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74-SIS U. S KONGRESAS JAU DIRBA
ŠIANDIEN PREZIDENTAS LAVAL IŠVYKO SOCIALIZMAS IR MAŽINS DARBO

SKAITO PRANEŠIMĄ
- •

Respublikonai atstoyai sudaro 
nykią mažumą

SUSIKŪLĖ LAIVAI, VIE- 
NAS l» NUSKENDO

AVASHINGTON, saus. 3 
— Šiandien atidaryta 74-ojo 
U. S. kongreso pirmoji sesi
ja-

Abiejuose kongresu rūmuo
se demokratai atstovai suda

ro daugumų.
Senatui,

NEW YORK, saus. 3. — 
Vakar vakarų du laivai susi
daužė Kast upėj?, Išgelbėta 

kvJp paprastai, j 178 asmenys. Nesurandama 4
pirmininkauja vice-preziden- i įgulos vyrų. • -
tas įGarner iš Tex. Žemesnic- Į Laivai yra Colonial linijos 
rus rūmams pirmininku denio garlaivis Lexington ir Arrow 
kratai išrinko atstovų Byrns linijos prekybinis laivas Jane
iš Tenn. Christenson 'iš San Frau-

_ . ( •Rytoj popiet prez. Roose- jC1SCO 
veltas skaitys savo praneši
mų bendroje abieju rūmų se
sijoje.

Kongreso žemesniuose rū
muose yra 322 demokratai 
atstovai, 102 respublikonai ir 
3 farmeriai laboritai. Sena-

su savoŠis pastarasis 
smailu plieniniu priešakiu 
smogė j Lexingtono šonų ir 
taip sugadino, kad neužilgo 
Lexington perlūžo pusiau. 
Priešakinė laivo dalis nutem'p 
ta į upės pakraštį, o kita da
lis nuskendo.

RYMAN LYGYBE VALANDAS
SESUO MARIA APOLINARA. C. S. C. 

(Eina Kukauskaite i
IŠLYGINTI PASIREIŠKĘ 

NESUSIPRATIMAI

RYMAS, saus. 3. — Pran
cūzijos užsienio reikalų mi-

TIK KONGRESAS GAUS ĮSTA
TYMO PROJEKTĄ

3.--I \YA8HINGTOX,

GRAŽIAI SKAMBA 
TEORIJOJE

MLXI(’O CITY, sam 
Meksikos žemės ūkio sekreto-1— Senatorius Black, deni. iš

saus.

nisteris Lavalis šiandien at- rius F. G. Canabal įsakė vi- Alabama, praneša, kad

Džiaugėmės Kūdikėlio Jė
zaus Užgimimo sukaktuvėmis, 
džiaugi ....s sulaukusios Nau
jų Metų. 'račiau tų džiaugsmų 
mums aptemdė bežadė mir-

kimus Savo Vardo dienų — 
ji mirė Jėzaus Vardo auka. 
Prieš įstojant vicnnolynau, 
Elenutė šiais žodžiais parei
škė savo aukų: “Gerbiama

. . , tis, nuskynusi a. a. Sesutę M. motinėle, leisk man įstoti jū-
wksta Rvnian, kad nasima- siems savo departamento tar gamina įstatvnio projektų. < ►• * .... .•* » “* i i i . ... Apolinarų, vos pražydusių i sų vieiiuolvnan. Trokštu ąp-
čius ir pasitartus su Italijos nautojains, kad jie studijuo- kad visose krašto didžiose • • .... n " j • v« • r" « u j j . i jaunų ir tyrų ge.lę, kuria gv- leisti sj pagedusj pasalių, no-

! premjeru Mussoliniu. i tų socializmų ir lavintųsi ko- pramonėse įteisėjus 30 valau . • i • , *• . .....1 i v...............  7 ....... I1. . . I venunas su visu savo sunku- nu pasiaukoti uz nusidėjė
lius, ypatingai už tuos, ku
rie apleidžia be reikalo šv. 
Mišias sekmadienį.”

Ji buvo ištikima anka, /todėl 
Jėzus jau net šioj žemėj atly- v.
gino jai suteikdamas laimę 
padaryti vienuolijos įžadas 
prieš įnirsiant.

Sudie, mylima Sesute, ne- 
besigerėsim tavo skaidria sie- 
luže, nebematysime tavęs mū 
sų tarpe. Buvai ištikima savo 
idealams ir dabar tu pakilai 
prie savo amžinosios laimės.

Tad žydėk, Kristaus gėlele,

Praneša, kad tarp abiejų 
valstybių įvyko pagrindinis 
sutarimas Balkanų ir greti
mų valstybių taikos reikale 
ir ministeris Lavalis nu
sprendė padaryti vizitų MuA 
soliniui, kad konkrečiau pasi
tartus apie Balkanų “parako 
statinės” apsaugų.

Kai kas sako, kad Lavalis 
su Mussolinių pasirašys pro-

ivoje prieš katalikybę. .Sekre- I dų savaitės darbų, 
tortus grasina pašalinti i»! Tik tuo keliu, sako senato- 
tarnybos visus tuos tarnauto- rius, milijonai liedarbių iš
jus, kurie nepildys 
kvmo.

Vienas jaunas tarnautojas, 
kaip pdsakojama, paklausė 
Canibalo:

“Dėl ko gi Licenciado Gar- 
rido (privatus Canabalo sek
retorius),

jo Įsa- naujo gaus darbų.

niu nespėjo palenkti.
Gimė 1916 m., rugpiūčio 3

dienų, \Yorcester, Mass. Įsto

jo į Šv. Kazimiero vienuoly
nų 1934 m., vasario 13 dienų, 
tais pat metais rugpiūčio 15 
dienų priėmė alitų.

Daug ji žadėjo išeivijai, 
daug gražių pasiryžimų kles
tėjo švelnioj sieloj šviečiant 
skaisčiai idealo saulutei, (.et 

' e- 
lie

Reiuliart pagaliau su- susirgo influenza (gripu).
Po trijų dienų aplankė jų 
mūsų kapelionas, kun. B. L’r-

AMERIKIEI iŠ GRIŽO Iš 
BRAZILIJOS DYKUMU
RIO DE JANEIRO, Brazi- 

kurs yra karštas lija, saus. 3. — Ilgų laikų

tokolį, kuriuo bus garanttto- aoeiali’,as’ n»«toj«si brau- Brazilijos dykumose dio^s, ApVaiz<la skyrė jai Ittt* k 
jama Austrijai nepriklauso- smau,om<,b,h,,;. ilon euierikietis aukso ieškotojus |i.J , gruodži„ t
mybė. Taikos paktų pasirašy
ti bus pakviestos ir kitos 
valstybės.

skaityti, kad socializmas via J R. M 
į didelis turtuolių priešą-.* ir grįžo į Conceicao su

respultUkunab WanneX’ l«-i K°! j“™ to’ ĮVYKSTA HAUPTMANNUI
lairiltas ir 1 progresyvia.

JAPONU PAREIGA -- 
GELBĖTI PASAULI

TOKIJO, saus. 3. — Bu
vęs japonų karo ministeris 
gen. A rak i, kurs kovoja už 
japonų pirmenybę ir vado
vaujamų vaidmenį ne tik Azi 
jos rytuose, bet ir visam pa
sauly, skelbia, kad japonų 
tautos pareiga yra gelliėti pa 
šaulį nuo karo ir pražūties.

Vakarų Europa iki šio lai
ko japonus laikė nepriaug- 
liais — mažais vaikais, pa
reiškia gen. A raki. Ir su jais 
apsieita, kaip su mažais vai
kais. Tačiau japonai jau nė
ra vaikai. Jie palankamai su 
brendę tiek, kad jie jau turi 
imtis vadovybės suirusiam 
pasauliui, kur nėra ramybes 
ir taika pavojuje.

DAUG SPANGUOLIŲ

I ko, iš jo išgelbėta 178 asine-j 
nys keleivių ir įgulos. Nukęri-' 
tėjusio laivo kapitonas s&ko, 
kad laive būta 131 keleivis 
ir 5i įgulos.

Po įvykusios katastrofos 
visa virtinė laivų ir laivelių 
tuojau suplūdo pagalbon.

ANGLIJA TAIKOSI SU 
AIRIJA

LONDONAS, saus. 3. — 
Anglija pagaliau padarė pa
liaubas su Airija prekybi
niam kare.

Po ilgų savaičių slapta ve
damų pasitarimų padaryta su 
tartis. Airija sutiko, kad vi
sas sau reikalingas anglis 
importuos tik iš Anglijos, o 
Anglija sutiko padidinti gal
vijų importų iš Airijos.

Be to, Airija nereikalaus 
jokio muito už anglių įveži
mų, o Anglija panaikins ta
rifų, kuriuo buvo varžomas 
galvijų importas.

BYLA
FLEMINGTON, N. J., sau 

šio 3. - Šiandien liaigta- rink 
ti paskutiniai prisiekę teisė
jai ir tuojau pradėta byla 
Hauptmannui, kurs kaltina-1 
mas lakūno Lindbergho kūdi- 

Į kio pagrobimu ir nužudymu.
Bylos pradžioje Rūdijo 

pats lakūnas ir jo žmona. 
Valstybės prokuroras paskel
bė, kad jis įrodys Hauptman- 
no kaltę ir reikalaus jam mir 
ties bausmės pritaikymo.

jis mokina, kad turtai turi 
būt lygiomis, paskirstyti tarp 
visų žmonių. Tad man ir ne
aišku, kodėl Garrido turi au
tomobilį,
lau
darbų.”

►Sekretorius Canabal atsa
kė:

“Sveikas nesupranti socia
lizmo ir jo tvarkos. Socializ
mas turi vadus ir paprastuo
sius socialistus. Tarp jų tuvi 
būt skirtumas. Kas galima va 
dams, negalima jų sekė
jams

savo palydovais. Čia
trimis

buvo
manoma, kad jis yra krites 
puslaukinių indijonų Cbavan-

ba/ su šv. Sakramentais ir Pa* Aukščiausiojo sostų. Bė- 
prirengė į amžinatvės kelio- ■ sidžiaugdama amžinuoju gro-

te auka. 1 irmiau jo keletas nę. Ligonė jautėsi sveikesnė, 'du. išmelsk mums likusioms 
ibilį, gi aš pats priva- asmenų išvykę į tas dykumas _ tj|-ėjosį pasveiksianti —Ipalaimos ir ištvermės! 
didelį tolį vaikščioti į daigo ir jų likimas niekam r.e j,. vgl majonį švnsa nupuošė! Šv. Kazimiero Seserys.

ž’uomas. Aišku, kad juos nu
žudė tie indijonai, kurie nie
ku būdu nemano pasiduoti, 
kad kas civilizuotų juos.

psa nnpuose 
jos veidų. Sausio antrų die
nų smarkiau susirgo ir mir
ties angelas jau skubiai žen
gė prie skaisčios gėlelės vos

SERGA SESERYS

, 9

DAUG MOKESČIŲ Už 
GAZOLINU

50 LENKU ANGLIAKASIŲ
ALKSTAKASYKLOJE
KATOVICAI, saus. 3. — 

80 lenkų mainierių prieš sa
vaitę užsibarikadavo Baska 
anglių kasykloje, lenkų valdo
moj Silezijoj, ir nusprendė 
verčiau alkstant žfilti, negu ne 
tekti darbo. Mat, buvo pa
skelbta, kad ta kasvkla bus 
uždaryta neribotam laikui.

Po septynių parų alkio 30 
angliakasių pagaliau išėjo iš

SPRTNGFIELD, Ilk, saus. 
3. — Mokesčiais už perkama 
gazolinų Illinois, valstybė 
1934 metais surinko daugiau 
kaip 30 milijonų dolerių.

PER KALINIUS SURA
STOS SENIENOS

KAUNAS. — Prieš šven- . . . .
v , . Pohtiniu atžvilgiu sis Antęs Kauno rinkose buvo ma-i . . ° ... -----„_____ ________________

tyti atvežti dideli kiekiai ’K 8U ir,’,Ai kasyklos, o 50 kitų pasiliko
. ... ivra didžiai reikšmingas, pa-spanguohų. Jie atvežti ne tik • . , , , °

reiškia dalykų žinovai. Jie 

sako, kad Airija yra laimėju
si didelę kovų su Angliją, ku 
ri priversta pasiduoti.

iš artimesnių miškų, liet ir 
nuo Panevėžio, Utenos ir not 
Zarasų. Kauno gatvėse galima 
pamatyti daug moterų nešio-

ir toliau tuo keliu kovoti už 
buitį.

RIAUŠES BRAZILIJOJE

RIO DE JANEIRO. saus.jančių dideles ragažes span- Dėl šio susitaikymo daug 
guolių.'Nežiūrint didelio span nukentės lenkai ir vokiečiai, j 3. — Naujų Metų dienų įvv- 
guolių pasiūlymo, jų kaina iš knrių Airija pirko angliR. > ko kruvinos riaušės Petropo- 
kyla. ------------- *— ' lis ir I ta j ubą miesteliuose. 3

BERILYNAR, saus. 3. — 
Naciai paleido iš kalėjimo 
amerikietę Elzę Šittell.

~ —

Pastarųjų savaitę neit trys
Chavante indijonai yra nu- pradėjusios pirmas jaunystės [6v. Kazimiero seserys susir- 

ž.idę du katalikų misiome- dienas. Bet ji drąsiai su inei- taip kad reikėjo joms* da
lius saleziečius, kurie 1930 le jį sutiko ir karštai kartojo tyt operacijos.
m. išvyko, kad susiartinus ir , ligi lūpos sustingo: ‘.‘Jėzau, Į Seseriai M. Geraldinai, Šv. 
draugingus santykius užmez- Marija, Juozapai myliu Antano par. mokyklos vedė- 
gus su tais puslaukiniais žmo-:«Jus!” jai, padaryta apendicito ope-
nėmis. Tačiau jie savo tai- , Vakare 7:15 vaJ. per pati racija. Matyt, sesutė eina go- 
pan neįsileidžia jokių pašali- Švč. Sakramento palaimini-j ryn ir didis pavojus jau pra- 
nių žmonių. Jei neturi progos j mų, angelas apsiautė mirties ėjo.
pasislėpti nuo jų, pakyla ko-• sparnais mūsų brangiųjų ir 

nuvedė savo karalijon. Nors 
Kristus pasišaukė jaunutę, 
bet ji jau buvo pilnai pasi
puošus sutikti savo Sužadė-

von.

H. BAKUTIS NUBAUSTA 
KALĖJIMU

Seseriai M. Zitai ir seseriai 
AI. Simonai taip pat padary
tos sėkmingos operacijos ir 
abidvi sveiksta.

Nemaža sesučių serga ra
tinį. Jos kilnūs troškimai pa- t lluenza ir vienuolyno vedė- 
sireiškė jai dar esant ]>asau-j jos laimi rūpestingai kovoja

iš Cicero, vakar teismo nu- j'Ii
bausta kalėti nuo 1 iki 20 “I

KAUNAS. — Gruodžio p ra metų. 
džioje Gardine buvo rasti Pereitais metais jos tėvas 
XVII-XVIJl amžiaus šarvai, pabaudė jų už valkiojimąsi 
Nustatyta, kad Šie šarvai yra1 per naktis. Tad ši mergiščia 
švedų laikų, kai jie buvo oku sugundė tris savo “kavalie- •’

Helen Bakutis, 18 m. am/.., i >yje. Neilgai jai reikėjo lauk- su gripo epidemija.
kol išaus dangiškas rytas Patartina visiems kovoti 
Kristus įvykdė Jos troš- ,sn kylančia epidemija.

UŽGINA SUKILIMUS SUNKIAI SIRGO 
PILSUDSKIS

TIRANA, Albanija, saus. 
-- Albanijos vyriausybė BERLYNAS, saus. 3. —

pavę Gardinu. Gana įdomios rius,” kad jie apiplėštų jos griežtai užgina graikų skel- Patirta, kad Lenkijos diktn-
šių senienų aplinkybės. Buvu
siuose jėzuitų rūmuose dabar 
yra įsteigtas kalėjimas. Ka
dangi kaliniai mėgino išgriau
ti sienų ir pabėgti, tai kalėji
mo administracija praardė 
kai kurias sienas ir jas su-

tėvų. Taip ir padaryta. biamas žinias, kad Albanijo- torjug maršalas Pilsudskis
Du iŠ t, “kavalierių” anka f revoliucija, ar a.,- pjrgo

čiau teismo nubausti kalėti kilimai. Sako, visos tos sklei
džiamos žinion yra pramany
tos.

nuo 1 iki 20 metų, o trečias, 
kaipo nepilnametis, paduotas 
nepilnamečių autoritetams. 

Teisėjas atsisakė pareikšti

nui. Šiandien jis jau kiek 
sveikesnis ir iš klinikos pri
imtas į savo namus provin-

stiprino. Beardartt kalėjimo bet kokį pasigailėjimų He’e-
sienas ir buvo aptikti geleži
niai šarvai ir kitos senienos. 
Šie. brangūs radiniai padėli 
senoje Gardino pilyje, kurių

Chieagos respublikonai taip' asmenys nužudyta ir kėlikli 
pat tvarkosi prie “primarv” ka sužeista. Vienur ir kitur 
rinkimų. Pasirenka kandija- komunistai vadovavo rian-Į pastatė Lietuvos-Lenkijos ko
tus. šėma. ralius Steponas Batoras.

......................... ....... - -- i

nai. Nes ji didžiai nusikalto 
savo tėvui, kurs jų užaugino

KAUNAS. — Pagėgiuose 
buvusiame arklių jomarke ge 
rus arklius supirkinėjo Sovie 
tų Rusijos prekybos komisija,

ORAS
ir dėjo pastangų, kad jų ati- • buri vienam ūkininkui už tris CIUCAGO IR APYLIN-
traukus nuo ltfogo kelio. 'kumeles sumokėjo 11,800 litų.

i^.. . . ... KftS. — šiandien debesuota;' Kitam už vienų arklj sumokė- ’i.
PLATINKITE “DRAUGĄ” jo 7,300 litų. ne taip daug šnltn.

.......  ‘-------- ---------------- — ...- - - ____
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pati bijo. Bijo ne tiek Lietuvos, kiek Pran
cūzijos ir kitų valstybių, kurios pastaruoju 
laiku pasidarė Lietuvai draugingomis. Pran
cūzija jokiu būdu negalės leisti Vokietijai 
įsigalėti rytuose.

Klaipėdos kraštas dabar yra valomus nuo 
visokių vokietininkų, valstybės išdavikų, ku
rie traukiami į teismų. Dėl to vokiečių na
ciai ir šėlsta. Tačiau jie apsiramins. Pamatę, 
kad Lietuva nebijo nei jų grąsinimų nei elic 
notninių boikotų, apsipras. Apsipras ir su 
Klaipėdos krašto valymu nuo nacių papirk
tų šnipų ir išdavikų.

Mums ne bijoti teikia, bet visais būdais 
padėti savo tautai kovoti už Klaipėdos at- 
lietuvinimų ir Vilniaus krašto atvadavimų. 
Juk ne baime iškovota Lietuvai nepriklau- 

I somybė, bet drąsa, pasiryžimu ir sunkiu dar
bu.

VIkk Lietumi Metas
Mtatejin Del Karo šelpti

(20 m. jo sukaktį minint)

SENSACIJOS IB SPAUDA

Žmonės paprastai mėgsta sensacijas. Y- 
patingai šio krašto gyventojui jų ieško. Dėl 
to spauda juos sensacijomis daugumoje ir 
maitina.

Pagrobimo (kidnaping) sensacijos pasta- i 
vaisiais metais yra vėliausios. Joms spauda 
daugiausia vietos ir užleidžia. Jau kelintas 
mėnuo kaip pilni laikraščiai vi&okiausiij smu
lkmenų apie įtartąjį ir teisino atsakomybėn 
patrauktąjį lakūno Lindbergho vaiko pagro
bime B. Hauptmanną. Kadangi ta byla pra
sidėjo šiomis dienomis, dėl to viso krašto 
žmonių akys nukreiptos j. nedidelį Ne\v Jer- 
sey valstybės miestelį Flemingtoną, kur toji 
garsioji byla įvyksta. Hauptniannas šiandien 
yra garsiausias žmogus visame krašte. Ne tik 
senesnieji, bet ir vaikai apie ja kalba kaip 
Upie kokį didvyrį. Apie susirinkusįjį kon
gresą, apie prez. Roosevclto kalbą kongrese 
nėra tiek rašoma ir kalbama spaudoje ir 
šiaip jau, kiek apie tą žmogų, kuris yra įta- 
mmas baisiame, smerktiname darbe, už ku 
r į paprastai baudžiama mirties bausme.

Visokių žmogžudžių, kiilnaperių, vagių 
.ir kitokių nenaudėlių populiarizavimas spau
doje ir teatruose yra kenksmingas dalykas 
visuomenės tvarkos atžvilgiu. Tai labai nei
giamai veikiu j vaikus ir jaunimą, kurie pa
liukų yra atsižymėti, nežiūrint koks tai būtų 

e^atsižymėjimas, vedus į gerą, ar į elekt rikiu?
kidę.

Vedama kova prieš nepadorumus filiuose 
bet visai nebūtų pro šalį, jei kas tokią kovą 
pradėtų prieš didžiulius dienraščius, kurie 
biznio sumetimais skelbdami baisias sensaei-

• jas demoralizuoja jaunųjų kartų.

(Tęsinys)

Bus bloga, jeigu mes jas 
čia įsileisime. Pulkim prie p. 
Kreishauptmano. Jis mus už
jaučia. Jis mums pagelbės. Nu 
tarta, padaryta. Kreishaupt- 
manas pripažino, kad čia lie
tuvių nesą, tai kam gi tų mo
kytojų čia reikia.

Budgeraitis gauna telegra
mą iš Širvintų Kreishauptma- 
no, kad mokytojų visai nesių
stų, kadangi jo Kreize nėra
lietuvių. Budgeraitis su p

\ akar prasidėjo Jungtinių Valstybių 74 porm fcteįnu gavo viršininku, 
kongresas, kuriame prezidentas Rooseveltaiv aįžkin^ Rad uį yra netiesą 
pasakys reikšmingą ir istorišką kalbą, joj'
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išdėstys savo programų ateities darbams.
Kaip žinoma, praėjusių metų rinkimuose 

kongreso atstovų didelė dauguma išrinkta 
demokratai. Reikia pasakyti, kad tai buvo 
išreikšta pasitikėjimas ne demokratų parti
jai, bet užgirta prezidento Roosevelto planai 
smarkesniu ir griežtesniu tempu varyti kra
što gerovės gaivininų.

Kaip vakar trumpai rašėme, visur jau
čiamu šioks toks biznio pagerėjimas. Reikia 
tikėtis, kad susirinkęs kongresas iš savo pu
sės viską padarys, kad krašto pramonės ir 
prekybos gerėjimą varys pirmyn. Jei ko ge
resnio kongrcir. ? nenuveiks, tai bent netruk
dys prezidentui, kurio planams kraštas davė 
savo pasitikėjimą ir užgyrima.

DARBŠTUS MAJORAS

Chicagos politikos veikėjai surinko 600,-

PER DAUG BAiIMtg

Kai kurie mūsų tautiečiai pradėjo bijo
ti, kad Lietuva gali netekti nepriklausomy
bės. Jų baimei pagrindą duoda Vokietijos 
nacių planai pugrobti Klaipėdos kraštą, vo
kiečių susitarimus su Lenkija ir Vilniaus 
klausimas.

Mūsų manymu, ttnį baimė yra perdėm 
perdidelė. Vokietija Lietuvos nepuls, nes ji

A. P. Jandys

Laimės Beieškant
(Tęsinys)

Daryk, ką darysi, Marytės mintys 
nuskrido pr e mažo kampelio. Kaip Juo- 

' zas stengėsi jį įgyti! Be abejonės, jis bu
vo patogus, smūgi s kumpelis. Atsiminė 

> Marytė pirmą vakarėlį, kada abudu taip 
gražiai sutvaikė gyvenamuosius kamba
rėlius. Dar t i e.-kambėjo jos ausyse Juo
zo žodžiai “Maryte kaip mes laimingi, 
ka p uš laimingas turėdamas tave”. Mu- 
rvtė jautė, kad ji dabai liko apvilta. E, 
ką čia dabur mąstyti, ji nebuvo Juozui
skirta, nei jis jai.

Nors Marytė linksminosi, džiaugėsi, 
jjH“t tos dienelės slinko kaip kokios strai- 

Taip ilgos. Tie vakarai nuobodūs!
(Kur dabar tas jos ilžiaugsmas jos pra
matytoje laimėje? Kodėl gi jyi draugių 
kalbos tokios tuščios/ Ji tik bėgioja, lak
sto, skubina, beieškodama laimės! Ar vi

Kin. P. Dogelis mų drama “Šilagėlė” cirko Komiteto sandėlių kiekvienam 
mėnesiui pagal Komiteto nu- 
produktų. Bmlavo išrašomi

įšalėję, (Muštras griežė popu
ri iš lietuviškų dainų. Vuka-

! vo nuopelnas Jonui Strazdui 
priklauso. Kitais kartais vai
dino Undinė, Neatniezganias 

Į mazgus. Mėnesiena, Visokį pru 
| džia kiaušinis, Kūčios, Užsid'.-

ro laiko). Jie manė, kad tuo- J'bo, Gintarai, Betliejus, Mir- 
se krepšiuose spėk, vurst ir 8a» bugrįžo 4-ių veiksmų vei- 
kiti valgomi dalykai. Ten jų kaltus, į mokyklą, Naktigonė, 
tik baltiniai, drabužiai ir kny-1 ^er vakarus būdavo šokiai ir 
gos. Komitetas pavyržio davė 1 *ai*lui. t borams dažniausia

yra lietuvių ir mokyklos rei
kalingos. Tuokart, Kreiishaupt 
manas atsakęs, kad jis dar pa
žiūrėsiąs ir kitu kartu tuo 
klausimu atsakysiąs. 1917. L 
20 sekmadienio vakarą ateina 
į Komitetą Budgeraitis. Ran
da kun. Dogelį ir Šerną su 
žmona. Prie kavos stiklinės 
pradedama kalba apie mokyk
lų reikalus. Budgeraitis užti
krino, kad Kreisbauptmanas 
sutiksiąs priimti pas save 13 
mokytojų.

13 mokytojų išvažiavimas

Tai buvo 1917 metais Kris
tui gimus sausio mėn. 23 d 
8 vai. ryto. Vilnius, Lietuvos 
sostinė, karo metu išbadėjęs, 
žiemos šaltyje, visai nedaug

statytą normą ir atlyginimų 
produktų orderiai ir pagal 
juos sandėlio užvaizdu išduo
davo. Šeimos sąstatui pasikei
tus Komitetas pakeisdavo ii 
produktų normą. Atsimenu, 
kai vienam įžymiam Lietuvos 
veikėjui užgimė dukrelė, tai 
komitetas pripažino reikalą 
pakelti išduodamų jam pro-’

diriguodavo p. Sudulku, vai- dūktų normų, padidinant cukpo vienų svarelį cukraus, kur
sai kaime buvo auksu sveria-
mas. Visos susėdo ant rogių; Sąryšy su scenos uiėnti rei 
ir važiuoja. Kryžiaus ženklu kia jiaminėti mirtį didelio sce kus susisiekimui su Rusija, 
persižegnojusios Lietuvos švie )X>s meno mėgėjo Gabrijicliaas buvo Amerikos lietuviai, gau
tuos mokytojos, atsisveikinu-1 Landsbergio (Žemkalnio), mi- s,ai Pin‘FaMi n- drabužiais au- 
sios su savo draugėmis, suša rūsio Vilniuje 1916 m. rugpiū- ko^ieji’ Tėvo I*skelbta 
lusiam nuo speigo sniegui gi ]čio m. 28 d. ilgą laiką karšu-' nnk,iavtt Lietu-

kų chorams A. Meciūnas. raus ir manų kruopų kiekį. 
Kiti pinigų šaltiniai, nutrū-

voje paskirų žmonių aukos it 
Komiteto užtrauktoji paskola, 
kurį pastaruoju laiku buvo be 
veik vienintelis lėšų šaltinis.

rgždant, išvyko į didelį dar-. šio Komiteto įstaigoje. Laido
ką suvargusių žmonelių vai- tuvėse lietuviai skaitlingai da 
bučius mokyti. Jonis atlygini-į lyvavo. Kan. Kukta velionį da 
mas skirtas 15 rb. už darbą,1 kartu aprūpino šv. Sakrameu-
15 rb. išlaikymui, viso 30 rbjuis, numirusį palydėjo, atlai-) Komitetasj Si» r>asko1* žiQr* 

Šis vienus iš daugelio pa- kė pamaldas, kun. dek. Miro- 1 valstybinę vidaus
našių vaizdelių rodo Koinite-'nas pasakė pamokslą. Palai - Pttsko1^’ lansi numatydamas į-
to sunkų darbą ruošiant mo- uotas Rasų kapuose sale P. 
kytojus ir tų mokytojų pasi- Višinskio. Runku praeiti pro

sikursiančių Lietuvos valsty
bę, kuri šią paskolą išpirks.

šventimą dėl Tėvynės meilės šalį nepaminėjus garsių Jono ®l;va ^P^u^inii gražūs, gan
dirbti savo tautiečiams. Tos Strazdo su (lustaityte vestu- 
merginos, kitos ir apie 40 viii. Jos tuo garsios, kad bu- 
metų turinčios savo pasisve- vo atliktos pagal visų lietu-
utiniu, žmonėms daug 
gero padaryti, kadaugi josio? 
yra žmonėms prieinamos — 
be išdidumo ir didelių reika
lavimų.

Su vokiečiais mokyklų klau
simų, būdavo ir smarkių susi
rėmimų. 1917 m. 1. 17 d. atė
jo į Komiteto mokyklas Vil
niuje vokiečių kareivis ir pa
sisakė pats mokysiąs vokiečių

galės

«<! piliečių parašų ir juos įteikė į0t9,„,aJ par^o gyvumo. Tik Subariau^ kųlbos. Tuoj pats permainė 
jorui Ed. Kelly, reikalaudami, kad jis apsi- - ««>»>. Wlaič.ų, pamokų, išdėstymų ,r liepęs
imtų kundidatuoti į tą pačią vietą kitam ter
minui. Tuo būdu p. Kelly buvo “priverstas” 
reikalavimą išpildyti.

Majoras Ed. Kelly yra veiklus žmogus 
ir gabus’ administratorius. Tai parodė būda
mas pietinių miesto parkų komisijonierių 
priešakyje ir apie porą metų majoru. Jis ne-

kur Lietuvių Didžioji prieg- mokytojui būti per jo pamo

vių papročių, ir bene 50 porų 
buvo rinktinės jaunuomenė? 
vestuvėse ir Komiteto nariai 
Iš turtingos jaunosios rankų 
visi dalyviai gavo dovanų po 
stuomenį ar rankšluostį., J

Komiteto lėšos

originalūs, trispalviai su Vy
timi paskolos lapai. Pradėta 
tais lapais akcija rinkti Ko
mitetui pinigus. Rinkome as
meniškai ir per įgaliotinius. 
Daugiausia malonėjo Komite
tui surinkti paskolos lapais J. 
E. Vyskupas Karevičius ir 
kan. Siakauskas. Komitetui 
daug paspirties davė jo nuo-
tu uo jam ii apie keli ha daržai 

Didžiausias lėšų šaltinis bu- j ir pievos. Dajžų ūkis buvo ar- 
vo caro dukters Tatianos vai- timoje priežiūroje Komiteto 
du įsteigtas Komitetas. Gi M. ■ nario ugr. A. Stulginskio. 
Yčas, kaip Dūmos atstovas,! ,
turėdamas plačius pažintis su Į 

aukštai pastatytais asnien

i

, , ,T ... . ' ... 1 - ‘ ... i- , .. ’ ..... mis tas lėšas mums parūpin-landa N r. lb, prie mergaičių 1 kas, pradėjo dėstyti vokiečių!
. , , r j v • i it n-i • i -••it davo. Svarbu žvgį Komitetasbendrabučio didelis ir visai kalbų. Del įvykusio incidento; t
nepaprastas judėjimas. Visa lietuvių atstovai kun. Bakšys,
eilė rogių, vi*,po vieną arklį Jurgis Šaulys ir A. Stulgins- 
stovi gatvėje:-»Prie rogių trys kisį buvo nuėję pas vokiečių 
vokiečių kareiviai ir žmonėsj inspektorių Te Gude protes- 
sodiečiai, iš kaimų užvaryti 1 tuodauii prieš tokį beteisį į-.

maža prisidėjo prie pasaulinės parodos pasi- važiuoti Vilniun nežinia kam sibrovimą į mokyklos tvarka, 
sekimo, prie miesto iinansų sutvarkymo, nes į jr ko Mergaitės mokytojos Inspektorius pažadėjo tų, n-
nuolat šį tą naujo miesto gerovei sugalvo
davo ir surasdavo tinkamų talkininkų savo 
sumanymams įvykinti.

Netenka abejoti, demokratų partija pasi
rinko tinkamą kandidatą, prieš kurį opozici
jos kandidatui nelengva bus kovoti.

• 9 •

Rusijoj einąs lietuviškas komunistų Įnik 
ra.-tis “Priekąlas” apskaičiuoja, kad Lietu 
voj esą 900 komunistų, iš kurių 198 tenki 
Kaunui. Taigi, nedaug, bet galėtų būti de 
vyniuis šimtais mažiau.

sos jos draugės taip jaučias, kaip ji ? Gal, 
jos taip pat linksminosi, kad užmiršus pa
darytas klaidus? Gal, jos taip pat norėjo 
užgniuužti tą nuolatinį šuukiuntį sąžinės 
balsą f

Margui ita taipgi visai keistai pradė
jo elgtis. Kai kada taip nerimaudavo, kad- 
tiesiog buvo visai n-. 'kalbama. Kartais 
už mažiuusį niekniekį supykdavo. Kitą 
dalyką ji dabar pastebėjo. Tos klaidos 
kurios Juozo usmenyje matėsi, pasidarė 
viaai mažos. Tik dabar ji pažino savas 
klaidas. Ir kiek ji jų turėjo!

— Vėl pradedi sapnuoti? — tarė Ma- į 
rgurita pertraukdama .Marytės mintis. — į 
Rodos jau turėtum puinhšti upie tuos da- į 
lykus, nes Šiandien pakviesti į balių. 2a- ' 
aai tekiu savo jmsielgimu neputraukzi 
vyrų. Turi kitaip elgtis.

— Gal būt, uš visai neatsiekiau savo 
tikslo. Nė, tau nepatinku, dalia r Juozui 
patiksiu, — gailiai tarė Marytė. — Rei
kėjo man pviruatytii, kad aš nepritiksiu 
jūsų linksi: ton draugijų n. Matai, Marga
rita, aš negaliu pamiršti, kad dar esu

nutirpo iš baimės. Manėm, ka i 
tai viskas praeis, kad tai juo 
kai — štai tau ir juokai — 
štai ir važiuok Lietuvos švie-

yra padaręs dar prie rusų 
įsigydamas dėka p. J. Tūbe- 

j liui daug maisto produktų Ko
miteto įstaigoms: kruopų, mi
ltų, lašinių, cukraus, kavos, 
kakao, pieno konservų ir k.

not jo nesusipratimą, išaiški
nti.

Prie švietimo ir kultūros] 
kėlimo darbo reikia paminėti

sti. Viena po kitos pradėjo po meną, į kurį Komitetas taipgi 
truputį kraustytis ir savo krai nemaža įdėjo triūso. Trumjmi 
čius nešti. Pasirodo, kai ku-: paminėsiu meno vakarus ir 
lios turinčios“ nemaža visokio kokie buvo .pastatyti sceniški 
lobio: skrynių, skrynučių, kre veikalai.
pšių, krepšelių. Kareiviai pra
dėjo pečiu 13 ^raukyti, kad cin

— Lietuvoje savo prekybos 
laivyno reikalas yra iškilęs jau 
gana seniai, tačiau ligšiol be 
gražių sumanymų nieko dau
giau nepadaryta. U savas lai
vynu.- JJetuvai būtų labai pra 
vartų, nes įlalmr už perveži
mą jos gaminių svetimų lai
vų bendrovėms tenka išmokė-

dalytę, šiais produktais užpij ti gana sta.„,)iag 
Idytas didelis prie Didžiosios „las uinlidMM)a>

va savo prekybos laivynu rū
pinasi, kai kurios valstybės 
siūlėsi ateiti talkon. Viena jų 
sutinka pastatydinti Lietuvui 
prekybos laivyną už krašto že

prieglaudos maisto sandėlis 
atstojo Juozapo Egipte pada
rytus didelius javų ištekliu? 
bado metams. Tų produktų 
Komitetui ilgam laikui užte
ko. Vokiečiai užėmę Vilnių mės ūkio bei pramonės gani i 
pareikalavo visų turimų san-.nius Atsiiyginįiną už laivurf 
dūliuose produktų sąrašų 4r. produktais sutinka išdėstyti

Pirmas po vokiečiais lietu-1 Paskuui kas n“‘nuo suvar^°', net keliems metams. Kita val- 

vių vakaras įvyko 1916 m. bi-j.ia,,lll produktų apyskaitą, Vi-jstybė pasiūlė keletą savo lai-
Vilniuje nesą Kriegseeito (ka-i iželio 25 d. Pastigta 4 veik- 1 niaus inteligentai gaudavo iš vų išnuorriuoti.

Juozo moteris. Tai nuolatos mane vargi
na. Ar nekeista buvo, kada aš maniau, 
jog apleisdama jį, tapsiu laisva.

— Tavo kaltė, jeigu nesi, — atrėžė 
Virbalienė. — Tavo kaltė, kad bijaisi lai
svai elgtis. Mano nuomone, tas jūsų tikė
jimas tau sulaiko. Mesk jį į žalį ir pu 
matysi, kaip bus lengva.

— Mesti savo tikėjimą į šalį?! — išsi
gandusi prabilo Marytė. — Ta netikėk, 
kad aš savo tikėjimą mesčiau į šalį. Aš 
nors nesu karšta katalikė, bet verčiau 
mirčiau negu savo tikėjimo išsižadėčiau.

— Kam toks užsikaiščiaviinasT — pa
klausė Virbalienė. — Būdama iuunie, man 
retai kada kalbėdayai upie savo tikėjimą. 
Mun rodėsi, kad jo visai neturėjai. Rodos, 
tik buvai vardu katalikė.

— Bet niekas mūsų draugijoje nie
kados neprabilo apie tikėjimą, ir jei ka
da atsitiko tai tik pajuokdavo, — raudo
nuodama Marytė save gynė. — Ir aš ma
nau, kad tu žinojan, jog esu katalikė ir 
pastebėjai, jog aš šiek - tiek tanie apsi- 
leidus. Tku reikėjo žinoti, ka<M žmonės

mano tikėjime taip nesielgia kaip aš, tik 
jeigu klaidą padaro! Aš... aš... niunuu, kad 
aš tą klaidą padariau.
. — Hm... pakraipė savo antakius Ma
rgarita. — Vadinasi,- palaidūnė duktė no
ri sugrįsti? Ar ne Maryte?

— Kadangi taip sakai^ tat taip.
Ji nenorėjo grįsti namo, kol negaus 

laiško nuo Juozo. Bet dabar ji taip troš
ko, kad tiesiog norėjo bėgti. Kaip jį ga
lėjo taip ilgai išbūti be Juozo. Jos akys 
žibėjo meile, kada pažvelgė į Margaritą.

— Margarita, aš daugiau nieko Be
noriu, kaip tik Juozo. Dabar tik supran
tu, kaip aš jį myliu. Kaip tai bus malo
nu su juo gyventi, lėkštes plauti, kamba
rius valyti, jam valgį paruošti. Kaip ma
lonu bus šeimininkauti. Aš manuu, man 
visados tiko šeimininkauti, iki... Marytė 
nulenkė galvą.

Paštininkas tuo laiku atnešė laišką. 
Džiaugsmas Marytės širdį pripildė, kada 
pamatė laišką nuo Juozo. Drebančiom ra
nkom ir džiaugsmu akyse paėmė laišką.

— Atėjo, atėjo pagalios, Margarita.

Aš žinojau, kad jis man atrašys; nors ir 
i jis būtų nerašęs man vistiek reikėjo an

ksčiau grįžti. 1
Marytė nubėgo į savo kambarį, kad 

nuošaliau galėtų pasidžiaugt i gautu laiš
ku. Greit atplėšė: ir... čekis vertės penkių 
tūkstančių išpuolė. Ant poperėlio buvo 
parašyti keli šalti žodžiai; priminė jai, 
jog tai tie sutaupyti-pinigai, kad nupir
kus nuosavą kampelį.

JšbJiškusi Marytė ilgai žiūrėjo, liet 
jiulengva jos veidas atsipeikėjo.

Juozas sakė, kad neprašys jos grįžti, 
ir tvirtai laikėsi savo žodžių. Marytė da
bar matė visą savo klaidą ir ji tik prašė, 
kad jai būtų duota proga ją atitaisyti. 
Aišku buvo, kad Juozas nesitikėjo, jog ji 
manys apie grįžimą, kitaip jis nebūtų siu
ntęs čekio. Kokis bus jo nusistebėjimas, 
kada ji sugrįš, sutiks jį namuose. Jos Šir
dis džiaugėsi. Paruoš jain vakarienę. Ir 
kada jis praeis iš darbo... Ah, tai bus 
džiaugsmas, kada ją pamatys!

(Daughtt bos)



Pebk'tadiehis, sausio 4, 193^
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Senatvės Susilaukus
Rašo DR. G. 1. BLOŽIS, dentistas, Chicago, III. 

Senatvė nelaukiant ateina.. į kitų dantis, ypatingai į tų,
Ji yra nepageidaujama vieš
nia. Kurie turi sugebėjimų 
užlaikyti savo sveikatų, tikrai 
žino, kad senatvė ateis. Neblo 
gas dalykas yra žinoti, nes to 
kiu būdu galima prisirengti 
sutikti jų, kaipo garbingų 
viešnių. įGera sveikata yra bū 
tinai reikalinga, kad užtikrin
ti ramų ir laimingų senatvės 
periodų. Nelaimingas tas, ku
ris dar jaunas būdamas per- 
siskiria su kūno jėgomis.

Ligos ir skausmai nėra ha- 
turalis dalykas. Jie yra gam
tos bausmė. Nevisuomet įbes 
esame kalti dėl ligos sirgimo, 
boti kartais per apsileidimų 
dasileidžiame tai nelemtai au
drai pagauti.

Žmogaus gyvybei palaikyti 
reikia maisto; nemažiau jam 
reikalingi ir dantys. Gyvenda 
mas žmogus eina gyvenimo 
mokyklų. Jis gali turto su
krauti, protingu'tapti, vienok, 
netekęs dantų ir sveikatos, 
pasilieka nelaimingas iki gy
venimo pabaigai. Pastebėta, 
kad žmonės net šešias de
šimts metų seniūno, kurie tu
ri sveikus dantis, turi ir ge
rų sveikatų, taipgi jie yra 
liuosii nuo užsisenėjusių ligų. 
Bet kartais matome jaunų vy
rų ir moterų susisukusių, kan 
didatų į ligonius. Kame čia 
priežastis!

Labai. sunku save apkaltin
ti, bet, prašau jūsų pažiūrėti

ĮVAIRIOS ŽINIOS

kurie sako, kad rytoj juos 
išsivalysiu, kad rytoj pasitai
sysiu, o tas rytojus neateina 
tol, kol perkūniškas skausmas 
netrenkia j galvų; ir tuomet 
tik dantis mazgoja ir bėga 
pas gydytojų nebetaisyti, bet 
traukti, nes jau pervėlu'tai
syti. Tik tokiam žmogui, ga
vus progų pažiūrėti į bumų, 
j supuvusius dantis, apsipu- 
liavusias smegenis, o ypatin
gai dar per padidinamųjų 
stiklų, tikrai tų žmogų apgni- j 
lestausi, ir kito-nieko nema
nysi, kaip tik, kad tas žmo
gus savo burnoje nešioja vi
sų muziejų bakterijų.

Sulaukę senatvės šitokie 
nepraustaburiai turės po kokį 
tuzinų atsikartojančių (kro- 
ninių) ligų. Jiems ir sąna
riai greičiau sustings ir krau 
jagyslės sukietės ir širdis 
silpniau beplaks. Senatvė juos 
daug sunkiau prislėgs, negu 
švariabumius. Jauni) iš ank
sto turėtų susidėmėti sveika
tos dantų ir nešvarumo klau
simu. Nereikia duoti krakmo
line tešla arba kitu kuo apli
pti dantims. Valyk tiek sykių, 
kiek sykių valgai. Lai tavo 
būna tokie dantys, kokiais ta
ve gamta apdovanojo, o jei 
patų negali išlaikyti, tai leisK 
laiku gabiai dantisterijos ran 
kai paliesti tamstos dantis, 
tada tamstos senatvė bus 
linksmesnė.

TJ7
ntas Antanas Smetona. Be to, 
visi jie organizuotai atsilankė 
Karo muziejuje ir ant Neži
nomojo Kareivio kapo padėjo 
vainikų. Šiai buvusių žydų ka
rių sąjungai vadovauja Kauno 
advokatas Goldbergas.

!-■- ■ 'JF
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darbų pradėjo dirbti nuo 1919 
m. Savo laiku RozenbatunaF 
buvo Lietuvos užsienių reika
lų viee - ministeriu ir žydų 
reikalų ministeriu.

liečiui virš 100 litų, vienam 
Suomijos piliečiui net arti -MM? 
litų, o vienam Lietuvos pilie 
čiui užsienio skolų tenka arti 
90 litu.

— Gruodžio 9 d. Klaipėdoje 
iškilmingai atidaryta ojiern.
Atidarymo akte dalyvavo gu
bernatorius Novakas, Kauno 
ir Šiaulių teatro vadovybės, 
mokslo beii meno atstovai. Šis 
teatras daugiausiai suorgani
zuotas “Aukuro” ' draugijos 
pastangomis, kuriai vadovau
ja senas Klaipėdos krašto lie
tuvių veikėjas Stikliorius. Klai 
pėdiečiai labai patenkinti, kad 
ir nors po ilgų pastangų, vis 
dėlto pavyko pas save įsteig
ti operų. Tuo būdu Lietuvoje 
veiks jau dvi operos: Kaune
ir Klaipėdoje. Klaipėdos ope- — Lietuvos aero klubas stei 
toje dainuos Amerikos lietu- gįa civilinių lakūnų, karžygių 
viams gerai pažįstamas daini
ninkas Juozas Babravičius.

— Gruodžio 10 d. atnaujin
ta Lietuvos - Latvijos ekono
minės derybos prekybos suta
rčiai sudaryti. Per šias dery
bas bus iškeltas ir apsvarsty
tas Lietuvos - Latvijos atsi
skaitymo rūmų klausimas. Rū-

Paskui mažyčiai palinksmi
no publikų gražiai išmoktu vei 
kalfiliu, “ Santa’s Helpers” 
kuriame dalyvavo J. Atkočai 
tis, kaipo Santa Cinus, E. Li- 
bauskaitė, kaipo “Daneing 
Doll”, J. Badžius, kaipo 
“clown”; visi puikiai atliko

Vaikučiai ypatingai džiaugėsi 
matę Santa Cinus ir gavę do
vanų. X.

— Kaunietis inžinięrius Fa- 
liejevas gavo kvietinių į An
glijos karaliaus sūnaus Kente I savo roles. Mažyčiai padaina- 
kunigaikščio Jurgio su graikų į vo šitas dvi daineles: “Santa 
princese Marina vestuves. Bet Pixies” ir “Ting-a-ling-ling’'. 
inž. Faliejevas dėl įvairių prie , Po to sekė “Glad Christ- 
žasčių karališkų kvietimu ne- j mas Bells”, solo, kurį padni-

mai derintų ir tvarkytų abie- pasinaudojo ir hercogo vestu navo G. Riadžiūtė, 9 metų la
jų valstybių ekonominius rei- v?se nedalyvavo. Tsb kštingalėlė.

--------------•» — Berniukai ir mergaitės 4, 5kalus, rengtų parodas ir 1.1.

— Per šių metų lapkričio 
mėn. iš užsienių į Lietuvą į- 
vairių prekių įvežta už 11,7 
milijonus litų, o iš Lietuvos 
į užsienį išvežta už 12jS mil. 
litu.

— Gruodžio 9 d. Tilžėje lie
tuviai minėjo 15 metų lietuvių 
susivienijimo draugijos sukak
tuves. Per iškilminga posėdį 
buvo pasakyta visa eilė ati
tinkamų kalbų ir įvertinti su
sivienijimo nuveikti darbai.

— Laikraščiai rašo, kad La
tvijos Prezidentas Alberta? 
Kviesis atvyksiųs į Lietuvą 
padaryti vizitų Lietuvos Pre
zidentui Antanui Smetonai. 
Manoma, kad Prezidentas 
Kviesis į Lietuvą atvyks atei
nantį pavasarį.

KALĖDINIS PASILINKS
MINIMAS

ir G skyrių gražiai pasirodė 
dainuodami, “Jolly Santa 
Claus ’

Paskutinis prograino nuine- 
GARY, TND. Gruodžio 23 rjg )jUV0 gražus giedojimas

d. Šv. Kazimiero mokyklos i “Christmas Bells”, “Kalėdų 
mokiniai, vadovaujami Šv. Ka| žvakelg8n ir «<Crul žįandienų”, 
zimiero seserų, surengė gražų Radžiūnienė gražiai prita- 
vakarų. Žmonių prisirinko pi-jrg pįanu visoms dainoms.
Ina salė. Programas pradėtas Garbė Einikil} Šeimynai, ku- 
Lietuvos himnu. •. rį prisidėjo prie pagražinimo

\ aidinta trijų veiksmų vei- Į programo su trimis smuike

Praeities Pabyrės
Atsiminimai iš 1905 — 3914 

perirvventu laiku
UŽ ABIDVI DALIS 25u 

Prisiuntimui 5c. 
“DRAUGAS” PUB. 00., 

2334 So. Oakley Avė..
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Nuo Gėlimų ir 
Skausmų .
naudokite

ANCHOR
PAIN-EXPELLERĮ 
Pain-Expelleris visuomet 

palengvina ttkausmuH

KULS PAIN

Nervuotas — Susierzinęs? 
Štai Greita Pagelba

Kam būti nervuotu ar susierzinusiu? 
NtJGA-TONE suteiks greitą pagelbą. 
Tai yra tiesus nervų tinklui tonikas 
ir veikla akstinu visai nervų siste
mai. Nervingumas daro žmones er- 
ziais ir nemaloniais. Suvaldyklt savo 
nervus su NUGA-TONE ir greitai 
užmiršit bėdas. NtJGA-TONE neturi 
prasto skonio. Jis yra plokštelių for
moje ir lengvas priimti. Pafmklt vi
so mėnesio trytmentą už Vieną Do-

. .v, , . i . .. . . lerj. Jei rezultatai nepatenkins. Jūsųlos mergaičių koras, kuris gra kl]T1 T J orine: Venčina Uiplz I pinigai bus sugrąžinti. Parduoda Ir iv ... . * I Run- ,JOnas Vencius UeK- ^,rantuoja visi aptiskorlat. NeatidS-
įsakymu uždrausta dėvėti U-Iziai giedojo “Užgimęs Betlie-! v:PTln.n vnilničini iS.lnlInn ™lloklt—gaukit honką SianJIen. Ven- 
* J . ,T., . . I . . T - ,, „v , * , . . lVlftnam VaiKUIlUl išdalino po ktt patnalnų. Reikalaukit tikro NU-
niforraa visoms Vilniaus kra- juj Jėzus”, “Šventa Naktis”. ka|sdinę dovanėlę. Fablika j u^.UNu,į,

ir “Adeste Fideles”. 1 pr0Sramu patenkinta. | »

Dariaus ir Girėno vardo, es
kadrilę. Gruodžio 12 d. tanu; 
klube buvo pasirašytas eska-J kalelis “Jonuko dovana”. La- mis, kurias griežė Jurgis ir 
drilės įsteigimo aktas. ‘ baį gražiai vaidino: E. Pra-1 Bronė Einikis ir kitas berniu-

----------- Į naitis, J. Grigonis,. J. Agur- kas.
— Šiomis dienomis Lenki- kis, E. Mažonaitė ir mokyk-I Po programo mūsų klebortfcs 

jos vidaivs reikalų ministerio

što lietuviškoms organizacijo
ms. Tuo įsakymu lenkai nori 
sumažinti baimę, nes kasimu 
lietuvų susipratimas okupuoto 
je Lietuvoje vis didėja ir Ik, 
tuviškų organizacijų narių 
skaičius auga.

— Didžioji Klaipėdos kraš
to priešvalstybinių vokietinin
kų byla Kaune prasidėjo gruo 
džio 14 dienų. Jai jau prisi
ruošta. į Kauną iš Šiaulių ir 
Mariarapolės kalėjimų jau at- 
gabenti visi kaltinamieji. Šia 
byla Lietuvoje yra didelis su- 
sidoraėjimąs. Ja domisi ir už
sienis. Į Kauną daug "priva
žiavo užsienių žurnalistų. Ma
noma, kad ši byla atidengs 
daug įdomių dalykų, kurie iš
kels eilę svarbių faktų, ne tik 
Lietuvai, bet ir kitoms valsty

bėms. Vokietijoje dėl šios by

los jaučiamas smarkus susine

rvavimas. Iš viso byloje da

lyvauja apie 300 žmonių. Kal
tinamuosius gina keli žymūs 
Kauno advokatai.

— Per kvotų priešvalstybi- 
nių gaivalų - hitlerininkij Di
džioje Lietuvoje, paaiškėjo 
kad Vytauto Didžiojo univer
siteto studentų vokiečių koo
peracija “Arminia”, pasinau
dodama universiteto autonomi 
ja, taip pat plačiai varė prieš
valstybinį darbų. 'Ji buvo prieš 
valstybinės propagandos cent
ru.

— Gruodžio 9 d. žydai ka
riai, dalyvavusieji Lietuvos ne 
priklausomybės atvadavime pžt 
šventino savo vėliavų, kurių 
jiems įteikė^ Lietuvos Prezide-

— Dabartiniu metu visos 
Lietuvos pasiskolinimas užsie
niui siekia arti 200 milijonų 

— Gruodžio 6 d. iš spaudos Įdomu, kad kai tuo tar- 
išėjb pirmutinis Lietuvoje ski- pU v}enalTl Lenkijos piliečiui 
riamas aviacijos reikalams žu- j užsenio skolų tenka 300 litų,
malas “Sparnai”. Pirmame 
numeryje nagrinėjami aviaci
jos klausimai Lietuvoje.

— Lėktuyų bendrovė “De- 
reeluft”, kurios žinioje yra 
oro susisiekimas Karaliaučius 
— Kaunas — Maskva, veda 
derybas su latviais dėl įvedi
mo reguliarinio susisiekimo o- 
ru tarp Kauno ir Rygos. Ma
noma, kad šios naujos oro li
nijos atidengimas įvyks atei
nančių metų vasarų.

SUCH 15 LIFE—UFE-

— Vienas Pagėgių apskri
ties metrikacijos įstaigos ve
dėjas atsisakė lietuvišku var
du krikštyti tos apylinkės gy
ventojo mergaitę. Tik kai tas 
gyventojas kitu vardu nekrik- 
štyjo ir grįžo į namus, met
rikacijos įstaigos vedėjas ap
sigalvojęs jam pranešė, jog 
pagaliau pakrikštysiąs. Pana
šiai daro ir kitų įstaigų vedė
jai ir tuo būdu trukdo tautiš
kai lietuviškiems vardams plė 
stis krašte.

O

tm tktak «r
i-Wkat I IJUsi 1 «a»t Mv-

vienam Estijos piliečiui virš 
300 litų, vienam Latvijos pi-

— Šiomis dienomis iš Klai
pėdos išvažiavo apie 100 sve
timšalių, iŠ didžiausios dalies 
optantų. Jie išvyko dviem gru 
pėm. Paskutinės grupės op- 
tantai vykdami traukiniu ke
liose vietose viešai demonstra
vo prieš Lietuvų įvairiais šū
kiais ir nemandagiai užkabi
nėdami pašaliečius. Ypač. at
vykę prie Lietuvos.

— Gruodžio 6 d. Palestino
je, Telvivo mieste, mirė buvęs 
Lietuvos generalinis konsulas 
Tel Avive Simonas Rozenbau- 
mas. Lietojoje jis valstybės

DUOKITE VISUS SPAUDOS 
DARBUS “DRAUGUI

ATLIEKAME

DEAFENED
HEAR . 

Withouf Ear Drums
NewAmpllfted Acoveticon etato nawawditorf 
poth —bone eonduetion, detouring ear druni 
and middleear mechonitie. You ean hear con- 
vertation from oll angles and at greater dit- 
tance, enioy radio, talkias, chureb Services. A 
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Deafnett" oii reguett, write—
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Šaltis krūtinėj gali pavirsti | su
nkią Ilgą. Tankiausiai malonus, 
dildantis Musterolc greit atlel'džla 
Salt). Musterole NftRA tiktai 
mnstis. Jis yra ‘countrr-lrritant', 
kuris gelbsti palengvinime skau
smo. Vartojamas milijonų per 25 
metus. Trijų rflftlų. Rekomenduo
jamas daugelio gydytojų Ir slau 
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Spaudos Darbus
Greitai, Gerai ir Pigiai

SPAUSDINAME:

Tikietus,
Plakatus,
Serijas,
Programos, * 
Posterius,
Įvairius atsišaukimus,

Bilas,
Laiškus,
Konvertus, 
Draugijoms Blankas, 
Konstitucijas,
Kvitų knygeles.

Ir Kitokius Spaudos Darbus

Visais spaudos reikalais kreipkitėR,

Draugas Pub.Co.
2334 S. OAKLEY AVENUE

Telefonas Canal 7790

CHICAGO, ILL.
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DETROITO LIETUVAI 2M0S
maningiau beį pavyzdingiau . Šv. Antano, taip ir prie šv. 
ūkio reikalus veda. Pas tokius ltažančiaus dr-jų. Kur gyvuos

ŠV. ANTANO PARAPIJA sa tai “Drauge’’ randasi. Skai 
tydamas kasdien “ Draugų. ’’ 
nejučiomis tapsį žinančiu ir
niekados nenorėsi atsisakyti dainas sveikus valgius, jaučia 
nuo to dienraščio. si pilnai pasitenkinę gyveni

Smagu pažymėti tuos žino niu. Pinigų, kaip ir pas mies- Jas, J. Šveltys, M. Liutvailis

švara ir tvarka matosi iš lau
ko. Pas tokį ūkininką randa
si gerų katalikiškų laikraščių, katalikams kaip tik ir reikia 
knygų, kuriais liuosu laiku vienybės laikytis, 
naudojasi. Be to, gėrėdamasis 1 Čia pažymėsiu nors kelis, 
gamtužės grožybėmis, valgy, katrie darbuojasi parapijos ge 

rovei: K. Daunoras, J. Kar
bauskas, IV. Gendrolis, L. G«-

galinga vienybė, ten bus i»a- 
sisekiinas visuose darbuose. O

Naujus metus pradedant, 
prieš akis matosi daug darbo, 
kurį lietuviams priseis šiais
metais atlikti. ................ į lieSj kurie “Draugų” yla pa- to gyventojus šiais laikais ne- įr kiti

6v. Antano parapijoj priseisj jr sn juomį taip susi- daug randasi. Bet, liendrai.
pa _ ,. ' draugavę, kad negali atsiski- kiek man teko patirti, pas ū-
sukaktuvės. Vienybės, pasiry-; Stasys, Valerija Stepulio- kininkus randas daugiau pa
žinio pas parapi,jonus netruk- nįaį yra serį “i)raugo” skai- sitenkinimo, negu pas mieste 
sta ir, -be jokio sunkumo, tas tytojaį Kurių dienų “Dran- Įgyvenančius. Kurie mieste tu- 
žymes sukaktuves paminės. |gQ,, negauna> esę, kaip neda- ri gerus, pelningus darbus, ar 

Kalbama, ir su viltim lau

Kun. V. Vaišnoraitis pirma
dienio vakarais mokina vaikus 
katekizmo ir rengia prie Šv. 
Komunijos.

K. Daunoras užsiima gyvu
lių supirkinėjimu. Nors biznis 
reikalauja daug rūpesčio, bet 
lietuviams garbė, kad mūsų 
tautietis netik saviems ūkini-

go” negauna, esu, kaip neda
valgę. Didelį nuostolį daro sau biznius, tokiems lengviau. Bot 

kiaana, geresnių laikų; svar- ta geįmyna> kuri dar “Drau- ir tai be ūkininkų pagalbos 
blausia, kad darbai geriau ei- neturi u^sįsakius. “Drau negalėtų apseiti.
tų per visus šiuos metus, kadi g,, tur?t|i rftgtis kiekvieno’ Cnsterio apylinkėj, paėmus |nkanis, bet ir svetimtaučiams 
ir dirbant po 4 drenas j sa-| kataliko namuose. Gerb. Ste- tris kauntes, skaitoma apie B00 patarnauja. Yra teisingas, su- 

pulioniai atnaujino prenume- lietuvių ūkininkų. Tai skait- jmanus biznierius; savo darbų 
ratų.

K. Daunoras, seniau gyve
nas Detroite, daug yra dauba 
vęsis katalikų tarpo, buvo į

sa-
vaitę. Žmonės būtų daug leng
viau. Darbams pagerėjus, pa
didėtų visas judėjimas, biz
niai geriau verstųsi. To visi 
laukia.

Vienas svarbiausiij, ir leng
viausia atlikti, reikalas via — 
spaudos platinimas. Spaudos! k<į dienra6tį
zotiis yra reikšmingas n- kie- Cu;5teri Mieli., kur turi gražų 1 gas” yra daug patarnavęs lie 
kvienam būtinai reikia prisi- _kį ir pavvzai:nKai darbuoja tuviams ūkininkams. Net dr- 
dėti prie spaudos platinimo ir.. )wrapijoj ir kituoS(. reital gijos turėjo “D.” 1.5 <agan» 
palaikymo. Didelis via apsi- )uosc Tokiems spaudos rėmė. I Mainanties žmonėms, keičiasi 
leidimas pas katalikus sjau- L s ,ink5tina Siais metais ge . įr darbuotė.
dos platinime. Džiaugiasi, kad ka-Į Kaip ten nebūtų, susipratę
aprašoma įvairūs atsitikimai,| me Į katalikai ūkininkai atsiekė ti-
bet kad prisidėjus prie darbo
— negalima prisiprašyti. Ma
no, kad sunkiausias ir nejia- 
jėgiamas darbas.

Kiekvienas žmogus lengvai 
gali tame pasidarbuoti. Tas 
darbas bus naudingas netik 
jam pačiam, bet ir visuome
nei.

linga mūsų tautiečių ūkininkų i geraį atlieka. K. Daunoras y- 
kolonija. Prieš kėliolikų metų. ra daug pasidarbavęs 
kol lietuviai buvo daugiau Ii- gįant parapijų, misijas ir ki
nkę prie skaitymo lietuviškų [ tuose dalykuose. Pas K. Datt-

Detroitu atvykęs biznio reika- laikraščių, dažnai laikrašoiuo- norų pradėjo darbuotis Juozas 
lais ir per žinių skyrių užsi-1 se tilpdavo platūs aprašymai

‘Draugų” į i iš ūkininko judėjimo. “Drau-

Mielu noru bus patarnauta i ^^9- 'r pasididžiuoti.
kiekvienam, kuris tik užsisa 
kys “Draugų”. Be to, dar 

1 gaus ir knygų. Reikale kreip 
kitės.

Detroito Žinių Skyrius,
3547 W. Vernor High.

Sausio 12 d., Šv. Antano dr 
Draugijose, kuopose per me-1 j* rengia pasilinksminimo va

tus pasitaiko įvairių įvairiau
sių nuotikių ir labai svarbu, 
pačios dr-jos gerovei, visus 
tuos atsitikimus spaudoj ap
rašyti. Pašalinis žmogus to 
negali pilnai atlikti. Pačios 
dr-jos, kuopos raštininkas, ar 
išrinktas korespondentas, be 
jokio sunkumo, dalyvaudamas 
susirinkime, gali surašyti, kas 
tik naudinga, kaip pačiai dr- 
jai, taip ir visuomenei. Kiek
vienas gali sykį į mėnesį svar
besnius reikalus aprašyti. To
kie aprašymai kels dr-jos va
rdų ir padės jai augti, bujo
ti. Todėlgi, Šv. Antano para
pijos žinių skyrius prašo, kad 
katalikiškos draugijos, kuo
pos, chorai išrinktų savus ko
respondentus ir, kas tik nau
dinga, svarbu, rašytų į De
troito žinias, kurios kas penk
tadienis pasirodo “Drauge”. 
Tas žinias galima priduoti, ar 
prisiųsti žinių skyriaus vedė
jui, 3547 W. Vernor High., ar
ba tiesiog pasiųsti į “Drau
gų”, 2334 So. Oaklev Avė., 
Chicago, III. Redaktoriai daug 
prisideda prie žinių sutvarky
mo; jie patarnaus ir toliau.

Taipgi, turime atjausti 
“Draugų” platindami bei už
siprenumeruodami. Skaitymu 
vien Detroito žinių negalime 
pasitenkinti; turime žinoti, 
kas dedasi ir kitose kolonijo
se, ypač, kuomet “Draugas” 
taip plačiai po kolonijas pa
plitęs ir turi ištisus puslapius 
žinių iš kitų kolonijų. IjbImū 
naudinga žinoti, kas dedasi 
Rytinėse, Vakarinėse ir Vidu-

karėlį, kortų lošimų ir kitokių 
žaidimų, Lietuvių mažojoj svt 
tainėj. Bus priimami nauji na 
riai: jaunį be įstojimo mokes
čio, o senesniems už pusę. Ge 
ra proga pasilinksminti ir dr 
gijon įsirašyti.

Sausio 13 d. Šv. Antano pa
rap. mokyklos vaikučiai Lie 
tuvių svet., sesutėms.mokyto
joms vadovaujant, atliks la
bai gražų programų. Kiekvie
nam svarbu yra pamatyti ma
žųjų artistų - mėgėjų vaidni- 
mų. Jžanga nebrangi.

Seserys daug vargo ir rū
pesčio deda mokindamos vai 
kučius, o atlyginimas mažas. 
Tat, geraširdžių žmonių parei
ga parengimų paremti.

Vasario 16 bus iškilminga 
paminėta vas. 17 d., Lietuvių 
svet. Kleb. kun. I. F. Borei- 
šis, nmz. J. A. Blažys su L. 
Vyčių choru jau rūpinasi su
darymu linksmos programos. 
Bus vaidinta pritaikintas vei
kalas.

Jau kelinti metai, kaip tu
rime lietuvį dvasios vadų at 
menyje gerb. kun. V. Vaišno- 
raičio, kuris yra Šv. Marijos 
parapijos, Custer, Mich., kle
bonu ir dar turi kitas 3 mi
sijas, kurias atlanko kas ant
ras sekmadienis. Tų apylinkių 
ūkininkai, be vargo, atlieka 
savo dvasines pareigas.

Į pamąldas lankosį ir sve
timtaučiai, bet visur lietuvių

Kelly (Kilikauskas), veiklus 
detroitretis, geras scenos vai- 
dyla. Be abejonės, Joe Kelly 
pasidarbuos ir parapijos nau
dai, surengdamas kokį vaidi
nimų, nes turi tinkamų teat
rų, o artistų - mėgėjų galės 
surasti, nes ir pas ūkininkus 
randasi gabių merginų ir vai
kinų. Į darbų, o ir mes padė
sime.

Vėliau parašysiu dauginus 
žinių. Balandėlis i

KOKIA ŽIEMA ŠIEMET
SAU BOTI UETU- 

VOJE?
Į Šiais metais ruduo Lietuvo-

komitetas su klebonu pavyz-^. buvo gana šiltas ii ilgus.
Vietomis buvo susilaukta net

šilta. Tačiau kiti priešingai 
galvoja ir tvirtina, kad žiema 
bus gana šalta ir ilga. Kur 
čia teisybė, sunku pasakyti, 
nes ir vieni ir kiti tik (spėlio
ja.

Iš tiesų Lietuvoje yra to
kios klimato sąlygos, kad da
žniausiai [X) ilgo ir šilto ru
dens būna šaltos žiemos. Jei 
gu šiemet žiema IJietuvjoje bū
tų šalta, tai smarkiai nekru
tėtų ūkininkų žiemkenčiai pa
sėliai, kurie šiltų rudenį iš
leido gana didelius želmenis. 
Ūkininkai žiemkenčių želme
nis tyčiomis šienavo arba gal
vijais nuganė.

Lietuvos ūkininkai artėjau 
čios žiemos jau seniai laukia 
Tada 'jie lengviau įvažiuoja į 
miškus, kuriuose renkasi žie
mai malkų. Be to, žiemų miš 
kuose prasideda įvairūs kir 

s{.pį. timo, popiermalkių gaminimo 
bei paruošimo ir kitoki dar
bai. Tokiais darbais Lietuvos 
ūkininkai dabar kiek galėtla 
mi naudojasi, nes šiais sunke
sniais laikais, tai viena gerų 
priemonių uždirbti taip reika
lingų litų. Juk iš tiesų, žiemos 
metu ūkininkas namieje svar
besnio darbo beveik neturi. Ja 
vus iškulia mašinomis. Ir di
džiausią ūkio deriių nesunkia; 
iškulia per kelias dienas, dau 
ginusiai per savaitę.

Dabar Lietuvos kaimuose 
jau beveik (išnyko) spragi
lai, kuriais istisaiy mėnesiais 

i žmonės kuldavo vasaros der
lių. Dabar juos baigia pakeis 
ti kuliamosios mašinos. Mode- 
minant žemės ūkio darbus, 
Lietuvos ūkininkas jau turi 
daugiau laisvesnio laiko. Dėl
to jis žiemų turi daugiau pro 
gos skaityti laikraščius, daly 
vautr organizacijoSz.

darbui ir tiems įvairiems khm
simams pažinti, jis visų savo 
gyvenimų rūpestingai rankic* 
jo knygas ir saugojo, laikyda 
mus jas brangiausiu turtą 
Knygas d r. J. Purickis rinko 
ir dar dėl to, kad jas labai 
mėgo. Jo biblioteka ne šiaip 
sau knygų krūva, visaip su
versta, o gražiai ir rūpestin
gai sutvarkytas rinkinys, ver
tas apie’ 40,000 litų. Dabar ši 
vertinga dr. Purickio biblio
teka atiteko Lietuvos žurnalis
tų sąjungai.

Būkite tobuli, kaip ir jūsų 
Dangiškasis Tėvas. Būsi to
bulos, tik ,su gerais raštais 
draugaudamas.

GARSINKITĖS
“DRAUGE”

1

dingai reikalus veda.
Kun. V. Vaišnoraitis, nors 

ir čia augęs, bet gražiai lie
tuvių kalbų vartoja ir lietu-

antro uogų derliaus ir anksty 
vųjų gėlių žydėjimo. Dėlto kai 
kas mano, kad šiemet Lietu
voje žiemos visai nebus, o jei-

viams atsidavęs; jis yra visų gu jr |)US, |aį ]a}>nį trumpa ir 
gerbiamas ir mylimas. Daug
veikimo atliko parapijos ge
rovei ir, jeį Dievas užlaikys' 
sveikatoj, dar daug nuveiks,.

Custere nuo seniai darbuo 
jasi Šv. Antano dr-ja. Turi 
nuosavų svetainę. Susipratę 
katalikai priklauso dr-.jai ir 
darbuojasi littuvių gerovei. 
Moterų Šv. Ražančiaus dr-,ja 
taip pat kilnius darbus atlie
ka; jos daugiausia bengia pra
mogėles bažnyčios naudai. To- 
kios moterys tikrai atlieka 
garbingų darbų. Visiems pata
rtina priklausyti kaip prie

—- Neseniai miręs Lietuvo: 
žurnalistų pirmininkas dr. J 
Purickis paliko didelę biblio 
tek*. Velionis domėjosi įvai 
riais klausimais. Kad turėtų 
prie savęs šaltinių plunksnos

LIETUVIAI DAKTARAI

Ofiso: Tel. T;AF*rrtte Mlt 
Rm.: Tel. HHlfleck «9M

Res. Phone 
OfGLewood 04)41

Office Phone
TRtanglc 0084

AKIV GYDYTOJAI

25METV PRiniHMO
Pritaikyūie akinių dėl viso

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

DR. JOHN SMEIANA
OFTGMKTRISTAS

1801 S. ASHLAND AVENUE 
Platt Bldg., kamp. 18 et 

2 aukštas
Pastebėkit mano iškabas 

Valandos nuo 9:30 ryto iki
12 v. Popiet nuo 1:30 iki 8:00 
vai. vakaro. Nedaliomis nėra 
skirtų valandų. Room 8.

Phftfta Ganai 9MA

CfflCflGOJE
JAUNĮ! VYBU DOVANA
KAIS BUS PIRMAS 1935 M. 

LAIMINGIAUSIAS

DIEVO APVAIZDOS PAR. 
— Sausio 5 d., parapijos sa
lėj rengiama didelis šokių va
karas. Iniciatyvų ima jauni 
Dievo Apvaizdos parap. vy
rai, kurie netik kviečia visus 
atsilankyti, bet vienas atsila
nkiusių gaus gražių dovanų 
(doifr prize). Kas bus pirmas 
1935 metais laimingųjų. Šo
kiams grieš Phil Palmet and 
his Southmoor Hotel orkestrą. 
Pradžia 8 vai. vakaro.

Komitetas

Kį “DRAUGAS” KIMS DUODA;
Suprantamoj kalboj išdėstytas svarbiausias Lietuvos ir 
Amerikos žinias ir politikos, tikėjimo ir nūdienio klau
simus;

2. Kasdien įdomias vyr. redaktoriaus diskusijas apie dienos 
klausimus;

3. Žinių skyrius iš visų lietuvių kolonijų Amerikoje;
4. Parinktas įdomias ištraukas iš Lietuvos laikraščių;
5. Parinktus juokų skyrius (garsusis prof. Kampininkas); 
t). Kasdien rinktinos beletristikos ar poezijos skyrių;
7. Įdomius straipsnius specialiai parašytus “Draugui”;
8. Sveikatos skyrių, per kurį dykai galima gaut patarimų 

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

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

Draugas” metams $6.00; pusmečiui $3.50; trims mėnesiams
$2.00; vienam mėnesiui 75c; per išnešiotojų — 12c į sa
vaitę. Lietuvoje metams $7.00.

“DRAUGAS" PUB. CO.
2334 S. OAKLEY AVENUE,

Chicago, Illinois
i t » v» V t A T TI A JC *T A PAT* 

AMERIKOS LIETUVIŲ DAKTARŲ DRAUGUOS NARIAI;

Office Rhone 
PllO.oppct 10i8

Res. and Office 
2259 So. Deavttt St

canau #iw

DR,J.J.KOWARSKAS
PHYSICIAN and SVROKON

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

I to 4 a&d 7 to • P. M. 
8unday by Appotntment

TeL OAHal VBBt
Res. MtOspect MM

BR. P. Z. Z ALATORIS
GYDYTOJAS 4r CHIRURGAS 

1831 SOUTH HAUSTED 8TREET 
ResMenclja 8800 So. Arteeian Avė. 

Valakddo: 41 ryto tkl 8 aotftt
8 tfcl S V. vAts-YO

DR. A. 6. RAKAUSKAS DR- strikol-is
OTDTTOJAS h- CHIRURGAS

4142 ARCHER AVĖ.
Ofiso valandos: 2-4 Ir 8-8 vai. vak. 

ReaMMHdlon OflaM: MM W.
Valandos: 10-18 Ir 8-8 vai. vak. 

deradomlb IV NedSttenda pagal antai tl

BR.P.ATKOtlūNAS
IHCNTTSTA-H j

1440 SO. 40tk CT., CICERO, I1X. 1 
TRar.. Ketv. Ir Pėto. 10—8 vai. 

0147 80. l)Al*m) ST.. CHICAVJO 
Paned. Sered. Ir flnhat. 8—8 vak

GYDtTOJAS Ir CHIRUROAS

4645 So. Ashland Avė.
OFISO V Al. AN DOS:

Nuo 2 Iki 4 Ir nuo 6 Iki 8 vak. 
Nedėllomis pagal sutarti 

Ofiso telef. BOtleiard 7830 
Namq TcJ. PIlOMpect 1030

SUSIPRATĘ ŪKININKAI
UUBfrER, MIUH. — Dažnai , 

didelių miestų gyventojai lai . 
ko ūkininkus “žemiausios rū
šies” žmonėmis. Toks many
mas yra labai klaidingas. Ū- 
kininkai, gyvendami tyrame o 
re, yra fiziniai sveikesni. Dir
bdami ramiau gyvenimo dh ' 
neles praleidžia, o švietimo at
žvilgiais galį naudotis kaip

rinėse vai., lietuvių kolonijo- kati ir žmonės didobuose mie
šė. Šiaia laikais svarbu via stuose. Kurie ūkininkai labiau *
sekti ir pasaulines žinias. Vi- apŠviefa rūpinasi, tie visur su-’

DR. A. R. MčCRADIE
GYDYTOJAS Ir CH5RUR0A8

7850 So. Halsted Street
ROOM 21#

Ve).: 1-4 Ir 7-9 v«4. VNka.ro

LIETUVIAI DAKTARAI:
---- LAtt.relt”M8<-----------------

DR. A. RAKUS
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

X—SPINDULIAI
3051 West 43rd Street

(Prie Archer Avė. nidell Kedzle) 
Valandos: nuo 2 Iki 8 vai. vakaro 

Heredomls Ir nedAllctfu'ii pu<al 
sutarti

Ofiso Tel.: LAPayette t«K(i
Res. Tel.: VlRglnla M8»

DR. V. E. OINSKIS
DENTraTAS

• A « X - R A t
414S AlKttER AVENUE 

Kampas Franclsco Avs.

Office Tel. REPubHc 78M 
Rta. Te8. M17

1gl7 «. FAfRrtElN) AVR.

Dlsoons Tel. LA>«rene 87M 
tkktlmls TsL CANal 04M

DR. A. J. JAVDIŠ
Office; 2843 W. Wth Street
Vai.: S IM S popiet, 7 Iki 8 vak. 

Nedėliojo pagal sutarti

Tel. BOICevard 7048

. DR. C. I. VEZE11S
DENTISTAS

<645 So. Ashland Ava.
arti 47th Street 

Vai.; nuo 8 Iki S vakaro 
Berodo! po«al sutarti

Tel. CANal 8183
dantistas

2201 W. Oeittak Read
(Kampan Loavttt St.) 

Valandos; Nuo 8 Iki 18 ryto
Nuo 1 Iki S vakaro 

SerodoJ pagirt sutarti

Tel CAUsl Itn

soti

Mvamon. BR. J. J. SIMONAITIS
Gyto I.IETUV7S 

. ’EClAUflTAS
U prtstostlrtU galvos skaudėjimo 

i nvaRlmo aklg aRtomttno, nOrvuott-1 
fno. skauSantg «Alų karttj, atltaiso 
trumparegyste Ir tOlIrOgpgtp. Frtrefc. 
gis teisingai akinius. Visuose atslfl. 
kirmio* csrsamlnavlinas daromas oo 
elektra, peronu Sta mallaosfas kltfi 
1«*. MpedlalA s tyria stkrMplama ) 
mokyklos valkus. Kreivos akys art- 
tai*ovn«R Vtigndo* nuo U Wl I V 

' Neddli'oJ nuo 10 tkl tl. Daugely ak- 
"Miklinu akys atMaismnos ko akinio. 
Kainos pigiau kaip pirmiau.
4712 SO. ASHLAND AVĖ. 

FhOM Bontenrt 7589 į

DR.J.RUSSE11
! “ašu

Of. ir Res. Tel. HEBOcek 6141
Valandos:

2-4 popiet; nco 6-8 vakarais

GYDYTOJAS IT CHI

2201 W. tarauk
Valandos 1—8 Ir 7—ų Pak.

h- NėdBltomtb *asa8 sutarti 
R£ZH>ENCI*Jk

MSI S. KMiforaU Avė.
teMRAM REPuMR TA48

Tel. Ofiso BOtTUevtrd 8811 
ROk VYCtoey 3848

-14

3431 W. MARQUETTE ROAO 
atnrrojAs h chirubgaa 

Pat B.« Ir 7-8 vMl Ketv. 8-14 rpto 
rvadMfol ouidran*

OR.A.J.BERTASti .
Ofiso vai. nuo 1-*: nuo t:M-S:ao

756 W. ttth fttttet

T.ODNDVUS
•VY>YTOJA« fR CHIRURGAS 

ARCHEft AVKNUE
Tel. 

Ofiso vai.:
Nod8Uom»

>. m.

ĮVAIRŪS DAKTARUI

Tel. LAFaystte 7440

DR. f. e. WIHSICflNAS
GYPtrt'OgAB n- C&HrtJRf»A»

4140 Archer Arame 
VM.: 8--8 h VU. vata*

2136 0A
T»L CAMal 84M

DR. CHARLES SEGAL DR. MAURffiEKAHN
OFISAM

4729 So. Ashland Avė.
2 lubos

CHICAGO, IL1-. 
ofiso Valandom

Nuo 10 Iki 12 vai. ryte, nuo 7 iki 4 
vai. po pietų Ir nuo 7 iki 8:S0 vai. 
vakaro. Nedėliotais nuo 1A d-l 18

valandai dieną 
Telefonag SlWu*ay 2880

GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS

4631 S0. ASHLAND AVĖ.
Tel. YARda OMi 

Rea.: TeL PUtaa MM
VaMoMoc

Nuo 18-48 V. MK Ir >1 v. v. 
NedAldioalKiB 8M« 10 iki 18 diena

VNka.ro
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nesu neapsipažinęs su reika- Bažnyčios apeigos baigės pa 
į lais, su istorija jūsų pavapi-1 laiminimu šv. Sakramentu, 
jos. 1 kurį suteikė pats vyskupas.

- “Aš apsipratęs su jūsų pa- Vakare įvyko parapijos ba
nkietas, į kurį atsilankė daug 
kunigų ir miestu valdinin
kų. Vakaro vedėjum buvo ku-

i lapijos pamatais.
“Aš pažinau jūsų klebonų 

kuomet jis buvo jaunas kuni-,
Į

gus, nenuilstantis darbininkas nigas Valančius. Kalbėjo daug

A A. C.SESUO MARIA APOLINARA, C. 3. 
(Elena Kukauskaitė)

Mūsų miela Sesutė M. Apolinara sulaukus 18 metų 
amžiaus, 1935 m. sausio 2 dienų, 7:15 vai. vakare at
siskyrė iš mūsų tarpo.

Gimė 1916 m. rugpiūčio m. 3 dienų, Woreester, 
Mass. Neišgyvenus nei metų vienuolyne — mirė.

Paliko nuliūdusias savo drauges naujokyne, visas 
Šv. Kazimiero Seseles, savo mylimų tėvelį Vincentų, 
tris brolius: .Jonų, Vincentų, Antanų, keturias sese
ris: .Marijonų, Gnu, Agnietę, Marcelę ir gimines.

Laidotuvės įvyks šeštadienį, sausio 5 d., 9:00 vai. 
ryto, iš šv. ^Kazimiero Seserų koplyčios, 2601 \V. 
Marųuette Koad, Chieago, III.

Nuliūdę: šv.’ Kazimiero Seserys, Tėvas. Broliai.
Seserys ir Giminės

Iškilmingai Paminėjo Sukaktis

Dievo Vynyue.
“Per jį jūsų iiarapija už

augo.
“Yra Katalikų Bažnyčioj 

posakis: kad parapija tokia, 
koks jos klebonas.

Bažnyčios posakis

“Pažvelgus į jūsų klebono 
ir parapijos nuopelnus, Bažny 
čios posakis išsipildo.

“Jūsų klebonas, nenuilstan
tis darbininkas, pasikvietė į 
savo talkų jus, nenuilstančius 
darbininkus.

“Taigi šiandie, kur riogso 
jo bala, per jūsų ir kk-boiu 
nuopelnus gyvuoja parapija - 
pilnai jau išmokėta.

“Tai tikrai stebuklas!

“Čia su parapija auga jūsų 
vaikai, mergaitės, tos gražios, 
kurios mane pasitiko šįryt, ii 
vaikučiai, kurie tarnauja prii 
šv. Mišių.

Pasididžiuokite

senų parapijonų, linkėdami 
kleb. Briškai naujų pasiseki-i 
mų, ir kad vyskupo žodžiui iš
sipildytų — nauja bažnyčia 
po penkių metų būtų pasta 
lyta.

Bankieto programas
Programų išpildė parapijos, 

choras ir orkestrą. Dainavo 
Kastas Sabonis, Justas Kudi
rka, K. Ke’iertienė, K. fcvtn- 
eiskas- ir J. Gudas. Smuiką 
griežė solo prot'. A. Ž.yduuuvi- 
čiui'.

Publika nuoširdžiai dėkoja 
J. Kudirkai už surengimų to
kio gražaus prograino.

Klebonas savo kalboj padė
kojo visiems, komitetui ir šei-I 
inininkėms už pasidarbavimų 
šiam bankietni.

Nugirsta, bankietas davė
daug pelno naujos bažnyčios mažoj svetainėj 8 valandų va- 
fondui! Iclius! kare. Visi pribūkite laiku.

DRAUGO
METINIS

KONCERTAS
SEKMADIENI,

Vasar io-Feb. 3 d. 1935
LIETUVIU AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted Street
paveikslais Tvirtais popieti ; Be Dievo meilės irsti vi- 
niais viršeliais tik 25 centai, Įsuomenės tvarka. I’amilk Dio

RYTĄ BAŽNYČIOJE, VA 
KARE - SALĖJE

BK1G11T0N BARK. — “Ti 
kiuosi, kad jūsų sidabrinis ju
biliejus bus paminėtas jūsų 
naujoj bažnyčioj ’ ’.

Tokįais žodžiais prabilo J. 
K., Chicagos vyskupas VVilli- 
ani D. G’Brien, D. D., savo 
pamoksle pereitų sekmadienį 
N. P. P. Šv. bažnyčioje 20 nie 
tų nuo įsisteigimo tos parapi
jos sukaktuvių proga.

Vyskupas O’Brien savo pa
moksle gyrė parapijomis ir 
klebonų už jų nuopelnus.

Procesija

Prieš pat sumų įvyko pro
cesija, kurioj iš klebonijos ta
po atlydėtas vyskupas.

Vyskupas su savo palydo

Vyskupo pamokslas

Po Mišių pamokslų pasakė 
-vyskupas G’Brien. Jis sakė:

“Šis jubiliejus man primena 
,ieno potto- žodžius: ‘yra at

mintys praeities... Scenos, ku
rios suteikia mintis apie tuos ,nano kolegas

“Jūs turite pasididžiuoti su 
vo jaunimu. Žiūrėkite, kaip 
talentingai, iškalbingai kalbė
jo jūsų jaunas vikaras — kun 
Valančius!

“Taipgi, pasididžiuoju, kad 
kun. Juozas Šaulinskas vra

VISŲ PARAPIJŲ CHORŲ 
DĖMESIUI

Jei norite linksmai laikų 
praleist, ir pasišokt, sausio 
<1., Šv. Jurgio parapijos sve
tainėj lietuvių katalikiškų pa

S. Kazanauskaitė, sek r.

OŽKABALIŲ

DAINOS
Giesininėlis turi 140 pusla

pių ir 34 giesmių. Kaina tik
rupijų elioraį rengia didžiulį 50c. Perkantiems didesnį skai

čių, duotlama žymi nnolaida.šokių vakarų. Bus gera orkes
trą. Tikietai, perkant iš anks-

vų, o rasi sau ir tėvynei ne- 
nykstaina luitų. Kur Dievas

vienų imant,dar reikia pridės 
už persiuntimų ,m*.: o gražiui* 
audeklo viršeliais 50 centų. 'ten ir pala.i.u

‘ DKAUnv’' BIZNIERIAI. C.ARSINKITCS
2334 Bo. Oakley Avė.. “DRAUGE”

VENGIAM MONUMENI CO., INC.
laikus, kurie jau nebesugrįš’.

Prieš trisdešimts penkis me
tus aš turėjau garbės studi
juoti kartu su a. a. kun. Se
rafinu. Su juo daugel kartų 
pasikalbėdavau apie lietuvius, 
jų aspiracijas, jų nuopelnus.

“Kun. Serafinas ir aš bu- 
i vonie draugai; mudu apie tų 
patį metų tapome įšventinti į 
kunigus.

Sutikau jaunąjį kunigą

“Vienų kartų man teko, tuo 
jau po įsišventimo, dalyvauti

“Žinote, mano lietuvių ka- 25c; prie durų brangiau, 
lba dar taip negera, bet, kun- i pradžia 8:30 vai. vakare.

vais išėjo iš klebonijos ir ta-!kun- Serafino lietuvių parapi- 
po pasitiktas vaikučių, Šv. Mi 3°j- Tuomet laidojo kun. Še
šių tarnautojų ir mergaičių . ratino motinėlę. Aš tuomet pi- 
sodalicijos pirmosios Komuni- r,,li* kart4 sutikau jūsų gerb. 
jos rūbuose. klebonų Briškų. Jis buvo dar

Iėjua Į bažnyčių, parapijos klierikas, jaunas, gražus jau- 
clioran, vedamas varg. J. Ku-j n,kait*K- Jis nian ir tuomet 
dirkos, sugiedojo “Ecee Sace-1 Ištiko.

asmeniniais:Irdos’’. VyskiiĮMi
palydovais buvo kun. ,J. Šau- ,,
linskas, vikaras Šv. Jurgio pu . ..

. , T , r i celianjarupijos, ir kun. Josepli Lo . . . . .. . .,r , , , . _ Hv. Agnietės parapijon, visai
Marre, klebonas Šv. Onos pa-, ... . ... 1 netoli nuo sios vietos,
rupijos. .1

, • “Man reikėdavo ligonius a-
Mšios I - , ,. v. . . -i plaukyti šioj apylinkėje, upie 

Šv. Mišias laikė pals klebo-i jūsų jiarupijų. Čia tuomet hu

Buvau vikaru
tų laikų mane kan- 
pasiuntė vikarauti!

nas kun. Antanas Briška, asi
stuojant kun. S. Joneliui, dia
konu ir kun. P. Juškevičiui, 
subdiakonu. Ceiemoiiiarius 
vyskupui buvo kun. Tbomas 
J. Keed, o apeigų ceremonia- 
rium ir pamokslininku buvo 
kun. A. Valančius, N. P. P. 
Šv. parapijos vikaras. <

Savo jnimoksle, kun. Valan
čius pasirėmė Šv. Pauliaus 
laišku Korintiečiams, kuriame 
įrodė, kad bažnyčios pu suseki
mas priguli pilnai nuo Dievo. 
Jaunojo vikaro pamokslai bu
vo labaį gražiai pasakytas.

Choras gražiai giedojo, o 
solo “Avė Maria” giedojo 
svečias Kazys Pažarskis.

vo pelkėta, nepereinama. .To
kių gatvių nebuvo.

“Netolimai buvo Sv. Onos 
parapija, kurioje klebonauja 
kun. Juozas Le Marre. Kuo
met, prieš dvidešimts metų 
arkivyskupas Quigley pasky
rė jaunųjį kun. Briškų šios 
parapijos organizatorium, kle 
bouas Le Marre nepavydėjo 
savo vaišingumo, priimdamas 
kleb. Briškų.

Žinau jūsų parapiją

“Pirmosios šv. Mišios šios 
parapijos tapo atlaikytos skle 
pe Šv. Onos bažnyčios.

“Taigi, mylimieji, sukakus 
20 metų nuo parap. Įsteigimo,

statuoju, kad neilgai išmoksiu 
grynai lietuvių kalbų vartoti.

Dėl kardinolo

“Aš šiandie reprezentuoji 
jūsų kardinolų, Jo Malonybę 
Jurgi Mundeleinų. Jis jums it 
jūsų klebonui šiandie sako; 
‘Gerai atlikai tu, geras ir iš
tikimas, tarne!’

“šiomis dienomis mes turi
me ne taip gerus laikus, bet 
aš prainatau jūsų 25 melus su
kaktuves!

“Jūs turite gerus, sunkiai 
dirbančius žmones. Jūsų cho
ras geras!

Tikyba ir Tauta

“Jūs laikykitės prie savo 
senosios religijos, prie savo 
tautos tradicijų —- šie išlai
kys jūsų parapijų.

“Su savo vikriu klebonu ir 
vikarais — jūs, žmonės, išlai-> 
kyšite tų tikybų, jūsų protė
vių!

“Jūs esate katalikai kata
likų tėvų!

“Jūsų tikyba tai jūsų dei
mantas!

Per Jėzų Kristų

“ Ir ai tikiuosi, kad po dvi
dešimts metų jau jūs, šios j»a 
rupijos gyventojai, būsite sa
vo naujoj bažnyčioj!

“Aš turiu vilties, kad jūsų 
vaikų vaikai išlaikys tų kal
bų, tų tikybų, savo tėvui

“Ir kuomet savo naujoj ba 
žnyčioj celebruosite savo dvi- 

' dešimts penkis metus gy va v i- 
mo — nepamirškite, kad tai 
viską atsiekėt per - • Jėzų 
Kristų”.

Palaiminimą*

Taip baigė savo nuoširdų 
pamokslą vyskupas O’Brien.

Visi kvieč
S.

darni ui 
Kazana

mi atsilankyti.
teskaitė,

WEST S IDE CHORISTŲ 
DĖMESIUI

Šį vakarą įvyks repeticija ir 
labai svarbus susirinkimus

“DRAUGAS“ FUB. CO.,
S o. Oakley Avė.,

Ką tik išėjo iš spaudos 
“Pašaukimas į Dvasinį

Luomą*'• <- 
Parašė ir išleido

Kur.. Pr. J. Vaitukaitis

Knyga 95 puslapių įtalpos 
ir gražiai iliustruota šventųjų

IMlrMJal — -d**-
te «^r«lin.M»tų

lUdiiauNl* paminklų dirbtuvė 
Cblcaguj 

—------ O—--------
kuvlrš 50 metų prityrimo

Pirkit# tiesiai M dirbta vto ta 
laupykite pluigus

-------O---- ;---
Mt» atlikome darbų daugeliui žyite 

olų Chicagos Lietuvių.

527 N. WESTERN A VE.
arti Oraod Ava.

Alfrad RonelU,

BROTHERS, INC.,
PAMINKLŲ DIRBĖJAI

Specialistai iškalimo Ir įdirbi
me visokių rūšių paminklų Ir gra- 
bnamlų.

Mūsų šeimyna specializuoja Sia
me darbe per šešias kartas.

Veskite paminklų reikalus tie
siai su pačiais Išdirbėjai*.

MOUNT CARMEL 
KAPINĖSE

Vienas blokas | rytus omo 
didžiulių vartų

HILLSIDE, ILLINOIS
Trys telefonai:

Rsa. PEMSAOOLA MII 
RELMONT S485 

Office: HILLSIDE S««*
Vlnoeirt .ItoesUi,

Telefonas SEEIey 6103
Chieago, Illinois

GRABORIAI
LACHAWICH 
IR SŪNŪS

LIETUVIAI GRABORIAI
Patarnauju laidotuvėse kuopiylaasia 

Reikale meldžiu atsišaukti, n mano 
darbu būsite užgančdinli

Tel. CANal 2515 arija 2SIS
2314 W. 23rd PI., Chieago 

1439 S. 49th Ct.7Cicero, UI.
TH. CICERO 5»27

Telefonas YARda 1138

STANLEY P. MAŽEIKA
GRABORIUS

Turiu automobilius visokiems 
reikalams. Kaina prieinama. 

3319 Lituanica Avenue 
Chieago, I1L

Visi Telefonai:

Tel

Liulevičius
Graborlua .

BstsamifotojM
Patarnauja Chlca 

goję Ir apylinkėje.
Didelė Ir graži .

Koplyčia dykai 
4tM»2 Archer Avė.

ANTANAS PETKUS
GRABORIUS 

Koplyčia dykai 
1410 SO. 49th COURT

Cicero, Illinois , 
Phone Cicero 2100

Yards 1741-1742
UUDOJAM PIGIAU NEGU KITI

Ambulance Patarnavimas Dieną ir Naktį 
Modemiška Koplyčia ir Vargonai Dykai!

J. F. EUDEIKIS
Laidotuvių Direktorius per 30 Mėty 

4605-07 So. Hermitage Avenue

A. MASALSKIS
GRABORIUS

3307 Lituanica Avė.
Tel. Boulevard 4139

SIMON M. SKUDAS
ORABORIUS Ir BALftAMŲOTOJAI

Patarnavimas garas Ir nabrangua 
718 West 18th Street

Tetaro MOMroe UIT

I. J. Z 0 L P
ORABORIU8 Ir LAIDOTUVIŲ

VBDSJA8
1646 West 46th Street
Tel. BOCIcvard 5201—MII

ATĖJUS LIŪDESIUI 
Pasiteiraukite

JUOZAPAS EUDEIKIS
ir

Lengvais Išmokėjimais jB RA DŽIUS 
Laidotuviy Sąlygos lietuvių oraboriur

OO/l/"k Palaidoja ui >25.00 Ir aukočiau 
, Moderniška koplyčia dykai'

I W. lOtli Nt. Tel. CA>-' <114
Cblcago. Ilk

5340 So. Kedzie Avė. 1
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VIETINĖS ŽINIOS
L. R, K. S. A, CHICAGOS APSKRITIES 20 METU 

DARBUOTĖ
ANTRŲ METŲ DARBUOTA. APSKRITIS PRADEDA 

KRIKTI. PERSIORGANIZUOJA IR VĖL VEIKIA

P X g Penktadieh: ?, saurio 4, 1935

Antrus savo gyvavimo mo
tus apskritis pradeda labai

nei vienas valdybos narys ne-

mo naujų narių prirašinėjimo 
vajus pratęsiamas šešiems mė 
nesimuš. Tai, ištikrųjų, reikš 
niinga žinia. Nors Susivieny- 
mo vajus jau tęsėsi per ilgų 
laikų, bet, kadangi taip ne
gyvai buvo pradėtas, tai vos - 
tik dabar pradėjo įsisiūbuoti.

Kaip pirmame vajaus perio
de, taip ir šiame įstojimas į 
Susivienyinų dykai. Bandasi 
daug, kurie. ta proga norėjo 
pasinaudoti, bet, dėl bedarbės,

ZUIKIAUJA
atsilankė, tai kįla klausimas, 

gražiai. Metų pradžioje, sau-'ar legalis susirinkimas.
„šio 3 d., laiko gana skaitlingų Kalba A. J. Sutkus, J. J. 
susirinkimų. Padaro daug gra Pelekas; abu nurodinėja aps- sveikatos ar kitokių priežas 
žiu nutarimų. Organizatorius krities reikalingumų ir pažy-lčių tai padaryti negalėjo i- 
A. J. Sutkus praneša, kad sa mi, kad dėl valdybos neveik-; tikėjo, kad jau nebus progos, 
organizavo Brighton Parke lumo apskritus buvo nustojęs Taigi, vajaus pratęsimo Žinių

maloniai sutiks netik kuopų 
darbuotojai, bet ir visi, kurie Į

kuopa. Nutarta apskričio rau- gyvuoti. Balsuojama vienbal- 
dai rengt? vakarų ir tam n... šiai, kad susirinkimas legalis. 
kalni išrinkta net septynių as- Į valdybų išrinkta: A. J. Sut-įnori įstoti į didžiausių ir tur-

kia prieš gulsiant šaltame 
vandenyje pamirkyti panėia- 

(ftių vožnių “poezijų” auko- kas ir staiga kojas apmauti, 
ju Amerikos Lietuvių Tara-ljeį tas nemaevs, pridėti prie 
daikų Auksinės Sriubos Sa- i plikų kojų ledų. Kaikuriems 
jungai, o sutrumpintai kaip |abai macija nusigėrimas, 'l’a- 

bite kada ir

MIRĖ V, KUDIRKOS 
LAIŠKANEŠYS

KAUNAS. — Gruodžio pra 
džioje Kudirkos Naumiesty 
mirė žinomas knygnešys-laiS- 
kanešvs Jonas Stikliorius, 88 
metų amžinus, 'fui buvo do
ras ir blaivus žmogus, kuris 
tarnaudavo <1. V. Kudirkai. 
Būdamas, vietos pašte laiškų 
nešiu, jis lengvai perduodavo 
V. Kudirkos korespondencijų 
į Prūsus, kur buvo leidžia-

PAVOJUS LIETUVAI

KAUNAS. — Laikraščių 
žiniomis, Lietuvos pasienyje 
vokiečiai stiprina savo karino 
menę. Žymiai padidinta 'l’il- 
žės įgula. J Ragainę ir Kau- 
kiernį ateisiančios naujos ka
riuomenės dalys. Visas vo
kiečių veikijnas nukreiptas 
prieš Lietuvų.

Pranešimai
Bridgeport. — ftv. Kari

mas “Varpas,” o iš Prūsu J, in*<‘ro Akad. Rėmėjų dr-jos 
atnešdavo metinis susirinkimas Įvv

menų komisijų. i kus pirm., J. J. Pelekas — tingiausių Amerikos lietuvių
/ Svarstoma Brooklyne namo rašt., organizatoriai išrinkti 

pirkimo reikalai ir priimta ri-'net aštuoni. 
mta rezoliucija, kurių nutarta
pasiųsti į centrų su šiais klau-

Taip tai apskritis atgijęs 
pradeda gyvuoti ir, Sutkui va 

simais: 1. Kaip seniai pasta- dovaujant, energingai veikti, 
tytas namas, 2. Kiek atseitų
jo pertaisymas, kad būtų tin
kami spaustuvei ir kitoms Su- 
sivienymo įstaigoms. 3. Kiek 
duotų pelno likusioji nuo Su- 
sivienymo namo dalis ir 4.
Ar galima pasitikėti po kele
to metų jis parduoti be dide
lių nuostolių?

Nutarta, kad kol nebus duo- 
ea atsakymas'į šiuos klausi
mus nei vienai prie apskričio 
priklausančiai kuopai nebal
suoti namo pirkimo reikale.

Rodos antrų metų apskričio 
darbuotė pradėta labai rimtai.
Valdyba ir organizatorius pa
likta tie patys — senieji. Daug 
kas suplanuota veikti.

Bet... tik suplanuota.
* Antras tų pačių metų susi-

Antrų metų apskriio dar
buotojų tarpe daug figūruoja 
A. J. Sutkus, J. J. Pelekas, K. 
Varanavičienė, j. Garuekas, A. 
Šlikas, R. Andreliūnas, kun. 
Al. Skrypko ir P- Mulevičius. 
Visos darbuotės eiga raštinin
ko Peleko užrekorduota labai 
smulkmeniškai ir aiškiai. Ap
rašoma, kokie klausimai buvo 
keliami, kas ėmė dalyvumų jų 
rišime ir kas kaip kalbėjo.

Taip tai atrodo antrų meti] 
didžiausios ir turtingiausios 
Amerikos lietuviu katalikų or
ganizacijos Chicagos apskri
ties darbuotė. Kaip toliau di
rbta — pamatysime.

organizacijų.
Vajaus užbaigimo dienų ap

skritis nutarė pažymėti* labai 
iškilmingai. Nutarė paimti Y y 
tauto parkų ir birželio 29 d. 
darbo užbaigimui ir apvaini
kavimui rengti šaunų piknikų.

Į pikniko rengimo komisijų 
išrinkta: J. A. Mickeliūnas, 
J. P. Aukštaitis ir J- Mikolai- 
nis.

Toliau sekė apskričio orga
nizatorių, P. Čižausko, J. P. 
Aukštaičio ir A. J. Žvirblio 
raportai.

Iš apskričio organizatorių Į 
ir kuopų -atstovų pranešimų 
pasirodo, kad vajaus reikalais 
kuopose nemaži*i dirbama it 
kaip kur rodosi gražių rezul
tatų.

i kas norit galit vadinti.

A ulonu*.)
Jau atėjo diena,
Kad viskas nurimo,
Lakūnai zuikiauja,
O poetai tyli....

Didjurgis, Rasauskis
Ant Parnaso snaudžia, | Kad Per ^lčius nosis nc' 
“Kalbininks” Rutuliška? [ varvėtų, reikia nosies skylu- 
Galvų tebelaužo.

<la gali užmigti 
bile kur.

Lietuvų atnešdavo knygas. 
Per visų laikų Stikliorius iŠ 
Prūsų daug parnešė ir išpla
tino lietuviškų knygų bei lai!< į 
raščių. Paskutiniu laiku jis-
buvo jau aklas ir kurčias ii slvesb-

ks sausio 4 d., tuoj po pa
maldų bažnyčioje.

J‘rašomos visos rėmėjos 
susirinkti ir naujų narių at

Kad žiemų rankos nebijo
tų šalčio, reikia jas visiškai gaudavo pensijų, 
nušaklvti. Laiduotuvėse dalvvavo tuk

I

bonkų kamščiais užkim-

T0WN OF LAKE. — hv. 

stančiai žmonių, nes velionį K-az. Akad. Rėmėjų l skyriaus 
visi vertino, kaip daug lietu reSularis susirinkimas įvyks 

sekmadienį, sausio 6 d., moky
klos kambary, 2 vai. popiet.

įvvbei nusipelniusį pilietį.

Aivada, Gugustas 
Avinas, Kopūstas, 
Drigaitis, Smotkelis — 
Baloj iki kelių.

Vieni barzdas skutas, 
Kiti plaukus raujas,
O lakūnai mūsų 
Ramiai sau zuikiauja.

Klp. .Jorgcn

Šiame susirinkime rinksime 
naujų valdybų. Pereitų susiri
nkimų neįvyko, nes iš valdy- 

ministeris Angli-1 hos naiės turėjo svarbių įvv- 
kių. Pirm., S. J.

ŽĄSYS KAUNO VAR
GUOMENEI

Poilsis visiems labai reika- 
įngas. Kad .turėjus gerų po

ilsį, reikia prieš gulsiant tiek Įnjų reikalų ministerijų atsiun

Lietuvos
jai, B. K. Balutis, per užsie

j privalgyti, kad pilvas galėtų rip žmogaus globos draugijai
atstoti būtinų l>ene.

JOHN B. BORDEN
Lietuvis Advokatas 

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

(Metropolitan 8tate Bank Name) 
VRbtndoe Kaadlen nuo * Iki Ii 

H»ne-ieilo. Raredoa Ir Pėtnydloa
vakarafr • Iki •

Trlel<>n*>> CANal 117# 
Namai: 6459 S. Rockwell St.

T»-b-ft»nae RF.Piihllc •#<><!

1100 litų, prašydamas už juos 
nupirkti žųsų ir išdalinti jas 

būtina, * drau"*-ios *<*lpiamai varguo-
Į menei. Korteles ministeris 
prašo atsiųsti jam į Londonu.

Draugijai 15 žųsų paauko
jo susisiekimo ministeris, inž. 

: Stanišauskis. Taip pat gau
siai aukoja žųsis ir įvairių 

1 įstaigų tarnautojai.

A t mintis visiems 
bet daugelis turi trumpų at
mintį. Pasiskolinimas iš kai
myno pinigų, gerus atminties 
sustiprinimui vaistas.

Balšavikų Kasioj u j karvės 
yra didesnėj pašenavonėj, ne
gu moterys. Dėl moterį] bal- 
šavikai nei piršto nepakeliu, 
o dėl karvių gatavr revoliuci
jų sukelti. ’

f
Vodkos kaįnje nesenai buvo 

toks eksidentas. Už nenuve- 
žinių komisarams nustatyto 
kiekio grudų, komisaras pas 
“burzųjų” Andriejų lličų. at
siuntė inkvizitorių skvadų, ku 
ris išsivedė paskutinę karvę 
ir sykiu išsivarė Iličo žmonų. 
Po visų ceremonijų, kaimy
nas sako Iličui:

— Tavorščiau, vadinas ko- 
pildvti pakviesta žymiausios misai ai tave visiškai aprabi- 
( I nagos lietuvių į. vos. Taip- no: išsivedė paskutinę karvę
gi pakviesti visi pirmieji aps- ’r išsivarė, žmonų.

— Taip, — atsakė Jličas. ~

J. Mikolainir, 48 kuopos nn 
rys, pranešė, kad sausio 29 d. 
Sus-mo kp. Ciceroj rengia di
deles prakalbas ir kvietė aps
kričio atstovus ir orgnnizato-

PRAŠAU NESIJUOKTI

V&jus pratęsiamas šešiems 
mėnesiams

Metinis Susivienymo Chiea-
iinkimas įvyko net dešimčiui 8°s apskrities susirinkimas į-J rius atsilankyti, 
mėnesių praslinkus. Ir susiri- vyko gruodžio 30 d., Šv. Ju-| Ap8krities 20 mehj darbuo. 
nkimų, gana skaitlingų, sušau-Tgio parapijines mokyklos ka-,^ min6jimui kon<ertinio ba- 

kkia jau ne valdyba, bet paša- mbary. Dalyvavo skaitlingas nkieto rengimo komisija pra. 
lipiai nariai susitarę atgaivi- būrys Chicagos ir apylinkės ne~ Rad prie bankieto rcn.
nti apskritį. Susirinkimų ati-j tiopų atstovų. i giamasi visu smarkumu. Ban-
darė ir tapo išrinktas vado- Pirmiausia, apskrities pirm.| k- . • . oO (i a,,;.va„U gerk Sv. Kryfiana ^kvietus. ka,Mjo Centro P<-į ^rt?

rapijos klebonas kun. Al. Skry rmin. L. Šimutis. Jis praneši*, j<oncertine programo dalį iš 
pka. Kadangi į susirinkimų malonių žinių, kad Susivieny-

Kulboke, pasakysiu teisybę. 
Kaip tavo žmona pradeda 
skambinti pianų, tai klausvda 
mas žmogus gali iš proto iš
eiti. Ir kam tu pirkai jai tų 
pianų?

— Tamsta, — atsako Kul
bokas, — O man toks skam
binimas teikia didelio malo
numo, nes tu noriu atkeršyti 
savo kaimvnni.

RASTI 2,000 METŲ ŽVEJŲ 
ŽEBERKLAI

P, CŪNRAŪ
FOTOGRAFAS’ 

Atdarė nnoeav*.. md- 
derntlk* nfidlo su Hoi- 
ywood Svleeomls.
430 WERT ORrd ST. 

Gnglewood 5*40—5HM#KAUNAS. — Šiomis dieno
mis) Kauno miesto muziejus, ,’ ANGLYS! TOkslaii’-ipl narni; vnrtoja 
gavo labili retas senienas, ekonomlUkan, t>»- nuodllų Troplealr 

prisiųstas iš Varnių. Tetir-i
anglis. Gurnntuotn

Skaityk Kelioni 
Kurie Yra

ų Aprašymus Tų*
Toli keliavę
T............................

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

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

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

ra.
Begalo įdomūs Kun. J .X. Pauliuko “KELIONES 

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

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

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

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

Naudokis reta proga išpildęs apačioje priruoštų laiš
kutį tuojnus siuskie mums.

Cla nupIAAtl ___
Gerbiamai ••Pmigo” Adrulnlatrarijai: -

Sliinziu au aiun Įninku ............ už kurluoa prakau kuorrnft'lauala
atalijatl man arka neina Rrlionli) knygsia;

VTSK. P. P. BOCIO KELIONES —
KVN. PR. 3. VAtTVKATrtlO — l.R#
KUN. J. A. PAULIUKO — 100

*rba:
Siunčiu 11.60 ui kurluoa atolu aki te tnan vlaaa trla Kelionių knygas.
Mano adreeaa:

Vardan. Po v. Mė .......................................................... .. .........................

•...........................................................................atreet

kričio organizatoriai ir dar- f 
buotojai. Visas darbas einajDėl žmon°8 ~ to’ alp del 
kaogeriausia ir tikimasi ture-1 ^arv^s’ galėčiau, tuojau 
ti tikrai šaunų bankietų. » evoliucijų sukelčiau. 

Apskrities valdyba 1935 me

ŽMONA:— Praneli, aš no-i
riu, kad tu nupirktam man 
naujų dresę. Su šia man gė
da jau ir gatvę išeiti.

VYRAS:— Kų, dresę, 
vėl dresę? Dresė, dresė
dresė!.. Ar jau nebegali sa
vo minčių nukreipti į kilnes
nius dalykus.

vienose balose ūkininkas rado 
senus žvejų žeberklus ir kitus 
žuvų gaudymo įrankius. Mu
ziejaus direktorius dr. Puzi- 
nas mano, kad toki žeberk
lai buvo varto,jnmi akmens 
gadynėje. Reiškia, tie žeberk
lai yra apie 2,000 metų se
numo.

vnga Ir Šilumai. 
Tryi Telefonai: 

Sereenlngs— *4.75 llepiilille OHO#
Mine Kun—5. 7-5 |jiwndale 73KG
1.n m p arbu egg—4.00 Merr‘»n:ie 2524 

NORTHF.RN COAL OO., 
I^tnndnle 7:1*0 Mcrrlinac 2524

Crane Coal, Co.
5332 &>. Long Avė.

Chleago, III.
TEL. RKl’I BI.lC HIO2

tams renkant pasiliko beveik 
visa ta pati, tik organizato 
riui A. J. Žvirbliui atsisakius, 
į j j vietų išrinkta A. J. Sut
kus. Čia reikia pažymėti, kad 
A. J. Sutkus mūsų organiza
cijos darbuotėj jau nenaujo 
kas. Visa apskrities 20 metų 
graži darbuotė labai daug re 
miasi ant A. J. Sugaus. Ji« 
daug metų buvęs apskričio pi 
rmininku organizatorium, 
daug kuopų sutvėręs ir net du 
metu buvęs Centro Valdybos 
pirmininku.

Tik džiaugtis reikia, kad 
Sutkus, po daug metų savo 
vaisingos darbuotės, nepails
ta, bet ir vėl, tapęs organiza
torium, žada su mumis dar
buotis.

Sekant] Chicagos apskrities 
susirinkimų nutarta laikyti Ci 
cero, Tll. Laikų paskelbs val
dyba. A. J. Žvirblis

6ARSINKITĖS
“DRAUGE”

VOŽNI visiems patarimai šal 
čiams užėjus

KenčiantieniR nemigų, rei-

REIKALINGAS pusininkas 
arba pusininke. Norinčiam, pa
rduosiu visų tavernos biznį, 

lr 1320 So. 49th Avė., Cioero, III. 
5 gyveninio kambariai.

ir
Katrie perkate anZIn IA 

draiVerlų, siųskite juos ) 
CRANE COAL CO. Ouu^ite 
geresnes anglis už mažiau 
Pinigų.

SKAITYKITE
ĮDOMIAUSIUS LIETUVIŠKUS KATALIKIŠKUS 

LAIKRA66IUS

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

“DARBININKAS”, Lietuvių 9v. Juozapo Darbininkų Sųjun- 
gos. organas, išeina dukart į savaitę, 366 W. Broad- 
way, So. Boston, Mass. Metams $4.00. Pusmečiui $2.

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

“LAIVAS”, savaitinis Tėvų Marijonų žurnalas, 2334 So. Oak
ley Avė., Chicago, Illinois. Metams $2.00.

“STUDENTŲ ŽODTS”, A. L. K. Studentų organizacijos žur
nalas, 366 W. Broadway, So. Boston, Mass. Metams 
$2.00.

“MOTERŲ DIRVA”, A. L. R. K. Moterų Sųjungos mėnesi
nis žurnalas, 2334 So. Oakley Avė., Chicago, III., Me
tams $2.00.

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

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

U

C
INSURANCE 

NOTARY 

PUBLIC

PERKAM
LIETUVIŠ

KUS BONUS
REAL ESTATE — SIUNČIAM PINIGUS Į LIETUVĄ 

LAIVAKORČIŲ AGENTŪRA
Yrisiraiykite į Mūsų Spnlkų. Teisingumu Pamatuotas Biznis
2608 WSST 47th STREET TeL LAPayette 1083

38-TAS METINIS VAKARAS
IR

Lietuviškas Juokų Vodevilius
Rengia '

TEISYBĖS MYLĖTOJŲ DRAUGY3TĖ
Subatoj, Sausio (Jan.) 5-tą dieną, 1935 m.

CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ 
3133 So. Halsted St., Chicago. UI.

PRADŽIA 6:30 VAL. VAKARE. ĮŽANGA 35c.
..Programa išpildys L. V. DAINOS CHORO grupė po 
vadovyste Jucio Sanrio. Vodevilius susidės iš dainų, juo
kų, šokių ir mtuikališkų gabalėlių. Po programai šokiai 
prie Chicagos Lietuvių Darbininkų orkestras.

Kviečia KOMITETAS




