (Galintieji vartoti muzi-< girdėti daug muzikos ir gir- 
kos įrankį ligoniai priimami j dint * kati kas paaiškintų iš
tarti tikrų orkestrų ir ten kai, reiškiamus — girdimus muzi- 
kada visiškai pasveiksta. ikos motyvus. Tuomet žmogus

... . . . .. , pamėgs ir gerbs klasinę muzi-\tsimenu vienų kaimietį, ku ' . •kų.ris, tam tikrų aplinkybių dė 
Kai, buvo protu susirgęs, tie

KAIP MAN PATINKA!
Rašo Andrius Šnipas

GERIAUSIŲ KNYGŲ 
RINKINYS

į Lietuvos praeitį, apie žemę,
kur lietuviškai šneka.1 »

i O, štai Zofija Vaidilaitė, 
Į 4400 So. Washtenaw. Baigusi 
I du metus lligh School, dabar

21 metų, dirba kaipo Compo-

DAILIOJI LITERATŪRA 
JUDAMUOSE PAVEIKS 

LUOBE

ALKOLIS IR DVIRAČIU*' 

NELAIMĖS

Švedijoj, Stokholme 1932
Filmą ‘The Little Women’, suregistruota 365 dviračių no*.; 

kurioje atsižymi artistė Hęp laimės, iš kurių 261 atsitik*
mas dėl to, kad dviratininkai.* 

irti aiba įsigėrę.*?
metei- klerkas ofise. Jos rinįburn, nevien kreipia augusių- 
kinys: 1. Šekspyro -— Mer-'jų, bet ir jaunųjų dėmesį. Kur buvo visai 
chant of Venice, 2. Louisa Al-į tik šis veikalas rodomas, pu- 
cott — Little Women, 3. Ro-Įblikos prieina labai daug.

Tema filmai paimta iš kny-

Kiekvieno kataliko turi bū
ti didžiausias rūpestis, kad bfl

, . , .tų stipri katalikiška spauda*?gos tokiu pat vardu parašy- , , ,. ... ." _ : ikad ji pasiektų visus tikin
tos Iziuisa M. Aleott. Kaip* v • • , , , .

Po ilgų darbo valandų, per
skaičius dienraščius, ar dųu- bert W. Cliambers Comnion 
gelis mūs atsilošia kėdėje su Law, 4. K. A. S. — Trečioji 
gera knyga,rankose! Jei taip, Skaitymo Knyga, 5. Francis 

vus, gali pasiklausyti įvairių^ tai įdomu būtų žinoti, kokia LeBuffe, S. J.— My Cliange-
programų. Svarbu yra sekti , knyga tam Amerikos lietuviui Jess, 6. Isabęl C. Clarke —

Šiais laikais lengva žmonė-

Senovės graikai, dar prieš, siog pablūdęs. Namiškiams bu 1118 suprasti ir atsiekti. Tu
_ _ !_ *__ '* ? __ _ . wA/<nnni rvnttnaKristaus gimimų, tikėjo į mu

zikų, kaipo gydančių jėgų. Sa
koma. kad Hipokratas — “me

vo daug išgąsčio, o kaimyna
ms nemalonumo. Vaikai, pa
mate tų žmogų, bėgdavo kur

rėdami gerus radijo priimtu-

dicinos tėvas’’ gabendavęs li-i tik papuldavo. Ieškota pagal- ra^G°. programų tvarkraštj.' geriausiai patinka. Gal Žemai Tbo Deep lfeart, 7. Futher
„ •  • TA ,1. i ’ Y I _ .... iTnrin rvoliįvin uriai<4n 4 4 r* cdo f A u H A TYCO 1/171 Yl-žil iai ’ * anv. T Ogonius į Lskulapijaus švento-;j,os Nelabai toli, Žemaitijoje, 
vę klausytis muzikos. Ibuvo gabus kunigas; tiesa, gy

Tryliktame šimtmetyje ara-.^ymn .9S neužsiėmė, bet pata- 
bai snvo ligoninėse turėjo į-i rimų niekam negailėjo. Nuve- 
rengę muzikos kambarius. Šių žė l,as ji tų ligonį. Kunigas pi 
laikų gydytojai ir-gi yra su- rmiausiai pradėjo klausinėti,

ar ligonis mėgsta muzikų. Su
žinojęs, kad ligonis ne tik mė-

. h gsta, bet ir pats yra amato- 
zmogų, dalykas jau ištirtas . .. . . . ,‘ J , rius smuikininkas, kunigas su
tam tikrų speeijalistų. Bandy- .. .. . 1 ’’ * - | ligoniu uzvede kalba apie imt
inais įrodoma, kad muzika i>a, .. T. , . .. . ..... I zikų. Is syk toji kalba, gal,didina, ar pamažina, raumenų', , .. . . ...•i . i- daug ncpaveike j sergantį, betteikimą; padidina kūno meta- .... . , . . ..namiškiams įsakyta prašalinti

įdominti šiuo klausiniu. 

Kad muzika daro įtakos

[holizmą, padidina prakaitavi- 
įų, pagreitina arba paretina

Iširdies plakimų, sukelia jaus
imus, daro įtakos į valgių vir- 
jškinimų ir gaivina nuovargį. į 

Paprastai, muzika taikoma 
[tam tikriems įvykiams. Baž
nytinė, laidotuvių arba šiaip 
gedulos muzika liūdna, mino
rinė, sudaranti gedulos nuo
taikų. Taip pat ir kitos bažny
tinės apeigos jungiamos su mn 
zika, reiškiančia apeigų nuo
taikų, keliančių žmonių širdis 
prie Aukščiausiojo.

Tada galima užsistatyti tų sto 
tį‘ pasiklausyti pageidaujamų-

tės “Apsakymėliai”, Šekspy- Finn — Lucky Bob, 8. Natha- 
ro “Venecijos Pirklys”; gal, niel Hatvthorne — The Scar- 

jį programų. Pasibaigus tai : kokia istorija nuveda mintis let Lctter, 9. Daniel DeFoe — 
programai, reikia sulaikyti ra
dijo aparatų, kad sekanti pro
grama, ne tos pačios dvasios, 
nesugadintų* pirmiau sudary
tos nuotaikos.

Penlažnus, ilgas radijo grie
žinias — ūžimas neduoda žmo ......., , . - ,kini dešimties geriausių per-gni naudos. Jis nusibosta. Žino i , . , .. , , . . . . skaitytų knygų. Pluoštas lais-gus pasidaro bejausmis, pri- 1 J 1 J 
pranta tik prie “skandalo”.
Sukinėjant — “tunijant” ra

tas aplinkybes, dėl korių jis'dijo, iš netyčių pasitaiko ras- 
susirgo, o ligoniui liepė kuo- ti gerų programų, bet dažnai 
daugiausiai griešt smuiką. Tru į tarpe muzikos kurinių įdeda- 
mpu laiku ligonis laipsniškai j ma bizniški, kaip kada nuo- 
pradėjo gerėti; susidarė jauki bodus ir erzinantieji, praneši-
atmosfera. Ligonio sūnus taip 
pat buvo amatorius smuikini
nkas, tat pas juos susirinkda
vo ir daugiau muzikantų, taip 
kad susidarydavo net tikra 
kaimiška orkestrą. Tokiu bū
du ligonis visiškai pasveiko. 
Ir dabar dar drūtas senis te
begyvena Lietuvoje. -

rnai. Tada patartina negadin 
ti sau nervų dėl radijo.

Radijo taip pat kenksmin
gas tiems, kurie klauso radi
jo ir sykiu mėgina studijuoti. 
Klausančio galvoje tada pasi
daro tikras “mišinys”. Kon
centracijos centras pas žmogų 
yra vienas. Dvi skirtingos mi-

T1 ’ Muzika nadeūa gvdvti ne ntys negali sykiu būti tobu-Pasaulinė Ynuzika jungiama Miizma paueua gyuyu ,,e • ? ’
su įvykiu, kuriam ji yra tai- sergančius nervų ir proto
koma. Tautinių švenčių minė- lig0™18 džiovai, opera-
jimaį būna su tautiniais max-. -cDoms ’r L«t. Besiklausydamas 
šais, tautinėmis dainomis. Tan1 ntinzikos ligonis užmiršta skau 
tinė muzika kelia žmonėse pa-j BTnS- ar^a daktaro - chirurgo 
trijotizmų ir tėvynės meilę. į operacijos įrankius ir lengvai 
- Karo dūdų orkestro^ gaivi- flnestetikoje užmiega, čia ne- 
na įr stiprina kareivių jėgas; reikia manyti, kad muzika bū- 
l<aro metu drąsina į kovų su vartojama kaipo vaistai su 
priešu. Daug yra buvę atsiti- kaklais “largo ’ arba alle- 
kimų, kad kareiviai nevalgę, gro”» kaip dažnumo ar retu-

Kaip
knyga žavi skaitytojų, taip* 
veikalas žiūrovus. Ypač. mer
gaitėms rinktiniausia knyga, 
nors vaikus ir vyrus taip pat 
interesuoja. Kai kurie litera 
tūros autoritetai šių rašytojos

čiuosius ir kad nekatalikiško
ji spauda būtų išmesta iš ka
talikų tarpo.

i senovę į viduramžius ir t.t. Kobinson Crusoe, 10. Cardinal Ak#tr<w knTR pri»kaUo prie 
Manau, amerikiečiams lietu- AViscman — Fabiola.

viams įdomu yra žinoti, ko
kias knygas mes skaitome. Dėl 
to “Drauge”, šiame.skyriuje, 
pageidauta, kad skaitytojai 
prisiųstų redakcijai savo rin-

REIKALINGOS KNYGOS
NAUJASI TE3TAMENTA8

Savo laiške rašo mylinti 
labai skaityti lietuviškas knv 
gas, bet niekur jų nerandanti

klasinės anglų kalba literatū
ros.

.1

arba Evangelijos — Apaštalų 
1 Darbai — Apaštalų Laiškai —

llollywoodo judomųjų pavei 
kslų gamintojai dabar sumanė 

Tamsta, gal, visiškai neieA da,«ia" Pa,tar>',i Wasini« fil
kai. Reikia tik nueiti į redak 
eijų ir gausi Lazdynų-Pelėdos

mų.
Prisipiktinus dabartiniais

Šv. Jono Apreiškimas. Pusla
pių 620. Kaina, su aptaisais 
$1.25. ‘

Tomo iš Kempio APIE SE 
KIMĄ KRISTAUS iš lotynų

kų rodo, kad atkreipta į tai ir Žemaitės Raštus. Manau, (01 Nykščiais, nepadoriais paveik- kaĮgos vertė Jurgis Baltrnšai-
dėmesio.

Ponia O. M. P., knygvedė,
kių knygų ir ieškai. 

Laukiame daugiau. Patarti-
baigus Higb School, atsiuntė [na, ypač mokiniams pradžios 
savo rinkinį dešimties geriau- mokyklose, paruošti rinkinius 
šių perskaitytų knygų: L Ray- .dešimties geriausių perskaity 
monto - The Peasants, 2. .Sig-. tų knygų. Pavyzdingiausių ri 
rid Undset’s — Tetralogy, 3. Inkinį pasiųsiu “Mažųjų Drau 
Sienkevičiaus — Quo Vadis,
4. Lazdynų Pelėdos Raštai, 5.
Old Wives’ Arnold Rennet’o
— Tale, 6. Louisos Aleott —
Little Woraen, 7. Edmund Wa- 
lsh’o, S. J. — The Fall of the 
Russian Empire, 8. Lew Wal- 
lace — Ben Hur, 9. O’Henry
— Short Storiės, 10. Rudyard 
Kipling — Stories Abont Tn- 
dia.

Savo laiške prideda, kad 
jaį labai patiltus Kevmond’o 
The Peasants, kurioje labai į-

glll

Visi skubėkite su savo rin
kiniais.

slais, kuomet pamatai scenoj !tis pus,apin 334. Audeklo ap- 
paveikslų, kaip “Little We- taisais. Raina - $1.20. 
men”, tai rodos, atsirandi gė-j
lių darželyje, arba kur nors i Vyskupo J. Pelčaro Tl 
ant aukštojo kalno gėriesi saui^®®^®’ VILTIS IR MEII^L ‘ 
lėtekiu [Puslapių 267. Kaina 45c.H

_______ i KATALIKIŠKAS LAIDO
Katalikams netinka ir to- JiMAS, puslapių 16, kaina 10c

?IK^-

biulV

kia spauda, kuri nors nestoja
atvirai į kovų prioš tikėjimų, įsigyti: 
bet ir negina tikėjimo, nei 
nesirūpina katalikų reikalais.

Visas šias knygas galima

los. Kada klausoma muzikos, 
studijas reik į šalį padėti. Pa
siklausius, vėl imtis studijų.
Laikini gerų koncertų pasi
klausymai yra dabai naudingi.
Tokie koncertai duoda progos' 7 .* J * - JH . domiai aprašoma gyvenimas
susipažinti su gera muzika, 
bet sykiu paakstina ir duoda 
energijos pačiam siekti muzi
kos.

Bendrai suglaudus, reikia

Lenkijoje. Jį „sako, sužavėta 
to lenkų rašytojo kuriniu, ku
ris beveik atvaizduoja ir lie
tuvių/pobūdžius, nes lietuviai 
geografiniai artimi lenkams,

išvargę, neturintieji jėgų nei ni0» kiekio, padavimo laikų ir pripažinti, kad muzika n(^.iu lP0Tį daugiau pasiskaityti apie 
bepaeiti, išgirdę muzikų, vėl kad vaistinėje jos būtų gali- ciamai teikia žmogui sveika-, ]jetuviuR Ie§kojus anglų kab 
sustiprėję. in,a nusipirkti. - Į tos> kaip kūno, taip ir sielos. b& panftšios knygos, bet nie-

Mnzikos ritmas taip pat da Tiesa, nevisuomet galį mu
ro daug įtakos į žmogų. Išgi- z’ka paveikti į gerų. Čia grei- 
rdęs muzikos ritmų, žmogus Iriausiai būtų netikęs muzikos* 
tuo laiku ir gyvena tame rit-, Panaud°jimas. Kad suradus

ALKOLIS IR AUTO NE
LAIMES

kur neradus. Pradėjus ieškoti 
1 lietuvių kalboj. Skaičius Že- 
1 maitės ir Lazdynų Pelėdos ra-

Suomijoj 1931 m. buvo iš- štus. Geriausia jai patikę La
me. Darbas, ar mašina, einan- pasitenkinimo, pirmiausiai rei leista anketa nustatyti kokių’ zdynų Pelėdos pasakos. Pra- 
tieji tuo pačiu laiku kitokia- kia ieškoti to, kas patenkina. [ rolę vaidina alkolis automobi- šanti patarti kokiui nors kitų

Muzikoje yra daug įvairumo. [ lių katastrofose. Iš 2,870 ka- knygų, kurį apibudina lietu 
Kas mėgsta klasinę mu2ikų, tastrofų 303 aiškiai nustatyta vių gyvenimų, ypač norinti šį 

sunku net suprasti, kas daro- tas ja ir pasitenkina; kas mė- dėl alkolio (buvo pasigėrę šo- tų pasiskaityti apie Lietuvos 
si, kad vykdomas darbas nc-lfista populiarę, tas ja pasiten- Perini), kitos dėl mašinų sn- praeitį, pagonizmo laikus. Be 
vyksta. Ritmas pagauna žmo- kiną. Nevisokia muzika pasie- gedimo ar kitų nežinomų prie

kia tų patį tikslų. Kaip jau žasčftj. Iš 113 katastrofų su mi

me ritme, teikia kokį tai su
irusį nemalonumų; kai kada

Skaityk Kelionių Aprašymus Tų, 
Kurie Yra Toli Keliavę

‘ ‘ 1.
Vyskupo P. P. Būčio, M. I. C. “KELIONE APLINK 

PASAULĮ” arba kelionė į “EUKARISTINĮ KON
GRESĄ AUSTRALIJOJE”, su autoraus paveikslu ir pa
saulio žemėlapių, Keliauti aplink pasaulį iš lietuvių gal 
tik vyskupui Bučiui teko. Jis moka savo kelionę vaizdžiai 
aprašyti: Puslapių 244. Audeklo apdarais $1.00.

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

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

' III. j
Begalo įdomūs Knn. J .A. Pauliuko “KELIONĖS 

ĮSPŪDŽIAI” Jūrėmis, Azoro Salose, Šiaurinėj Afrikoj,
7 Sicilijoje, Graikijoje, Syrijoje, Šventoje Žemėje, Egipte, 

Italijoje, Prancūzijoje, Ispanijoje; Anglijoje, Belgijoje,
Vokietijoje, Lietuvoje.

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

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

Kas pirks visas tris knygas sykiu, lai atiduosime 
už $3.50. ~ '

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

čia nuplėšti

, “DRAUGAS”,
2334 So. Oakiey Avė.,

Chicago, III.

Nusilpnėjęs, Visai be Ūpo?
Keletao metų atRnl (žymus Gydytojo* 
Specialistas išrado kombinaciją vot-' 
stų, kurie darė stebuklus dėl ligo
nių, kurių organizmas buvo suglėbyo 
ar tik vietomis arkyvus, ir kuriems 
re,Vėjo dauriau kaip t:k paprastą to
nikų. k( preskripclja dabar yra 
davlnėjama visose valstlnyėlose tik uS 
Dolerį už pilno mėnesio treatmentą. 
Jeigu po dvidešimts dienų Jūs nebo
site ųžganėdlptas. Jūsų Doleris Jums 
bus sUgrąži'ntas. Eikite 1 savo vai*- į 
tlnvėlą Ir paklauskite butol) tikro 
NVGA-TONE — žiūrėkite, kad rtl 
laibelio būtų užrašyta

Nuaa-Tone
"■'y?

TOLOSEFAT
MIm M. Kataier tt Brsųklya. N. f. . 

wrttos: axd Krueban (ar tko
pMt 4 moDtfcs aad bar* a»t «nly Im* H 
yaaads bat fael «• mneh batter la „
w»y. Ina tor reopto who doan «s«w ba Aj 
Kdaee, Krasehcn Is vonderfal U “
Um syztcm hesltby. 1 batag » 
tbaald bnow t«r trl«d M
thlaga bat anty Krasebea aanmad 
»ar*aM».” (Mar K. 1M»-

TO loaa f»t SAFELY and HA 
LT, toks b balt Uupoonful oi Kruatbs*
Malta ia a (lan ot bot vatar la tba 
morning bafora breakfsst—don’t atas a. 
aomtn*—a bottle that ląsta t «*•*• 
casta būt a trltta—nt Kruachan Salta •* 
any drugater* tn Amarlaa. lt not tak
tui ly aattafled aftar the flrst bottta— 
monay back.

gaus dėmesį. Sakoma, kad se 
rgantis pamirštus net savo 
skausmų ir tuo būdu duoda 
progos vaistams veikti.

Muzikos ritmas kada būna 
greitesnis už širdies plakimų. 
Tokia muzika paprastai suke
liama linksmumas. Orkestrų 
vadai — dirigentai tai žino 
ir kai kada jie tų “gudrybę” 
panaudoja sukėlimui publįko^ 
je linksmos nuotaikos, kad 
gavus daugiau ovacijų.

Muzika yra garsas, kuris 
pasiekia žmogaus jausmus, dėl 
to ji yra kai p ir vaistai nervų 
ligoms. Žmogus, girdėdamas 
mėgiamų muzikų, užmiršta vi
sų kas jam nemalonu ir tuo 
tarpu jo nervai pasilsi, susti
prėja. Susirūpinime muzikoje 
randama didžiausias nusimini 
nimas, ypač tam, kuris gali 
pats vartoti kokį instrumentų 
arba dainuoti. Protu sergan-

žinome, klasinė muzika yra šie 
los arba idėjos muzika. Popti- 
liarė muzika dėl to, kad ji y- 
ra lengvesnė suprasti. Papra
sti garsai, sudaryti į ritmų,

įlies pasekmėmis 35 atsitiki
mai dėl alkolio, t. y., beveik 
trečdalis visų pavojingiausių 
katastrofų atsitinka dėl alko
lio.

to, ji nusiskundžia Jiei^ndan- 
ti literatūros apie Lietuvų, tan 
tos jausmus, jos širdį, aspira
cijas. Ponia, paskaityk Lietu
vos artojų - poetų kūrinius. 
Maironis, Putinas, Vaičaitis, 
Vaitkus ir kiti dainuoja apie ‘

Gerbiamai "Draugo” Administracijai:
Slunėlu au Aiuo lniitku >. ............... už kuriuos praftau kuogrei'člausia

atsiųsti man sekančias Kelionių knyga*;
VYSK. T. P. BŪČIO KELTONftS — $1.00 
KUN. PU. j. VAITUKAIČIO — 1.50
KUN. J. A. PAULIUKO — 2.00

arba:
SlunCiu $3.50 už kuriuos atsiųskite man visas tris Kelionių knygas. 

Mano adresas: . /
Vardas, Pavardė.............t....................................................................................

.Street

RHEUMATISM
Pain—Agony Starta To Leava ia 

24 Hours
Happy Days Ahead for Von
Think of lt—how thla old 

does mak* progrese—now co(n*e a 
prescrlption whlch Is known to ptuar- 
tnaclsta an Allrnru and wtthia 4g 
honrs aftar you start to take 
mrtft Metine formule pain, agony *»4 
Ihflammation caused by excesa urt* 
reld has atarted to depart.

Allenru does just what tbls notlea 
says lt w111 do—it Is guaranteed. Toa 
can get one generoun bottle at lead
ing drugstoree everynrhere for H 
centą and If it doesn't brlng the joy- 
oua reaulta you ezpert—your moaay 
wbolt heartedly returned.

a ’į!!-j
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muitai
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(pakėlimo algos. Kompanija pa Šv. Kazimiero parapijoj ne- įlar vaikučiu Kaz. Lubanuus-i ju naujas priešalkčlinis juilė- ALKOLINIŲ GĖRIMŲ ĮSTA-

KftSCONSIN’O LIETUVIŲ ŽINIOS
VIKTORAS MANDRAVICKAS, generalis agentas 

815 — 45th Street, Kenodha, Wis.

SV. METŲ MISIJOS Tai na'uja ir tvirta jėga para-

Nuo va-
pijojy. Manoma antra tiek na 
rių bus priimta iki ateinančioSheboygan, Wis. 

sario 11 iki 18 d. čionai buvo susirinkimo. Tuoj po užbaigi- 
'duodamos Šventųjų Metų mi-!ino udsijų bažnyčioje nariai 
sijos, k urioms vadovavo Tėvas’l'avlurė ^kilmingų pasižadėji- 
A. Petrauskas, M. 1. C., iš Chi'n,ih l>a PU'ualdų parapijos sve 
cagos. Žmonės misijas gausiai taįnėj buvo surengta nariams 
lankė. Atėjo ir tokių, kurie Pusryčiai. Čia kalbėjo Slieboy- 
jau seniai buvo matomi baž- į 3ail(J apskrities Šv. Vardo dr- 
.nyeioje. Be to, gerb. misijo-!^08 organizatorius p> J. P. 
nierius malonėjo nuvykti ir jĮHamerla, draugijos pirminin

kas Juozas Juknialis ir kle- 
s. Visi pareiškė didelio 

pasitenkinimo ir džiaugsmo j- 
sikūrimu mūsų parapijoje šios 
svarbios organizacijos.

Pt. Washingtonų, kad ir te-1 
nykščiai lietuviai pasinaudotų 
Šv. Metų malonėmis. Pt. Wa- 
sliingtone buvo sakomi pamo
kslai per tris vakarus. Visa 
parapija priėjo prie šv. Ko
munijos Pelenų dienoje.

Shebovgane misijos baigėsi 
vasario 18 d. ryto po pirmųjų kbnsomybės šventė. Vakare
Mišių, nes misijonierius sku-,l>0 Publika suėjo į

Į svetainę. Čia turėjo progos pa-i

i bona

įsiūlė 10 nuoš., bet darbininkai 
pasiūlymų atmetė. Streikuoja 
nčių darbininkų vienybė stip
ri. Dirbtuvės piketuojamos per 
24 vai. Komunistai ir jų ugi- 
tatoriai varomi lauk.

Darbininkai tikisi/ streikų 
laimėti.

Oster Manufacturing Co. 
virš 100 darbininkų taip pat 
išėjo į streikų vasario 19 d. 
Reikalauja padidinti mokestį, 
nes kompanija mokėjo mažiau, 
kaip NRA nustatyta.

Darbininkai turi vilties 
streikų laimėti.

Eisendrath Tannery Co. ar- 
rba kSip lietuviai vadina gar
bume, vasario 19 d. sustreika
vo 200 darbininkų. Reikalau
ja patylimo mokesčio, nes da
lbai nešvarūs ir nelengvi, - o 
mokestis mažas. Kadangi ne 
visi darbininkai išėjo į strei-

kas per daugelį metų tarnavo jimas — nauja Sųjunjja, kuri į 
Mišioms šv., o jaunoji priklau šiandien juu turi 05,000 narių, 
so didžiųjų chorui. Tat ir ves-' Didžiausia yra tarptautinis 

Sausio 14 d. pirmų kartų ba- tuvė* buvo iškilmingos. . j guttempleriečių ordenas 
Vietinis'...........

seniai įsisteigė jaunų mergi
nų Sodalicijos df-ja. Narių tu
ri 58.

ziiycioj m corpore ėjo prie sv. 
Komunijos. Po Mišių turėjo 
bendrus pusryčius.

Vasario H3 d. antrų kartų1 
mergaitės gražiai bažnyčioj 
pasirodė. Reginys jaudino kie
kvienų katalikų.

DARBAI SILPNAI EINA
Rochest&r, N. Y. Darbai čio

nai vis dar silpnai eina. Da 
bar pradeda uždarinėti ir

Garbė jums, doros mergelės; Į CWA. drabužių siuvyklų. Ir 
malonu jūsų tėveliams ir dva nuo gatvių nemaža darbinin- 
sios vadui, gerb. klebonui, , kų atleido, viso apie 3000. At 
kun. A. Balinskui, kad jo pa-. leistiems darbininkams paša 
stangos nenuėjo niekais. Drau ko: “Dabar patys pasiieško 
gija turėtų pasidarbuoti, kad kit darbų”
nei viena lietuvaitė katalikė7
neliktų neįsirašius. Dievas lai
mina gerus darbus. B. V.

TYMAS BELGIJOJ

Alkolinių gėrimų Įstatymas 
kuriuo buvo įvestu taip vadi-

kų, tai pirmų dienų prasidėjo 
X \ asario 16 d. Į«is mus, | Juu^tynės ir betvarkė. Tas da- 

kaip ir kitose kolonijose, bur j y- prog0K policijai įsikišti. Ke

KAS GIRDĖT TARP NEW 
YORKO LIETUVIU

Vasario 19 d. aprūpintas šv.
vo paminėta Lietuvos nepri

vienas net pusėtinai nulaužy
tas. Teko ir žiopsotojams. 

Beri išvykt su misijomis į! ^ainę. čia turėjo progos pa-j Muštyn-S . streikuojantiems 
-Rytines valstybes. Misijos bai i aus^^1 a *P*e į darbininkams nieko gera ne-
gėsi labai iškilmingai. Visa .11 iniausiai tiumpą,'duoda. Tiktai vienybėj galybė,
parapija ėjo prie šv. Kompni-į Ltjspū mgų ka )ų, pasakė ^įrcįĮ<uojanĮįejį darbininkai 

neturi mušeikų įsileisti. YraKiuris 
jo ilgokų 

kalbą pasakė gerb. misijonie- 
Tėvo

jos. Vjiii ir ,„ol,.r,i diaugijus, a'e<’1?8 g<'rb- kun- 
ėjo prie Dievo stalo bendrai, k'c'10’ b
pasipuošė savo draugijų žen-
kinis. T, patį vakar,, „,'ūs ba-lrills Tavas 
žnyėioje baigėsi ir 40 vai. at.! retrausk»’ kaipo-vieno Lietu 
laidai. Gražų pamokslą vaka- vos ■'•‘Pnklauson.ybei darbuo
re pasakė kun. A. Balinskas, I tojo, kalba buvo be galo įdo-

119,355 narių suaugusių ir 63,-į numoji dalinė prohibicija, t. 
915 jaunimo ir vaikų. Didelius! y. visose viešose vietose, sma- 
laikosi kultūrinio auklėjimo klėse, valgyklose, restoranuo- 
krypties ir turį 1300 suaugu- se ir net privačiuose klubuo- 
sių kursų (panašių- kaip pas se neleidžiama vartoti stiprių- 
inus liaudies universiteto sky-' jų alkolinių gėrimų, buvo no
riai), 1504 knygynus — skai-Irimą pakeisti. Tačiau senatas 
tykias su 786,500 knygų. To-i 83 balsais prieš 73 patvirtino 
liau tautinis guttempleriečių Į senąjį įstatymų įvedant dar 
ordenas — 52,779 abstinentų/ stipresnę kontrolę, nes lig šiol 
“Mėlynoji Šųįjunga” — 35,401! smuklininkai ir visų restoranų 
abstinentų, Darbininkų Sųjun- savininkai stiprius alkolinius 
ga — 7,950 narių, “Baltasis gėrimusluikydavonaniuose(į- 
Nuonietas” -

Dirbtuvės pas mus didžiu
moje dar uždarytus. Kurios 215 skyrių, 
dirba, dirba po 2—3 į savai

nencių s-ga
moterų absti- J statymas leidžia privačiuose 
8,439 narių ii | namuose laikyti ne daugiau 2 

! litr. stipriųjų alkolinių gen
ite to, yra dar abstinentų mų), dabar yra visai uždraus

tų. Žmones nusiminę. Nežūna,'Sąjungos pasiskirsčiusios pa- i tu laikyti minėtus stipriuosius
kas toliau bus. A. Žiemys gal profesijas: Automobilistų gėrimWj vigame

I Nuo redakcijos. Apie Vasa S-ga — 8,562 nariai — su 185 
j rio 16 d. paminėjimo iškilmes -į sekcijom, amatininkų s-ga — 
jau tilpo “Drauge ’ anksčiau !3,5(52 nariai, gydytojų — 50. 
atsiųstas aprašymas kito Dilti 1 Universitetuose ir vidurinėse 

mokyklose studijuojančio jau
nimo — 3,722 abstinentai ta-Į 

į mpriai susiorganizavę į vienų I 
1 sąjungų — tai busimieji abs 1 
tinentų vadai.

kuria
me yra smuklė ar kita kuri 
vieša alkolinių gėrimų parduo 
tuvė.

korespondento.

DIDELĖ PAŽANGA 
ŠVEDIJOJ

An
it anas Petravičius. Paliko žmo 
nų su dviem dukrelėmis. Vy
resnioji gera giedorku; pri
klauso didžiojo New Yorko lie 
tuvių parapijos chorui.

Velionis turėjo gabumų bi- 
znyjė ir buvo gana pasiturin
tis Smogus. Pramokęs kiek, nu 
sipirko mašinų grindims sku
sti ir -vaškuoti. Tame biznyje 
turėjo gero pasisekimo ir gė
lai uždirbdavo, nes darbų ge
rai ir sąžiningai atlikdavo.

lėtas ir lietuvių, gavo inu5pį!Sakramentais miiė a. u

j visokio plauko agentėlių, ku- 
' rie nenori, kad darbininkai lai 
I mėtų.-

Kas iš to išeis, ateitis paro-

Švedija yra vienintelė visa
me pasaulyje šalis, kurioje da 
baltiniu metu yra daugiausia 

į abstinentų pagal absoliutų gy
ventojų skaičių. 6,000,000 kia 
što gyventojų, o jų tarpe yra 
230,000 suaugusiųjų abstinen
tų. Prieš keletą metų prasidė-

GARSINTO
“DRAUGE”

LIETUVIAI DAKTARAI:
Amerikos Liet. Daktarų Draugijos Nariai

.Wilwauk«, lietuvių klebonas. ! ",L Tu",a I*r amžius Pric5° 
Atlaidų baigoje dalyvavo be- >'rlsK°,a’ karo ^vyje, ap
veik visa vietinė dvasiškus. EUpta |vairi« “edatekli>l ’ ,

į-\ - {kuinų; stokos darbuotojų, sto-'
•K* Sbebovgane Šv. Metų nii^kog lėšų, pasiskelbė nepriklau t 

. sijos bus atsimenamos dar ir į sonm jFj štai, pareiškusi kovui 
tuo, kad čia pirmi? sykį tapo savi/ pavergėjams išeina laimė 
sutterta Šv. Vardo draugija.įloja. Visa taį atrodė lig graži 
Iš sykio į draugijų įstojo 57j pasuka. Bet tai ne pasaka, o
Bariai, dauguma jauni vyrai.

NEPIRKITE VAISTUS 
UŽRIŠTOM AKIM

tik tikrenybė, ir jų pasakojo
I senas už Lietuvos nepriklau*
' soinybę kovotojas, iš kurio ši- 
I idies veržėsi sunkiųjų laikų 
atsiminimai. Gerb. kalbėtojas1 
nepamiršo prisiminti ir daba

rtinės Lietuvos būklės. Visa 
, tai publikai labai patiko.

dys.
Miestas labai susirūpinęs 

streikais, nes ir taip daugybė 
bedarbių, o čia dar daugiau 
atsirado. Darbininkai turi vil
ties laimėti, nes reikalavimai 
teisingi. Turčiai be mielašir 
dystės darbininkus išnaudoju 
Tat darbininkai priversti 
stvertis paskutinės kovos — 
streiko. Nors tai nėra lengva, 
bet visgi tikisi laimėti. B. V.

Prieš užgavėnes keturios po 
ros įstojo moterystėm Viena 
iš'tų pora K. Labanauskas su 
E. Kavaliauskaite. Būdamas

tl '
4*

JUS. SHINGLMAN, M, B.

LIETUVIAI DAUTARAI:

TeL LAi'ayette SO57

DR. A. RAČKUS
GYDYTOJAS tr CHIRURGAS 

X—SPINDULIAI 
3051 West 43rd Str.

TeL GROvehill 1505

DR. A. L. YUŠKA
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

Vai.: 9-11 ryto 2-4 lr 7-9 vah. 
Seredomls po pietų lr Nedėįdlenla* 

tik susitarus
2422 W. MAKŲl ETrU ROAD

Vakaras baigtas 
įaimnu.

Lietuvos
Cydytojai per visų pasaulį su
tinka kad nėra didesnės pai

kystės kaip pirkimas ir ėmi-, , . . ,,
.ras nežinomi, vaistų. Pasi-! rengto vakariene. Konge pa- 
klauskite s&vo gvdvtojo. i rapijos moterys pirnuninkau- 

: Taigi—į ėjus krautuvėn dėlljant tretininkėms. Žmonių su
tilpo Bayęr Aspirin, prižiurę- gražUs būrelis. Visi buvo

X Vasario 25 d. buvo su-

(Prie Archer Ave. netoli Kedsle) 
Valandos: nuo 2 llr. 8 vai. vakaro 

Seredomls lr nedėliomis pagal 
sutarti

kit-e, kad gautumėte.
‘ Atsiminkite, kad. gydytojai 
indorsnoja Tikrų Bayer Aspi- 
lin |caipo SAUGŲ palengvini

patenkinti. Kalbėjo klebonas 
ir keletas parapijiečių. Pelnas 
parengimo ėjo į naujai įsteig-

mų nuo galvos skaudėjimo, ša-; tų klebonijos statymo bei ba- 
Vįų, gerklės užėmimo rūmati-jž ,jos taisymo lond Wrdfit 
smo skausmu, nerviškumo ■- J
t.t.

Tik atsiminkite šitų

ir kacLir kitos moterų draugijos,! 
Reika-; &v- Duos jr Moterų Sąjungos,!

du:K FOVVKLL, warner 
IIKOS. FILMU «V.U<l*Dfr 

BL S OfltnrM AS 01.0-001.0 '
VHOGKAMVOSE \

Ofiso Tel. ciceyto 
Rez. TeL CICERO 1

Buvpg cicero 
miestelio pir
mas Sveikatos 
Komlsijonie- 
rlus (lr laikė 
tą. garbės ofi
są per 10 me
tu ) /ra gerai 
Cicen'ečltais 
žinomas per 1 
*B7 r>»- 1
bar speciali- I 
moja gydyme 
PlauClŲ, «r- 
(flee Ir Rea- 1 
raathmn ligų. 
VšMndozt

Nuo 10 lkl 12 vai. ryto; nuo t iki 4 
vai. popiet Ir 7 iki 8 vai. vakare; 

Iventadt'enlals parai susitarimą.
4930 West 13th Street

rtr.FRn n.r.

Fboiie GROvehiU 0027
Valandos: 2-4; 7-9 P. M.

Trečiadieniais lr sekmad. susitarus

DR. J. W. K ADZEWICK
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

885# SO. WESTERN AVE. 
Chicago. III.

DR. A. P. GURSKIS I
DENTISTAS Į 
4204 ARCHER AVE.

corner Sacraniento 
Vai.: nuo 9 v. ryto iki 8 v. vak.

TeL LAFayette 7450

DR. F. 6. WINSKUNAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4140 Archer Avenue 
Vai.; 8—4 lr T—9 vaL vakare

Res. 2136 W. 24th St. 
Tel. OAHal 040S

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS 

(448 SO. 49(h CH*., CICERO. EU. 
Utar., Ketv. lr Pėtn. 14—9 vaL 

*147 KO. HALSTED ST., CHlOAGt 
Paned., 8aredL ir Sukat. 8—9 vai.

i Dienoms Tel. LAFayettc 57*8 
Į Naktimis TeL CANai 0402

Į DR.A. J. JAVOIŠ
Office: 2643 W. 47th Stre«
Vai.: 8 iki 5 popiet, 7 Iki 9 vak.

Nedėlioję pagal sutarti

ĮVAIRŪS O A E r A R A

Office Phone 
PKOsfrect 1018

Res. and Ofh'ce
236# 8o. Leavitt Hl 

CANAL 070*

DR. J. J. KOWARSKAS
PHYSICIAN and SURGEON

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

8 to 4 and 7 to 8 F. M. 
Sunday by Appolntment.

MSk, » • /■ • • • . . 1 Diek Powel1. muzikalių komedijųlaukite ir gaukite < icnuine Ba- i darbuojasi, kad prisidėjus i nimų jaunas artistas, prisirašė kai- 
i po d&i'nuo.ftmtls vakaro vedėjas dėlyer Aspirin. 

Tikras 
Bayer 

Aspirin 
Nekenkia 
Širdžiai 

Nai vs N R. A.

prie šio fando. T. P.

STREIKAI KETURIOSE 
DIRBTUVĖSE

Offlse TeL REPubiic 70M 
Rea. Tel. GROvehiU 0017

••17 S. WASUTE5AW AVE.

DR. I. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS lr CHIRUOAS

2428 W. MAlUjtE’riE ROAD 
Vah 2-4 lr 7-9 vak. Ketv. 9-U ryla 

NedllloJ susitarus

Khotie CANai 418S

OR. S. BIEŽIS
GYDYTOJAS f CHTRVRGA< 

2201 W. Cermak R«d

BANKAS-
LIE7UVIAMS

iitipykit savo pinigus 
šiame banke

HALSTED E1CHAH6E 
NATIONAL BANK

Halsted Si. ir lllth PC
\HTV< ff.df.raT.

1\S« KAN< E KORPORACIJOB 1

Racine, Wis. — Per tris die- 
Įnas čia sustreikavo keturių di- 
fcrbtuvių 2,500—3,000 darbinin- 
1 kų, būtent ('ase Co., Month 
Works (IMK) darbininkų), Ga.se 

jMain VVorks (300 darbininkų).
1 Pastarojoj 100 darb. dar pa- 
| sililto, bet manoma, kad ir tie 
' išeis:

Vasario 21 <1. Nash Motor 
(’o. 1200 darbininkų išėjo į 
streikų, nes didžiuma įsirašė 
į Aulo Workers Union Ameri 
can Eederation of I^ibar. Dar
bininkai reikalauja 20 nuoš.

trijų old Gold leidžiamų programų, 
su Ted l-'iorito vakarų orkostra, pra
dedant t.rcėladieii), vas. 7 d., 10 vai. 
vak. rytiniu laiku, per visų kraėtų 
IA WAB<’ — Coluiribiu sistemų San I Piloną
Frunciseo. RNGIevrood 4441

PoweU’iul bus pirmieji programai', I 
kuriuose ' bus girdimas per platųjį I 
kruAlų. Jo Omus isigarsvjlmas prida- I 
•ri- daug Anekos pačiame Ho8.lywood.
VVarner Kros. jj rado 1932 m., o jis 
atsižymėjo savo loAlmu "Bb-ssed E- 
vent", "Klng's Vacatlon”, "Forty - 
Kecond Stroet", “Oold - Diggers of 
1932'', “Footllght Parado", lr "Con- 
ventlon City”. Taipgi, sykiu su Flo- 
rlto grupo, Powiul loė ateinančio! fl- 
Imoj "Hot Air".

Jaunasis Powell gimė Arkansus 
valst.; pradėjo kaipo koncertinis dai
nininkas Uouisvllle, Kjf., darė rekor
dus popullarlėkų dainų. Ir per i'lgų 
laikų, buvo "rnaster of coretnonlės'''

Į teatruose Plttsburghe, kur rado Jj 
filmų ag*, n ta i.

JJėra jokio sekreto apie OGI? GOL- i 
D’ų gerMiėma - Icngviunų. Tai pn- I 

/eina nuo aukštesnės tabakų koky-1 
bės... vien tai. Karalienė — lapoti i 
tabakas. IA Airdies tabako augalo, j 
Kaulės prinokę, namfnės Ir TurklAkos 
tabokos. I’ueendtntas taip, kad Jtnnis I 
pasiekia taip Avarus, kaip saulės spi- 1 
ndalys.

014) GOLD kaip nt«akorninga* ] 
draugas: niekuomet Jumis nenulel- 
df.la. Kas dienų OI.D OOLD8 yra 
lygiai vienodi' grynume, skonyje lr 
gerkllal lengvume.
NOT A COUGH IN A CARLOAD .

(Apgras.).

BR. CHARLES SEGAL
OFISAS

4729 So. Ashland Ave.
2 luboė

‘ CHICAGO, ILL

,OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vhf. ryte, nuo 2 iki 4 
vai. po pietų ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. ' Nedėiiotnls nuo 10 liu' 12 
valandai dienų.

Telefonas MIDway 2880

Ofiso Tel. VlCtory »*•»
. Rn. TeL DKKaei <t»»

DR. A. A. ROTH
Rusas Gydytojas lr Chirurgas 

Moteriškų, Vyriškų, Vaikų fe 
visų chroniškų ligų. 

Ofisas 3102 So. Halsted St
Kampas 31st Street 

Valandos: 2—4 popiet, 7—9 vai. vak
Nedėlfomls tr Aven tądien lala 10—II

Dr. M. T. S tritol'is
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS
4645 So. Ashland Ave.

OFISO VALANDOS:
Nuo 2 lkl 4 lr nuo 4 Iki 8 vak. 

Nedėliomia pagal sutarti 
Ofiso telef. BOUlevard 7X20 

No.au teL FROspeot 1430

Valandos 1—I lr 7—t vak. 

Beredomia lr Nedėliomis pagal sutąsė

REZIDENCIJA
6631 B. California Ave;

Telefonas REPubUo 7848

Tel. BOUlevard 7048

O ffles Phone 
TKIangle 0044

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAU Ir CHIRURGĄ#

7850 So. Halsted Street

vai.:
- ROOM >14 

8-4 tr 7-« vai. vakara

DR. MAURIGE KAHN
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

4631 SO. ASHLAND AVI
Tel. YAItd„ 0004 

Rm.: Tel. PLAaa 8200
„ VALANDOS;

Nuo 10-12 v. r/to: 8-3 lr 7-9 v. T 
Nedėldienlals nno 10 lkl 12 dienų

DR. C. Z. VEZH1S
DENTISTAS

4645 So. Ashland Avė.
arti 47th Street 

Vai.: nuo 8 Iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutarti

Ofiso: Tel. CALumet 4988 
lies.: Tel. HEMIock 4284

DR. A, G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

3147 So. Halsted St
Ofiso valandos: 1-4 Ir 4-8 vai. vak. 

Reaidencijoe Ofisas: 2454 W. 49th St 
Valandos: IK—IT ryto 

Beredomia lr Nedėliomia pagal sutarti

DaktarasĮBapĮtorae WISSIG,
SpeciaUrtae U 

Rusijos
GYDO VISAS LfGM VYKO IR MOTEftŲ PER 2R METUS NBMUIUMY 

BAir USBVBKNP.JU8IO8 lt NKI8GYDOMOS JOS YRA 
Rpeelaillkal gydo Ilgas pilvo, plauftlų, Inkstų Ir pūslės, užnnodljlmų krae- 
lo, odos, Ilgas, žalsdas, reumstlsmų, galvos skausmus, skausmus n u ta. 
r°J*> kosėjimų, gerklės skaudėjimų lr paslaptingas Ilgas.' Jeigu kiti nv- 
gM4jo Jua lėg-dyti. ateikite ėls Ir persitikrinkite kų Jis Jums gali padu 
rjrU' ■YMkUkuoJa per daugeli metų Ir Iftgydė tukstanėtue Itgonlų. Patolf

v dykai OFISO VALANDOH: Kandie nuo 14 valandos ryto 
andai irvals nno I—8 valandai vakare Nedėtomis nuo 11 ryto Iki

Mlb KR kanose Ke«w Ave. T et URA
yar^mavmmaMgairr sn-eseri emuss ii; s rj/sv

rj

mneeiak*

Tel. CANai 0257
lies. PltChųiect <1059

DR. P. L ZALATORIS
GYDYTOJAS lr CHIRURGAS

1881 SOUTH HALSTED 8TRSA2I
Kealden.vja <l»no Ko. Artisls™ nva 

Valandos: 11 ryto Iki 4 popiet

4 lkf 8:89 vakare

DR. J, RUSSELL J
Lietuvis Chirurgas ir (lyilvtojns ■

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

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

BR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4142 ARCHER AVENHB
Tel. Ylllglnln 0034

l4l. OANal 8128

DR. G. I. BLOŽIS
DENTI8TA8

2201 W. Cermak Road 
(Kampoa Leavitt St)

Valandom Nuo 8 lkl 18 ryto 

Nuo 1 fkl I vakare 
Seredoj pagal sutarti

Tel. Ofiao BOUlevard 5818—74 
Ros. VlCtory 2842

DR. A. J. BERTASH
756 W. 35th Street 

Ofiso vai: nuo 1-8; nuo <:84-8:>t
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LABDARIŲ DIRVA

GERIAU AUKOTI NEGU 

PRAŠYTI

PRAŠOME Į CENTRO 

SUSIRINKIMĄ

Lietuvių K. K. Labdarių ce
ntro susirinkimas jvyks šį- va-

diuo klaustum labdarybės 
skyriuje “Ryte” tilpo tokia

LABDARYBĖS ŽURNALAS Pastaba:

“Visa gailestinga Lietuvos
Lietuvos katalikai, kas kart 

labiau išplečia labdarybės da
rbų. Lietuvos Karitas, taip va

karų, vasario 28 d., Aušros I dinasi labdarių organizacija 
Vartų Į>arapijos salėj. Kuopų I susilaukia naujų skyrių ir nuo 
atstovai ir visi labdarių veikė lat stiprėja, laetuvoje labda-j

POETAI APIE MŪSŲ 
ROTy DARŽELIUS

Town of Laks. — Ši kolo
nija pagarsėjusi savo didele

, lietuvių bažnyčia, nuveiktai^ 
visuomene turėtų daugiau la- . . . ... .... darbais tikėjimui ir visuome-

douiėjo ir ta žinele. Jis uorė-1 kablauzdės merginos — ‘N.’ į 
tų tų vaizdų matyti. j žinias, kurias “redaktoriai”'

Vaizdas rūtelių darželio skel viena po kitos grūdo j garbų. I Sąryšy su šalyje vykstančiu

BLAIVYBĖ JAPONIJOJE

rdyklų apylinkėje nėra vienas. 
Kiekviena darbšti šios koloni- 

įjos lietuvė moteris savo.tlar- 
' šeljuose augina r litų. Klebono

Kai jau neturėjo žinių, vertų J krizių alkolinių gėrimų gairiy 
laikraščiui, tada traukė 
rbo žinias, spausdino 
ti skaitytojams. Nežinia, kaip j nų Lyga kovai su alkolizmu

---- 11 v ° -««,•»
;ė iš gu-Įba per pastaruosius metus žy 
ir siun-jmiai sumažėjo. Tautinė Japo-

jai prašomi atvykti, nes turė
sime daug svarbių savo orga
nizacijos reikalų apsvarstyti.

Gerai yra patirta, kad tos 
organizacijos yra stiprios, ku
rios laiko reguliariai susirin
kimus ir kurių susirinkimai y- 
ra gausingi. Jei nariai skaito 
šventa pareiga lankyti susiri
nkimus ir susirinkimuose už
dėtas pareigas ištikimai pildo,
tu organizacija yra laiminga.

*
Mūsų, labdarių, organizaci

ja daug gražių darbų nuveikė 
ius krizio metus per- 

|o dėl- to, kad dauguma 
rių ne tik susirinkimus 

Biutariihus vykdė į gy

liai tuo yra laimingi, kari 
jiems gražiai talkininkauja in
teligentija, ko mums, Ameri
kos lietuviams labdariams trū 
ksta.

Šiojpis dienomis paskelbta 
žinia, kad kun. V. Mieleškat 
Lietuvos Katalikų Veikimo Ce 

’ntro ir “Lietuvos Karitas” 
sųjungos pirmininkas, leis la- 
bdarybės reikalams mokslinio! 
turinio žurnalų. Pirmasis to 
žurnalo numeris pasirodysiąs 
kovo mėnesio pradžioje.

BEDARBIŲ GLOBA 

ISPANIJOJE

ir sunkiai dirbo. To
taliau lai- 

hės ir tai ne vienas kuris 
įsų, bet visi nariai. Prieš 

akis dar daug didelių 
irbų stovi. Juos nudirbsime 

taila, kada visi vieningai 
irbsime.

p.lusistatyino ir

bdarybę paremti. Be reikalo 
niekas nieko neprašo, o jeigu 
prašo, tai aišku, kad reikali-, 
nga. Juk prasyti aukų nelen-[ o
gva, taip pat ne kiekvienas 
gali; reikia netik drųsos, bet 
pasiaukojimo. lzabai dažnai 
žmonės aukų rinkėjus išbara 
ir net išvaro iš namų. Tai la
bai skaudu tiems, kurie renka.
Juk renka ne sau, bet savo ar

Visuomėnė turėtų būti |ioionįjoj kur vasarų tos' kolonijų darželiais, medeliais, 
dėkinga, kad atsiranda kil
niam darbui pasiaukojusių 
žmonių. Žinoma, visuomenė tu
ri žinoti, kam renkama. Var-I Pri,,š kiek laik" 
gšif šelpimui turėtų kas kiek bendradarbis, Andrius Šnipas, 
gali aukoti netik pinigais, bet “Pie >™s'l kolonijo-
ir .ūbais ar maistu, nes daug Je rūtelc8 Stai ki» P“ra-W:

“Bevaikštant man viena ga

nei, bus apdainuota. 
Tema tos dainos — musų

Apleisdami savo tėvynę mū 
sų tėveliai nepamiršo gražių
jų rūtų darželių. Skynė šake
les, rinko sėkleles ir tų “tur
tų” atsivežė į. Ameriką. At
vykę čia jie tas rūtų sėklas 
sodino Atlantiko pakraščjuo- 
se, Pennsylvanijos kalnuose ir

rūtelės auga skerdyklų 
Į atmosferoje.

Į šiandien yra alkanų, basų, ne- 
turinčių rūbų žmonių.”

Aišku, kad turintiems leng
viau yra aukoti, negu labdarių

Ispanų katalikų vado Gil veikėjams prašyti. Netrukdy- 
Itables įkurtoji <“Aceion Po-'kime jiems, bet gelbėkime, 
pular” turi ypatingų sekreto-

M. S. 55 KUOPOS 
. VEIKLA

kun. Skrypkos darželyje taip Grigaitis, “N.” bosas, vertino ' dabar turi 3,216 savo skyrių,
pat randasi rūtų. Kaip papra
stai, darželiai tik pavasarį ii 
vasarų daro įspūdžio.

tų Jurgelioniu “kurybų”, bet I kuri š. m. liepos mėn. pasku- 
patiems naujieniečiams ji bu-1 tinėmis dienomis turėjo save 
vo verta tik — nusispjovimo. metinį atstovų suvažiavimų.

Keiktų pavaikžeioti Marsh-!Ben<lr"b vtaa ‘M sukakėių pro 

field gatve rytų pMtje, einant 18r“‘"a vaizdav0 “N-” nusma- 
į šiaurę nuo 4b iki 43 gatves. “ / - ,

Moterėlėj, “gandrai tuojau 
parlėks”, saulutė pradės šil
dyti ir rūtelės ims žaliuoti.
J ei turite skly pų ž mielės, pa
sodinkite rūtų, dabinkite savo

Suvažiavime nutarta prie kie
kvieno skyriaus organizuoti 
moterų abstinenčių būrelius. 
Kasmet yra skiriama viena 
savaitė jaunimo priešulkolė 
niam auklėjimui ir kas ypa
čiai svarbu, kad toji savaitė 
yra numatyta įstatymuose. ’ -

oro Kad ir skerdyklų oru bus jie 
apimti, bet vaizdas teiks gro
žio jūsų pučių ir praeivio a-
kiai. ' lėlius

rijatų socijalinianis reikalams, 
ypač bedarbių reikalams rūpi
nti. Vargšams pagelbėti netu
rtinguose Madrido priemies
čiuose yra įsteigta maitinimo 
ir šalpos punktų, vaikams ir 
neturintiems pastogės — užei-

Reguliariai susirinkimus la- gos jr nakvynės namų, dieni- 
nkyti ir vieningai dirbti pra- nių vaikų lopšelių ir t.t. Acci- 
dėkime nuo šiandien. Centro On Popular vargšų šelpimo ir 
valdyba džiaugsis visus labda globos reikalu išleido labai 
rių veikėjus ir visų kuopų at- gražaus turinio atsišaukimus į' 
stovus matydama šio vakaro sostinės ir kit. Ispanijos pasi- 
susirinkime. Valdyba turinčius gyventojus.

West Side. — Vasario 14 d., 
I>o pamaldų Įvyko skaitlingas 
kuopos susirinkimas. Pasta
ruoju laiku kuopa turi nžsi- 
briežusi daug darbų nuveikti.

Po Velykų, balandžio 22 d., 
įvyks kuopas vakaras su per
statymu. Komisija prie jo ruo
šiasi ir daro planus.

Susirinkimų buvo aplankęs
I klebonas kun. J. Mačiulionis;

tve netoli skerdyklų, akys rū
tas pastebėjo ir -mano nosis- . .J. s •
atskyrė jų kvapų nuo skerdy
klų smarvės. Tos rūtelės vir
pėjo pučiamos- susmirdusio vė 
jo, rodos, lingavo savo galvu
tes ir raudojo •— apgailesta
vo darželį, kur jų prabočiai 
augo tyrame ore — Lietuvoje. 
Poetai, nupieškite šį vaizdų 
meilingais žodžiais, kurie akį 
sužavėtų, širdies stygas už
gautų”.

Yrėjas Vitkauskas, kuris do
nfisi visu gyvenimu čia, susi-

i

A. A.
BRONĖ DACZOLA

(Po tėvais Pilkaitė; po pirmu vyru Janušienė)
Mirė vasario 25 d., 1934 m., 3:55 vai. popiet, sulau

kus pusės amžiaus. Kilo iš Šiaulių apskr., Vanguvos 
miestelio. Amerikoje išgyveno apie 32 metus.

Paliko dideliame nuliūdime vyrų Juozapų, dukterį 
Bronę, sūnų Benediktų ir marčių Kotryną, dvi anūkes 
Bronisę ir Dolores; tris seseris: Alise ir švogerį Ga
jauskų, Mikasę ir-švogerį Ravliče, Staponijų ir švoge- 
ij Jakibunkį, brolį Jonų Pilkį, o Lietuvoj du brolius? 
Vincų ir Juozų ir dėdę Ajeksandrų Bugvilų ir pusse
serę Šimaitienę, Elzbietą ir Marijonų Bugailų ir daug 
kitų giminių. Kūnas pašarvotas ŪSU S. Campbell Av. 
Tel. Hemlock 6416. Laidotuvės įtylis ketvirtadienį, 
kovo 1 d., iš namų 8:30 vai. bus atlydėta į Gimimo P. 
Šv. Mar. parapijos bažnyčių, kurioje įvyks gedulingos 
pamaldos už velionės sielų. Po pamaldų bus nulydėta 
į Šv. Kazimiero kapines. Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus-ges ir pažystamms-mas' dalyvauti 
šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: Vyras, Duktė, Sūnus, Marti, Seserys, Bro

lis, S voveriai ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius J. .T. Bagdonas. 
Telefonas REPubiic 3100.

VENETIAN MONUMENT CO.. INC.
Ištli ritėją i aukštesnės rūšies Paminklu 

ir Grabnamių

DkliiatiKla paminklų dirbtuvė 
Chicagoj

Supirš 30 metų prityrimo

Pirkite tiekiai Iš tHrbtuvėa Ir 
Lmųtykite pinigiiH

—------- o----------
Mes atlikome durtu, du-ugellul iyntes- 

nlų Chicagos l.tetuvlų.

527 N. WESTERN AVE.
Mrti Grand A,e.

Telefonas SEEIey 6103
Chicago, Illinois

J mii

BURLESKAS “N," 20 M, 
SUKAKČIAI PAMINĖT I
Praėjusį sekmadienį, Ash

land auditorijoj Chicagos so 
cialistų dienraštis minėjo 20 
m. sukaktį. Taja proga Maka
lų papė .Jurgelionis suruošė 
lietuviškų burleskų: išjuokė 
redaktorius, pademonstravo 
plikas merginų blauzdas ir 
pačias “Naujienas” vaizdavo 
niekam vertu laikfaščiu. Ke
turi vyrai su ilgomis “dzido- 
mis” ir indijonišku šqkiu vai
zdavo “N.” redaktorius; pli-

idealas dabar yra tiktai gra
žuolės ir pusplikių mergų blau 
zdos, kurios fašistiniu būdu 
sveikintos ir internacionalas 
padainuotas. Beje, lig pajuo 
kai, padainuota ir Lietuvos 
himnas, bet jį dainuojant pas 
duris“tautiečiai” vos revoliu 
cijos nesukėlė protestui prieš 
tautos įžeidimų tokiame “pe
rstatyme ’ ’.

Ant galo Jurgelionio “kū
rybai” apvainikuoti ir “N.”
20 m. sukakčiai taškų padėti, 
kaž kas buvo atnešęs ir padė !, • . . , • •
jęs smirdančių bomba, kuri ‘ 
tačiau spėta dar nesprogusi iš
mesti. Po to pas duris keturi 
poliemonai kiekvienų pribuiše- 
lį jau observavo. Rep.

BIZNIERIAI, GARSINKI 
<T£S “DRAUGE’

GRABORIAI
LACHAVVICH 

IR SJDNOS
LIETUVIAI GRABORIAI

_ • T V' ■ ' •'/*.». *
Patarnauju laidotuvėse kuopiglausia 

IĮ tarp kitko, kvietė sųjungietes ! Reikale meldžiu Atsmauktinmano 
1 ° jlarbu bosite užganėdinti

Į pasidarbuoti parapijoj vaka- j
rienei, kuri įvyks atvelyky, 

i Prašymas priimtas ir išrinkta 
j komisija iš S. Balčiūnienės, E.
| Karlavičienės, M. Aitutienės, i 
I A. Sinevičienės ir A. Linkevi-i 
j čienės. Be to, visos sųjungie-
tės pasižadėjo vakarienėje di
rbti.

Nutarta bendrai visoms mi
nėti Motinos Dienų. Užprašy
ti šv. Mišias ir bendrai • eiti 
prie šv. Komunijos.

darbu būsite
Tel. CAN ui S&1& arba 2&1«

2314 W. 23rd PL, Chicago

1439 S. 49th Ct. Cicero, DI. 

TeL CICERO B#27

SIMON M. SKUDAS
GRABORIU8 IR BALRAMUOTOJAb 

Patarnavimu geras ir nebrangus
718 K 18th Bt 

£22”S± urt

1. F. RUDŽIUS
Ino.

LTBTUVIŲ ORAHORIUS 
Palaidoja ui *16.00 ir aukftėlan 

Modemiška koplyčia dykai.
Kuopos iždininkei S. Balčiu •«» w. tstu nt. Tet Gavai sn*

j menei ir jos sesutei eųjungie- 
į tei E. Zaurienei jų liūdesio va 

landoje reikšta gili užuojauta 
ir už jų motinėlę kuopa užpra
šė šv. Mišias.

Buvo sunkiai šusirgusi kuo- 
| pos narė O. Šturmienė ir Šv.
1 Kryžiaus ligoninėj padaryta 
(operacija. Kuopos narės, ku-' 
rios galėjo, jų lankė.'Dabar, 
ačiū Dievui, jau sveiksta ir ne 
užilgo tįkimės sulaukti savo 
tarpe.

Serga ir kita musų Kuopos' 
narė E. Danikauskienė. Narės 
prašomos jų aplankyti.

Pavasariui artėjant visos na 
rėš žada labiau subrukti, pri
rašyti daugiau naujų narių. 1 

I Kuo geriausių sėkmių. Ta pati

Chieago, III.

u. m p
ORABORTOS IK LAIDOTUVIŲ 

VKDBJAa
1646 WE8T 46th STREET

1 TcL BOCkrtrt •«!»

Tet. CICERO

SYREWICZE
OKABORIUS 

Laidotuvėms bt
salimas

1444 n
IOIA DYKAI 

4«a CH/m

—

s
MEDŽIOJA AUTO

MOBILISTUS :
&iviuis dienomis, visų dides

nių gatvių kryžkelėse pasta
tyta policija nulaiko ir duoda 
“bilietų” kiekvienam autohio 
biustui, neturinčiam šių metų 
laisnių. A

ŠVEICARŲ BLAIVUMO 

BŪKLĖ

/
Higienos ir sporto parodoj 

įvykusioj 1933 metais Šveica
rijoj, išgerta: 94,179 ltr. pie
no, 8,557 ltr. grietinės, 61,512 
butelių vyno, 1,538 buteliai li- 

vyno, 26,-
403 buteliai alaus ir 75,j 
ltr. alaus iš bačkų, 883 
vaisvynio, 6,962 ltr. vynūogiį 
sulčių ir 18,343 buteliai vaisių 
sulčių, 733 ltr. vaisių siropo 
ir 64,075 buteliai mineralinių 
vandenų ir limonado.-

ROSELLI BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Telefonas YARds 1138

STANLEY P, MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama.

3319 Lituanica Avenue

Chicago, -111.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia Dykai 

4830 WEST 15th STREET 

Cicoro, IUinois 

Tel. CICERO 2109 ir 859-J.

A, MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Ave.
Tel. Bonlevard 4139

Tl»

Tel. LAI’ayette M9»

J. Liulevičius
OratMtvtas

tr
Balsamuotojas

Patarnauja ChU 
oagoje ir aplella 
k*j%

Dideli lr graži
Koplyčia dykai

«OM Archev Avw

R

s

Alfred Koselli, pres.

Specia'lstai iškalime ir Išdirbi
niu visokių rūšių paminklus ir 
grubnainius.

Mūsų šeimyna specializuoja šia
me darbe per šešias karias.

Veskite paninklų reikalus tie
siai su pačiais išdirbėjais

MOUNT GARMEL 
KAPINĖSE J

Vienas blokas j rytus nuo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
i Trys telefonai:

Rez. PEKSAOOLA &OU 
BEI.MONT S483

Office: HIELSIDK 3865 
Vineent Uoseli!, seer.

Visi Telefonai:

Yards 1741-1742
LAIDOTAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dienę ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

jjIeudeikis
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty 

4605-07 So. Hermitage Avenue

š.,-

GRABORIAI:

UOZAPAS EUDEIKT
- I R -

TĖVAS
JEIGU NORITE DAILUMO IR NEBRANGUMO 

LAIDOTUVĖSE....................PAŠAUKITE........................

REPubiic8340
5340 So. Kedzie Avenue

(Neturime sų-ryfiiij su firma tuo pačiu vardu)

J.J.BAGDONAS
t ' JB

Liūdnoje valandoje paveskite dėl manęs 

savo rūpesčius. Pašaukite:

Tel. REP. 31OO
2506 W. 63rd St.

J
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Ar ruošies tinkamui pager-j Gavėnios metu mūsų bažny- 
bti musų tautos Globėjų, ftv. (v.joje pamaldas būna vakarais:

l choras dažniau surengtu to- «parap. svet. rengia graži# pro- AL JTO BU S U TINK-’ ®‘uo 
kių vakarėlių. į granuj ir arbatėlę Šv. Kaz. vie! > in » TFTUVO1F .ną iš j

------------ nuolvno naudai. Ih-ogramą iš-! važinoj

Kazimierų ?
L. V. t'bieagos

trečiadienį 7:30 “Graudūs Ve-1
^4>sk! itis |<sniaį,^ () penktadieni 7:30 Į

ruošiasi iškilmingai šventę ap-Į stacijos, arba Kryžiaus keliai.’ 
vaikščioti.

Kovo 4 <1., Chicagos Vyčiai, 
pasipuošę baltomis rožėmis 
eis prie šv. Komunijos. Koks

Per visų gavėnių antradie
nio vakarais (išimant Didžio 
sios Savaitės antradienį) pa-

tai gražus reginys-— matyt rupijos svet. būna“buncopa- 
susirinkusj jaunimų ir gražiui J rty” parap. naudai. Visiems 
iškilmingai apvaikštant savo Į atsilankusiems duodama nau- 
Globėjo šventę. , dingos dovanos. Tuomi daug

y&Nia *proga L. V. Chicagos rūpinasi geib. kleb. A. Linkus. 
Apskritys kviečia visų Chica-į Pradžia būna 7:30 v. vak. p 
gos jaunimų dalyvauti tose žanga 25c asmeniui.

'iškilmėse. Tradicija be galo I ----------
graži. Kiekvienas-a privalėtų
jos laikytis.

Visi kovo 4 d. važiuokime 
į Gimimo Pan. Šv. parap. ba
žnyčių, kurioje bus Taikomos 
iškilmingos Mišios 9 vai.- ryto.'

Valdyba

Kovo 4 d. turėjo Įvykti iup- 
tinis parapijos bankietas, bet. 
iš priežasties Šv. Kazimiero

NAUJOS AUKOS DARIAUS 
GIRĖNO PAMINKLO 

FONDUI

Programų 
pildys mokyklos vaikučiai se-) 
serbus vadovaujant. Bus ir 
dar kas naujesnio.

Rėmėjos sako, kad tai hus 
vajaus vakaras. Kviečiami vi- 
si skaitlingai atsrtankyti. Rep.

PRIEŠ 15 METŲ
Prieš penkiolikų metų Šv. 

Kazimiero dienoje įsteigta Šv. 
Kazimiero. Akademijos Rėmė
jų dr-ja. ,Jos pirmoji pirmini
nkė buvo A'. Nausėdienė ir 
per ištisus 15 metų tas parei
gas ėjo. Artinasi kova 4 die
na. Nebūtų pro šalį pagerbti 
Rėmėjų pirmininkę. Tų dienų,

Nėra kitos susisiekimo prie
monės taip plačiai išsiplatinu
sios tarp miestų, miestelių ir 
gilios provincijos užkampių, 
kaip autobusai. Jie visuose 
kraštuose savo vėikimą pločiu, 
tobulina.

metu vidutiniai į Kan- 
provincijos kasdien at- 

ažiuoja apie (10 autobusų. Di
džiausias jtuTėjiinas vyksta 
Kauno — Zaraąų ruože, kur 
kursuoja apie 20 autobusų 
Toliau eina Kuuno — Marijn-

jau ne retenybė. Žydai, turbūt PAS KLAIPĖDOS VOKIE- 
jaųsdarai, kad prekybos vis
tiek visos nelieišlaikys savo 
rankose ir nujausdami, kud 
kada nors teks dėl jos smar
kiai sukti galvas, paskutiniu 
laiku pratlėjo domėtis anks-

Dėja, negalima dar šito pa- ginus su-kitais metais, labai 
sakyti apie mūsų krašto auto- sumažėjo Kauno — Panevėžio 
busų susisiekimų. Mūši} auto- ruožus
husų susisiekimas* nuo 1932*• <5Y * Trčmetų buvo pėrtvarkytas ta 
prasme, kad įvesta leidimų 
sistema., nustatyta pastovi bi
lietų kaina, kuri maždaug pri
lyginta prie geležinkelių kai
nų. Pradėjns šių reformų, vyk
dyti, sumažėjo kursuojančių

mpolės ruožas — kursuoja dau čiau niekintais darbais bei 
giau kaip 10 autobusų, Kuu- verslais, o ypač žemės ūkiu. 
nas - Alytun ruožas - kur- Nwenai (lraugija ..]5u. 
suoja apie.10 autobusų. Paly run„ krdp6si ; flki„

ministerijų, prašydama įsteig
ti žydams žemės ūkio mokyk
lų, kurioje būtų dėstoma vis- 

Pradėjus šalti, autobusų su-Į kas žydų kalbu. .Ministerija 
sisiekinias kiek pagyvėjo. Y- tuo reikalu pavisle tartis su

7 vai. vak., Šv. Kaz. Akade-' autobusų skaičius, o kas svar-

jiač pagyvėjo susisiekimas 
Kauno — Jurbarko ruože, nes 
užšalus Nemunui ir sustojus 
garlaiviams visų keleivių ju
dinimų perėmė autobusui. Vi
dutiniai kiekvienam autobusui 
tenka daugiau 8—10 keleivių.

T1NINKUS RASTA IR 
GINKLU

KLAIPĖDA, 11 10. E. Nors 
vasario 9 d. padaryti) kratų 
metu “Sozittlistisclie Volksge- 

,meinschalt ir “Cliristlish - Ku
ziai istischo Arlieitsgeineinsch- 
ul't raštinėse ir šių partijų bu
tuose rasta medžiaga tik <lali- 
nai peržiūrėta, bet aiškiai įro
do, kad šios dvi partijos ne
turi savarankiškumo žymių, o 
tėra užsienių partijos filijos. 
Be to, pas atskirus šių partijų 
narius rastą slaptą laikomų 
ginklų, o^taip pat kariškų gin
klų ir jų dalių. Daugiausia 
ginklų j-asta pas “Sozialistis- 
che Volksgemeinschaft” gru-

Akad. Rėmėjų dr-jos jubilie-(nujos auditorijoje įvyks vaka-,biausia pabrango jais susisie- o būdavo no 15 ir dau-
• • • I 11. IT . — _ I > « m r, I t» zvl w r. a a-a zv aM Ajinio vakaro, nukelta po Ve
lykų.

rienė ir programa A. Nausė
dienei pagerbti. Tokios page-

Prie progos noriu pažymėti, i ,btuvės įvyksta retkarčiais;

Marąuette Park, Chicagoj, 
Lietuvių Piliečių klubas vasa
rio d. surengė balių ir jo 
pelnų prisiuntė Dariaus - Gi- 
rėno paminklo fondui, būtent 
$60.00. Pečiulis iš AVaJpol, 
Mass. prisiuntė $13.50. J. Ja
nkus įr J. Bruknis, Chicagoj, 
per p. Siniokaitį aukoja po 
$1.00.

Dabar fonde jau yra grynais 
pinigais $4,603.90. Kas dau
giau Autas siųskite p. A. Ka 
lvaičiui, rondo globėjų pirm.! 
— 100 E. Bellevue PI., Chica-1 
go, III.

J<ad labai naudinga paremti 1 atsilankykime.
šv. Kazimiero Vienuolijos nau I —--------------

• 1dai kiekvienų parengimų, at- į Pranešimai 
silankymu, darbu ar auka. Šv.
Kazimiero seserys daug pasi- į Wc>, gjde _ £ Vyi,;Ų 
švenčia, savęs išsižadėdamos, L nlė„esinis susirinkimas į. 
lietuvių tautai ir Katalikų Ba '
žnyčiai, mokindamos mūsų jau

Sniegutė

kimas. Ir. keleivių, važiuojan
čių autobusais žymiai suma i 
žo. Kur prieinamas geležinke- j 
liais susisiekimas, dalį keleė, 
vių paviliojo ši susisiekimo j 
priemonė, bet nemaža dalis j 
kaleivių sumažėjo dėl autobu-1 
sų bilietų kainų pakėlimo. Y- J 
pač. kaimo žmonėms, važiuo- 1

giau keleivių.

LIETUVOS žVDAI 
SUSIDOMĖJO 
ŽEMES ŪKIU

žemės ūkio rūmais. Pasirodė, 
kad įsteigti žydų žemės ūkio 
mokyklų nėra taip jau leng
va, nes nėra mokytojų, galin
čių dėstyti žemės ūkio daly-i vtui.|, dvaro valdytojų, IF. 
kus žydiškai. Kol kas ta drau JĮįlgendorffų, iš Dumpių, bū- 
gija atidarė tik namų ruošos ,t?nt.- kulkosvydžio dalys, 3 ra
kursus, bet tikisi po kurio lai-[ kiSki kari8ki šautuvai, 5 kitŲ

nųjų kartų lietuviškoje kata
likiškoje dvasioje. Vadinasi, 
jos rengia veikėjus - tėvynai
nius, kurie turės užimti mūsų 
vietas. Pav., šiais metais ŠŠ. 
Petro ir Pauliaus parapijos a- 
bu trustisai J. .Savičius ir I- 
Kastantinavičins yra baigę pa 
rap. mokyklų — Šv. Kaz. se
serų auklėtiniai. Be to, para
pijos komitetą didžiumoje su ! 
daro čia gimę ir parap. moky- 

i kia baigę jaunuoliai.
Pamėginkime įtraukti į pa

rapijos veikimų jaunuolį, ku- 
i ris lanko viešųjų mokyklų. Jo- 
[ kiu būdu jo neįtrauksi, nes 
! jau ne mūsų.
j Už tat, ateinančio sekmadie 
| nio vakare visi skaitlingai vy- 
1 ks'une į šv. Kazimiero vienuo- 

Wes. Pullrran, III. Vasa j lyno auditorijų ir pa remsime 
rio 25 d., parap. salėj ŠŠ. Pet, .į krlnų darbų.
ro ir Povilo parapijos choras, _______

i kuriam vadovauja varg. S.
Raila, buvo surengęs gražų su 
marga programa vakarą ir la
bai puikiai pavyko. Žmonių ! PIRMĄ SYKĮ AMERIKOJE 
būva pilna svetainė. Progra- j 
mų vedė geib. kleb. A. Izn-! 
kus. , į

CHORO VAKARAS 
PAVYKO

vyks ketvirtadienį, kovo 1 d., 
parap. svetainėj, lygiai 7:30 
vai. vakare. Visi nariai pra
šomi būtinai atsilankyt ir ne
vėluoti, nes yra daug svarbių 
reikalų svarstymui. Artinasi 
Šv. Kazimiero šventė, prie 
kurios turime tinkamai prisi
rengti. Kurie išpildėt aplika
cijas, arba kurie dar norit iš
pildyti, kviečiami dalyvauti. 

M. Brazauskaitė, rašt.

į REMKITE KATALIKAI 
i KĄ JĄ SPAUDĄ

Šv. Kaz. Akad. Rėmėjų 7 
skyrius kovo 11 d., 7 vai. vak..

BUO RODOMI JUDAMIEJI 
PAVEIKSLAI

LIURDO STEBUKLAI
i Atėję į šiuos paveik lūs pamaty

site tą garsuji visame pasaulyje
; Prancūzijos miestą LIURDĄ, kur 

1858 metais švenč. Panelė apsarais- 
ko šv. Bernadetai. Tenai snvažiuo-

: ja iš vico pasaulio ligoniai nepagy
domomis ligomis sergantieji, kad 
gauti stebuklingą per švenč. Pane
lės užtarymą išgydymą.

t-----------------------------

BUS IR JUOKŲ 
Taipgi, bns parodyta labai juo

kingą kemodija, kurioje dalyvauja
P. Milašius, gerai lošė ir pub ' sar‘us Paulinis juokdarys —

! CIIAKLIE CH APLIK, kuris didžio^tiku prijuokino. . j0 mctu pat8k0 į Prancūzijos
•r, • i- • , ! apkasus ir jis paėmė i nelaisvę net.v Po vaidinimo, skaitlingas patį Vokictijoc anais *ljakalg vald<(. 

parap. choras dviem atvejais 1 vą — Kaizerį. Juoką bus iki soties 
padainavo 6 liaudies daineles;

Pirniia: šiai choro nariai vv 
kušiai suvaidino dviejų atide
ngimų veikalėlį “Gilink.ingas 
vyras”. Vaidino šokantieji: J. 
Andriužkaitė, Pbtukailė, S 
Gudžiūnaitė, L. Kcstantinavi 
čius, J. Peredna, P. Mikšius, 
V. Daugintis, A. Sucilla ii 
F. Šliužas. Visi savo roles ge 
raį atliko, o ypač -žydo relėje

dainavo gražiai. Pagyrimas Uz 
tai priklauso varg. K. Railai 
Be to, buvo ir kitų pamargi- 
nimų, kaip tai: S. ir J. An-

Paveikrlns rodys A. PELDŽIUS, 
sekančiose parapijų svetainėse: |

Nedėlioję, Vasario Feb. 25 d. 

3 vai. po pietų ir 7:00 v. vak. 

Marąuette Bark Gimimo švč. 

Pan. parap. svet. .

driuškaitės gražiai dainavo du , Panedėlyje, Vasario Feb. 26 

etų, Kapočius grojo ant akor- d. 7:00 vai. vak. So. Chicago,

dinos, vvrų kvartetas taip pat P&1"- ^yet-
1 1 Nede’ioje. Kovo March 4 d.

gražiai padainavo, S. Andriu- 
šknitė.ir Ur. Petravičifitė pa 
skambino pijanif ir .Roselando 
juokdariai p. Jogtninas, bro
liai Cirtautai prijuokino pub
likų. Žodžiu, vakaras visiems 
labai patiko. Būtų gera,’ kad

Nekalto Prasid. 

svet.

Panedėlyje, Kovo March 5 d. 

Rockford, UI. Sv. Petro ir Po^ 

vilo par. svet. 7:C0 vai. vak. 

Įžanga 25c Vaikams 10c
Visur pradžia 7:00 vai vak.

Svč. Panelės

Lietuvos žydai per visus 500 
metų (žydai Lietuvon atsi- 

jantiems mažesniais reikalais, kraustė Vytauto laikais) ver- 
autobpsų susisiekimas pasida- tėsi tiktai prekyba ir amatais, 
rė nebeprieinamas. Žinoma, ke- Prekybų paėmę į savo rankas, 
leivių judėjimas tiek autobu- į kitas verslo šakas nekreipė 
sais, tiek traukiniais žymiai jokjo dėmesio. Lietuvą) atga- 
sumažėjo ir dėl ekonominės, vus nepriklausomybę, kilo ju- 
^riz^s- U dėjimas imti prekybų ir ama-

Praėjusiais metais iš įvairiai tus į rankas patiems lietu-
provincijos vietų į ‘ Kaunu ir viams. Šis judėjimas pritari- i Pnrdavimui arba mainymui. Au- 
atgal pervažiavo 23,210 auto nio randa vis plačiau ir šian- į k“t0H rūšies, gerai uždirbantis

husų. . Per tų laikų praeitais dienų lietuvis prekybininkas : 19.17 yę 5tst st. Td. Yard* 2186 du 
metais buvo pervažjavę 30,580 
autobusų. Dar daugiau suma-

ko susirasti ir žemės ūkio spe 
cialistų, galinčių žydus niokin 
t i agronomijos.

Ryšium su naujuoju judėji
mu žydų tarpe, pastebima, kad 
daugelis jų perkasi ūkius pro
vincijoje ir bando jau šiaip 
taip ūkininkauti., Ūkininkauti 
ne visiems jiems vyksta, ta
čiau jie nenusimena ir tikisi 
žemės ūkio -verslu vis kaip 
nors persiimti, su juo susigy
venti. kaip buvo susigyvenę su 
prekyba. Tsb-

BAROENAS

rūšių šautuvai, 3 kardai, du 
paprasti ir vienas kariškas re
volveris “Parabelluin” su buo 
že ir du durtuvai. Be anksčiau 
suimtųjų, ryšium su ginklų^ 
suradimu, sulaikytus ir mii 
tas asmuo.

Saugumo policija jr.u iš»l 
rė ir rengia perduoti dalį riJ 
tos nusikalstamos medžiagj 
teismo organams.

DARIAUS IR GIRĖNO VAR 

DO KAIMAI

žėjo pervežtų keleivi ii
v •cius.

AR MII ŠOKT |

. • 1skai i.

p •
INSURANCE

NOTART 

POLIO

PERKAM

Lietuviškus

BONUS

*■ K E A L E S T A T F.
SIUNČIAM PINIGUS I LIETUVĄ

I, AIVAKORAIŲ AGENTŪRA 
PRISIRAŠYKITE J MOŠŲ SPULKA 

TAIKINGUMU PAMATUOTAS BIZNIS
2608 WEST 47th STR. *z Tel. LAFayette 1088

Tauragės apskrities taryba 
nutarė du apskrities kaimus 
pavadint i mūsų žuvusiųjų <li<k( 
vyrių Dariaus ir Girėno var 

Rubiškės kaimas pavadin
tas Dariaus kaimu, ir Yytoga 
los kaimas — Girėno kaimu.

Nuo Muskulų Skaudėjimo
Skaudami, pailac ir ėrrsidirbc tnu»- 

l.ulai ifrqlfnami j normali rrvumi ir 
ištverme iširinuut jtu» ANCHOR 
CxpetlcTM:. i

KuonM jutų motkulai yra skauda
mi, kuomrt j ūsų visas kūnas pilnas 
skaudžių trūkčiojimų ir gėlimų nuo 
r rdid- lio fizinio iisitempimo, gerai ii- 
ritrynkite su rain-F.apelleriu ir atsigul
kite. Galimas įtaikias, kad vienu tokiu 
i'sitrvnimu paaiekrit palengvinime ken
tėjimų. Visose vaistinėse kaina 35c. ir 
7'e.-—skirtinio didumo bonkutės. 
Tiktai tikrasis turi Inkaro raisbaženklį.

-v- ■'
/ ' • . v 7 ■'-'f- :Jei taip, tai neužmiršk, kad dienraščio “Drau

go” laivakorčių skyrius aprūpins visus Tamstos ke
lionės reikalus, išgaus reikalingus dokumentus, iš
rašys laivakortę geriausiais ir patogiausiais laivai?.. 
Per “Draugo” agentūrų bile kada galite važiuoti j 
lietuvų, bet ypatingo dėmesio kreipiame į šias eks
kursijas:

KOVO IT D., Švedy - Amerikos 
linijos laivu DROTTNINGHOLM.

GEGUŽES MEN. 26 D. Scandi- 
navian-Amerikos linijos laivu “FRE-
DERIK VIII”.

BIRŽELIO 16 D., Cunard laivą
linijos laivu BERENGARIA

Norintieji vykti su šiaiR laivais, kuriais vyksta 
ekskursijos į LIETUVOS EUCHARISTINĮ KON
GRESU, pradėkite ruoštis iš anksto ir dėl visokių 
informacijų kreipkitės į

SKALBYKLŲ IŠPARDAVIMAS
Budriko korporacijos didelis užpirkimas Elektriki

nių Skalbyklų padaro galimybę parduoti už tokią ste
bėtinai žemą kainą; tiktai trumpam laikui už

*29.50

DYKAI: Klcktrikinis 
I’?o«as, Prosinimo Lenta, 
Pintinė (Basket), Muilas.

DYKAI Demonstravi
mas. Išplovimas. Garan
tija.
Viskas už
įmokant tik rankpi

nigių, paskui po 75 cen
tus į savaitę. Taip, kad 
skalbykla pati per save į 
Irumpą laiką išsimokės.

Pilnas pasirinkimas 
WE8TIN0H0tJSE, 
TITOR, MAYTAG,
EA8Y, APEX ir PRIMA 

skalbyklų už žemiausias 

kainas.

JOS. F. BUDRIK, Ine.
34-17*21 So. Halsted St.

Tęl. Boulevard 4705

Kas nedėldienį svarbu pasiklausyti pusėa valandos 
Lietuvių radio programo iš stoties W.C.F.L., 970 k., 
nuo 1 iki 1:30 vai. po pietų.

PAiN-EXPELLER
JOHN B. BORDEN

ADVOKATAS

105 W. Monroe St.. prie Clark

Telefonas HTAte f««O 
Valandos • ryta Iki B popiet
2201 W. Oermak Road

Panedėllo, Beredoe fr Pėtnyėloc 
vakarais S Iki t

i Telefonas CAMal 6133 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

Utarnlnko, Ketvergo Ir Subatoa 
Vakarais *1 Iki #

Telefonas RKPnbile MM

Crane Coal Co.
5332 So. Long Ave.

Chicago, III.
TEL. REPUBLIC Mdl

Katrie perkate anglie IS dral 
vėrių, siųskite Juos J CRANI 
COAL CO: Gausite geresnes 
anglis, u* meilau pinigų 
Pncahnntas M. R. tiktai *7.00 
tonas.

Geriausios Anglys Už 
Žemiausias Kainas

TUMONIS COAL CO.
12132 UNION AVE.

Chicago, III.

Phone PULlman 8296

Dabar laikas prisipirkti 

anglių dėl žiemos

Res. 10742 S. Wabash Ave.

Phone PULLman 8092




