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Japonija siunčia į Kiniją20,000kareivių
LATVIJA S’flSIRASE NEPUOLIMO 

SUTARTĮ SU SOV. RUSIJA
Vatikanui rūpi kunigų 

likimas Kinijoj

VISOS VALSTYBES STEBISI PRANCŪZI
JOS PASIŪLYMAIS ŽENEVOJE

LATVIJA PASIRAŠĖ SU- į SUTRAUKIAMA JAPONŲ
TARTI SU BOLŠEVIKAIS KARIUOMENĖ

RYGA, vas. 6. — Latvija 
pasirašė nepuolimo sutartį su 
sov. Rusija. Sutartis bus ra 
tifikuot& tik bolševikams pa
darius tokių pat sutartį su 
Estija. '

CHICAGO JE ŽINIOS IŠ LIETUVOS
GUBERNATORIUS PASI

RAŠĖ PROJEKTUS
DĖMESIO VERTAS 

AKMUO
TRIJŲ KILOMETRŲ 

BEKONŲ EILĖ

ŠANCHAJUS, vas. 7. —- i
Pranešta, kad Japonija į:
Šangbajaus frontų sugabens' 
apie 20,000 kareivių ir tada ton’as ir Laivrence’as padirbdino didelę prietaisų atomo sus-
bus pakeltas puolimas prieš 
kinus visu Yangtze paupiu.

Illinois valstvbės gubernato- T<r - - , -v, - „■ *» , Kriaunai, Rokiškio aps. Ba
rius Emmerson’as jau tiek jorij kaimo laukuose yra ne 
pasveiko, kad' šeštadienį pasi- mažas samanom apaugęs ak- 
rašė projektus dėl bedarbiij muo. Jis yra visas išraižytas 
šelpimo. Skiriama komisija. , k»ž kokiais taisyklingais bru-

____________ įkšniais. Nors akmuo ir apsa
manojęs, bet dar aiškiai ma-RAGINAMI MOKĖTI 

MOKESČIUS

Visi Cook’o apskrities gy
ventojai, kurie už kelerius me
tus yra nemokėję mokesčių, 
sakydami, kad jie neteisingi, 

i raginami mokėti. Ypač ragina 
mos vidumiesčio firmos mokė-1
ti mokesčius. Vyriausias vals-

1 tyti brūkšniai ir kažkokios gy
vulių pėdos. Akmuo turi įvai
riausių, pasakiško pobūdžio, i- 
storijų.

DAUGIAU AUDŽIA 
NAMIE

Kelmė, Raseinių aps. Stin-
Du jauni Kalifornijos universiteto profesoriai Livings- teismag artimoj ateity ^ant ūkininkams pinigų, daug

nuspręs, ar tie mokesčiai tei- įniktų gaminamasi namie. Tei
singi, ar ne. Jei bus neteisin- ’ Pšio1 gios apylinkės moterys

kaldymui.

Tauragė. Pradėjus veikti 
skerdyklai, žmonės manė, kad 
liekonines kiaules parduodan
tiems baigsis vargai, bet tik
rumoje dar padidėjo. Pirmų 
priėmimo diena privažiavo ū- 
kininku su bekonais tiek daug, 
kaip niekuomet. Vežimų eilė 
nusitęsė trijų kilometrų ilgio. 
Priėmimo dienų nespėta visų 
kiaulių priimti, dėl to priimi
nėta jos ir sekančių visų die
nų. Kai kurie ūkininkai, lauk
dami priėmimo, turėjo net dvi 
naktis ant vežimo nakvoti.

DOVANOS IŠ AMERIKOS

RAGELIAI. Rokiškio vai. 
Prieš Kalėdų šv. vietinė pra
džios mokykla gavo dovanė
lių, kurias suaukavo Amerikos 
vaikučiai. Dovanėlės vaikučia-

PREZIDENTAS UŽ “BIZ- tai permokėjusieji atgaus, ausdavosi tik ypatingai gerus 
NIO” ATGAIVINIMĄ savo Perm°kėtas sumas. audinius, kurių negalėdavo nu-

------------ į Bankininkai sako, kad mo-
V ASHINGTON, vas. 7. — kesčių mokėjimu bus grųžin- J 

Rūmuose,'{as‘miestui kreditas. •!

ŠVENTASIS SOSTAS 
PASKELBĖ MAIŠYTŲ 

MOTERYSČIŲ NUOSTA
TUS

VATIKANAS, vas. 6. —

KUNIGŲ LIKIMAS 
MANDŽIŪRIJOJ

ROMA, vas. 7. — Vatika
ne daug susirūpinta katalikų 
kunigų likimu Kinijoj, kur 
daugumas jų yra svetimšaliai Imiausiomis dienomis nauji tai- tos (katalikų su nekatalikais) 
misijonieriai. kos pasiūlymai bus paskelbti, moterystės daugiau bus vai

Šiandie Kinijoj yra daugiau

NAUJI TAIKAI PLANAI

WASHINGTON, vas. (5. —
Sužinota, kad J. Valstybių 
vyriausybė gamina naujus ja- Šventasis Sostas paskelbė nuo 
ponų-kinų taikai planus. Arti- status, kuriais ateity maišy

sipirkti, bet dabar pradėjo be
veik visus reikalingus audi-

kaip pustrečio milijono katali-; 
kų. Į

Vakar Baltuose
pirmininkaujant prezidentui1 -__ _________
Hoover’iui, įvyko pramonės, ILGUS METUS NEMOKĖJO 
darbininkų, įvairaus “biznio”, MOKESČIŲ
r kitų organizacijų atstovų

nius namie austis. Keletu me- išdalintos burtų keliu. Bū-

** vv.- *. J tj V*. Oltjy V \ ~ •
žomos, kadangi iki šioliai daž Isaslrinklnias tikslu paskatinti, Mirusio J. Glos’o nekilo ja J

ŽEMES DREBĖJIMAI nai nepildė savo pažadų, kad V1SUS tuos’. kun® laikosl su* mai savasčiai, 2000 Calumet 
sikrovę pinigus, šiuos paleisti , ave>i teismas paskyrė likvi-

•tų išmestos staklės taisomos 
ir vėl apyvarton leidžiamos. 
Ko ne kiekvieni namai dabar 
virto audimo fabriku.

ATSIKARTOJA j vaikai bus auklėjami katalikų
HAVANA, Kuba, vas. 6.—! tikėjime. Ateity už tų paža- 

Sugriautam Santiago mieste nepildymų yra numatomos 
žemės drebėjimai atsikartoja, bažnytinės bausmės, kaip tai 
Žmonės bijo gyventi išlikų- budimo atšaukimas ir net at- 

ŽENEVA, vas. 7. — Visų'šiuose namuose. šalinimas iš Bažnyčios.
valstybių atstovai nusiginkla-' ------------------ nuostatai neliečia jau
vimo konferencijoje nepapras- MIRĖ “TAMMANY HALL” ivyku«iųjų moterysčių. Bet 
tai stebisi Prancūzijos -pasiū- VADAS -Salys, pirm pasi-
lymu sudaryti tarptautinę ap- NEW YORK, vas. 6._ Mi- *a<^s’ant pildyti Bažnyčios
saugos policijų ir valstybėms n> “Tammany Hali” vadas nystatus> turės rimtai apsvar-
sumažinti apsiginklavimų. patriarchas” J. R. Voorbis. 8r tlkn?,1U gales

įsteset.i pažaduose, 
i Bažnyčia neduos

VALSTYBĖS NUSTEBIN
TOS

TIKRAI PADORUS 
JAUNIMAS, avė

apyvarton ir tuo būdu krašte • dfiotojų. Tas žmogus buvo 
atgaivinti darbus, “biznį” ir profesijonalis mokesčių pirkė-
gerbuvį. jas įr savo savastį per 33 , • . , . .

, .. , i bai ramus ir nepalyginti jo
Nutarta prie šių pastangų metus nemokėjo mokesčių: |gu kifų mūgij kra§to viehj

išjudinti visų kraštų. Visur Į
sudaryti tam veikimui organi- 3 POLICMONAI NUKAL
zacijas. Tai bus savos rūšies 
vajus už gerbūvio grųžinimų. |

patriarchas” J. R. Voorbis,
Visi klausia, ar tas daroma j 03 nietų.

nuoširdžiai, ar gal kokiems vi-!_____________________ ■ ________ 7
tikslams. Juk TOLIMŲJŲ RYTŲ KRIZIS ^aiMoms moterystėms ten, ! A ’ 

knr vnlstvno stnfn VlinZin troV i • *
liūgingiems
Prancūzija daugiausia apsi
ginklavusi.

MIRĖ BUVUSIS DIKTATO -' japonų kariuomenės su sun-

leidimo

kur valstybė stato kliūčių vai- i
Tarptautinėj Šanchajaus k”S. anklėti *»»-

miesto srity išsodinta daugiau

MEKSIKOS FEDERALI- 
NIAM DISTRIKTE ATIDA-

Smalvos, Zarasų aps. Šio 
tolimo kampelio jaunimas lu

tų gražu, kad ir mes tokį gra
žų pavyzdį pasektume. Turtin
gos šeimos turi įvairių atlie
kamų žaislų, drapanėlių, mo
kslo daiktelių. Šie visi daik
teliai numesti dingsta be nau
dos. Naudinga ir gražu būtų 
jei šie daikteliai būtų surink
ti ir pasiųsti neturtingoms 
šeimoms.

RIUS

LIMA, Peru, vas. 7. — Mi
rė peų ilgus metus buvęs šios 
respublikos diktatorius A. B.
Leguia, 69 m. amž.

karo vadovybė netoli Nankin- 
KARO STOVIS HARBINE !go sutraukia didelę kariuome

nę.
HARBTNAS, Mandžiūrijf* 

vas. 6. — Užėmę šį miestų
f Šanghajų nuvyko japonų 

'admirolas Namura. Sako, jo 
japonai paskelbė karo padėtį, pastangomis bus baigtas japo- 
Bolševistinė rytinio geležinke- (nų-kinų krizis.
lio valdyba kaip niekur nieko' Šangbajuje mūšiai vyksta, 
tyli ir pasilieka savo vietoje. Smarkiau ima veikti japonai 
Nei žodžio ir Maskvos komi- lakūnai. Nukentėjo dvi Ame

rikos misijos.
Amerikiečiams įsakyta ap- 

' leisti Nankingų.
Wasbingtone gaminami nau

sarai.

ŽUVO 28 ŽMONĖS

NEW YORK, vas. 6. — Už- ji japonams ir kinams taikos 
praeitų naktį įvykusiose ryti- pasiūlymai, 
niais pakraščiais nelaimėse Apie 4,000 japonų moterų 
nuskendo 28 žmonės. ir vaikų apleido Šanghajų.

kiaja artilerija.
Japonija pranešė pasaulio

valstybėms, kart ji j Kinį, ROMOS 25 BAŽNYČIOS 
siunčia 20,000 kareivių. MEXICO CITY, vas. 7. —

Japonai nusiskundžia Ameri Šio miesto arkivyskupas Dia- 
kai ir protestuoja, kad kinų z’as paskelbė ganytojiškų laiš

kų į tikinčiuosius.
Arkivyskupas praneša, kad 

Šventojo Tėvo įsakymu šia
me federaliniam distrikte ir 
žemutinėje Kalifornijoje ati
daromos 25 bažnyčios, kuriose 
kunigai turės pamaldas. Tuo 
būdu bus prisitaikinta prie 
kongreso pravesto įstatymo.

Šių 25 bažnyčių 25 kunigai 
į užsiregistruos vidaus reikalų 
departamente. Juos skirs pats 
arkivyskupas, kaip sutarta su 
prezidentu Rubio.

Kitus visus kunigus arkivy
skupas skatina katalikams bū
ti dvasiškais vadais ir pata
rėjais.

MANDŽIŪRIJOJ DINGO 
AMERIKIETIS REPOR

TERIS
|nimu. Jei kada ir suruošia 
kokį pasilinksminimo vakarų, 
,tai gražiai pažaidę išsiskirsto.

------------ Muštynių čia nebūna ir nesi-
Trys Chicagos poliemonai novį tikėti, kad kitur jaunimas

TINTI

60 ASMENŲ MIRTIMI 
NUBAUSTA
________ jtus, iš vieno

NAIROBI, Kenya, Britų norė-i° iš»auti
vas. 6. — Baigės 

byla 60-iai asmenų, kurie nu-' 
bausti mirtimi už vienos rno-, 
teriškės užmušimų. Tie žmo- i 

• nės įsitikino, kad moteriškė į 
•buvo “ragana.”

; teismo nukaitinti už tai, kad vakarėliuose peštųsi. Pasiskai 
jie, nudavę prohibicijos agen-Į^us laikraščiuose apie dažnas

i vakarėliuose peštynes, net bai- 
papirkimų. su darosi.

Juos laukia kalėjimas. i ____________

“mnnšainierio”

6 KANDIDATAI Į GUBER
NATORIUS

DAUG MUSIŲ ATSIRADO

------------------- 'didatflros į Illinois gubernato-
KOMUNISTUS IŠBLAŠKĖ j rius peticijas valstybės sekre-

ŠALTU VANDENIU

BERLYNAS, vas. 6. — A- 
pie 1,000 komunistų sukėlė 
demonstracijas prieš galimų 
kilti karų T. Rytuose. Kad 
išvengus kraujo praliejimo, 
policija raudonuosius išblaškė 
šaltu vandfeniu.

ANGLIJOS MUITŲ 
TARIFAS

Salakas, Zarasų aps. Sera-
------------ i piniškės kaime pas ūkin. S. nei

2 demokratai ir 4 respubli-, iš šio nei iš to dabar daug 
konai vadai įdavė savo kan- musių namuose atsirado. Tik 

pavartojus visas joms naiki
nti priemones, pradeda nykti. 
Prietaringi žmonės pranašau
ja, kad tai esųs tikro karo že
nklas.

toriui Springfielde.

GAVO GRĄSINANTJ 
LAIŠKĄ

Chicago Civic operos daini
ninkė Rosa Raiša gavo grų- 
sinantį laiškų. Nežinomas pik
tadarys reikalauja 500 dolerių.

NUBAUSTI APELIUOS

PAVASARIO PRANOKĖJAI

WASHINGTON, vas. 6. — 
Mandžiūrijoj staiga dingo A- 
merikos laikraščių reporteris 
Hunter’is. Valstybės depar
tamentas įsakė konsulams jo 
ieškoti. Apie tai pranešta ja
ponų kariuomenės vadovybei. 
Spėjama, kad jį gal plėšikai 
pagrobė.

NUŽUDYTAS POLICMO- 
NAS

Trys plėšikai užpuolė laik
raščio “Chicago Evening A- 
merican” cirkuliacijos gara- 
džių, 856 Trumbull avė., ku
riame buvo poliemonas M. 
Knud'son’as. Policmonų nužu
dę piktadariai paspruko. Prieš 
mirsiant poliemonas pareiškė, 
kad jis pašovė vienų plėšikų.

Butrimonys, Alytaus apskr. Paskiau rastas pamestas vo- 
Sausio 16 d. Butrimonių apv- gtas automobilius ir jame vie-

WASHINGTON, vas. 6. — 
Anglija visai panaikino lais
vąjį muitų tarifų, kurs veikė 
'arti 100 metų. Dabar visam 
importui skirti muitai. Tas 
skaudžiai atsiliepia į šio kraš
to išvežimų.

Nubausti Chicago sanitari
nio perkaso distrikto iždo ei
kvotojai, kaip pranešta, ape
liuos.

State Bank of Niles banko 
kasininkas Krejsa nusišovė. 
Bankas uždarytas.

linkėj pasirodė keletas pem- ’ 
pių. Jos kiek paskraidžiusios 
sutūpė pievoj. Nežinia ar jos 
atskrido iš savo žiemojimo 
vietos ar neišskridę buvo.

IŠNYKO PELĖS

no jauno bernioko lavonas. 
Imtasi priemonių patirti, ar jį 
nušovė žuvusis tarnyboje po
liemonas.

Vaisių parduotuvės prieša
ky, 539 W. 31 gat., suspro
gdinta bomba.

Nedzingė, Alytaus aps. Šios 
apylinkės kaimuo«'> išnyko pe- į Trys negrai plėšikai nužudė 
lės. Esu ir prieš didįjį karų1 parduotuvės (747 E. 48 gat.) 

‘pelės buvo išnykusios. • savininkų Boykoff’ų.
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DIENOS KLAUSIMAI

KATALIKYBĖ IR BOLŠEVIZMAS

Šiuo klausimu “Pan. Balsas” taip rašo:

Visų Europos kraštų nacionalistai (tau
tininkai) mėgsta girtis, jog jie esu tikriausi -f 
bolševizmo priešai ir didžiausi Europos kul- 
tūros gynėjai, bet tas pasigyrimas yra visai 
tuščias, fanfaroniškas. Bolševizmas yra nu
kreiptas prieš krikščioniškųjų moralę ir kul
tūrų, tad jį įveikti galima tik moralinėmis 
jėgomis. Kovai su bolševizmu reikia morali
nio visuomenės atsparumo, laisvės, organi
zuotumo ir socialinio teisingumo^ o naciona
listams kaip tik trūksta ir laisvės pamėgimo, 
ir sųžiningumo, ir socialinio teisingumo su
pratimo. Nacionalizmas bei fašizmas kovoja 
su bolševizmu tais pačiais ginklais, tuo pat 
bolševikišku smurtu ir prievarta, o smurto 
ideologija tegalima įveikti moraliniu atspa
rumu, kuriam pagalbos reikia iš antgamtiš
ko pasaulio, iš Dievo, nes moralė tegali būti 
stipri tada, kai atremta į Dievų, o ne į žmo
gaus racionalizmą. Kas smurtu kovoja, tas 
nuo smurto ir pats žūsta. Fašistų etika — 
tai gryna smurto etika. Be to, kaip fašizmas 
taip ir bolševizmas savo idealu laiko viso 
gyvenimo racionalizavimų be atodairos į isto
rijos pėdsakus visuomenės gyvenime, todėl 
tikri bolševizmo priešai tėra katalikai. Kata
likybė ir bolševizmas — tai du absoliutiškai 
nesuderinami priešingumai, ne atsitiktiniai, 
ne sezoniniai priešingumai, bet iš esmės, ąuasi 
“iš kraujo”. Tai ugnis ir vanduo.

Bolševizmas ir fašizmas tėra priešingi 
vienas antram ne tiek savo pasaulėžiūromis, 
kiek atsitiktiniu nusiteikimu. Fr. Nitti savo 
knygoj “ Bolschewismus, Fascismus und De- 
lųokratie” .(Muenchen 1926 m.) rašo, kad fa
šistinėj Italijoj komunistai turi daugiau vei
kimo laisvės, negu visų srovių demokratai, 
Dės fašistai nori Italijos visuomenei sug^sti-

jonuoti mintį, kad ant fašizmo griuvėsių te
galįs iškilti tik bolševizmas. Tuo būdu nees
miniai kraštutinumai susisiekia “Extrema 
sese tangunt”. Yra rimtų nuomonių, jog Mu- 
ssolini, jausdamas savo sosto griuvimų, steng
tųsi, kad. valdžia atitektų ne kam kitam, kaip 
tik kraštutiniams socialistams, iš kurių jis 
pats yra kilęs ir kur politinį stažų yra išė
jęs. Be to, fašistiškas valdymas savo dvasia 
sudaro rusiškojo carizmo reprodukcijų, nois 
carizmas labiau skaitėsi su visuomenės^ teisė
mis, negu Mussolini, ir jo dvasios vaikai toli 
už Italijos sienų. Kaip fašizmui, taip ir bol
ševizmui valstybė (faktiškai vyriausybė) yra 
viskas, o visuomenė — tai tik minkštas vaš
kas, iš kurio vyriausybė galinti viskų “išlip
dyti”. Kur visuomenė pavergta, supančiota, 
ten vyriausybei griūvant anarchija pasidaro 
neišvengiama, o anarchijos stoviu niekas ne
moka taip pasinaudoti, kaip bolševikai. Eu
ropoj dabar grumiasi, iš esmės imant, ne 
fašizmas su bolševizmu, betį katalikybės dva
sia su bolševizmo dvasia. Kas nelaiko savęs 
nei bolševiku nei kataliku, tas tėra pirmos 
ar antros ideologijos talkininkas, nes sava
rankiško vidurio tarp katalikybės ir bolše
vizmo nebėra ir kol kas nė būti negali, ve
damąjį tonų dabar duoda tik dvi idėjinės sro
vės — katalikybė ir bolševizmas, Vatikanas 
ir Maskva. Nacionalizmas nori užimti vidurį 
tarp katalikybės ir bolševiznN), bet galuti
noje sųskaitoje jis patarnaus tik raudonajam 
internacionalui, nes smurtas tėra naudingas 
tik smurtininkams, nes fašistiškosios visuo
menės pavergimas rengia dirvų bolševikiš
kam jos pavergimui.

apžvalga
VIENI KITUS SMERKIA

PASTABĖLĖS

Su “D-va” “susilunčijusi” “Liaud. Tr.” 
nori paklausti “Draugo” redaktoriaus, gir
di; “ar jau tas juodylas nudžiūvo kuriuo jis 
buvo pasirašgs aplikacijų prie socialistų?” 
Vyručiai, ieškokit tos aplikacijos ir, suradę, 
patys įsitikrinsit, ar “juodytas” yra išdžiu
vęs, ar ne. Bet, manome, sunku bus surasti, 
nes tokios aplikacijos “Dr.” redaktorius nie
kados nėra rašęs.

Brooklyno laisvamanių lai
kraštis įdėjo “strošnų” Si- 
mons-Simokaičio telegramų, 
kurioje pranešama;

“Socialistai skaldo SLA.
Sekmadienį, 6 Apskrities 
konferencijoj socialistai pa
naudojo biauriausias prie
mones išnešdami pasmerki
mo rezoliucijas prieš adv. 
Olį, Simokaitį, Semaškų ir 
kitus. Pasmerktiems nedavė 
net pasiaiškinti; puolė, pa
smerkė ir ne narius. Socia
listai pasielgė biauriau už 
bolševikus smurtiškas pasi
kėsinimas prieš visus tau- 
tinio nusistatymo narius. 
Kaip Grinius į pirmininkus, 
socialistų sleitas subiro! Li
ko du Bagočius, Gugis.”
Matote, prie ko jau prieita. 

Tautininkai smerkia, socialis
tus, o socialistai tautininkus. • 
Pasikartoja tokie pat laikai, Į 
kada dar tebebuvo Sus-nie bo- Į 
flševikai. Ar tik neprieis jfrie 
to, kad! tautininkai socialistus, 
arba pastarieji tautininkus tu
rės mesti iš Sus-mo, taip kaip 
išmesta bolševikai. Prie tokių 
peštynių vargu jie galės vie
noje organizacijoje išsilaikyti, 
nes abiejij apetitai dėl vadova- 

į vimo SLA. yra dideli, tiesiog 
nepasotinami.

LAISVAMANIŲ TEISIN

GUMAS

“D-vos” redaktorius, besikalbėdamas su 
savo bendradarbiu Spragilu, aiškiai pasisa
kė: “ba be tavo raštų ‘Dirva’ kaip tuščia, 
o tu dabar visai nerašai...” Toks redakto
rius tikrai vertas “pašienavonės” dėl tokio 
jo atvirumo.

“Am. Liet.” didelėmis raidėmis išsispau
sdino Kražių laisvamanių reikalavimus, o 
mažytėmis pridėjo tokių pastabų: “Atsižvel
giant į tokias kupiškėnų—kražiečių Etinės 
Kultūros Draugijos rezoliucijas, norisi pa
klausti: ar tik Lietuvos liaudis religijos klau
simuose nenori pasekti Meksikos ir Ispani
jos pėdomis?” Ir kam beklausti — aišku, 
kad taip.

Anųkart rašėme, kad Kra
žių laisvamaniai tarp kitko 
nutarė prašyti vyriausybės, 
kad ji atskirtų Bažnyčių nuo 
valstybės ir bažnytines žemes 
atimtų.

Dėl to nutarimo “Pan. Ba
lsas” taip sako:

“Mums atrodo, kad būtų 
teisingiau, jei vyriausybė iš 
laisvamanių atimtų žemes ir 
išdalytų jas bežemiams, nes 
bolševikų antplūdžio metu 
laisvamaniai buvo smarkiai 
subolševikėję, ir visų laikų 
Maskvos kominternui agen
tų duoda ne kas kitas, kaip 
tik fanatikai ateistai (be-

1F..7’. S<xinlon

Dieve, pasigailėk 
mūsų!

Didžiojo karo (1918 metų) apysaka — 
amerikonų “Vakarų fronte 

nieko naujo”
išvertė P. ir K. J ar gėlos (Jurgelevičiai)

(Ištrauka)

— Sanitarai su neštuvais dešinėn!
— Perduoti įsakymų toliau!... Perduot

įsakymų per grandinę!... Sanitarai į de
šinį sparnų!...

— Kas sužeistas ?
— Manlis sužeistas... AspinVolas kri

to... Kanonas sužeistas...
— (Viešpatie, visi mūsiškiai!)
— Ar jie sunkiai sužeisti?
— Manlis nukautas...
Oras pilnas skausmingų šauksmų’, ai

manavimų...
— Sanitarai, į dešinį sparnų!...
— Sanitarai!... Sanitarai!...

— Kur, po velnių, yra tie prakeikti 
sanitarai?...

— Viešpatie, mes nuslinkom tik du į 
šimtus žingsnių, ir visas laukas nuklotas 
lavonais!...

Vokiečiai sutinka musų puolimų smar- ' 
kia kulkosvaidžių ugnimi. Kulkos zvimbia 
viršum galvų. .Jų artilerija dar nepasireii j 
gė, nes mūsų puolimas buvo staigus.

Mes esame ketvirtoje vilnyje. Mes ’ 
veržiamės į priekį, nubėgdami po penkio- į 
likų žingsnių, po to gulame žemėn. Mūsų i 
priešakyje gretimoje vilnyje yra bū liniu
kas su švilpuku. Vienas švilpesys — bė
game į priekį. Du švilpesiai — gulame. 1 
Jis vaJdo mūsų judesius.

Mes esame prakeikti geri taikiniai — 1 
aštuntų valandų rytmetį, gražių (giedrių) > 
birželio mėnesio dienų su skaisčia karšta 
saule. Iš užpakalio perduodami įsakymai i 

laikyti žemyn nuleistus durtuvus, nes jie į 
blizga saulės spinduliuose.

I>auke, kuriuo įmes slenkame, auga 
kviečiai ligi kelių. Kai vyrai sugula, jų 
negalima matyti. Vienas vyras i5 kiek
vieno skyriaus stovi visų laikų, kaip ori

I

Japonijos šarvuotas ti aukinys Mandžurijoj.

dieviai). Mūsų laisvamaniai 
pasidarė “patnotais” tik 
tada, kai kova su kataliky
be pradėjo eiti patriotizmo, 
tautiškumo ir tautos vieny
bės vardu. Kai tik sezonas 
pasikeis, tai šliūpininkų 
“patriotizmas” išgaruos, ir 
jie pasidarys dideliais “pro 
letariato užtarėjais”, o “at
sitarnavusius karius” pa
keis atsitarnavusiais komu
nistais,* kaipo atvirais Ba
žnyčios priešais. Kaip atro
dytų, kad katalikų organi
zacijos pradėtų yyriausybę 
prašyti atimti žemes ir na
mus iš “Laisvamanių etinės 
kultūros draugijos” ir kad 
ateistus išimtų iš įstatymų 
globos, nes ateistai nuolat 
papildo III Internacionalo 
agentų kadrų Lietuvoje?”

Atsižvelgiant į tokius nuta
rimus, katalikai visai būtų pa
teisinami, jeigu jie pareika
lautų vyriausybės, kad ji su
varžytų laisvamanių veikimų. 
Bet katalikai laikosi teisingu
mo dėsnių, kaip teisingai “P. 
B.” pažymi;

“Mes, katalikai, nedraud- 
žiame laisvamaniams orga
nizuotis ir savo teises ginti, 
nepavydime jiems ir valsty
bės įstatymų globos,,bet la
bai stebimės, kad “etinė” 
draugija daro antietiškus 
nutarimus. “Jei kas mus 
skriaudžia, tai bloga, bet jei 
katalikus skriaudžia, tai ge
ra!” Mes sau reikalaujame 
tik teisingumo, tad norėtu
mėm, kad ir mūsų priešai 
tokio pat teisingumo sau 
reikalautų. Jei laisvamania

ms atrodo teisinga, kad ka
talikams būtų suvaržyta lai
svė pagal savo valių turto 
užrašus daryti, tai mums 
atrodo, kad tuo pat “teisi
ngumu” įstatymai uždraus
tų ir laisvamaniams aukoti 
savo turtus “Etinės Drau
gijos” naudai.”

, Kražių laisvamaniai išdrįso 
reikalauti, kad vyriausybė “su 
stabdytų vienuolių plitimų Lie 
tuvoj.” Dėl to “P. B.” tei
singai pastebi, kad jei teisin
ga yra reikalauti sustabdyti 
vienuolių plitimų, taip pat tu
ri būti teisinga sustabdyti ir 
laisvamanių bei jų organiza- 
cijų'veikimų toj pačioj Lietu
voj.

Kražių laisvamanių nutari
mus kai kurie laikraščiai la
bai palankiai sutiko. Ir tokie 
laikraščiai dar drįsta save va
dinti demokratijos gynėjais. 

Ar tai taip jie demokratijų su
pranta Ar jie nežino, kad 
demokratija — tai bendrai 
žmoniškas teisingumas, taip 
klausia “P. B.”

Iš visų laisvamanių darbų ir 
pasielgimų reikia spręsti, kad 
jiems ne demokratija, o visai 
kiti dalykai rūpi.

UŽSIENIŲ LIETUVIAMS 
REMTI DR-IA

“Liet. Aido” 14 nr. randa
me tokį pranešimų, kuris, ma
nome, mūsų skaitytojams bus 
įdomus;

“Iniciatorių grupė susi
rūpino steigti organizacijų 
užsienių lietuviams remti. 
Sumanymas iššaukė visuo 
menės susidomėjimų ir di-

deįį pritarimų. Norint tų da
rbų sėkmingai dirbti, nori
ma sujungti daug jėgų, su
burti žmonių, kurie darbu ir 
pinigais tų užsiėmimų p.ilaj^A 
kytų. Visi lietuviai. kuriei^^^Ė 
rūpi, kad esančioji užsie^^^ 
niuose lietuvių tautos dalis 
galėtų išsilaikyti ir tautiniai , 
stiprėti, prašomi prie šio 
darbo prisidėti. Tokį tikslų 
pasistačiusi minima organi
zacija nori suburti tautie

čius pasistatytų tikslų siek
ti. Steigiamosios organiza
cijos tikslai matyti iš įsta
tų, kurių ištraukų čia pa
duodame.”
Šios draugijos tikslas bū- 

siųs: remti morališkai ir me
džiagiškai užsieniuose gyvena
nčius lietuvius. Tikslui pasie
kti draugija; - 4

“a) rūpinasi užsieniuose
gyvenančių lietuvių, tautinės 
kultūros ir švietimo reika
lais; b) palaiko artimus ry
šius su užsieniuose esančio
mis lietuvių tautiškomis oi- 
ganizacijomis; c) remia už
sienių lietuvių spaudų ir lei
džiamas lietuvių kultūrai ke- » 

' lti raštus; d) koordinuoja 
visų tautiniai-kultūrinį už- 

, sienių rėmimo darbų su sa
vo tikslais draugijai arti 
momis organizacijomis ir ki K 
tomijS įstaigomis; e) supaži
ndina per spaudų ir kitais 
būdais su užsienių lietuvių 
būkle Lietuvos visuomenę 
ir užsienius; f) išrūpina rei
kalingų lėšų ir naudoja jas 
savo darbui vykdyti.”
Tokia draugija reikalinga, 

jos tikslas gražus. Apie rūpi
nimusi Lietuvos išeivija jau 
senai Liet. spaudoje kalbama.

entaciniai stulpai. Stanlis, mano kairėje, 
yra mūsų grupės tiesinis. -

Bellio (Bclleau; miškus yra kairėje 
maždaug 4fX) žingsnių atstume. Už kokio ' 
1000 žingsnių dešinėje matyti kitas miš
kas. Priešaky matyti baltos sienos ir mie
sto namai — Burešo (Bouresches) mies
tas.

Abudu mūsų sparnai smarkiai kulko
svaidžių šaudomi, bet mano grupė grau
dulės vidury kuriam laikui yra saugi. Mes 
išlaikome tiesių grandfnę (linijų). Aš įsa
kau Korbetui grįžti atgal į grandinę. Jis 
per greitai veržiasi į priekį.

Bet vokiečių artileilja jau nustatė 
atstumų ligi mūsų ir šaudo tiesiai į mu<. 
Triukšmas ir nuolatiniai sprogimai tie
siog paralyžiuoja. Aš slenku be jokios 
sųmonės. Aš užkliuvau už vyro, gulinčio 
veidu žemyn. Jis nejuda. Vyrų vilnys mū
sų priešaky pranyko. Dabar mes esame 
priešakinė vilnis.

Kviečių laukas baigiasi. Kalnelis su 
nuolaidžių šlaitu yra kaip tik prieš mane. 
Aš šliaužiu viršūnės link. Pasižiūrėjęs at
gal į savo dešinę, matau kitus vyrus šliau
žiant. Aš pažįstu Deilį, Knapų ir Korbetų,

visi iš mano grupės. Mes šliaužiame vir
šum kalnelio. Toliau matyti plikas, neuž
sėtas laukai. Jokios žemumos ar duobės. 
Jis atrodo apleistas. Aš spaudžiu veidų į 
žemę, kai kulkosvaidžių kulkos kasinėjasi 
aplink mane.

Pasukęs galvų kairėn, matau kapito
nų Vėrų ateinant stačių, tartum nebūtų 
jokio artilerijos sviedinių sproginėjimo 
arba kulkosvaidžių kulkos nelakstytų vi
sur. Jis sustojo prie manęs. Leitenanto 
Maro šuo atėjo drauge su juo. Kai kulka 
krinta netoli jo, kvailas šuo bėga ten ir 
mėgina savo letenomis kulkų iškasti. Po 
to jis vėl grįžta ir šokinėja apie kapitono 
rankas. Kapitonas sako “gulk.”

Jie ateina arčiau tos vietos, kur aš 
guliu, ir kapitonas Vėras sako:

— fkišęs savo nosį į žemę, tamsta 
niekad nematysi, kas aplink vyksta.

Aš nieko neatsakau. Aš matau da
bar daugiau, negu aš norėčiau matyti.

Rudaplaukis Kolenas guli netoli ma
nęs, kairėje. Jo veidas atsuktas į mane. 
Atrodo, tartum jis kraujais prakaituoja.

Kažkur užpakaly savęs girdžiu Vil
martų šaukiant į kažkų:

— Duok man kramtomojo, ar girdi ?...
Ei, duok man kramtomojo...

Kapitonas Vėras šaukia;
— 97-ji kuopa, pirmyn bėginiais:
Mes dviem atvejais bėgame, apie 3'.* \ 

žingsnių. Kiekvienu atveju kulkosvaidžiai, 
atrodo, sutelkia savo ugnį į mus. Burešo 
miestelis dabar yra už kokių 300 žingsnių 
mūsų priešakyje. Aš rėkiu į kapitonų;

— Tamsta kapitone, ar toli mes tu
rime bėgti?

Bet jis manęs negirdi. Netrukus po 
to aš vėl jį girdžiu:

— Automatiški šautuvai kairėn!
Du automatų šauliai iš mano grupės 

— Knapas ir Kolenas — keliasi ir l>ėga. 
Abu1 sužeisti prieš miškų pasiekiant.

Artilerijos ir kulkosvaidžių ugnis kas
kart vis tirštėja. As matau vyrus gulint, 
bet nežinau, ar jie gyvi ar ne. Oras pil
nas pikriko rūkšties kvapo iš aukštai 1 
sprogstančių sviedinių. Aš negaliu atskir
ai, ar jame yra dujų priemajšų ar ne. 
Kai kas iš vyrų užsimauna kaukes.

Vėl aš girdžiu Vilmartų maldaujant 
kramtomojo tabako. Aš pats norėčiau tu
rėti kramtomojo. (Bus daugiau)

I
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Esn i ne dideliu ir neaiški n įvykių išva- 
w karėse. Vis.,„<-. ,, a,;v milijonai iMular- 
. bių tii< Gurbo ir duonos, liet tas ji.!

teisėeiausias reikalavimas vis mažiau te 
l> < p a t e n k i n a m a s . I) i - .

po;"' 'l ai suki; gub’as
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etn;; pašalinti. .Ir teisi' •
tini prof. Eoeisėlis klausia: - Ar eko
nominė krizė tori tik ekonominė/ Ar ii 
veikiau nereiškia visiškos šių dienų žino 
gaus dvasios krizės Vii ; ra tii žk.im.a 
šiandieninės žmonijos nuodėmė, kad ji vi
sose gyvenimo srityse pr,,o; ė kini i. paii 
save1 b protiškai naikiu:, i’’ žudo. K. i i.ii 
nios alksta ir skursta, kai pilnos eiiJniies 
čių gatvės elget Bijančių darb-kų, ponai 
valst-kai pasakiškas pinigų sumas išleidžiu 

“ ginklavimuisi, ponai milijonieriai ir kili 
turtuoliai nebežino kaip ištaigingiau pra
leisti laiką...

Daug badaujančių, o biznieriai ainm-
•ja, kad nėra pirkėjų, valgytojų... 

iršprodukcijai skinant kelią dėvilno- 
medžiagos ir kitos prekės tyčiomis 

^Tikinamos, o daugeliui skurdo žmonių 
• stinga net sulopyto nprėdalo...

*• Ką rodo jau gal j visai netolimą, ateitį 
šie baisūs prieštaravimai? Ar daug dar 
bereikia įsiliepsnoti baisiam pasauliniui 
gaisrui ? Komunistai geri gyvenimo stebė
tojai, geri psichologai, ir reiktų stebėtis, 
jei jie neišnaudotų susidarančios būklės... 
Dar po uždangomis dar nevisai atvirai, 
bet rūsčiai grūmoja kažkas baisus, bau-

bdžiųs ir naikinąs. *

Tą reikia, anot Foersterio, numatyti, 
kad sutvarkytume esanti mumyse ir apie 
mus chaosą. Išgąstingai krizėse bešau
kiančiam šiandieniniam pasauliui gelbėtis 
pasiliko tik vienas tikras kelias — tai di
džios artimo meilės kelias. O juo veda tik 
Kristaus Evangelija. Viešai ar tyliai visi 
tai jaučia. Ir Katalikybė šiandien įparei
gota išlaikyti sunkius egzaminus. Dabar 
ta laiko pilnybė, kurioje katalikai turi 
darliais, meilės darbais Įrodyti Kristaus 
Evangelijos gyvenlmiškumą, šilimą, jėgą 
ir grožį. Laiko balsas — Dievo balsas!

Tas galingas balsas pasauliui nuskam
bėjo per Šv. Tėvo Pijaus XI lūpas, tą bal
są priminė ir mūsų garbingasis Episko- 

» patas, ta mintim skelbiama gailestingųjų 
darbu savaitė, ta mintim remiama kat. 
kultūros židiniai, pav., kad ir busimasis
Lietuvos katalikų universitetas ir t.t.

Šiandien katalikams lemta suvaidinti 
didžiausią vaidmenį, meldžiant Dangaus 
Tėvą palaimos, krikščioniškąja meile tu
rim aukotis ir dirbti vargstantiems ir

skurstantiems, kurių kiekvienas yra mūsų 
brolis Kristuje.

Paėjo sunkioji žiema. Didelis nedar 
. bas slėgiu tūkstančius šeimynų. Vargas 
’ir skurdas, nelaimės, ligos ir sk im ■> i 
naikina daugelio tūkstančių laimę. Kai 
kuriose šalyse tą vargą stengias^ pama
žinti valstybės, bet jų pagalba silpna. Ki
tur vargšai negauna nei kokios pagalbos. 
Kas gi jiems pagelbės ?

Šventasis Tėvas, Pijus XI, nurodė ;»« 
au .'o'kliną vargšu būklę savo rast*: “Ne 
va impendet”, skatindamas visos Bažny
čios visus tikinčiuosius pradėt užuo.jau 
tos ir meilės lenktynes. Toji gailestingu 
mo talka ne kas kita yra kai]) tikros Die
vo ir artimo meilės vaisins. Ir galima 
laukt, kur žmonės labiau myli Dievą, ten 
jie išties pagalbos rauką vargšams. Lietu 
viai yra išsimėtę po įvairias kolonijas, 
kai kur sudarydami didesnę grupę. Bet 
visi vienodai atjaučia vargą ir vargšus, 
l’žtat, kur tik pasirodys galima organi
zuotai sudaryt tas meilės lenktynes, prie 
kurių ragina Popiežius, greitai pajusime 
išganingą rytojų, įnešdami džiaugsmo į 
suniurusią pastogę.

Šventasis Tėvas rašo: “Tačiau dar la
biau jaudina mūsų širdį vaikučių minia, 
šaukianti duonos, “Kai nėra kam jiems 
jos atlaušti,” (Jer. Raudos 4, 4). Jie ne
kalti kenčia apverktinos būklės atneštą 
vargą ir, skurdo prispausti, jie verste 
verčiami užtroškinti savo įgimtą linksmu
mą ir šypseną, kurios jų tyra širdelė vel
tui ieško aplink save.”
Suprantama, tas gailestingumo darbas 
geriau sekasi, kai jis yra sutvarkytas, 
organizuotas. Tūla rami gailestinga kata
likų draugija turi Lietuvoje per šimtą 
skyrių. Iš surinktų žinių pasirodė, jog 
draugija Lietuvoje išlaikė 37 senelių prie
glaudas su 809 seneliais, 6 vaikų prie
glaudas su 110 vaikučių, 12 darželių ne
turtingiems vaikams su 568 vaikais ir 4 
pradžios mokyklas su 282 vaikais. Tiems 
gailestingumo darbams valdžia davė savo 
dalelę 60,000 litų, gi likusius 226,744 litus 
surankiojo įvairiais būdais gailestingieji 
pasišventėliai nuo geros širdies žmonių. 
Tie mūsų brolių Lietuvoje darbai gali 
vien paskatint ir širdį uždegt gailestin
gumu bei artimo meile.

Išganytojas pažadėjo gausų atlygini
mą už mažiausi patarnavimą Jo mažiau- 

’sienis broliams — vargšams. Ką būsime 
padarę vienam tų nelaimingiausių, tą bū
sim padarę pačiam Jėzui Kristui. Taigi, 
kol galime gera daryti, kol galime dabar 
teikti vargšams bent kokios nors para
mos, tai darykime. Jų rankomis sau su
krausime nuopelnus amženvbei.

DRAUGAS

Moterų Sąjungos kuopa, Springfieid’e, Tik, 
kuopa šventė 10 metų gyvavimo sukaktį.

s va dvasios vadu, kun. Junkerui. Pereitais metais

visų geriausia yra pasiklausti Berlyne (kuriame 4 milijonai ' meisteris nesugeba padalyti reikalo naujas vargas vargti.
gydytojo, kokiame vandenyje 
žmogus turi maudytis.

kaip reikiant, be gydytojo nu-

SVEIKATA - BRANGUS TURTAS
Rašo:

Dr. Al. M. Račkus 
2130 W. 22 St. Cbicago 

Tel. Canal 6764

SVEIKATOS DĖSNIAI 
BESIMAUDANTIEMS

^^^Kulturiligas žmogus dažnai 

I maudosi. Kūno švarai palai
kyti, maudymasis yra geriau
sia priemonė. Prie švaraus 
kūno liga rečiau kabinasi. Y- 
pač miesto gyventojai grei
čiau apdulksta, labiau siitv in
kstą; taigi, miestiečiams, ypač
dažnai reikia maudytis.

Voniai geriausias yra mink
štasis vanduo. Kietasis van- 

rdno turi savyje ištirpintų mi
neralų, kas ne tik muilą su
traukia, bet ir kūną gerai ne
nuplauna ir net odą erzina. 
O kas odą erzina, tai yra ne
sveika. Upių, džerų ir lietaus 
vanduo yra minkštas ir man 
dynmisi sveikas. Virintas van
duo taip pat tampa minkštes
nis.

Daug žmonių deda į vonią

jūrų druskos; mat, mano, kad 
tai yra sveikiau. Jūrų druska 
žmogaus sveikatai neturi jo
kios vertės. Paprastas vanduo 
ir geras muilas yra sveikiau
sia ir pigiausia. .

Vonios temperatūra yra la
bai svarbu žinoti. Kokios ši
lumos vonioje turi maudytis, 
tai, geriausia, yra atsiklausti 
gydytojo. Vidutinė vonios te
mperatūra yra saugiausia. 
Kas turi širdies ligą, tai turi 
saugotis perdaug karšto ar 
perdaug šalto vandens, nes 
širdis gali neištverti. Kas tur; 
reumatizmą, ar inkstų ligų, 
tai turi vengti šaltos maudy
nės, nes dėl šalto vandens bū
tis tik, gali pablogėti. Šaltas 
vanduo žmogų stimuliuoja, o 
šiltas vanduo ramina. Nervin
gi žmonės turi maudytis tik 
šiltame vandenyje. Kurie ken
čia dėl nemiego, tai prieš ei

dami gulti turėtų išsimaudyti 
šiltame (bet ne karštame) 
vandenyje. Per ilgai maudy
tis šiltame vandenyje yra ne
sveika, nes šiluma kūnų lepi- 
jna ir silpnina. Ilgiau kaip 10 
niinutų maudytis šiltame van- 

! denyje niekam nepatartina.
Ar daižnai žmogui reikia 

'maudytis? Tai pareina nuo 
žmogaus užsiėmimo ir nuo gy
venimo sąlygų. Dirbančiam 
dulkėse reikia dažniau mau
dytis. Paprastai, maudytis 

| dažniau kaip dusyk savaitėje 
'nepatartina; mat, muilas ir 
j vanduo išplauna iš odos natū- 
, ralį aliejų, o oda be savo alie- 
jjaus tampa nesveika.

Šiltas vanduo verčia odą iš- 
tįstį. O šaltas vanduo padaro 
sūdresnę (tampresnę) ir sti
muliuoja. Taigi, kas nori iš
vengti veido raukšlių, kas nori 
jaunystelę savo veide ko il
giausiai palaikyti, tai turi vei
dą prausti tik šaltame vande
nyje. Tūli gali pamanyti, jei 
veidui šaltas vanduo yra ge
ra, tai kodėl negali būti gera 
ir visam kūnui? Tiesa, šaltas 
vanduo yra gera kai kam, bet 
ne visiems. Kai kam šokas 
nuo šalto vandens gali svei
katai laba", pakenkti. Taigi,

1 S.

žmonių gyvena) veikia maž
daug apie 30 tokių dirbtuvių,

1 ortopedinėmis vadinamų ir
'kiekviena samdosi apie 100 Ujimai vienodi. Prie kiekvieno 
darbininkų, o mes t urėdami; sužalojimo reikalingas kitoks

----- --------------  apie 3 milijonus gyventojų ir j pritaikinimo būdas, ką gali
Tau piaslinko daugiau kaip apie 15 tūkstančių luošųjų, tiksliai nustatyti tik gydyto-I

skurstam su viena vienintele jas. 
dirbtuvėle Kaune, ir ta dirb
tuvėlė nė sapnuoti nesapnuoja 
apie panašų darbininkų skai- 

įstaiga

Jau seniau įsikūrė Panevėžy

KUNO TRUKUMAI 
LIETUVOJE

dveji metai nuo to laiko, kad 
laikraščiai buvo paskelbę Lie 
tuvos piliečių kūno trūkumus 
Ne pro šalį prisiminti:

Šlubų vyrų — 4957, moterų kaip tokia pat
— 2666; kuprotų vyrų—1038, Berlyne.
moterį} 973; be .l rankos vy-• Be dirbtinių kojų ir rankų
rii 1583, moterų 508; be 2 taisymo, ortopedinės dirbtu-
rankų vyrų 70, moterį} — VpS> nurodant gydytojams, gali1
54; be 1 kojos vyrų—1056,mo-' ir daugybėje kitų ligi] padėti,
terų 433; be 2 kojų vyrų palengvinti, net pagydyti sa-!
241, moterų 207; viso laboj ky&įm džiovai į kaulų įsime-!
su tokiais trūkumais, kurieĮtus, vaikams kaulams, ypač
mažina darbingumą, arba vi-■nugarkauliai krypstant, sąna
sai neleidžia darbuotis, turi- vjgjng sergant ir t. t.
me mūsų tėvynėje 13,831 žmo- ~ , ..................J i Svarbu dar žinoti, kad tosnių.

XT . . 'dirbtinės rankos ir kojos pats
Nesunku suprasti, kokią na- . , '' 1v, ,. 7 . . . .. , vienas ortopedines dirbtuvėsstą tie nelainungieji sudaro

savo šeimoms ir per jas visai 
tautai. Juk jųjų daugumas, 
gal ir pačioje jaunystėje tapo VISUS 
invalidais! Galima numanyti, 
kaip jiems’patiems sunku ken
tėti tokią būklę, kurią dažnam 
atvejuje galima jei ne paša-' 
linti tai nors palengvinti.

Atgavus mums nepriklauso
mybę, prasivėrė iš karto tiek 
įvairaus darbo, tiek pereigų, 
kad ir manyti nebuvo galima, 
visu kuo rūpintis ir viską ap-1 
rūpinti, tuo malžiau tuos, ku
rie nepajėgė ir nesusiprato 
šauktis patys pagalbos.

Pats gyvenimas spiria pra- Į 
dėti rūpintis žmonių kūno trū-: 
kuinais, kada tiek gyventojų 
nuo įvairių luošumų kenčia.

Svarbu įtikinti, jog tai ne 
pasaka, kad žmogus, netekęs 
kojos arba rankos, gali įgyti 

(dirbtines. Kad išlūžusių dantį}! 
vietoje galima įsitaisyti sau J
naujus, dar gražesnius, tų ži
nom. jau visi, ir niekas jau 
nas'baido įstatytais, dirbti
niais naudotis.

i Jau laikas Ižinoti, kad kaip 
dantis, taip pat galima įgyti 
dirbtines kojas, dirbtines ran
kas. Dirbtinėmis kojomis gali
ma vaikščioti. Su dirbtinėmis 
rankomis didėlesnė bėda, bet 
rupesniems darbams ji tinka.

Užsieniuose v i s L luošieji 
stengiasi darbingumo nenusto
ti, todėl, sakysim, nors tokiam

rodymo, kokiu būdu jas pri- Ortopedinės pagalbos draugi- 
taikinti. Juk ne visų sužalo-Į ja, bet nepalankioms aplinky

bėms susidėjus, gali tik nuo 
1932 m. pradėti veikti.

Tos draugijos tikslas padėti 
žmonėms gerinti jų sveikatą 
ir grąžinti darbingumą.

Jei ortopedijos meisteris 
prisiimtų kartais ir savo nuo
žiūra pritaikinti dirbtines ran
kas, kojas, tai dažnai iiųa jos 
veržti, net žeisti sveiką kūną 
ir luošam žmogui tenka be

REMKITE TUOS PROFE- 
SIJONALUS IR BIZNIE
RIUS, KURU: GARSINASI 

1 “DRAUGE.”

VISU DĖMĖSIU!
AMERIKOS LIETU

VIŲ KATALIKŲ NA
MUS TURI LANKYTI 

ŠIE LAIKRAŠČAI

“Draugas”, dienraštis 233-1 
So. Oakley Avė. Cbicago, 
III. Kaina metams $6.00.

Darbininkas”, eina du
kartu savaitėje, 366 
Broadway, So. Boston, 
Mass. Kaina $4.00 metams

‘ ‘ Garsas ’ savaitinis 73
E. South Str., Wilkes Ba- 
rre,

$2.00.
Pa. Kaina metams

“Laivas”, savaitinis
2334 So. Oakley Avė. Clii- 
cago, III. Kaina metams 
$2.00

“Vytis”, dukart mėnesyje 
4736 So. Wood str., Chi- 
cago, III. Metams $3.50.

“Moterų Dirva”, mėnesinis 
2322 W. 24 str., Chicago, 
III. Kaina metams $2.00.

AMERICAN BOSCH RADIO
SUPER-HETERODYNE

Bosch Radio pasiekia visas stotis naujos že
mos kainos $67-50 su viskuo. Kiti mo
deliai po $43-50-

BUDRIKO Krautuvėje Bosch Radios par
siduoda įvairiuose kabinetuose.

LENGVOS IŠMOKĖJIMAI

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

TEL. BOULEVARD 4705

‘IMA*--V
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1 D R A H G A c ° 1 "n.'.o
pe, tuo tarpu lenkų darbinin- 

Įkų tarpe šis nuošimtis yra y- 
Lietuvos įgaliotas minTste- kių išsišokimų prieš Lietuvų, patingai didelis. Dabar sųry- 

ris Prancūzijai p. Klimas pa-'kaip kad ankstesniais laikais, «y su nedarbu ir nauju į s te
reiškė, kad atvyko Kaunan ryJ dabar nėra. Ir lenkai nustojo tymu prieš svetimtaučius dar- 
šv su Lietuvos Prancūzijos ve-' Lietuvų užpuldinėti Prancūzi- bminkus Prancūzijoj nėra ga
dintomis derybomis dėl preky-'joj. Bendrai, jų agitacija Vil-jUmy^ atvykstantiems iš Lie- 
bos sutarties sudarymo. Mūsų'niaus klausimu susilpnėjo. Jau tuvos darbininkams gauti dar-
ligšiolinė sutartis buvo nenau-1 anksčiau nemaža Prancūzijos ho. Daugelis esamų lietuvių 

darbininkų neteko dfarbo ir 
atsidūrė sunkioj būklėj. Kai 
kurie jų nori grįžti Lietuvon,

LIETUVA IR PRANCŪZIJA NAUJA KNYGA tos knygelės dalykas, tai gra kai leidžia karves į laukų ga-

Mi'

ži kalba. Turinys perimtas ma 
loma krikščiomška dvasia.

nytis, kurios ir vaikščioja iš
tisų dienų ant rugių želmenų.

Skaitymai paskirstyti kiek- Vakare gyvuliai grįžta sočiai 
vienam metų mėnesiui. priėdę

Dvasiškų knygų mėgėja: 
skaitys jų šimtus sykių kiek į 
vienų kartų su didėjančiu pa

Geliamiems Sąnariams

dingą: importas iš Prancūzi-!visuomenės dalis buvo puikiai 
jos kelis kartus perviršijo eks-; informuota apie tikrų dalykų 
portų Prancūzijon. ! stovį, o dabar po musų didelio .

... . i 14 • u laimėjimo Hagoj padarė tam het lėšų neturi. Lietuvos at-
Šiaip musų produktai Pra- psichologinę įtaka ir ei-: stovybė jiems daug parieda,
... • , • • . .-v, l.ivj'u psichologinę įtakų ir ei- -*■—e t-------- >į

ncuzijos rinkoj sistematiskai llcūzuL šiandien i bet šiuo atžvilgiu ir ji bejėgė,1
užkariaudavo vis platesnes ir *7
... ... ,, . ,, Lietuva Prancūzijos visuome-didesnes pozicijas. Bet Pran- . ,
..... , . . . nes tarpe turi daug aktingųcuzijai įvedus kontingentų sis-

nes neturi kreditų. Atstovybė 
tuo atžvilgiu kreipėsi į pran
cūzų atatinkamus organus, kad 
jie paremtų mūsų emigrantus. 

Atstovybė

, , • . v draugu. Dažnai prancūzų spautema, musų eksportas i ten be- , ..... , •
.. . ... . ... . i i x doi pasirodo nuoširdžių strai-veik visiškai liko sustabdytas. . .

.. _ ... , . psmų apie Lietuvų. Musų stu-
Cia nėra prieš Lietuvų nukrei- 1 ' ;. , . , .
pta blogos valios žygių, M >»tųa L.etuvos ™rdą iStėle, Prancūzijoj pravesti propaga- 
tas įvyko dėl to, kad ousta- mctals ^aneuzųoj, „,|o3 akcijų, kad supažindinti
tant naujus kontingentus Pra. st“den- nrancūzu visuomene su Lietu-

tų. Dabar jų skaičius dėl pa-

yra numačiusi

sigerejmiu.

ncūzijos ir Lietuvos prekybos | 
santykiai nebuvo sunormuoti
sutartim.

Mūsų eksportas į Prancū
ziją ėmė plėtotis tik paskuti-

sunkėjusių gyvenimo sąlygų
• sumažėjo. Mūsų mokslus eina- į 
'nti jaunuomenė Prancūzijoj, o-
rganizuota savo draugijose, 
sąjungoj, dažnai rengia pas-

prancūzų visuomenę su Lietu 
vos menu ir kultūra. Pirmoje 
eilėje buvo numatyta mūsų 
liaudies meno paroda Prancū
zijoj.

Prancūzų vyriausybė tam ti
niuis im tais, todėl kontingen- ,;aitas“ ir’atatmkaniose progo- kslui, net. P“8**15, nT°ka"‘" iuT
tų įvedimas Lietuvų daugiaa še iškilmes, kurios daug pri-

hiinest U. Kiciiurdson, Amė- 
iikos epis&opaių vyskupus, 
Kurį Anti-baioon sąjunga iš
rinko savo pirmininku.

NAUJAS IŠRADIMAS
kurtnEKSNl° UALINGA MOSTIS. 
kurtos pasaulis per Šimtus metų lau
kė Jau yra gatava. Deksnio Galinga 
Mostu yra sudaryta iš 18-kos skirtim
etriu XkiU’ iŠ Visų kraštų 8Vleto 
snių visokių medžių aliejų Dėka 
nio Galinga Mostis kaipo saulės spin
duliai, pasekmingai gydo: Reuma
tizmą. Rankų, Kojų, Nugaros skau- 
dėjimą. Rankų, Kojų tirpimų ir ar- 
vuokius aU- "ikSte,ėJlnią ir Šlalp

patalpų, liet dėl kreditų sto- i ncžino apie tai.

šia ir palietė. Dabar jau Pra- ]V'tav~os po°paHa- kos ir 1,<,tinka‘“° momento nu-
ncūzija yra perspėta apie iki-1 prancaaijoj. Cia taip ~----- ------------------- ------- ----------matyta akcija atidėta. Dėl tą
Solinės prekybos sutarties nu-1 aktinĮ;ai vcibia Lietuvos | pat priežasčių tapo atidėtas 

j mūsų operos jėgų pasirody 
imas Paryžiuj. Mūsų atstovu -

traukimų. Kalbama sutartis 
nustos veikusi vasario 18 d.

Prancūzai nori su Lietuva 
susitarti ir Lietuvai pavedė i- 
niciatyvų. Paskutiniu metu 
Prancūzijos užsienio ir vidaus 
politikos dienos klausimas yra 
ręparacijų klausimas, kuris nu 
kreipė jų dėmesį nuo kitų 
klausimų. Tikiu, kad vasario 
mėn. pradžioj Lietuvos ir Pra
ncūzijos prekybos sutarties de
rybos bus pradėtos. Sėkmin
gai baigę derybas ir tinkamai 
pastatę savo eksportų Prancū
zijoje Lietuvos produktams pa
stūmėm svarbių rinkų.

Lietuvos akivaizdoje trys 
eksporto objektai: miškas, mė
sa—kiauliena ir sviestas, ku
rie turėtų Prancūzijoj gerų ri
nkų. Čia, vietoje dabar taria
mės kuriuo keliu eiti naujose 
derybose ir studijuojame kaip 
išlyginti mūsų prekybos bala
nsų su Prancūzija. Aišku, teks 
derėtis dėl kiekvienos pozici
jos. Alūsų buvusi ir manoma 
sudaryti nauja prekybos su
tartis su Prancūzija nėra di
džiausio palankumo principo 
sudaryta, liet taip vadinamą
ja tarifine. Derantis reikia bū
ti pilnai orientuotam ir pasi
rengusiam. Tikiu, kad pasi
seks išderėti geresnių sąlygų.

Lietuvos santvkiai su Pran-v
eūzija yra visiškai normalūs.

Lietuvos-Lenkijos ginčas dėl 
Vilniaus jau seniai nustojo 
dominęs Prancūzijos plačiųjų 
visuomenę. Aišku, Prancūzija 
ir dabar tebėra didžiausia Le
nkijos draugė, l«d ji taip pat 
yra ne mažesnė draugė ir Če
koslovakijai. Pietų Slavijai. 
Prancūzija Lenkijos atžvilgiu 
yra nusiteikus ne tik dėl ko
kių nors sentimentų kiek dėl j 
realios politikos: gynimosi ak-* 
cijoj prieš Vokietijų Lenkija ( 
Prancūzijai yra naudingas pa-' 
rtneris. Savaime aišku, kadi 
juo Vokietijos—Prancūzijos ,
santykiai blogėja ir aštrėja,' 
juo tie santykini tarp Lenki ; 
jos lir Prancūzijos gerėja ir 
stiprėja. Bet tas dar nereiš- 
kiū, kad Prancūzija, di uogau
dama su Lenkija, būtų nusi
stačiusi prieš Lietuvų. Pran
cūzų spaudoj ir visuomenėj jo-

žydų sąjunga.
Be to, dar Prancūzijoj vei-1 . v ....

...... , , . . , . Į bei dažnai tenka turėti įvairiukia lietuvių darbininkų sųjun- l , m L - *
... .-x- • 'Lietuvos reikalų Tautu Sąjunga, neturinti jokio politinio . x "

antspalvio. Dabar Prancūzijoj ®°^’
mūsų darbininkų skaičius dė
nedarbo sumažėjo ir tesiekia 
per 1000 žmonių. Jie susikon
centravo šiaurės Prancūzijos 
departamentuose. Lietuvos da
rbininkai Prancūzijoj tun ge
rų vardų. Anksčiau prancūzų 
spauda ir visuomenė neatski- 
rdavo rusų, lenkų ir lietuvių 
darbininkų, bet dabar prancū
zai jau pilnai orientuojasi. La
bai mažas nuošimtis nusikal
timų lietuvių darbininkų tar-

SKUBA SAMDINIUS 
SAMDYTIS

naudos gydymo. Gvarantuojam: jeigu 
nebūtų taip kaip rašom, pinigus gra
žinant. Parsiduoda visur. Klauskite 
taip: DEKEN’S NEW DISCOVERT 
OINTMENT. Kaina 76 centai.

Naujų knygų mėgėjams bus 
įdomu sužinoti, kad išėjo iš 
spaudos naujas veikalėlis: ‘Aš 
norių tau vienų žodį pasakyti.
Mažus dvasios vadovėlis jaunų 
omenei ir suaugusiems. Parašė 
palaimintas kun. Jonas Bosko.
108 pusi., 6 paveikslai. Kaina ------------------ —
30 c. Galima gauti “Draugo” VIDURŽIEMY GYVULIUS 
knygyne. | GANO

Yra tai lietuvių saleziečių Liškiava, Alytaus aps. Ru- 
leidinys. joniška žiema lengvina ūkinin-

Šis veikalėlis yra tikras lie kams pašaro štokų. Kai kurių, 
tuvių religinis literatūros per- šios apylinkės, kaimų ūkinin- 
las. Pirmas pasidžiaugtinas --------------------------------------------

Tik ištrinkite geliamus sąna
rius su šiuo patikėtinu senu 

linimentu

PAIN-EXPELLER

ADVOKATAI

JOHN B. BORDEN
RA Dl0 S

(John Bagdziunas Borden)
ADVOKATAS

105 W. Adams St. Rm. 2117
Telephone Randolph 6727

2151 W. 22 St. 6 iki 9 vak.
Telephone Roosevelt 9090 

Name: 8 iki 9 ryto Tel. Repub. 9600

A. A, SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas 77 W. Washington St. 
Room 1602 Tel. Central 2978

Valandos: 9 ryto iki 4 po pietų

Vakarais: Utarn., Ketv., ir Subatos 
6 iki 9 vai.

DEKEN’S OINTMENT CO. I 4145 Archer Avė. Tel. Lafayette 7337 
HARTFORD, CONN. Namų Tel. Hyde Park 3395

SULIESĖJO 10-ČIA SVARŲ 
PER SAVAITĘ

Mrs. Betty Luedere iš Dayton ra
šo: Aš vartoju Kruschen suliesėjimai 
— per vieną, savaitę aš suliesėjau 
-dešimčia svarų, todėl nerandu žodių 
išgirti tą vaistą

Kad suliesėti lengvai, saugiai ir 
nepavojingai imk usę Kruschen pusę 
arbatiniou Šaukštuko su karštu van
deniu prieš pusryčius. Tai saugus bū
das pašalinti nedailią išvaizdą.

Butelis, kurio užtenka keturioms 
savaitėms, visai pigiai teatseina.

A. A. 0LIS
ADVOKATAS

11 SOUTH IA SALDE STREET 
Room 1984 Tel. Randolph »881

Valandos nuo 9 ryto iki S va), vak 
8241 So. Halsted St. TeL Victory 0663 

Valandos — 7 Iki # vakare 
Utarn., Ketv. ir Subatoe vakare

Kamajai, Rokiškio aps. Apy
linkės ūkininkai, prisibijoda
mi, kad samdiniai neišeitų pa
vasarį į Latviją palikę be dar
bininkų juos taip, kaip perei
tų pavasarį, skuba Samdytis, Gauk aptiekoj. Jei nuo pirmo bute- 

I ho nenuliesėsi, tai gausi pinigus at
gal.

Bet žiūrėk, kad butų Kruschen 
druska — pamėgdžiojimų yra daug 
ir turi saugotis.

nors ir brangias algas mokė
dami. Bernams mokės metams 
po 400—500 lt.

Tel. Randolph 5187

ALFREO B. CLARK
Attorney At Law 

11 S. LA SALLE STREET 
Ir Vakarais: Utarn., Ketv. ir Su-
batOa nuo 7:30 Iki 9 {

6200 S. HALSTED STREET
Tel. W«ntworth 1181

A food for pro- 
tein; a food for 
mineral sal 
for calcium j 
phosphorusį 

the essential 
ments for health’ 
and strength are' 
found in good 
cheese. And all 
the essential ele- 
ments of good 
cheese are found 
in Kraft Cheese.

AIA
ONA ANGLICKIEi'JE

(po pirmu vyru Juknienė, po antru Jogminienė, 
po tėvais biuitaite).

mirė vasario 4 u., 1932 m., ti.lY vai. vak., sulaukus 
pusamžio, ivilo iš Tauragės apskričio, ynaies parap., 
sulų Kauno. Amerikoje išgyveno 32 metu.

i'aliko dideliame nuimtame vyrų Pranciškų, seserį 
V eroniKų BUKosienę, o aliukus: .Leonų, 6otijų, Pran
ciškų (klierikų), viadisiovų ir Valerijonų, augin
tinę Bronisiavų, žentų Benediktų Jurgaičius, ueuę 
Pranciškų ir uedienę uarborų Smitus, dėdę Izidorių 
Smitų ir gimines, o Lietuvoj tėvų Jonų, seserį Mari
jonų Pudziuvienę. Namų telef. Ganai Oo62. .

Kūnas pašarvotas 1928 Canalport avė. Laidotuvės 
įvyks panedėlyj, vasario 8 d., iš namų 8 vak bus at
lydėta į Dievo Apveizdos parap. bažnyčių, kurioj į- 
vyks gedulingos pamaldos už velionės sielų. Po pa
maldų bus nulydėta į Sv. Kazimiero kapines.

i\ uoėirdziai kviečiame visus gimines, draugus-ges 
ir pažystamus-mas dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nuliūdę: VĮ/ras, Sesuo, Anūkai, Augintinė, Žentas, 
badės, Dėdienės ir Giminės.

Laidotuvėms patarnauja graborius Eudeikis. Te
lefonas Yards 1741.
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“DRAUGO” raštinė pasiunčia pini
gus į Lietuvą DOLERIAIS ar LITAIS. 
Siunčia perlaidomis, čekiais, telegra
momis. Per “DRAUGĄ” siųsti pinigai 
greitai nueina ir greit išmokami.

Kreipkitės į “DRAUGO” PINIGŲ 
SIUNTIMO SKYRIŲ:

2334 South Oakley Avenue
CHICAGO, ILL.

Nauji modeliai. Ištobulin
ti, kad pasiekia tolimas sto
tis ir išduoda gražų tobulų 
balsų.

Radio yra parankiausias 
ir pigiausias būdas pasilink
sminti. Pamintykite sau, sa
vo namuose būdamas pasie
ki, visur.‘Gali gėrėtis muzi
ka, dainomis, opera, girdė
ti simfonijos orkestrų — kų 
tiktai nori ir tik tekainuoja 
keletu centų į valandų.

BUDRIKO krautuvėje ei
na dabar išpardavimas aut 
gerų radio. Atwater Kent 
1932 modelis vertės $110.00

......... $69.00
Majestic 1932, vertės $99

02 $49.00
Midget radios, vertės $49

02 $19.00
Didelis pasirinkimas. Len 

gvūs išmokėjimai.

JOS. F. BM INC.
3417-21 S. HALSTED ST.
Tel. Boulervard 8167—4705

KRAFT
U

CHEESE
KRAFT-PHEN1X 

CHEESE COMPANY

PROBAK
ABIEM PUSĖM » 

A9TRU8
Geriausias skustuvas 
— arba grąžiname

pinigus 
Jei ant vietos negau

ni, kreipkis J mus.
80c. už 5 — |1 už 10

Sempelis — lOc. 

PROBAK COĮtPORATION
AueeMM* Ramr Ca.. te*.

VMMT AVIMI* MIW TOM

PATENTS
Laikas daug reiš
kia prle^patentų.
Nerlzlkuoklt su
apsaugojimu savo Knygelė 
sumanymą. Prl- Dykai

siųskite braižini ar mo
delį arba rašykite dėl

Nemokamos knygutės rHow 
to Obtain a Patent’ Ir
‘Record of Invent’ formos.

CLARENCE A. O’BRIEN
Registered Patent Attorney 

46-A Seeerltv Savlngs * C«Ba«rcl»l 
Bsnk Baildlnt

(Dlrectl; eerotb Street from Patent OfBeet 

Wasbinoton. n. c.

UJtLL . SO VC'O Kfe.PT
AVTV2. 1M

TODA.'V,
— povę. MVSTAKfeS Iki, 

it SPOS’š?

C,

-BŪT 
1 SHOdLto 
ŪJOP.R.V*

E X T R A. Vasario 6 
d. Lietuvių programas su 
batos vakare iš stoties 
WCFL 970 kil. 11 vai. va
kare ir nedėlioję nuo 1:15 
iki 2 vai. po pietų. Progra
mai finansuojami BUDRI
KO krautuvės.

ASIKRATYKJT 
LIGŲ PERŲ1

Nosyje, Burnoje Ir 
Gerklėje

Zonite išvalys susi
kimšusias atmatas. Iš
naikins perus, nepa
leis ligų. Labai naiki
na perus. Ramina plė-

•MAknvC 
’UM KCP UJ



Pirmadienis, ras. 8 d., 1932 D RIŪCIS
I a

LIETUVIAI AMERIKOJE
TĖVŲ MARIJONŲ MISIJOS 

GAVĖNIOS METU

Nuo vasario 14 d. ligi 21 d. 
Šv. Kazimiero par., New llav- 
en, Conn.

Nuo vasario 15 d. ligi 28 d. 
Athol, Mass.

Jei įvyktų kokios permai
nos, pranešime vėliau.

WESI PULLMAN, ILL,
Sekmadienį, sausio 31 d., 

parap. salėj Liet. Vyčiai su- 
Nuo vasario 22 d. ligi 28 d. įrengė parap. naudai pasilink- 

Elizabeth, N. J. Įsminimų. Jaunimo prisirinko
Nuo vasario 22 d. ligi 28 d i pilna svetainė, visi gražiai ir

gardus; svečiai maloniai bus 
priimti.

X Prie bažnyčios zakristija 
jau baigiama statyti. Tam dur- 
bui parapijonys deda aukas.

X Kaip girdėtis, dirbtuvėj 
kurios čia yra daugumoje ge
ležinių, jau pradės krutėti. To 
čia ir laukiama.

X A. Žitkevičius sugavo 
šimtų' karvelių ir dar gaudo. 
Kų jis daiys su tais karve-

turėjai užsimokėti, — atsakė 
kunigas. — Einant išpalžinties 
tik viename atsitikime pini
gai reikalaujami, būtent, ta
da, kai nusidėjėlis prisipažįs
ta vagystėje. Tada nuodėm- 
klausis verčia jį atmokėti pi
nigus tam, iš kurio pavogė. 
Be to einantieji išpažinties 
niekada neverčiami mokėti pi
nigais.

A K T A R A I:
Oflsaa Tel. Grovehlll 0617

Re*. 1707 8. Artesian A v*
Tel. Grovehlll 0017

BR. j. J. SIMONAITIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2428 West Marųuette Road

Vai. 8-8 ir 7-9 P. M. Ketv. 0-1* 
A- M. Nedėlioj nusitarus

I

DR. A. G. RAKAUSKAS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

CHICAGOS OFISAS:
2415 W. MARQUETTE RD.
Vai.: utarnlnkats, ketvergais ir pėt 
nyčiomis nuo 9 iki 12 v. ryto, nuo 
1 iki 4 Ir nuo 6:30 Iki 8 v. vak.
Chicagos ofiso Tel. Grovehlll 32H2

KENOS1IA, WIS. OFISAS:
5817 - 6th AVENUE

Vai.: panedėliais, seredomls Ir su- 
batomis nuo 1 iki 4 Ir nuo 6 iki 
8 v. vak. Kenoshos ofiso tel 4050

Šv. Jurgio par., Pliiladelpliia, 
Pa-

Nuo vasario 29 d. ligi kovo 
6 d., Norwood, Mass.

Nuo-vasario 29 d. ligi kovo 
13 d., Šv. Kazimiero paj'ap., 
Woreester, Mass.

Nuo kovo 7 d. ligi 13 d., Pa- 
terson, N. J.

Nuo kovo 14 d. ligi 20 d. 
rNewark, N. J.

Nuo kovo 14 d. ligi 20 d., 
Montello, Mass. (moterims).

Nuo kovo 21 d. ligi 27 a., 
Montello, Mass. (vyrams).

smagiai šoko, linksminosi. Pa
rapijai nemažai liks
Čia jaunimas gražiai darbuo
jasi.
, X Draugijos renka delega
tus į 9-jų L. K. Vak. Valsty
bių Konferencijų, kuri įvyks 
vasario 14 d., Cicero, 111.

Laukiantieji ėmė garsiai 
liais? O gi keps parapijos va-'juo^dg^ 0 laisvamanis iš gė- 
karienei, kuri bus kovo 6 d.|dos paJ.audo ;r, nieko neturė- 

X Dr-stės Šv. Kryžiaus irtdamas kų bepasakyti, prasi- 
pelno. Šv, Juozapo rengia parapijos: Salino. Samata

naudai “Bunco Party”. Ir
vyrai smarkiai prie to rengia
si. Iš tikro čia vyrai darbinin
kai, ypač parapijos naudai.

SKAITYKITE IR PLATIN 
KITĘ “DRAUGĄ”

PHILADELPHIA. PA,
X Šį sekmadienį, vasario 7 

d. visi westpulmaniečiai, jau- Laikau savo garbe galėda- 
ni ir seni, kad šoks, tai šoks nias pareikšti apie Šv. And- 
parap. salėje. Šitame pasiliuk-■ nejaus par. vaikučių vaidini- 
sminime bus užmiršti blogi kuris įvyko sausio 31 d.

i laikai. Šį balių rengia ŠŠ. Pet-I Lygiai 8 v., kaip buvo skelb-
Nuo kovo 14 d. ligi 20 d., rc L Povilo parap. Muzika p8’ svetainė buvo pilnutėlė pa-

t t at at '' I -14. i\- • lankių parapijonų ir svečių išMaspeth, L. I., N. Y. 'parinkta, medutis priruoštas LL , vtoliau. Netrukus ir scenos uz-

G R A B O R 1 A 1:

J, F. R ADŽIUS
PIGIAUSIAS LIET. GRABORIUS 

CHICAdOJE

Laidouvėms pa
tarnauju geriausia 
ir pigiau negu kiti 
todėl, kad priklau
sau prie grabų iš- 
dtrbystės.

OFISAS
668 West 18 Street 
Telef. Canal 6174 
SKYRIUS: 3238 8.
Halsted Street.. TeL 
Victory 4088.

Phone Boulevard 4139

A. MASALSKIS
GRABOĘĮUS

Musų patarnavimas 
visuomet sąžiningas Ir 
nebrangus, nes neturi
me lžlaidų užlaikymui 
skyrių.

Nauja, graži ko- 
ply#'-* dykai.

3307 Auburn Avenue

EZERSKI
LIETUVIS GRABORIUSOfisas

4603 S. Marshfield Avenue 
Tel. Boulevard 9277

A. PETKUS
LIETUVIS GRABORIUS

<443 So. Talmam Avė. 
Tel Virginia 1290 

Yards 1138
Chicago, IU.

LACHAVICH 
IR SŪNUS

LIETUVIS GRABORIUS
Patarnauju laidotuvėse kuopigiausla. 
Reikale meldžiu atsišaukti, o mano 

darbu busite užganėdinti.
Tel. Roosevelt 2515 arba 2516
2314 W. 23rd PI., Cliicago

1439 S. 49 Court, Cicero, UI. 
Tel. Cicero 8837

danga pakilo ir joj pasipylė 
didelis būrys vaikučių su ma
lonia šypsena, kurie smagiai 
padainavo “Trys Sesytės,’’ 
“Audra Girioj” ir “Džingo- 
liukai”. Po dainų vaidinta 
“Kvotinių baimė”. Vaidino 
dešimt akmenų; iš jų geriau
siai atliko motinos rolę Emi
lija Šokas, gydytojo — Pra 
inas Tamulis. Po to sekė pasa
kaitės, monologai ir driliai.

Telefonas Yards 1138 Iš dailių geriausiai pasirodė
0T1IU C V P IIA 7 Cl ¥ A aštunto skyriaus berneliai su dlnlILCl Ti InAltlAA ;“Combinntion Drill”. Mūsų 

GRABORIUS IR I lietuvaitės irgi neprasčiau pa-
BALSAMUOTOJAS sirodė. Jos, kaipo lietuvaitės, 

Turiu autoi^bilius viso- visuomet moka lietuvio širdį 
sulžavėti. Po programos žmo-kiemą reikalams. Kaina priei 

narna.
3319 AUBURN AVENUE 

Chioago, III.

S. M. SKUDAS
LIETUVIS GRABORIUS 

Didelė graži koplyčia dykai
718 WEST 18 STREET

Tat Rooeevsit 7UI

nės skirstėsi visai patenkinti 
vaikučių programa.

Dėkui sesutėms už trūsų, o 
mokiniams už pastangas.

Švogeris

CICERO, IIL

AR IEŠKAI GEROS 
KNYGOS?

Kad šiais taikais Ameri
kos lietuviai mažiau knygų 
skaito, tai visiems aišku. Bet 
kad dar yra žmonių, tebetu
rinčių troškimų kų nors gero 
pasiskaityti, tai taipgi žinoma.

Knygų mylėtojai neretai 
turi vargo iki užtinka tikrai 
turįs 4ib puslapių. Pagal vo
kiškų originalų lietuviams tų 
veikalų prirengė tėvas jezui 
tas B. Andružka.

Yra tai platus aprašymas 
gadynės prieš pat Išganyto
jui ateisiant ir paskui viso 
Kristaus gyvenimo ir mokslo 
išdėstymas. Tas viskas įšdėta 
įdomiai, gražioje, aiškioje, 
visiems suprantamoje kalboje.

DIEVIŠKASIS IŠGANY
TOJAS

Tai yra didokas veikalas,; 
sau patinkamų knygų. To • 
kiems čia norime nurodyti į 
vienų knygų, kuria niekas ne 
apsivils, ypač tie, kurie mėg 
sta dvasiškus, religinius pa
siskaitymus

"DRAUGAS" PUB. GO.
2334 S. OAKLEY AVĖ. 

Chicago, UI.

Tel. Canal 6764 Rea Republlc 6250

DR.A.RAČKUS
GYDYTOJAS, CHIRURGAS 

IR OBSTETRIKAS
Gydo stalgias »r chroniškas Ilgas 

vyrų, moterų Ir vaikų

DARO OPERACIJAS

Ligonius priima Kasdieną nuo 
pietų Iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomis Ir seiedomle tik 
Ukalno susitarus 

Ofisas, Laboratorija Ir X-Ray

2130 WEST 22nd STREET 
CHICAGO

DR. S. BIEZIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

X—Spinduliai

Ofisas 2201 West 22nd Street 
cor. So. Leavitt St. Tel Canal 6122

Rezidencija: 6628 S. Richinond' Avė. 
Telephone Republic 7868 

Valandos: 1—3 ir 7—8 vai. vak. 
Nedėlioj; 10—12 ryto.

DR. MAURIGE KAHN
Gydytojas ir Chirurgas 

4631 SO. ASHLAND AVĖ. 
Tel. Yards 0994'

Rezidencijos Tel. Plaza 3200

VALANDOS:
• Nuo 10 iki 12 dieną

Nuo 2 iki 3 po pietų
Nuo 7 iki 9 vakare
Nedėl. nuo 10 iki 12 dieną

DENTISTAI

Phone Boulevard 7042 '

DR. C. Z. VEZELIS
DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė,
Arti 47 8treet

DR. SUZANA A. SLAKIS
Specialistė Moterų ir Vaikų Ligų

4145 Archer Avė. (Kampas Lrancisco Avė.)
Valandos: 10 iki 12 ryto: 4 iki 6 po pietų.

(Vakarais: Utarninke ir Ketverge iki 8 vai.).
Seredomis ir Nedėliomis pagal susitarimą.

Oiiso Tel. Lafayette 7337 Rez. Tel. Hyde Park 3395

Ofiso ir Res. Tel. Boul. 5912 Ofiso ir Rez. Tel. BouL 6914

DR. BERTASH DR. NAIKELIS
756 West 35 Street (Kamp. 35 ir Halsted SL)
Vai.: 1-2 ir 1:29-8:31 vai. vak.

Nedėlioj surlt”-.,,
Vai.: 1-4 Ir 7-9 vai. vakare 

Nedėlioj suRitaras

Tel. Central 707 9 
itez., Longbeaeh 9463

Vai.: 1-4 vai. vak. Ir 
Pagal sutarti

DR. B. LAMBRAKIS
AUSIES, NOSIES IR GERKLES SPECIALISTAS

Buvęs Instruktorius Vlenno- • »>iv-rsit«-»o Per 5 Metus 
Ofisas 1447-4# Pittsfield Bldg., 55 K. U’asbJugton St., Chicago, IU.

Tel. Canal 0257 Res. Prospect 6659

DR. P. Z. ZALATORIS
Gydytojas ir Chirurgas

1821 SOUTH HALSTED STREET
Rezidencija 6600 So. Artesian Avė.
Valandos: 11 ryto iki 4 po pietų 

6 iki 8:30 vakare

Ofiso Tel. Victory 3687
Of. ir Rez. Tel. Hemlock 2374

DR. J. P. POŠKA
3133 S. HALSTED STREET

Antras ofisa8 ir Rezidencija

6504 S. ARTESIAN AVĖ.
Ofiso Vai. Nuo 9-12 rytais: nuo 7-9 
vak. Antro Of. Vai.; Nuo 3-6 po 
piet. Utarn. ir Subat. Nuo 3-9 vak. 
Šventadieniais pagal sutarimą.

Tel. Lafayette 579 3

DR. A. J. JAVOIŠ
Vai.: 2 iki 5 po pietų, 7 iki 9 vak. 

Office: 4459 S. Califomia Avė. 
Nedėlioję pagal sutartį

DR. J. J. KOWARSKIS
Gydytojas ir Chirurgas

Ofisas 2403 WEST 63 STREET 
Kertė So. Western Avenue 

Tel. Prospect 1028
Rezidencija 2359 So. Leavitt St. 

Tel. Canal 2330
Valandos: 2-4 po pietų ir 7-9 v. ▼. 

Nedėlioj pagal susitarimą

L J. ZOLP
GRABORIUS IR LAIDOTUVIŲ 

VEDĖJAS

1650 WEST 46th STREET
Kampas 46th ir Paulina Sta 

Tel. Boulevard 8308-8418

Nulludlmo valandoje kreipkitės 
prie manęs, patarnausiu simpatiš
kai, mandagiai, gerai Ir pigiau nagu 
kitur. Koplyčia dal termenų dykai.

Pirmadienyje, vasario 8 d, 
7:30 vai. vak. įvyks šv. Ka
zimiero Akad. rėmėjų 9 sky
riaus mėnesinis surinkimas, į 
kurį nuoširdžiai kviečiame vi
sus narius gausiai atsiankyti.

O. Krasauskienė, 
pirmin.

SUGRĮŽO IŠ LIETUVOS

DR, VAITUSH, OPT.

Tel. Canal 6122

DR. G. I. BLŪŽIS
DENTISTAS

2201 West 22nd Street
(Kampas Leavitt St) 

Valandos: Nuo 9 iki 12 ryto

Nuo 1 iki 8 vakare 
Seredoj pagal sutartį

SVARBI ŽINUTĖ

DR. M, T. STRIKOL’IS
Lietuvis Gydytojas ir Clii- 

rurgas perkėlė savo ofisus į 
naujų vietų po num. 4645 S. 
Ashland Avė. Vai. 2 iki 4 ir 
6 iki 8 vak. Ned. pagal sutar
ti. Tel. Boulevard 7820. Na
mai; 6641 So. Albany Avenue, 
Tel. Prospect 1930.

Tel. Wentworth 3000
Rez. Tel. Stewart 8191

DR. U. BARTON
Gydytojas ir Chirurgas 

6558 S. HALSTED STREET 
Vai.: 2-4 ir 7-9 vai. vakare

Res. Phone 
Englewood 6641 
Wentwortb 3000

Office Pnone 
Wentworth 3006

Boulevard 7589
Rez. Hemlock 7691

JUOKAI

Laisvamanis ir kunigas

LIETUVIS AKIŲ 
SPECIALISTAS

DR. A. P. KAZLAUSKAS
DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avenue 
Vai.: Nuo 10 ryto iki 8 vakaro

Tet Grovehill 1596

DR. A. L YDŠKA
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Vsl.. 9-11 ryto 2-4 ir 7-9 vak.
Serauomia po pietų ir Nedeldieuiais 

tik susitarus
2422 W. AIARGUETTE ROAD

DR. A. R. McGRADIE
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

6558 SO. HALSTED STREET
Vsl. 2-4 ir 7-9 vaJ. vakare

Z

Teis. Cicero 126# X-Ray

MODERNIŠKOS KOPLYČIOS 
DYKAI DEL ŠERMENŲ

AMBULANCE PATARNAVIMAS DIENĄ ir NAKTĮ | 
Mes visuomet teikiame širdingų, simpatingų ir ramų] 
patarnavimų, kuomet jis yra labiausiai reikalingas.

J. F. EUDEIKIS & CO.
JŪSŲ GRABO&LLl 

Didysis Ofisas
4605-07 South Hermitage Avenue

Visi Telefonai: YARDS 1741 ir 1742

Palengvins aklų įtempimą kuris 
Vienoje geležinkelio stoty ie8ti pažastim gaivos skaudėjimo.

prie bilietų lango laukė visa 
eilė keliauninkų, kurie paei
liui stojo prie lango ir pirkosi 
kelionei bilietus.

OR. GUSSEN
LIETUVIS DENTISTAS 

kasdien ųuo 10 v. ryto Iki 9 
vai. vakare

Nedėliomis ir Seredomls susitarus
4847 W. 14 ST. Cicero, IU.

vai.

svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
mo. skaudamą aklų karžtį. Nuimu 
cataractus. Atitaisau trumpą regya- 
tę ir tolimą regystę.

Prirengiu teisingai akinius visuose 
atsitikimuose. egzaminavimas daro
mas su elektra, parodaača mažiau-

T * . y Si£UI fclftidML-bais\ amams, prieš kurį eile- , Speciale atyda atkreipiama moky- 
klos vaikučiams.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 va
kare. Nedėliomis nuo 10 iki lt.

kantrvbės norėio isknruii^i KHBIVAS atitaiso i trum- luuiujoeh, norėjo jsispiausti.PĄ laika su nauju išradimu 
i.Daugėlų atsitikimų akys atitaisomos 
be akinių. Kainos pigiau kaip kitur

4712 S. ASHLAND AVĖ.

je stovėjo katalikų kunigas, 
nepasitenkino tuo ir, netekęs

Tel. Cicero 6756

pirmiau kunigo.
— Atleisk man, — tarė ku

nigas lajsvamaniui, — kad pa-
| tariu tamstai stoti į savo vie-i 
tų eilėje, kaip kad daroma ei- • tsi. Yards įsu

nant iipažinties: kiekviena,;. „ 8PPIUPD
turi kantriai laukti savo eilės., l/IL OUjlllNJblv

— A kaip daroma einant iš- liktuos auv specialistas 

paižintiesll — atkirto laisva
manis, šnairuodamas. — Apie 
išpalžintį aš viskų žinau. Aš 
ėjau vienų kartų išpažinties ir« Ofisas Ir Akinių Dirbtuvė 
turėjau užsimokėti. Ir nuo tol į WEST 35th STREET
visai nebeinu daugiau. n***1 8t

■ v ... . . , valandos: nuo lt—4: nuo t—t
— As gailiuos tamstos, kad t«a it tu lt.

Tel. BonJevard 7589

DR. P. ATKOČIŪNAS
DENTISTAS

.1446 S. 49 CT. CICERO
Vai.: 9-12 ryto; 2-6 ir 7-9 vakare

Ofiso Tel. Victory 6893
Rez. Tel. Drexei 9191

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Ofisas 3102 So. Halsted St.

Kampas 31 Street
Valandos; 1-3 po piet, 7-8 vak. 
Nedėliomis ir šventadieniais

1042

DR. S. A; DOWIAT
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4729 WEST 12 PLACE 
Vai.: 7 iki 9 v. v, išskiriant Seredos 
ir Pėtnyčios, kuriomis dienomis ju 
bus.

i 2924 W. WASHINGTON BLVD.
' Kitos vai. ant Washington Bulvd.

4:30 — 5:30 kasdien 
I Telefonai: Kedzie 2450 — 2451, arbi> 
i Cicero 662. Rez. tel. Cicero 2888

------------------- ,-----
Phone Hemlock 2041

DR. JOSEPH KELLA
DENTISTAS 

Gas Eztractlon
▼ai. 1-9. Ned. #-18 tttt SO. WE8TERN ATM

DR. CHARLES SEGAL
Perkėlė savo ofisą po numeriu

4729 SO. ASHLAND AVĖ.
SPECU AUSTAS

Džiovų, Moterų ir Vyrų Ligų 
Vai.: ryto nuo 10—12 nuo 2—4 po

DR. T. DUNDULIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4142- Archer Avenue

Val.: 11 ryto iki 1 po pietų 
1 iki 4 ir « Iki 8 v. v.

Nedėliomis nuo 10 iki 12 ryto
Telefonai dieną ir naktį 

Virginia 0036

A. L. DAVIDONIS, M. D

pietų: 7—8:30 vai. vakare 
Nedėliomis 10 iki 12

Telefonas Midway 2880

4910 SO. MICHIOAN AVENUh 
Tel. Kenvrood 8107 

Valandos:
Nuo 9 iki 11 valandai ryte: 
Nuo 6 Iki 8 valandai vakare 

apart šventadienio Ir kotvirtad «-r'

Dr. C.K. Kliauga
DENTISTAS

Utarnlnkals, Ketvergais Ir Subatomls 
3420 W. Marųuette Rd. arti Westera 

Avė. Phooe Hemlock 7838 
Panedėliais, 8ere<Jom> ir Pėtnyčioms

1831 So.

Hemlock 8161

DR. V. S. NARES
(Naryauckas)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
2420 West Marųuette Road

VALANDOS:
9 iki 12 ryto. 7 iki 9 vak. 

Utarn. ir Ketv. vak. pagal sutartį

Tel Hemlock 8700

Re*. Tel. Prospect •« •

DR. B. ARON
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ. 

Ofisas 8155 South Kedzie
Rez. 6426 So. Callfornla Ava. 

VaL: 2-4, 7-9 v. v. Išskiriant Ketv

z
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H I C A G O J E
S. DAUKANTO SPULKOS 

SUSIRINKIMAS
• su vaidinimu įvyks vasario 71
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MtMlS ’dionis, tos. -8 d., 1932r---  ■ ' ■' . ..................... .. ........................... "-7----------------------------------------- ;----------------- ---------------- — ■ , ........................ .....................
718 W. 18 St., Tel. RooseveltĮ Visa vyksta viename bare, ("a, kuri įveja be Byro dar J stebi, kad skarmalai prie du- do, kad tvarte ėmė vištos ku-
7532. Del laidotuvių ir palikto f (J. Gregarausko dekoracijos) 
turto giminės prašomos tuoj!Baro savininkas Streiton (A.
atsišaukti.

i dienų.
_______ _ Mūsų susirinkimai laikomi!

Sausio 29 d., Meldažio salėj kas antrų penktadienį, ir to-Į 
įv>?.o Simano Daukanto Spul- dėl prašome visas mergaites.! 
kos šėrininkų

SUTIKTUVĖS

(.Mackevičius) mato nuolati-1 keliaujantį bedarbį aktorių ir 
■ nius savo klijentus, kaip jiel»v<*i$Nordlingų, bedarbį; Lyzi 
i savo tarpt* sugyvena. Freadr (N. Vosyliūtė), gatvės mer- 
(H. Kačinskas, geras ameri-

du pakeleivius valkatas: Giu-irų neridaro Slapesni... Kyla 
gų Gigginsų (A. Kupstas),' mintis pabandyti atidaryti du

Biznierius Antanas Margis, 
susirinkimas, kurios baigė pradžios mokyk- 1303 W. (i9th St., nesenai bu- 

f ,ninku suėjo gausingas bū- lų, atsilankyti ir įsirašyti. Su-|vo surengęs sutiktuves, Anta- 
i\s. Visų dvasia buvo pakilus sirinkimai laikomi

koniško žydo tipas); bankru
tavęs pirklys makleris, negali 
opkęstį Byro — javų makle

is liaus (P. Kubertavičius) irmokyklos nui Jasaičiui, grįžusiam
(. kai gavo praėjusių metų kambary. Choro vedėjas yraLietuvos. Buvo sukvietęs savo X)’Neilio (V. Steponavičius, 
: py* kaitas, tai visų nuotaika artistas J. Kudirka, kuris e-' draugus ir prietelius. Sve- j ryškiausia šios pjesės figūra, 
dar labiau pagerėjo. nergingai veda mūsų chorų, jčių tarpe buvo pp. Kinčinai, išlaikiusi stiprios valios, did-

p:l ymėtinas iš apyskaitos Dar noriu pridėt, kad šis i Laurynai ir daug kitų. Poki-‘vyriškumo vaizdų ir valdžiusi
dalbas yra tas, kad praėjo- koncertas ir veikalas bus kas Į lėlis buvo malonus, bet pilnam j visų spektaklį).. Bare vyksta
siais metais paskolų išduota nors nepaprasto. Bus dainų ir Į džiaugsmui apsireikšti trukdė | nuodingi įžeidinėjimai vienas
$96,950.00. Juk suprantama, šokikė. Apie veikalų nažinau 
kad jei pinigų Spulkos kasoj nei kų sakyt. Bus trijų aktų 
nebūtų, tai nei paskolų nebū- komedija. Mūsų veikalo'žiūrė 
tų galėjusi teikti. jo kun. A. Valančius. Tad jūs

Įdomių prakalbų apie spul- jau galite suprasti, koks jis 
l-.ų reikšmę pasakė adv. ,J. Ku- bus. Nesigailėsite, jei atsilan- 
činskas. j kyšite. Vakaro pelnas eis nau-

Daugelis šėrininkų pareiškė'jos bažnyčios statymo fondui.

liūdna atmintis. Mat p-no Ja- kito, su O’Neilu, o menkuti)
saičio praėjusia rudeny mote 
rėle yra pasimirus.

Tas pokilėlis rengtas dau
giausia tam, kad p-nui Jasai- 
čiui užuojautos išreiškus.

Ten buvęs

nusmuktkelnis Frpzer net am
erikoniškai ima boksuotis. Jų 
trijų tarpe — gyvatės, taip 

neapkenčia.

gaitė, paildo kompanijų 
Netrukus...

ris ir drauge vilties kibirkŠ 
tėlė: o gal?... Ir koks džiaugs
mas, kai pro lango kraščiukų 
pamatyta saulę!

vanduo!... Išsi-! Streitonas vėi varo Čarli vi
gandę visi puola uždaryti du- sų kų valyti ir tvarkyti, sa’o 
ris, langus, nes telegrafas pra- siūlytų vaišių sųskaita- p . •) 
nešė apie tvenkinio trūkimų... Užmokėti, valkatos iš . . :•

Baras tikrai apsemiamas, Lyzi taip pat... Bara. \ 
palaipsniui, kol nebeveikia te- ti padori įstaiga... 1 •: 
lefonas. Baras pasidaro kai]) tas pats gyvenimas 
ir gyvų žmonių kapu... Besi- rus, nepermaldaujama.* 
rodančių isterikų valdo O’Nel

I e

ap-
Įpa-1

Naktis praeina beproti ngai, 
belaukiant mirties. Streitonas 
vaišina šampanu, kuris sun
kiai teleidžia užmiršti esama

s k a i č i uo ja m as... A t bėga 
prastas kokteilio užsakytojas, 
žodžiai apie orų, barininko 
pelningai mandagūs sveikini
mai, linkčiojimai... Vienas nuo 
kito šalin... Tvano nebėra!...

(lakuoti. Tuoj griebęs šautuvų 
ir žibintų nuskubėjo tvartan. 
Vos atidaręs tvartų šoko at
gal pamatęs jame lapę bešei
mininkaujant. Jos, pasirodo, 

t pro pamatus Įlysta. Naujaku- 
! ris metė šautuvų ir žibintų ir 
kaij) ne savam i-a:ly trobon 
įbėgo. Žibintas tų pati vaka
rų btivo paimtas, o užtaisytas 
šautuvas tik sekantį rytų. Nau 
lakuris tiek persigando, kad 

'dabar guli ir karščiuoja.

savo nuomones apie Simano į 
Daukanto Spulkos augimų. į 
Pritarta turėti vajų ir paskir
ta trejos dovanos. Dvi didžio
sios dovanos bus taurės, oma-

Mikutienė

WEST SIDE

X Dabar eina Vyčių vajus.
žemės rašomosios (amžinos) Gera proga visiems įsirašyti
plunksnos.

Toliau nariai pritarė trauk-
Vyčiai yra daug padarę Tau
tai ir Bažnyčiai. Jie padėjo

ti į spulkų jaunimų ir pratinti j Lietuvai gauti nepriklausomy- 
savo penktukus, dešimtukus, Į bę, jie padėjo pastatyti per 
gaunamus iš dėdžių, tetų irį šimtų lietuvių bažnyčių su mo- 
kitokių giminių taupyti spul- kyklomis ir kitais parapijai 
koje. Ik šiol vaikų į spulkų reikalingais mūrais. Jie suda- 
mokančių yra apie porų de- rė tuos tūkstančius graižių de
šimčių. Šerininkai pasiryžo tuvių šeimynų, kurios dabar 
vaikų-taupytojų skaičius pa- džiaugiasi, kad teko jiems ta 
didinti. | laimė darbuotis Lietuvos Vy-

Iš valdybos rezignavo p. P Jčių organizacijoje. Tad nors 
Balčiūnas, 2212 W. 23rd St. j sunkūs laikai,1 bet Lietuvos 
Į jo vietų išrinktas Juozas j Vyčių reikalai tebūna pasku- 
Misevičius. Kiti valdybos na-|tiniai, kuriems mes mažinsi- 
liai ir direktoriai liko savoj™* paramų. Kas tik gali, te- 
vietose. e Sekretorium-vedėju1 įsirašo į Lietuvos Vyčių orga- 
pasiliko p. Ben. J. Kazanaus- nizacijų, o tada daugiau gra- 
kas. Spulkos ofisas — 2242 W. žiV darbų ir Tautai ir Bažny- 
23rd Ploce. jčiai nuveiksime.

Ten buvęs! ---------- :--------
STAIGA MIRĖ SALUBA.

PASAKOJA APIE LIETUVĄ
Martinas Salnba staiga mi- 

Biznierius rė ketvirtadienį, vasario 4 d.

vienas kito
O’Nel — teisėjas, kyšių ėmė
jas, uždirbęs net iš nebaigto 
tvenkinio, kuris ir pasidaro 

• nelaimė visam miestui, apsem- 
damas ir barų su žmonėmis. 
Čarli — negras (V. Dineika), 

Marąuette Park.— Jau an- laksto patarnaudamas ir prie 
trų savaitę, kai kamuojasi Ii- telefono ir telegrafo. Klientas 
gos prispaustas p-nų Navickų Petraitis) atbėga lygiai 10 
sūnus Jonas, 5836 S. Artesian valftndų kas rytų, šaukdamas 
Avė. Suėmė jį sunkios slogos. toli kokteilį, jis prieš ir po 
Ligonis yra rūpestingoje Dr. tragedijos skubiai pasako dve- 
Strikolio globoje ir jaunas žodžių dėl oro ir bėga. 
Jonelis jau ima gerėti. | Didelįo karščio metu, kai
_______________ _________  firma telefonu siūlo dvigubų

ledo porcijų ir svečiai pakar
totinai prašo viski . su šalta 

'soda, labai nerviškai, kaip pa
prastai prieš audrų, reaguoja 

1 vienas į kitų mūsų svečiai. 
Telegrafas praneša prisiarti
nančių audrų su dideliu lietu-

Gruodžio 11 d. teatre buvo 2 ir 
, . , 2 . šia vaizdus savo pnesui Fre-tvanas: teatrų užtvino tokia . ... . , .,zenui, kai tvenkinys trūks ir publika, kuri domisi tik tuo, . ,
, . . .... , apsems miestų ir barų.... Betkas visai nauja, tų dienų — , . ... 7 ,. „ ,., netrukus taip ir pradeda pil-premjera. Profesoriai, litera- , • 1
tai, įvairūs menininkai, paga- dytis- Užeina didžiausia au- 

Į liau stambieji uniformuočiai
ir stambiosios puošmenų savi- 
ninkės. Oleka-Žilinskas pasta
tė amerikoniškų Bergerio 3 v.' 
pjesę, išverstų į lietuvių kalbi)

SUSIRGO NAVICKŲ 
SŪNUS

1

v*”klę. Žmonės pasilieka su s» 
vimi vieni ir jaučia traukimų Tokia ši pjesė. Vaidintojai 
į artimų, nebelieka tų šiurkš- apdovanoti. Parodyta labai 
tumų jų tarpe. Frezeris bu- daug.
čiuojasi su Byru, atitinka su A. Vitkauskas

LIETUVOJE
AMERIKONIŠKA PJESĖ 

VALSTYBĖS TEATRE 
KAUNE.

Town of Lake.
Augustas Stakauskas, 4600 S. Kūnas dabar randasi grabo-1 V. Dineikos, (“dzimdzinėju- 
Marshfield Avė., praėjusiais riftus S. M. Skudo koplyčioj, |šio” Amerikoje), “Tvanų”, 
metais buvo Lietuvoj. Ten jis '
• , • J v . — • -f • 1 I DIDELIS PASIRINKIMAS ĮVAIRIU MALDAKNYGIŲ
ir taip pat važinėjo po Lietu-, ____ ,
vų nuo krašto iki krašto. Pa- BALSAS BALANDĖLĖS- juodais odos aptaisais (labai pa
tyrė lietuvių vaisingumų, ma-1 naSį į Ramybė Jums), paauksotais lapų kraštais kaina $2.50 
tė lietuvių progresų visose ša- jftZUS MANO PAGBLBA, dideliomis raidėmis (literiomis) 
aose- ‘ juodais aptaisais, paauksotais lapų kraštais, kaina $2.50

Dabar sugrįžęs savo drau- PULKIM ANT KELIŲ, juodais drobės pt. geltonais lapų'
ganus ir kostumenams apsa- kražtais, kaina ......................... .................................. $1.50
kinėja, kų Lietuvoj matė, kų maldų RINKINĖLIS, juodais labai gerais odos aptaisais 
girdėjo ii kų patyrė. (nedidelė knygelė), paauksotais lapų kraštais kaina $1.50

Kaimynas MALDŲ RINKINĖLIS, juodais aptaisais, paauksotais la-'
į pų kraštais, kaina ................>..................................... 75c. ‘

BRIGHTON PARK MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, gražios išvaizdos '
su sagutėmis, kaina .............................................$1.75

Mažiosios Gėlelės choro me MALDŲ RINKINĖLIS, baltais aptaisais, kaina .........$1.50
tims susirinkimas įvyko sau~( MALDŲ knygelė, juodais odos aptaisais, kaina .. $1.25 
šio 15 d. Išrinkta nauja vai- , MALDŲ KNYGELĖ, juodais, kietais aptaisais, kaina 50c.

AUKSO ALTORIUS,, juodais minkštais aptaisais, mažo for
mato paauksotais lapų kraštais, kaina .................... $1.25

KANTIČKOS, juod. apt. Tilžės spauda .......................$1.75

dyba: dvasios vadas — kun. 
A. Valančius, pirm.—M. Pik- 
čiunaitė, vice-pirm.— V. Juš
kevičiūtė, rast.— S. Jačiutė, MAŽAS AUKSO ALTORIUS, juodais drobis aptaisais
ižd.— S. Montvidaitė, maršal
ka—E. Noreikaitė ir I. Pakel- 
tytė, pramogų rengėjos — S. 
Juškevičiūtė, L. Klimaitė ir 
O. Kiseliutė.

(TilžėsJ, kaina ......................................... ................. $1.50
MELSKIMĖS, juodais odos apt. (nedidelė) paauk, lapų $1.75
AUKSO ALTORIUS, nedidelio formato juod. apt.........75c.
ŠVENTO PRANCIŠKAUS DVASIA, didesnio formato, 

juod. stipriais apt., paauksotais lapų kraštais ......... $3.00
Buvo nutarta įvesti mėnesi- ftVENT0 PRANCIŠKAUS DVASIA, rand kraštais $2.25

nius mokesčius. Ir taip put ANIOlas SARGAS, juod. odos apt., labai gražios, nedide- 
nutarta surengti “Imtiation g r„
saajiemu nariams. J komisiją Vir*minStį maldaknygių'iurime' ne "po dang! tad en nS-
išrinkta. E. Noreikaitė, L. 1- gakyTnlj pasiskubinkite, kad jūsų draugai-ės prieš Šventės 
mai« O. DaSkaitė, V Jnkke- nu<>

li'ft yra fiio choro pionierės. “DRAUGAS” PUBUSHIN6 COMPANY
Mūsų rengiamas kancertas 2334 SOUTH OAKLEY AVENUE, - CHICAGO, ILL.

O’Nel, Čarli ir abu valkatos 
laikomi artimais draugais, Ly
zi — prostitutė —yra visų 1 ū- 
pestingumo objektu, Byrąs net A. L. R. K Moterų Sų jun- 
vėl suartėja su ja, po to, kai gos 2 kuopos susirinkimas į- 
jų senai metęs tvano vakarų , vyks vasario 8 d. lygiai 7:30 
turėjo vesti kitų turtingų...! vai. Šv. Antano parapijos mo 
Tarpusaviai artėjimai ir ben- kvklos 8-me kambary, 
dras siutimas, girtaujant ir į visos nar-s nuo5irdžiai 
triukšmaujant iki beprotišku- kviežiamos susirin.
mo, rodo, kaip nuamuogina kime ir atsive8ti naujų nariu.
žmogus mirties akivaizdoje. Į g Skirienė

kp. raštin. i

CICERO, ILL.

Graudūs Verksmai,
STACIJOS

Su atvaizdais,
IR

Kai kuries Gavėnios 
Giesmės

Išimtos iš “Ramybė Jum;
KAINA 10c

Nauja Laida. Daug per
iantiems duodame nuolaidą.

DRAUGAS” PUB. CO., 
2334 So. Oakley Avė.

Chicago, III.

«i

A/ \
R. ANDRELIUNAS 1

(Marąnette Jewelry A Radlo) 
Pirkusieji pas mus už $5 ar dau

giau bus dykai nufotografuoti.
2650 West 63 St., Chicago, UI.

Vadinas, toks Ižmogus galėtų 
būti visuomet, bet visa gyve-J 
nimo tirštuma jį laiko nuo to, ( 
daro priešus iš vienas kito.

Uižgęsus šviesai desperaci-j ________
jos klyksmai... Vanduo užliejo J Pasvaly~ ,222 2ps. Sausio
ir nutraukė visgs vielas. ig d vakare apie 9 ya, Leya. ----

Po tempimo nakties sun-iniskio nauiakuris M. F. išgir. 
kiai nubunda vienas po kito; 
žmonės, kito švelniai žadina
mi. Jie jaučia tų patį pavojų,
todcl krūpčioja. Taip isblina gyvensi,Weturėsi ęerai apmoka-
gana ilgų laikų. Bet Čarli pa- mo darb0- Skriaudžia ir išnaudoja ne- 

° mokytus žmones. Todėl laikyk sau už
1 1 garbę ką. nors iSmoktl. Mokslas nu

svies naujus tau kelius, persunks tave 
išmintimi Ir šviesa, sutelks galią ko
voje prieš tamsybę, prietarus, melus, Į 
apgavystes. Makytam žmogui vlsuo- i 
met Ir visur lengva kovoti tiek už 
politiką, tiek už laisvę, tiek už dar- ' 
btninkų ekonominius reikalus. Juo 
daugiau turėsi mokslo, tuo geresnis 
ir laimingesnis bus tavo gyvenimas.

BAISIAI PERGĄSDINO 
LAPE

LANKYK MOKYKLA
ilWr 
il,We

Manantiems
f

I
Lietuva Keliauti

Tie, kurie ketina ateinančią vasarą vykti į 
LIETUVĄ, prašomi atsiminti tą, kad jiems 
bus pakeliui dalyvauti EUCHARISTINIAME 
KONGRESE, {vykstančiame birželio 23-26 
d. Dublino mieste, Airijoj.

Visus raginame ta proga pasinaudoti. Ži
nokite, kad Dubline amerikiečiai sueis su 
Lietuvos ekskursantais, visiems žinomo 
gerb. KUN. KEMEŠIO vadovybėje Ir Angli
jos ekskursantais, visiems žinomo KUN. 
DR. K. MATULAIČIO vadovybėje.

Amerikiečių ekskursijos j Eucharistinį Kon
gresą rengimu Ir organizavimu rūpinsis 
“DRAUGAS”. Todėl visi, kurie mano ke
liauti į Lietuvą ir dalyvauti Eucharistiniame 
Kongrese, prašomi pas mus registruotis.

Tai.
Hemlock 8380

“DRAUGAS” PUB. CO.
2334 So. Oakley Avė. Chicago, III.

' Telefonas ROOSEVELT 7790.

/

AMERIKOS LIETUVIŲ 
MOKYKLA 

3106 S. Halsted Street 
Chicago, UI.

ŠOKIŲ MOKYKLA

4844 80.

Wm. J. Kareiva 
Savininkas

Del geriausios rųfiles 
Ir patarnavimo, šau
kit

GREET4 VATjTifej Y 
PRODUCTS 

Olsells šviežių kiauši
nių, sviesto Ir sūrių. 
PAULINA STREET

Tel. Boulevard 1389

AR 2ADI KRAUSTYTIS?

A. ALEŠAUSKAS & SON
7126 So. Rockwell St.

Tel. Kepublio 5099
Mes permufuojame pianus, 

forničius ir kitokios dalykus.
Musų patarnavimas yra grei 

tas, geras ir nebrangus.
Mes pervežame daiktus iš irNorėdami išmokti šokti val

sų, foxtrot ir kitus šokius, tai į kitus miestus, 
kreipkitės adresu:

W. MISEVIČIUTĖ
5209 So. Halsted Streeti
2-ras augštas iš fronto 

Tel. Yšrds 4554

ĮVA1BUS KOHTRAKTOBIAI

M. ZIZAS

GAVĖNIOS LAIKUI

Namų Statymo Kontraktorlua 
Itatau Įvairiausius namus prieinama 

kaina
7151 S. CALIFORNIA AVĖ.

Telefonas Hemlock (519

j Jėzus Kristus pasaulio Iš 
(gelbėtojas, parašė J. E. vys- į 
• kūpąs P. Bučys, M. I. C., spau- 
jsdino “Draugas’,, 2334 Buoth 
Oakley Avė., Chicago, III.

Gražiausi dvasiniai skaity
mai, ypač tinkami gavėnios 

i laike. Užsisakykite “Draugo” 
j knygyne. Ši didelė virš pusės 
i tūkstančio puslapių. Kainuoja 
tik du doleriu.

I .................. .II.... <1
“Drauge” galite gaut viso

Telef. Republld es»(

D. GRICIUS
OBNERALI8 KONTRAKTORIU8 
Statau namus kaip muro taip Ir

medžio nuo mažiausio iki didžiausio. 
Rainos prlelnamlausloa.
2452 WEST 69th STREET

kių .devocionalų: rožančių, sapoe Telef. 
maldaknygių, škaplierių ir ki- «•■>><>€* 
tokių . dalykų. Atvažiuokite 
arba rašykite —

“DRAUGAS”
! 2334 So. Oakley Avė.

i Chicago, UI.

Tel. Hemlock 2323

JOSEPH VILIMAS
MAMŲ STATYMO KONTRAK- 

TORIU8
6504 S. WASHTENAW AVĖ.
i-------------------------

Namų Telef 
Republta 8(88

JOHN YERKES \
Plumblns A Heatlng Lietuvis 

KONTRAKTORIU8 
Mano darbas pilnai garantuotas 

Kalnoe prieinamos
2422 WEST 69th STREET

i •




